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   مقدمه -1

. اين كتاب آموزش داده شد اي براي اولين بار در سيستم آموزش رسمي سواد رسانه 95تحصيلي با شروع سال 
بي ورت انتخابه ص ها تأليف شده است. البته اين درسبراي دوره دوم متوسطه و پايه تحصيلي دهم و يازدهم كليه رشته

ه و نتخاب كرداكي را ياي،  هنر و كارآفريني  است و مدارس با توجه به شرايط و نياز مدرسه از بين سه درس سواد رسانه
  برگزار خواهند كرد. 

ته شده است و ساعت براي اين درس در نظر گرف 2هاست و در هفته اي براي كليه رشتهكتاب تفكر و سواد رسانه
سال  ساعت پيش بيني شده است به عبارت ديگر در 56انتظارات عملكردي به طور نسبي در طول سال تحصيلي 

  ساعت آموزش براي اين درس در نظر گرفته شده است. 56جلسه آموزشي معادل  28تحصيلي 
اين درس به صورت جزيي از يك بسته آموزشي  وارد فرايند اجرا شد و تنها از كتاب درسي تشكيل نشده  است. 

كالس درس از ان ن در كليپ تهيه شده است كه معلما 50حدودًا حاوي  )DVDعالوه بر تاليف آن، لوح فشرده (
توانند بهره مند شوند. عالوه بر اينها دفتر تاليف سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كتاب راهنماي معلم را براي مي

اينكه معلمان عزيز با روشهاي تدريس و رويكرد اين برنامه درسي آشنا شوند تهيه نيز نموده است و معلمان سراسر كشور 
معلم را از سايت سازمان پژوهش دريافت نمايند. روش تدريس اين كتاب معلم محور نبوده و  مي توانند كتاب راهنماي

آموزان در كالس درس و در فرايند يادگيري مشاركت فعال خواهند داشت. با توجه به پيشرفت روز افزون فناوري و دانش
هاي البته آنچه اهميت دارد شايستگي .ها از آن محتواي كتاب هر سال به روز رساني  خواهد شدتأثير پذيري رسانه

  1آموزان است نه مفاهيمي كه هرروز دستخوش تغييرند.اساسي دانش
اعي و اجتم اند معلميني كه دررشته علوم ارتباطات اجتماعي، جامعه شناسي، علوممولفين كتاب اعالم كرده

ه ده در هفتجام شارند. طبق برنامه ريزي اناند شايستگي تدريس اين درس دفناوري ارتباطات و اطالعات  تحصيل كرده
و آشنا به  معلم مجرب 100د و حدود شكالس آموزش تربيت مدرس اين درس در تهران برگزار 1395سوم شهريور ماه 

شنا كردن هدف اين كالس آ ندساعت شركت داشت 32روشهاي نوين تدريس از سراسر ايران در اين كالسها به مدت 
 اي معلمانيك بر . مدرسان پس از آموزش، هربوداي ل آموزش و اهداف برنامه درسي سواد رسانهمدرسان به رويكرد، مد

  .نداين درس در استانهاي خود كالسهاي آموزش خدمت را برگزار كرد

                                                            
 ۵۴- ۵٣، دوره سي و پنجم، ص ٢٩٩). رشد معلم ، ويژه نامه پايه دهم، شماره ١٣٩۵اي (.نام كتاب: تفكر و سواد رسانه ١



  
  بيان مسئله - 2

  آموزان است.هاي زير به دانشاي پرورش شايستگيهدف درس تفكر و سواد رسانه
 ها مندي از رسانهمديريت بهره 

 توانايي نقد و بررسي هوشمندانه پيام در ارتباطات انساني و جمعي 

 آموزانهاي در دسترس دانشتوانايي توليد مؤثر پيام به وسيله رسانه 

ايي اي مثل يك رژيم غذبه زبان ساده، سواد رسانهايست ها توجه به رژيم رسانهمنظور مديريت استفاده از رسانه 
است كه هوشمندانه مراقب است كه چه موادي مناسب هستند و چه موادي مضر؛ چه چيزي را بايد مصرف كرد و چه 

