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چکیده
این پژوهش از نوع پژوهشها ی کیفی بوده که با استتافاده از ن یه دادهبنیاد(گ اندد تئوری) انجام شتتد.
جامعه آماری این پژوهش ،مدی ان باستتاب ه آموزو و پ ورو ،استتاتید دانشتتهاه در رشتتاهها ی علوم ت بیای،
ارتباطات و رسانه و ماخصصان مج ب در حوزه سواد رسانه و فضای مجازی بودند که با اسافاده از نمونهگی ی
هدفمند و معیار اشباع ن ی از تعداد  33نف به عنوان مشارکتکننده ،دادهها جمعآوری گ دید .پژوهشه با
استتافاده از م و ههای بهدستتتآمده ،طی ستته م حله کدگراری باز ،کدگراری محوری و کدگراری گزینش تی،
ت بیت رسانهای را به عنوان پدیده محوری مورد مطا عه ق ار داد و ش ایط علی ،زمینهای و مداخلهگ و پیامدها
و راهب دها را استاخ ا و دستاهبندی نمود .جهت اطمینان از روایی و پایایی پژوهش ،مصتاحبهها با بعضی از
اف اد چندین بار تک ار و ناایج حاصتتتز از کدگراری در چندین م حله به رؤیت چند تن از استتتاتید مج ب و
همچنین خود مصتاحبهشتوندهها رستید و در این بین از گ وه ها ی کانونی که ماشتکز از ش کتکنندگان در
پژوهش بود نیز چندین بار استافاده گ دید .ب اساس ناایج بهدستآمده از پژوهش ،با توجه به رشد روزافزون
قدرت رستانه و ابزارهای تکنو وژیک در زندگی روزم هی دانشآموزان و اث ات شته رسانه در سبک ،نوع و
چهونهی یادگی ی آنان ،الزم بود که تغیی اتی در نحوه و مدل ت بیای و آموزشتتتی مدارس ایجاد گ دد که در
این پژوهش راهب دهایی کارب دی ب ای تح ق این مهم ارایه گ دید.
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مقدمه
ت بیت مفهومی پ چا ش و ف اگی در زندگی بش است که همیشه جزو م و ههای اصلی در
زندگی یک انسان سا م از حاظ ف دی و اجاماعی از آن نام ب ده میشود؛ موضوع ت بیت ،انسان
است که آرمان و هد نهایی او رسیدن وی به کمال و تعا ی است و رسیدن به این هد به
سازوکارهای ویژه و پیچیدهای نیاز دارد .ت بیت عبارت است از ف اهمک دن زمینهها و عوامز ب ای
بهفعلیترساندن و شکوفانمودن اساعدادهای انسانی در جهت مطلوب بهوسیله ت بیت اساعدادهای
انسان شکوفا و ن ام ارزشی و اهدا انسان هدایت میشود & .(Farmahini, Rahnema
) Rezvankhah, 2010ازاینرو فیلسوفان و جامعهشناسان و عا مان علوم ت بیای با گ ایشهای
مخالف ،اقدام به تع یف ت بیت ک دهاند بهگونهای که بهندرت میتوان به تع یف واحدی دست
یافت؛ افالطون ت بیت را عبارت از رساندن جسم و روح به باالت ین پایه کمال و جمال میداند؛
به ن اسپنس ت بیت مهیاک دن انسان است ب ای زندگی کامز؛ ژان آموس کمینوس میگوید:
آموزو و پ ورو هن ی است که اف اد را ب ای زندگانی آماده میکند و هد این است که ف د
دارای دانش ،اخالق و دین شود؛ دورکیم در این خصوص میگوید :ت بیت عملی است که نسزهای
بزرگسال ب روی نسزهایی که هنوز ب ای زندگانی اجاماعی پخاه نیساند انجام میدهند و هد
آن این است که در کودک ،شماری از حاالت جسمانی و ع النی و اخالقی را ب انهیزانند و ف د را
ب ای محیط سیاسی که اقاضاء میکند آماده کنند ( .)Gharaee, 2016محمد ت ی جعف ی به
عنوان یک فیلسو ش قی ت بیت را اینهونه تع یف میکند؛ ت بیت یعنی پ ورو همۀ جنبههای
فک ی و عاطفی و جسمی و اجاماعی ف د و ساماندهی رفاارهای او ب اساس مبانی و دساورهای
اسالمی ب ای تح ق هد های اسالم در زمینههای گوناگون زندگی (.(Jafari, 2018
خست و باق ی به عنوان یکی از صاحبن ان معاص در این حوزه نیز بیان میدارد که ت بیت
استالمی یعنی شتناخت خدا به عنوان رب یهانه انستان و تندادن به ربوبیت او و چشتم بسان از
غی او ( .)Bagheri, 2016اما درنهایت نیز کستتتانی ب این باورند که م اد از ت بیت همان مفهوم
اجاماعیشتدن استت اما این مفهوم بینهایت بزرگ همیشته تحت تثثی عواملی شتتناخاهشده از
جمله محیط ،همستتاالن ،خانواده و  ...ق ار میگی د .رایزمن 1معا د استتت ت بیت ف دی در م حله
نخستت از ط یق حماستهها و افستانهها و استطورهها شکز میگی د که بهصورت شفاهی به اف اد
منا تز میشتتتود ،در م حلته دوم ت بیتت از ط یق کاتاب و آموزو مکاوب منا تز میشتتتود
( )Mahdizadeh, 2017و در م حله ستتوم وستتایز ارتباط جمعی هستتاند که اف اد را میستتازند
1. D. Riesman
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آنهم نه در میان خانواده و یا درگوشتتته عز ت بلکه در میان گ وه دوستتتاان و همستتتاالن؛ این
آموزو در تمام طول زندگی انسان تداوم مییابد ( .)Sarokhani, 2016رایزمن میگوید رسانهها
ن ش معلمان خصتتوصتتی ف زندان ما را بازی میکنند .ب این استتاس رستتانهها ن ش ستتازندهای ب
شتتخصتتیت و ت بیت اف اد دارند و بخشتتی از م حله جامعهپری ی و اجاماعیشتتدن را به دوو
میگی ند ( .)Dadgaran, 2017وستتایز ارتباط جمعی به عنوان جلوهای از ب وز رستتانه با اناشتتار
اطالعات ،آگاهیها و دانستتانیها ی نوین ،آموزو رس تمی را از انحصتتار مدارس ،آموزشتتهاهها و
دانشتتهاهها خار ک دهاند و در پارهای موارد در کنار تالوها ی دانشآموزان ،معلمان و استتاادان
بدون هیچ محدودیت زمانی ،مکانی ،ستتتنی و جنستتتی آموزو انستتتان ها را در جامعه ب عهده
میگی ند و باید گفت که رستتتانه ها تثثی عمی ی در تعلیم و ت بیت دارند ( Mo’tamednejad,
 .)2012با ظهور رستتانهها ی جدید و نفوذ در ستتبک زندگی ف دی و اجاماعی اف اد ،به تدریج این
بحث قوت پیدا ک د که "رستتتانه میتواند ب ت بیت اث بهرارد و حای با نهاهی عمیقت میتواند
گفت رستتانه میتواند بهصتتورت یک ت بیتکنندهی قوی ایفای ن ش کند و به تعبی ی دیه بحث
ت بیت رستتانه ای از حا ت فانازی به مفهومی عمومی و اجاماعی تبدیز شتتد و جزو دغدغه ها ی
اصتتتلی فعاالن ع صتتتهی ت بیت ،م بیان ت بیای ،مدی ان مدارس ،معلمان و وا دین ق ارگ فت .با
توجه به تغیی ات پ شتااب در ع صهها ی مخالف دنیای ام وز ،نهاد آموزو و پ ورو نیز که جزو
نهادهای تثثی گرار در ف آیند ت بیت کودکان و نوجوانان میباشتد نیازمند تحول و توجهی دوصد
چندان استت تا باواند وظایف استاستی خود را در آموزو و پ وروِ نستز ف دای کشور بهگونهای
بایستتاه و شتتایستتاه انجام دهد به طوری که حای این مهم در” ستتند تحول بنیادین آموزو و
پ ورو “با عنوان” بهستتازی و تحول در ن ام ب نامهریزی آموزشتتی و درستتی و زی ستتاختها ی
کا بدی “مط ح شده است (.)Hashemi, 2014
این مهم در مدی یت ب ستازمانها ی آموزشتی بهویژهب مدارس ،در ق ن بیست و یکم مهمت
نیز شتده استت ( .)Simpkins, Kean & Eccles, 2006مدارس و سبک مدی یای حاکم ب آنها
به عنوان یکی از عوامز تثثی گرار ب ت بیت قشتت دانشآموز ،همواره در تالشتتند که ن ش ت بیای
رستانه ،این مهمان ناخوانده در حوزه ت بیت را در پازل عملیاتی خود مشخ ک ده و ماناسب با
نوع و کارک دها ی رستتانه و ابزارهای دیجیاال بها ین به هکش تی را از آنها در ت بیت نستتز آینده
بهعمزآورند؛ اما با ح کت شتتاابان علم و پیشتت فت جنون آمیز فناوری ها ی ارتباطی و استتافاده
وستیع از رستانه ها ی دیجیاال در بین دانشآموزان ،به ن میرسد مدارس دچار یک س درگمی
در ع صتته تعلیم و ت بیت شتتدهاند و این میتواند ناایج نامطلوبی بههم اه داشتتاه باشتتد؛ با ظهور
رستانهها ی پیش فاه و فناوری مدرن همچون ماهواره ،رایانه شخصی ،موبایز و ...که همهی ن ش
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آموزشتتی و ت بیای را دارا هستتاند ،میزان کنا ل مدارس ب آموخاه ها کما شتتده و کیفیت و
جهتگی یهای آموزشتتی و ت بیای نیز کاهش یافاه استتت و مدارس رقبای جدیدی را شتتاهد
