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صورت تصادفی به دو  آموزان انتخاب و به  نفر از دانش40گیري هدفمند  نمونه
ها در این پژوهش،  آوري داده  جمعابزار. گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند

آزمون محقق ساخته آگاهی که میزان پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب 
آزمون بر روي هر دو  پس از اجراي پیش.  به دست آمد79/0 آلفاي کرونباخ

اي محقق  افزار چندرسانه گروه، گروه آزمایش طی شش جلسه با استفاده از نرم
. نددوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد ه کنترل بهساخته آموزش دیدند و گرو

براي . آزمون به عمل آمد پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس
هاي  شاخص(هاي آماري در دو سطح توصیفی  ها از روش وتحلیل داده تجزیه

استفاده ) تحلیل کوواریانس چندمتغیري(و استنباطی ) مرکزي و پراکندگی
  .شده است

مبتنی بر فناوري  اي آمده نشان داد که آموزش سواد رسانهنتایج به دست 
آموزان از سواد  اطالعات و ارتباطات باعث افزایش میزان آگاهی دانش

 .اي شده است رسانه

هاي انجام شده، بیانگر نقش  نتایج این پژوهش در راستاي سایر پژوهش
اي و  نهمثبت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش سواد رسا

  .اي بود هاي اساسی سواد رسانه افزایش آگاهی در ارتباط با مؤلفه
اي، فناوري اطالعات و   آگاهی، آموزش سواد رسانه: کلیديهاي ژهوا

  .ارتباطات
 

  مقدمه و بیان مسئله .1
 و خواندن درك توانایی که فردي به 1951 سال در یونسکو تعریف اساس بر
 با همگام شد، می گفته باسواد فرد داشت را خود روزانه زندگی در ساده متنی نوشتن

 تحوالت سایر و ارتباطات و اطالعات هاي فناوري حوزه در وسیع هاي پیشرفت و رشد

 .است کرده تغییر نیز سواد مفهوم ها پیشرفت این از متأثر
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 جدیدي همرحل به جهان 1980 هده در تکنولوژي انقالب گسترش و پیدایش با

 بشري جوامع اصلی اجزاي از یکی به ،تنوع و تکامل ضمن ها رسانه نآ در که نهاد، گام

 داشت متعدد، مخاطبینی هاي رسانه برابر در بتوان این که براي بنابراین. اند شده  یلتبد

 ها چالش مقابل در را خود ها، رسانه این از فعاالنه و آگاهانه برداري بهره کنار در که

 از تري گسترده تعریف ارائه نیازمند پس. کرد جادای جدیدي سواد باید نمایند، حفظ
 نوشتن و خواندن توانایی معناي به معموالً که هستیم؛ آن مفهومی فضاي افزایش و سواد

 آن از که هاست رسانه با برخورد در منتقدانه تفکر از مندي بهره بلکه نیست صرف
 فراهم جدیدي وبچارچ و روش آموزش این، شود می یاد" اي رسانه سواد" عنوان به

 و محمودي دهقان شاد(است  ضروري 21 قرن شهروندي زندگی براي که کند می
  ).1391کوکنده، 

اند و   ارائه داده2001بر اساس تعریفی که کارشناسان حوزه ارتباطات در سال 
 توانایی يا سواد رسانه؛ ، آن را منتشر کرده استاي کانادا پایگاه اینترنتی سواد رسانه

هاي  پیام مختلف يها ، نقد، ارزیابی و ایجاد ارتباط به گونهلیوتحل هیی، تجزدستیاب
صورت منتقدانه، درباره آنچه در   فرد واجد این مهارت قادر است به.استاي  رسانه

 ویدئویی، يها يکتاب، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، فیلم، موسیقی، تبلیغات، باز
اي توسط برنامه درسی  سواد رسانه .شنود، فکر کند  و میخواند ی، مندیب یم... اینترنت و

هاي  ها، تکنیک عنوان درك آگاهانه و انتقادي از ماهیت رسانه به) 2006 (2آنتاریو
) ) 2005آنجل.  استشده یفتعرها،  ها و تأثیر این تکنیک مورداستفاده توسط آن

ها، حتی  عات توسط رسانهکند با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد اطال استدالل می
عالوه معلمان و  به. کودکان نیز قادر خواهند بود آزادي عمل بیشتري داشته باشند

توانند به اشاعه دهندگان  کنند، می اي را کسب می هاي سواد رسانه استادانی که مهارت

                                                
1. http://www.mediasmarts.com 
2. The Ontario Education 
3. Angell 
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ی هاي اجتماع هاي آموزشی و برنامه اطالعات تأثیرگذار تبدیل شوند و فاصله میان برنامه
منتقد و تیزبینی با تفکر انتقادي ) مخاطبان(کنندگان  را بردارند تا درنهایت به مصرف

  .مبدل شوند
  : ازعبارتنداي  ی سه جنبه سواد رسانهطورکل به
اي و یا به عبارت بهتر تعیین  ارتقاي آگاهی نسبت به الگوي مصرف رسانه .1

  گوناگوناي  اي از منابع رسانه میزان و نحوه مصرف محصوالت رسانه
  ي مطالعه یا تماشاي انتقاديها مهارتآموزش  .2
 قابلها که در نگاه اول   اجتماعی، سیاسی و اقتصادي رسانهلیوتحل هیتجز .3

  ).1385سلطانی فر، ( نیست مشاهده 
کند که همواره به دنبال کاوش و  اي رویکردي را تشویق می آموزش سواد رسانه

، »اي است و چرا؟ ب یک محتواي رسانهچه کسی مخاط«: ی نظیرسؤاالتپاسخگویی به 
هاي خاص،  مانلِچگونه کدها و اِ» «شود؟ انداز چه کسی یک روایت گفته می از چشم«

و » دهند؟ خوانیم را تحت تأثیر قرار می شنویم یا می بینیم، می آن چیزهایی را که ما می
گیرد  اي چگونه صورت می تفسیرهاي مختلف مخاطبان از محتواهاي یکسان رسانه«

MediaLiteracyWeek(است 
.( اي به گفته کریشین کومار، آموزش  آموزش رسانه

تر نحوه کار رسانه،  تحلیل اجتماعی انتقادي رسانه است براي آگاهی و فهم بیش
دهند، نقش متخصصان، تبلیغات فروش  شناخت کسانی که آن را کنترل کرده و شکل می

هاي مختلفی که مخاطبان با آن  سانه و شیوهو روابط عمومی در شکل دادن به محتواي ر
اي، هشیار  بنابراین هدف اصلی آموزش سواد رسانه. کنند هاي رسانه را تفسیر می پیام

آموزش رسانه . ها و محتواي آن است کردن و اختیار بخشی در مواجهه با رسانه و برنامه
 رسانه را انتخاب کنند و ترین پیام را تفسیر و تولید کنند، مناسبکه آموزد  به افراد می

آموزش سواد ). 1382 ،زاده حسن(ها به عهده گیرند  نقش بیشتري در تأثیرپذیري از آن

                                                
1. Available at: http://www.medialiteracyweek.ca/en/101_whatis.htm. 



  

  
  

  
 123  ...     اي مبتنی برفناوري آموزش سواد رسانهتأثیر 

آموزانی  شود که دانش خصوص با تأکید بر استقالل انتقادي، مانع از آن می اي به رسانه
هاي  تربیت شوند که احتماالً در بقیه عمر خود یا به صداقت تصاویر و بازنمایی

اي به همان اندازه   و یا به شیوهندپایه، ایمان بیاورد صورت کامالً بی اي به انهرس
ها را منشأ و دلیل   تشخیص شوند و رسانههقوخطرناك، دچار شکاکیتی بدون داشتن 

  ).1393تقی زاده، (اخالقی بدانند  هاي اجتماعی، خشونت و بی هرگونه آسیب
شناخت و . یچیدگی فراوانی هستندپو ها  ها داراي گونه در دنیاي معاصر رسانه

 اهمیت بیشتري پیدا روز روزبهادراك انسان از اتفاقات و رویدادهاي اطراف خود 
هاي مختلفی  افراد مختلف ممکن است از یک اتفاق واحد، برداشت و نگرش. کند می

 ها نیز این عوامل داشته باشند زیرا سطح تجربیات و آگاهی افراد متفاوت است و رسانه
کنند؛ بنابراین حافظه مخاطبان پیوسته مطلبی را  هاي گوناگون بررسی می را از دیدگاه

  ).1391طلوعی، (کند  جایگزین مطلب قبلی می
، تعریف کردن، ادآوردنآگاهی و دانش توانایی فراگیر براي حفظ کردن، ی

حقایق، قوانین، اصول، شرایط و : تشخیص یا شناسایی اطالعاتی خاص مانند
 مخاطبان اختیار و کنترل آن کهبراي  ).1379کریمی، (حاتی که وجود دارد است اصطال

ها نسپارند باید سطح دانش و آگاهی خود را به سطوح باالتر  خود را به دست رسانه
 یادگیري معناداري داشته درواقع دست به تولید علم بزنند و تیدرنهاافزایش دهند و 

جزا و عناصر پیام را درك کنند؛ زیرا محصول باشند و بتوانند روابط حاکم میان ا
اي به آن  اي که سواد رسانه یادگیري مهم نیست بلکه فرایند یادگیري یعنی همان نکته

کننده اطالعات  ها عرضه  رسانهکه آنجا از. اي برخوردار است  دارد از اهمیت ویژهدیتأک
ها در جامعه  ل ارزشدهی و انتقا شماري هستند که قدرت باالیی در شکل و منابع بی

تواند ما را  ها می ها بدون برخورد آگاهانه با آن  افزایش میزان استفاده از رسانهپس ،دارند
ها  هاي رسانه کننده فعال به بیننده منفعل و غیر پویا در مقابل پیام از حالت مشارکت

 اشکال به نسبت ما آگاهی افزایش يا رسانه هدف سواد). 1391طلوعی،  (درآورد
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 سواد. شویم یم  مواجهها آن  بامان روزانه زندگی در که است يا رسانه هاي یامپمختلف 

باورهاي  ها و ینشب چگونه به ها رسانه کنند درك تا کند یم کمک شهروندان به يا رسانه
 ها انسان هاي گیري یمتصم بر و دهند یمشکل  عمومی فرهنگ به کنند، یم نفوذ مردم