  .چيزي را نبايد استفاده كرد و يا اين كه ميزان مصرف هر ماده بر چه مبنايي بايد استوار باشد
هاي تحليل و همچنين نقد پياماي آموزش براي كسب توانايي بررسي و يكي ديگر از اهداف درس سواد رسانه

اي ميتواند سبك زندگي القا شده در پيام را با  سواد رسانهآموز اي از ابعاد گوناگون است. به طور مثال دانشرسانه
 فهمد و تشخيص مي دهد.ها بر افكار و اعمال و زندگي او اعمال مي كنند ميشناسايي كند يعني الگويي را كه رسانه

آموزان بياموزد كه از حالت انفعالي و مصرفي خارج شده و به معادله متقابل تواند به دانشاي ميد رسانهازطرف ديگر سوا
  اي وارد شوند و بتوانند توليد محتوا بكنند كه در نهايت به نفع خود آنان باشد.و فعاالنه

ست و موضوعاتي مطرح شده است اي مسئله محور االگوي آموزش يعني انتخاب محتوا و سازماندهي كتاب سواد رسانه
آموزان و نياز آنها به كسب آگاهي است. به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و شرايط فرهنگي و كه مسائل دانش

اجتماعي مدارس، چهار جلسه از اين كالس در سال براي طراحي فعاليتهاي اختياري  در نظر گرفته شده است. درانتخاب 
آموزان يادگيري خود را به اي انتخاب شده است. تا دانشها از ارتباطات انساني و رسانهها، مثالهمحتوا، با محوريت رسان

  .روابط انساني نيز تعميم دهند
اي ماهيت ارزشيابي اجراي آزمايشي را دارد. در واقع اين ارزشيابي از كتاب هاي درسي تفكر و سواد رسانه

ح و بهبود كتاب هاي درسي بر اساس تجارب ميداني صورت مي گيرد. در اين ارزشيابي كتاب اصالارزشيابي با هدف 
درسي در حين اجرا مورد بررسي قرار مي گيرد به عبارتي تالش مي شود از تجارب مبتني بر تدريس و يادگيري اين 

آموزان) اطالعات ت دانشكتاب ها( تجارب زيسته و نظرات دبيران/ مشاهدات كارشناسان و تجارب زيسته و نظرا
آموزان و نظر كردآوري شده و در باره كيفيت كتاب هاي درسي قضاوت شود. بخش تجارب زيسته دبيران و دانش

هاي ارزشيابي به گيرد. زيرا با توجه به محدوديت زماني براي ارائه يافتهكارشناسان در يك محدوده زماني صورت مي
آماده سازي كتاب و چاپ سپاري آن، اطالعات ناظر به تجارب تدريس و يادگيري  ريزان در راستايمؤلفان و برنامه

  )گردآوري شده است. 95-96ها مشاهدات در بازه زماني سال تحصيلي ( كتاب

  اهميت و ضرورت اجراي پژوهش-3
پيرامون ما سرشار از اي اي قرار دارد. فضاي رسانهكنيم كه خواه ناخواه در شرايط رسانهامروزه در دنيايي زندگي مي

اي اتخاذ كنيم و در انتخاب هايمان دقت اطالعات است و ما نياز داريم تا در برابر چنين فضايي، يك رژيم مصرف رسانه
  اي به تمام مردم به خصوص كودكان و نوجوانان هستيم.كنيم. براي دستيابي به اين رژيم مصرفي نيازمند آموزش رسانه



اي را وارد نظام آموزشي خود كنند. هاي سواد رسانه هاي درسي، آموزشاند از طريق برنامهكردهتالش كشورهاي مختلف 
 ي گردد كه به وسيلهمي اطالقبرنامه درسي، به محتواي رسمي و غير رسمي، فرايند، محتوا، آموزشهاي آشكار و پنهاني 