هستتتاند و باید اذعان ک د که دیه تعلیم و ت بیت محدود به مکانی به نام مدرستتته نیستتتت
( .)Sarmadi, 2015از سویی دیه در سند ن شه جامع علمیکشور و سند تحول بنیادین آموزو
و پ ورو نیز ب این مفهوم تثکید شتتتده استتتت که در جامعه فعلی ،با مدارس ستتتنای نمیتوان
دانشآموخاهتان را ب ای آینتده آمتاده ک د و ب ای اینکته دانشآموخاهتانی دانا ،توانا و ماعهد در
ع صتهها ی داخلی و بینا مللی داشتاه باشیم نه تنها نیازمند تحول در تمامی ع صهها ی تعلیم و
ت بیت هستتایم بلکه مفهوم مدرستته نیز نیازمند بازتع یف و تحول استتاستتی استتت و مطابق با
محورهای ارایه ش تده در ب نامه تعا ی مدی یت مدرستته ،مدارس ماعا ی هزاره کنونی باید با ایجاد
فضتایی شتاداب ،شت ایط ایمن را ب ای پ ورو و شتکوفایی اساعدادهای دانشآموزان مورد توجه
ق ارداده و با آموزوهای عملی خود حس مستتتؤو یتپری ی و مشتتتارکت فعاالنه در جامعه را در
آنها ایجاد و نهادینه کنند (.)Mohebi, 2015
از جمله موضوعتتتات مهتتم در دوران معاص تغییتت ات و دگ گونیهایی استتت که در حتتوزﺓ
یادگی ی و تعلیم و ت بیت ایجاد شتتتتتتده استتتتتتت؛ به همین د یز ن ش رستتتتتتانههای جمعی
پی امتتون آمتتوزو و پتت ورو نویتتن ،از من جایتتهاه ف هنهی ،اجاماعی و اقاصادی مبحﺜی
چا ش ب انهیز در یادگی ی استتت و اهمیت این موضوع وقای دوچندان میشتتود که عامه م دم
در تماس مستتتا یم با این رستتانهها ق ار دارند ،زی ا رسانهها از یک سو رقیب اطالعاتی و علمی
فعا یتهای آموزشی در حوزﺓ آموزو و پ ورو و از ستتویی دیه زمینهستتاز چا شهای فک ی و
عملی در بین آحاد اجاماعی جامعه هساند ( .)Hoseinzade & Mouhammadi, 2010رسانه و
فضتتتای مجتازی نه تنها توانستتتاه در حوزه ت بیت خانوادگی و اجاماعی دانشآموزان تثثی گرار
باشتد(و آن ا نیز به مدارس منا ز کند) بلکه توانساه است در حوزه آموزشی نیز تغیی ات شه فی
در ستتتبتک ،نوع و چهونهی ارایته آموزو در متدارس ایجتاد کنتد .این تغیی به تدریج در حوزه
شتتتناخای و معنایی دانشآموزان نیز رستتتوی پیدا ک ده استتتت؛ بدین معنا که دانشآموزان را به
اقیانوسهایی وستتیع با عم ی کم تبدیز ک ده استتت .دانشآموزانی که با توجه به درگی شتتدن با
رستانه و فضتای مجازی افاهای شتدید تحصیلی و با ابع آن تنش ها ی شدید روحی و روانی پیدا
ک دهاند و به شتخصیتها یی درونه ا تبدیز شدهاند؛ ام وزه همه ب این باورند که ت بیتک دن و به
ثم رستاندن یک انسان ،بسیار مهمت از آن است که معلوماتی را به او بیاموزند بدون آنکه قدرت
و درک صتتحیحی از کارب د آن در زندگی داشتتاه باشتتد .از ط فی آینده ه جامعه ای در گ وی
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ت بیت صتحی انسانهای تشکیز دهنده آن است که با رشد جامگسیخاه و قدرت روزافزونی که
رستانه در ستبک زندگی جامعه پیداک ده باید پری فت که دیه رووهای ت بیای گرشاه کارک د
مناستتب را جهت ت بیت نستتز جدید از دستتت داده و باید در این زمینه اقدامی صتتورت پری د
( .)Mehrani, 2017ازاینرو بتا توجته بته این هجم از تتثثی و قتدرت فوق ا عادهی رستتتانه در
ت بیت(که به آن اشتتاره گ دید) و نبود مد ی ب ای مواجهه فعال در این ع صتتته و ایجاد تغیی در
ستتبک مدی یای مدارس به عنوان پیشتتهامان م اکز ت بیای در جامعه ،میتوان به ض ت ورت انجام
این پژوهش در رستیدن به اسا اتژیها و زمینههای مؤث ب م و ه محوری ت بیت رسانهای پیب د
و باوان با ارایه این ا هو ش ت وعی داشتتاه باشتتیم ب تغیی در ستتبک و ا هوی مدی یای مدارس در
ت بیت نسز جدید دانشآموزان که با رسانه به دنیا میآیند و با رسانه روزگار میگررانند.
چهارچوب مفهومي پژوهش
چهتارچوب مفهومی این پژوهش ب ن یته ها ی آ ب ت باندورا و دیوید رایزمن و چار زکو ی
استتاوار استتت .در مورد چهونهی تثثی رستتانه ها ب رفاار اف اد و ت بیت آنها ن یه ها ی گوناگونی
گسا و یافاند .در بین ن یهها یی که در جست وجوی تش ی تثثی رسانهها ب رفاار هساند ،از
ن یه یادگی ی اجاماعی به عنوان یک عامز غی مسا یم در مورد اث گراری پیام ها ی رسانهای ب
رفاار مخاطبان میتوان نام ب د .در اوایز دهه ،1691روانشتتناس اجاماعی ،آ ب ت بندورا ن یهای
بازنه ی شتتده در مورد ن یه یادگی ی اجاماعی و یا ن یه ا هوستتازی مشتتاهدهای ارائه داد که
ن یه قدرتمندت ی ب ای توضتی یادگی ی ت لیدی یا مشاهدهای است؛ بندورا معا د بود بها ین
روو ب ای آموزو رفاارهای جدید به ویژه ب ای کودکان این استتتت که رفااری را که میخواهید
کودک بیتاموزد ،بته وی نشتتتان دهید؛ آ ب ت باندورا در ن یه خود اینگونه اشتتتاره میکند که
مهمت ین نوع یادگی ى انستان ،یادگی ى مشاهدهاى است که همان ت لید یا س مشقگی ى است،
ف د با اناخاب یک ا هو یا ستت مشتتق ،به ت لید رفاار آن مىپ دازد؛ بندورا ،این نوع یادگی ى را در
چهار م حله توضتتی مىدهد :م حله توجه ،بهیادستتپارى ،بازآف ینى و انهیزشتتى؛ ب استتاس ن او
یادگی ی ف د از ط یق مشتتاهده صتتورت میگی د ،او ضتتمن مطا عات خود مد ی را ب ای یادگی ی
ارائه میدهد ،او این مدل را به نام یادگی ی مشتاهدهای مع فی ک ده است ،ب طبق این ا هو چهار
ف ایند ب یادگی ی مؤث ند)1:م حله توجهی )2م حله بهیادستتتپاری)3م حله بازآف ینی )۴م حله
انهیزشی که با توجه به اینکه یکی از کارک دها ی رسانه مع فی ا هوها به مخاطبان خود و آموزو
به آنان میباشد این ن یه یکی از مبانی ن ی پژوهش ق ار گ فت ).(McQuail, 2006
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از ط فی رایزمن در ن یهی خود عنوان میکند که در سه م حله از زندگی اجاماعی یعنی
-1جامعه باستتاانی یا ستتنای(انستتان از ستتنت هدایت شتتده) -2جامعه ف دگ ایی(جامعه از درون
هدایتشتده)  -3جامعه مصت و ف اوانی(از ب ون هدایت شونده) ،سه نوع انسان و ماناسب با آن
وستتتایتز ارتباطی و بیان جمعی ن ش بستتتیار مهمی ایفا ک دهاند ،از دیدگاه او ت بیت ف دی در
م حله نخستت ،از ط یق حماسهها و افسانهها و اسطوره ها شکز میگی د که بهصورت شفاهی به
اف اد منا ز میشتود و ن ش این نوع ت بیت همزمان ،هم ستنتها را مارک میشوند و هم نشان
میدهند چطور قه مانان بزرگ و استاﺜنایی میتوانند جاودانه شوند .در م حله دوم یعنی م احز
هدایت از درون ،انا ال می اث ف هنهی از ط یق نوشتتاار بهویژه چاپ که انهارههای ف دی را روا
میدهند ،انجام میگی د .در م حله سوم ،یعنی م حلهای که اکنون در ب اب چشمان ما آغاز شده
استت ،این وستایز ارتباط جمعی هساند که اف اد را میسازند ،آنهم نه در میان خانواده و یا در
گوشتهی عز ت ،بلکه در میان گ وه دوستاان و همساالن ،رایزمن میگوید :رسانه ها ن ش معلمان
خصوصی ف زندان ما را بازی میکنند؛ ب این اساس رسانه ها ن ش سازندهای ب شخصیت و ت بیت
اف اد دارند و بخشی از م حله جامعهپری ی و اجاماعیشدن را به دوو میگی ند ( Dadgaran,
 .)2017این آموزو در تمام طول زندگی انسان تداوم مییابد روزنامه ،رادیو و تلویزیون دائماً این
اف اد کلیشهای و ماحدا شکزِ تودهی تنها را هدایت میکنند و رفاار آنها را ن م میبخشند و این
دقی اً همانی است که در ت بیت رسانه ای اتفاق میافاد و به همین د یز است که این ن یه یکی
از مبتانی ن ی این پژوهش ق ار گ فتت .یکی دیه از مبتانی ن ی این پژوهش ن یتات چار ز
کو ی در خصتوص اجاماعیشتدن و جامعه پری شدن اف اد است چ ا که در جهان غ ب ت بیت را
از من ی ب اب با اجاماعیشتتتدن میدانند و به همین خاط از مبانی ن ی این ن یه پ داز در
این پژوهش استتتافاده گ دید .از ن چار زکو ی در م حله جامعهپری ی مجدد ،رستتتانه ها ن ش
