
 طرح درس تربیت رسانه ای
 جالل کریمیان

 درس هداف عمدها

 

 

 برنامه جلسات

 اهم مباحث جلسات عنوان

توجیه موضوع درس و 

 بیان مسئله
 یک جلسه

بیان تفاوت رابطه تربیت و رسانه با مسئلۀ آموزش رسانه ای و 

 دیجیتال

 مقدماتی دربارۀ

 شناخت بهتر از جهان رسانه ای شده. -1

 مفهوم تربیت بازتعریف شرایط انسان و به تبع آن -2

 شناخت روش های پژوهش در رسانه -3

 تغییر در سازمان ها و روش های تربیتی -4

 یک جلسه تربیت چیست؟

 معنای تربیت به معنای عام و خاص:تفاوت 

1- Education   :به معنای فعل نهادهای تربیتی جامعه

 خانواده و مدرسه

2-Education  به معنای پروراندن روح و جسم 

 تاریخچه رسانه  - دو جلسه چیست؟رسانه 

تربیت
رسانه ای

آشنایی با ابعاد اجتماعی و فلسفی رسانه های الکترونیک و دیجیتال

آشنایی با مباحث انتقادی در باب تکنولوژی های جدید 

تبیین مفهوم تربیت در جهان رسانه های دیجیتال

آشنایی با مبانی سواد رسانه ای

انه ایرس-آشنایی با برخی شیوه های تحلیل و پژوهش در موضوعات تربیتی 



 جهانی شدن -

 انواع دیدگاه ها درباره نقش رسانه -

نسبت  نقادانهنگاه های 

 به رسانه
 دو جلسه

 )فلسفه تکنولوژی( نقد هرمنوتیکی و معنایی -

 نقد اجتماعی: صنعت فرهنگ -

 هژمونی -

عصر اینترنت و رسانه 

 های دیجیتال
 یک جلسه

 نسل های وب -

 آمیختگی انسان و تکنولوژی های جدید )فرد و جامعه( -

 سه جلسه رابطۀی تربیت و رسانه

 اثرات ساختاری و ابزاری -

 تربیت در عصر جهانی شدن و ارتباطات -

 مدرسه در عصر جدید -

 سواد رسانه ای -

 روش تحقیق در رسانه

 )تربیت و رسانه(
 جلسه یک

 تحلیل محتوا -

 تحلیل گفتمان -

 سیاسی و سازمان )نحوه تولید( اقتصاد -

 محتوا -

 تأثیر -

ارائۀ فعالیت های 

 پژوهشی دانشجویان
 دو جلسه

-  

 

 دانشجو کارهای پژوهشی نوع

 رسانه(در  ی تربیتیرسانه تربیتی )موضوع -

 در مدرسه و محتوای آموزشی( رسانه ای تربیت در عصر رسانه )موضوع -

 

 منابع

 هرمس انتشارات ،و هورکهایمر آدورنو تئودور اثر روشنگری دیالکتیک -

زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمۀ فاطمه ولیانی. تهران: فرزان داریوش شایگان. افسون -

 .چاپ سوم() 13۸1روز، 

 دریفوس هیوبرت، اینترنت دربارۀ -



جورج میرسون. هایدگر، هابرماس، و تلفن همراه. ترجمۀ محمود مقدس. تهران: شرکت نشر افسون  -

 .صفحه ۷۹ 13۹3٫خیال، 

 13۹3٫گوردن گرام. جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت. ترجمۀ محمدرضا امین ناصری. تهران: کویر،  -

 صفحه. 232

-  

  نو طرح: ناشرکاستلز ،  مانوئل: مؤلف ایشبکه جامعه ظهور: فرهنگ و جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر -

 حسین: مترجم، فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: ناشر ،کاستلز مانوئل: مؤلف،  ارتباطات قدرت -

 جهرمیبصیریان

 ، نشر کویر کمیل بهرامی نظام:  نویسنده ،ارتباطات شناسیامعهج هارسانه نظریه کتاب -

 ، نسبانصاری بنیامین:  نویسنده، مجازی جامعه رویکردهای و کارکردها بر تاملی مجازی عصر کتاب -

 ، نشر تیسا زادههاشمی رضا

     افکار نقد شرن، جوانحقیقت نفیسه: مترجم، کاتز هلن: نویسنده رسانه کتاب دانلود -

 فرهنگی هم نشانه شناسی رسانه ها، مارسل دانسی، انتشارات علمی وف -

. رسانه عصر در فرزندپروری. 13۹3. شمسایی حسین ادریسی، فروغ رستمی، محمدرضا گاتانو،دی گلوریا -

 همشهری

  سانه ها، مارک پاستر، موسسه ایرانعصر دوم ر -

 گمان شرن، حبیبی محمود: مترجم ،کار نیکالس: نویسنده کند؟می چه ما مغز با اینترنت  -

فرهنگ های دیجیتالی: فهم ». نگاهی به کتاب 13۸۸گلن کریبر، روی استن مارتین، مهدی نجف زاده.  -

  .171 .59 طیپژوهش های ارتبا .« رسانه های جدید

شناسی شناسی علم ارتباطات )نشانهای بر نشانه. مقدمه13۸۹-13۸۸فائزه تقی پور، حسن جمالی.  -

  .56 .15 عصر ارتباطات .ها(رسانه

 پشتیبان انتشارات: ناشر، فر شایان علی لویکو، مارلین ،دیجیتال عصر در ایرسانه سواد -

 (زندگی در عیش) در ارتباط با رسانه تاب های ترجمه دکتر صادق طباطباییک -