ها و كند و گرايشها، قدرشناسيرتها را كسب ميآورد، مها را به دست مي الزمآنها فراگير تحت هدايت مدرسه، دانش 
  )34،ص1391ملكي، (دهد. ارزشها را در خود تغيير مي

دانند و كنند كه چيزهاي زيادي ميفكر ميمعموال آموزان اي، دانشجويان و دانشبه اعتقاد پاتر از پيشگامان سواد رسانه
سفانه حتي از درك اوليه صنعت أتصاوير است اما مت ي  ت ويژهاي و تأثيراهاي رسانه آن هم به دليل صرف وقت در كانال

تعداد كمي از   .اي و اثرات آن بي خبرند. تعداد كمي از آنها قادرند منافع و يا طبيعت اقتصادي رسانه را معنا كنندرسانه
ه افرادي كه داراي سواد كند كمي استداللدهد. پاتر، دانند كه رسانه در بينش آنها مؤثر است و بدان شكل ميآنها مي
  ).61،ص2008(پاتر، كننداي صرف ميهاي رسانهاي هستند به طور خودكار، زمان كمتري را، براي پردازش پيامرسانه

ترين و در عين حال آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند. آموزش و پرورش با شناخت روح زمانه و نياز نوجوانان از مهم
پاسخگوي تقاضاي مبتني بر شرايط جديد باشد و  خواهداي ميبا تأليف كتاب تفكر و سواد رسانه هاي نشات گرفته از آن،

اي براي نوجوانان، شرايط اجرا و محتواي كتاب خود را با آن منطبق كند. ارزشيابي ورود كتاب درسي تفكر و سواد رسانه
  كند. آموزان توصيف ميرا از منظر معلمان و دانش

   پژوهشهدف هاي  -4
  بر اساس نظرات دبيران و كارشناسان اي بسته آموزشي تفكر و سواد رسانهشناسايي نقاط ضعف محتواي 

  در حين  اجرا (مبتني بر تجارب تدريس اي بسته آموزشي تفكر و سواد رسانهشناسايي نقاط ضعف يا  مشكالت
 و يادگيري)

  ايبسته آموزشي تفكر و سواد رسانهسازي اجراي شناسايي نقاط ضعف شرايط اجرايي از منظر فرايند آماده 

  در ابعاد فوق  اي بسته آموزشي تفكر و سواد رسانهارائه پيشنهادهاي اصًالحي براي كاهش نقاط ضعف 

 هاي پژوهشسوال -5

 از منظر مالكهاي مرتبط با يادگيرنده، زيبايي شناسي و اي نقاط ضعف محتواي كتاب درسي تفكر و سواد رسانه
 كدام است؟ سازماندهي بر اساس نظرات دبيران و كارشناسان

 از منظر مالكهاي مرتبط با يادگيرنده، زيبايي شناسي و اي نقاط ضعف محتواي لوح فشرده تفكر و سواد رسانه
 و كارشناسان كدام است؟ رانيسازماندهي بر اساس نظرات دب

 بر اساس نظرات  جرا از منظر فرايند ياددهي يادگيرياي در شرايط انقاط ضعف بسته آموزشي تفكر و سواد رسانه
  در مدرسه كدامند؟آموزان و تجارب دبيران و دانش

  در محيط مدرسه و كالس از منظر فرايند اي بسته آموزشي تفكر و سواد رسانهمشكالت( نقاط ضعف) اجرايي
 آموزان كدامند؟دانشآماده سازي اجراي بسته آموزشي  بر اساس نظرات و تجارب دبيران و 

  اي در دو بعد محتوا و اجرا در پايه دهم متوسطه بسته آموزشي تفكر و سواد رسانهراهكارهاي بهبود نقاط ضعف
  كدامند؟نظري 



  روش پژوهش-6
عمل ارزشيابي صرف نظر از موضوع ارزشيابي نيازمند چند گام است.  نخست بايد ايده اي در باره وضع مطلوب 