اصلی را به عهده میگی ند .وی مهما ین عوامز جامعهپری ی را خانواده ،مدرسه ،گ وه همساالن
و رستتانههای ارتباط جمعی میداند؛ این وستتایز شتتامز روزنامه ،کااب ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره،
تکنو وژیهتای نوین ارتبتاطتات و اطالعات و اینا نت و ...استتتت .وستتتایز ارتباط جمعی دارای
ویژگیهایی مانند پیامگی ان ناآشنا ،س عت عمز زیاد و تکﺜی پیام هساند (.)Dadgaran, 2017
پیشینه پژوهشي
در پژوهشتتی ) Saeidi & Mouhamadpour (2012که با عنوان "ب رستتی تاثی رستتانهها
ب کودکتان و نوجوانتان" انجتام دادنتد در جامعه آماری کودکان و نوجوانان ک مانی به این نایجه
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رستیدهاند که بین استافاده از رستانه ها از جمله تلویزیون ،کامپیوت و ماهواره و رشد اجاماعی و
شتتناخای اف اد رابطه وجود دارد و ی با میزان رشتتد عاطفی و روانی رابطه وجود ندارد؛ در ضتتمن
رسانه به عنوان یکی از عوامز تاثی گرار ب خانواده و دگ گونی روابط درونی آن به شمار میآید و
این تحوالت از ط فی باعث ستت دی روابط بین ف دی در خانواده ،افزایش طالق ،ناتوانی در ت بیت
ف زندان و ...شتتتده و از ط فی باعث افزایش ستتتط اطالعات در حوزه ارتباطات اجاماعی ،نحوه
ت بیت ف زندان ،استافاده بهینه از امکانات بهداشتای و آموزشی و ...شده است .در واقع رسانهها از
ستتتویی باعث ت ویت ب خی ارزوهای اجاماعی و از ستتتوی دیه باعث تضتتتعیف ب خی از آنها
میشتوند Bakhshi, HoseiniDana & DadjoyeTvakouli (2014).نیز در پژوهشی با عنوان
"ب رستی پیامدهای تکنو وژیهای نوین ارتباطی ب ف آیند یادگی ی" اینهونه بیان میکنند که با
توجه به افزایش جمعیت و پیشت فت تکنو وژی ،جوامع در حال پیش وی به سمت صنعای شدن
هستاند ازاینرو ب ای زندگی در اینهونه جوامع ،تطبیق شت ایط خود با شت ایط ،منوط به داشان
دانش ِف اوان ام ی ضتت وری استتت .این ام نیز جز با آموزو ف اگی در ستتط جامعه تح ق
نمییابد .اهمیت آموزو از راه دور ،از ط یق شتتبکههای رایانهای و ویدئو با کنش ما ابز به طور
روزافزونی در ستتط جهان در حال افزایش استتت Taghizade (2016( .در تح یق خود با عنوان
"مطا عه اث بخشتی آموزو ستواد رسانهای ب دانشآموزان" ب این باور است که در عص رسانهای
شتدن جهان و در فضای همه ایی رسانهها ،تسلط ب سواد رسانهای الزم است .ناایج این پژوهش
نشتان داد آموزو سواد رسانهای ب میزان و سط سواد رسانهای دانشآموزان مؤث است و ورود
آموزوهای ستواد رسانهای به مدارس ض وری است Tavosi & Rezvane (2016).در پژوهشی
با عنوان "جایهاه ستتواد رستتانه ای در ن ام آموزشتتی کشتتور" اذعان میکنند که نهاد آموزو و
پ ورو به عنوان او ین نهاد آموزشتی که ف د به عنوان عضوی از جامعه با آن آشنا میشود ن ش
اصتلی را ب عهده دارد .در این نهاد میتوان با گنجاندن واحدهای درستی در دوره ها ی تحصیلی،
زمینه را ب ای ط ح موضتوع ستواد رسانهای ایجاد ک د و در م اطع تحصیلی باالت به عنوان واحد
درسی به طور جدیت ی به آن پ داخت .ماثسفانه ام وزه نه تنها این موضوع در آموزو و پ ورو
و دانشتهاهها مورد توجه ق ار نمیگی د بلکه حای در رشتاههای دانشهاهی از جمله ارتباطات هم
به آن کم توجهی شتتده استتت؛ این در حا ی استتت که کشتتورهای پیشت فاه ب ای باالب دن ستتواد
رسانهای در جامعه اهمیت ویژهای ب ای نسز جوان قائز میشوند و آنها را از سنین پایین آموزو
میدهند Sobhanejad, Afshar & Zarchi (2010( .در پژوهش خود با عنوان آستیب شتناسی
ت بیت دینی در عص ت جهانی شتتدن و راهکارهای تعامز پویا با آن اعالم میدارند از چا شها ی
احاما ی جهانی شتتدن ب ای ت بیت دینی؛ کاهش میزان کنا ل مدارس ب آموخاه ها و کیفیت و
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جهتگی یهای آموزشتی دانشآموزان است Razeghi & Alizade (2017( .در پژوهش خود با
عنوان "اینا نت و جامعهپری ی مجازی نوجوانان" بیان میکنند گستتا و شتتبکه ها ی مجازی و
اینا نت ،شتیوه ها ی جامعهپری ی سنّای را با تغیی ات اساسی مواجه ک ده است و در سط کالن
ه چه یک جامعه در ام جامعهپری ی اعضتتای خود موفّقت باشتتد ،پایداری اجاماعی بیشتتا ی
ب ق ار میشتتود و وفاق اجاماعی در میان م دم بهوجود میآید؛ در نایجه ،جامعه بها میتواند به
اهدا ِ از پیش تعیین شدهی خود دست یابد و در نهایت به سمت توسعهی پایدار ح کتکند .در
پژوهشی ) Diergarten, Möckel, Nieding & Ohler (2017با عنوان "تثثی سواد رسانهای ب
یادگی ی کودکان از فیلم ها و رستتتانه ها " بیان میکنند که در ادبیات گستتتا ده در مورد ن ش
رستانهها ی آموزشی در یادگی ی کودکان و عوامز موث ب یادگی ی ،تاثی احاما ی سواد رسانهای
هنوز مورد ب رستی ق ار نه فاه استت .تحلیزهادر این پژوهش نشتان داده که سواد رسانهای یک
پیش بینی کنندهی مهم در مورد یادگی ی از رسانه است؛ حاى وقای که سای فاکاورهای م تبط
مﺜز هوو را در تح یق کنا ل میکنیم .با نهاهی به پژوهشهای انجام شتتده در موضتتوع رستتانه
درمییابیم که اکﺜ این پژوهش ها درباره ستواد و آموزو رسانه سخن میان میآورند و هیچکدام
از ت بیت رستتانه که زی بنا و مهمت از ستتواد رستتانه استتت ستتخنی نهفاهاند؛ به همین خاط در
پژوهش حاضت به این مهم به عنوان هد اصتلی پ داخاه شتد و مهمت ین سوال این پژوهش در
ح ی ت این بود که مفهوم و مؤ فه ها ی اصتلی ت بیت رستانه چیستتا تا باوان با اسافاده از فهم
آن ،متد ی ب ای ت بیتت رستتتانته ای در مدارس به عنوان اث گرارت ین نهاد آموزشتتتی در حوزه
دانشآموزی داشتاه باشیم و مدی ان مدارس باوانند با اسافاده از یافاه ها ی این پژوهش تغیی اتی
در سبک مدی یت ت بیای مدارس تحت ام خود انجام داده و از رسانه به عنوان بازویی کمکی در
ت بیت استتتافاده کنند .با توجه به یافاه ها ی این پژوهش ،مد ی ارایه گ دید که در شتتتکز  1به
تشتت ی آن پ داخاه شتتده و مؤ فهها و ماغی ها ی بهدستتتآمده در قستتمت ناایج پژوهش مورد
ب رسی ق ار گ فاهاند.
روش تحقیق
از آنجاییکه هد از این پژوهش واکاوی و شتناسایی مؤ فهها ی ت بیت رسانهای دانشآموزان
بته من ور حتاظ در متدی یتت ت بیای و آموزشتتتی متدارس بوده استتتت را این پژوهش از نوع
پژوهش ها ی کیفی در ن گ فاه شتتده استتت و با استتافاده از روو ن یهی دادهبنیاد یا همان
گ اندد تئوری به تحلیز داده ها ی بهدستآمده پ داخاه شد .این پژوهش از حاظ هد  ،کارب دی
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و عملیاتی ط احی شتتده استتت ،اج ای این پژوهش بدین ت تیب در ن گ فاه شتتده که درگام
نخست پس از مطا عهی عمی ی که در موضوع ت بیت و رسانه توسط پژوهشه انجام شد سؤاالتی
محدود جهت مصتاحبههای پژوهش ط احی گ دید(ابزار گ دآوری دادهها در این پژوهش سؤاالت
باز و مصتتاحبه عمیق با میدان تح یق مناخب بوده استتت) ،پس از آن میدان تح یق پژوهش که
شتامز اساتید دانشهاهی خب ه در حوزه رسانه و ت بیت در رشاههای علوم ت بیای ،مشاوره ،رسانه
و ارتباطات ،مدی ان باساب هی آموزو و پ ورو ،م بیان ت بیای دغدغهمند ،مدرسان و ماخصصان
مج ب در حوزه ستواد رستانه و فضتای مجازی ،مشاوران آموزشی و ت بیای مدارس بود بهصورت
ن ی(پس از ب رستی مدارک ،ستوابق و نمونه کارهای اج ایی در حوزه ت بیت و رسانهای ایشان)
ب ای انجتام این پژوهش اناخاب شتتتدند .بدین ت تیب یک یستتتت  ۴4نف ه از میدان تح یق به
عنوان حجم نمونه در ن گ فاه شتتده که  33نف از آنها به تدریج حاضتت به مشتتارکت در این
پژوهش شدند.
جدول شماره  .1نمونه اطالعات جامعه آماری مصاحبه شوندگان
ردیف