اي در برابر اطالعات  افراد با داشتن سواد رسانه ).1387یان، طاهر(گذارند  یم تأثیر
یرگذاري براي تأث منظور بههایی را که  اي آگاهی بیشتري خواهند داشت؛ زیرا پیام رسانه

 را در سطوح گوناگون مورد شناسایی و تحلیل قرار شده  ارسالمخاطبان طراحی و 
با آگاهی یافتن از چگونگی تولید حتی . زنند  دست به انتخاب میسرانجامدهند و  می

توانند با اندك مهارت و دانش خود تسلط  ها، کودکان نیز می اطالعات توسط رسانه
هاي مخرب و  یر پیامتأثها داشته باشند و تحت  یام رسانهپبیشتري بر محتواي 

  ).1391طلوعی، (ها قرار نگیرند   رسانهبار خشونت
  

  مبانی نظري پژوهش .2
  اي آموزش سواد رسانه .2-1

 آید نمی وجود به افراد در خود به خودي صورت به اي رسانه سواد که داشت توجه باید

). 1394حسینی،  دالور، خانیکی و شاه(است  پذیر امکان منسجم سیستم آموزشی با و
اي در کشورهاي مختلف به راه افتاده است و ما در این  جنبش آموزش سواد رسانه

اي نیاز   هرچند که همه شهروندان به آموزش سواد رسانه.رو هستیم زمینه با تأخیر روبه
ها و فناوري  مندي مؤثر از رسانه آموزان از مخاطبان اصلی آن هستند، بهره دارند اما دانش

عنوان زیربناي توسعه انسانی ضروري است، بخصوص  آموزي به ویژه در جامعه دانش به
اي   آموزش در این سنین اهمیت ویژه، مدرسه به دلیل زیر بنایی بودنهیاولهاي  از سال

اي امروزه  فراگیري و آموزش سواد رسانه). 1394ینی، حس شاهدالور، خانیکی و (دارد 
کودکان . علت این تأکید کامالً بدیهی است. آید حساب می براي کودکان یک ضرورت به

که همان اندازه  برند و به سر می شده به اي اشباع عصر حاضر در یک محیط رسانه
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شاید بتوان از میزان حضور کودکان در معرض . کنند خوانند و تماشا می خوابند، می می
رو  ها جدا کرد، ازاین توان کودکان را از رسانه ها تا حدي کاست ولی هرگز نمی رسانه

اي و تفکر انتقادي آشنا کنیم و به این مقوله  ها را با رژیم مصرف رسانه بهتر است که آن
کنند و چقدر از وقت خود را با  ودکان به چه میزان تلویزیون تماشا میبپردازیم که ک

نقل  خواه به شکر(گذرانند  هاي دیگر می ها و رسانه دي و چقدر از آن را با روزنامه سی
 و آموزش تفکري هاي مهارت گذاري پایه براي  بنابراین بهترین زمان).1391از طلوعی، 

 کامالً بر افراد ذهن هنوز دبستان است؛ چراکه و گاهدانش دوران پیش از اي، رسانه سواد

 اي خاص رسانه مخاطبان  کودکاناین که نیز و نشده بسته اجتماعی قراردادهاي اساس

نهاد تعلیم و تربیت وظیفه دارد ضمن ). 1394حسینی،  دالور، خانیکی و شاه(هستند 
درستی   خود را به رسالت تربیتی،پاسخگویی به نیازهاي جامعه و مطالبات اجتماعی

اي است که در سند تحول  یکی از این نیازها، آموزش سواد رسانه. دهد انجام
  .نیز بر آن تأکید شده است) 1390(وپرورش  راهبردهاي آموزش

 که به کند ی، پنج پرسش کلیدي ساختارشکن را مطرح ميا مرکز سواد رسانه
هاي اصلی   مقولهدرواقع و کند ی میتوجه  کمک قابليا  رسانهيها امیپ لیوتحل هیتجز

  :شوند اي محسوب می آموزش سواد رسانه
 )شناخت مؤلف پیام(چه کسی این پیام را خلق کرده است؟  .1

است؟  توجه مخاطب استفاده شده اي براي جلب انهاز چه تکنیک خالق .2
  )تشخیص قالب یا ساختار(

 ها امیین پ متفاوتی از ايها  متفاوت برداشتيها چه میزان ممکن است انسان .3
  )بررسی مخاطب(داشته باشند 

 در این پیام بازنمایی و یا حذف ییها دگاهی زندگی و ديها ها، سبک چه ارزش .4
  )بررسی محتوا(؟ شوند یم

                                                
1 Center Media Litericy 
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  ).هدف نهایی از طراحی و ارسال پیام(چرا این پیام ارسال شده است؟  .5
ه سواد به ترتیب به پنج تفکر بنیادي زیر درباریاد شده هر یک از پنج سؤال 

  :شوند ی مربوط ميا رسانه
  )مربوط به مؤلف پیام (شوند ی ساخته ميا  رسانهيها امیتمام پ .1
 شوند یساخته م،  با استفاده از زبان خالقانه با قواعد خوديا  رسانهيها امیپ .2

  )مربوط به قالب پیام(
 واحد را به اشکال متفاوت تجربه یا دریافت يا  رسانهامیافراد مختلف یک پ .3

  )مربوط به مخاطب (نندک یم
  ).مربوط به محتوا( مختلفی دارند يها دگاهیها و د ها ارزش رسانه .4

 یده  سازمان، براي به دست آوردن منفعت و یا قدرتيا  رسانهيها امیر پبیشت
  ).1391طلوعی، () مربوط به هدف از ارسال پیام (شوند یم

  
  اي رویکردهاي جدید در آموزش سواد رسانه  .2-2

چندان طوالنی خود مراحل  اي، در عمر نه به آموزش سواد رسانههرچند که تجر
در سایر کشورها پشت سر گذاشته و تحقیقاتی در این زمینه انجام شده اما را مختلفی 

در همه موارد چه در زمینه آموزش و چه در زمینه پژوهش از یک روش استفاده 
أثیر در هر کشور نوع روش آموزشی و محتوا، تحت ت. نگردیده است

در برخی کشورها، تمرکز روي . هاي نظام آموزشی آن کشور قرار دارد گذاري سیاست
در برخی . ها، تسلط فناورانه و کم کردن شکاف دیجیتالی است مهارت کار با رسانه

اي براي  ویژه در کشورهاي با تنوع فرهنگی و مهاجرپذیر از آموزش سواد رسانه به
در تعدادي بر . گیرند  و تطابق فرهنگی بهره میآموزش زبان، هنر، آموزش شهروندي

هاي تصویري و فیلم یا  ها، بر رسانه برخی دوره. شود تفکر انتقادي صحه گذاشته می
گروهی آموزش کودکان و گروهی . کنند مندي از اطالعات تمرکز می  بهرهيجستجو

 ).1391عقیلی، ، نصیري و 1389، باکینگهام، 2002 شیباتا،(دانند  بزرگساالن را مهم می
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ویژه رسانه اینترنت، موردتوجه بسیاري از  ها و به اي از راه رسانه آموزش سواد رسانه
اي  ها و نهادهاي مردمی فعال در حوزه آموزش سواد رسانه المللی، دولت نهادهاي بین

اي در  ترین الگوهاي آموزش سواد رسانه عنوان یکی از موفق کشور کانادا به. بوده است
اي در برنامه درسی مدارس این کشور، با تشکیل  عالوه بر آموزش سواد رسانهجهان، 
» اي انجمن آگاهی رسانه«اي، ازجمله  هاي متعدد و فراوان آموزش سواد رسانه انجمن

  ).1392شبیري، (اقدامات مؤثري در این زمینه انجام داده است 
  
  اي رسانه سواد آموزش و ارتباطات و اطالعات فناوري  .2-3

هاي نوین  هاي اخیر رویکردهاي سنتی یادگیري و تدریس با ظهور فناوري ههدر د
ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی  يا فرا رسانهها،  اي مانند چند رسانه

ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام  هاي کمکی به با ورود فناوري. شده است
یري در کشورهاي چشمگتحصیلی شاهد تحوالت ها و سطوح   دورهتمام در ،آموزشی

). 1393ی راد، مؤمنزارعی زوارکی، قاسم تبار و (ایم   بودهتوسعه درحالیافته و  توسعه
 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تحولی عظیم را در تمام روزافزونافزایش 

دایش استقبال از با پی. دهد تر حوزه آموزش و یادگیري نوید می ها و از همه مهم حوزه
افزارهاي آموزشی تأثیر چشمگیري به وجود آمد  ها در قالب استفاده از نرم اي چند رسانه

ویژه در فرایند یاددهی و یادگیري  هاي آموزشی به ها در نظام و باعث شد تا تأثیرات آن
به نقل از کیا و ) 1996 (2آرانت). 2003 ،1گریسون و آندرسون (یردگتوجه قرار  مورد

افزاري موجود،  افزاري و نرم معتقد است امکانات سخت) 1394(توحی کندلجی ف
 اساسی نظام سؤالامروزه . دهد سوق می بشریت را به سمت یک انقالب بزرگ آموزشی

هاي کمکی در فرایند یادگیري و   کشورها این نیست که از فناوريتمامآموزشی در 
 کلیدي و بنیادي آن است که سؤاللکه تدریس استفاده کنیم یا از آن بهره نگیریم، ب
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اي یکپارچه سازیم تا به  گونه توانیم فناوري را با فرایند یادگیري و تدریس به چگونه می
به اعتقاد گریسون و ). 1393زارعی زوارکی و همکاران، (کمیت و کیفیت آن کمک کند 

اکیفیت براي هاي یادگیري ب یابی به هدف براي دست ICT يفناورآندرسون استفاده از 
 اشکال تعلیم و تربیت و یادگیري را ههمها  این فناوري. ناپذیر شده است همه اجتناب

 کسانی که مجدانه به ارتقاء تدریس و یادگیري متعهدند هیلوس بهتواند  تغییر داده و نمی
 عمیقی ریتأثهایی دارد که   فناوري اطالعات و ارتباطات ویژگی.مورد غفلت قرار گیرد

، خودکاري، ارتباط، تیظرف سرعت، همچونهایی  ویژگی. یس و یادگیري دارددر تدر
تواند از امتیازهاي خاص آن  ی بودن میچندوجهپاسخگویی، تعامل، غیرخطی بودن و 

