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Abstract 

Media education is an educational opportunity in which students acquire media literacy. 
Acquiring media literacy competencies by students requires capable teachers; therefore, these 
competencies should be considered in their pre-service programs. The aim of this study is 
investigating the current status of media education among teacher- students. Grounded 
theory from Qualitative research method used for this purpose. The participants selected from 
faculty members and teacher- students of Farhangian University in Birjand, who were 
selected through purposive sampling method. Data were collected by semi-structured 
interviews with seventeen teacher- students and eight faculty members. Data analysis was 
performed using open, axial and selective coding. Lincoln and Cuba's approach were used to 
evaluate the research. The results showed forty-eight concepts and twenty-one categories, 
while the paradigm model includes contradictory perceptions of media education” as a central 
category and causal conditions (planned,  Unplanned  activities, educational content and 
teaching-learning process); Background factors (educational environments and 
organizational factors); intervening conditions (human, educational, social and cultural, 
economic factors, facilities and equipment, time limitation, motivation and organizational 
support); strategies (The actions taken and  felt actions Feeling needed). Finally outcomes 
include improvement of mental and physical health, development of teacher profession, 
development of knowledge and development of citizenship skills. 
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 بر اساسای دانشجومعلمان الگوی برنامة درسی تربیت رسانه

 بنیادنظریة داده

 4زادهعباس تقی، 3نژادمحمدعلی رستمی، ۲محسن آیتی ،۱سمیه گلکاری

 ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانشجوی دکتری برنامه .1

 شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. 2
 شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایرانر، گروه علوم تربیتی، دانشکدةعلوم تربیتی و روان. دانشیا3

 دکتری ارتباطات، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران. 4

 (02/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 06/02/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

یابی یابند. دستای دست میهای سواد رسانهآموزان به مجموعه صالحیتست که در آن دانشای فرصت آموزشی ارسانهتربیت 
ها ها را داشته باشند. بنابراین باید این صالحیتای نیازمند معلمانی است که توانایی آموزش آنهای سواد رسانهآموزان به صالحیتدانش

معلمان است. این پژوهش ای دانشجورسانهپژوهش حاضر بررسی وضع موجود تربیت های قبل از خدمت خود کسب کنند. هدف را در برنامه
معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند به روش بنیاد انجام گرفت. مشارکت کنندگان از بین اساتید و دانشجوبا رویکرد کیفی و با روش داده

آوری شد. تجزیه و معلم و هشت استاد جمعدانشجو 17یافته با ساختارمهها از طریق مصاحبة نیگیری هدفمند انتخاب شدند. دادهنمونه
ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. برای ارزیابی اعتبار تحقیق از رویکرد لینکن و کوبا استفاده تحلیل داده

ولة اصلی است که در قالب مدل پارادیمی شامل برداشت دهندة چهل و هشت مقولة فرعی و بیست و یک مقشد. نتایج پژوهش نشان
نشده، محتوای ریزیهای برنامهشده، فعالیتریزیبرنامه–های عنوان مقولة محوری و شرایط علی )فعالیتای بهرسانه متناقض از تربیت

گر )عوامل انسانی، عوامل شرایط مداخله های تربیتی و عوامل سازمانی(،ای )محیطیادگیری(، عوامل زمینه-آموزشی و فرایند یاددهی
آموزشی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، امکانات و تجهیزات، محدودیت زمانی، انگیزش و حمایت سازمانی(، راهبردها 

لم، توسعه دانش و توسعة ای مع)اقدامات به کار برده شده و اقدامات احساس نیاز شده( و پیامد )بهبود بهداشت روانی و جسمی، توسعة حرفه
 های شهروندی( قرار گرفت. مهارت

 ای.معلمان، دانشگاه فرهنگیان، سواد رسانهای، دانشجورسانهتربیت  :کلیدي واژگان
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 مقدمه

به تحلیل اطالعاتی بپردازند  آموزاندانشنیاز است  و افزایش یافته است های فناورینوآوری امروزه

نظام آموزشی وظیفه دارد  ،رو(. از این1393زاده و کیا، آورند )تقیدست میبهری که از طریق فناو

های آموزان را متناسب با تحوالت زمانه تربیت کند. با توجه به تحوالت فناورانه، یکی از مهارتدانش

 ای است.آموزان سواد رسانهمورد نیاز دانش

سانه، درک و داشتن رویکرد انتقادی به انواع به رهای دسترسی ای مجموعه صالحیتسواد رسانه

، 1ها است )اسچیپک و هولیوبکهای مختلف انواع رسانهمحتوای رسانه و برقراری ارتباط در حیطه

 به ایرسانه تربیت .است 3ایرسانهی تربیتای نتیجه( سواد رسانه2015) 2(. به اعتقاد فدروف2012

 ایرسانه متون عملکرد و ایجاد هایمتون رسانه، مکانیسم ضمن تحلیل دهد کهآموزش می مخاطب

  (.2017، .کنند )فدروف و لویتسکایا درک جامعه را در

بار تکرار شده است. یکی از  7 «رسانه» در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مفهوم

ای را نشان سانهر ست که اهمیت توجه به تربیتا یادشدهی ارزش سند موارد، مربوط به بیانیه

های فناوری و رسانه نهاد تربیتی و تعلیم نقش و جایگاه» ارزش سند به ةبیانی 17دهد. در بند می

تأکید شده است. استفاده مناسب از رسانه و کاهش پیامدهای « آن از هوشمندانه گیریهبهر و ارتباطی

 است. ایرسانه تربیتنامطلوب آن یکی از مهمترین اهدف 

 آموزان در انتخابدهد دانش( نشان می1392، ، خسروی و حدادها )سلیمانبرخی پژوهشنتایج 

عنوان افرادی که نقش معلمان به ،بنابراین ،ضعف دارند هامصرف آن در کنترل های مختلف ورسانه

غام برای اد .را در کالس ادغام کنندای ارند تربیت رسانهوظیفه د ،عهده دارند اصلی را در آموزش به

، 4کند )باتورینقش اساسی را ایفا می دانشجومعلمانآموزش  های کالسی،در تمرین ایرسانه تربیت

                                                           
1. Schipek & Holubek 

2. Fedorov  

3. Media Education 

4. Botturi 
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آموزش  ،ای را که خود فاقد آن هستندهای سواد رسانهتوانند مهارتنمی معلماندانشجو .(2019

 (.2011 ،1)فرای و سیلیدهند 

معلمان صورت گرفته است. نتایج دانشجو ای معلمان ورسانه تربیت ةمطالعات متعددی در زمین

 نتایج تحقیق موسوی است. از جملهدر این زمینه ای رسانهاهمیت تربیت ةدهندها نشاناین پژوهش

 انآموزتفکر انتقادی دانش ةتواند در توسعای دبیران می( نشان داد میزان سواد رسانه1391) الزهایی

 د.کننقش مؤثری ایفاء 

های ای از جمله صالحیتنگرش رسانه ومهارت  ،( نشان داد، دانش1398سی )نتایج پژوهش کاو

نشان دادند آموزش ( 2011فرای و سیلی ) ای هستند.مورد نیاز معلمان درس تفکر و سواد رسانه

های سواد آمادگی الزم را برای آموزش مهارتها آن شودمعلمان باعث میای به دانشجوسواد رسانه

 آموزان خود کسب کنند.ای دانشرسانه

تواند معلمان را به ادغام سواد کوتاه می ةحتی یک دور دادنشان ( 2019باتوری )نتایج پژوهش 

های ( نشان دادند مهارت2018) 2یری، برونی و کوپیانینرانیکند. خود توانا  ةدیجیتال در حرف رسانه

  تند.ای هسهای مهم در آموزش سواد رسانهتحلیلی و تولید، مهارت

 در باید اساتید و پرورش و آموزش مسئوالن دهدمی ( نشان2018) 3مطالعة هویوس و گوتیرز

نتایج  .کند تسهیل را هارسانه عملکرد درک که بگیرند نظر در را مطالبی دانشجومعلمان آموزش

 ای در آموزشسواد رسانه یهای ارتقانشان داد یکی از راه (2015و همکاران ) 4پژوهش میهن

  درسی سنتی است. ةبرنام معلمان، ادغام آن در

های ای از دانش، مهارت، ذوق و گرایش به عمل است، که به شیوهدرسی از نظر شواب بدنه ةبرنام

ای معتقدند که تربیت رسانهحامیان تربیت(. 2009، 5شود )دیلونبه فراگیران منتقل میمختلف 

                                                           
1. Fry & Seely  

2. Ranieri, Bruni & Kupiainen  
3. Hoyos & Gutierrez 

4. Meehan 

5. Dillon  
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ها برای این ادعا این رسی گنجانده شود. استدالل آنی دای باید در همة موضوعات برنامهرسانه

عنوان ابزار آموزشی در کالس استفاده ها بهدروس، از انواع مختلف رسانه است که معلمان همة

(، 2014، 2)هالدانند ها را نمیمواجهه با رسانه و از آنجا که فراگیران نحوة( 2007، 1کنند )فرامگزمی

 اشکال اطالعات دربارة انتقادی تفکر نحوة رسانه، از استفاده توانایی ه برعالو ایرسانه تربیت با

بنابراین، نیاز به معلمانی داریم که توانایی آموزش این  (.2013، 3)لیانگ گیرندفرامی را رسانه مختلف

 های برخی کشورها نظیر ایاالترو، در دانشگاهاز این آموزان داشته باشند. ها را به دانشمهارت

 .(2015، 4ید، گراف و هابسای معلمان، وجود دارد )تیرسانههایی برای تربیت متحدة آمریکا، دوره

