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Abstract  
 

Media literacy does not mean that the learner 

simply learns to define the media; the learner 
must learn how the media can affect us. Media 

literacy means equipping media students with the 

ability and skills to analyze, critique and evaluate 
media content. Considering the importance of 

educating media literacy and the novelty of 

thinking and media literacy course, recognizing 
the teachers' professional competencies for this 

course is important. This research aims to 

examine the professional competencies of 
teachers in the field of thinking and media 

literacy. This research is a qualitative study with 

a case study method. The statistical population 
included the teachers of thinking and media 

literacy in Birjand city and education specialists 

in Iran. Using purposive sampling method based 
on theoretical saturation, 12 teachers and 3 

experts were interviewed. The obtained data were 

analyzed using qualitative content analysis. The 
findings showed that 1) media knowledge; 2) 

media skills; 3) media attitudes; 4) thinking skills 

training; 5) media education; and 6) supporting 
knowledge were the six types of teachers' 

professional competencies in the media literacy 

course which were identified in the main topic of 
the present study. 
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 مقدمه

ای های فناورانه و رسانههای کاربردی، دیجیتالی، نوآوریبرنامه مردم جهان با ظهور در عصر جدید،

ها را در بر ای که باعث شده است، بخش قابل توجهی از زندگی آنهاند. مسئلدر جامعه مواجه شده

ها و خطرات احتمالی را ارائه چالش منافع، ها،های جدید طیف وسیعی از فرصتبگیرد. رسانه

وجو کنیم و برای حفظ ارتباطات دهند که به راحتی اطالعات را جستها به ما اجازه میدهند. آنمی

های انجام کنند. نتایج پژوهشگذاری اطالعات نقش مهمی را ایفا میاشتراک اجتماعی و در ایجاد و

هفتاد درصد زمان روزانه افراد، صرف استفاده از دهد که به صورت میانگین، قریب به گرفته نشان می

چشم  ای ازای مجموعهسواد رسانه(. »1395، صلواتیان و معتضدی، )حسینی شودها میرسانه

کنیم تا برداری میطور فعاالنه برای قرارگرفتن در معرض رسانه از آنها بهرهما به اندازهاست که

 (. 17: 1385، 1)پاتر« شویم تفسیر کنیمهایی را که با آنها مواجه میمعنای پیام

ای و های رسانهای، تأکیدی است بر این مطلب که برخالف تصور رایج، درک پیامسواد رسانه

تر، عبارت است از های خاصی نیاز دارد و در بیانی دقیقبا رسانه به دانش و مهارتاساساً شیوه رفتار 

مهارت تفکر استداللی و نقادی به نحوی که مخاطب بتواند دربارۀ محتوای رسانه قضاوتی مستقل 

گردد. مارشال مک باز می 1965ای به سال تاریخچه سواد رسانه (.1384)ارجمندی،  داشته باشد

، این واژه را به «درک رسانه، گسترش ابعاد وجودی انسان»لین بار در کتاب خود، با عنوان او 2لوهان

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

گلستان متحده و ان های مطالعاتی این حوزه در ایاالتای دست یابند گرچه نخستین فعالیترسانه

گونه سواد را در نظام آموزشی صورت رسمی اینصورت گرفت، ولی کانادا اولین کشوری بود که به

 در ایران نیز، (.24: 1399های درسی مدارس قرار داد ) پاکدل، خود پذیرفت و آن را جزو برنامه

 1392ر سال پایه ششم گنجانده شد و د« تفکر و پژوهش»در برنامۀ  1391ای از سال رسانهسواد 

در  1393در پایه هفتم افزوده شد؛ همچنین در سال « سبک زندگی تفکر و»برنامه درسی  به

مطالعات اجتماعی پایه هشتم گنجانده شد. این موضوع در « زندگی تفکر و سبک»های درسی برنامه

استناد به  1395پایه نهم ادغام شد و از سال « زبان انگلیسی»نیز در برنامه درسی  1394سال 

در « ایتفکر و سواد رسانه»پرورش یک برنامه درسی اختصاصی به نام ومصوبۀ شورای عالی آموزش

به طور رسمی وارد نظام آموزشی شد )سازمان پژوهش و « ایآموزش سواد رسانه»پایه دهم برای 

 (. 1396ریزی آموزشی، برنامه

ای حائز اهمیت است. در رسانه همانند هر موضوع درسی دیگر، نقش معلم در آموزش سواد

طرفه با ای، معلمان نباید در جایگاه گوینده باشند و ارتباطی یکهای آموزش سواد رسانهکالس

آموزان را به سمت هدف مورد یادگیرندگان اتخاذ کنند بلکه باید نقش راهنما را داشته و دانش

                                                           
1. Potter 

2. Marshal McLuhan 
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 کت داده و کالس را رهبری کنندای آنها است، حرنظرکالس که همانا پیشرفت سطح سواد رسانه

هایی صالحیتای، برای معلم سواد رسانهسازمان یونسکو  (.1395، صلواتیان و معتضدی، )حسینی

ای، سواد اطالعاتی، سواد ای، سواد رایانهای، سواد چندرسانهچون داشتن سواد دیجیتالی، سواد شبکه

های اجتماعی، سواد ای، سواد شبکهابخانهکامپیوتری، سواد تلویزیونی، سواد رادیویی، سواد کت

ها را توصیه کرده است )ویلسون، گریزل، تیوزان، آکیمپانگ و سینما، سواد خبری، سواد بازی

 (.2014، 1چیونگ

 شود: ای تشریح میمرتبط با سواد رسانه نظریهدر زیر، سه 

 ها، نظریهماعی رسانههای مربوط به آثار اجتیکی از نظریه: 2نظریه یادگیری اجتماعی. 1 

جمعی در ارتباط است. بر طور ویژه با ارتباطاست که به (1986)3 آلبرت بندورایادگیری اجتماعی 

ها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً از اساس این نظریه، انسان

ویژه از طریق طور غیرمستقیم و بهها بهگیرند بلکه عمده آنیاد نمی تجربه و مشاهده مستقیم

یادگیری اجتماعی معتقد است که فرد از طریق مطالعه و  نظریه د.شوهای جمعی آموخته میرسانه

فهمد کدام دسته از گیرد؛ یعنی در واقع میای، رفتارهای مناسب را فرا میهای رسانهمشاهده نمونه

کوشند در زندگی از این طریق، مخاطبان می. دبیننیک کیفر میگیرند و کدامرفتارها پاداش می

کنند )به میای گرایش پیدا های رسانهواقعی پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و الگوبرداری از نمونه

  (.1395زیره، دهنقل از رجبیان

های خبری با ارائۀ خبرها، سازی یعنی این اندیشه که رسانه: برجستهسازی. نظریه برجسته2

های که، توجه رسانهکنند، تعیین کنند. به این معنیها فکر میضوعاتی را که عامه راجع به آنمو

ها به رسانه»دیگر، عبارتبه .شود اهمیت آن از نظر عموم افزایش یابدجمعی به موضوعی موجب می

، ربط های جمعیتأثیر رسانه«. گویند به چه فکر کنندگویند چه فکر کنند، بلکه میمردم نمی

کنند، یعنی اندیشه و ها دربارۀ آن فکر میچندانی به طرز فکر مردم ندارد بلکه به آنچه آن

تر های جمعی بیششود. رسانهسازد مربوط میای که رسانه آن را برجسته مینظرهای عمومیتبادل

ها، گیرند. رسانهار میها را به کهایی که منابع اطالعات آنعنوان خالق تأثیرگذار است تا تنها کانالبه

دهند و تمرکز ای میکنند بلکه واقعیت را دستکاری کرده و به آن شکل تازهواقعیت را منعکس نمی

شود تا آن مسائل و موضوعات در نزد ها بر تعداد خاصی از مسائل و موضوعات باعث میرسانه