 در حال حاضر فناوري رایانه بیش از بیست سال )2007آلن پریچارد، (محسوب شود 
امروزه، دیگر فناوري اطالعات و . گیرد برداري قرار می است که در مدارس مورد بهره

عنوان یکی از موضوعات درسی محسوب  عنوان یک ابزار تدریس یا به ارتباطات تنها به
هاي متفاوت   محتوا، از عناصر اطالعاتی با فرمتهارائ در این رویکرد براي .گردد نمی

ده ش سازي هاي مجازي یا شبیه نظیر متن، ویدیو، صدا، انیمیشن، گرافیک و محیط
تنها در ضمن فرآیند یادگیري بازخورد فوري فراهم  کامپیوتر نه. دننمای استفاده می

آورد، بلکه بازخورد فوري از نتایج یادگیري، براي یادگیرنده و معلم نیز تدارك  می
تواند بفهمد که مواد  کنند، معلم می آموزان چگونه عمل می  دانشاین کهبسته به . بیند می

آمده  دست دهند یا نه و بر اساس نتایج به کارشان را انجام میدرستی  آموزشی به
  ).1394 هرگنهان و السون،(اصالحات الزم را در مواد آموزشی به عمل آورد 

، پردازش و ارائه سازي یره براي ذخاي یلهوس ارتباطات  اطالعات ويفناور
رضوي، ( شدبا یرسانه م صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادي که به اطالعات است

، رویکرد نوین، در نقش مکمل نظام آموزشی عنوان یک فناوري اطالعات به). 1390
ش مستمر آموز ساختن فراهم،  تدریسهاي یوهکیفیت تدریس، تنوع بخشیدن به ش بهبود

استعدادهاي  هب توجه تحصیل، دوره کردن ، کوتاهآموزش  کوتاه نمودن زمان،و خودکار
 ملکی،(کند  ل میعم آموزش جمعی مشکالت با مقابله و آموزش کردن انفرادي، فردي
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 ها، یزرایانهر،  بزرگهاي یانهرا: خانواده فناوري اطالعات عبارتند از اعضاي ).1388
،  همراهيها  تلفن، چاپگرهاي لیزري و رنگی،مودم سیم،  بیيها  تلفن، فشردهيها لوح

 یآموزش منابع کمکاي،  هیان راسازي یه، شب)انیمیشن (اي یانهتصاویر متحرك و را
، دي، نمابر.يو. دي،  آموزش از راه دور، دوربین دیجیتالی، نشر الکترونیکیاي، یانهرا

 ، نظام اطالعات جغرافیایی،دیسکت، و تلویزیون دیجیتالی یوضبطراد، فیبر نوري
 ،ها  فرا متنها، يا فرا رسانه، )محلی و جهانی (اي یانه رايها  شبکه، اطالعاتیيها بزرگراه
 تلفن ها، یانهابررا،  شبکه،افزارها نرم، ها يا  چندرسانه،لوح فشرده لیزري،  جاوا،اینترنت

، فرهادي(ها  وب و مانند آن  گسترده جهانیيها شبکه،  مجازيهاي یت واقع،ویدئویی
افزارهاي  در این پژوهش منظور از فناوري اطالعات و ارتباطات، نرم ).1382

باشد و طراحی و تولید محتواي آموزشی در  ي آموزشی میها نهفرا رسااي و  چندرسانه
  .باشد اي می قالب چند رسانه

اي استفاده از چندین رسانه جهت ارائه اطالعات  در اصطالح کلی، چند رسانه
تصاویر، ویدئو و  ها، پویانمایی، ترکیبات مربوطه ممکن است شامل متن، گرافیک. است

عنوان   در گذشته بهها يا اصطالح چند رسانه). ، 2010ایورز و بارون(صوت باشد 
استفاده از پروژکتور اسالید  : مانندشد یزمان تلقی م طور هم استفاده از چندین رسانه به

 اما امروزه ،زمان طور هم کتور فیلم و اسالید بهژصوت و یا استفاده از پرو و دستگاه ضبط
لب یک رسانه، و به عبارتی تلفیق چند ، تلفیق چندین رسانه در قايا مراد از چندرسانه

اي عبارت  یگر چند رسانهد عبارت به). 1390 امیرتیموري،(نظام نمادین با یکدیگر است 
 سایر و رایانه با که ویدئو و انیمیشن صدا، گرافیک، متن، از تلفیقی  هرگونه:است از
  ).2005، 2میشرا و شارما(شود  می منتقل الکترونیک ابزارهاي
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فرآیند یادگیري تسهیل  و شود، پردازش اطالعات تصویر همراه مین با وقتی مت
 ).1992، 1مایر و اندرسون(گردد  می

به نقل ) 2010(2 ونگ؛آموزش مزایاي بسیاري دارد ها در اي رسانه استفاده از چند
  :این مزایا را به شرح زیر عنوان کرده است) 1393(از مثنوي 
  فناوري براي دو هلیوس به یادگیري آموزش و: )اختصاصی(آموزشی شخصی 

ی راحت  و بهییتنها آموزانی که به  اول دانشهدست. دسته از یادگیرندگان سودمند است
نیاز   که به زمان بیشتريیآموزان  دوم دانشه اطالعات را پردازش کنند و دستتوانند یم

ردي ف ن آموزشین زمانی که آموزگاران امکاچنهم. درك کننددارند تا مفاهیم محتوا را 
  .دهند راحتی این کار را انجام می  بهها يا تک یادگیرندگان را ندارند چند رسانه  تکبه

 به اي نیازي ندرسانهچافزارهاي   استفاده از نرم: در زمان و مکانیريپذ انعطاف 
صورت   اگر آموزش بهخصوصاًزمان مشخص و همچنین وابستگی مکانی ندارد؛ 

 .خصوصی و فردي باشد

 که امکان حضور در مکان ییها تیدر موقع: به یادگیري نزدیک به واقعیتتجر 
 ها يا یا فاصله زمانی و مکانی وجود ندارد این چندرسانه پدیده به دلیل خطرات زیاد

  .کنند ها را فراهم می راحتی این موقعیت هستند که به
 يها رنگ استفاده از :ایجاد تنوع در تدریس و افزایش انگیزه در یادگیرندگان 

تر  آموزان کم سن و سال  در دانشژهیو  ویدئویی، موسیقی و تصاویر بهيها پیمتنوع، کل
  .شود ی و سبب افزایش تنوع در ارائه مواد آموزشی مکند ی بیشتري مزهیایجاد انگ
 یادگیري سنتی و کیفیت تدریسيها  و روشییکمک به افزایش کارا  :
 موجب گرفته شودبهره درستی   به آموزش سنتیکنار درها يا چند رسانهکه از   هنگامی

  . در تدریس و یادگیري و پشتیبانی براي تدریس آموزگار خواهند شديور افزایش بهره

                                                
1. Anderson 
2. Wang 



  

  
  

  
 131  ...     اي مبتنی برفناوري آموزش سواد رسانهتأثیر 

 که وجود خارجی ییها تیدر موقع: دسترس رقابلی غيها تی موقعيساز هیشب 
 ویژگی در این. شتابند ی به یاري ما مها يا  براي ما عینیت ندارد چندرسانهها دهیبرخی پد

 درون يها  حرکت نوترونهاستفاده است، مثالً دیدن نحو خصوص قابل  فیزیک بههرشت
 دنید میشن قابلی و با استفاده از انیراحت  ممکن نیست، بهرمسلحیاتم که با چشم غ

  .شوند یم
 آموزان ممکن است در شرایط  برخی دانش:  روانیيها کاهش اثر بازدارنده

 از پرسیدن بترسند و یا خجالت بکشند؛ این شرایط روانی کالسی و در حضور دیگران
ی داشته باشد با سؤال وجود ندارد و هر جا که یادگیرنده ها يا چند رسانه در دیترد یب

  .تواند پاسخ خود را بیابد بازگشت به درس می
 بار  تواند یک برخالف آموزگار که تنها می: تکرار یادگیري و بازخورد فوري

دور   از این محدودیت بهها يا چند رسانه درس خود را ارائه دهد، د بارچن تاًینهایا 
همچنین پس . تواند بارها قسمتی را که یاد نگرفته است تکرار کند هستند و شاگرد می

شود تا یادگیرنده ایراد خود  زند، بازخورد فوري داده می از هر اشتباهی که از وي سر می
 .درس خود را تکرار نمایدرا بیابد و در جهت اصالح دوباره 

  
  پیشینه پژوهش  .2-4

 بر ی مبتناي رسانه برنامه آموزش سواد با توجه به موضوع پژوهش که تأثیر
  شهر تهرانییآموزان دوره دوم ابتدا  دانشي اطالعات و ارتباطات بر تفکر انتقاديفناور
موزش شده درباره آ هاي داخلی و خارجی انجام  در این قسمت به بررسی پژوهش،است

 يفناورشده درباره آموزش مبتنی بر  هاي انجام اي و همچنین پژوهش سواد رسانه
  .پردازیم می) هاي آموزشی اي رسانه عمدتاً چند (اطالعات و ارتباطات
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  هاي انجام شده در داخل کشور پژوهش .2-4-3
بر یادگیري،   و سخنرانیاي  چندرسانه استفاده از روش آموزشتأثیرررسی ب

موزان مراکز آموزش از راه آ فت تحصیلی درس عربی دانشرش پیش و انگیزیادداري
  ازپرسش تحقیقانجام شد، ) 1389(رمضانی   پژوهشی بود که توسط موسیدور تهران

 يتأثیر نسبت به سخنرانی چه اي چندرسانه روش آموزش کارگیري به:  کهقرار بود این
 پایه دوم رشته علوم انسانی آموزان دختر  درس عربی دانشاريدیادري و گیبر میزان یاد

 اريدیادنشان داد یادگیري و   تحقیقهاي یافته  ؟ مراکز آموزش از راه دور دارد
درصد اطمینان   95   بااند دیده آموزش اي چندرسانه که با روش آموزش آموزانی دانش

                                        .اند دیده بود که با روش آموزش سخنرانی آموزش آموزانی دانشبیشتر از 
 آموزشی مواد اي چندرسانه  عنوان تأثیربا) 1390(ی که توسط فدائی ژوهشدر پ

آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال   بر نگرش و آگاهی دانشزا توهم
آزمون انجام  آزمون و پس آزمایشی با طرح پیش صورت شبه  که به 90-1389 تحصیلی
 بر نگرش و زا توهم آموزشی مواد اي چندرسانه که نشان داد نتایج پژوهشگرفت 

 بوده است و آموزش نقشی اساسی در تأثیرگذارآموزان اول دبیرستان  آگاهی دانش
                                         .کند می ایفاء زا توهمآموزان نسبت به مواد  ارتقاء نگرش و آگاهی دانش

آموزش سواد « کارشناسی ارشد خود با عنوان امهن انیدر پا) 1392(شبیري 
سایت سواد  اسمارتس کانادا و وب سایت مدیا اي در فضاي مجازي مقایسه وب رسانه
اسمارتس کانادا   و مدیايا  ایرانی سواد رسانهتیسا  به مطالعه وب»اي ایران رسانه

ختلف، در کشورهاي م:  آمده استنیچن نیادر چکیده این پژوهش . پرداخته است
اي متفاوت است؛ براي مثال کشوري چون  ها و میزان موفقیت آموزش سواد رسانه روش

ترین نمونه آموزش سواد  اي، موفق اي طوالنی در آموزش سواد رسانه کانادا با سابقه
ها   فراگیري رسانهبا وجوداي در ایران  اما آموزش سواد رسانه. اي در جهان است رسانه

 پژوهش با هدف مقایسه نیا. شود سبتاً نوظهور محسوب میاي ن در کشور، پدیده
با کشوري نوپا در این راه ) کانادا(اي  عملکرد یک کشور الگو در آموزش سواد رسانه
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اي کانادا که از طریق  به همین منظور، عملکرد شبکه آگاهی رسانه. انجام شد) ایران(
سایت سواد  وب«ردازد و پ اي می به آموزش سواد رسانه» سایت مدیااسمارتس وب«

اي در فضاي مجازي   که تا امروز، تنها نمونه فارسی آموزش سواد رسانه»ایران اي رسانه
 نیتر از مهم . و مقایسه قرار گرفتیموردبررس» تحلیل محتوا«بوده است، با روش 

بخش و  سایت ایرانی تنها آگاهی اکثر مطالب وب: هاي پژوهش موارد زیر است یافته
هاي متون  سایت کانادایی ویژگی  بیشتر مطالب وبحالی کهنده بود، درهشدارده

بیش از » سرگرمی«سایت، آموزش در مورد پیام  در هر دو وب. آموزشی را دارا بودند
در کنار » اینترنت و موبایل«بود و دو رسانه نوین » آگهی بازرگانی«و » خبر«هاي  پیام

سایت کانادایی  وب. شتر موضوع آموزش بودندبی... هایی چون تلویزیون، سینما و رسانه
 بهره گرفته بود؛ يا هاي متخصصان سواد رسانه در تدوین مطالب آموزشی از نظریه

سلیمان، خسروي و حداد . شود سایت ایرانی دیده نمی موضوعی که در مطالب وب
موزان آ و دانش  دانشجویانيا نیز در پژوهشی خود با عنوان ارزیابی سواد رسانه) 1392(

 دانشجویان و يا  با ضعف بعد ادراکی سواد رسانه کهشهر تهران نشان دادند
 متعدد، عمل يها ها قادر به انتخاب آگاهانه از میان فرستنده آموزان تهرانی، آن دانش

مستقل و کنترل در مرحله مصرف نبوده و نیازمند آموزشی هستند تا به ابزار تحلیل و 
دکتري  نامه انیدر پا) 1393(همچنین تقی زاده  .مجهز شوند يا ارزیابی تولیدات رسانه

اي  هاي رسانه اي بر توانایی پردازش پیام نقش دوره آموزش سواد رسانهبه بررسی  خود
ان سواد میز: نشان داد پژوهش هاي یافته.  پرداخته استآموزان مقطع متوسطه دانش
با اجراي . آموزان در سطح ضعیف است  و چهار مهارت مرتبط با آن در دانشاي رسانه

 در دوره کننده شرکتآموزان   و تحلیل آماري، دانشآزمون پسدوره و بر اساس نتایج 
درصد اطمینان در  99آموزان گروه کنترل، با   نسبت به دانشاي رسانهآموزش سواد 

، توانایی تولید اي رسانه هاي پیام وتحلیل ارزیابی و تجزیه، ها انهرس استفاده از هاي مهارت

                                                
1. MediaSmarts 
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 در سطح باالتري قرار ها رسانه، تفکر انتقادي در استفاده از اي رسانه هاي پیامو ارسال 
  .گرفتند

هاي  در ارتباط با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش، یافته
 مفاهیم علوم بر اي چندرسانهسی تأثیر استفاده از  برربا عنوان) 1393(پژوهش رحمتی 

روش  که به ابتداییآموزان پایه پنجم   و انتقال یادگیري دانشاريدیادیادگیري، 
 مفاهیم علوم آموزش اي چندرسانهنشان داد گروهی که از طریق  انجام شد، آزمایشی شبه

 در آزمون یادگیري، دیده بودند در مقایسه با گروه گواه که تحت آموزش سنتی بودند
  . و آزمون انتقال یادگیري عملکرد بهتري نشان دادندیادداري
  
  هاي انجام شده در خارج از کشور پژوهش .2-4-2

اي در پاسخ  اي اثربخشی آموزش سواد رسانه در مطالعه) ) 2001یاتس بردفورد
 وتحلیل اقناع را هاي متقاعدکننده در چارچوب مدل احتمالی تجزیه کودکان به پیام

شود افراد  اي باعث می بر اساس نتایج تحقیق، آموزش سواد رسانه. بررسی کرد
هاي تجاري، بیشتر تردید کنند،  اي درباره پیام کننده در دوره آموزش سواد رسانه شرکت

تر  کنندگان براي متقاعد کردن بیننده آگاه شده توسط تبلیغ هاي استفاده زیرا از تکنیک
تر شده و  شده توسط تبلیغ آگاه هاي متقاعدکننده استفاده ز روشتوانند ا ها می آن. هستند

مورد   بهتري درگانی انتقادي گردند تا تصمیمهاي بازر وتحلیل آگهی مجهز به تجزیه
  .محصوالت بگیرند

 سوادیک پژوهش که نتایج آن را دانشگاه استنفورد با عنوان تحقیق درباره  در
براي دو ) 2003( 2بز و فراستها تشر کرده است،اي در پایگاه اینترنتی خود من رسانه

آموزان موردمطالعه، تبلیغ سی ثانیه مربوط به نوشابه پپسی را پخش  گروه از دانش
عنوان  اي قرار گرفته بود و گروه دوم به کردند؛ یک گروه تحت آموزش سواد رسانه

                                                
1. Bradford 
2. Hobbs, R. & Frost, R 
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 گام  15د آموزان خواستن ها از دانش پس از پخش فیلم آن. گروه کنترل حضور داشت
ها دریافتند  ها با مقایسه پاسخ آن. دارند را یادداشت کنند که براي خرید محصول برمی

هاي اقناع  توانند به شکل تأثیرگذاري تکنیک اي می آموزان داراي سواد رسانه با دانشکه 
هاي ساختار خالق  نظر و تکنیک کاررفته در تبلیغ، مخاطب هدف، نقطه کالسی به

  . تبلیغ را تشخیص دهندکاررفته در به
آموزان در   روي سه گروه از دانش2006 در سال 1شتدر تحقیقی که دان الی

ها به برنامه تبلیغی کانال یک تلویزیون با توجه به سواد  آمریکا با هدف بررسی پاسخ آن
آموزانی که در معرض تبلیغات تجاري  اي صورت گرفت، مشخص شد، دانش رسانه

این بررسی با ارائه . پذیر هستند رند در برابر اثرات تبلیغات آسیبگی تلویزیون قرار می
اي و مقایسه نتایج و عملکرد گروه کنترل نشان داد که آموزش سواد  هاي رسانه آموزش

آموزان کمک کند تا  تواند تأثیرات تبلیغات را تعدیل و کم کند و به دانش اي می رسانه
  .دنها باش با رسانهکننده باشعور و شکاکی در برخورد  مصرف

روبرت
در پژوهشی با عنوان آموزش جامع رسانه، سنجش تأثیر دوره ) 2008) 

آموزان، با استفاده  اي، که با هدف مطالعه اثرات این دوره روي دانش آموزش سواد رسانه
آزمون، و مقایسه نتایج گروه کنترل  آزمون، پس کارگیري پیش از روش شبه آزمایشی و به

آزمون، تفاوت معناداري وجود  بین امتیازات دو گروه در پسکه شان دادند و آزمایش ن
بر اساس نتایج این . ها در بیشتر موارد و نه همه موارد معنادار بود این تفاوت. دارد

هاي به کار  اي و تکنیک هاي آگاهی از تولیدات رسانه پژوهش، گروه آزمایش در زمینه
ها، استراتژي فعالیت  اي، اقتصاد رسانه انش رسانه موسیقی، رنگ، د:شده مانند  گرفته
ها  ها، حامیان رسانه و دخالت در رسانه ها، آگاهی از تأثیرات و ساختار رسانه رسانه

  .طور معناداري از گروه کنترل در سطح باالتري قرار دارند به

                                                
1. Laitsch, Dan 
2. Robert 
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اي در  سواد رسانه: اش با عنوان در رساله دکتري) 2008(1فریدمن مک دونالد
هاي  اي در فعالیت کارگیري ساختارهاي سواد رسانه  جستجوي آموزش و بهعمل؛

اي در آمریکا، همچنان در حال  هرچند که آموزش سواد رسانه: کالسی روزانه، نشان داد
هاي آموزش سواد  درباره فعالیت پیشرفت است اما کمبود فراگیر تحقیقات تجربی

 . بزرگ مطرح استعنوان یک مشکل هاي درسی به اي در کالس رسانه
در دانشکده ارتباطات دانشگاه ) 2009 (2آنتونی. ام. نتایج پژوهش کریستین

اي و تفکر انتقادي، نفوذ تبلیغات  هاي سواد رسانه گونزاگا نشان داد با آموزش مهارت
با اجراي این برنامه . یابد محصوالت زیبایی بر دختران نونهال و نوجوانان تقلیل می

کاري و  آگاه شدند چگونه صاحبان آگهی، تصاویر را ماهرانه دستآموزشی، دختران 
  .کنند  مبالغه می، عنوان بازاریابیباتحریف کرده و درباره فواید محصوالت زیبایی 