سازی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و در ایران دانشگاه فرهنگیان وظیفة تربیت و توانمند

ای حرفه های عمومی وتوان به افزایش صالحیتپرورش را بر عهده دارد. از اهدف این دانشگاه می

های آموزشی و پژوهشی ها و برنامهمنابع انسانی متناسب با نیازهای جامعه و بهبود و ارتقای روش

(. 1391اشاره کرد )اساسنامة دانشگاه فرهنگیان،  معلم بر مبنای آخرین تغییرات علمی و فناوریتربیت

معلمان، بیشتر ی دانشجوهای درسدهد، در برنامهمرور سرفصل دروس فعلی این دانشگاه نشان می

های مورد نیاز در استفاده از فناوری در کالس است. در صورتی که تأکید بر آموزش مهارت

های اطالعاتی، اجتماعی و فنی های دیجیتالی متعددی نظیر صالحیتها و مهارتصالحیت

رسانی روزایی بهها و توانای(، صالحیت استفاده از چندرسانه2017، 5یری، برونی و دکاوری)رانی

منظور اصالح برنامة درسی ( برای معلمان شناسایی شده است. بنابراین، به2000، 6ها )ویت فلتآن

و با توجه به اینکه ای، رسانهتربیت  ها در زمینةهای مورد نیاز آنمعلمان با توجه به مهارتدانشجو

ای دانشجومعلمان رسانهسی تربیتوجوی محقق پژوهشی که در ایران به برنامة دربر اساس جست

ای در دانشگاه رسانه هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود تربیتپرداخته باشد، یافت نشد، 

 درصدد پاسخگویی به سؤال ذیل است: فرهنگیان است و
                                                           
1. Frau-Meigs 

2. Hale 

3. Liang 

4. Tiede, Grafe & Hobbs 

5. Ranieri, Bruni & de Xivry 

6. Witfelt 
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 ای در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟وضع موجود تربیت رسانه 

 شناسی پژوهشروش

ساتید دانشگاه ا مشارکت کنندگان از بینشد.  انجام 1بنیاددادهتیک روش سیستما با پژوهش حاضر

 محور انتخابگیری هدفمند، از نوع مالکو از طریق نمونهمعلمان شهر بیرجند فرهنگیان و دانشجو

ای رسانهتربیت ةمالک مورد نظر برای انتخاب اساتید برای مصاحبه، اساتیدی بودند که در زمینشدند. 

ها به دروس مرتبط با رسانه ةاساتیدی که در زمین ،اند. بر این اساستجربه داشتهان شدر تدریس

 بارةمستقیم درطور مستقیم یا غیرهایشان بهتدریس مشغول بودند و اساتید سایر دروس که در کالس

نمونه انتخاب شدند. مالک انتخاب دانشجو هم،  عنوانبه ها به آموزش پرداخته بودند،رسانه

ها از طریق دادهجویان سال دوم به بعد بودند که دروس مرتبط با رسانه را تجربه کرده بودند. دانش

آوری شد. سؤاالت مصاحبه در راستای دستیابی به هدف پژوهش به شده جمعهدایتنیمه ةمصاحب

چه  در حال حاضر .2ای دارید؟، رسانه. شما چه برداشتی از مفهوم تربیت1اند؛ این شرح طرح شده

از  .3دهید؟، معلمان در دانشگاه فرهنگیان انجام میای دانشجورسانههایی در ارتباط با تربیتفعالیت

معلمان استفاده ر رسمی یا غیررسمی به دانشجوطوای بهرسانه و سواد رسانه ةچه محتوایی در زمین

های از چه روش .5اید؟ ههایی دیدای چه آموزشهای سواد رسانهدر ارتباط با مهارت. 4کنید؟، می

های ارزشیابی برای چه روش .6کنید؟ آموزش مباحث مرتبط با رسانه استفاده می برایتدریسی 

ای رسانهة تربیتدر حال حاضر در زمین .7برید، کار میهمعلمان در این زمینه بارزیابی دانشجو

ای رسانهچه عواملی بر تربیت. در حال حاضر 8رو هستید؟ همعلمان با چه مشکالتی روبدانشجو

ای در دانشگاه فرهنگیان در رسانهة تربیتاقداماتی که در زمین .9گذار است؟ دانشجومعلمان تأثیر

شوندگان دنبال داشته است؟ بر اساس پاسخ مصاحبهحال انجام است، چه پیامدهایی را برای شما به

توسط اساتید تیم پژوهش بار سؤاالت شد. بررسی اعتبه هر سؤال، سؤاالت فرعی دیگری طرح می

 . تأیید شدای( درسی، فناوری آموزش و تربیت رسانه ةبرنام ة)متخصصان حوز

ها ادامه یافت و این امر زمانی است که اطالعات ها تا رسیدن به حد اشباع نظری دادهمصاحبه 

                                                           
1. Grounded Theory  
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دانند ها میبا اشباع داده حجم نمونه را در تحقیقات کیفی مترادف نظر،دست نیاید، از این جدیدی به

های این پژوهش را هشت استاد و هفده دانشجومعلم (. بر این اساس نمونه1395)مقدم و همکاران، 

کند و بیان استاد و دانشجو در ها، واقعیت موجود را ترسیم میحاصل مصاحبهتشکیل داده است. 

های ویژگی 1گرفته است. در جدول تصویر کشیدن یک واقعیت مورد استفاده قرار کنار هم برای به

 شوندگان ارائه شده است:مصاحبه
 

 شوندگانهای مصاحبهویژگی. 1 جدول
 رشته شوندهمصاحبه شوندگانکد مصاحبه
 علوم اجتماعی دانشجو 1
 مشاوره دانشجو 2
 تکنولوژی آموزشی استاد فناوری 3
 مشاوره دانشجو 4
 مشاوره دانشجو 5
 ولوژی آموزشیتکن استاد فناوری 6
 مشاوره دانشجو 7
 علوم اجتماعی دانشجو 8
 آموزش ابتدایی دانشجو 9
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کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که توسط استراوس  ةها از سه مرحلتحلیل داده ایبر

ها جمله به جمله ( ابداع شده است. در مرحلة کدگذاری باز، هر یک از مصاحبه1990) 1کوربین و

ی شود. در مرحلة کدگذاری محوری یک مقولة اصلبررسی و مفهوم کلیدی در هر جمله استخراج می

شود. مقوله اصلی انتخاب شده، به عنوان مقولة محوری در های باز انتخاب میاز بین فهرست مقوله

آوری و تحلیل شود و پژوهشگر باید مجدداً به جمعمرکز فرایند کدگذاری محوری قرار داده می

کدگذاری  گیریای، راهبردها و پیامد شکلهای زمینهها بپردازد تا بتواند شرایط علی، مقولهآن

ای دهی نظریه(. در مرحلة کدگذاری انتخابی پژوهشگر به شکل1397محوری را معلوم کند )بازرگان، 

برای (. 1397پردازد )بازرگان، های حاصل از الگوی کدگذاری محوری میدرباره ارتباط بین مقوله

یعنی مطالعات کیفی،  ( در ارزیابی1980ها، از معیارهای کوبا و لینکن )بخشی یافتهتأمین اعتبار

فرد و همکاران، استفاده شد )دانایی« 5و قابلیت تأیید 4قابلیت اتکاء 3قابلیت انتقال، 2قابلیت اعتبار،»

ها در استفاده شد. در زمینة قابلیت انتقال، یافته از روش کنترل اعضادر زمینة قابلیت اعتبار، (. 1396

اران استفاده شد. در اتکا، از روش توافق بین کدگذ اختیار متخصصان گذاشته شد. در زمینة قابلیت

 کار برده شد.هقابلیت تأیید، بازخورد همتایان ب ةزمین

 ي پژوهشهایافته

 ةهای کیفی با اجرای مصاحبمعلمان، دادهای دانشجورسانهمنظور اطالع از وضع موجود تربیتبه

شده به صورت کدگذاری باز آوریای جمعهآوری شد. دادهجمعه ساختاریافته از افراد نموننیمه

بندی شدند مقوله اصلی طبقه 21فرعی از کدگذاری باز استخراج شد که در  ةمقول 48تحلیل شدند. 

گر، مقوله ای، شرایط مداخلهو در کدگذاری محوری در ذیل شش گروه )شرایط علی، شرایط زمینه

  محوری، راهبرد، و پیامد( بیان شدند.

                                                           
1. Strauss & Corbin  

2. Credibility  

3. Transferability 

4. Dependability 

5. Conformability  
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 شرایط علی .1

(. بر 1397گذارند )بازرگان، محوری تأثیر می ها و شرایطی هستند که بر مقولهشرایط علی مقوله

های شده، فعالیتریزیهای برنامهاصلی؛ فعالیت ةها شرایط علی در چهار مقولاساس مصاحبه

دی بنهای غیررسمی دانشجویان در خارج از کالس و تجارب زیسته دستهنشده، بحثریزیبرنامه

 شدند. 