جنس

میزان تحصیالت

شغز

رشاه تحصیلی

1

زن

دکا ی

مدی یت رسانه

2

زن

کارشناسی ارشد

مشاوره

مدی مدرسه و مدرس کانونهای ت بیای اصفهان

اسااد یار دانشهاه در رشاه رسانه و ارتباطات

3

مد

دکا ی

مشاوره

مدی مدرسه و موسسه آموزشی پس انه

۴

مد

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

مدی ف هنهس ای تخصصی رسانه و مدرس دانشهاه

4

مد

دکا ی

مدی یت رسانه

معاون اداری ما ی و منابع انسانی شه داری
رییس اداره ب نامه ریزی و توسعه س مایه انسانی

9

مد

دکا ی

مدی یت ف هنهی

7

مد

دکا ی

مدی یت رسانه

معاون دانشهاه ق آن و عا ت و مدرس رسانه

6

مد

دکا ی

جامعه شناسی

مدرس دانشهاه و پژوهشه رسانه و فضای مجازی

11

مد

کارشناس ارشد

11

مد

دکا ی

IT
مشاوره

دبی مدارس تیزهوشان اصفهان در درس رسانه
دبی دبی ساان و مسوول موسسه ف هنهی ت بیای

12

مد

دکا ی

مشاوره

دبی دبی ساان تیزهوشان و مدی م کز مشاوره

13

زن

دکا ی

علوم ت بیای

اسااد یار دانشهاه آزاد خوراسهان

1۴

زن

دکا ی

علوم ت بیای

اسااد دانشهاه اصفهان

14

زن

کارشناسی ارشد

روانشناس کودک

19

مد

دکا ی

روانشناسی

مدی م کز مشاوره و اسااد تمام دانشهاه اصفهان

17

مد

طلبه درس خار

علوم ق انی

مدی بزرگا ین موسسه ت بیای دخا انه کشور

11

مد

کارشناسی ارشد

رسانه

16

زن

دکا ی

علوم ت بیای

مدی مؤسسه ف هنهی آموزشی و م بی

تهیه کننده صداوسیما و مشاورکارگ دان
مدی دبی ساان دخا انه
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21