 (.1400ه، زمانی و حقیقتیان، )به نقل از مالئکمخاطبان مهم جلوه کنند و در اولویت قرار گیرند 

کار خود قرار داده و از آن به عنوان راهنمای  نگارندگان پژوهش نظریه استفاده و خشنودی را مبنای

محور بودن آن است زیرا در این نظریه اند. دلیل انتخاب این نظریه، یادگیرندهعمل استفاده کرده

آورد. همچنین محتوا در این نظریه از پیش آموز را منفعل بار نمییادگیرنده فعال است و دانش

                                                           
1. Wilson , Grizzle, Tuazon, Akyempong& Cheung 
2. Social Learning 

3.Albert Bandua- 



       1400تابستان   ( / 20)پیاپی  2شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      40  

تعیین شده نیست و یادگیرنده خود به صورت دفعی و ناگهانی با مسائل و محتوای جدید مواجه 

شود. این نظریه، به خالقیت و قدرت تفکر و روش حل مسئله توسط خود یادگیرنده تأکید می

رتبط هستند و نظریه راهنمای عمل و دانیم نظریه و عمل با یکدیگر مطور که میکند. همانمی

فایده است و عمل بدون نظریه، حرکت و عامالن است. نظریه بدون عمل، اندیشه و تفکر بیهوده و بی

 (.1400واجارگاه، گام برداشتن کورکورانه است )فتحی

« ای در روسیه و غربهای آموزش سواد رسانهمدل»ای با عنوان ( در مقاله2015) فدروف 

بندی کرد: گروه توان در سه گروه دستهای را میهای سواد رسانهکرده است: مدل عنوان

ـ های اجتماعیهای زیباشناختی و مدلای که معرف ترکیبی از مدلهای آموزش رسانهمدل الف.

های زیباشناختی و مطالعات فرهنگی آموزش ای و تئوریفرهنگی هستند، به همراه مفاهیم پایه

مدلی از  گروه ب. .هاستنگرانه مخاطبان و توسعه آنهای آیندهها آموزشکه هدف آنای رسانه

شناختی و مدل اخالقی است، به همراه دهنده ترکیبی از مدل زیباییای که ارائهآموزش رسانه

که هدف یک شناختی و اخالقی در آموزش رسانه. بدین معنیهای زیباییای و تئوریمفاهیم پایه

صورت خاص به زیباشناسی یا برخوردهای انتقادی محدود باشد، زیرا او باالتر از همه تواند بهفرد نمی

ای مبتنی بر ترکیبی از های آموزش رسانهمدل. گروه ج .مدار باشدباید انسانی اخالقی یا اخالق

در این های کاربردی یا عملگرایانه. دهنده و مدلهای اطالعاتـ فرهنگی، مدلهای اجتماعیمدل

شده های جمعی در نظر گرفته عنوان روند توسعه شخصیت از طریق رسانهمدل، آموزش رسانه به

ای به هر شخص در زمینه استفاده از امکانات، زمینه اطالعاتی است. طبق این مدل، سواد رسانه

ای رسانه های پیچیده فرهنگتلویزیون، رادیو، ویدیو، مطبوعات، اینترنت و مشارکت جستن در زبان

 (.26: 1399کند )پاکدل، طور مؤثر کمک میبه

ای اشاره کرده است که عبارتند از: هایی برای آموزش سواد رسانههمچنین یونسکو به روش

. یادگیری 6. رویکرد تحقیقی5سازها . شبیه4 ها. ترجمه3گیری مشارکتی د. یا2.تحلیل متنی 1

. مطالعه مورد ی )ویلسون، 10. تولید 9. تحقیق علمی 8تحلیل محتوا و. تجزیه7مبتنی بر مسئله 

 (.2014گریزل، تیوزان، آکیمپانگ و چیونگ، 

ای نیز های معلمی در درس تفکر و سواد رسانههای آموزش، صالحیتبا توجه به تنوع روش

مندی از اعتقاد دارد در دوره فوران دانش و اطالعات، برای بهره 1کند. رابرموضوعیت پیدا می

پرورش به معلمان دارای صالحیت علمی و اثربخش نیازمند است )به وهای جدید، آموزشتکنولوژی

(. نیجوت، بیجارد، برکمن، ورلوپ 2010، 2نقل از ریکینبرج، فارهات، ژانگ، ویسمولر، جونگی و یولمر

تدریس به  بات حرفهای را توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطال( صالحیت حرفه2005) 3و وابلز

 ای یکپارچه از دانش، مهارت و نگرش تعریف کرده است؛میزان کافی و با استفاده از مجموعه

                                                           
1. Robber 
2. Rekinberg, Farhat, Jung, Wiesmüller, Jungi, Ulmer 

3. Nijveldt, Beijaard, Brekelmans, Verloop & Wubbels 
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ای شایستگی حرفه که این مجموعه در عملکرد و تفکر معلم نمایان باشد. کسب صالحیت وطوری

معلمان ضروری  ای است که از اهمیت زیادی برخوردار است و برای انتخاب و جذبمعلمان مسئله

های الزم را ببیند و به شمعلم شایسته و اثربخش، معلمی است که بتواند در شغل خود آموز است.

دست آورد تا بتواند در ارتقای ای برسد و همچنین تجربیات زیادی را بههای حرفهرشد صالحیت

 (. 2010ونگی و یولمر، آموزان مؤثر واقع شود )ریکینبرج، فارهات، ژانگ، ویسمولر، جتحصیلی دانش

اصلی تقسیم  های معلمان را به پنج دستهصالحیت( 2005) 1برکمن، کورتاگن و وابلزکاستر، 

دانش تخصصی،  . دانش تخصصی شامل: داشتن اطالعات الزم در زمینه1اند از: کردند که عبارت

آموزان با داشتن نش. ارتباطات شامل: برقراری ارتباط با دا2 داشتن آن؛روز نگهتوسعه و به

. 3 آموزانهای دانشسازی دیدگاههای مختلف، هدایت انجام وظایف، تحلیل و روشنپیشینه

درسی مطابق  آموزان، مدیریت زمان و تنظیم برنامهدهی شامل: تعیین سیستم عملکرد دانشسازمان

اند از: کمک به تگیرد که عبارچهار عامل را در بر می صالحیت پداگوژیک. 4 اهداف سازمانی

آموزان مختلف، درسی بر اساس نیاز دانش آموزان و تعیین نیازهای یادگیری، تنظیم برنامهدانش

آوری اطالعات در تدریس هایی برای تسهیل یادگیری و رشد فراگیران، استفاده از فنطراحی فعالیت

کنجکاوی در مورد کنشی، . صالحیت رفتاری شامل: داشتن رویکرد دموکراتیک، نگرش پیش5

 .ها، صداقت و درستیتازه

کند که عبارتند از: دانش موضوعی یا انواع دانش معلمی را به هفت نوع تقسیم می 2لی شولمن 

محتوایی، دانش محتوایی تربیتی یا پداگوژی محتوایی، دانش عمومی تربیتی شامل راهبردها و اصول 

ی درسی یا دانش پداگوژیکی، دانش برنامۀ هادهی مناسب موضوعمدیریت کالس درس و سازمان

آموز یا دانش دربارۀ یادگیرندگان و بندی متأخر اضافه شده است(، دانش دانشدرسی )که در دسته

های فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خصوصیات آنها، دانش دربارۀ موقعیت تربیتی شامل ویژگی

های تاریخی و فلسفی. از میان ی و زمینههای تربیتها، مقاصد و ارزشمدرسه و دانش دربارۀ هدف

ای برای لی های دانش، دانش محتوایی تربیتی، یا همان پداگوژی محتوایی از اهمیت ویژهاین طبقه

های گذشته پیشرفت کانادا در سال(. 1394شولمن برخوردار است )به نقل از مهرمحمدی و فاضلی، 

ی مانند کمبود منابع کافی، مشکالت قرار دادن هایقابل توجهی داشته است اما هنوز با چالش

های نوین در فرآیند یاددهی و یادگیری و نیز مسئله فراهم کردن منابع مالی و حمایتتکنولوژی

در کشور سنگاپور اجرا کرد و  جوان 292( پژوهشی را روی 2005) 3رو است. فانگهای مالی روبه

اند، میزان بینش و ای حضور داشتهواد رسانههای آموزش سنتیجه گرفت، اشخاصی که در دوره

اند های مذکور حاضر نبودهشناخت بیشتر و تفکر انتقادی باالتری نسبت به اشخاصی که در دوره

 داشتند.

