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 تعاليبسمه 

 چکیده:

 
 

 سریع و حیرت سعه  سترده و تو صه ارتباطات و اطالع های جدید درآوریآور فنتحوالت گ شروع  عر سبب  سانی  ر

ترین محصدددون آنب شدددبته اینترن  و پارادایمی جدید در جوامع امروزی و اطالق عنوان انقالب شدددده نه نمایان

 های اجتماعی اس .رسانه

 بردار نیسددد ب در شدددرایی ننونی نیو با توجه به شدددیوع ویرور نرونا برای جبران از آنجا نه امر آموزش تعطیل

صورت ه اینترن  و فضای مجازی بهای حضوریب عرصه آموزش از حال  سنتی خارج شده و عمدتا در بستر فعالی 

شتیل گروه شبتهالتترونیتیب عموما آنالین و با ت سی در  ری حضوصورت غیره جتماعی و ارائه درور بهای اهای در

 شود. برگوار می

  سلم صحیح آن میقدر م شرط فهم و درک  سانه ای نیو به  سواد ر ضوع  سائل و مو سخی در خور به عمده م تواند پا

های تولیدی آنها باشد. شاهدیم از استعاره دغدغه ناشی از استفاده صحیح از رسانه ها و فناوری های نوین و نیو پیام

ستفاده می وندنت شهروند ا سواد به جای  ضوع  سانهشود نه در ارتباط با مو س  از ر سیار معناداری ا ستعاره ب ای ا

سانه سواد ر سیع ن همین رو  ستفاده و سائل و پیامدهای چالش برانگیو ا سخی بر عمده م وندها از فناوری های ای پا

 اس . نوین ارتباطی

 صر بی شگر برای جامعهب در میوان بدیل و ممتاز معلم و نقشنیفی  عن شهروندان نن سلی آگاه و  آفرین در تربی  ن

عنوان دانشددی متتی بر مهارت در نمام آموزش فعلی نشددور در حالی نه روش ه ای باش از سددواد رسددانهبرخورداری

شور ب ضای فراگیری بیماری نرونا در ن صه نه از صه یادگیری به اقت ورت آموزش از راه دور درآمدهب از منمر یک نقی

 .شودهای مجازی نیو به آن نگریسته میهای مهم آموزشمحدودی 

 یو به ن ای اس  نقش معلمسوادب انواع و گستردگی آن نه شامل سواد علمیب دیجیتالیب رسانه با توجه به مفهوم امروز

بسددی آگاهی و تفتر انتقادی اسدد . الزمه این توانمندیب افوایش سددواد تبع فراتر از انتقان معلومات اسدد  و آن هم 

ای و اطالعاتی مربیان و معلمان اسدد  نه همین نیفی  معلمان در برخورداری از سددواد رسددانه آنان را برای رسددانه

 نند. نسل واجد شرایی می نتربی  ای

 تعاریف سنتی سواد آموزی و رویترد آموزشی  رسد بیشتر موسسات رسمی آموزش و پرورش هنوز به دنباننمر میه ب

 محور هستند.تمرین

 ری نارگیریوی در مورد بهبا توجه به حادث شدددن شددیوع گسددترده نرونا و مسددائل مبتال به ناشددی از آنب نبود برنامه

معیارهای های آموزش مجازی و ابهام در مورد اثربخشی نیفی  محتوای ارائه شده از این طریق و ترین محییمناسب

 سنجش در این مدن آموزشی همه و همه بر لووم مضاعف تجهیو معلمان به دانش سواد رسانه تانید دارد.
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 :مقدمه و بیان مسئله 

ضریب نفوذ اینترن  در جامعه افوایش چشمگیری داشته و زندگی همگانی با فضای سایبر گره خورده اس ب از همین رو 

 رسد.نمر میه های آن امری ضروری بها و تهدیدو آشنایی با فرص توجه به ابعاد مختلف این پدیده 

های عصر حاضرب نیاز آموزش و پرورش قرن بیس  و یتم به نوعی از تعلیم و تربی  اس  نه با این حجم عمیم از ضرورت

 آور فناوری همراه و همگام باشد.از تغییرات حیرت

های رایی ننونی نیو با توجه به شدیوع ویرور نرونا برای جبران فعالی شد بردار نیسد ب دراز آنجا نه امر آموزش تعطیل