مد

کارشناسی ارشد

علوم اجاماعی

کارشناس نی وی انا امی ،مدرس کارگاه ها ی رسانه
و مؤ ف کااب درحوزه رسانه

21

مد

دکا ی

علوم اجاماعی

22

مد

دکا ی

روابط بین ا ملز

مدرس دانشهاه وکارگاههای رسانه و فضای مجازی

مدرس دانشهاه امام حسین(ع) ،فعال ف هنهی

23

مد

طلبه درس خار

علوم ق انی

فعال ف هنهی و رییس کارگ وههای ت بیای کشور

2۴

مد

کارشناسی ارشد

روانشناسی با ینی

24

مد

کارشناسی ارشد

مدی یت

29

زن

دکا ی

علوم ت بیای

کارمند بهزیسای
معاون پ ورشی دبی ساان پس انه و مدرس رسانه
اسااد دانشهاه اصفهان

27

زن

دکا ی

مدی یت آموزشی

اسااد دانشهاه آزاد اصفهان

21

مد

طلبه پایه 11

ف ه و علوم ق آنی

فعال ت بیای و سخن ان جلسات دانشآموزی

26

مد

کارشناسی ارشد

مدی یت ف هنهی

مدی ارشد سازمان ف هنهی و م بی ت بیای

31

زن

کارشناسی ارشد

علوم ت بیای

31

مد

دکا ی

جامعه شناسی

32

مد

دکا ی

مشاوره

33

زن

کارشناسی ارشد

علوم ت بیای

معلم مدرسه دخا انه
پژوهشه صداوسیما و اسااد دانشهاه اصفهان
رییس ف هنهس ای خانواده اصفهان
کارمند آموزو وپ وو و م بی کودک

مصاحبهها یی نیمهساخااریافاه با مصاحبهشوندگان در فضایی صمیمی ،دوساانه و غی رسمی
انجام پری فت ،این مصتتتاحبه ها بهصتتتورت م حله به م حله انجام گ فت؛ بهصتتتورتی که پس از
مصاحبه اول و پیاده ک دن مان گفاهو ،سؤاالت و ابهامات در خصوص موضوع ب رسی گ دید و با
توجه به آنها مصتتاحبهی بعدی صتتورت میگ فت .با توجه اشتتباع ن ی پژوهشتته در دریافت
دادهها ،مصتاحبهها پایان یافت و مفاهیم او یه از پیاده ک دن مان صتحباها اساخ ا و با اسافاده
از ف اینتد کدگراری باز ،کدگراری محوری و کدگراری گزینشتتتی ،پدیده محوری پژوهش یعنی
واکاوی مفهوم و مؤ فه ها ی ت بیت رستتانه ای تحلیز گ دید .در روو دادهبنیاد در این پژوهش از
رویک د ستیستاماتیک ب مبنای ا هوی استا اووس و کوربین استافاده شده که در تحلیز داده ها ؛
شتتت ایط علی ،زمینه ای ،مداخلهگ و پیامد ها ی مﺜبت و منفی ناشتتتی از عدم یا وجود پدیدهی
محوری و راهب دها استتاخ ا میگ دد .جهت اطمینان از روایی و پایایی پژوهش ،مصتتاحبه ها با
بعضتی ازاف اد چندین بار تک ار و ناایج حاصز از کدگراری در چندین م حله به رؤیت چند تن از
استتاتید مج ب و همچنین خود مصتتاحبهشتتوندهها رستتید و در این بین از گ وهها ی کانونی که
ماشکز از ش کتکنندگان در پژوهش بود نیزچندین بار اسافادهگ دید.
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به طور خالصتته میتوان گفت در این پژوهش جهت اطمینان از روایی دادهها ،هم در حین و
هم در پتایتان کتار تحلیتز داده هتا  ،از ستتته روو بازبینی مشتتتارکتکنندگان و م ور خب گان
غی ش کتکننده و همچنین کمک و راهنمایی از گ وههای کانونی اسافاده شد.
جدول .2نمونهای از کد گذاری باز مصاحبهها
پاراگرافهای انتخابي مصاحبهها

کدهای مفهومياستخراج شده

در قدیم بخشتتتی از استتتباب بازیهایمان بیجان بودند وبخشی جاندار(مﺜز جوجه رنهی و کبوت و!)..م گ و زندگی
در فهم ما چه معنی ای داشتتتتا االن ب ای بچه ای بازی
کتامپیوت ی انجتام میکنتد چه معنایی داردارستتتانه این
مفاهیم را تغیی داده استتت؛ نهاه به م گ به زندگی(که به
تعبی گیدنز جزء اعامادهای بنیادین و مفاهیم پایه است).

-۴1۴تغیی مفاهیم اساسی زندگی در حوزه سبک زندگی
و ت بیت توسط رسانه
-۴14بتازی هتا ی کتامپیوت ی تغیی دهنتده نه و ها ی
اساسی زندگی کودکان از جمله م گ و زندگی

پاراگرافهای انتخابي مصاحبهها

کدهای مفهومياستخراج شده

نوعی از ت بیت ،ت بیت معکوس استتت! یعنی اینکه ف د راآماده ورود به ع صتتته ها یی بکنی که پیش بینی میکنی
ف د به آن ع صتته ها وارد خواهد شتتد! کی این آمادگی را
ایجاد میکنی ا وقای ف د به جهت ذهنی آماده است .کی
ح از بلوغ میزنی وقای میبینی ف د دارد به ستتن بلوغ
میرستتتد و یا اط افیانش در مدرستتته دارند ح از بلوغ
میزننتد .در ت بیت رستتتانه ای هم همین طور استتتت و
نمیتوان یک نسخه واحد داد.

-313ت بیتتت معکوس یعنی آمتتادگی ف د ب ای ورود بتته
ع صههای پیش رویش
-31۴اهمیت مخاطب در ت بیت رسانه
-314عدم تجویز نسخه واحد در ت بیت رسانهای اف اد
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جدول شماره  .3نمونهای ازمفاهیم ،مقولههای محوری و چگونگي دستهبندی آنها
کدگذاری
کدگذاری باز(مفاهیم همدسته)

محوری(مقولههای

دسته

محوری)
-143نوموفوبیتا بیماری تازه اضتتتافه شتتتده به استتتااندارد
روانشناسی آم یکاAPA
-22۴نه انی جهانی در مورد دخا ت رسانه در ت بیت
-233پیشیگ فان و دقت غ ب در ت بیت رسانهای
-2۴6س درگمی ماو یان ت بیت رسانهای در تع یف مشکز
-337ت اضای م دمی ب ای کار ب روی بحث ت بیت رسانهای
-۴24رسانه ابزاری تعیین کننده در زندگیهای ام وزی

*ب وز نشانههای
ف دی و اجاماعیِ
ض ورت ط ح بحث
ت بیت رسانه در دنیا

-۴4مافاوت بودن مدل ت بیت رسانهای با توجه به ش ایط
-4۴کنا ل محاوا تا سن 1۴سا هی
 -92هماهنهی با نیازهای مخاطب و هم اهی با زندگی او،
مخاصات مدل ت بیت رسانهای
-76داشان ب نامه رسانهای ب ای دورههای مخالف زندگی
 -191دقت و توجه به تفاوتهای ف دی در آموزو مدل
ت بیت رسانهای
 -169ردهبندی سنی  ،بخشی تفکیکناپری از ت بیت و
سواد رسانهای
-31۴اهمیت مخاطب در ت بیت رسانهای
 -۴۴7ت بیت رسانهای با مواظبت از سالمت و روحیه
مخاطبان