                                                           
1. Koster, Brekelmans, Korthagen & Wubbels 
2. Lee Shulman 

3. Phang. 
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ترین دلیل مدرسان جهت ( عنوان شده که فقدان منابع، متداول2009) 1در نتایج پژوهش وود

های آموزش درس تفکر و از دیگر چالش .السی استای در محیط کامتناع از آموزش سواد رسانه

ای در تدریس این درس است؛ به های حرفهای، کمبود معلمان متخ و دارای صالحیتسواد رسانه

های مدرن، در موزهدار را داشته باشد. های یک موزهعنوان مثال، معلم این درس باید شایستگی

ای است که دانش در مورد اشیاء موزه را برای عموم ونهها به گدهی نمایشگاهدار، سازماننقش موزه

شود. همچنین یاد می 2داریسازد. از این روش آموزشی، تحت عنوان تربیت موزهتر میقابل دسترس

های های مختلفی از قبیل متون، تصاویر و فایلتحلیل انتقادی پیامومعلم این درس باید در تجزیه

طات چند منظوره و چند بعدی و همچنین ایجاد متون اطالعاتی و ارتبا هایها در کانالصوتی، فیلم

ای از (. ضرورت دارد مدرس سواد رسانه2017، 3های مختلف توانا باشد )اریستی و ایردمدر قالب

های مربوط به ایجاد و ارتباط . مهارت2ها درک )انتقادی( رسانه. 1های:  هایی در زمینهصالحیت

های مربوط به استفاده از . مهارت4ای . تجزیه و تحلیل، ارزیابی محتوای رسانه3ی ارسانههایپیام

 5ون و شی .(2017، 4)سیمونز، میوس و تی ساسسازی درس برخوردار باشد ها در آمادهرسانه

ای را داشتن سواد اطالعاتی در سه بعد سواد رسانه های معلمان درس( یکی از صالحیت2008)

ترین بعد آن )دانش( معلم باید بتواند ماهیت و انواع داند که در مهمدانش، مهارت و نگرش می

وجوی اطالعات آشنا شود و بتواند به ارزیابی، های جستمختلف اطالعات را درک کند. با روش

ازد و توانایی استفاده از ابزار و سیستم برای بازیابی توضیح، سازماندهی و ترکیب اطالعات بپرد

ای با عنوان ( مطالعه1395زاده و طاهری )اطالعات، پردازش و انتشار اطالعات را داشته باشد. تقی

ها حاکی از آن است که ای انجام دادند. یافتههای آموزش بومی سواد رسانهها و نیازمندیضرورت

طور عمده بر تفکر انتقادی در قبال استفاده ها، بهخش محتوا و ضرورتمتخصصان برنامۀ درسی در ب

های دهندۀ توجه به سطوح باالی تحلیل و ارزیابی در برخورد با پیامها تأکید کردند که نشاناز رسانه

ترین ای در مدارس، مهمچنین، به رسمیت نشناختن آموزش سواد رسانهای است. همرسانه

 ها به مدارس بود.شمحدودیت ورود آموز

ای ( در پژوهشی دریافتند که آموزش سواد رسانه1395آبادی )زوارکی و علینیازی، زارعی

ای آموزان از سواد رسانهمبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، باعث افزایش میزان آگاهی دانش

باطات در آموزش سواد شده است. این نتیجه، بیانگر نقش مثبت استفاده از فناوری اطالعات و ارت

 ای است.های اساسی سواد رسانهای و افزایش آگاهی در ارتباط با مؤلفهرسانه

                                                           
1. W Cohen, James & Mihailidis ood 

2. Curation pedagogy 

3. Eristi & Erdem 
4. Simons , Meeus, T'Sas 

5. Wen &shih 
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 دانش و آموزان، ضرورت دارد معلم( معتقد است برای پیشرفت دانش2003) 1فدوروف

و بهترین شیوۀ  های مورد نیاز برای تدریس به یک جمعیت بسیار متنوع را داشته باشدمهارت

ای درس جدیدی است و نظر به با توجه به اینکه، درس تفکر و سواد رسانه به کار گیرد. تدریس را

های خاص برای معلمان این درس در ایران ضرورت دارد و همچنین این اینکه شناسایی صالحیت

اند شناسایی نشده است، ها از دیدگاه معلمان و متخصصانی که این درس را تدریس کردهصالحیت

ای معلمان درس های حرفههش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که صالحیتپژوبنابراین 

 ای شامل چه مواردی است؟ تفکر و سواد رسانه

 

 روش

های کیفی و از نوع مطالعات مورد ی است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و جزءِ پژوهش

تعلیم و ان بیرجند و متخصصان شهرست ایمعلمان درس تفکر و سواد رسانهجامعه آماری شامل 

نفر از  12گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری، با در سطح کشور بود که با روش نمونهتربیت 

یافته ساختارنفر از متخصصان مصاحبه شد. برای گردآوری اطالعات از ابزار مصاحبه نیمه 3معلمان و 

اند و هدف کسب اطالعات طراحی شده ها از قبلها، سؤالاستفاده گردید. در این نوع مصاحبه

ای های حرفهکه پژوهنده در پی شناسایی صالحیتاز آنجاییاست. شوندگان مشخص از مصاحبه

ها از طریق تعامل چهره به ای است و با عنایت به اینکه این یافتهمعلمان درس تفکر و سواد رسانه

همراه با امکان بسط و گسترش چهره و قرار گرفتن در یک فضای انگیزشی و ذهنی مشترک 

گردد. تر حاصل میشونده، بهتر و کاملها و درک صحیح از منظور و مقصود مصاحبهسوااالت و پاسخ

خوان و کارآمد، برای حصول به هدف مورد ساختاریافته را ابزاری هممحقق ابزار مصاحبه عمیق نیمه

ها از تحلیل محتوای های حاصل از مصاحبههنظر یافته و از آن استفاده نمود. به منظور تحلیل داد

بندی ای معلمان شناسایی و طبقههای حرفهکیفی )کدگذاری باز و محوری( استفاده شد و صالحیت

 شدند. 

کنندگان بازگردانده شد. برای اعتمادپذیر کردن نتایج مطالعه، توصیف نهایی پدیده، به شرکت

کنندگان و تأیید نتایج توسط آنان و داندن نتایج به شرکتها با بازگرقابلیت اطمینان و ثبات داده

های گوناگون تحلیل تیمی تأیید شد. برای افزایش قابلیت اعتماد و اعتبار درونی، از روشوتجزیه

سازی به جست وجوی ثبات و همخوانی بین کنند. در واقع مثلثگانه استفاده میکنش متقابل سه

ها، های مختلف مشاهده در زمانهای مختلف، ابزارهای مختلف، روشگرهای حاصل از مشاهدهیافته

سازی عبارت است از مقایسه اطالعات برای تعیین های مختلف اشاره دارد. مثلثها و موقعیتمکان

از: ها عبارتندسازیاینکه آیا همگرایی در مورد یک مفهوم یا یافته وجود دارد یا نه. انوع مثلث

شناختی سازی روشسازی نظری، مثلثها، مثلثکننده، مثلث سازی بررسیهاسازی دادهمثلث

                                                           
1. Fedorov 
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های مختلف( ها از دیدگاهسازی نظری )ارزیابی داده(. در این پژوهش، از روش مثلث1389)دالور، 

های حاصل از مصاحبه از نظر استاد راهنما و استفاده شده است. برای اطمینان از صحت و سقم یافته

های کنندگان در مصاحبه با یافتههای شرکتلیل نهایی استفاده شد. همچنین پاسخنظر آن در تح

 مطالعات مشابه مقایسه گردید.