» ي آموزش مهارتا چندرسانهمزایاي آموزشی «در پژوهشی تجربی که با عنوان 
لب است که؛ استفاده صورت گرفت، بیانگر این مط )) 2010که توسط وانگ و جوانگ

 تا به نتیجه کند یم معلمان را قادر وپرورش آموزشي در ا چندرسانهي ها يورافناز 
ي ها کتاب شده از آموخته دانشي ریکارگ بهآموزان در  ي و کمک به دانشساز هیشبنهایی 

ي تدریس سنتی ها روش براي جبران کمبود ها يفناور این جهیدرنتدرسی بپردازند، و 
 . هستندمؤثر در استفاده عملی چگونه ها يفناورمهم این است که این . ستضروري ا

ي در یادگیري ا چندرسانه آزمایشگاه ریتأثدر پژوهشی دیگر که با عنوان 
انجام )  )2011ی در درس آزمایشگاه شیمی توسط پترسوندانشگاه شیپآموزان  دانش

ي در یادگیري ا چندرسانهاه  آزمایشگریتأث مزایا و هدهند گرفت، نتایج تحقیق نشان
ي راهنماي ها کتابچهکه  کند یمآموزان است و همچنین این پژوهش توصیه  دانش

ي درسی آزمایشگاه شیمی استفاده شوند و ها دورهي باید در تمام ا چندرسانهآزمایشگاه 

                                                
1. Melissa Fridman MacDonald 
2. Anthony. C. M 
3. Wang & Joang 
4. Patterson 
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 از تر آسانآموزان در آمادگی، رضایت و بهبود یافته بودند و  دلیل آن این است که دانش
 به ماًیمستقي آزمایشگاهی برآمده بودند و این ها گزارشوظایف آزمایشگاهی و نوشتن 

 که آموزش و یادگیري شد یمي و کتابچه راهنماي آن مربوط ا چندرسانهآزمایشگاه 
  .ي برخوردار استا مالحظه قابل نسبت به نسخه چاپی از برتري ها آن

  
  بندي پیشینه پژوهش جمع .2-4-3

 مرتبط با اجرا يها  که جاي خالی پژوهشدهد ینشان م  داخلیيها نتایج پژوهش
 همچنین در راستاي . در کشور خالی استيا  آموزش سواد رسانهيها و آزمون دوره

 مبتنی بر فناوري عمدتاًهاي نوین آموزشی که  اي تاکنون از روش آموزش سواد رسانه
آمده از  عمل  بهيها یبای از سویی ارز.باشد، استفاده نشده است  میو ارتباطاتاطالعات 

 تجربی يها آموزان و دانشجویان لزوم انجام پژوهش  دانشيا سطح و میزان سواد رسانه
  .دهد یو آزمایشی را نشان م

هاي مرتبط با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات،  همچنین پیشینه پژوهش
خوبی نشان   به در فرایند آموزش و یادگیريها يا چند رسانهخصوص استفاده از  به

. تي نوین در فضاهاي آموزشی اثربخش و مفید اسها يفناوردهد که استفاده از این  می
 به علت در آموزش ها اي چندرسانه از استفاده که نظر دارند اتفاق ها پژوهش اکثریت
 نقطه يا رسانه  سواد.شوند می پایدار و یادگیري آسان موجد شان حسی چند ماهیت

 استفاده يمزایا. دن نیز نقطه پایانی نداريا مرتبط باسواد رسانهي ها وهشپایانی ندارد پژ
در که کند  ي ایجاب میریادگ یواز فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش 

هایی  هاي نوین استفاده شود و پژوهش اي از این فناوري زمینه آموزش سواد رسانه
  .ها انجام شود جهت بررسی اثربخشی این دوره

 و پیامدهاي آن و هدف پژوهش حاضر، که عبارت یادشدهبا توجه به تحقیقات 
اي مبتنی بر فناوري اطالعات و  یر دوره آموزش سواد رسانهتأث بررسی :است از
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ی شهر تهران، فرضیه پژوهشی یآموزان دوره دوم ابتدا ارتباطات بر میزان آگاهی دانش
  :شود زیر تدوین می

بتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات بر افزایش آگاهی اي م آموزش سواد رسانه
  . استمؤثری شهر تهران یآموزان دوره دوم ابتدا دانش

  
  روش پژوهش .3

 آزمایشی شبه طرح از آن در که است کاربردي هاي پژوهش ازجمله حاضر پژوهش
آموزان دختر دوره دوم مقطع   دانشپژوهش را تمامجامعه آماري . است شدهاستفاده 

 به  مشغول1394-95شهر تهران که در سال تحصیلی ) پایه چهارم، پنجم، ششم (ییاابتد
گیري هدفمند استفاده  در این پژوهش از روش نمونه. دهند ند، تشکیل میودب تحصیل 

 به دلیل اولین تجربه ابتداییآموزان پایه ششم   نفر از دانش40 این صورت که بهشد، 
صورت کامالً تصادفی به دو گروه کنترل و  انتخاب و بهمستقیم کار با رایانه در مدرسه، 

جهت انتخاب شد که اجراي  گیري هدفمند ازاین روش نمونه. آزمایش تقسیم شدند
اي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات بود و این دوره تنها  دوره آموزش سواد رسانه

  .پذیر بود ند امکانشتدر مدارسی که امکانات فناوري دا
ها در این پژوهش، آزمون محقق ساخته تفکر آگاهی بود که  آوري داده  جمعابزار

مرکز «اي  شده توسط برنامه آموزش سواد رسانه  هاي ارائه ها و گویه استفاده از مؤلفهبا 
میزان پایایی آزمون از طریق  .توسط محقق تهیه گردید ،CMLموسوم به  »اي سواد رسانه

  . به دست آمد79/0 اي کرونباخفمحاسبه ضریب آل
هر . اي با یک پاسخ صحیح است ینهچندگز سؤال 25ساخته شامل  آزمون محقق

 امتیاز را در 20داد، درنتیجه کل آزمون   امتیاز به خود اختصاص می80/0سؤال 
 بر اساس محتواي آموزشی که بر طبق پنج اصل اساسی سواد سؤاالت. گرفت برمی
  .احی و تدوین شد آمده است، طر2در جدول که اي  رسانه

  .ها در این پژوهش به طریق زیر بوده است آوري داده روش جمع
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  تهیه و تدوین محتواي آموزشی
اي از مدل آموزش سواد  براي تهیه محتواي مناسب دوره آموزش سواد رسانه

هاي دیگر ازجمله  که وجه اشتراك بسیاري با مدل» اي مرکز سواد رسانه«اي  رسانه
اي ایالت  مدل آموزش سواد رسانه ،)2011(اي انتقادي یونسکو  مفاهیم سواد رسانه

 پیشتازان سواد ءکه جزبز و نظریه یونس شکرخواه ها  انتاریو کانادا، نظریه تامن، نظریه
 آموزش سواد این کهبا توجه به . استشود، استفاده شده  اي در ایران محسوب می رسانه
بود، و ) اي آموزشی  چندرسانهعمدتاً(باطات اي، مبتنی بر فناوري اطالعات و ارت رسانه

اي وجود نداشت، پژوهشگران با  اي آموزشی جهت آموزش سواد رسانه چند رسانه
اي مایر اقدام به طراحی  استفاده از اصول ساخت گرایانه و اصول طراحی چند رسانه

شی اي آموز طرح درس مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات و تولید یک چند رسانه
  .نمودند

  ها آوري داده اجراي پژوهش و جمع
اي توسط  افزار چندرسانه  و نرمهپس از اتمام طراحی و تدوین فرارسان

وپرورش کل تهران و بعد از آن  نامه آموزش پژوهشگران و اخذ مجوز و معرفی
وپرورش منطقه جهت تائید محتواي آموزشی و انجام پژوهش، مدرسه دولتی  آموزش
هاي  پس از هماهنگی. انه حکمت واقع در منطقه دو تهران انتخاب گردید دخترابتدایی

آمده با مدیر مدرسه و در میان گذاشتن موضوع موردپژوهش و شیوه اجرا،  عمل به
هاي آزمایش و کنترل از میان  آزمون گروه پس از اجراي پیش. آزمون به اجرا درآمد پیش

ها، اجراي  س از مشخص شدن گروهپ. صورت تصادفی انتخاب گردید ها به آزمودنی
افزار  هاي گروه آزمایش توسط نرم آموزش آغاز شد و در طی شش جلسه آزمودنی

 ازپس . اي را آموزش دیدند هاي سواد رسانه هاي مهارت ي آموزشی، مؤلفها چندرسانه
آزمون در اختیار گروه کنترل و آزمایش قرار   آموزش به پایان رسید سؤاالت پساین که
  . تا میزان تغییرات حاصله مشخص گرددگرفت
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  )اي آموزشی چند رسانه(اجراي آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي مبتنی بر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     هاي برنامه آموزش سواد رسانه      هدف

ي هـا  مؤلفـه اي بر اسـاس   هاي رسانه آموزان در ارتباط با پیام      افزایش میزان آگاهی دانش   
اي بـراي گـروه     دقیقـه 45برنامه آموزشـی در شـش جلـسه    . اي بود اسی سواد رسانه اس

  . حکمت اجرا شدابتداییآزمایش در مدرسه 
  

  اي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات  اجراي برنامه آموزش سواد رسانه-1جدول 
  شرح مختصر  هدف  موضوع  جلسه
ارتباط، عناصر ارتباط،   اول