شده و عمدتا در  سنتی خارج  صه آموزش از حال   ضوریب عر ضای مجازی بح صورت التترونیتیب عموما آنالین و با ه ف

شتیل گروه شبتهت سی در  ضوری برگوار میصورت غیره های اجتماعی و ارائه درور بهای در از راه دور  آموزششود. ح

هاسدد  در دنیا متداون و رایا اسدد  اما ترنیب این نوع آموزش با اینترن  منجر به ابداع روش جدید تدری  به نام سددان

 ( 98ب ص 1382)محمدی  .آموزش مجازی شده اس 

بهره برده ...  نیو  های اجتماعی ومانند پادنسددد ب وبالوب ویتیب شدددبته 2 در این نوع از یادگیری نه از ابوارهای وب

سان به شودب ویژگی مدرر و فراگیر بمی شده و مدر شمگیری متحون  صرف و انتقان دانش به ه طور چ سخنرانی  جای 

 ( 1392فر )یودانی و تمنایی .گر و مشاور را دارندننندهب تسهیلفراگیرانب نقش راهنماب هماهنگ

سواد رسانهقدر مسلم  تواند پاسخی در خور به عمده مسائل و دغدغه میای نیو به شرط فهم و درک صحیح آن موضوع 

به  دوننتهای تولیدی آنها باشد. شاهدیم از استعاره  ناشی از استفاده صحیح از رسانه ها و فناوری های نوین و نیو پیام

ستفاده می شهروند ا سانهجای  سواد ر ضوع  سواد شود نه در ارتباط با مو س  از همین رو  سیار معناداری ا ستعاره ب ای ا

 وندها از فناوری های نوین ارتباطی اس .ای پاسخی بر عمده مسائل و پیامدهای چالش برانگیو استفاده وسیع ن رسانه

سانه ای بر  سواد ر سو وظیفه آموزش  سانه2( نهادهای آنادمیک 1عهده: از دیگر  ( نهادهای حقیقی و مدنی 3 و ( نهاد ر

به عبارت دیگرب حان نه نهاد نند. ترین نهاد آنادمیک عمل میعنوان رسدددمیه اسددد . در این میان آموزش و پرورش ب

آموزان این دانش ای برای آموزشآموزش و پرورش مطابق نیازهای روز جامعه با تالیف و چاپ نتاب تفتر و سددواد رسددانه

سان نار س ب هدف سرزمین با هدف تربی  ان صه ورود پیدا نرده ا سلی پویاب به این عر ضر آمد و خالق و ن پژوهش حا

رسیدن  بای تا نقد متن()از انتخاب ساده رسانه ایاز سواد رسانه معلمان برخورداریمعطوف به بررسی ضرورت و نیفی  

سیر زمینه سطح عمیق آن )فهم و تف سانه امر تولیدو  های بازنمایی متن(ببه  سواد ر سطح عالی  شده ) نه در  ای واقع 

 باشد.اس (ب می

صورتی نه معلم به تعداد نافی و با نیفی  در اختیار "قون ژان پیاژه ه ب سازی آموزش و پرورش در  صالح و باز زیباترین ا

 (.1367خواهد شد )ناروان نباشد با شتس  روبرو 

وان در میتربی  نسددلی آگاه و شددهروندان ننشددگر برای جامعهب آفرین در بدیل و ممتاز معلم و نقشنیفی  عنصددر بی

نمام آموزش فعلی نشور در حالی نه روش یادگیری  عنوان دانشی متتی بر مهارت دره ای باش از سواد رسانهبرخورداری

ای هاز منمر یک نقیصه نه از محدودی صورت آموزش از راه دور درآمدهب ه به اقتضای فراگیری بیماری نرونا در نشور ب

 شودب مسئله پژوهش بوده اس .های مجازی نیو به آن نگریسته میمهم آموزش
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سانه سواد ر سانهای در گوتعریف عملیاتی از  ستفاده بهینه و مطلوب از ابوارهای نوین ر ای در ننار مقوله ارش پیش روب ا

 نیفی  یادگیری و یاددهی توسی معلمان اس . یارتقا به منمورتوانایی تهیه و تولید محتوای متناسب برای امر آموزش 

 

  موانع کاربرد فناوری 

 