 

 هایافته

ای شامل ای معلمان درس تفکر و سواد رسانههای حرفهصالحیتهای مرتبط با سؤال پژوهش )داده

مضمون  6استخراج شده، در ها صورت گرفته حاصل شد. کدهای که از مصاحبه چه مواردی است؟(

 زیرمؤلفه به شرح زیر خالصه شده است. 61اصلی و 

ای است. ای: اولین مضمون مربوط به سؤال پژوهش، دانش رسانه. دانش رسانه1

ای های مهم معلمان درس تفکر و سواد رسانهشوندگان بر این باور بودند که یکی از صالحیتمصاحبه

های تئوریرسد این صالحیت به شناخت مفاهیم و به نظر میاست. ای برخورداری از دانش رسانه

ای و تشخیص فنون به کار رفته های رسانهها، توانایی درک پیامای، شناخت انواع رسانهسواد رسانه

ای برای کسب آمادگی در به استفاده از سواد رسانهشوندگان . مصاحبهها اشاره دارددر این پیام

ای عالوه بر با تبلیغات دشمن تأکید کردند. آنان در ارتباط با دانش رسانهجنگ نرم و مقابله 

های به مقوله« جنگ نرم»و « شناخت انواع رسانه»، «ایشناخت کلی سواد رسانه»های مقوله

آشنایی »، «ایهای رسانهشناخت نماد»، «ایداشتن اطالعات رسانه»، «هاشناخت انواع خبرگزاری»

سواد »، «سواد اطالعاتی»، «سواد فضای مجازی»، «سواد تبلیغاتی»، «سواد رادیویی»، «با فنون اقناع

سواد »، «سواد تلفن همراه»، «سواد کامپیوتری»، «سواد تلویزیونی»، «سواد بصری»، «اینترنتی

 اشاره داشتند.« خبری

ت نحوۀ شناخ»هایشوندگان به مقولهمصاحبه در ارتباط با این صالحیت،ای: . مهارت رسانه2

« هامهارت تحلیل پیام»، «مهارت طراحی پیام»، «ایمهارت ارزیابی رسانه»، «هااستفاده از رسانه

ای ها به گونهتوان گفت این صالحیت به شناخت معلم در استفاده از رسانهاشاره داشتند. می

تشخیص اطالعات  ها برایتحلیل و ارزیابی رسانهوتجزیههوشمندانه و بهینه تأکید دارد. همچنین 

ای نیزاشاره دارد. های رسانهپیام درست از نادرست و به توانایی تحلیل، تولید، ترکیب و طراحی انواع

تر و با معنا های جزئیتر و بخشتواند یک پیام را به اجزای کوچکمیبا مهارت تحلیل پیام معلم 

ای یکی از مهارت ارزیابی رسانه نباط کردتوان استمی ها را کشف کند.تجزیه کند و روابط درونی آن

 ای است.ها برای معلم درس تفکر و سواد رسانهترین مهارتاساسی

این صالحیت بیانگر باور، اهمیت و توجه معلم به انواع مباحث توان گفت ای: می. نگرش رسانه3

آموزان ه خود و دانشهمچنین معلم همواره باید در حال افزایش انگیزه و عالق ای است.سواد رسانه

نحوی که باعث پیشرفت و رشد شخصیت او و  ای باشد بهنسبت به درس تفکر و سواد رسانه
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طبق نتایج به دست ای ایجاد کند. ها گرایش به سمت و سوی سواد رسانهآموزان شود و در آندانش

ضرورت »، «ایرسانه باور به اهمیت سواد»های مرتبط با این مضمون سه مقوله آمده از تحلیل داده

 حاصل شد.« انگیزش»و « ایسواد رسانه

های مربوط به های تفکر: چهارمین مضمون مربوط به سؤال پژوهش، آموزش. آموزش مهارت4

، «تفکر خالق»، «تفکر انتقادی»های شوندگان در ارتباط با این مضمون به مقولهتفکر است. مصاحبه

های مناسب جهت آموزش تفکر ن گفت فراهم آوردن فرصتتوااشاره داشتند. می« مهارت تفکر»

کند ای تفکر انتقادی را تأکید میرسد سواد رسانهانتقادی در این درس حائز اهمیت است. به نظر می

که آموزش تفکر انتقادی در داند به نحویآموزان میو آن را مهارتی ضروری برای معلمان و دانش

ای باید از تفکر معلم درس تفکر و سواد رسانهو همچنین شود این درس یک هدف محسوب می

آموزان بتوانند تا دانشهایی را طراحی کند خالق، قوۀ خالقیت و نوآوری برخوردار باشد و فعالیت

 دست بیاورند.ها آموخته و بههای تفکر را برای مواجهه با رسانهمهارت

ای است. ؤال پژوهش، دانش تربیت رسانهای: پنجمین مضمون مربوط به س. دانش تربیت رسانه5

، «ایشناخت محتوای رسانه»، «ایشناخت اهداف درس تفکر و سواد رسانه»های این مضمون مقوله

احساس نیاز به برگزاری کارگاه مرتبط با سواد »، «ایهای تدریس تفکر و سواد رسانهچالش»

، «صبور بودن»، «مدیریت کالس»، «آموزرعایت حقوق دانش»، «تعامالت بین فردی»، «ایرسانه

خوش اخالق »، «مالحضات اخالقی»، «الگو بودن»، «منظم بودن»، «رفتاری»، «آموزشناخت دانش»

های استفاده از شیوه»، «تربیت اخالقی»، «رعایت اخالق در نقل مطالب»، «رعایت انصاف»، «بودن

، «های تدریسمهارت»، «دنروانشناس بو»، «به روز شدن»، «متعهد بودن»، «صحیح تربیتی

، «دانش روش تدریس»، «روش تدریس مشارکتی»، «انتخاب روش تدریس متناسب با موقعیت»

و « نوین در تدریس توانایی استفاده از ابزارها و فناوری»، «آموزش ترکیبی»، «روش تدریس»

 گیرد.را در بر می« مهارت ارزشیابی درس»

معلم این درس باید دانش و اطالعات سیاسی داشته باشد و توان گفت میهای پشتیبان: . سواد6

های انگلیسی در همچنین این صالحیت به توانایی معلم در درک و فهم پیام با مسائل روز آشنا باشد.

شوندگان در ارتباط با این مضمون به . مصاحبهای تأکید داردهای رسانههای اطالعاتی و پیاممهمل

، «مهارت ارتباطی»، «اطالعات عمومی»، «آشنایی با زبان انگلیسی»، «سواد سیاسی»های مقوله

 ، اشاره داشتند.«های زندگیآموزش مهارت»

های حاصل از مصاحبه، پس از ضبط و ثبت روی کاغذ، به منظور شناسایی به منظور تحلیل داده

ت. همچنین به ( ارائه شده اس1مفاهیم، کدگذاری باز صورت گرفت که نتایج آن در جدول شماره )

 علت حجم زیاد مصاحبه، نمونه مصاحبه آورده شده است.
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 نتایج کدگذاری باز (1جدول )

 کدگذاری باز هانمونه داده

شناخت کلی سواد  .(1ای را از نظر مفهومی بشناسند )مورد اولین کار اینه که سواد رسانه

 ایرسانه

در بحث سواد رسانه، از نظر من چیزی که اهمیت دارد این است معموالً 

هم بحث تئوری قضیه مطرح است و هم مباحث جدید نرم افزاری )مورد 

9.) 