 شدهریزيهاي برنامهفعالیت

های درسی مرتبط بود. ای، در قالب کالسرسانهتربیت ةدر زمین 1شدهریزیهای برنامهفعالیت

شناسی تبلیغات شناسی ارتباطات، روانجامعه ؛ درسایرسانه های درسی مرتبط با تربیتکالس

شناسی و جامعه ةارتباطات مختص رشت شناسیجامعهه و کاربرد فناوری در آموزش است. رسان

تبلیغات مختص دانشجویان مشاوره است. کاربرد فناوری در آموزش هم سه  شناسیمشاوره و روان

شناسی ارتباطات و شود. استاد جامعهدانشجومعلمان ارائه می ةواحد است که در طول سه ترم به هم

 :گویدشناسی تبلیغات در این زمینه میروان

شناسی جامعهو شناسی تبلیغات روان، ها دارمهایی که من با بچهحاضر درس در حال»

های دیگر بحث وای ها، به بحث سواد رسانه. در هر دوی این درساست ارتباطات

ها یاد بچه کاربرد فناوری در آموزش،درس . در کنیمورود می ،مرتبط با رسانه

 (. 21)کد « نندگیرند چگونه از رسانه در آموزش استفاده کمی

 :با وجود این، یکی از دانشجویان گفت

 (.2)کد « ها کمرنگ استای در این کالستربیت رسانه»

 نشدهریزيهاي برنامهفعالیت

های غیررسمی دانشجویان درسی پنهان، بحثة برنام ةنشده، در سه مقولریزیهای برنامهفعالیت

 :گفت دانشجومعلمان برای نمونه یکی ازدی شدند. بنها دستهآن ةخارج از کالس و تجارب زیست

« شده کمرنگ هادر فیلم اخالقی هایویژگی چرا که کنیم،با دوستانمون بحث می»

 (.15)کد 
                                                           
1. Planned activities 
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 :اظهار داشت یدانشجوی دیگر

 (.20)کد « استدیگری اهداف  هااین پیام پشتدست اومده که با تجربه برام به»

 محتواي آموزشی

 ةدر هفت مقول ،رسمیهای رسمی یا غیرفعالیت همةمحتواهای آموزشی در  ،اهمصاحبهبر اساس 

، سواد 5، سواد خبری4، سواد تبلیغات3، سواد سایبری2ای، سواد رایانه1و اطالعاتیای سواد رسانه

 شد. بندی، دسته7، سواد سمعی و بصری6بازی

ی بود که بیشترین میزان ابحث سواد رایانه ،های رسمیشده در کالسیکی از مباحث مطرح

های کاربرد فناوری معلمان در کالسهمه دانشجو دلیل اینکه به ،مصاحبه را به خود اختصاص داد

 گیرند. کامپیوتر را فرامی ةدر آموزش دانش پای

سواد تبلیغات و سواد  ةدهد دانشجومعلمان از مباحث یکسانی در زمینها نشان مینتایج مصاحبه

شناسی واحد جامعه، که دانشجویان علوم اجتماعی و مشاورهدلیل اینبهدار نیستند، ای برخوررسانه

و سایر دانشجویان این گذرانند میشناسی تبلیغات را ارتباطات و دانشجویان مشاوره، واحد روان

 صورتههایشان بشوندگان در برخی کالسبرخی مصاحبه ةگفت های درسی را ندارند و بهواحد

 در این زمینه بحث شده است.پراکنده 

های پراکنده و صورت بحثهب ،ها نشان داد مباحث مرتبط با خبر و سواد سایبرینتایج مصاحبه

بحث بین دوستان بوده است و مباحثی نظیر انواع اخبار، منابع دسترسی به اخبار، صحت اخبار و... 

 :گویدمی کننده پانزدهشرکتنمونه  برایگرفت. میرا در بر

« است اخبار چطوری سازماندهی که کنیممی صحبت هاوقت دوستان، بعضی با»

 (.15)کد

                                                           
1. Media and information literacy  

2. Computer literacy  

3. Cyber literacy  

4. Advertising literacy  

5. News literacy 

6. Game literacy  

7. Audio-visual literacy 
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شوندگان اظهار داشتند مباحث مختلفی در ارتباط با وسایل سمعی و بصری در برخی مصاحبه

 :گویدنمونه یکی از دانشجویان می رایهای دوستانه مطرح شده است. بها و در بحثبرخی کالس

« کنیممی بحث دهند،می یاد بچه به را خشونت که کودکی هایبرنامه در مورد»

 (. 15)کد

در مورد ماهیت  ،های دوستانهها و در بحثشوندگان در برخی کالسبرخی مصاحبه ةگفت به

 :نمونه یکی از دانشجویان بیان داشت برایها و عواقب استفاده از آن بحث شده بود. برخی بازی

های از تکنیک دگفتنها میای بحث کردیم. بچهرایانه یک بازیدر کالس در مورد »

شوندگان گفتة مصاحبههمچنین، به «. شناسی استفاده شده تا در بازی پیش برهروان

 . (7شد )کد در کالس کاربرد هنر در آموزش به نقد عکس و نقاشی پرداخته می

ای برای رسانهتربیت ةر زمینها محتواهای آموزشی دتوان گفت بر اساس مصاحبهمی ،طور کلیهب

صورت پراکنده، همعلمان یکسان نیست و بسته به رشته و استاد متفاوت است و بیشتر بدانشجو ةهم

گسترش انواع که با توجه به هاست تا تحلیل و تولید رسانه. در صورتیاثرات رسانه بارةنظری و در

 حال در هایوریافن از استفاده و تسلط برای نیاز مورد هایتوانایی باید سواد ها، آموزشفناوری

 (.2006، 1دامیکو و پیرسونکند )سروتی،  تقویت پیشرفت را در مخاطب

 فرایند یاددهی و یادگیري

 روش تدریس

شود. های فعال و غیرفعال استفاده میدر دروس مرتبط با رسانه ترکیبی از روش ها،بر اساس مصاحبه

من » :گویدشناسی ارتباطات است در این زمینه میاستاد درس جامعهکه  21 ةکنندنمونه شرکت رایب

گویی تنها اینکه هر جلسه با سخنرانی یا بارش مغزی یا داستان کنم.های مختلف استفاده میاز روش

شوندگان، در درس کاربرد مصاحبه ةگفت عالوه بر این به«. استباشه، نیست. روش من ترکیبی 

 بیشتر کارگاهی بود. واحد عملی بود، روشفناوری در آموزش که 

 .شودمطرح می هادر قالب نصحیت در سایر کالسای بیشتر ها، روش توصیهمصاحبهبر اساس 

 :عنوان نمونه یکی از دانشجومعلمان گفتبه

                                                           
1. Cervetti, Damico & Pearson 
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 (. 9)کد« دهر حرفی را در فضای مجازی باور نکنی کردندنصیحت میبه ما استاد »

(، 2011عملی )فدروف،  تصویری، های شفاهی،نظیر؛ روش تلفیمخ هایروش طور کلی،هب

وگوی ای و گفتانتقادی یک منبع رسانه(، مطالعة 2014، 1یاگمنیککار و نوشتن خالق ) ةنمون

ای رسانهبرای تربیت(. 2019، 2ای وجود دارد )زاشیکینا و پستنیکووارسانهاکتشافی برای تربیت

کار گروهی در این زمینه  های تولیدی دارای اهمیت است وفعالیتمعلمان تحلیل رسانه و دانشجو

 وگرایانه حمایت های تدریس غیرفعال برداشتروش(. 2018و برونی، یری رانیمناسب است )

برداشت انتقادی و ، روش تدریس فعال همراه با تأمل انتقادی، تحلیل متون رسانه و تولید خالق

  دهد.میارتقا  یاهنسبت به تربیت رسان خالقانه را

  روش ارزشیابی

ها ارزیابی دانشجومعلمان در دروس مرتبط با رسانه، به دو دسته ارزشیابی تکوینی بر اساس مصاحبه

شناسی تبلیغات، در طول ترم استاد شناسی ارتباطات و رواندر درس جامعه .شودو پایانی تقسیم می

شوندگان مصاحبه ،همچنین کرد.نشجویان را ارزیابی میداامتحان کتبی  باو در پایان ترم  ،با پرسیدن

ارائه، در ارزیابی استاد نقش داشته است. در درس کاربرد فناوری  و اظهار داشتند مشارکت در کالس

های کالسی به عنوان ارزیابی تکوینی، و ارزیابی و تمرینشوندگان به خوددر آموزش نیز مصاحبه

ایانی اشاره کردند. تنها دانشجویان آموزش ابتدایی اظهار داشتند در امتحان عملی به عنوان آزمون پ

ای داشتند و استاد برای ارزیابی، از ارزیابی توسط همکالسی، های تحلیل محتوا نقد رسانهکالس

معلمان عنوان نمونه یکی از دانشجوکرده است. بههای انتقادی، استفاده میهای کالسی، تمرینتمرین

 :گویدمی

 نظر در نقد، این برای دو نمره استاد دادیم،می گذاشتند نظرمی فیلم استاد برامون»

 (. 23)کد « بود گرفته

های درسی تربیت رسمی بیشتر در کالس ةها نشان داد که ارزیابی دانشجو در زمیننتایج مصاحبه

                                                           
1. Yachmenyk 

2. Zashikhina & Postnikova 
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مربوط به شرایط علی  هایای از مفاهیم و مقولهنمونه .شودصورت رسمی بود، انجام میهمرتبط که ب

 ارائه شده است:  2در جدول 
 های مربوط به شرایط علیمفاهیم و مقوله. 2جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 شدهریزیهای برنامهفعالیت
های درسی مرتبط با برنامه

 رسانه

شناسی ارتباطات، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جامعه

 شناسی تبلیغات رسانهدر آموزش، روان

 نشدهریزیهای برنامهفعالیت

 و... های آزاد در کالس، تذکرات استادبحث درسی پنهان ةبرنام

های غیر رسمی در بحث

 خارج از کالس
 بحث با دوستان

 با رسانه هنگام کارتجارب دانشجو  دانشجو ةتجارب زیست

 محتواهای آموزشی

 پیام ة، شناخت اهداف تولیدکنندهاها، اثرات رسانهانواع رسانه اطالعاتی ای وسواد رسانه