  مبانی نظری 

 ند:آموزش و رسانه هستند نه به قرار زیرحوزه  معطوف به دوتتیه اصلی این مطالعه بر نمریاتی اس  نه 

 وظایف »ب «منبع شددخصددی»ب «سدداختارهای دانش»شددامل  1ای مطابق دیدگاه پاترعوامل مرتبی با سددواد رسددانه

 «. هاها و تواناییمهارت»و « پردازش اطالعات

 نندب چنانته جهان تصددریح دارد سددواد رسددانه ای همانند فیلتری داوری نننده عمل می 2نمریه الیواب  تامن

ه شود. پیام رسانمیبا پیام معنادار  ههمواجمشتل  نندمترانم از پیام هاب از الیه های فیلتر سواد رسانه ای عبور 

 نند:  الیه عمل می 3ای در 

 

 )رژیم مصرف( استفاده از رسانه هااهمی  برنامه ریوی شخص در نحوه الیه اول: 

ها و موضوعات عمیق مانند ویژگی پیام هاب ارسان نننده تر رسانه و پرسشتوجه به جنبه های نامحسورالیه دوم: 

 ها و ...پیام

های ان دربارة چارچوبؤپرداختن به تجویه و تحلیل و سدد ؛هامهارت الزم برای مصددرف انتقادی رسددانهالیه سـوم: 

 (1380پیام و اهمی  داشتن شناخ  حقایق و جنبه های حذف شده پیام از سوی مخاطب )تامن ساخ  

 

 شروع مینمریه آموزش اطالعات هم می های ممتن شود نه منبع از میان تمام پیامگوید فرآیند ارتباطی زمانی 

 یک پیام را انتخاب نند.

 

                                                           
1 .Potter, W. James 
2 . Thoman, E 

اندانش ناکافی برخی معلم-1

در استفده از فناوری

ی به کیفیت پایین دسترس-2
اینترنت

وجود فیلترهای زیاد در -3
مسیر دسترسی به محتوا

رسی ارتباط ضعیف تکالیف د-4
ات با فن آوری اطالعات و ارتباط

(2005والدرز )
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 :نمودهای آموزش مجازی 

های توان در دستهو دارای نمودهای متفاوتی اس  نه می اطالعاتب آموزش مجازیاز مهمترین رویتردهای عصر 

 بندی نرد:گانه تقسیمسه
 

ــال  .1 بار در س یادگیری همانند  1978یادگیری از راه دور: اولین  ــد. در این نوا از  در فنالند اجرا ش

سنتی نیاز ست.آموزش  ضور معلم ا شی  مند ح سایر مواد آموز صوت یا حتی ویدئو و  همچنین کتاب، 

 گیرند.معموال مورد استفاده قرار می

شیوه از اواخر دهه  .2 ستفاده  1980یادگیری برخط: این  شیگان مورد ا شگاه هاروارد و می میالدی در دان

 واقع مثلثدر  های سنتی در محیط یادگیری است.قرار گرفت. مهمترین وجه تمایز این روش با کالس

 تفاوت که محیط کامال مجازی است.برگزاری آن است با این لم، متعلم و محیط الزمه عم

ــی که یادگیری تلفیقی مجازی: در این نوا از یادگیری نیز، تمام روش .3 های تدریس و امکانات آموزش

شت را میدر روش صور یادگیری مجازی وجود دا سایر  سنتی آموزش و یا  موزش توان در امر آهای 

 (1384دخیل کرد: سخنرانی، پاورپوینت، صوت، نمودار و ... )منتظر 

 

 :انواع تعامل در آموزش مجازی 

 شود: در محیی یادگیری التترونیتی از سه نوع تعامل یاد می

 
 

 

مربی-تعامل فراگیر

فراگیر-تعاما فراگیر

محتوا-تعامل فراگیر
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 محتوای مطلوب آموزش مجازی: ویژگی 

 باشد: ویژگی 4های التترونیتی باید دارای توان گف  نه محتوای دورهدر مجموع می
 

 
 

 نقش معلم در آموزش از راه دور 

در یادگیری مهم اسدد .  دطور برابر برای فردی نردن مواره بعدی اسدد  و شددامل آموزش و مشدداوره نه ب این نقش دو