باور به اهمیت سواد 

 ایرسانه

که یک متن رو بیاره و تحلیل کنه. برای مثال در فالن متن، فنون یا این

آموزان استخراج کنه و حتی موضوع رو بسط اقناع را به همراه دانش

آموزان میگه که از فن طنز در متن استفاده از دانشبدهند مثالً یکی 

 (.5شده، یکی میگه فن ترس یکی میگه فن تکرار و... )مورد 

 آشنایی با فنون اقناع

هاست، چطور ما ها و انواع رسانهاگر بپذیریم هدف، شناخت رسانه

 (.1ها فعالیت کنیم )مورد توانیم در مورد رسانهمی
 هاشناخت انواع رسانه

 سواد تبلیغاتی (.4ای میشه آگاه باشه )مورد هایی که در تبلیغات رسانهز تکنیکا

ها آموز وارد این گروهنگاه کنید ما چه بخواهیم چه نخواهیم دانش

آموز فرهنگ درست شود اما وظیفۀ من معلم این هست که به دانشمی

 (.10مورد های اجتماعی راه بدهیم )ها و شبکهاستفاده کردن از سایت

 سواد فضای مجازی

 سواد اینترنتی (4های اینترنتی رو بشناسه یاهو، گوگل و.. )مورد پایگاه

های خارجی و بیگانه مطلع ها را بشناسد. از خبرگزاریانواع خبرگزاری

 (.7باشد )مورد 
 هاشناخت انواع خبرگزاری

 اینمادهای رسانه شناخت (.4ای رو بلد باشه )مورد نمادهای رسانه

و ثانیاً فقط محتوا را منتقل نکند؛ مثالً خود من گاهی اوقات این کار را 

آیم یک عکسی را در اسالید های ارتباطی، میکنم. در درس مهارتمی

وگو هستند را نمایش دهم. مثالً عکس دو نفر در حال گفتقرار می

ای با همدیگر صحبت دهم. برای مثال پوتین و اوباما در یک جلسهمی

اش باالتر خواهم بگوید کدام یک مهارت ارتباطیآموز میاند از دانشکرده

 (.1است و به چه دلیل )مورد 

 سواد بصری

کند، اول ای را در محیطی تدریس میکند سواد رسانهمعلمی که ادعا می

 (.12ها در بیاورد )مورد خودش باید سر از رسانه

از شناخت نحوۀ استفاده 

 هارسانه

ها را آوری کند و آنای جمعمعلم بتونه هر جلسه یک مقدار پیام رسانه

آموزان ارزیابی کنند. مثالً در مورد مطالب درکالس به همراه دانش

خندوانه، دورهمی و...  های تلویزیونی، برنامهها، مجالت، سرگرمیروزنامه

 (.5)مورد 

 سواد تلویزیونی

 سواد سیاسی (.9ل سیاسی آشنایی داشته باشد )مورد با مسائل روز و مسائ
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 ( نتایج کدگذاری باز1جدول )ادامه 

 کدگذاری باز هانمونه داده

 ایشناخت محتوای رسانه (.6ای تسلط داشته باشد )مورد به نظر من معلم باید بر محتوای رسانه
 ایشتن اطالعات رسانهدا (.12ای معلم در حد خوبی باشد )مورد بعدش اطالعات رسانه

 سواد رادیویی (.15در مورد رادیو اطالعات مفید و جذابی داشته باشد ) مورد 
سواد عمومی باالیی داشته باشد، اطالعات عمومی خوبی داشته باشد 

 (.1)مورد 
 اطالعات عمومی

های سواد اطالعاتی برگزار کنند و معلم برای معلمان این درس باید دوره
 (.3اطالعاتی تجهیز کنند )مورد  را به سواد

 سواد اطالعاتی

آموزی که اول سال تحویل گرفته قراره آخر سال کجا و بداند دانش
 (.6تحویلش دهد؛ یعنی دقیقاً اهداف درس برایش مشخص باشد )مورد 

شناخت اهداف درس تفکر 
 ایو سواد رسانه

که یک ارد. نه ایندار واقعاً توانایی دارد و انگیزه دیک معلم صالحیت
که معلمی که وقتش آزاد معلم تربیت بدنی بفرستند سر کالس؛ یا این

 (.1داند )مورد ای نمیاست و خودش هیچی در مورد مفهوم سواد رسانه

های تدریس تفکر چالش
 ایوسواد رسانه

آموز را معلم باید روی چشم بگذارد وکامالً لحاظ شود )مورد حقوق دانش
7.) 

 آموزنشحقوق دا

خودش سر از کامپیوتر  را پشت سر گذاشته باشه ICDLهای باید مهارت
 (.12)مورد  و سیستم در بیاره

 سواد کامپیوتری

پرورش وبرم. هرچند آموزشمثالً من بعضی وقتا گوشی را سر کالس می
کند اگر بلد نباشم آموز سؤالی میممنوع کرده است ولی وقتی دانش

کنم و سرچ کنم صفحه اینترنت را باز میز میبراشون گوشی را با
شه از گوشی کند که میآموز القا میکنم، این خودش به دانشمی

های گیره که گوشی فقط برای بازیمثبت هم بکنیم و یاد می استفاده
مثبت کرد  شه استفادهبیهوده نیست و برای وقت گذرونی نیست و می

 (.13)مورد 

 سواد تلفن همراه

های چنین هجمه تبلیغات متأسفانه کشورهای بیگانه زیاد است و راهمو ه
مقابله با اون؛ بحث جنگ نرم مطرح است و آمادگی الزم پیدا بشود سواد 

افزار جهت مقابله )مورد افزار و سختکند به نرمای ما رو مجهز میرسانه
9.) 

 جنگ نرم

اند چکار بکند و در میان دای نداشته باشد نمیآموز، سواد رسانهاگه دانش
 (.4شود )مورد اطالعات غرق می

 ایضرورت سواد رسانه

ای را خلق های رسانهای باید بتواند انواع پیامیک معلم تفکر و سواد رسانه
 (4کند )مورد 

 مهارت طراحی پیام

های نوشتاری، سمعی و بصری رو به تحلیل پیامومعلم باید تجزیه
 (.5)مورد آموز یاد بدهد دانش

 مهارت تحلیل پیام
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 ( نتایج کدگذاری باز1جدول )ادامه 

 کدگذاری باز هانمونه داده

پرورش باید بهش ونکته سومی که به نظر من خیلی مهم است و آموزش

توجه ویژه بکند این است که معلمایی برای این درس تعیین کند که 

و دیدگاه انتقادی برای دیدگاه انتقادی داشته باشند، یعنی تفکر انتقادی 

ها و العاده مهم است. چون یکی از مؤلفهای فوقمعلم درس سواد رسانه

ای که شخص دیدگاه انتقادی داشته باشد؛ یعنی های سواد رسانهالیه

گوید، من بتوانم با نگاه انتقادی بتواند مثالً خبری که بی بی سی دارد می

 (.1تحلیلش کنم )مورد 

 تفکر انتقادی

آموزان ایجاد کند و قبل ای باید تفکر خالق را در دانشلم سواد رسانهمع

 (.3از این کار خود نیز باید خالقیت و نوآوری داشته باشد )مورد 
 تفکر خالق

را  هاآموز باید توسط معلم مهارت ضروری برای تفکر در مورد رسانهدانش

 (.5کسب کنه )مورد 
 مهارت تفکر

جور چیزها تحلیل داشته ورد اخبار ماهواره و اینتواند در مو خودش می

 (.15باشد )مورد 
 سواد خبری

 مهارت ارتباطی (.8گویند )مورد زنند و مشکالتشون را میتر حرف میها با من راحتبچه

 صبور بودن (.4روی اعصاب خود مسلط باشه )مورد 

هستیم و تر تدریس موفق در مدرسه اگر تعامالت داشته باشیم در حوزه

 (.2تعامالت بین فردی ضروری است )مورد 
 تعامالت بین فردی

های اجتماعی متاسفأنه، متأسفانه و برای سومین بار متأسفانه شبکه

شود و به بزرگان اسالم و چنانی در آخر مطالبی آورده میهای آندروغ

د دهندهند. مثالً در حوزۀ علوم انسانی استناد میاندیشمندان استناد می

به دکتر سمیعی، در حالی که ایشان جراح مغز و اعصاب هستند و این 

آموز در ارزیابی اطالعاتی مطالب با تخ ایشان همخوانی ندارد و اگر دانش

 (.2تواند راه را از چاه تشخیص بدهد )مورد موفق باشد خودش می

 ایمهارت ارزیابی رسانه

ا درمانده نباشند و مهارت هآموزان کمک کند در مواجه با رسانهبه دانش

 (.5زندگی را نیز یاد بدهد )مورد 
 های زندگیآموزش مهارت

 آموزشناخت دانش (.5آموزان توجه کند )مورد به نیازها و عالئق دانش

کند باید در رفتار خودش معلم و مدیر اگه از نظم و انضباط صحبت می

 (.2منعکس بشود فقط به حرف نباشد )مورد 
 رفتاری
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 ( نتایج کدگذاری باز1جدول )ادامه 

