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ابتدایی و متوسطه اول و دوم   بررسی برنامه درسی دوره
 ای های سواد رسانه مبنای توجه به مؤلفهبر

 1سیروس محمودی 

 چکیده
های  مؤلفه از نظر توجه به  اول و دوم متوسطه و ابتدایی دوره درسی برنامه بررسی پژوهش این هدف

جامعه پژوهشی شامل اهداف .صیفی و از نوع تحلیل محتوا استروش پژوهش تو. باشد ای می رسانه سواد

 داد نشان پژوهش اینهای  یافته باشد. می درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دومهای  مصوب و کتاب

 فهم» ،«استفاده»های  مؤلفه به اما  شده توجه «دسترسی» مؤلفه به ابتدایی دوره مصوب اهداف در که

های  مؤلفه به نیز دوم و اول متوسطه دوره مصوب اهداف در .است نشده توجهی «امپی تولید» و «انتقادی

 در. است نشده توجه «پیام تولید» مؤلفه به اما شده توجه«  انتقادی فهم»  و«  استفاده »،«دسترسی»

 شمش پایه در. است نشدهای  رسانه سواد آموزش بهای  اشاره ابتدایی، پنجم تا اول پایه درسیهای  کتاب

 به هفتم پایه در. است نشده توجهیها  مؤلفه سایر به و  شده توجه «دسترسی» مؤلفه به ابتدایی

 توجهی ،«پیام تولید» و «استفاده»های  مؤلفه به و  شده توجه «انتقادی فهم» و «دسترسی»های  مؤلفه

 و «دسترسی»ی ها مؤلفه به نهم پایه در.است شده توجهها  مؤلفه همه به هشتم پایه در.است نشده

 با دهم پایه در دوم متوسطه دوره در.است شده توجهی بیها  مؤلفه سایر به و شده توجه «استفاده»

 گسترش به توجه با. است شده توجهای  رسانه سواد ابعاد همه به «ای رسانه سواد و تفکر» کتاب انتشار

 دوره درسی برنامه در شود می همجازی،توصی اجتماعیهای  شبکه وای  ماهوارههای  شبکه حصر و حد بی

 تولید»و «انتقادی فهم»های  مؤلفه به ویژه بهای  رسانه سوادهای  مؤلفه آموزش به اول متوسطه و ابتدایی

  .شود مبذول بیشتری توجه «پیام

 دوره متوسطه تحلیل محتوا، برنامه درسی، ای، : سواد رسانهواژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسأله
 دچار پیچیدگیای  فزاینده طور به ارتباطی و اطالعاتیهای  سیستم ، 21قرن  به ودور با زمان هم

 توسط تولید شدههای  پیام که است شده باعثها  پیچیدگی این .اند شده گرایی جانبه همه و

ها  پیام انتخاب در و تردید سردرگمی دچار جهان کنار و گوشه در را خود مخاطبان ها، رسانه

 و اطالعات درست وتحلیل و تجزیه پردازش که قدرت نوجوانان و کودکان ان،می این در .کنند

ها  رسانه چرا که هستند، خطر معرض بیشتر در است، بزرگساالن از کمتر آنان در دریافتی اخبار

از ها  (. رسانه43: 1381و نوجوانان به جای گذارند)ساروخانی، کودکان بر زیانباری آثار توانند می

مختلف، نقش بسیار مهمی در شکل دهی و نفوذ به های  و آگهیها  ، سرگرمیطریق اطالعات

و اعتقادات افراد جامعه دارند. به عبارت دیگر در عصر جدید با ظهور ماهواره ها  فرهنگ، ارزش

اجتماعی مجازی و سایر وسایل ارتباطی نوین، شهروندان و بویژه دانش های  ها،اینترنت،شیکه

: 1392قرار دارند)بیگدلی و نصیری،ای  رسانههای  معرض بمباران پیام آموزان بیش از پیش در

بر  دانش آموزان وجود ها  بسیاری در زمینه اثرات منفی رسانههای  (. بنابراین امروزه،نگرانی100

و آموزش رسانه ای، روشی  ای  دارد. از دیدگاه دانشمندان علوم ارتباطات،ارتقاء سواد رسانه

باشد. از این رو بهترین راه ممکن برای  ها می ری از تأثیرات منفی رسانهکارآمد برای پیشگی

پیشگیری از اثرات منفی رسانه ها، حفظ استقالل،گزینش فعاالنه رسانه و اجتناب از رفتارهای 

تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش، انتخاب و چالش با این های  منفعالنه، باال بردن مهارت

 مهارت از یک سو، ای رسانه میسر است. سوادای  که تنها با ارتقاء سواد رسانهموج فراگیر است 

 نگاهی از سوی دیگر و آموزد می راها  با رسانه آگاهانه و متفکرانه ارتباطی برقراری برای الزم های

 .آورد می فراهم شنیداری و دیداری نوشتاری، ای رسانه های پیام به تحلیلی نسبت و نقاد دقیق،

(. در زمینه آموزش رسانه ای، سه سطح را باید در نظر گرفت: سطح 173: 1387ریان،)طاه

به آموزش و ای  دولت،نهادهای مدنی و کنش گری فردی.در سطح دولتی، ورود سواد رسانه

پرورش رسمی مورد نظر است. سیاست گذاران آموزشی باید چارچوبی تدوین کنند که در آن 

چیزی فراتر از یک واکسن در برابر ای  ده و سواد رسانهتفکر انتقادی یک هدف محسوب ش

 بایدای  رسانه سواد بردن (. در واقع، باال66: 1391نامالیمات محیطی شناخته شود)طلوعی،

 افزایش مردمای  رسانه معرفت تا انجام شودها  رسانه و مدنی آموزشی، توسط نهادهای

روند و  می به شمارای  زش سواد رسانهمدارس از مراکز مهم آمو .(16: 1389یابد)خوشنویس،

: 2009داشته باشد)سیلوربالت،ای  باید در برنامه درسی مدارس جایگاه شایستهای  سواد رسانه