  رسانه و انواع آن
ریف ارتباط و عناصر تع

آن، معرفی کردن 
رسانه، انواع رسانه و 

  .ها در زندگی نقش آن

در جلسه اول هدف ما این بود که با 
اي به  استفاده از عناصر چندرسانه

آموزان آموزش دهیم که ارتباط و  دانش
رسانه چیست و چه نقشی در زندگی 

  .ها دارند روزمره انسان
اي  هاي رسانه همه پیام  دوم

شوند  اخته میس
  )نویسنده(

آشنایی مقدماتی با 
اي  موضوع سواد رسانه

این توضیح  ودر ادامه
هاي   پیامه همکه

اي ساخته  رسانه
  .شوند می

در این جلسه هدف ما این بود که با 
اي به  استفاده از عناصر چندرسانه

آموزان آموزش دهیم که براي  دانش
اده ها باید سواد استف استفاده مفید از رسانه

 این کهها را داشته باشیم، براي  از رسانه
ها را داشته باشیم  سواد استفاده از رسانه

. باید به چند اصل اساسی دقت کنیم
پیام » نویسنده«اولین اصل مربوط به 

طرح این سؤال که چه کسی این . است
پیام را خلق کرده است؟ براي توضیح 

هاي  آموزان با شاخص اصل اول دانش
ها،  مالکیت رسانه: اصل، شاملمعرف این 

 صفحات جعلی  وهاي غیرواقعی پیامک
  .دریافت اطالعات آشنا شدند
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 هدربردارندها  رسانه  سوم
هاي ایدئولوژیکی و  پیام

  )هدف(ارزشی هستند 

آموزان  آشنایی دانش
باهدف تولیدکنندگان 

  .اي هاي رسانه پیام

هدف این جلسه این بود که با استفاده از 
آموزان اصل  اي به دانش رسانهعناصر چند

. ها را یاد دهیم دوم سواد استفاده از رسانه
. پیام است» هدف«این اصل مربوط به 

طرح این سؤال که هدف از ارسال این 
پیام چه بوده است؟ براي توضیح اصل 

هاي اقناعی  آموزان با تکنیک دوم دانش
  .اي آشنا شدند تبلیغات رسانه

م مشابه افراد مختلف، پیا  چهارم
هاي  ها را به شکل رسانه

کنند  مختلف تجربه می
  )مخاطب(

آموزان  آشنا کردن دانش
 ممکن است این کهبه 

افراد مختلف یک پیام 
  اي را به رسانه

هاي مختلف  صورت
  .تجربه و تفسیر کنند

در این جلسه هدف ما این بود که با 
اي اصل سوم  استفاده از عناصر چندرسانه

ها که مربوط به   رسانهاز سواد استفاده
آموزان  باشد را به دانش می» مخاطب«

طرح این سؤال که چگونه . آموزش دهیم
هاي  ممکن است افراد مختلف، پیام

  .صورت مختلف درك کنند اي را به رسانه
ها منافع خاص،  رسانه  پنجم

تجاري، ایدئولوژیک و 
  )محتوا(سیاسی دارند 

آموزان  آشنا کردن دانش
  .ها سانهبا محتواي ر

هدف این جلسه این بود که با استفاده از 
اي به  اي و فرا رسانه عناصر چندرسانه

آموزان اصل چهارم سواد استفاده از  دانش
این اصل درباره . ها را آموزش دهیم رسانه

طرح این سؤال که . پیام است» يمحتوا«
هاي  هایی در پیام ها و دیدگاه چه ارزش

 آن حذف شده اي وجود دارد یا از رسانه
  دانشبه ؟ براي آموزش این اصل است

پراکنی در    موضوع شایعههآموزان ب
ها و اهداف نهفته در آن و  رسانه فضاي

هاي جعلی  همچنین محتواي ایمیل
  .پرداخته شده است
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اي زبان، سبک،  هر رسانه  ششم
ها و  فرم، تکنیک

زیباشناسی مخصوص 
  )قالب(به خود را دارد 

آموزان  آشنا کردن دانش
هاي   پیاماین کهبا

اي از یک زبان  رسانه
اي با قواعد  رسانه

خاص خودش ساخته 
  .شده است

هدف این جلسه این بود که با استفاده از 
اي به  اي و فرا رسانه عناصر چندرسانه

آموزان اصل پنجم سواد استفاده از  دانش
را آموزش » ها قالب رسانه«یعنی  ها رسانه
ها از   که در رسانهطرح این سؤال. دهیم

 اي براي جلب هاي خالقانه چه تکنیک
؟ براي آموزش این کنند توجه استفاده می 

آموزان به عوامل مربوط به  اصل به دانش
ها، زاویه  شناسی رسانه یباییزهاي  تکنیک

) رنگ، شکل و متن (يبند و بستهدوربین 
  . شدپرداخته

  
 آمار:  الف:شد استفاده روش دو از ها داده وتحلیل این پژوهش به منظور تجزیه در
 در آزمون و پس آزمون پیش تفکیک به معیار انحراف و میانگین جداول شامل  کهتوصیفی،

 دو مقایسه منظور به :استنباطی آمار : ب.باشد می نمونه کل و کنترل آزمایش و گروه دو
 پس از ردنظرمو هاي مؤلفه در شده کسب نمره میانگین ازلحاظ کنترل و آزمایش گروه

  .شد متغیري استفاده تک  و1چندمتغیري کوواریانس تحلیل روش از مفروضات بررسی
  

  هاي پژوهش یافته .4
ها و متغیرها به عمل آمده، سپس تفاوت  در این بخش ابتدا توصیفی آماري از شاخص

بر این اساس . گیرد ها در مراحل مختلف سنجش، مورد بررسی قرار می احتمالی گروه
آموزان در دو گروه آزمایش و   و انحراف معیار نمرات آزمون آگاهی دانشمیانگین

  .شود کنترل گزارش می
  

                                                
1. MANCOVA 
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   توصیف آماري متغیرها در دو گروه-2 جدول
  انحراف معیار  میانگین

 گروه
  آزمون پس  آزمون پیش  آزمون پس  آزمون پیش

  47/4  49/2  05/11  10/8  آزمایش

  22/3  14/2  20/6  45/7  کنترل

  
، نسبت به آزمون پسشود، میانگین گروه آزمایش در مرحله   مالحظه میچنانچه

توان به این  ، می2بر اساس نتایج مندرج در جدول . دهد آزمون افزایش نشان می پیش
اي با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  توصیف دست زد که آموزش سواد رسانه

آموزان گروه آزمایش شده  ر دانشباعث افزایش آگاهی د) اي آموزشی چند رسانه(
  .است

 تحلیل آماري فرضیه پژوهش، ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس منظور به
ها، جایگزینی تصادفی، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی  شامل استقالل داده

هاي متغیر وابسته در گروه، خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و همگنی  واریانس
مستقل بودن به این . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت یب رگرسیون در گروهضرا

هاي تمام  معنی است که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره
 سؤاالتها به  هاي آزمودنی این شرط برقرار بود زیرا پاسخ. هاي دیگر است آزمودنی

نی تصادفی به این معناست که جایگزینی جایگزی. هاي دیگر نبود یر آزمودنیتأثتحت 
صورت تصادفی صورت گرفته است، این  هاي آزمایش و کنترل به افراد در گروه

-سپس براي بررسی نرمال بودن صفت از آزمون کولموگروف. مفروضه نیز برقرار بود
آزمون و  یشپاسمیرینف استفاده شد، این آزمون نشان داد که توزیع متغیر آگاهی در 

زمون با توزیع نرمال تفاوت معنادار ندارد، بنابراین مفروضه نرمال بودن نیز برقرار آ پس
با ) آزمون پس(متغیر وابسته . یانس از طریق آزمون لوین بررسی شدوارهمگنی . بود
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هاي رگرسیون بدین معنی  همگنی شیب .رابطه خطی داشتند) آزمون پیش(متغیر همراه 
ها یکسان   در گروهپراش همبسته از روي متغیرهاي است که ضریب رگرسیون متغیر وا

 از آزمون تحلیل واریانس ها مؤلفهبراي بررسی این مفروضه براي هر یک از . باشد
  .استفاده شد) F آزمون(

هاي این  گردد که داده هاي مطرح شده، مشاهده می فرض با توجه به مجموع پیش
هاي دو  توان، تفاوت باشند و می  میپژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا

  .گروه را در متغیر وابسته مورد بررسی قرار داد
  

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي دو گروه آزمایش و کنترل -3 جدول

 منابع تغییر شاخص
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 
 مجذورات

F 
توان 
 آزمون

سطح 
  معناداري

  96/0  0001/0  003/0  04/0  1  04/0  آزمون پیش
تفاوت دو گروه آزمایشی 

آزمون با کنترل   پس در
  آزمون پیش

34/231  1  34/213  81/14  29/0  0001/0  

       62/15  37  11/578  خطا

         39  38/813  کل

  
 آزمون تحلیل کوواریانس براي بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و 3نتایج جدول 

جه به سطر دوم جدول و با با تو. دهد آزمون را نشان می کنترل با حذف عامل پیش
گردد که دو گروه آزمایش و کنترل داراي تفاوت  آزمون مشاهده می کنترل اثر پیش

درنتیجه مقدار آماره ). =81/14F و  >05/0sig(باشند  آزمون می معناداري در پس
 37 و 1 و درجه آزادي 05/0 مقدار بحرانی در سطح اطمینان  از81/14شده  مشاهده

با کنترل اثر  آزمون براي دو گروه آزمایش و کنترل بنابراین نمرات پس. تر است بزرگ
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 داراي تفاوت معنادار است و با 05/0آزمون ازلحاظ آماري در سطح اطمینان  پیش
ي مبتنی بر فناوري اطالعات و ا رسانه درصد این فرض که آموزش سواد 95اطمینان 

  .گردد  میآموزان تأثیر دارد تائید ارتباطات بر آگاهی دانش
  

  گیري بحث و نتیجه .5
اي مبتنی بر فناوري اطالعات  یر آموزش سواد رسانهتأثپژوهش حاضر، با هدف بررسی 
.  شهر تهران صورت پذیرفتابتداییآموزان دوره دوم  و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش

در کل، نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و 
آموزان دوره دوم  بر افزایش آگاهی دانش) اي آموزشی  چند رسانهعمدتاً(ات ارتباط

  .یرگذار بوده استتأثاي  هاي رسانه  در ارتباط با پیامابتدایی
. همسو بود) 2003 (بز و فراستها فمن،ها هاي گرگ نتایج این پژوهش با پژوهش

آموزان کمک   دانشاي به که معتقد بود آموزش سواد رسانه) 2006(پژوهش دان الیتش 
ها باشند نیز با این پژوهش  کننده باشعور و شکاکی در برخورد با رسانه کند تا مصرف

که با استفاده از روش شبه آزمایشی و ) 2008(نتایج پژوهش روبرت . همسو بود
آزمون، و مقایسه نتایج گروه کنترل و آزمایش انجام شده  آزمون، پس کارگیري پیش به