 کدگذاری باز هانمونه داده

اگر مثالً افرادی  -خدایی نکرده -معلم این درس، از لحاظ شخصیتی

کنند به لحاظ شخصیتی مسائل و باشند که در این حوزه کار می

تواند در جهت مفید بودن این یک قطعه مشکالتی داشته باشند، این می

زنم در این حوزه افرادی که م بر ندارد. من مثال میاز این درس گا

توانند امیال و ای دارند، اگر در این حوزه وارد بشوند میشخصیت پیچیده

های خودشان را به خورد جامعه بدهند به نحوی که جامعه خواسته

زنم افرادی که بخواهند نظر و عقیدۀ خودشان متوجه نشود. من مثالی می

کنند بعد آیند موارد، مطالب و نکاتی را منتقل مید میرا به جامعه بدهن

های مهم دهند، یا به سایتاین مطالب را به برخی از بزرگان استناد می

 (.2)مورد 

رعایت اخالق در نقل 

 مطالب

 منظم بودن (.7معلم باید وقت شناس باشد )مورد 

نند کآموزان به آن توجه میدهد دانشهر حرکتی که معلم انجام می

 (.7)مورد 
 الگو بودن

که خود نوع لباس پوشیدن معلم باعث انگیزۀ یک معلم اول این

اند از فالن معلم، آموزان من انتقاد کردهشه، بارها دانشآموزان میدانش

دلیلش هم اینه که یه نوع لباس پوشیده و خیلی تأثیرگذار است )مورد 

13.) 

 مالحظات اخالقی

 خوش اخالق بودن (.8ید مهربون باشه )مورد از نظر اخالقی معلم با

 رعایت انصاف (.4فقط هم حرف، حرف خودش نباشد )مورد 

آموزان است. ما باید این نسل را به نحو هدف ما پرورش و تربیت دانش

 (.7نیکو تربیت کنیم )مورد 
 تربیت اخالقی

های استفاده از شیوه (.4آموزان را کتک بزند )مورد معلم نباید دانش

 صحیح تربیتی

 متعهد بودن (.2ها تنبل کاری نکند )مورد کم کاری نکند، در کالس

ای ندارند و باید کالس ضمن خدمت خیلی از همکاران ما سواد رسانه

 (.6برایشان گذاشته شود )مورد 

احساس نیاز به برگزاری 

کارگاه مرتبط با سواد 

 ایرسانه

اید در درس سواد رسانه و حوزه ای بیک معلم درس تفکر و سواد رسانه

 (.7ای متخ باشد )مورد رشته

داشتن تخ در حوزه سواد 

 ایرسانه

 انگیزش (.2ای باید عالقه و انگیزه داشته باشد )مورد به نظر من معلم سواد رسانه
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 ( نتایج کدگذاری باز1جدول )ادامه 

 کدگذاری باز هانمونه داده

کرده قوی است و جزو افراد تحصیلمعلمانی هم هستند اطالعاتشون 
ها به هستند اما با زبان انگلیسی آشنایی ندارند و ما در برخی محیط

ناچار با زبان انگلیسی سروکار داریم، یکی از ابزارهای اصلی موفقیت در 
محور، این درس و به خصوص در حوزۀ الکترونیکی، دیجیتالی و اینترنت

 (.2زبان انگلیسی است )مورد 

 یی با زبان انگلیسیآشنا

 روز شدنبه (.7معلم هرچی به روزتر باشد بهتر است )مورد 
 روانشناس بودن (.9معموالً معلمانی که برند هستند، فن روانشناسی را دارند )مورد 

آموز دهد. ما که دانشو در حال حاضر، مدیریت پادگانی جواب نمی
ختان )عناب( ... کالس ایم معلمان با ضرب شلنگ و شالق و چوب دربوده

 (.2کردند )مورد را مدیریت می
 مدیریت کالس

آموزان که فقط سخنرانی کند و کل زنگ رو صحبت بکند و دانشنه این
شوند و توجهی به مطلب نخواهند کرد و درگیر گوش بدهند و خسته می

 (.5شوند )مورد بحث کالسی نمی
 های تدریسمهارت

جو کالس دارد. من دوتا مدرسه برای شما روش تدریس معلم بستگی به 
ای مثالً محلۀ زنم یک مدرسه در شمال بیرجند، از لحاظ منطقهمثال می

غفاری و بستگی به محیط دارد و چون قشر خاصی هستند و اکثراً 
های اند و با انواع مهملها در آن محیط بزرگ شدهفرهنگی هستند. بچه

آموز جنوب شهر احتمال دارد دانش اطالعاتی آشنا هستند ولی در منطقۀ
در مدرسه یا در خانه از کامپیوتر استفاده نکند و بستگی به نوع مدرسه 

 (.2دارد که معلم چه نوع روش تدریسی را انتخاب کند )مورد 

انتخاب روش تدریس 
 متناسب با موقعیت

ای باید به صورت مشارکتی انجام بشه و آموزش درس تفکر و سواد رسانه
 (.5های کوچک تقسیم کند )مورد آموزان را به گروهدانش

 روش تدریس مشارکتی

ها و سبک جدید معلمی هم اطالعاتی در این زمینه داشته باشند از روش
 (.10)مورد 

های دانش درباره روش
 تدریس

همیشه وسایل و امکانات مورد نیاز برای تدریس را قبل از کالس آماده 
 (.11داشته باشد )مورد 

 وش تدریسر

توانیم استفاده ای از آموزش ترکیبی نیز میدر درس تفکر و سواد رسانه
 (.13کنیم )مورد 

 آموزش ترکیبی

های ای باید براساس فناوریروش تدریس در درس تفکر و سواد رسانه
های سخنرانی استفاده کنید )مورد شه بیایید از روشروز باشد؛ یعنی نمی

6.) 

ابزارها و  توانایی استفاده از
 فناوری نوین در تدریس

های گروهی و انفرادی صورت به نظر من ارزشیابی بر اساس فعالیت
 (.11بگیرد )مورد 

 مهارت ارزشیابی درس
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ها، کدگذاری محوری صورت گرفت بعد از آنکه مفاهیم شناسایی شدند برای دستیابی به مؤلفه

 ( ارائه شده است.2که نتایج آن در جدول شماره )
 نتایج کدگذاری محوری (2جدول )

 

ای نشان داده شده ای معلم در درس تفکر و سواد رسانههای حرفه( صالحیت1در نمودار شماره )

 است.