هاي مالكهايي در نظر داشت اين گام توصيف وضع مطلوب موضوع ارزشيابي نام دارد.  سپس موضوع ارزشيابي  و مؤلفه
موجود موضوع نمود اين گام در واقع همان توصيف وضع هاي موضوع ارزشيابي اطالعاتي جمع اوري بايد در باره مؤلفه

له وضع مطلوب و موجود اي صورت داد تا فاصبين دو وضع مطلوب و موجود مقايسهدر گام بعد بايد مورد ارزشيابي است. 
 در گام نهايي با نظرداشت به اين فاصله در باره نقاط ضعف و قوت موضوع مورد نظر يعني كتاب درسي شناخته شود

صورت كيفي تدوين و هرگاه مالكهاي وضع مطلوب  و اطالعات به دست آمده از  وضع موجود  به  شود.صميم گيري ميت
توان گفت كه يك مطالعه كيفي هاي اين مطالعه ميفي خواهد بود.  با توجه به ويژگيطرح ارزشيابي كي جمع آوري شود.

  گيرد.  ه صورت كيفي انجام ميها باست زيرا هم داده ها كيفي است و هم تحليل داده
 

   جامعه آماري-7
o ايكتاب سواد رسانه دبيران  
o مربوطه كارشناسان  
o اي دارندآموزاني كه درس سواد رسانهدانش  

  
  گيريحجم نمونه و روش نمونه-8

اي سه استان آذربايجان غربي، كهگلويه و بوير احمد و شهرستانهاي استان براي بسته آموزشي تفكر و سواد رسانه
تهران در نظر گرفته شده است.  در هر استان توسط رئيس گروه تحليل محتوا  و رئيس گروه تحقيق و پژوهش اطالعات 

  گرد آوري و از طريق سامانه به پژوهشگر ارسال شد. 
گيرد.  كه اعضاي آن بر اساس مالكها هر استان چهار گروه كانوني بر اساس دستور العمل پيوست شكل ميدر 

  گردد.  در واقع دراين بخش نمونه گيري هدفمند است.  افراد منتخب گروه كانوني عبارتند از: مشخص انتخاب مي
  سه دبير متخصص پايه با ويژگي هاي: 

  در درس مطالعات اجتماعي، فناوري ارتباطات و اطالعاتبا حداقل ده سال سابقه تدريس 

  ،حداقل مدرك كارشناسي ترجيحًا علوم ارتباطات اجتماعي، علوم اجتماعي، جامعه شناسي
 فناوري اطالعات و ارتباطات و علوم تربيتي

 اي در سال جاري تفكر و سواد رسانه  داشتن ساعت تدريس در درس 

 گذراندن دوره ضمن خدمت مربوطه 

  عالقه مند بودن به مشاركت  
  سرگروه آموزشي

  يك نفر متخصص موضوعي از دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه هاي ديگر با ويژگي: 



 ريزي درسي و كتاب هاي درسي آشناي با برنامه  
  اشنايي با روش ها و فنون  تدريس و طراحي اموزشي 

 هااشنا با موضوع  رسانه 

 شناسي يك متخصص آشنا با مسايل هاي هنري و زيباييبراي عضويت در گروه كانوني معيار
 هنري و تصويرگري كتاب ها 

  مسئول كميته راهبري درس در استان
  

گردد كه در مركز هر استان  دو دبيرستان دخترانه  و دو آموزان به اين صورت انتخاب مينمونه دبيران و دانش
اطق برخودار و دو دبيرستان از مناطق كم برخودار يا حاشيه اي.  شود  و دو دبيرستان از مندبيرستان پسرانه انتخاب مي

گيرد.  يعني در مجموع در هر آموز پايه دهم  مصاحبه صورت ميدر هر دبيرستان با يك دبير درس مربوطه و چهار دانش
 آموز و در  سه استان دوازده دبير و  چهل هشت دانش آموز. دانش 16استان چهار دبير و 