 :محقق شود زیر باید قابلیتی بمجازی درورطراحی 
 

 

 مزایا و معایب آموزش مجازی 

 از جمله:ظرفی  آموزش مجازی تقریبا نامحدود اس  

 نیاز شخصی رامتان طراحی برنامه درسی توسی هر متعلم منطبق ب 

  های برابر یادگیریایجاد فرص 

 امتان استفاده از محتوای آفالین 

 جامعی  گرایی 

  متعلم محوری 

 وب های نمتر در صورت وجود زیرساخ هوینه 

علمی بودن محتوا

معماری محتوا

استفاده مناسب از چند رسانه ای ها 

(.1391سراجی )توجه به جنبه های فنی 

استفاده از رسانه ها در انتقال مفاهیم مکمل باشد 

تعامل استفاده از گرافیک و رسانه های مختلف برای افزایش
(.1399موالئی )بین فراگیر و محتوای درسی 
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  تنمیم آهنگ یادگیری 

 جویی اجتماعی و ملیحذف مطالب تتراریب صرفه 

 وایش قدرت نگهداری اطالعاتاف 

 افوایش امتان پیگیری نار فراگیر 

 امتان خودارزشیابی 

  (1398تاثیرات مثب  فرهنگی و اجتماعی ناشی از عدم نیاز به مهاجرت؛ )شعبانی و محمودی 

 برشمرد: توانمی را زیرهای آموزش مجازی نیو موارد از معایب و چالش

 های آموزش مجازیمشتالت سامانه 

 نوسانات شبته جهانی اینترن  و مسئله پهنای باند 

 حذف تقریبی زبان غیر نالمی 

  های فرهنگیمحدودی 

 ( 1393ب نیانچالش ارزشیابی از متعلمان.) 
 

 ایسواد رسانه 

سانه ای نه دهه   سواد ر صلی ترین محورهای  1960موضوع  ستو به این موضوع و اهمی  آن ورود پیدا نرد یتی از ا یون

شورهایتحقیقات  شته ای در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری در ن س  )مک وایرتر و  ی همچونبین ر آمریتا و نانادا بوده ا

( دغدغه هایی جدی در ارتباط با ناربران و 1998( و هم در محافل سددیاسددی و تصددمیم گیری )روبین 2011همتارانب 

 مصرف ننندگان فناوری های نوین ایجاد نرده اس .

سانه ای دایره المعارف بین المللی ارتباطات می سواد ر سانه از میان تعاریف گوناگون  سواد ر سد:  یابیب توانایی دستای نوی

 تحلیلب ارزیابی و خلق پیام هایی از میان متون مختلف اس .

 شود.پرسش زیر مطرح می 5نمران علم ارتباطات سواد رسانه ای را مفهومی می دانند نه در صاحب

سانه ای را می آفریند؟  -1 شده  -2چه نسی پیام های ر ستفاده  سانه ها برای جلب توجه مخاطبان ا ندام یک از متون ر

س ؟  سان دارند؟  -3ا سیرهای گوناگونی از پیام های یت ضاوت ها و تف سبکارزش -4چگونه افراد مختلفب ق های ها و 

 ازندگان و آفرینندگان پیام چیس ؟هدف س -5شوندب ندامند؟ زندگی نه در رسانه ها ارائه می

و چگونگی تعامل عقالنی با  از نگاه یونسددتو نیوب سددواد رسددانه ای بر درک نارنرد رسددانه هاب ارزیابی و تحلیل نارنردها

 ها در جه  خود مدیریتیب تانید دارد. رسانه

های ارتباطی همچون موبایل و اینترن  فناوریبیش از هر زمان دیگری از طریق با توجه به اینته در جوامع امروزی افراد  

ای به با یتدیگر در ارتباط و تعامل هسددتندب این تعامل فناورانهب نقطه نانونی مطالعات و تحقیقات مربوط بر سددواد رسددانه

سی این فناوری سا شناختیب اخالقیب فیویتیب فرهنگیب اجتماعیب روانی و اح صوص با تأنید بر تاثیرات رفتاریب   ایهخ

 ( 1998ها اس  )روبین نوین در زندگی روزمره انسان

 ای تا توان نقد ودهد از تنمیم رژیم مصددرف رسددانهها را امتان مینوتاه سددخن اینته تجهیو به این هنر طیفی از توانایی