 

 

 مضامین هامقوله

ها + شناخت انواع ای + شناخت انواع رسانهشناخت کلی سواد رسانه

ای ای + داشتن تخ در حوزه سواد رسانهداشتن اطالعات رسانهها + خبرگزاری

آشنایی با فنون اقناع + جنگ نرم + سواد ای + نمادهای رسانه + شناخت

بلیغاتی + سواد فضای مجازی سواد اطالعاتی + سواد اینترنتی رادیویی سواد ت

+ سواد بصری + سواد تلویزونی + سواد کامپیوتری + سواد تلفن همراه + سواد 

 خبری

 ایدانش رسانه

+ مهارت طراحی  ایمهارت ارزیابی رسانهها + شناخت نحوۀ استفاده از رسانه

 پیام + مهارت تحلیل پیام ها
 یامهارت رسانه

 اینگرش رسانه انگیزش+ ای ضرورت سواد رسانهای + باور به اهمیت سواد رسانه

های آموزش مهارت تفکر انتقادی + تفکر خالق + مهارت تفکر

 تفکر

ای + ای + شناخت محتوای رسانهشناخت اهداف درس تفکر و سواد رسانه

ری کارگاه ای + احساس نیاز به برگزاهای تدریس تفکر وسواد رسانهچالش

آموز + ای + تعامالت بین فردی + رعایت حقوق دانشمرتبط با سواد رسانه

آموز + مدیریت کالس + صبور بودن + رفتاری + منظم بودن + شناخت دانش

الگو بودن + مالحظات اخالقی + خوش اخالق بودن + رعایت انصاف + رعایت 

های صحیح تربیتی یوهاخالق در نقل مطالب + تربیت اخالقی + استفاده از ش

های تدریس + + متعهد بودن + به روز شدن + روانشناس بودن + مهارت

انتخاب روش تدریس متناسب با موقعیت + روش تدریس مشارکتی + دانش 

درباره روش تدریس + روش تدریس + آموزش ترکیبی + توانایی استفاده از 

 درسابزارها و فناوری نوین در تدریس + مهارت ارزشیابی 

 ایدانش تربیت رسانه

سواد سیاسی + آشنایی با زبان انگلیسی + اطالعات عمومی + مهارت ارتباطی 

 های زندگی+ آموزش مهارت
 های پشتیبانسواد
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 ایای معلمان درس تفکر و سواد رسانهفههای حرصالحیت (1)نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای پرداخته است. ای معلمان درس تفکر و سواد رسانههای حرفهپژوهش حاضر به شناسایی صالحیت

مهارت »، «ایدانش رسانه»صالحیت استخراج شد که عبارتند از:  6با توجه به سؤال پژوهش، 

های سواد»و « ایمهارت تربیت رسانه»، «های تفکرموزش مهارتآ»، «اینگرش رسانه»، «ایرسانه

 «. پشتیبان

ها اشاره دارد، ای و شناخت انواع رسانهرسانهای به شناخت کلی از سواد صالحیت دانش رسانه

ای کافی را داشته باشد و نیز تحصیالت ای باید اطالعات رسانهتفکر و سواد رسانهیک معلم درس 

ای را داشته باشد. همچنین عالوه بر این موارد با جنگ ط با درس تفکر و سواد رسانهدانشگاهی مرتب

های مرتبط با این سواد کند. درک را اقناع فنون از برخی تعریف و اقناع نرم آشنایی داشته و مفهوم

 ای شامل: سواد رادیویی، سواد تبلیغاتی، سواد فضایصالحیت برای معلم درس تفکر و سواد رسانه

مجازی، سواد اطالعاتی، سواد اینترنتی، سواد بصری، سواد تلویزیونی، سواد کامپیوتری، سواد تلفن 

نظران های استخراج شده از آن توسط برخی صاحبهمراه و سواد خبری است. این مضمون و مقوله

رانگ (، است2008(، هانتلی )2008) 1(، بویاتزیس2005) برکمن، کورتاگن و وابلزمانند کاستر، 

(، چیتام و 2007) 3دارلینگ هاموند و برنسفورد (،2008ون و شی )( 2016) 2(، لیو و بونر2002)

؛ به نقل از مهرمحمدی و فاضلی، 1987(، لی شولمن )1392؛ به نقل از کریمی، 1998چایورز )

                                                           
1. Boyatzis 
2. Lui & Bonner 

3. Darling Hammond & bransford 



 53                                           «ایرسانه سواد و تفکر» درس معلمان ایحرفه هایصالحیت اساییشن 

نقل از به  ؛2003بونسروم ) ،(74: 1398پور و اسدی، به نقل از کلهر، کرمی ؛2013) 1کانتر (،1394

( اشاره و تأیید 2013) 3، لیکیتیچ واتانا، پیمدی و موتو(2009) 2، اگنکو و رولیاک(1396اکبری؛ 

های ( در پژوهشی صالحیت2005)  برکمن، کورتاگن و وابلزعنوان مثال، کاستر، شده است. به

طبقهاگوژی، صالحیت رفتاری دهی، پددستۀ دانش تخصصی، ارتباطات، سازمان 5معلمان را در 

( صالحیت معلم را به توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفۀ 2008بندی نمود. بویاتزیس )

کند؛ ای یکپارچه از دانش، مهارت و نگرش تعریف میتدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعه

های آموزگاران را بلیتقا( 2008که این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی یابد. هانتلی )طوری

بندی کرده است. از نظر استرانگ ای دستهای و تعهد حرفهای، عمل حرفهدر سه زمینۀ دانش حرفه

 شود. های معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش، مهارت و گرایش می(، شایستگی2002)

حیت صالاین ای است. دومین صالحیت استخراج شده از قسمت کیفی پژوهش مهارت رسانه

ها، مهارت طراحی پیام و ای، شناخت نحوۀ استفاده از رسانههای مهارت ارزیابی رسانهدارای مقوله

اندرکاران، داشتن ها است. به اعتقاد و زعم بسیاری از متخصصان و دستمهارت تحلیل پیام

(، 0042) 4عنوان مثال، کورتاجنای برخوردار است. بهصالحیت در حوزه مهارت از جایگاه ویژه

های شناختی، داند: صالحیتای معلمان را شامل این موارد میهای مهم و حرفهصالحیت

در ، (1396به نقل از اکبری؛  ؛2003های مهارتی. بونسروم )های عاطفی و صالحیتصالحیت

ای معلمان هنر مدارس ابتدایی به دو عامل اصلی و هفت های حرفهپژوهش خود در مورد صالحیت

رسید که عوامل متجانس عباتند از: آکادمیک )علمی(، آموزش مهارت، جنبه اخالقی،  زیر عامل

( 2013مهارت هنری، دانش هنری و جنبه اخالقی؛ همچنین لیکیتیچ واتانا، پیمدی و موتو )

بندی کردند که مهارت شامل های معلمان را در سه زمینه دانش، مهارت و گرایش طبقهصالحیت

های الکترونیک و مهارت تفاده از کامپیوتر، مهارت آموزش الکترونیک و رسانههای مهارت اسمؤلفه

 پشتیبانی فناوری اطالعات و مهارت تدریس است.

باور های این صالحیت عبارتند از: ای است. مقولهرسانه سومین صالحیت استخراج شده نگرش

ها، معلم ی مصاحبههالیل دادهای، انگیزش. طبق تحضرورت سواد رسانهای، به اهمیت سواد رسانه

ای باید نگرش مثبتی نسبت به درس داشته باشد. همچنین نگرش و عالقه درس تفکر و سواد رسانه

آموزان ای باعث ایجاد انگیزه، تکوین نگرش مثبت و عالقه در دانشمعلم درس تفکر و سواد رسانه

کند. این آموزان کمک میها به دانشنای و آموزش آشود و به معلم در یادگیری محتوای رسانهمی

دوایی، امام جمعه و احمدی  (،1386ملکی ) (،2004(، کورتاجن )2016صالحیت توسط لیو و بونر )

 ( تأیید شده است.2013( و لیکیتیچ واتانا، پیمدی و موتو )2002استرانگ )(، 1392)

                                                           
1. Kunter  

2. Ogienko& Rolyak 
3. Leekitch watana, Pimdee&Moto 

4. Korthagen 
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 الحیت به آموزشهای تفکر است. این صآموزش مهارتچهارمین صالحیت استخراج شده، 

؛ 1998(، چیتام و چایورز )1388های تفکر مانند تفکر انتقادی و خالق اشاره دارد. کریمی )مهارت

( به این صالحیت اشاره داشتند. 1392؛ به نقل از کریمی، 2000بر )(، مک1392به نقل از کریمی، 

ای معلم را های حرفهژگیدهنده ویعامل تشکیل 16( پس از مطالعه عمیق با معلمان 2000مک بر )

ریزی و تنظیم انتظارات و برقراری ارتباط با ای بودن، تفکر معلم، رهبری، برنامهدستۀ حرفه 5در 

دستۀ صالحیت  9های معلمان را در ای صالحیت( در مطالعه1388کریمی )دیگران قرار داده است. 