*طب ه بندی در
ارایه اطالعات ،
آگاهیها و
مهارتهای ت بیت
رسانهای

پدیده
اصلي

ش ایط علی

ت بیت
رسانهای

اسا اتژیها

فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
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یافتههای پژوهش
با توجه به روو کار در ن یه دادهبنیاد و ناایج حاصز از تجزیه و تحلیز داده ها و کدگراری
مصتاحبهها حول م و ه محوری ت بیت رستانهای در شش م و ه اصلی یعنی :پدیده اصلی ،ش ایط
علی ،شت ایط زمینهای ،ش ایط مداخلهگ  ،راهب دها و پیامدها(منفی و مﺜبت) دساهبندی شد که
در ادامه بهصتورت مشت وح ارایه شتده است .ش ایط علی :عواملی هساند که باعث بهوجود آمدن
پدیده محوری در یک پژوهش میگ دند ) .(Struss & Curbin, 2008در این پژوهش میتوان
به مشکالت موجود در سبک زندگی و ت بیای خانوادهها ی مخالف در مدارس ،عدم قدرت داشان
اصتول ت بیت اسالمیدر جامعه ف هنهی و ف هیخاه ،واگراری ن ش ت بیای عوامز دیه ت بیای از
جمله محیط و خانواده و همستتاالن به رستتانه ،اعایاد رستتانهای شتتدید دانشآموزان به ابزارها ی
رسانهای ،رسانهای شدن ت بیت و آموزو و اینکه رسانه مو فه ای تعیین کننده در زندگی ام وزی
دانشآموزان بوده و بتاعتث تغیی ات روحی-روانی و افتت هتا ی شتتتدید درستتتی و بیانهیزهگی
دانشآموزانِ رستتتانته ای شتتتده در مدارس گ دیده به عنوان علز بهوجود آمدن پدیده محوری
پژوهش یعنی واکاوی مؤ فهها ی ت بیت رستتانهای دستتاهبندی و تحلیز شتتد .ش ت ایط زمینه ای:
نشتتان دهنده یک ستت ی خصتتوصتتیات ویژه استتت که ب پدیده ای دال ت میکند ( & Struss
 .)Curbin, 2008به تعبی ی ش ت ایطی که زمینه ستتاز ب وز م و ه محوری میباشتتد را به ش ت ایط
زمینهای یا واستتطهای میگویند؛ در این پژوهش میاوان به مفهوم و پیشف ضها ی ت بیت ،ن ش
و تثثی و اهمیت ستبک مدی یای مدارس ب ت بیت رسانهای ،ن ش رسانه در بازار آیندهی آموزو
و پ ورو و ن ام آموزشتی ،ن ش حکومت و حاکمیت در زمینه ها ی بستا ستاز ت بیت رسانه ای و
نیاز کودک و نوجوان یا دانشآموزان ماو د شده در عص رسانه به مدل ت بیای رسانه ای به عنوان
ش ایط زمینهای اشاره ک د.
شتتت ایط متداخلهگ  :شتتت ایط عمومی محیطی هستتتاند که راهب دها را تحت تثثی ق ار
میدهند.این شتت ایط میتوانند تاثی ی بهستتزا در ف ایند انجام یا عدم م و هی محوری داشتتاه و
ناایج کار را به ط ز قابز توجهی در اج ای راهب دها تغیی دهند .در این پژوهش میتوان به تثثی
ستتبک زندگی مدرن خانوادهها ،ستتیاستتت گراریهای کالن و م طعی آموزو و پ ورو ،باورهای
درستت و نادرست اجاماعی در خصوص رسانه و ت بیت در بین ف هنهیان و مدی ان مدارس ،عدم
فهم تغیی ات ایجاد شتده در حوزه شتناخای دانشآموزان توسط رسانه ،نهاه منفعالنه و ماثخ انه
مدی ان مدارس به رسانه و عوامز محیطی به عنوان ش ایط مداخلهگ نام ب د.
امتا راهب دهتایی که در مدل این پژوهش بهدستتتت آمد را میتوان اینهونه بیان ک د؛ ت لیز
جایهاه و تصور ذهنی از رسانه در ذهن و زندگی دانشآموزان و وا دین آنها(اینکه رسانه همه چیز
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نیستتت و همه چیزِ ما رستتانه نیستتت) ،تع یف ،تغیی و او ویت بندی مجدد کارک دهای رستتانه،
تع یف ن ش ستتلب یایها به عنوان گ وهها ی م جع دانشآموزی در مدل ت بیت رستتانهای ،ایفای
ن ش کنشتته فعال در رستتانه به دانشآموزان توستتط مدی ان مدارس ،تع یف و تدقیق مؤ فههای
ت بیت استتتالمی و حاظ ک دن ن ش ت بیای رستتتانه در مدارس و م اکز ت بیای ،در ن گ فان
خصتوصتیات انستان آینده(از جمله تاب آوری در م ابز ابهام ،همزیسای با پدیدههای نوی دنیای
رستانه و ،)..گرار از م حله ستواد رستانهای به م حله ت بیت رستانهای بهوستتیله تبدیز آموزو به
پ ورو در مدارس ،تبیین راهکارها و آموزو مهارتهای ارتباطی در بین خانواده ها و دانشآموزان
آنها ،رصتتتد تغیی ات رفااری و روانی دانشآموزان به من ور کنا ل رشتتتد ذهنی و شتتتخصتتتیای
دانشآموز در مدرسه از راهب دهای اساخ ا شده از دادههای این پژوهش میباشد.
پیامدها ناایجی هستتتاند که در اث راهب دها ایجاد میشتتتوند و میتوانند مﺜبت باشتتتند اگ
راهب دها بهصتتورت صتتحی اج ایی گ دند و میتوانند منفی باشتتند اگ به م و ه اصتتلی پ داخاه
نشتتود و راهب دهای مط ح شتتده نادیده گ فاه شتتوند .در این پژوهش میتوان پیامدهای مﺜبت و
منفی را اینگونته بیتان ک د :تغیی ات منفی یتا مﺜبتت عمده در حوزه شتتتناخای دانشآموزان و
شتتتیوه هتا ی یادگی ی و آموزو ،جلوگی ی از آستتتیبهای روحی و روانی دانشآموزان در م طع
حستاس بلوغ با حز تعارضتات ذهنی ایجاد شده در ذهن دانشآموزان بهوسیله رسانه ،کم ک دن
دغدغه ها ی ذهنی و آرامش روانی خانواده ها ی دانشآموزان ،ارت اء ستتط کیفی و کمییادگی ی
دانشآموزان در مدارس ،بازگشتت و احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس ،اسافاده از رسانه به عنوان
بتازوی ت بیای متدارس نته مزاحم ت بیای دانشآموزان ،ظهور متدارس جتدیتد ت بیای با رویک د
رستتتانه ای ت بیای ،تو ید محصتتتوالت خوب رستتتانهای ،تغیی ات معانی در ادبیات نستتتز جدید
دانشآموزان مدارس ،جلوگی ی از اخالل در ن ام آموزو و پ وو با حضتتور رستتانه ،ایجاد سبک
متدی یای تعتامتزمحور در متدارس جدید به جای تحکممحور؛ از پیامدهای ناشتتتی از راهب دها
میباشند .دادهها و تحلیز آنها را در این پژوهش میتوان بهصورت مدل به شکز زی ارایه ک د؛