 آموزش نوع این در جریان آموزان دانش فعاالنه درگیری مستلزم ای، رسانه سواد (. یادگیری63

 از انعکاسی تفکر شیوه به موزانآ دانش های پرورش اندیشه و تفکر تقویت ترتیب بدین. است
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ها  رسانه خصوص در آموز دانش اندیشی یادگیرندگان ژرف و تعمق به است که روش هایی جمله

 (.53: 1387انجامد)سلطانی فر، می

دانش آموزان ای  به ارتقاء سواد رسانهای  اخیر نهاد آموزش و پرورش توجه ویژههای  در  سال

موزش و پرورش با مهم خواندن نقش تربیتی رسانه ها، بر داشته است. سند تحول بنیادین آ

ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و های  جایگاه و نقش نهاد رسانه، فناوری

آگاهانه برای پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب رسانه تأکید نموده است)وزارت 

درسی دوره های  این پژوهش، اهداف مصوب و کتاب(. بر این اساس در 1390آموزش و پرورش،

مورد بررسی قرار  ای  سواد رسانههای  ابتدایی و متوسطه اول و دوم به لحاظ توجه به مؤلفه

 خواهد گرفت. 

 مبانی نظری و مفهومی 

 ای رسانه تعریف سواد 

ارزیابی  لیل،بنا به تعریف کنفرانس رهبری ملی از سواد رسانه ای، توانایی و قدرت دسترسی، تح

مختلف چاپی و غیر چاپی های  توان در چارچوب می کهای  رسانههای  و انتقال اطالعات و پیام

 مرکز رئیس و موسس تامن (.الیزابت1379نام دارد)کانسیداین،ای  عرضه کرد، سواد رسانه

 نه ایرسا سواد کند: می بیان رسانه ای تعریف سواد در آمریکا آنجلس لوس ای رسانه های آموزش

 و نماد آوایی هزاران شاید و از صدها شخصی مفاهیم ایجاد و تعبیر توانایی از است عبارت

 بازرگانیهای  پیام البته و مجله روزنامه و رایانه، رادیو، تلویزیون، طریق از روزه همه که ای دیداری

 (11: 1380کنیم)تامن، می دریافت

های  و تحلیل و تولید ارتباط در شکلدسترسی، تجزیه ای  از نظر هورتون،سواد رسانه

(.بنیانگذاران مرکز سواد رسانه ای، 3: 2007گوناگون رسانه و مصرف انتقادی محتوا است)چن،

تفکر های  یک عامل مهم در آموزش مهارتای  الیزابت تامن و تساجولز، معتقدند که سواد رسانه

(.با این 2008است)تامن و جولز،ای  رسانههای  انتقادی و ارتقای تردید و بدبینی در مورد پیام

جا های  مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبهها  مهارت

 (.120: 1390پردازد)سپاسگر، می افتاده پیام

 ای اهدف آموزش سواد رسانه
 مخاطبان جدیدهای  رسانه در که مسأله و این ساعته 24طور بهها  رسانه به مداوم دسترسی

 بسیار آنها فراگیری تا شده باعث اطالعات باشند، کننده مصرف هم و کننده تولید هم توانند می

آسیب  وها  رسانه آسیب رسانی دغدغه اطالعاتی بمباران این در حال.باشد سریع و گسترده
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 توجه مورد همواره هستندها  رسانه مصرف کنندگان که بیشترین جوان مخاطبان پذیری

 کردن کم در سعی و کردن آگاه رسانه ای سواد اهداف اصلی از یکی است. دهبو اندیشمندان

ای  رسانه سواد واقع در است. جوانان جمله از گوناگون جامعه اقشار روی برها  رسانه منفی تأثیرات

 و کند فکر مستقالنه بطور تا کند می کمک به انسان که رسد می نظر به ضروری و الزم مهارتی

 آگاهی با که بدهد را امکان این مخاطبان به باشد و داشتهها  رسانه از جانبه همه و کافی تصویری

کند  پیدا دستای  رسانه هر در دانش موجود به کنند پردازش راای  رسانههای  پیام کامل،

 (.44: 1391)شجاعی و امیرپور،

درک جامعه به عنوان ابزارهای ها  را دسترسی به رسانهای  یونسکو هدف آموزش سواد رسانه

رسانه ای،ترغیب افراد های  تحلیل انتقادی پیامهای  برای مشارکت مردم ساالر، ارتقاء مهارت

و ای  مختلف ارتباطات رسانههای  برای ایجاد متون رسانه ای، خالقیت و تعامل در حوزه

داند. از  یم افراد و کاربرانهای  به منظور تقویت فعاالنه تواناییها  گسترش ارزیابی انتقادی پیام

بر درک کارکرد رسانه ها،ارزیابی و تحلیل کارکردها و چگونگی ای  دید یونسکو، سواد رسانه

ای  ( سواد رسانه18: 2011در جهت خود مدیریتی تأکید دارد)یونسکو،ها  تعامل عقالنی با رسانه

نه کند: سطح اول: اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسا می در سه سطح عمل

 توجهای  نامحسوس تر رسانههای  ها)رژیم مصرف(،سطح دوم: در این سطح مخاطب به جنبه

پیام( وسطح سوم: این سطح های  پردازد)ویژگی می و موضوعات عمیقیها  کند و به پرسش می

 است)نقد پیام(.ها  مهارت الزم برای مصرف انتقادی رسانه

 کمتری پذیری آسیب ای، رسانه اطالعات ابربر در ای، رسانه سواد با افراد نظری، لحاظ از

شود را مورد  می دارند؛ زیرا  پیام هایی را که به منظور تأثیرگذاری بر آنها طراحی و ارسال

 کنند، می را کسبای  سواد رسانههای  دهند. به عالوه معلمانی که مهارت می شناسایی قرار

اجتماعی را از میان بردارند و نهایتاً به ای ه آموزشی و برنامههای  توانند فاصله میان برنامه می

ای  ( سواد رسانه6: 1994مصرف کنندگان و مخاطبان منتقد و تیزبین تری تبدیل شوند.)آنجل،