 ...افزارهای کاربردی کامپیوتر ونرممبانی کامپیوتر،  سواد رایانه

 سواد فضای مجازی
تلفن همراه، ماهیت فضای ، های اجتماعیاینترنت، شبکه

 ...زی، ومجا

 سواد تبلیغات
 های عمومی برای جذب مشترینها و مکاکمپانی تولید، رنگ

 ...و

 سواد سمعی و بصری
، تأثیر تحلیل فیلم و عکس، تأثیر فضا ،فهم مفاهیم تصویری

 ...نور و

 ...و صحت اخبار، انواع منابع خبری سواد خبری

 ها، اثرات منفی بازیماهیت برخی بازی ایهای رایانهسواد بازی

 -راهبردهای یاددهی

 یادگیری

 ...ای وروش توصیه، پروژه، کنفرانس، مقاله تدریسهای روش

 ...فعالیت کالسی و های انتقادی،های کالسی، تمرینپرسش های ارزشیابیروش

 ايشرایط زمینه. 2

گذارند ها و تعامالت اثر میای هستند که بر کنشای از متغیرهای زمینهمجموعه ایشرایط زمینه

ای شرایط زمینه ةدست آمده در زمینهی اصلی بهامقوله ضروهش حادر پژ (.1397)نجار و همکاران، 

 های تربیتی و عوامل سازمانی بود. ای دانشجومعلمان، محیطرسانهمؤثر بر تربیت
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 هاي تربیتیمحیط

معلمان تأکید ای دانشجورسانهدر تربیت خانوادهشوندگان به نقش برخی مصاحبه محیط خانوادگی:

نمونه  رایشوندگان اشاره شده است. بیادشده توسط مصاحبهبرخی موارد به  3کردند. در جدول 

 : گفتیکی از دانشجومعلمان 

 (.14 )کد« اونا تذکر میدن ،فرهنگی است من خانواده»

ها به آن اشاره ای، در مصاحبهدیگری که در ارتباط با شرایط زمینه ةمقولمحیط آموزشی غنی: 

 نمونه یکی از دانشجومعلمان بیان کرد: رایبشد، محیط آموزشی غنی بود. 

، کندکارگاه برگزار  کند،دانشگاهی که به این زمینه اهمیت بده، کنفرانس برگزار »

 .(7)کد « گذارهدانشجو اثر می یرو

ها به آن اشاره شد، ای در مصاحبهدیگری که در ارتباط با شرایط زمینه مقولهمحیط اجتماعی: 

در  آشنایی با کامپیوتر، آگاهی از رسانهنامعلمان به این زمینه برخی دانشجو محیط اجتماعی بود. در

ها مثل کامپیوتر به دلیل زندگی عدم دسترسی به برخی رسانه ،کار با یک گوشی ساده ،حد تلویزیون

 در روستا اشاره کردند.

سئوالن عوامل سازمانی به دو مقولة فرعی عدم درک اهمیت موضوع توسط معوامل سازمانی: 

نداشتن برای مسئوالن تقسیم شد. در زمینة عدم درک اهمیت موضوع توسط مسئولین، و اولویت

 :برای نمونه یکی از دانشجویان گفت

 که دهمی را اجازه این دانشگاه باشند، حساس استاد، چند دانشگاه یا مسئولین اگر»

 به هم دانشگاه خود الًسمینار برگزار بشه، احتما کارگاه و بگذارند، اضافه هایساعت

  (.14)کد « نیست واقف ضروریتش

شوندگان به موارد مختلفی اشاره کردند که در ، مصاحبهننداشتن برای مسئوالاولویت ةدر زمین

، ریزی در این زمینهبه برنامه»گوید شوندگان مینمونه یکی از مصاحبه رایارائه شده است. ب 3جدول 

ارائه  3ای در جدول های مربوط به شرایط زمینهی از مفاهیم و مقولهانمونه .«خیلی کم توجه شده

 شده است:
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 ایهای مربوط به شرایط زمینهمفاهیم و مقوله. 3جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 های تربیتیمحیط

 محیط خانوادگی
سطح  ،آگاهی والدین، میزان تحصیالت والدین

 ...وا هفرهنگی آن

 محیط اجتماعی

  ،عدم دسترسی به کامپیوتر، آشنایی با کامپیوترنا

به گوشی ساده  ،در حد تلویزیون آگاهی از رسانه

 در روستا دلیل زندگی

 محیط آموزشی غنی
بحث  آندر ، دکه در این زمینه غنی باش دانشگاهی

 ...و ، کنفرانس برگزار شدهدشده باش

 عوامل سازمانی
 نمیت موضوع توسط مسئوالعدم درک اه

، عدم مسئولینعدم درک اهمیت موضوع توسط 

 آگاهی مسئولین از اثرات آن

 ...ونگاری مسئله اسادهریزان اصلی، توجهی برنامهکم ننداشتن برای مسئوالاولویت

 گرشرایط مداخله. 3

دهند )بازرگان، ر میگر، شرایط عمومی محیطی هستند که راهبردها را تحت تأثیر قراشرایط مداخله

 کننده تقسیم کرد.کننده و تسهیلعوامل محدود ةتوان به دو دستگر را می(. شرایط مداخله1397

فرعی  ةاصلی و نه مقول ةای در شش مقولرسانهة تربیتکنندعوامل محدود: عوامل محدودکننده

اقتصادی، امکانات  نگی،فره -انسانی، اجتماعی  ،موانع آموزشی ؛اصلی ةبندی شد. شش مقولدسته

 ها اشاره شده است. ها به آنزمان بودند که در مصاحبه و

های محدودیت ةای به دو مقولرسانهها موانع آموزشی تربیتاساس مصاحبه : برموانع آموزشی

به برخی  4شدند. در جدول درسی و مشکالت مربوط به آموزش تقسیم  ةمربوط به برنام

شوندگان به آن توجه کردند، اشاره شده است. درسی که مصاحبه ةبرنام های مربوط بهمحدودیت

 اظهار داشت:  الهیات نمونه استاد درس برای

 تلقی جانبی ایرسانهتربیت است، شده تعریف هایدرس محتوای تمرکز بیشتر بر»

 (.16)کد « نکرده پیدا خاصی جای خیلی و شهمی
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 برایشوندگان به موارد مختلفی اشاره کردند، احبهمص مشکالت مربوط به آموزش هم ةدر زمین

 :کنندگان گفتنمونه یکی از شرکت

 (.7)کد « دروز رسانی نکردنهآموزش را ب»

 موانع انسانی

موانع مربوط به استاد و موانع مربوط به دانشجو تقسیم شد.  ةای به دو دسترسانهموانع انسانی تربیت

شوندگان در این زمینه اشاره شده است، در وسط مصاحبهموارد ذکرشده ت برخی به 4در جدول 

 روندی یک با استاد، من»نمونه استاد درس تحلیل محتوا گفت  برایموانع مربوط به استاد،  ةزمین

  .(13 )کد« کنندمی مقاومت دارند قدیمی اساتید از خیلی آموزش، به کردم عادت

 فرهنگی -موانع اجتماعی

 ه با متون رسانه اشاره کردند.هشوندگان به انفعال در مواجفرهنگی، مصاحبه-موانع اجتماعی ةدر زمین

 شهمی شویم، باعثها میچون ما غرق در رسانه»اظهار داشت  شانزده ةشوندنمونه مصاحبه رایب

 «. بینیمنمی را نقادانه نگاه

 موانع اقتصادي

دعوت  ها، هزینهشرکت در برخی کارگاه شوندگان به هزینهدر زمینة موانع اقتصادی برخی از مصاحبه

بر بودن استفاده از تجهیز امکانات، هزینه از افراد متخصص برای سخنرانی یا برگزاری کارگاه، هزینه

 اینترنت اشاره کردند. 

 و تجهیزات امکانات

-حبهفضا برخی مصا ةفرعی، فضا و ابزار تقسیم شد. در زمین ةامکانات و تجهیزات به دو مقول ةمقول

» گفت کننده هجده شرکتنمونه  رایها اشاره کردند. بشوندگان به مکان نامناسب برگزاری کارگاه

  (.18 )کد« کردندها نقد میکردند، بچهفیلم در نمازخانه پخش می

  زمان

نمونه  برایکنندگان به آن اشاره کردند. دیگری بود که برخی شرکت ةمحدودیت زمانی هم مقول
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ای از نمونه«. گیریم، چیز زیادی یاد نمیساعت استکارگاه یک » اظهار داشت یک ةکنندشرکت

 ارائه شده است: 4گر )عوامل محدودکننده( در جدول های مربوط به شرایط مداخلهمفاهیم و مقوله
 

 گر )عوامل محدودکننده(های مربوط به شرایط مداخلهمفاهیم و مقوله. 4جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز ی فرعیهامقوله های اصلیمقوله

 موانع آموزشی

 ةهای مربوط به برناممحدودیت

 درسی

بودن شده، نظریتمرکز بر محتوای دروس تعریف

 و ... دروس مرتبط

 مشکالت مربوط به آموزش
عدم یادگیری در کارگاه،  عدم بروز رسانی آموزش،

 ...و

 موانع انسانی
 موانع مربوط به استاد

 ر تغییر، استفاده از منابع قدیمیمقاومت در براب

 توسط استاد و...