  ای.تفتر نقادانه و در سطح نهایی آنب تولید رسانه
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 و اطالعاتیراهکارهای تجهیز و تقویت معلمان به سواد رسانه ای 

 ای های اطالعاتی و نتابخانهای مانند پایگاهدسترسی به منابع اطالعاتی و رسانه مهارت دسترسی: -

 چگونگی نصب نرم افوار و ... –مهارت فنی استفاده از رسانه ها  مهارت استفاده کاربرد: -

 شامل تفتر انتقادیب تفتر خالقب مهارت پرسشگریب مهارت مقایسه  مهارت تجزیه و تحلیل و ارزیابی: -

 (.1398های هنری اس  )امیری توانایی تولید محتوا نه عالوه بر مهارت فنی نیازمند فراگیری مهارت مهارت تولید: -
 

 گیریبندی و نتیجهجمع 

شددروع  منجر بهرسددانی  اطات و اطالعهای جدید در عرصدده ارتبآوریآور فنتحوالت گسددترده و توسددعه سددریع و حیرت

ترین محصدددون آنب شدددبته اینترن  و پارادایمی جدید در زندگی جوامع امروزی و اطالق عنوان انقالب شدددده نه نمایان

 های اجتماعی اس .رسانه

سیعی از پیامآموزش و تربی  ن  ستر تهایی نه در وند آگاه و قادر به تفتر انتقادی در ارتباط با محتوای حجم و عامالت ب

 های ارتباطیب قادر به تعامل ومطالبه تحلیل منبع پیام و چرایی دریاف  پیام .نندروزانه از نانالهای مختلف دریاف  می

سازمان ساختارهای  شیدن  سانهبه چالش ن س  نه بر عهده نهادهای آموزش و فرهنگی های ر ای مدرن و ... وظیفه ای ا

شگاه س  )عبار قنبری ها همچون آموزش و پرورشب دان سازمان آموزش و پرورش ب1398و... ا شانی این امرب  ه (. در پی

 ترین متولی سواد آموزی در نشور قرار دارد.عنوان مهمترین و اصلی

ع ای اس  نقش معلم نیو به تببا توجه به مفهوم امروز سوادب انواع و گستردگی آن نه شامل سواد علمیب دیجیتالیب رسانه

سانهفراتر از ا سواد ر س . الزمه این توانمندیب افوایش  سی آگاهی و تفتر انتقادی ا س  و آن هم ب و  اینتقان معلومات ا

 نسددل ناطالعاتی مربیان و معلمان اسدد  نه همین نیفی  معلمان در برخورداری از سددواد رسددانه آنان را برای تربی  ای

 نند. واجد شرایی می

سمی آنمر میه ب سات ر س شتر مو سد بی شی ر سواد آموزی و رویترد آموز سنتی  موزش و پرورش هنوز به دنبان تعاریف 

 محور هستند.تمرین

سفانه  شناختی بهرغم اینته برنامه بهمتا شد  ما های تفتر انتقادی را دارندب اویژه مهارتهای یادگیری التترونیکب ادعای ر

 رسد.نمر میه میان بسیار برجسته بشود نه نقش معلم در این این وجه در متعلمان ضعیف ارزیابی می

های اصلی نیو مطرح اس  رویترد حانم بر این فضای آموزشی در نشور عنوان یتی از چالشه نتته قابل تامل دیگر نه ب

بایسددد  گر و متعلمی نه میعنوان هادی و تسدددهیله بوده و عدم تغییر نقش معلم ب« ایارائه»اسددد  نه به شدددتل 

 نام ضعف تعامل در اسلوب جاری سیستم آموزشی نشور حتای  دارد.ه ای ببشود از نقیصه جستگوگری فعان اطالعات

شدن  سائل مبتالبه عالوه با توجه به حادث  شی از آنب نبود برنامهشیوع گسترده نرونا و م ارگیری نریوی در مورد بهبه نا

محتوای ارائه شددده از این طریق و معیارهای های آموزش مجازی و ابهام در مورد اثربخشددی نیفی  ترین محییمناسددب

 دانش سواد رسانه تانید دارد.و  همه بر لووم مضاعف تجهیو معلمان به هنر بسنجش در این مدن آموزشی