صحیح تر و درک عمیق تری از محیط پیرامون داشته باشیم، به های  کند تا قضاوت می کمک

به شمار ای  اصلی در فضای رسانههای  مهتوان طع می راای  طوری که افراد بی بهره از سواد رسانه

ای  آورد. یکی دیگر از اهداف سواد رسانه ای، نشان دادن اضافه بار اطالعاتی است. سواد رسانه

و اطالعات اطرف خود بر اساس نیازهایشان استفاده ها  کنند تا افراد از انبوه پیام می کمک

ها  علیه رسانه نهضتیای  رسانه واد(. س36: 1386نمایند و دچار سردرگمی نشوند)شکرخواه،

 آموزد ها می آن به مخاطبان کردن هوشیار با و دهد می تغییر را افرادای  رسانه عادات بلکه نیست

 آگاهی میزان رسانه طریق از دارندای  رسانه سواد که شهروندانی کنند. استفادهها  از رسانه چطور

 بیشتر انتقادی روحیه تقویت سمت به توان همین با و برند می را باال خود اطالعات دریافت توان و
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 کنند)راسخ می تبدیل فعال و دوسویه به جریانی را انفعالی و سویه یک رابطه و کنند می حرکت

 .(7: 1386محمدی،

ای  رسانه سواد است.  تهاجم فرهنگی با یکی دیگر از اهداف آموزش سواد رسانه ای، مقابله

های  پیام محتوای با مواجهه در را شهروندان و باشدای  رسانه هژمونی در مقابل پادزهری تواند می

 جنگ با مقابله جهت مهارتی عنوان بهای  سواد رسانه آموزش همچنین .نماید واکسینهای  رسانه

 و گردد ها می رسانه مواجهه با در شهروندان تحلیل ظرفیت افزایش به منجر که استای  رسانه

آنچه  هر منفعالنه و شوندای  رسانههای  پیام محتوای تسلیم آنکه جای به آنان تا شود می باعث

 راها  پیام در نهفته معنای فعال مخاطب یک عنوان به تا نمایند تالش بپذیرند، کنند می دریافت

 داشتهای  رسانههای  پیام با فعاالنه برخوردی و بپردازندها  پیام و ارزیابی رمزگشایی به و درک

 توانست نخواهند قطعا نباشند، برخوردار کافیای  رسانه سواد از جامعه یک وندانشهر اگر .باشند

 تفسیر و درستی تعبیر به را وقایع و مسائل امروز، جهانای  رسانه سنگین فضای در

کند تا مخاطب از یک سو، از  می کمکای  سواد رسانه .(150: 1391نمایند)نصیری و بخشی،

مندانه و مفید بهره مند شود و از سوی دیگر خود به مولدین هوشای  به گونهها  سفره رسانه

 (.16: 1389خالق پیام تبدیل شوند)خوشنویس،
 از: است عبارت جهان سطح درای  رسانه سواد آموزش برای توافق مورد اهداف از برخی

 ای؛ رسانههای  پیام تولید و بهره مندی در نقّادانه تحلیل و تجزیه -

و  عالیق شناخت همراه بهها  رسانه پیام گیری شکلهای  زمینه و ع(فرستنده )منب شناخت -

 فرستنده؛ فرهنگی و تجاری اجتماعی، سیاسی،های  ی جهت گیر

 شود؛ می ارائهها  رسانه جانب از که هایی ارزش وها  پیام تفسیر -

 مورد مخاطبان به دستیابی و ارتباط برقراری برای مناسبهای  رسانه انتخاب و شناخت -

 نظر؛

 پیام. تولید و مندی بهره برایها  رسانه به دسترسی -

 به پیام تولید و ارزیابی تحلیل، دسترسی، منظور به چارچوبیای  رسانه سواد»دیگر  بیان به

سازمان پژوهش و برنامه ریزی «)کند می فراهم را اینترنت تا چاپ از مختلفهای  شکل

 (1396آموزشی،

 سواد رسانه ایهای  مؤلفه

 استفاده، دسترسی، مؤلفة چهار شاملای  رسانه سواد ،اندیشمندان حوزه رسانه بیشتر ظرن رد

در .استای  رسانههای  ( و تولید پیاماست ارزیابی و تحلیل رمزگشایی، شامل که) انتقادی فهم

 .شود می به اختصار شرح دادهها  این بخش، این مؤلفه
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باید به  شود. می اطالقها  فاده از رسانهاستهای  این مؤلفه به فرصت :الف:مؤلفه دسترسی

و محتوای آنها و نیز توانایی نظری و ها  فیزیکی به رسانههای  منطقی بین دسترسیای  شیوه

 عملی استفاده از رسانه تمییز قائل شد.

است.این ها  برای برقراری ارتباط بین افراد و رسانهای  این مؤلفه واسطه مؤلفه استفاده::ب

تواند به  می اشاره دارد. با استفاده از این مهارت ها، مخاطبای  فنی سواد رسانه مؤلفه به بعد

استفاده نماید. در مجموع این مؤلفه به توانایی مخاطبان ای  طور مؤثر از وسایل ارتباطی و رسانه

 توجه دارد.ها  در استفاده از رسانه

و محتوای ها  نتقادی از رسانهاین مؤلفه اشاره به فهم و ارزیابی ا مؤلفه فهم انتقادی::ج

آموزد که چگونه  می دارد و شامل رمزگشایی، تحلیل و ارزیابی است.در این مرحله، فردای  رسانه

 را آشکار نماید.ای  معنای پنهان متون رسانه

کند تا  می به فرد کمکای  رسانههای  : مهارت تولید پیامای رسانههای  مؤلفه تولید پیام:د

زگان مختلف تولید و منتشر کند. این مؤلفه به این دلیل مهم است که افراد از پیام هایی با رم

چه رویه و روشی را برای تولید ای  رسانههای  این طریق درمی یابند که تولید کنندگان پیام