 ...ونکردن به درس، عدم شرکت در کارگاه، توجه موانع مربوط به دانشجو

 هزینه موانع اقتصادی
بربودن هزینهها، هزینه شرکت در برخی کارگاه

 و...اینترنت 

 ه با متون رسانههانفعال در مواج اجتماعی-موانع فرهنگی
ها، وابستگی به استفاده از رسانه غرق شدن در

 هارسانه

 امکانات و تجهیزات
 برگزاری کارگاه در مکان نامناسب فضا

 کم بودن تعداد کامپیوترها به نسبت دانشجو ابزار

 بودن زمان کارگاه،کمبود وقت در کالس، کوتاه محدودیت زمانی زمان

 کنندهعوامل تسهیل

 انگیزش

ة اصلی؛ معلمان دردو مقولای دانشجورسانه کننده در تربیتل تسهیلها، عوامبر اساس مصاحبه

 بندی شد. انگیزش و حمایت سازمانی دسته

فرعی انگیزش دانشجو و انگیزش استاد تقسیم شد. برخی  ةانگیزش به دو مقول ةمقول

کردند و  ای اشارهرسانهتربیت ةکنندشوندگان به انگیزش دانشجو به عنوان عامل تسهیلمصاحبه

برخی هم معتقد بودند اگر استاد به مباحث . «ره دنبالشاگر دانشجو عالقه داشته باشه می» :گفتند

 کند.ای عالقه داشته باشد در آموزش کالسی خود این مباحث را مطرح میسواد رسانه



24                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 
 حمایت سازمانی

تقسیم شد. در جدول  نفرعی حمایت دانشگاه و حمایت مسئوال ةحمایت سازمانی به دو مقول ةمقول

نمونه  برایشوندگان اشاره شده است. ، به برخی موارد ذکرشده در این زمینه توسط مصاحبه5

 : کردبیان  ه دوشوندمصاحبه

ها باید برای آن باالدستی، رشد پیدا کنهدر دانشگاه  ایاگر قرار باشه سواد رسانه»

فالن  دفالن جا کسب کنیاگر گواهی حضور در  ویندبگ مثالً .وندارزش قایل بش

 «. گذاریمامکانات در اختیار شما می

 5کننده( در جدول گر )عوامل تسهیلهای مربوط به شرایط مداخلهای از مفاهیم و مقولهنمونه

 ارائه شده است:
 

 کننده(گر )عوامل تسهیلهای مربوط به شرایط مداخلهمفاهیم و مقوله. 5جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز فرعیهای مقوله های اصلیمقوله

 انگیزش
 دنبالش رهدانشجویی که عالقه داره می انگیزش دانشجو

 عالقه استاد انگیزش استاد

 حمایت سازمانی

 حمایت دانشگاه
دعوت از  ،ی درسیاصالح برنامه ، درخواست برایبرگزاری همایش

 و... مؤسسات خارج از دانشگاه برای همکاری با دانشگاه

 سئولینحمایت م
ها مسئولین براش ارزش قایل بشوند، حمایت از معلمانی که این دوره

 هاگذرانند با تخصیص امکانات به آنرا می

 مقولة محوري . 4

حاضر  ة(. در مطالع1397شود )بازرگان، اصلی فرایند تحت مطالعه را شامل می ةاین مقوله پدید

 ةمحوری شناسایی شد. این مقوله دارای سه مقول ةقولعنوان مای بهرسانهبرداشت متناقض از تربیت

 انتقادی بود. ، عملکردی وگرایانهفرعی برداشت حمایت

 گرایانهبرداشت حمایت

ای متناقض است. رسانهها نشان داد برداشت دانشجومعلمان و اساتید از مفهوم تربیتنتایج مصاحبه

ها فضای مجازی را ای داشتند. آنرسانهیتگرایانه از تربکنندگان برداشت حمایتبیشتر شرکت
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درست  عنوان آموزش استفادهای را بهرسانهتربیتآموزان و دانشجویان دانستند و تهدیدی برای دانش

نمونه یکی از دانشجویان  رایهای ناشی از آن تعریف کردند. بمنظور جلوگیری از آسیبها بهاز رسانه

 :گفت

 هارسانه هایتأثیر پیام یم که تحتههایی بدنشجویان آموزشآموزان و دادانشبه ما »

 (. 20)کد « قرار نگیرند

 :اظهار داشت هم یکی از اساتید درس فناوری

کدام رسانه هدف خاص داره، د بفهمی دنیاای اینه که شما بتوبحث تربیت رسانه»

 (.3)کد « خوراک ذهنی منفی داره

دهندة اطالعات )کدهای (، انتقال19ش کمکی )کد شوندگان نقش مدرس را نقبرخی مصاحبه

کننده ( و نصیحت3، 4و  22ای )کدهای های رسانهدهنده از آسیب(، آگاهی23و  22، 21، 6، 20

 :گویدها دانستند. برای نمونه یکی از اساتید می(، دربارة اثرات رسانه11، 7، 4)کدهای 

 آموزانشدانش به رو اطالعات این تونهیم کنه، کار هارسانه با چطور بفهمه اگر معلم»

 (. 6)کد « کنه منتقل هم

 برداشت عملکردي

ای رسانه( به تربیت23، 19، 18، 17، 15، 9های کنندگان هم برداشت عملکردی )کدبرخی مصاحبه

ها به آموزش استفاده از ابزارهای مختلف رسانه در یادگیری دانشجویان اشاره کردند. داشتند. آن

 و اینترنت، از بتوانیم بدهند، تا آموزش ما به اساتید »نمونه یکی از دانشجویان بیان کرد  رایب

 (. 9 )کد« کنیم استفاده کامپیوتر مختلف هایبرنامه

 برداشت انتقادي 

ای رسانهتربیتشوندگان اظهار داشتند که ها نشان داد تعداد محدودی از مصاحبهنتایج مصاحبه

ه با اطالعات داشته باشند همان است تا بتوانند برخورد انتقادی در مواجآموزش به دانشجومعل

 :گوید(. یکی از اساتید در این زمینه می7، 1، 16 های)کد

 انتقادی دید با گیریممی رسانه از که اطالعاتی با ما آموزش ببینیم هنگام مواجهه یعنی»

 .(16)کد « کنیم نگاه
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مشارکت ، 3خالق ،2، انتقادی1گرایانهحمایت رویکردظیر؛ ندر طول تاریخ رویکردهای متفاوتی 

 (. 2019)باتوری، ای وجود دارد جهت آموزش سواد رسانه 5و عملکردی 4مدنی

ها با پرداختن به مباحث مختلفی مانند زورگویی، خشونت رسانهگرایانه، حمایتاز نظر رویکرد 

ای را نوعی این رویکرد آموزش سواد رسانه .(2017، 6و... سعی دارند بر مخاطب تأثیر بگذارند )شاه

کند. رویکرد انتقادی ها محافظت میرسانه داند که از کودکان در برابر محتوای نامناسبپادزهر می

ها اشاره دارد. رویکرد خالقانه به توانمندسازی فرد در تولید مصنوعات بر توانایی فرد در تحلیل رسانه

داند. رویکرد تعامل مدنی، ای دیجیتال را ابزاری برای خالقیت میهای توجه دارد و رسانهرسانه

داند و کودکان و نوجوانان را های دیجیتال را ابزاری برای ارتباطات و اقدامات اجتماعی میرسانه

های مسئله تبدیل شوند. رویکرد کنندهعنوان عامالن تغییر و حلکند از طریق رسانه بهترغیب می

کند و بر یادگیری عنوان ابزاری برای یادگیری اشاره میها و فناوری بهفاده از رسانهعملکردی، به است

های ای از مفاهیم و مقولهنمونه (.2019کند )باتوری، می تأکید 7هایی نظیر آی سی دی البرنامه

 ارائه شده است: 6محوری در جدول  ةمربوط به مقول
 

 ولة محوریهای مربوط به مقمفاهیم و مقوله. 6جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز های فرعیمقوله های اصلیمقوله

برداشت متناقص از 

 ایتربیت رسانه

 و ... نصیحت دانشجو ها،های رسانهسازی دانشجویان از آسیبآگاه گرایانهبرداشت حمایت

 برداشت عملکردی
ها در آموزش، توانایی بکارگیری ی استفاده از رسانهفراگیری نحوه

 و...های جدید نولوژیتک

 برداشت انتقادی
معلمان با برخورد تحلیلی و انتقادی دانشجو تدریس تفکر انتقادی،

 ایاطالعات رسانه

                                                           
1. Protective approach 

2. Critical approach 

3. Creative approach 

4. Civic engagement approach 

5. Functional approach 

6. Shah 

7. ICDL 



   27                                                          بنیاد نظریة داده اي دانشجومعلمان بر اساسالگوي برنامة درسی تربیت رسانه

 
 راهبردها . 5

، 1)کرسول کنندشوند، اشاره میمطالعه ارائه می موردة پدید با ههمواج که برای هاییحلراهبردها به راه

 ةای نیازمند انجام اقداماتی است که توسعرسانهعلمان از تربیتمبرداشت دانشجو ة(. توسع1394

ای برداشت معلمان نیز در این زمینه توسعه رسانهتربیت ةای را فراهم کند، چون با توسعرسانهتربیت

 خواهد یافت. 

