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چکیده
آموزش و پرورش رسمی ترین سازمان آموزشی کشور و معلمین رکن اساسی این سازمان هستند .با رشد و توسعه وسایل ارتباط
جمعی و دخالت نهادهای گوناگون در امر آموزش ،عمال انحصار آموزشی این سازمان بویژه در حوزه فناوریهای نوین شکسته شده
است .بسیاری ازجوانان و نوجوانان به شیوه های نادرست از اینترنت و منابع اطالعاتی و ارتباطی استفاده میکنند .آنها در خانه و
مدرسه ،آموزش مؤثر و مفیدی برای استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی ندیدهاند ،از طرف دیگر نهاد خاصی هدایت آنها را بر
عهده ندارد و بر اساس تحقیقات صورت گرفته در زمینه تفاوت سطح سواد اینترنتی و رسانه ای دانش آموزان و معلمان ،والدین و
معلمان نمیتوانند چگونگی استفاده از رسانهها و منابع اطالعاتی مدرن را به دانشآموزان آموزش دهند و ضرورت افزایش سواد
رسانه ایی معلمان و راهکارهای آن که موضوع این پژوهش است به یک امر ضروری و انکارناپذیر تبدیل شده است .روش این
پژوهش در خصوص راهکارهای افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی معلمان،تحلیل محتوای کیفی است و برمبنای مطالعات اسنادی
و مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است .جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه سواد رسانهای و اطالعاتی و کارشناسان امر
آموزش بوده و دادهها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حصول اشباع نظری گردآوری شده است .بر اساس نتایج ،آموزش
مهارتهای  )1دسترسی )2 ،استفاده-کاربرد )3 ،ارزیابی-تجزیه ،تحلیل و  )4تولید؛ تاثیر اساسی در افزایش سواد رسانهای و
اطالعاتی معلمان دارد که راهکارهای پیشنهادی متناسب با این مهارتها ارائه شده است.
واژههای کلیدی :سواد رسانه ای و اطالعاتی ،معلمان ،آموزش و پرورش ،منابع اطالعاتی.

 -1استادیار ،گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکjahandar.amiri553@gmail.com :

 -2دانشیار ،گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران
 -3کارشناسیارشد مدیریت رسانه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه و طرح مسئله:
سازمان آموزش و پرورش به عنوان رسمی ترین و
مهمترین سازمان آموزشی در زمینه افزایش سواد عمومی
کشور ،نقش مهمی بر عهده دارد .مفهوم سواد امروزه بسیار
گسترده تر از گذشته شده است و سواد را می توان در انواع
مختلفی ذکر کرد ،سواد رسانه ای  ،سواد علمی ،سواد
دیجیتالی و اینترنتی؛ که در این زمینه آموزش و پرورش باید
از غافله عقب نماند و پا به پای رسانه ها حرکت کند.
ضرورت انجام این تحقیق اهمیت سواد رسانهای و هم
چنین آموزش آن از سنین کودکی و نوجوانی به دانش
آموزان از طریق مدارس میباشد .لن مسترمن معتقد است
در آینده ممکن است نقش و مفهوم معلم منسوخ شود و
شرکت های خصوصی و رسانهای جای نظام آموزش و
پرورش عمومی را بگیرند ،مگر اینکه معلمان بتوانند
مخاطبین و دانش آموزان خود را متقاعد کنند که آنها کاری
فراتر از انتقال مفاهیم و اطالعات انجام می دهند و آن هم
بسط آگاهی و تفکر انتقادی است ،یعنی کاری که از عهده
شرکت های خصوصی رسانهای بر نمیآید و فقط یک نظام
آموزشی مستقل میتواند چنین وظیفهای را انجام دهد.
(مسترمن )1981 ،الزمه این توانمندی ،افزایش سواد
رسانهای و اطالعاتی مربیان و متولیان این امر میباشد.