 (.14: 1393)باهنر و چابکی، گیرند می به کارای  متون رسانه

 
،به نقل از تسلیمی و 2010پا)سلوتکمیسیون اروای  رسانه سواد مدل :1شمارة: شکل

 (8: 1394آقامحمدی،
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 پیشینه پژوهش
گردد. مارشال مک لوهان، اولین بار در  می باز 1965به سالای  تاریخچه پیدایش سواد رسانه

، این واژه را به کار برد و «درک رسانه:گسترش ابعاد وجودی انسان»کتاب خود تحت عنوان

به سواد جدیدی به نام سواد ها  یابد، الزم است، انسان زمانی که دهکده جهانی تحقق»نوشت:

 از برخی درای  رسانه سواد ، موضوع1970دهة (. از1385صدیق بنای،«)دست یابندای  رسانه

از سال ای  رسانه سواد اروپا آموزش در گرفت. قرار توجّه مورد اروپایی و التین امریکای کشورهای

 1987از سال  کانادا درای  رسانه سواد آموزش درآمد. اجرا به دانمارک و فنالند کشور در و1970

در ارتباط ای  ، سازمان یونسکو بیانیه1982آغاز شد.در سال « انجمن سواد رسانه ای»با تشکیل

کشور رسید که در حال حاضر با  19صادر کرد، این بیانیه به امضای ای  با آموزش سواد رسانه

بین المللی های  کرده است. پس از آن یونسکو اجالس رسمیت پیدا «گرانوالد»عنوان بیانیه

برگزار کرده است.هم اکنون در نظام آموزشی ای  متعددی را در زمینه آموزش سواد رسانه

بسیاری از کشورهای دنیا همچون کانادا، ژاپن، آلمان، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و آفریقای 

رود.)سازمان  می تحصیلی به شماریک واحد درسی در مقاطع « سواد رسانه ای»جنوبی، 

 (.1396پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

دانش آموزان سال ای  تحلیل وضعیت سواد رسانه»(در پژوهشی با عنوان1387سلطانی فر)

، نشان داد که میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت بیشتر از «شهر تهرانهای  سوم دبیرستان

این پژوهش حاکی از آن است که والدین و های  همچنین یافته باشد. می والدین و معلمان آنها

 الزم  را به دانش آموزان ارائه دهند.های  مربیان نمی توانند در مورد استفاده از اینترنت، آموزش

 نهاد سه درای  رسانه سوادهای  سیاست تحلیل»(در پژوهشی با عنوان1392)چابکی و باهنر

اده اند که در  اسناد نهاد آموزش و پرورش به عنوان متولی نشان د« ایران ارتباطی و فرهنگی

اصلی آموزش سواد رسانه ای، بیشترین میزان توجه به مؤلفه استفاده و درک انتقادی بوده است 

 و به مؤلفه توانایی ارتباطی توجهی نشده است. 

در ای  نیاز سنجی برنامه آموزش سواد رسانه»(در پژوهشی با عنوان1393تقی زاده و کیا)

به مدارس، منجر به ای  ، نشان دادند که بومی سازی و ورود آموزش سواد رسانه«مدارس

توانمندسازی دانش آموزان در استفاده بخردانه از رسانه ها، حفظ و تقویت هویت و فرهنگ 

 اسالمی خواهد شد. –ایرانی 

 تحول سند تربیتی نظام در رسانه نقش بررسی»در پژوهشی با عنوان(1393)هاشمی

نشان داده است که تحقق « ای رسانه سواد آموزش ضرورت بر تأکید: پرورش و آموزش بنیادین

منسجم برای آموزش سواد ای  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در گرو تدوین برنامه

 در سطوح مختلف مدارس است.ای  رسانه
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 مطالعة:انسانی توسعة در ای رسانه سواد نقش»در پژوهشی با عنوان(1393)چابکی و یشیر

 و آموزش وزارت تحول سند و سیما و سازمان صدا اجراییهای  سیاست)کتاب موردی

نهاد آموزش و پرورش و صدا و سیما در حوزه سواد های  ، نشان داده اند که سیاست«(پرورش

زش موجود دو نهاد مذکور، نگرش فرایندی به آموهای  بسیار محدود است و در سیاستای  رسانه

 مشاهده نمی شود.ای  سواد رایانه

باز طراحی ساز و کار سیاست گذاری »(در پژوهشی با عنوان1394تسلیمی و آقامحمدی)

دانش آموزان را بررسی ای  ، سواد رسانه«متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه ایای  رسانه

لوب نیست و باید دانش آموزان مطای  این پژوهش نشان داد که سواد رسانههای  نمود.یافته

 به دانش آموزان آموزش داده شود. ای  سواد رسانههای  مهارت

 درای  رسانه سواد آموزش الگوی تبیین»در پژوهشی با عنوان(1395)همکاران و خانیکی

 کودکی آغاز شود.های  باید از سالای  ،تأکید نموده اند که آموزش سواد رسانه«پرورش و آموزش

بر روی سیصد دانش آموز در آمریکا « سواد رسانه ای»عنوان (،پژوهشی با1999هافمن )

ساعت در شبانه  4-6انجام داد.این پژوهش نشان داد که دانش آموزان به طور متوسط بین 

کنند، در این تحقیق مشخص شد که اگر چه دانش آموزان به مقدار  می روز تلویزیون تماشا

 ه  عوامل شکل دهنده برنامه هایی که تماشاکنند، ولی دربار می استفادهها  زیاد از رسانه

 کنند، آگاه نیستند. می

،نشان «سواد رسانه ایهای  سنجش مهارت»( در پژوهشی با عنوان2003هابز و فراست)

بنیادی سواد رسانه ای، تأکید بر مهارت و شناخت نیاز های  دادند که یکی از مهمترین جنبه

 تقادی محتوای آنالین است.دانش آموزان در خصوص تشخیص و ارزیابی ان

، نشان داد که دانش آموزانی که در «سواد رسانه ای»( در پژوهشی با عنوان2006الیتش)

گیرند، در برابر اثرات تبلیغات آسیب پذیز هستند.این  می معرض تبلیغات تجاری تلویزیونی قرار