  
   هاي گرد آوري اطالعات ابزار -9

o گرو هاي كانوني  
o مصاحبه فردي دانش آموزي  
o مصاحبه فردي دبيران 

  
  هاي پژوهشيافتهنتايج و  -10

رسد هدف آرماني است و در اين كتاب به آن نمي تواند برسد آموزش اي كه به نظر مييكي از اهداف درس سواد رسانه - 
اي وارد شوند و بتوانند توليد حالت انفعالي و مصرفي خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه«آموزاني است كه از دانش

هدف توليد محتوا براي اين كتاب يك هدف آرماني است هم اينكه در اين سطح خيلي زود است و در ».  محتوا بكنند
هاي اجتماعي آموزان در فضاي شبكه اي  است.  دانشارت پيچيدهاين خصوص آموزشي داده نشده است.  توليد يك مه

  كنند. بازنشر مي
اي مسئله محور است و موضوعاتي مطرح شده است الگوي آموزش يعني انتخاب محتوا و سازماندهي كتاب سواد رسانه- 

هاي منفي بازگو كردن جنبه  آموزان و نياز انها به كسب آگاهي است.  اما اين الگو بيشتر تبديل بهكه مسائل دانش
ها شده است و به قول برخي از منتقدين در شبكه هاي اجتماعي كتاب رسانه هراسي است تا رسانه شناسي.  به رسانه

ها كم توجه شده است كه اگر از جنبه مثبت آن خوب استفاده نشود خود مسئله محور نظرم به جنيه هاي مثبت رسانه
كنند مثل ها اگر به خوبي انجام نشود بعضي از افراد و سودجويان استفاده ميش نظارتي رسانهگردد.  به طور مثال نقمي

محصوالت غذايي كه با كيفيت پايين توليد مي شود، يا موسسات مالي كه بدون مجوز فعاليت مي كنند.  آموزشگاههايي 



رسانند و بعد مسئولين وارد عمل اطالع مردم ميها به كه مدارك بدون اعتبار صادر مي كنند كه خيلي از موارد را رسانه
دهد.  مثل پويش شلوار جين كه بر عليه نخست وزير هاي اجتماعي رخ ميمي شوند.  يا پويشهاي مردمي كه در شبكه

اي در هند).  اين اسرائيل اجرا شده بود.  يا پويش مردمي كه براي نجابت خانم كلباسي انجام شد (به اتهام كشتن بچه
  ها استفاده نكنيم دچار مسئله خواهيم شد.   م نوعي نگاه مسئله محور است كه اگر ما به خوبي از قدرت رسانهه
  در مورد تصاوير كتاب: -

  تكرار شونده استفاده شده است.  كونيآ 7و  ياصل ريتصو 168از  دركتاب
است.   تيآموز به نوع فعالدانش عيسر يياراهنم ها،كونيمضمون درس و كاركرد آ يريادگي قيتعم ياصل ريتصاو كاركرد

  مد نظر بوده است: ريدر انتخاب تصاو ريز يهايژگيواز نظر تهيه كنندگان 
  كتاب يدرك بهتر مباحث تخصص يبرا ريدر خدمت متن بودن تصاو -
  )هاييتوانا ق،يعال ازها،ي(ن يسن يهايژگيبه لحاظ و ريارتباط برقرار كردن مخاطب با تصاو -
  دخترانه و پسرانه به صورت مشترك) يهاارائه در كالس تي(قابل يتيمالحظات جنس تيبا رعا ريانتخاب تصاو -
   آموزان  سراسر كشورمعلمان و دانش يدسترس زانيبا توجه به تفاوت م ،يريتصو يفراهم آوردن حداقل محتوا -
  

  توان گفت:با جمع بندي از تصاوير ارائه شده در كتاب مي
  تصاوير استفاده شده تصاوير توليدي نيستند و همه برگرفته احتماًال از سايتها يا آرشيو عكسهاست. -
هاي داخلي هاي برون مرزي است.  يا اينكه رسانهاي فقط در مواجه با رسانهبعضي از تصاوير، نيستند گويا سواد رسانه-