 کار برده شدهه اقدامات ب

ای اقداماتی نظیر رسانهتتربی ةها در وضع موجود دانشگاه فرهنگیان برای توسعبر اساس مصاحبه

برنامه  های فوقهای شخصی دانشجو در حال انجام است. فعالیتو فعالیت 2برنامه های فوقفعالیت

 ةهای مختلف، مسابقدر قالب تشکیل دفتر خبر و کانون نقد فیلم توسط دانشجویان، برگزاری کارگاه

 اندیشی بود.های آزادینقد فیلم و دعوت از افراد برای سخنرانی و برگزاری کرس

خواندن تجربیات دیگران،  نظیرهای شخصی دانشجو شوندگان هم به فعالیتبرخی مصاحبه

نمونه  رایفیلمسازی و مطالعه اشاره کردند. ب ةهای خارج از دانشگاه، کار در حوزشرکت در کالس

 :گفتیکی از دانشجومعلمان در این زمینه 

« دارم، تاریخ سینمای ایران را خواندم، مطالعه خوانممن در این زمینه کتاب می»

 (.9)کد

 اقدامات احساس نیاز شده

ای نیاز به انجام اقدامات مختلفی است. رسانهتربیت ةشوندگان معتقد بودند برای توسعبرخی مصاحبه

 :استاد درس الهیات گفت ،نمونه رایبه برخی از این اقدامات اشاره شده است. ب 7در جدول 

 تدارک براش ایبرنامه یک بشوند، واقف اهمیتش به دانشگاه، مسئولین ودخ اگر»

 یا بشه، اصالح درسی برنامة باال از که دهندمی مسئولین باالتر به پیشنهاد بینند،می

 (.16)کد « بشه گنجانده

 ةن و آموزش و پرورش باید برای توسعمعتقد بودند مسئوال ،شوندگانمصاحبه برخی
                                                           
1. Creswell 

2. Extracurricular  
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ها را هایی را ایجاد کنند که پیشرفت رسانهریزی کنند. کارگروهدانشجومعلمان برنامه یارسانهتربیت

شوندگان معلمان تدارک ببینند. بیشتر مصاحبهدرسی بر اساس آن برای دانشجو ةبینی کنند و برنامپیش

گنجانند. معلمان بدرسی دانشجو ةای را در برنامرسانهن باید درس تربیتهم معتقد بودند مسئوال

 :یکی از دانشجویان در این زمینه بیان داشت

شه که کاربردی نیست، این دروس برخی دروس در دانشگاه فرهنگیان تدریس می»

 (.18)کد « ای جایگزین بشهرسانهتر مثل تربیت تونه حذف و دروس مهممی

ری، شرکت در گشوندگان هم به اعالم نیاز برای یادگیری، پیگیری و مطالبهبرخی مصاحبه

معلمان اشاره ای، توسط دانشجورسانهة تربیتهای فوق برنامه، افزایش مطالعات شخصی در زمیندوره

 کردند. 

نمونه  راییادگیری اشاره کردند. ب -شوندگان هم به بهبود راهبردهای یاددهیتعدادی از مصاحبه

انتقادی در دانشجویان را پرورش بدهیم. ما باید تفکر »که استاد بود، اظهار داشت  دوازده ةکنندشرکت

ای نمونه«. آموزانش را در این زمینه پرورش بدهتونه دانشباشه، می بلد رو مباحث این معلم وقتی

 ارائه شده است: 7های مربوط به راهبرد در جدول از مفاهیم و مقوله
 

 های مربوط به راهبردمفاهیم و مقوله. 7جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز های فرعیمقوله های اصلیمقوله

اقدامات احساس نیاز 
 شده

 اقدامات دانشگاه
، تدارک کردن فرصت استفاده درست از رسانهفراهم 

 ای و ...تربیت رسانه یبرنامه برای ارتقا

 نریزی توسط مسئوالبرنامه
ها و بینی پیشرفت رسانهایجاد کارگروه برای پیش

 ...وتدارک برنامه بر اساس آن 

کار برده ه اقدامات ب
 شده

 اقدامات دانشجو
گری و برای یادگیری، پیگیری و مطالبهاعالم نیاز دانشج

 ...و دانشجو
-بهبود راهبردهای یاددهی

 یادگیری
های سواد تفکر انتقادی، آموزش مهارت آموزش

 و... های تدریسای، بهبود روشرسانه
 ... و ، برگزاری کارگاهون نقد فیلمتشکیل دفتر خبر، کان های فوق برنامهفعالیت

 های شخصی دانشجوفعالیت
فردی به استاد،  عةخواندن تجربیات دیگران، مراج

 های خارج از دانشگاه و...شرکت در کالس
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 پیامدها .6

ها نشان (. نتایج مصاحبه1397شوند )بازرگان، پیامدها نتایجی هستند که در اثر راهبردها حاصل می

 دنبال دارد.معلمان، پیامدهای متعددی را بهای دانشجورسانهتربیتداد 

 ةای برشمرد. این مقوله در دو مقولرسانهتوان یکی از نتایج تربیتای معلم را میحرفه ةتوسع

توان گفت با ها میبندی شد. با توجه به مصاحبهفرعی، تربیت معلم فکور و معلم توانمند دسته

ها هدایت کند، رشد فکری درست از رسانه ةآموز را در استفاددانشتواند م میای، معلرسانهتربیت

های نوین برای توسعه دهد. از فناوری هادر آنها هنگام استفاده از رسانهو عادات پرسشگری را 

 آموز استفاده کند.یادگیری دانش ةتوسع

معلمان و در نتیجه می برای دانشجوهای علگذاری یافتهای زمینه را برای به اشتراکرسانهتربیت

 :گویدنمونه یکی از دانشجومعلمان می برایکند. ها فراهم میافزایش دانش آن

های علمی و یافتن در کالس کاربرد فناوری در آموزش، استاد ما را با انواع پایگاه»

« نیمتوانیم به محتوای علمی دسترسی پیدا کراحتی میمقاالت معتبر آشنا کرد. ما به

 (. 10)کد 

دهد. در های شهروندی مختلفی را در فرد ارتقا میای مهارترسانهتربیت ،هامصاحبه بر اساس

نمونه یکی از دانشجومعلمان به تحلیل و  رایها اشاره شده است. ببه برخی این مهارت 8جدول 

 :اظهار داشتنقد محتوای رسانه اشاره داشت و 

سازی را شروع کردم د فیلم هستم. از زمانی که فیلممن در دانشگاه دبیر کانون نق»

دیدم و تحت کارکردن من با رسانه شروع شد یادمه که اون موقع فقط فیلم را می

 (.9)کد « کنمهای آن را نقد و تحلیل میگرفتم ولی االن پیامتأثیرش قرار می

تواند ای میرسانهتربیت ،تتوان اظهار داشها میبهبود بهداشت هم با توجه به مصاحبه ةدر زمین

های جسمی ناشی از استفاده کاهش آسیب و معلمانبه افزایش آرامش و سالمت روانی دانشجو

 :نمونه یکی از دانشجویان بیان داشت راینادرست از رسانه کمک کند. ب

 افراد جسم و روح در منفی تأثیر ایرایانه هایبازی بعضی گفت کهاستاد به ما می»

 به شدنخیره بشه، تحصیلی افت باعث بشه، وابسته هاآن به فرد ممکنه ره،گذامی
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 رعایت را نکات این کنممی سعی منم. بگذاره، اثر چشم روی ممکنه کامپیوتر مانیتور

 (. 14)کد « کنم

 ارائه شده است: 8های مربوط به پیامد در جدول ای از مفاهیم و مقولهنمونه
 

 ای مربوط به پیامدهمفاهیم و مقوله. 8جدول 

 مفاهیم یا کدهای باز های فرعیمقوله های اصلیمقوله

بهبود بهداشت روانی و 

 جسمی
 سالمت فردی ارتقا

های جسمی ناشی از ، کاهش آسیبروانی افزایش سالمت

 و... استفاده نادرست از رسانه

 ای معلمحرفه ةتوسع

 رسشگریعادت پ ةآموز، توسعتوسعه رشد فکری دانش معلم فکور

 معلم توانمند
آموز، یادگیری دانش های نوین برایاستفاده از فناوری

 و ... هاهدایت دانش آموز در استفاده درست از رسانه

 شکوفایی دانش دانش ةتوسع
 های علمیگذاری یافتهای افراد، اشتراکافزایش دانش رسانه

 و...

های مهارت ةتوسع

 شهروندی

 شهروند امیدوار
از بین بردن ناامیدی ناشی از  راد،نگیزه و امید در افایجاد ا

 خبرهای کذب در فضای مجازی

 شهروند هوشمند
برای انجام کارهای روزانه، مطرح کردن  استفاده از فناوری

 ...وها با فناوری خواسته

 اجتماعی-کنشگری فرهنگی
ها، توانایی نقد افزایش بحث در مورد محتوای رسانه

 و... همحتوای رسان

 مدارشهروند اخالق

رعایت اصول اخالقی در فضای مجازی، رعایت حریم 

احترامی به دیگران هنگام خصوصی دیگران، ممانعت از بی

 ...وای های رسانهتولید پیام
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 ادبنیند دادهممعلمان بر اساس طرح نظامای دانشجوالگوی پارادیمی تربیت رسانه .1 شکل

 ای:عوامل زمینه
 های تربیتیمحیط

 محیط خانوادگی -

 محیط آموزشی -

 محیط اجتماعی -

 زمانیعوامل سا

 عدم درک اهمیت موضوع توسط مسئولین -

 اولویت نداشتن برای مسئوالن -

 
 

 :راهبردها

 اقدامات به کار برده شده: 
 های فوق برنامهفعالیت -

های شخصی فعالیت -
 دانشجو معلم

 اقدامات احساس نیاز شده:
 اقدامات دانشگاه -

 ریزی توسط مسئولینبرنامه -

 بهبود راهبردهای یاددهی -

 یادگیری -

 اقدامات دانشجویان -

 پیامد:
 های بهداشتیبهبود مهارت

 ارتقای سالمتی فرد -
 ای معلمتوسعه حرفه

 معلم فکور -
 معم توانمند -

 توسعة دانش
 شکوفایی دانش -

 های شهروندیتوسعة مهارت
 شهروند امیدوار -

 شهروند هوشمند -

 اجتماعی-کنشگر فرهنگی -

 رمداشهروند اخالق -

 