اید و به دانش آموزان تواند اثر تبلیغات را تعدیل نم ای می بررسی ننشان داد که آموزش رسانه

 باشند.ها  کمک کند تا به مصرف کنندگان آگاه و منتقدی در برخورد با رسانه

 سواالت تحقیق
متوسطه اول و متوسطه دوم، در خصوص توجه  وضعیت اهداف مصوب دوره ابتدایی، -1

 باشد؟ می چگونهای  سواد رسانههای  به مؤلفه

متوسطه اول و متوسطه دوم، در  ی،درسی دوره ابتدایهای  وضعیت محتوای کتاب -2

 باشد؟ می چگونهای  سواد رسانههای  خصوص توجه به مؤلفه
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 یروش شناس
 ای کیصحت و سقم  یبررس ای یسوال پژوهش یدرصدد پاسخ دادن به تعداد یپژوهشگر هر

هدف وجود  نیبه ا لین یبرا یو فنون مختلفها  روش ،یاست. در متدولوژ یپژوهش هیچند فرض

است که در  ییاز روش ها یکی ،یفیک یمحتوا لی(. روش تحل1380مد و همکاران،دارد)سر

(. در 1373 ،ی؛ هولست1394، ندورفیپیگسترش بوده است )کر هبه شدت رو ب ریچند دهه اخ

دست  ییبه داده ها ،یشفاه ایمکتوب  امیپ کیمطالعه   قیکوشد از طر می روش پژوهشگر نیا

 تحلیل(. 1384بپردازد)بورگ و گال ، قیتحق اتیفرض ایسؤاالت  یتا به کمک آنها، به بررس ابدی

 لیو ،هنیذ گونة بهرا  هاداده  حقیقتو  التـصا دـهد یـم زهجاپژوهشگران  ا به کیفی ایمحتو

 مندمنظا یبند کد یندافر یک دجوو  یلةـسو هـب  ایجـنت تـعینی. دـکنن تفسیر علمیروش  با

 رودمی نمتو عینی ایمحتو یا تکلمااز  وییـسافر هـب یـکیف ایوـمحت تحلیل. دمیشو تضمین

و  هی)شمایدآزمی رشکاآ ایمحتو رتصو هـب تندـهس ناـپنه یا رشکاآ کهرا  لگوهاییا یا تمهاو 

از نوع  یفیک یمحتوا لیموضوع از روش تحل تیپژوهش، با توجه به ماه نی(. در ا2005شانون،

محتوا است که متن  لیتحل ینوع ،یاسیق یمحتوا لیاستفاده شده است. منظور از تحل یاسیق

چارچوب  کیشده از قبل بر اساس  فیتعرهای  در قالب مقوالت و مؤلفه ل،یمورد تحل

پژوهش  اتیتواند براساس ادب می یچارچوب مفهوم نیشود. ا می لیتحل یمفهوم یشنهادیپ

منظور و انجام  نیا ی. برا(101 :1391،یاتخاذ گردد)ابوالمعال گریدهای  از پژوهش ایشود  نیتدو

(، که چهار 2010اروپا) ونیسیکمای  در بدو امر مدل سواد رسانه ،یاسیاز نوع ق یفیک لیتحل

دهند، انتخاب شد.  می شنهادیرا پ «امیپ دیتول»و  «یفهم انتقاد»،«استفاده» ،«یدسترس»مؤلفه 

انتخاب -2 قیتحق های پرسش میتنظ -1:ردیگ می هفت مرحله را در بر یفیک یمحتوا لیتحل

 یزیطرح ر -4محتوا  لیتحل کردیمشخص نمودن رو -3محتوا  لینمونه مورد نظر جهت تحل

 جیکردن نتا لیتحل-7 ییایاعتبار و پا نییتع -6 یرمز گذار ندیفرا یاجرا -5 یرمز گذار ندیافر

 (.22: 1390،یو نوشاد مانی)ایرمز گذار ندیحاصل از فرا

و  ییاهداف مصوب دوره ابتدا -1باشد:  می شامل دو بخش  یجامعة پژوهش ق،یتحق نیا در

درسی دورة ابتدایی و متوسطه اول و دوم  که در سال های  کلیه کتاب -2متوسطه اول و دوم 

انجام  یریموضوع، نمونه گ تیپژوهش با توجه به ماه نیچاپ شده است. در ا 97-98تحصیلی

شده اند. برای تعیین روایی، از روش  یبررس یدرسهای  و کتاب مصوبنشده و همه اهداف 

برای تأمین پایایی  ابزار روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است. 

مجدد استفاده شد. بدین صورت که فرم تحلیل محتوا  به طور  یاجرا کیگیری، از تکن اندازه

ه به طور مجزا چند قرار گرفت ک یگریمتخصص د یاگر محتو لیتحل اریهمزمان و مجزا در اخت
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انجام شده همزمان توسط های  لیحاصل از تحلهای  . دادهندینما لیرا  تحل یکتاب درس

 بوده است. کسانیو متخصص مذکور  یپژوهشگر اصل

 تحقیقهای  یافته
 شود. می پژوهش ارائههای  تحقیق بر مبنای سؤالهای  در این بخش یافته

ر اهداف مصوب دوره ابتدایی و متوسطه میزان توجه به آموزش سواد رسانه د -الف

 اول و دوم:

آموزشی  –دهد که در بخش اهداف علمی  می برسی اهداف مصوب دوره ابتدایی نشان

به  .«است آگاه زندگی در رسانی اطالع و اطالعات ارزش و اهمیت به»:)بندچهارم( تحت عنوان

 توجه شده است.ای  اهداف سواد رسانه

دهد که در بخش اهداف علمی  می متوسطه اول نشانبررسی اهداف مصوب دوره 

ارتباطی برای کسب اطالعات استفاده های  می تواند از رسانه»:آموزشی)بندهفتم( تحت عنوان
در مواجهه با تبلیغات دشمنان اسالم »:( تحت عنوان9،و در بخش اهداف سیاسی )بند«کند