شرایط علي
 مشکالت موجود در سبک زندگی و ت بیای خانوادههای مخالف در مدارس
 تنبلی وا دین مخصوصا مادران در ایفای ن ش ت بیای خود
 مع فی ناق ا هوهای ت بیای در رسانهها
 واگراری ن ش ت بیای عوامز دیه ت بیای از جمله محیط و خانواده و همساالن به رسانه
 اعایاد رسانهای شدید دانش آموزان به ابزارهای رسانهای
مدرسهبیت و آموزو
شدن ت
رسانهای
فصلنامه
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مدیریت
علمی
 عدم قدرت داشان اصول ت بیت اسالمی در جامعه ف هنهی و ف هیخاه

شرایط مداخلهگر

شرایط زمینهای(زمینهها)
 مفهوم و پیش ف ضهای ت بیت
 ن ش ،تاثی و اهمیت سبک مدی یای مدارس ب ت بیت رسانهای
 ن ش رسانه در بازار آیندهی آموزو و پ ورو و ن ام آموزشی
 ش ایط محیطی زمینه ساز ت بیت رسانهای
 ن ش حکومت و حاکمیت در زمینههای بسا ساز ت بیت رسانهای
 نیاز دانشآموزان ماو د شده در عص رسانه به مدل ت بیت رسانهای

 تثثی سیاستهای م بیان و م اکزت بیای
 سبک زندگی مدرن خانوادهها
 سیاست گراریهای کالن و م طعی آموزو و پ ورو
 باورهای درست و نادرست اجاماعی در بین ف هنهیان و مدی ان
 عدم فهم تغیی ات ایجاد شده در حوزه شناخای دانشآموزان
 نهاه منفعالنه و ماثخ انه مدی ان مدارس به رسانه
 عوامز محیطی

شناسایي مؤلفههای تربیت رسانهای

راهبردها ( استراتژیها )










ت لیز جایهاه و تصور ذهنی از رسانه در ذهن زندگی دانشآموزان و وا دین آنها
شناسایی و تع یف جایهزینهای مناسب رسانهای به دانشآموزان
تع یف ،تغیی و او ویتبندی مجدد کارک دهای رسانه
ایفای ن ش کنشه فعال در رسانه به دانشآموزان توسط مدی ان مدارس
تع یف و تدقیق مؤ فههای ت بیت اسالمی و حاظ ک دن ن ش ت بیای رسانه در مدارس و م اکز ت بیای
در ن گ فان خصوصیات انسان آینده(از جمله تابآوری در م ابز ابهام  ،همزیسای با پدیدههای نوی دنیای رسانه و)..
گرار از م حله سوادرسانهای به م حله ت بیت رسانهای به وسیله تبدیز آموزو به پ ورو در مدارس
تبیین راهکارها و آموزو مهارتهای ارتباطی در بین خانوادهها و دانشآموزان آنها
رصد تغیی ات رفااری و روانی دانشآموزان به من ور کنا ل رشد ذهنی و شخصیای آنها در مدرسه

پیامدها مثبت و منفي
 تغیی ات منفی یا مﺜبت عمده در حوزه شناخای دانشآموزان و شیوههای یادگی ی و آموزو
 جلوگی ی از آسیبهای روحی و روانی دانشآموزان در م طع حساس بلوغ
 کم ک دن دغدغههای ذهنی و آرامش روانی خانوادههای دانشآموزان
 ارت اء سط کیفی و کمی یادگی ی دانشآموزان در مدارس
 بازگشت و احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس
 ظهور مدارس جدید ت بیای با رویک د رسانهای ت بیای
 تو ید محصوالت خوب رسانهای  ،تغیی ات معانی در ادبیات نسز جدید دانشآموزان مدارس
 ایجاد سبک مدی یای تعامزمحور در مدارس جدید به جای تحکممحور

شکل  .1مدل شناسایي مؤلفههای تربیت رسانه ای
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بحث و نتیجهگیری
دنیای رستانهای جهان ام وزی موضتوع ت بیت دانشآموزان را به شدّت تحت تثثی خود ق ار
داده و نه انیهای بستتیاری ب ای خانوادهها پدید آورده استتت .گستتا و رستتانههای دیجیاال و
فضتتتاهای مجازی بدون ف هنگ ستتتازی و آمادگی ذهنی قبلی تا حدودی در ف هنگ جامعه
استتالمیتثثی گرار بوده و ام وزه بهیکی از دغدغههای بزرگ خانوادهها و مجامع ف هنهی د ستتوز
تبدیز شتتده استتت ) .(Norouzi, Kazemi & Shahmoradi, 2017اما باید توجه داشتتت که
فضای مجازی محیط بیم زی است که ف دان نکات ت بیای در کنار آن و بیتوجّهی به ام ت بیت
ف زندان ،بهویژه ت بیت دینی و اخالقی آنان میتواند بح ان ها ی عدیده ای بهوجود آورد و باعث
تشتتدید تضتتادهای اجاماعی شتتود .فناوریها ی اطالعاتی به د یز نفوذ در ابعاد مخالف ،ستتبک
زندگی جامعه را تحت تثثی ق ار داده ،ا هوی اوقات ف اغت را بهویژه در رده ها ی پایینت ستتنّی
ماحول ک ده و راه ها ی دستتتا ستتتی به اطالعات و دانش را جابهجا ک دهاند (Shahjafari,
).Ebrahimabadi, Rezaei & Ebrahimzadeh, 2015