 شرایط علی:
 :شدهریزیهای برنامهفعالیت

 های درسی مرتبطکالس -
 :نشدهریزیهای برنامهفعالیت

 برنامه درسی پنهان -

های غیررسمی بحث -
 خارج از کالس

 تجارب زیسته -
 :محتواهای آموزشی

 سواد رایانه -

 سواد فضای مجازی -

 سواد تبلیغات -

 بصری-سواد سمعی  -

 العاتیای و اطسواد رسانه -

 سواد خبری -

 ایهای رایانهسواد بازی -
 :یادگیری-فرایند  یاددهی

 روش تدریس -

 روش ارزشیابی -

 

 مقوله محوری:  

برداشت متناقض از تربیت 
 :ایرسانه

 برداشت حمایت گرایانه -
 برداشت عملکردی -

 برداشت انتقادی -

 

 محدودکنندها:
 :انسانی عوامل

 موانع مربوط به دانشجو -

 موانع مربوط به استاد -
 :عوامل آموزشی

های مربوط به برنامة محدودیت -
 درسی

 مشکالت مربوط به آموزش -
 :عوامل اجتماعی فرهنگی

 هاانفعال در برابر رسانه -
 :عوامل اقتصادی

 هزینه -

 :امکانات و تجهیزات
 فضا -

 ابزار -
 :های زمانیمحدودیت

 زمان -

 

 کنندها:پشتبان
 :انگیزش

 استادانگیزش  -
 انگیزش دانشجو  -

 :حمایت سازمانی
 حمایت دانشگاه -
 حمایت مسئوالن -
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 گیريبحث و نتیجه

 معلمان در دانشگاه فرهنگیانای دانشجورسانهپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت

ها استخراج، و با روش کدگذاری باز، محوری و بنیاد انجام شد. بر این اساس دادهو با روش داده

 ةاصلی یعنی پدید ةشده در ذیل شش طبقهای استخراجگزینشی تجزیه و تحلیل شدند. مقوله

قرار گرفتند. نتایج نشان  هاگر، راهبرد و پیامدای، شرایط مداخلهمحوری، شرایط علی، شرایط زمینه

ای، برداشت متناقض رسانه تربیت ةمحوری در وضعیت فعلی دانشگاه فرهنگیان در زمین ةداد، مقول

روهی هم برداشت ملکردی و گگرایانه، برخی عای است. برخی برداشت حمایترسانه از تربیت

های ای از عوامل در برداشتای داشتند. نتایج نشان داد مجموعهرسانهانتقادی از تربیت

های انجام شده در دانشگاه در قالب ترین آنها فعالیتگذار هستند که مهمشوندگان تأثیرمصاحبه

شی و راهبردهای یاددهی و یادگیری نشده، محتواهای آموزریزیشده و برنامهریزیهای برنامهفعالیت

شوندگان دانش، دلیل اینکه مصاحبهبهنتایج،  بودند که در ذیل طبقه شرایط علی قرار گرفتند. بر اساس

یادگیری مختلفی را در زمینه -تجربیات شخصی، محتواهای آموزشی متفاوت و راهبردهای یاددهی

محتواهای  ای داشتند و از آنجا کهاز تربیت رسانه ای تجربه کرده بودند، برداشت متفاوتیتربیت رسانه

ها و اثرات آن بر مخاطب است، بیشتر معلمان از رسانهسازی دانشجوآگاه برایشده بیشتر ارائه

هم راستا با نتایج این پژوهش، ای داشتند. گرایانه از تربیت رسانهشوندگان برداشت حمایتمصاحبه

ای رسانهتواند بر برداشت فرد به تربیتداد تجارب آموزشی می( نیز نشان 2019پژوهش باتوری )

ای معلمان به آموزش سواد رسانهدانشجوغالب رویکرد  باتوری تأثیرگذار باشد. در پژوهش

معلمان رویکرد بیشتر دانشجو ،ایآموزش سواد رسانه ةاما با گذراندن دور ،گرایانه بوده استحمایت

( نیز نشان داد 2010) 1کولیش و سیرس-رد. نتایج پژوهش دیل، فلورزبه رویکرد انتقادی تغییر ک

نتایج ای تأثیرگذار بوده است. از سواد رسانه هاکنندگان در تفسیر آندانش و تجربیات قبلی شرکت

ای باید از رسانهتربیتدهد برای برداشت انتقادی از نشان می (2018پژوهش هویوس و گوتیرز )

 گرفت.ی فاصله اشکال سنتی ارزیاب

                                                           
1. Deal, Flores-Koulish & Sears 
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معلمان، اقدامات مورد برداشت اساتید و دانشجو راهبردهای توسعةها، بر اساس نتایج مصاحبه

معلم ای باشد که دانشجوگونهشود. این اقدامات باید بهای را شامل میرسانهنیاز برای توسعة تربیت

های . نتایج نشان داد، فعالیتای را کسب کندرسانههای مورد نیاز در زمینة تربیتدانش و مهارت

برنامه از جمله اقداماتی هستند که در حال حاضر برای توسعة  های فوقشخصی دانشجو و فعالیت

شوندگان به بهبود راهبردهای یاددهی شود. همچنین، مصاحبهمعلمان انجام میای دانشجورسانهتربیت

عنوان معلمان بهتی توسط دانشگاه و دانشجوریزی توسط مسئوالن و انجام اقدامایادگیری، برنامه

های آموزش معلمان نیز ای اشاره کردند. برنامهرسانهاقدامات احساس نیاز شده برای توسعة تربیت 

 آموزان مختلف آماده کندهای مختلف مدرسه و پاسخگویی به نیاز دانشها را برای محیطباید آن

برخی کشورها به انجام راهبردهایی در این زمینه نظیر ایجاد از این رو در  (.2015)میهن و همکاران، 

اند معلمان پرداختهای دانشجورسانههای اجباری، اختیاری و برگزاری کارگاه برای تربیت دوره

( هم نشان داد 2016، )2نتایج پژوهش فدروف، لویتسکایا و کامارور(. 2014، 1)ورنیرز و تیلول

 دهند.ای انجام میرسانهات مختلفی را برای توسعة تربیتالمللی اقدامکارشناسان بین

های خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و عدم درک اهمیت موضوع توسط بر اساس نتایج، محیط

معلمان ای دانشجورسانهتربیتای مؤثر بر ن، از شرایط زمینهنداشتن برای مسئوالن و اولویتمسئوال

از عوامل  زماناجتماعی و کمبود امکانات و -نسانی، فرهنگی ا ،بودند. موانع اقتصادی، آموزشی

کننده ن و حمایت دانشگاه از عوامل تسهیلبازدارنده، و انگیزش دانشجو و استاد و حمایت مسئوال

ای اهمیت بدهند رسانهتربیتگذاران و صاحبنظران، به سیاست ، بایدای هستند. بنابراینرسانهتربیت

 معلمان ایجاد کنند.های دانشجور برنامهو تغییرات الزم را د

دنبال توانند پیامدهای متعددی را بهمعلمان میای دانشجورسانهدر نهایت، نتایج نشان داد تربیت

تواند ای میرسانهدهد تربیتهای مختلف نیز نشان میداشته باشد. مطابق با پژوهش حاضر پژوهش

و ایجاد انواع متون رسانه، تجزیه و  مختلف رسانه، درکشناسایی اشکال پیامدهای مختلفی نظیر؛ 

ای، تحلیل و ارزیابی انتقادی محتوای رسانه، دانستن موضوعات مرتبط با رسانه، دانستن اثرات رسانه

                                                           
1. Verniers & Tilleul 

2. Fedorov, Levitskaya & Camarero 
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محافظت از خود در برابر اثرات مضر رسانه، دانستن اخالق رسانه داشته باشد )فدروف، لویتسکایا 

های آمادگی معلمان باید رهبران آموزشی پرورش توان گفت برنامهمی در انتها(. 2016و کامرور، 

آموزان خود را به توانایی درگیرکردن انتقادی فراتر از سطح اقدامات فناوری مجهز دهد که دانش

ای رسانههای پژوهش پیشنهادهای زیر در زمینة توسعة تربیتبا توجه به یافته (.2011، 1دومین)کنند 

 شود:ن مطرح میمعلمادانشجو

های فوق های پژوهش مبنی بر عدم شرکت بیشتر دانشجومعلمان در فعالیت. با توجه به یافته1

کردن عوامل انگیزشی نظیر دادن امتیاز به آنها و با فراهمد شوپیشنهاد می، هابرنامه و کارگاه

 ها فراهم شود.های شرکت بیشتر دانشجومعلمان در این کارگاهارائه گواهی حضور، زمینه

ای برای رسانه با عنوان تربیت ایواحد جداگانه نبودهای پژوهش مبنی بر . با توجه به یافته2

 ةای برای هممعلمان، و با توجه به اینکه واحدهای درسی مرتبط با سواد رسانهدانشجو

اد ها هم بیشتر مباحث نظری است، پیشنهشود و در این کالسدانشجومعلمان ارائه نمی

ریزی ن و متخصصان برنامه درسی به این امر توجه کرده و در این زمینه برنامهشود مسئوالمی

 کنند. 

های مرتبط با رسانه و تمرکز روزرسانی آموزشههای پژوهش مبنی بر عدم ببا توجه به یافته .3

کل از هایی متشن با تشکیل کارگروهشود مسئوالپیشنهاد می ،شدهر محتوای دروس تعریفب

معلمان به رسانه و ریزی درسی، نیازهای روز دانشجورسانه و برنامه ةمتخصصان حوز

درسی مرتبط با رسانه  ةرا شناسایی کنند و در تعیین محتواهای برنام های مرتبط با آنمهارت

 مد نظر قرار دهند.