 جه شده است.توای  به اهداف سواد رسانه« دهد می ازخود هوشیاری نشان

 –دهد که در بخش اهداف علمی  می بررسی اهداف مصوب دوره متوسطه دوم نشان

 از استفاده در و داند می را صحیح و جانبه همه اطالعات ارزش»:آموزشی)بند هشتم(تحت عنوان

» و در بخش اهداف سیاسی بند نهم تحت عنوان« دارد مهارت ارتباطی جدید ابزارهای

به « دهد می نشان مناسب العمل عکس آنها مقابل در و شناسد می را مناندش تبلیغیهای  شیوه

 اهداف آموزش رسانه توجه شده است.

 pc:تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره ابتدایی،متوسطه اول و دوم بر مبنای مدل1جدول

 

 درس

 

 مؤلفه

اهداف مصوب 

 دوره ابتدایی

اهداف مصوب 

 دوره متوسطه اول

اهداف مصوب 

 دوره متوسطه

 دوم

 ✓ ✓ ✓ دسترسی

 ✓ ✓ _ استفاده

 ✓ ✓ _ فهم انتقادی

 _ _ - تولید پیام
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 درسیهای  میزان توجه به آموزش سواد رسانه در کتاب -ب

تفکر »دهد که در دوره ابتدایی در کتاب می درسی دوره ابتدایی نشانهای  تحلیل محتوای کتاب

 :اشاره  شده است( به سواد رسانه  53ششم ابتدایی)درصفحه « و پژوهش
ی  درباره و کند می رفتار خود، معیارهای براساس موقعیت هر در و دارد معیارهایی هرکس »
 کسب غیرمعتبر یا معتبر منابع از کس هر معیارهای .کند می دیگران قضاوت و خود رفتار

 و ،... و صاحبنظران معلّمان، خانواده، همساالن، اعضای مانند افراد شامل منابع این شود؛ می
 اعتبار از منابع این .است ... و مجازیهای  شبکه روزنامه ها، سیما، و صدا کتاب ها، مانندها  رسانه

 «.نیستند برخوردار یکسان
دهد که در این دوره، در پایه  می درسی دوره متوسطه اول نشانهای  تحلیل محتوای کتاب

 توجه شده است:ای  واد رسانه(، به آموزش س107هفتم در کتاب تفکر و سبک زندگی )صفحه

 عقیده یک به گرایش و ماهای  انتخاب و افکار در بسزایی نقشای  رسانه اطّالعات و تبلیغات »

 را )... و اینترنت تلویزیون،( تبلیغاتیهای  برنامه از یکی .دارد ماهای  نگرش وها  ارزش یا تغییر

 را تأثیر این چگونه دارد؟ افرادهای  خابانت روی تأثیری چه برنامه این که کنید تحلیل بررسی و
 و درست آوریم، می دست به که اطّالعاتی شویم مطمئن توانیم می معیارهایی چه گذارد؟ با می

 «؟است کامل

و « ارتباط و رسانه»در پایه هشتم در کتاب مطالعات اجتماعی در درس هفتم تحت عنوان  

ای  (، به آموزش سواد رسانه36-46فحات )ص« در زندگی ماها  رسانه»درس هشتم تحت عنوان

توجه شده است.در درس هفتم مباحثی همچون تعریف رسانه، نقش رسانه در ارتباطات و سیر 

اطالعات و های  بیان شده است. در درس هشتم،مباحثی همچون کاربرد فناوریها  تحول رسانه

هنگ عمومی، بیان شده ارتباط جمعی بر فرهای  ارتباطات در زندگی روزمره و تأثیر رسانه

 است.: 

 برنامه هایی و دهند می اطالعات و اخبار مردم به کشورها، همه در جمعی ارتباطهای  رسانه»

 که معتقدند نظران صاحب امروزه .کنند می تهیه و طراحی سرگرمی آنها و تفریح برای نیز

 بحث آنها چنین .ذارندگ می افراد هویت و زندگی سبک بر زیادی تأثیر جمعی، ارتباطهای  رسانه
 را وقایع یا و کنند فکر خاصیهای  شیوه به مردم که شوند موجب توانند ها می رسانه که کنند می

 نها انسا رفتار و افکار و باورها رویها  رسانه دیگر عبارت به .ببینند خواهند می آنها که طور همان

 .باشند منفی مثبت یا است ممکن اثرات این .گذارند می اثر

 :اند کرده بیان را مطالبی ط جمعی ارتباهای  رسانه منفی اثرات درباره نظران صاحب

 یا تلویزیون تماشای صرف جهان مردم وقت از زیادی بخش امروزه گویند می آنها از بعضی ٭

 در .شود می گذاشته نمایش به خشونت و خورد و زدها  فیلم اغلب در .شود می اینترنت از استفاده
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 بسیاری .دهند می نشان آمیز صلح طور به کردن مسائل حل حال در راها  انسان کمترها  فیلم این

 در آینده، در و قرار بگیرندها  صحنه این تأثیر تحت است ممکن نوجوانان خصوص به و افراد از

 ممکن اینترنتیهای  پایگاه از برخی همچنین ببرند؛ کار به را آمیز خشونتهای  روش زندگی

 اثر جامعه فرهنگ بر طریق این از و کنند ترویج کاربران در را اخالقیهای  باری و دبن است، بی

 .بگذارند منفی

های  آگهی کنند می بیان جمعی،های  رسانه برای نظران صاحب که منفی آثار دیگر از ٭

 وسایل تأثیر منفی آثار دیگر کنداز می تشویق را در جامعه گرایی مصرف که است بازرگانی

 و شدن دید کم و افراد چهره به چهره تماس شدن کم کنند، می آن اشاره به محققان که یارتباط

 «است دوستان و اقوام بازدیدهای

و تأثیرات آن بر زندگی ها  رسانه»پایه هشتم در درس  ودر کتاب تفکر و سبک زندگی

 توجه شده است.ای  ( به آموزش سواد رسانه49-54در صفحات«)انسان

سایر  اخبار و اطالعات توانند می کشور داخل اخبار و اطالعات بر عالوه یونهاتلویز امروزه»
 فرهنگی و و اقتصادی مقاصد فرهنگ، نوع عقاید، به توجه باها  دولت .کنند دریافت نیز را کشورها