بر اساس . آزمون، تفاوت معناداري وجود دارد متیازات دو گروه در پسنشان داد بین ا
اي و  هاي آگاهی از تولیدات رسانه نتایج این پژوهش، گروه آزمایش در زمینه

ها،  اي، اقتصاد رسانه شده مانند موسیقی، رنگ، دانش رسانه هاي به کار گرفته تکنیک
ها، حامیان رسانه و  ساختار رسانهها، آگاهی از تأثیرات و  استراتژي فعالیت رسانه

از دیگر . طور معناداري از گروه کنترل در سطح باالتري قرار دارند ها به دخالت در رسانه
آنتونی . ام. ی که با پژوهش حاضر همسو بودند نتایج پژوهش کریستینیها پژوهش

، نفوذ اي و تفکر انتقادي هاي سواد رسانه بود که نشان داد با آموزش مهارت) 2009(
با اجراي این . یابد تبلیغات محصوالت زیبایی بر دختران نونهال و نوجوانان تقلیل می
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برنامه آموزشی، دختران آگاه شدند چگونه صاحبان آگهی، تصاویر را ماهرانه 
 عنوان بازاریابی مبالغه و درباره فواید محصوالت زیبایی باکاري و تحریف کرده  دست

آموزان گروه آزمایش پس از  نشان داد دانش)  )2011افیننتایج پژوهش سر. کنند می
پنج هفته که در دوره آموزشی شرکت کردند، نسبت به تبلیغات، مصرف تبلیغاتی خود 

طور معناداري در سطح باالتري نسبت  کاررفته در تبلیغات، به هاي به و آگاهی از تکنیک
اي و معنایابی  هاي رسانه رباره پیامها در دانش د از سویی آن. به گروه کنترل قرار داشتند

هاي مربوط به توجه  نیز در سطوح باالتري نسبت به گروه کنترل قرار گرفتند و توانایی
طور معناداري نسبت به  ها به ها و انگیزه و توانایی پردازش نیز در آن آگاهانه به رسانه

 .گروه کنترل در سطح باالتري قرار گرفت

اي در فضاي  آموزش سواد رسانه«با عنوان ) 1392(در پژوهشی که شبیري 
انجام » اي ایران سایت سواد رسانه سایت مدیااسمارتس کانادا و وب مجازي مقایسه وب

اي اشاره کرد و معتقد بود استفاده از  هاي مختلف آموزش سواد رسانه داد، به روش
ي ویدئویی ها يباز، پاورپوینت، صوت و پی کلهاي متنوع آموزشی همچون فیلم، قالب

اي   و این ابداعات در امر آموزش سواد رسانهکنند یممخاطبان بیشتري را به خود جذب 
 از قالب ازحد شیب استفاده آن کهتواند این آموزش را تسهیل و تسریع بخشد، چن می

 در جذب مخاطب تواند ینمي ا رسانهبراي آموزش سواد ) نوشتار(یکنواخت متن 
توان به پژوهشی  هاي همسو با پژوهش حاضر می گر پژوهشاز دی. چندان موفق باشد
زا بر نگرش و  اي آموزشی مواد توهم تأثیر چندرسانه« عنوان با) 1390(که توسط فدائی 

 که 90-1389» آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی آگاهی دانش
نتایج . رفت، اشاره کردآزمون انجام گ آزمون و پس آزمایشی با طرح پیش صورت شبه به

زا بر نگرش و آگاهی  اي آموزشی مواد توهم پژوهش نشان داد که چندرسانه
آموزان اول دبیرستان تأثیرگذار بوده است و آموزش نقشی اساسی در ارتقاء  دانش

                                                
1. Serafin 
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همچنین نتایج پژوهش  .کند زا ایفاء می آموزان نسبت به مواد توهم نگرش و آگاهی دانش
و ) 1389(، موسی رمضانی)2012(، پترسون )2010(گ و جوانگ هاي وان با پژوهش

که به اثربخشی فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس و ) 1393(رحمتی 
  .باشد یادگیري معتقدند همسو می

اي مبتنی بر فناوري  هاي پژوهش حاضر نیز اهمیت ورود آموزش سواد رسانه یافته
هاي  تأکید بر استفاده از روش. دهد ور را نشان میاطالعات و ارتباطات به مدارس کش

اي،  نوین آموزشی و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش سواد رسانه
متناسب با ) افزارهاي افزاري و نرم سخت(هاي  هاي مدارس به فناوري تأمین زیرساخت

ه کاربرد فناوري هاي فعال در یادگیري با اتکا ب برنامه درسی و استفاده از روش
هاي   با پژوهشاین کهاطالعات و ارتباطات در مدرسه که از نتایج تحقیق است ضمن 

 وپرورش و سند تحول نظام آموزش) 1391(زیادي همسو بود، در برنامه درسی ملی 
گري و هدایتگري معلم  از سویی نقش تسهیل. نیز موردتوجه قرار گرفته است) 1391(

  .نیز منطبق است) 2007(هاي یونسکو  د یادشده با توصیهعالوه بر مطابقت با سن
 آن کهچن. توان از مزایاي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش غافل ماند نمی

اي معتقدند، آموزش این سواد باید با در نظر گرفتن هر دو  نظران سواد رسانه صاحب
یان این امر بر هر دو بعد بنابراین ضرورت دارد متول. ها باشد عد مثبت و منفی رسانهب

هاي  اي توجه داشته باشند و از فرصت مثبت و منفی رسانه در امر آموزش سواد رسانه
 است ابزاري ارتباطات و اطالعات فناوري. ها براي کاهش تهدیدها استفاده کنند رسانه

 تربیتی در را در مباحث علوم بشري علم هاي مجموعه یافته توان می طریق آن از که
در  را بشر ارتباطات زندگی و فناوري اطالعات حاضر عصر در. درآورد اجرا به لعم

 و تر آموزشی سنگین فناوران رسالت و داده قرار تأثیر تحت علمی هاي مختلف عرصه
 علت به قبالً که تربیت و تعلیم هاي از تئوري است؛ زیرا بسیاري حساس شده

 و ون با کاربرد فناوري اطالعاتاکن نبوده، هم محیطی قابل اجرا هاي محدودیت
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 این به با توجه تربیتی متخصصان علوم و نظران صاحب. است شدن پیاده قابل ارتباطات
سوي  از. اند داده قرار آموزشی هاي نظام مسیر در را جدیدي اندازهاي تحوالت، چشم

 مانند فاهیمیم تغییر. دارند ها نظام این از اي انتظارات تازه نیز جهانی ملی و دیگر جامعه
هاي  فناوري تأثیر از اي جهانی نمونه تربیت  تعلیم و ومحور باسواد، یادگیري شاگرد انسان
حل معضالت آموزش،  براي ها ترین راه از مهم یکی. است آموزش عرصه در نوین

  ).1386نیلی، (تربیت است  و تعلیم در ارتباطات و اطالعات فناوري از مناسب استفاده
به  ها اي ویژه چندرسانه فناوري اطالعات و ارتباطات به از گیري اثربخشی بهره

تمرین بیشتر براي رسیدن به ،  از حواس چندگانه براي یادگیريدالیلی از جمله؛ استفاده
 ارتباط ایجاد براي آموزان دانش به ، کمکآموزان تسهیل مشارکت میان دانش، حد تسلط

 یادگیري محیط آوردن تمایل، فراهم رتصو در کاربر براي درس مفاهیم، تکرار بین
 و رابطه تعامل یادگیرندگان، برقراري نیاز مقابل در برنامه بودن پذیر دوستانه، انعطاف

هاي  باعث شده از این فناوري نوین در موقعیت) 1390رضوي،  ( با کاربردوسویه
ا، پیوند ه گره:  با داشتن عناصري همچونها فرا رسانههمچنین . آموزشی استفاده شود

، کلید، پوشه و صفحه اصلی محیط تعاملی را جهت ارائه محتوا و مطالب )ها لینک(
اي  طور که در تعریف مفهوم سواد رسانه همان. آورند آموزشی در محیط شبکه فراهم می

هاي  وتحلیل پیام یهتجزتوان قدرت مخاطب در  اي را می سواد رسانهاشاره کردیم، 
 این کهبا توجه به . ها دانست  نگاه انتقادي به محتواي آناي مختلف همراه با رسانه

اي ارتباط مستقیم با استفاده مفید از  بخشی از محتواي دوره آموزش سواد رسانه
، در طراحی و تولید محتواي این دارد با رسانه و محیط وب مؤثرها و تعامل  سایت وب

فرا  با ایجاد پیوند و عناصر  این امکان را به پژوهشگر داد کهها فرا رسانهمجموعه، 
اي اشاره کند و به طور مستقیم  هاي رسانه ها و پیام سایت اي از وب ي به نمونها رسانه

. وادارداي مختلف همراه با نگاه انتقادي  هاي رسانه وتحلیل پیام یهتجزیادگیرنده را به 
آموزش هاي فناوري اطالعات و ارتباطات که یکی از موارد آن   از فرصتدرواقع

ها استفاده شده  هاي ارتباط با رسانه باشد براي کاهش تهدیدها و چالش اثربخش می



  

  
  

  
 149  ...     اي مبتنی برفناوري آموزش سواد رسانهتأثیر 

 با ارائه مواد ها فرا رسانههاي یادگیري  معتقد است، نظام) 1391(همچنین زنگنه . است
دهند و به  هاي آموزشی را به یادگیرنده ارائه می درسی در یک ساختار غیرخطی، دوره

 و درآورنددهند که سرعت یادگیري خود را تحت کنترل  کان را مییادگیرندگان این ام
شود که  ها موجب می این ویژگی. وتحلیل مواد آموزشی را داشته باشند یهتجزفرصت 

عنوان یک  هاي آموزشی سنتی، به ، در مقایسه با روشها فرا رسانهها و  اي چند رسانه
  .فناوري اثربخش در یادگیري و آموزش محسوب شوند

آموزان، معلم، مشاور و مدیر  ر طی مراحل آموزش، پس از گفتگویی که با دانشد
هاي آموزشی جهت  اي مدرسه به عمل آمد، آنان معتقد بودند که استفاده از چند رسانه

و  یادگیري جذاب محیط آوردن اي، به دلیل فراهم هاي سواد رسانه آموزش مؤلفه
ها در ارتباط با  ودن به زندگی واقعی آنهمچنین تازگی موضوعات و ملموس و مرتبط ب