   138 و126و125 و74 و63 و46 و42و39 و 36و 40هستند.  مثل تصاوير بدون نقص 
- 22- 10- 6- 3ها دارد از ترويج خشونت، هراس، بي نظمي  مثل تصاوير صفحات:تصاوير كتاب بار معنايي منفي ار رسانه-

26 -29 -30 -34 -36 -37 -  
  40- 39- 17- 16- 14هاشوري كه در زير عكسها وجود دارد آيا جنبه زيبايي دارد؟ مثل -
  تواند درفهم عكسها و يادگيري مؤثر باشد. زيرنويس عكسها مياكثر عكسها زير نويس ندارند.  در حاليكه - 
نبود معلم متخصص در اين حوزه است با اينكه سعي » ايتفكر و سواد رسانه«يكي از مشكالت اساسي اجراي درس -

شود شده بود كه از دبيران علوم اجتماعي، جامعه شناسي و در صورت عدم دسترسي از معلمان ديني و تربيتي استفاده 
اي ٌپر و ساعت درس تفكر و سواد رسانه 2اما شنيده شده كه در مدارس كمبود ساعت معلم شيمي، رياضي و . . .  با 

  تكميل شده است. 
توانست براي كتاب جديدي كه تازه هاي آموزش خدمت در زمان مناسب برگزار نشده بود و مدت آموزش نميدوره-

گيرد و واقعا هاي ضمن خدمت خود نيز به روش سنتي صورت ميمتولد شده است كافي باشد.  در ضمن شيوه آموزش
هاي فعال آموزشي استفاده كنند خود ز شيوهمي شود كه  معلمان در كالسهاي درس اقابل توجه است وقتي توصيه 

 گردد. كالسهاي ضمن خدمت به شيوه سخنراني و غير فعال برگزار مي



مشكل حجم كتاب و زمان تدريس از مسائل هميشگي كتابهاي درسي است.  مسلمًا روشهاي تدريس فعال و مشاركت  -
گيرد.  اين هنر معلم است در حالي نه و سخنراني ميآموزان در كالس وقت بيشتري را نسبت به آموزشهاي منفعالدانش

آموزان بحث را كنند بتواند مديريت زمان كند و به كمك دانشآموزان فعاالنه در كالس مشاركت و گفتگو ميكه دانش
  جمع نمايد.   

  
  هاپيشنهاد -11

ان سند باقي خواهند ماند الزم اي است كه هميشه به عنوهاي درسي جز كتابهاي مهم هر جامعهاز انجا كه كتاب .1
است به اندازه كافي در تهيه ان دقت و سليقه صرف نمود و تمام عكسها توليد و خاص اين كتاب تهيه شود.  

ها با سازمان پژوهش و هايي كه رشته عكاسي دارند ميتوانند دراين پروژههاي هنر بويژه دانشگاهحتي دانشگاه
  .  برنامه ريزي درسي همكاري نمايند

  
شوند اين اي تهيه شود و حتما معلماني كه منتخب ميپودمان آموزشي براي معلمان درس تفكر و سواد رسانه .2

درس و در حدود  6- 5درس را بدهند پودمان آموزشي مربوطه را بگذارنند.  اين پودمان آموزشي مي تواند شامل 
د اين پودمانهاي آموزشي را تهيه و اجرا نمايد.  توانساعت آموزشي باشد.  دانشگاه جامع علمي كاربردي، مي 200

البته اجراي اين طرح اگر از همين امسال شروع شود تا پوشش همه معلمان ممكن است چند سالي طول بكشد 
 خانه نخواهد داشت.  ولي تمهيدي است اساسي كه هزينه و بار مالي زيادي را به دوش وزارت

 
 اين تا باشد معلم اختيار در كتاب حجم حدودي تا تواندمي انتخابي صورت به دروس از بيشتري تعداد انتخاب .3

 .شد خواهد كمتر معلم تجربه با هم مشكل اين نظرم به و كند مديريت را مشكل
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