از  اطالعات دریافت به قادر که تلویزیون هایی یا رادیو از کشورها دیگر با خود سیاسی اختالفات
های  تلویزیون زیادی موارد در .کنند می استفاده مختلفهای  صورت به هستند، شورهاک سایر

ملی  وحدت یا اخالقیهای  ارزش اعتقادات، که دارند سعی اسالم و ایران دشمنان ویژه بیگانه به
  .باشند هوشیار بسیار باید ما مردم و جوانان علت به همین .دهند قرار تهدید مورد را ما کشور

تبلیغات  با عاقالنه برخورد در الزمهای  بصیرت وها  مهارت شامل دانش اینرسانه ای:  سواد
 و تصمیمات افکار، برها  پیام تأثیر شناخت رسانه ها، صاحبان اهداف و مقاصد از آگاهی رسانه ها،

 .ماست سبک زندگی

 ها رسانه از بهره گیریهای  مهارت

 رسانه چگونه هر محتوای از که بیاموزیم باید .کنند می رو هروب اطالعات از انبوهی با را ماها  رسانه

و  ماست کشور یا ما سود به یک کدام غلط، کدام و است درست اطالعات کدام کنیم، استفاده

 کنید: استفاده چگونهها  رسانه از که آموزد می شما به زیر رهنمودهای .ماست زیان به یک کدام

 .کنیم استفاده دیگران و خود رشد جهت درها  رسانه از -1

 .کنیم دقت گیرد، می صورت مختلف اهداف با کهها  رسانه تبلیغات صحت درباره -2

 و اینترنت همراه، تلفن تلفن، نظیر ارتباطیهای  فنّاوری از که ندهیم اجازه خودمان به -3

 .باشیم ند،هست ما از استفاده سوء در پی به هردلیل که افرادی مراقب و کنیم نادرست استفاده...
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 از برخی اندازی راه با فراری؛های  انقالب و ضدّ بار و بند بی افراد دنیا، جهان خواران -4

 این .هستند ما ملی وحدت و فرهنگ و اخالق دین، به آسیب زدن به دنبالای  ماهوارههای  شبکه

 اسالم، به حمله اخالقی، بی بندوباری ترویج با و اند جهان جاسوسی خدمت مراکز درها  شبکه

 مردم، بین اختالف ایجاد و خشونت گسترش غلط، اطالعات و دادن مردم اذهان کردن گمراه

 .کنند می دنبال را خود پلید اهداف

برخی  به توانید می آیا .کنند می دنبال را خوبی اهداف نیزای  ماهوارههای  شبکه از برخی البته

 کنید؟ اشارهای  ماهوارههای  شبکه این از

اخالق  تباهی کورکورانه، تقلید خودباختگی، .نبازید را خودتانای  ماهواره تصاویر دیدن با -5

 «.است دشمنای  رسانه جنگ مهم اهداف از ترسو و زبون نسلی آوردن وجود به و

اشاره  ای  ( به آموزش سواد رسانه119مطالعات اجتماعی)صفحههای  در پایه نهم در کتاب

 .شده است

 در و دهند تغییر را جامعه یک هنجارهای وها  ارزش نمادها، توانند می مختلفی عوامل»

فناوری،  و صنعتیهای  آورند: عواملی مانند: پیشرفت دگرگونی پدید و تغییر جامعه آن فرهنگ
 «سلطه گر. کشورهای و بیگانگان فرهنگی جمعی، نفوذهای  رسانه

به «رایانه ایهای  ازیب»( تحت عنوان 41-44و کتاب کار و فن آوری پایه نهم)صفحه

مورد ای  رایانههای  اشاره  شده است.در این درس  معایب و مزایای بازیای  موضوع  سواد رسانه

 بحث و بررسی قرار گرفته شده است.

 تحت و کند می بازی ماجرای جذب ناخودآگاه را فردای  رایانههای  بازی بودن داستانی »......

فضایی  سوی به آرامی به مخاطب ترتیب این به دهد، می قرار آن اجتماعی فرهنگی و فضای تأثیر
 «.گیرد می یاد را آن فرهنگ ناخودآگاه و شود می برده است، بوده بازی سازنده خواسته مورد که

 قدرت بردن باال ذهن، پرورش باعث تواند ای می رایانه بازی یک ساخت و طراحی».... 

های  رسانه از یکیای  رایانههای  بازی امروزه .رد شودف در نفس به اعتماد و خالقیت و سازندگی
 و است تبدیل شده پرسود صنعتی بهها  آن انتشار و توسعه ساخت، که هستند پرمخاطب و رایج

 «.است شده جهان سراسر در افراد از زیادی تعداد برای کارآفرینی موجب

های  بازی صرف را ودخ وقت از زیادی زمان مدت فرد اگر ای: رایانههای  بازی معایب»
 «.بیند می آسیب هایی تربیتی  روانی و نظرجسمانی از کندای  رایانه

به همه ابعاد سواد رسانه « تفکر و سواد رسانه ای»در دوره متوسطه دوم با انتشار کتاب 

باشد و در شش فصل تنظیم شده است: فصل  می صفحه 180توجه شده است.این کتاب دارای 

رسانه ای، فصل های  ا، فصل دوم: فنون خلق پیام رسانه ای، فصل سوم: نادیدهاول: ما و رسانه ه

 چهارم: مخاطب شناسی، فصل پنجم: رسانه و سبک زندگی،فصل ششم: رژیم مصرف رسانه ای.
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 pcهای درسی بر مبنای مدل :تحلیل محتوای کتاب2جدول شماره

 درس

 مؤلفه

 

های  پایه

اول تا 

 پنجم

)دوره 

 ابتدایی(

پایه 

 ششم

)دوره 

 ابتدایی(

 پایه هفتم

)متوسطه 

 اول(

 پایه هشتم

)متوسطه 

 اول(

 پایه نهم

)متوسطه 

 اول(

 پایه دهم

)دوره 

متوسطه 

 دوم(

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - دسترسی

 ✓ ✓ ✓ _ - - استفاده

 ✓ _ ✓ ✓ - - فهم انتقادی

 ✓ _ ✓ _ - - تولید پیام

 