ت اجتماعی، صالحیت آموزشی، صالحیت رفتاری، صالحیت تدریس، صالحیت فکری، صالحی

 ای و صالحیت فناوری قرار داده است.ای، صالحیت توسعه حرفهمدیریتی، صالحیت اخالق حرفه

های ای است. این صالحیت به مهارت استفاده از روشپنجمین صالحیت دانش تربیت رسانه 

ر تدریس، ای، استفاده از ابزارها و فناوری نوین دهای درس تفکر و سواد رسانهتدریس، چالش

های رفتاری معلم، مهارت ارزشیابی معلم در کالس درس، نحوۀ مدیریت کالس درس، رعایت ویژگی

های شخصیتی، اخالقی، علمی، شناخت محتوای درس تفکر و آموزان، شناخت ویژگیحقوق دانش

از آن  های استخراج شدهای، تربیت اخالقی فراگیران اشاره دارد. این صالحیت و مقولهسواد رسانه

 دارلینگ هاموند و برنسفورد (،1394؛ به نقل از مهرمحمدی و فاضلی، 1987لی شولمن )توسط 

( و لیکیتیچ واتانا، پیمدی و موتو 1392؛ به نقل از کریمی، 1998، چیتام و چایورز )(2007)

 استخراج شده است.( 2013)

این صالحیت شامل  های پشتیبان است.ششمین صالحیت استخراج شده در بخش کیفی، سواد

های سواد سیاسی، آشنایی با زبان انگلیسی، اطالعات عمومی، مهارت ارتباطی و آموزش مهارت

( و لیکیتیچ واتانا، 1392زندگی است. این مضمون توسط پژوهش دوایی، امام جمعه و احمدی )

 ( تأیید شده است.2013پیمدی و موتو )

عنوان شود موارد به دست آمده بهپیشنهاد میهش، با توجه به بررسی انجام گرفته در این پژو

کارگیری معلمان در این درس لحاظ شود. ای در بهای معلمان تفکر و سواد رسانههای حرفهصالحیت

ای ها در بین معلمان تفکر و سواد رسانهها، زمینه ارتقای این صالحیتها و کالسبا برگزاری دوره

ای که در این پژوهش استخراج ی معلمان درس تفکر و سواد رسانهاهای حرفهفراهم گردد. صالحیت

های آموزشی قرار گیرد. ای در نظامگردیده، می تواند مبنای ارزشیابی از معلمان تفکر و سواد رسانه

. شرایط فعلی 1های آینده مورد انتخاب قرار گیرد: تواند برای پژوهشهمچنین سؤاالت ذیل می

ها و دستاوردها، ناکامیها در کشور ما چگونه است؟ عمدهموزی رسانهپرورش، سوادآوآموزش

. آیا در قرن بیست و یکم گرایش جدیدی در آموزش رسانه در کشور ما ظاهر 2مشکالت کدامند؟ 

ای در کشور ما تواند به توسعه آموزش رسانه. آیا شواهد حاصل از تجربه خارجی می3شده است؟ 

. آیا 4ات کدام کشور مفید خواهد بود؟ و چگونه ممکن است کمک کند؟ کمک کند؟ اگر بله، تجربی

. چه 5های درسی ضروری است؟ های اجباری یکپارچه یا تخصصی آموزش رسانه در برنامهارائه دوره
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. سؤاالت فوق الذکر 6ای در کشور ما وجود دارد؟ اندازهایی برای توسعه آموزش سواد رسانهچشم

 .ای باشدهای آینده در حوزه سواد رسانهع پژوهشتواند محرک و موضومی

 

 منابع 

 .9-4: 27. شماره رشد آموزش علوم اجتماعیای. گو: سواد رسانهو(. گفت1384ارجمندی، غالمرضا. )

 .25 -7(، 4) 17، فصلنامه رسانه. ترجمه لیداکاووسی .ایسواد رسانه (. تعریف1385پاتر، جیمز. )

 . 27-24، 1، شماره رشد آموزش علوم اجتماعیای، وزش سواد رسانه(. آم1399پاکدل، سوسن. )

ای. های آموزش بومی سواد رسانهها و نیازمندی(. مطالعه ضرورت1395زاده، عباس و طاهری، شیوا. )تقی

 پنجمین همایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

ای به حی الگویِ آموزش سواد رسانه(. طرا1395حسینی، سید بشیر؛ صلواتیان، سیاوش و معتضدی، سینا. )

 .75-50(، 10) 5، دوفصلنامه مدیریت برنامه ریزی آموزشینوجوانان در ایران. 

 . 308 -309(، 19) 54، شناسی کیفی. مجله راهبردروش(.1389دالور، علی. )

و  ها(. بررسی و تدوین مهارت1392جمعه؛ سیدمحمدرضا و احمدی، غالمعلی. )دوایی، شیرین؛ امام

 نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی.مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری.  ICTهای صالحیت

1 (1 ،)123- 146. 

های دومین کنفرانس بین المللی یافتهها، سطوح و مزایا. (. سواد رسانه ای: نظریه1395زیره، مریم. )دهرجبیان
 ، قم.نوین علوم و تکنولوژی

 شرکتای پایه دوم دوره متوسطه. تهران: تفکر و سواد رسانه(. 1396آموزشی. ) ریزی برنامه و پژوهش سازمان

 ایران. درسی هایکتاب نشر و چاپ

 . تهران: آییژ.های برنامه درسیهویت(. 1400واجارگاه، کورش. )فتحی

چارچوب  ظور ارائهای معلمان دورۀ اموزش عمومی به منهای حرفهبررسی صالحیت(. 1388کریمی، فریبا. )
 رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران. مناسب.

اسالمی واحد دانشگاه آزاد . اصفهان: انتشارات های حرفه ای معلمصالحیت (.1392کریمی، فریبا. )

 خوراسگان.

های ساخت و اعتباریابی مقیاس صالحیت(. 1398پور، محمدرضا و اسدی، مسعود. )کلهر، منوچهر؛ کرمی

 .93-73(، 8) 7 سنجی،روان. ای معلمانحرفه

وری اقتصاد ای بانوان در بهره (. تأثیر سواد رسانه1400مالئکه، حسن، زمانی، زهرا و حقیقتیان، منصور. )

 .120-11(، 18) 6. مطالعات فرهنگ و هنرخانواده در متون دینی. 

 تهران: مدرسه.ای معلمی. های حرفهحیتصال(. 1386ملکی، حسن. )



       1400تابستان   ( / 20)پیاپی  2شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      56  

(. ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه  1394مهرمحمدی، محمود و فاضلی، احمدرضا. )

 . 46 - 30(. 1) 5، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتهای شولمن و گری فنسترماخر. دیدگاه

ای مبتنی (. تأثیر برنامه آموزش سواد رسانه1395)آبادی، خدیجه. زوارکی، اسماعیل و علینیازی، لیال؛ زارعی

 -119(. 77) 2 مطالعات رسانه های نوین،آموزان. بر فناوری اطالعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش
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