آموزان فراهم کرده است که میان موضوعات  ها، این فرصت را براي دانش رسانه
ها در ارتباط  شان ارتباط برقرار کنند و در بعضی موقعیت شده و تجربیات شخصی مطرح

خشی از بالزم به ذکر است که  .دادند ها رفتاري هوشمندانه از خود بروز می با رسانه
 استفاده از تأثیر آموزش و بخش دیگر به نفس به تواند میتغییرات صورت گرفته 

اي که در   با توجه به ماهیت موضوع سواد رسانهاما،  نوین مربوط باشدهاي فناوري
اي ذکر  هاي سواد رسانه ها است بعضاً در حین آموزش بعضی از مؤلفه ارتباط با رسانه
پذیر  ها الزم و ضروري بود که با روش آموزش سنتی امکان انههایی از رس مفاهیم و مثال

اي  شد به نتیجه مشابه روش چندرسانه نبود و اگر این آموزش با روش سنتی اجرا می
اي به  هاي آموزش سواد رسانه واقعیت این است که بسیاري از مؤلفه. یافتیم میدست ن

. ه و آموزش با این روش نیستندارائ هایی که روش آموزش سنتی دارد قابل دلیل کاستی
 دیگر باشد که هاي پژوهش مبناي پیشنهادي براي تواند میاین موضوع حتی حال،  بااین

 کنندگی تعیین از عوامل از یک کدام این موضوع را مورد سنجش قرار دهند که توانند می
  .بیشتري برخوردارند
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، پیشنهادهاي زیر ارائه  از پژوهشآمده دست بههاي  بر اساس مطالعه حاضر و یافته
  :شوند می

هاي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات جهت  گیري از نظام بهره .1
  .اي هاي آموزش سواد رسانه اجراي دوره

هاي نوین آموزشی جهت  اي از طریق رسانه توجه جدي به آموزش سواد رسانه .2
هاي آموزش سواد   در برنامهآموزان اي به دانش افزایش آگاهی در ارتباط با سواد رسانه

  .اي رسانه
هاي  اي متناسب با دوره اي آموزشی سواد رسانه طراحی و تولید چندرسانه .3

  .مختلف تحصیلی و توزیع آن در مدارس کشور
ها و طراحان آموزشی جهت طراحی و  گیري از تخصص تکنولوژیست بهره .4

  .وري اطالعات و ارتباطاتاي مبتنی بر فنا هاي سواد رسانه تولید محتواي آموزشی دوره
اي متشکل از متخصصان علوم ارتباطات و علوم تربیتی   حرفهگروهتشکیل  .5

خصوص متخصصان تکنولوژي آموزشی جهت طراحی و تدوین محتواي آموزش سواد  به
 .هاي مختلف تحصیلی هاي یادگیري نوین و متناسب با دوره اي مبتنی بر نظریه رسانه

 

  منابع
 ،سمت: تهران ،آموزشی هاي پیام طراحی  ،)1390. (حسن محمد امیرتیموري.  
 اي در آموزش هاي چند رسانه پروژه ،)2010. (ایورز، کارن اس؛ بارون، آن اي، 

  .بوکا:  تهران،)1395( خدیجه علی آبادي و اسماعیل اصالنی :ترجمه
 ،تهران ،سرفراز حسین :ترجمه ،يا  رسانهآموزش ،)1389. (دیوید باکینگهام :

  ).ع (صادق امام دانشگاه اتانتشار
 عالی شوراي مصوب ،)1391. (ایران اسالمی جمهوري ملی درسی برنامه 

  .وپرورش  آموزشوزارت: تهران ،وپرورش آموزش
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 ،اسماعیل :ترجمه ،اینترنت هاي فناوري با اثربخش تدریس ،)2007. (آلن پریچارد 
  .فرهنگی و لمیع انتشارات: تهران ،)1394 (دهقانزاده حسین و زوارکی زارعی

 هاي پیام پردازش توانایی بر اي رسانه سواد آموزش نقش ،)1393. (عباس زاده، تقی 
 طباطبائی، عالمه دانشگاه ،دکتري رساله ،متوسطه مقطع آموزان دانش اي رسانه

  .ارتباطات گروه اجتماعی، علوم دانشکده
 يها فصلنامه پژوهش ، ضرورت آموزش رسانه،)1382. (حسن زاده، محمدرضا 

  .33شماره  10 دوره ،یارتباط
 ،اجراي موردي مطالعه ،)1394. (وحیده حسینی، شاه و ديها  خانیکی، علی؛ دالور 

 و فرهنگ جامعه،. ابتدایی چهارم آموزان دانش براي اي رسانه سواد درس طرح
  4شماره  ،رسانه

 ضرورت بررسی ،)1391. (محمد سید کوکنده، محمودي حوریه؛ شاد، دهقان 
وپرورش   آموزشمتخصصان نگاه از نوجوانان و کودکان يا  رسانهسواد شآموز
  .7 شماره ،اي رسانه مطالعات فصلنامه ،تهران شهر

 یادگیري، علوم بر یم مفاهيا  استفاده از چندرسانهیرتأث ،)1393. ( محمدی،رحمت 
 یس کارشنانامه یانپا ،ابتدایی پنجم یهآموزان پا  دانشیادگیري و انتقال اريدیاد

  .یتی گروه علوم تربی، و علوم انسانیات، دانشگاه اراك، دانشکده ادبارشد
 انتشارات: اهواز ،آموزشی فناوري در نوین مباحث ،)1390. (رضوي، عباس 

  .چمران شهید دانشگاه
 مبانی ،)1393(. اکبر راد، ی مؤمنعبداهللا؛ تبار، قاسم اسماعیل؛ زوارکی، زارعی 

  .نور آواي: تهران ،یادگیري و تدریس فرایند در اینترنت کاربرد عملی و نظري
 آواي :  تهران،مبانی نظري و عملی تکنولوژي آموزشی ،)1391. (زنگنه، حسین

  .نور
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 17 دوره ،فصلنامه رسانه ،يا  سواد رسانهیا سانسور ،)1385. ( فر، محمدیسلطان 
  .4شماره 

 وپرورش ش آموزوزارت: تهران ،)1390. (وپرورش  آموزشبنیادین تحول سند.  
 ،مجازي، فضاي در اي رسانه سوادآموزش  ،)1392. (السادات حسینیه شبیري 

 ،ایران يا  رسانهسواد یتسا  وبو کانادا استمارتس مدیا یتسا  وبمقایسه
 اجتماعی، علوم دانشکده طباطبائی، عالمه دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه یانپا

  .ارتباطات گروه
 ،تطبیقی مطالعات اي رسانه سواد در انتقادي رویکرد لیلتح ،)1381. (تاکونومی شیبا 

  .2شماره  13 دوره ،رسانه فصلنامه ،بیدختی زهره :ترجمه ،کانادا و ژاپن بین
 کودکان و نوجوانانيا  آموزش رسانهي؛ا  سواد رسانه،)1387. (یم مریان،طاهر ، 

  .22  شماره، مصلحت نظامیص مجمع تشخیقاتپژوهشنامه مرکز تحق
 ،سنجش و یادگیري هیو شبر درآمدي اي، رسانه سواد ،)1391. (علی طلوعی، 

  .ها رسانه ریزي و برنامه مطالعات دفتر: تهران
 ،آگاهی و نگرش برزا   توهممواد آموزشی يا  رسانهچند یرتأث ،)1390. (سمیه فدائی 

 نامه پایان ،1389-90 تحصیلی سال در تهران شهر دبیرستان اول پایه آموزان دانش
 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده طباطبائی، عالمه دانشگاه ،ارشد رشناسیکا

  .آموزشی تکنولوژي گروه
 ،56 ،کتاب فصلنامه ،آموزش در اطالعات آوري فن نقش ،)1382. (ربابه فرهادي.  
 نشر دوران:  تهران،نگرش و تغییر نگرش ،)1379. (کریمی، یوسف.  
 ،نقش آموزش الکترونیک در ارتقاي  ،)1394 (.اصغر؛ فتوحی کندلجی، المیرا علی کیا

هاي  رسانه فصلنامه مطالعات ،سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از سالمت
  .5شماره  دوم دوره ،نوین
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 21 قرن در الکترونیکی یادگیري ،)2003. (تري. آندرسون آر،. دي. گریسون 
. موحد فاییص سعید و زوارکی زارعی اسماعیل :ترجمه ،)عملی و نظري مبانی(
  .فنون و علوم: تهران ،)1384(

 تهران،ي مهسا موسو: ترجمه،يا  چند رسانهیادگیري ،)1387. (یچارد ریر،ما  :
 ینشر اثر به زبان اصل (یزير  و برنامهیریت آموزش و پژوهش مدیموسسه عال

2001.(  
 یدانتشارات دانشگاه شه:  اهواز،ی آموزشيا چند رسانه ،)1393. (یر امي،مثنو 

  .مرانچ
 ،انتشارات: تهران ،وپرورش  آموزشدر اطالعات فناوري ،)1388. (اهللا صفی ملکی 

  .دانشگاهی جهاد
 يا  استفاده از روش آموزش چندرسانهیر تأثیبررس ،)1389. (یا سونی، رمضانیموس 

 ی درس عربیلی تحصیشرفت پیزش و انگیادداري یادگیري، بر یو سخنران
،  ارشدی کارشناسنامه یانپا ،اه دور تهرانآموزان مراکز آموزش از ر دانش

 ي گروه تکنولوژیتی، و علوم تربی دانشکده روانشناس،یدانشگاه عالمه طباطبائ
  .یآموزش

 ،در اي رسانه سواد آموزش بررسی ،)1391. (وحید سید عقیلی، بهاره؛ نصیري 
  .41شماره  11 دوره ،آموزشی هاي نوآوري فصلنامه ،ژاپن و کانادا کشورهاي

 ي فناوریش هماینمجموعه مقاالت دوم ،)1386. ( محمد رضاي، احمد آبادیلین 
  .یانتشارات دانشگاه عالمه طباطبائ:  تهران،یآموزش

 ،یادگیري هاي یه نظربر اي مقدمه ،)1394. (اچ متیو السون، و آر.بی هرگنهان 
  .دوران: تهران ،یف ساکبر ی عل:ترجمه ،)هشتم ویرایش(
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