در این بین واگراری ت بیت به فضتتای جهان دوم نه تنها کمکی به ت بیت دینی و اجاماعی
کودکتان و نوجوانتان نخواهتد ک د بلکته چا ش ها یی را نیز بهوجود خواهد آورد؛ مه اینکه
راهکارهای مناستتبی ب ای آستتیبزدایی از محیط مجازی در ع صتته ت بیت اندیشتتیده شتتود
) .(Norouzi, kazemi & Shahmoradi, 2017اما با همه این احوال رستانه به عنوان عضتتوی از
خانواده ها ی ام وزی شده است و نه تنها باید به عنوان عضوی تثثی گرار در ت بیت از آن نام بب یم
بلکه باید در آیندهای نه چندان دور آن ا به عنوان یک ت بیتکنندهی مستا ز ب ای نستز جوان و
نوجوان به حستاب آوریم؛ پ ورو "جوانان آگاه ،مسؤو یتپری  ،سا م ،ماعهد و فعال" که در سند
تحول آموزو و پ ورو هم بدان اشتتاره شتتده مستتالزم واقع بینی نستتبت به رستتانه در نهادهای
آموزشی از جمله مدرسه میباشد که ب همین اساس باید در سبک ت بیای و مدی یای مدارس نیز
تغیی اتی ماناستتتب با دنیای ام وز دانشآموزان پدید آید .با توجه به این مهم پژوهش حاضتتت با
هد واکاوی در مفهوم ت بیت رستتانه ای و استتاخ ا مؤ فه ها ی آن جهت استتافاده مدی ان در
مدارس انجام شد و با اساخ ا  ،ب رسی و تحلیز داده ها ی این پژوهش و کدگراری باز ،محوری و
گزینشتی م و ههای استاخ ا شتده در شتش م و ۀ اصتلی یعنی شت ایط علی ،پدیدﺓ محوری یا
همان ت بیت رستتتانهای ،راهب دها ،شتتت ایط زمینهای ،شتتت ایط مداخلهگ و پیامدها تدوین و
ارائهگ دید .با توجه به تحلیز داده ها از پاستت ها ی مصتتاحبه شتتوندگان ،شتت ایط علی در این
پژوهش(که همان علز ت غیب و حستتتاس شتتتدن پژوهشتتته به انجام این پژوهش بوده و باعث
گ دیده که ب ای پدیده محوری یعنی همان ت بیت رستانهای به دنبال مد ی باشتد) بدین صتورت
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نایجهگی ی شتتد؛ ستتبک زندگی و ت بیای خانواده ها ی مخالف در مدارس میتواند مزید ب این
علت شتتتده و از ط فی تنبلی وا دین مخصتتتوصتتتا مادران در ایفای ن ش ت بیای خود به عنوان
راهب ان اصتلی ت بیای کودک و نوجوان میتواند اشتکاالت اساسی در ت بیت ایجاد کند و با توجه
به عدم قدرت داشان اصول ت بیت اسالمیدر جامعه ف هنهی و ف هیخاه و مع فی ناق ا هوهای
ت بیای در رستانهها و واگراری ن ش ت بیای محیط و خانواده و همساالن به رسانه ،این مواجهه با
رستتانه را میتواند به مواجهه ای منفعز درآورد و دانشآموز را گ فاار اعایاد رستتانه ای شتتدید به
ابزارهای رستانهای گ داند؛ قدرت بی منازعه رستانه در م ابز ب یه عوامز ت بیای و رسانهای شدن
ت بیت و آموزو میتواند علای مهم در داشتان مدل در م ابز این پدید ه نوظهور دانست ،ام وزه
رستتانه مؤ فه ای تعیین کننده در زندگی دانشآموزان میباشتتد و باعث تغیی ات روحی -روانی و
افت ها ی شتدید درستی و بیانهیزهگی دانشآموزان در مدارس شده است؛ این علز باعث شده تا
بحث ت بیت رستتانه ای به عنوان موضتتوعی استتاستتی و ضتت وری در ت بیت دانشآموزان درآید و
مح تان به این نایجه ب ستتتند که الزم استتتت ب ای مواجههی فعال بااین پدیدهی نو در زندگی
دانشآموزان باید مد ی ارایه ک د؛ تا هم باوان مشتتغو یتهای ذهنی دانشآموزان و وا دین آنها را
جواب داد و هم متدی ان متدارس باواننتد بتا تغیی در ستتتبک مدی یت مدارس همچنان جایهاه
متدارس را بته عنوان نهتادی تثثی گرار در ام ت بیت حفظ نمایند .پدیدهی محوری این پژوهش
واکاوی مفهوم و مؤ فه ها ی ت بیت رستتانه ای میباشتتد .مفهومیکه ام وزه از یک بحث فانازی به
موضتتوعی عمومی در اجاماع تبدیز شتتده استتت؛ پدیده ای که ه روز با بستتاه ای جدید و نو از
ط یق رستانه ن ش خود را در ت بیت نسز جوان و نوجوان بیشا و مهمت جلوه میدهد و این ام
مستتؤو یت ماو یان ام ت بیت مخصتتوصتتا معلمان و مدی ان مدارس را به عنوان تثثی گراران در
حوزه ت بیای دانشآموزان بیشتا میکند .ش ایط زمینه ای که ب پدیده اصلی دال ت میکنند در
این پژوهش بتدین گونهاند که مدارس و ستتتبک مدل مدی یای آنها به عنوان تثثی گرارت ین نهاد
آموزشتتی در ت بیت باید و ض ت وری استتت در بازار آینده آموزو و پ ورو و ن ام آموزشتتی ن ش
خود را مشخ کنند چ ا که نیاز کودک و نوجوان ماو د شده در عص رسانه هم آموزو است و
هم ت بیت و این با توجه به ن ش حکومت و حاکمیت در بستا سازی ب ای ت بیت رسانه ای زمینه
را ب ای تدوین مدل ت بیت رسانهای ف اهم میآورد.
در این بین ش ت ایط مداخلهگ ی هستتت که میتواند ب راهب دها اث بهرارد و س ت عت تح ق
آنها را کم یا زیاد نماید؛ تثثی ستیاساهای غلط م بیان و م اکز ت بیای از جمله مدارس و معلمان
و مدی ان و همچنین ستتیاستتت ها ی کالن و در پاره ای از موارد م طعی و منفعالنه در آموزو و
پ وو به عنوان دو عامز مهم در ستتط جامعه میتواند ف آیند ت بیت رستتانه ای دانشآموزان در
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متدارس را مخاتز کنتد و بتاعتث شتتتود جایهاه مدارس در ن ام ت بیای نزد دانشآموز و وا دین
خدشتهدار گ دد .در این بین عدم فهم تغیی ات ایجاد شده در حوزه شناخای دانشآموزان توسط
رستتانه ،نهاه منفعالنه و ماثخ انه مدی ان مدارس به رستتانه میتواند صتتدمات جب انناپری ی به
مخاطبین این بحث بزند .با توجه به راهب دهای ارایه شتتتده در این پژوهش باید ت لیز جایهاه و
تصتور ذهنی از رستانه در ذهن زندگی دانشآموزان و وا دین آنها(اینکه رسانه همه چیز نیست و
همه چیز ما رسانه نیست) صورت پری د تا دانشآموز همه زندگی خود را در رسانه خالصه نکند.
در حوزه ستیاستگراری کارک د ها ی رسانه مجدداً تع یف ،تغیی و او یتبندی گ دد ،قوانین
مع والنه و مستتاحکم چه در حوزه استتافاده از ابزار و چه کار در رستتانه وضتتع گ دد ،در مدارس
دانشآموزان را کنشتتته انی فعال در حوزه رستتتانه بدانند تا مصتتت کنندگانی منفعز؛ با همین
رویک د به آنها ن ش بدهند و از آنها محصتول رسانه ای بخواهند .مدی ان مدارس در ن ش رهب ان
متدارس باید با طب ه بندی در ارایه اطالعات ،آگاهی ها و مهارتهای ت بیای در رستتتانه ،دقت در
تفاوتهای ف دی دانشآموزان و عدم ت دسگ ایی در ت بیت صتتتحی رستتتانهای ،تع یف و تدقیق
مؤ فهها ی ت بیت استتالمی و حاظ ک دن ن ش ت بیای رستتانه در مدارس و م اکز ت بیای ،در ن
گ فان خصتوصتیات انستان آینده(از جمله تابآوری در م ابز ابهام ،همزیسای با پدیدهها ی نوی
دنیای رستانه و ،)..گرار از م حله ستوادرسانهای به م حله ت بیت رسانهای بهوسیله تبدیز آموزو
بته پ ورو در متدارس ،تبیین راهکتارهتا و آموزو مهتارتهتای ارتبتاطی در بین ختانواده هتا و
دانشآموزان ،رصتتتد تغیی ات رفاتتاری و روانی دانشآموزان بتته من ور کنا ل رشتتتد ذهنی و
شخصیای دانشآموز در مدرسه باوانند مسی رسیدن به ت بیت رسانهای صحی را هموار کنند.
در صتتورتی که این راهب دها به اج ا درآیند ماناستتب با نحوه صتتحی و یا ناصتتحی بودن اج ا
میتواند دارای پیامدهایی مﺜبت یا منفی گ دد؛ تغیی ات منفی یا مﺜبت عمده در حوزه شتتناخای
دانشآموزان و شتتیوههای یادگی ی و آموزو ،جلوگی ی از آستتیبهای روحی و روانی دانشآموزان
در م طع حستاس بلوغ با حز تعارضتات ذهنی ایجاد شتده در ذهن دانشآموزان بهوسیله رسانه،
کم ک دن دغتدغته ها ی ذهنی و آرامش روانی خانواده ها ی دانشآموزان ،ارت اء ستتتط کیفی و
کمییادگی ی دانشآموزان در مدارس ،بازگشتتت و احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس ،استتافاده از
رسانه به عنوان بازوی ت بیای مدارس نه مزاحم ت بیای دانشآموزان ،ظهور مدارس جدید ت بیای
با رویک د رسانهای ت بیای ،تو ید محصوالت خوب رسانهای ،تغیی ات معانی در ادبیات نسز جدید
دانشآموزان مدارس ،جلوگی ی از اخالل در ن ام آموزو و پ وو با حضتتور رستتانه ،جلوگی ی از
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 ایجاد ستتبک مدی یای،تغیی نه و نستتبت به مفاهیم استتاستتی زندگی و اعا ادی دانشآموزان
.تعامزمحور در مدارس جدید به جای تحکممحور؛ از پیامدهای ناشی از راهب دها میباشند
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