شجومعلمان و ای توسط دانرسانه عدم درک اهمیت تربیتهای مبنی بر . با توجه به یافته4

شود با انجام اقدماتی نظیر برگزاری کنفرانس و پیشنهاد میابر تغییر، مقاومت استاد در بر

ای برای سخنرانی، و رسانهتربیت ةهمایش در این زمینه، دعوت از افراد متخصص در حوز

ای در عصر حاضر برای رسانهة لزوم تربیتبرگزاری جلسات برای اساتید در زمین

                                                           
1. Domine 
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معلمان و اساتید ای برای دانشجوالزم برای درک اهمیت تربیت رسانه ةمان، زمیندانشجومعل

 د.کننفراهم شود تا برای یادگیری و آموزش در این زمینه اقدام 

های سواد های پژوهش مبنی بر نیاز به آموزش تفکر انتقادی و آموزش مهارت. با توجه به یافته5

های ارزشیابی و روش تدریس توسط به بهبود روشنیاز  ،ای توسط استاد و همچنینرسانه

های مرتبط با رسانه استفاده شود و در شود از اساتید متخصص در کالسها پیشنهاد میآن

بکارگیری تفکر انتقادی  برایها منظور آموزش آنهایی برای اساتید بهجهت برگزاری کارگاه

 و ارزیابی تربیت های تدریسروشای در تدریس و آشنایی با های سواد رسانهو مهارت

 ای اقدام شود. رسانه

ها و عدم رعایت های پژوهش مبنی بر مکان نامناسب برگزاری کارگاه. با توجه به یافته6

شود امکانات مورد نیاز برای برگزاری کارگاه استانداردهای برگزاری کارگاه، پیشنهاد می

کارگاه رعایت شود و کارگاه عملی برگزار  فراهم شود، استانداردهای الزم برای برگزاری

 طور عمیق مطالب را درک کنند.ه شود تا دانشجویان ب

 ،های مرتبط با رسانهها و کالسبودن زمان برای کارگاهها مبنی بر کوتاه. با توجه به یافته7

های مرتبط با رسانه به کارگاه یا کالسریزی برای برگزاری شود در برنامهپیشنهاد می

 اختصاص زمان کافی در این زمینه توجه شود.

شود ای پیشنهاد میرسانهبیتهای پژوهش مبنی رویکردهای مختلف برای تر. با توجه به یافته8

معلمان ترکیبی از رویکردهای موجود استفاده شود و ای دانشجورسانهدر تربیت

 ای محدود به یک بعد نباشد. رسانهتربیت

شود برای جامعه این پژوهش محدود به یک شهر بوده است، پیشنهاد می . با توجه به اینکه9

های دیگری در این زمینه در سایر شهرها انجام شود تا بتوان الگوی رفع تعمیم نتایج، پژوهش

 معلمان ارائه کرد.ای دانشجورسانهة درسی تربیتتر و معتبرتری را برای برنامجامع

معلمان بوده است، پژوهش محدود به اساتید و دانشجو اری در اینآم ة. با توجه به اینکه جامع10

 .شودهای آتی نظرات خبرگان نیز در این زمینه مطالعه شود در پژوهشپیشنهاد می



36                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 
 

 منابع

ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم مقدمه(. 1397بازرگان، عباس )
 . تهران: نشر دیدار.رفتاری

ای در مدارس. (. نیازسنجی برنامة آموزش سواد رسانه1393اصغر )ه، عباس، و کیا، علیزادتقی

 .79-103(، 26)15، ارتباطات-مطالعات فرهنگ

شناسی مدیریت کیفی در مدیریت: روش(. 1396فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل )دانایی
 . تهران: صفار.رویکردی جامع

آموزان و ای دانش(. ارزیابی سواد رسانه1392رز، و حداد، زهرا )، سفر، خسروی، فریبسلیمان

 .52-74( 2)8، مجلة جهانی رسانهدانشجویان شهر تهران، 

نامة . پایانایای معلمان درس تفکر و سواد رسانههای حرفهبررسی صالحیت(. 1398کاوسی، داود )

 ه بیرجند. شناسی، دانشگاکارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان

پژوهی، پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد )روایت(. 1394کرسول، جان )
فرد و . ترجمة حسن دانایینگاری، مطالعة موردی(بنیاد، قومی دادهپدیدارشناسی، نظریه

 . حسین کاظمی، تهران: صفار

ای معلمان بر گسترش مدل د رسانهبررسی تأثیر میزان سوا(. 1391انزهایی، سیده مهدیه )موسوی
آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقة آ.پ شهر تفکر انعکاسی شاگردان )مطالعة موردی دانش

نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پایان تهران(.

 مرکز.تهران

(. طراحی الگوی زیرساخت تدوین 1397) ، زهرا، طالبی، بهنام، پیری، موسی و یاری، جهانگیرنجار 

مطالعات برنامة درسی برنامة درسی غیر متمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دورة ابتدایی. 
 .141-168(، 48)13، ایران

رضا، اورعی یزدانی، بدرالدین، کرد، باقر، و روشن، سیدعلیقلی ، ابوالفضل، کمالیان، امینمقدم

بنیاد مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده (. تبیین و طراحی الگوی1395)

(، 4)10، بهبود مدیریتمجلة های ایران ترانسفو(. ای در صنعت برق، گروه شرکت)مطالعه

157-123. 



   37                                                          بنیاد نظریة داده اي دانشجومعلمان بر اساسالگوي برنامة درسی تربیت رسانه

 
Botturi, L. (2019). Digital and media literacy in pre-service teacher education. Nordic 

Journal of Digital Literacy, 14(3-4), 147-163. 

Cervetti, G., Damico, J., & Pearson, P. D. (2006). Multiple literacies, new literacies, and 

teacher education. Theory into Practice, 45(4), 378-386. 

Deal, D., Flores-Koulish, S., & Sears, J. (2010). Media literacy teacher talk: Interpretation, 

value, and implementation. Media Literacy Education, 1(2), 121-131. 

Dillon, J. T. (2009). The questions of curriculum. Curriculum Studies, 41(3), 343-359. 

Domine, V. (2011). Building 21st-century teachers: An intentional pedagogy of media 

literacy education. Action in Teacher Education, 33(2), 194-205. 

Fedorov, A. (2011). Modern media education models. Acta Didactical Napocensia, 4(1), 

73-82 . 

Fedorov, A. (2015). Media Literacy Education. Fedorov, Alexander. Media Literacy 

Education. Moscow: ICO “Information for all. 1-577. 

Fedorov, A., & Levitskaya, A.(2017). Media education and media criticism in the 

educational process in Russia. European Journal of Contemporary Education, 1, 

39-47. 

Fedorov, A., Levitskaya, A., & Camarero, E. (2016). Curricula for media literacy 

education according to international experts. European Journal of Contemporary 

Education, 17(3), 324-334. 

Frau-Meigs, D. (2007). Media Education. A Kit for Teachers, Students, Parents and 

Professionals: Unesco. 

Fry, S., & Seely, S. (2011). Enhancing preservice elementary teachers' 21st-century inta 

Didaformation and media literacy skills. Action in Teacher Education, 33(2), 206-

218. 

Hale, J. J. (2014). Critical media literacy: A Curriculum for middle school English 

teachers. Master's Projects and Capstones, The University of San Francisco, 1-109. 

Hoyos, C. R., & Gutiérrez, A. F. (2018). Media training for future education professionals: 

A study of the Spanish Context. Digital Education Review, 33, 217-234. 

Liang, J. (2013). Integrating media education into the curriculum: What Chinese educators 

can learn from Ontario Education. Master’s thesis, Faculty of Education, Brock 

University, St. Catharines, Ontario, 1-135. 

Meehan, J., Ray, B., Walker, A., Wells, S., & Schwarz, G. (2015). Media literacy in 

teacher education: A good fit across the curriculum. Media Literacy Education, 

7(2), 81-86. 

Ranieri, M., Bruni, I., & de Xivry, A. C. O. (2017). Teachers’ Professional Development 

on Digital and Media Literacy. Findings and recommendations from a European 

project. Research on Education and Media, 9(2), 10-19. 

Ranieri, M., Bruni, I., & Kupiainen, R. (2018). La competenza mediale e digitale nella 

formazione universitaria degli insegnanti: risultati e raccomandazioni dal Progetto 

Europe E-MEL. Italian Journal Of Educational Research, 20, 151-166. 

Schipek, D., & Holubek, R. (2012). Model for successful media education. Mediamanual, 

21, 1-11.  

Shah, J. K. (2017). Critical media literacy instruction with teacher residents in urban 

catholic schools: A comparative case study approach to implementation and 



38                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 
critical transformational learning. Doctoral Dissertation, Loyola University 

Chicago. 

Tiede, J., Grafe, S., & Hobbs, R. (2015). Pedagogical media competencies of preserve 

teachers in Germany and the United States: a comparative analysis of theory and 

practice. Peabody Journal of Education, 90(4), 533-545. 

Verniers, P., & Tilleul, C. (2014). Media Literacy Key Competences frame for teachers 

training. Retrieved May, 25, 1-34. 

Witfelt, C. (2000). Educational multimedia and teachers need for new competencies to use 

educational multimedia. Educational Media International, 37, 12-46. 

Yachmenyk, M. (2014). Media education of future native language teachers: experience 

of Germany and Ukraine. Comparative Professional Pedagogy, 4(2), 110-115 

Zashikhina, I., & Postnikova, M. (2019). Social implications of media education in the 

curriculum of a future teacher. Медиаобразовани, 4, 608-618. 

 
 

 

 