 نتیجه گیری
 که چرا آید؛ می به حساب  21قرن رایب حیاتی مهارتی ای، رسانه سواد از مندی بهره

های  شبکه و تلفنی خطوط ارتباطیهای  رایانه، شبکه مانند ارتباطی و تی اطالعاهای  آوری فن

از  ما ک ادرا و فهم بر و ساخته متحول را جوامع ارتباطی، وسایل و دیگرها  ماهواره نوری، فیبر

(.از این رو توجه به آموزش 136: 1387است)بابایی راد، گذاشته تأثیر مان جوامع و خودمان

باشد. مدارس نقشی اساسی  می از مهمترین وظایف نهادهای آموزشی و فرهنگیای  سواد رسانه

به دانش آموزان به عهده دارند.تحلیل و بررسی محتوای برنامه درسی ای  در آموزش سواد رسانه

و ها  و شناسایی آسیب ای مدارس و روزآمد کردن آن بر اساس اهداف آموزش سواد رسانه

  باشد. می آن از مهمترین وظایف پژوهشگران حوزه رسانه و تعلیم و تربیتهای  چالش
هدف این پژوهش بررسی برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم بر مبنای توجه 

و بوده است.به این منظور با روش تحلیل محتوا، اهداف مصوب  ای  سواد رسانههای  به مؤلفه

ابتدایی،م توسطه اول و متوسطه دوم بر مبنای مدل کمسیون های  درسی دورههای  کتاب

این پژوهش نشان داد که در اهداف مصوب دوره ابتدایی به های  (برررسی شد. یافته pcاروپا)

« تولید پیام»و « فهم انتقادی»، «استفاده»های  توجه شده است اما به مؤلفه« دسترسی»مؤلفه 

» ،«دسترسی»های  است.در اهداف مصوب دوره متوسطه اول و دوم نیز به مؤلفه توجهی نشده

توجه نشده است. در « تولید پیام»توجه شده است اما به مؤلفه « فهم انتقادی » و « استفاده 
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نشده است. ای  به آموزش سواد رسانهای  درسی پایه اول تا پنجم ابتدایی، هیچ اشارههای  کتاب

توجهی نشده ها  توجه شده است و به سایر مؤلفه« دسترسی»ایی به مؤلفه در پایه ششم ابتد

توجه شده است ولی به « فهم انتقادی»و « دسترسی»های  است. در پایه هفتم به مؤلفه

توجه ها  ، توجهی نشده است.در پایه هشتم به همه مؤلفه«تولید پیام»و « استفاده»های  مؤلفه

توجه شده است و به سایر « استفاده»و « دسترسی»ای ه شده است.در پایه نهم به مؤلفه

تفکر و سواد »بی توجهی شده است.در دوره متوسطه دوم در پایه دهم با انتشار کتاب ها  مؤلفه

توجه شده است. در مجموع نتایج این تحقیق حاکی از ای  به همه ابعاد سواد رسانه« رسانه ای

به خوبی توجه شده است ولی در ای  سواد رسانهی ها آن است که در پایه هشتم و دهم به مؤلفه

درسی دوره ابتدایی و های  اهداف مصوب دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم و محتوای کتاب

بویژه به ای  سواد رسانههای  تحصیلی هفتم و نهم، توجه جامعی  به مؤلفههای  پایه

 نشده است.« تولید پیام»و « فهم انتقادی»های مؤلفه

 

 داتپیشنها
 در برنامه درسی مدارسای  توجه جدی به آموزش سواد رسانه -

های  اجتماعی مجازی( در سالهای  اجتماعی)بویژه شبکههای  با توجه به گسترش سریع رسانه

دانش آموزان  ای  درسی دوره ابتدایی و متوسطه، به ارتقاء سواد رسانههای  اخیر،باید در برنامه

های  استفاده از شبکههای  که در برنامه درسی،آسیبتوجه جدی تری شود.ضروری است 

برای دانش ای  رایانههای  اجتماعی مجازی و  بازیهای  و استفاده بی رویه از شبکهای  ماهواره

مختلف)بویژه های  آموزان تبیین شود.همچنین چگونگی استفاده استکبار جهانی از رسانه

تضعیف هویت دینی و انقالبی نوجوانان و  اجتماعی( برایهای  و شبکهای  ماهوارههای  شبکه

درسی تبیین شود تا دانش آموزان در مقابل بمباران تبلیغاتی استکبار های  جوانان در کتاب

 جهانی  ایمن سازی شوند.

ای  آموزشی برای ارتقاء  سواد سانههای  ضمن خدمت و کارگاههای  برگزاری کالس-

 معلمان 

های  معلمان، ضروری است که با برگزاری کالسای  رسانه با توجه به پایین بودن  سطح سواد

معلمان ارتقاء یابد.همچنین ضروری است ای  ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی ،سواد رسانه

به ای  که در دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم ، واحدهای درسی در زمینه سواد رسانه

 معلمان آموزش داده شود.-دانشجو
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 والدین دانش آموزانای  رسانه ارتقاء سواد -

شهروندان تدوین شود. ای  ضروری است که در رسانه ملی، برنامه هایی برای ارتقاء سواد رسانه

همچنین الزم است که مدارس با همکاری انجمن اولیاء و مربیان ،برنامه هایی برای آگاهی 

 اجرا شود.ای  والدین در مورد اهمیت سواد رسانه

 منابع
 تهران:نشر علم، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، (1391) خدیجه، ابوالمعالی 

 سال ، فصلنامه پژوهش، «تحلیل محتوای کیفی»، (1390) محمدرضا، نوشادی محمدتقی؛، ایمان

 .15-44، شماره دوم، سوم

 ای پژوهشنامه سواد رسانه، «و گسترش توسعه انسانیای  سواد رسانه»، (1387) بیتا، بابایی راد ،
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