برخی کشورهای اروپایی ،سواد رسانهای را به عنوان برنامه
درسی مرکزی سیستم آموزش و پرورش درنظر میگیرند؛
در حالی که دیگران تنها آن را در برنامه های یادگیری
مادامالعمر در نظر می گیرند( .تورنرو)2113 ،
در خصوص اطالعات هم باید گفت که ما در جهان مملو از
ارتباطات زندگی میکنیم که در آن اطالعات بسیار زیاد
است ،و با یک کلیک کردن ساده به کارشناسان و اطالعات
گسترده دست مییابیم .وجود فناوری تلفن همراه مانند این
است که در یک زمان ،در همه جا حضور داریم و چشمانداز
جدیدی از آموزش را میبینیم .یادگیری در هر کجا ،در هر
زمان ،با دسترسی برابر برای همه به عنوان یک حق بنیادی
و انسانی است (گریزل و همکاران  .)2113این دیدگاه بر
این باور است که کودکان قادر به یادگیری مادام العمر
هستند و با مهارتهای الزم برای دستیابی ،تجزیه و تحلیل،
ارزیابی ،ایجاد و مشارکت در زندگی مدنی از طریق
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رسانههای دیجیتال مجهز شدهاند .تحقیقات در دو دهه
گذشته نشان داده است که خواندن و نوشتن در فضاهای
دیجیتالی و اطالعاتی ممکن است نیاز به کاربرد پیچیدهتری
از مهارتها و توانش داشته باشد تا این که سواد آموزی
مبتنی بر چاپ باشد (کاریو2117 ،؛ تانر .)2114 ،با این حال،
بیشتر موسسات رسمی آموزش و پرورش هنوز به دنبال
تعاریف سنتی سوادآموزی ،رویکردهای آموزشی و صرفا
تمرکز بر آموزش و تمرین معلم محور هستند (کرکلند و
همکاران .)2111 ،در این مؤسسات ،کودکان اغلب توانایی
یادگیری ندارند و یا آنها را به جهان خارج از دیوار کالس
درس خود متصل نمیکند.
با این حال ،خارج از مدرسه ،کودکان به طور فزایندهای از
دستگاههای موبایل ،بازی های ویدئویی و اینترنت برای
کشف دنیای خود استفاده میکنند (سازمان تشخیص
رسانههای متداول  .)2111جوانان برای مشارکت و هدایت
موفقیت آمیز در این فضای به هم پیوسته و متصل ،نیاز به
سواد رسانهای و اطالعاتی دارند؛ آنها بایستی بتوانند به طور
انتقادی ،استفاده کنند و متون دیجیتالی و چند بعدی را ایجاد
نمایند .مؤسسه آسپن ( )2114این واقعیت را بیان میکند
که همه زبانآموزان و معلمان به میزان کافی به سواد عصر
اطالعاتی نیاز دارند ،جایی که رسانهها به صورت سواد
اطالعاتی ،اجتماعی – احساسی ارائه میشوند و قادر به
استفاده از منابع یادگیری از طریق رسانههای چندگانه با
اطمینان ،موثر و ایمن هستند .بنابراین برای افزایش سواد
رسانهای –اطالعاتی ،ابتدا بایستی ابعاد آن مشخص شود
که عبارتند از )1 :روشهای آموزش )2 ،سطوح آموزش)3 ،
تفکیک رسانهها )4 ،تعیین جامعه هدف )9 ،محتوای
آموزش .بر اساس یافتهها تعیین این ابعاد نقش مهمی در
ارتقای سطح سواد رسانهای و اطالعاتی جامعه هدف دارد.
در راستای آموزش سواد رسانه ای سه نهادی مهمی که
میتوانند ورود پیدا کنند شامل )1 :نهادهای آکادمیک)2 ،
نهاد رسانهها و  )3نهادهای صنفی و مدنی میباشند.
سازمان آموزش و پرورش به عنوان رسمیترین نهاد
آکادمیک یک کشور عمل میکند .امروزه با رشد وسایل
ارتباط جمعی ،نهادهای گوناگونی در کنار آموزش و پرورش
و موازی با آن به امر تعلیم وتربیت میپردازند و عمال
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انحصار آموزشی را از این سازمان خارج کردهاند .در
سالهای اخیر و بنابر فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمی
ایران خوشبختانه با درك ضرورت و اهمیت این امر و در
پاسخ به ندای معظم له ،طرح تدوین سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش در افق چشمانداز بیست-ساله جمهوری
اسالمی ایران تدوین و تصویب شده است .سند تحول
بنیادین متشکل از  131راهکار عملیاتی می باشد .در این
سند به اهمیت رسانهها و نقش آنها در تعلیم و تربیت اشاره
شده است( .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )91 ،بر
این اساس آموزش و پرورش کشور ایران با چاپ کتاب
تفکر و سواد رسانهای در این عرصه ورود پیدا کرده است .در
ابتدا و قبل از چاپ کتاب بایستی در فرآیند سیاستگذاری به
منظور اجرای آن دقت شود .خال یک الگوی راهبردی
آموزش سواد رسانهای (که در آن امکانات و زیر ساختهای
الزم تدارك دیده شود) در این نهاد دیده میشود( .کرمی
نامیوندی )99 ،هم چنین الزم است برای آموزش سواد
رسانهای و اطالعاتی به معلمان تمهیداتی در نظر گرفته
شود .در این مقاله که جامعه هدف آن معلمان و مربیان
سازمان آموزش و پرورش هستند ،ضمن اشاره به تعاریف
سواد رسانهای و اطالعاتی و انواع آن ،جایگاه نهاد آموزش و
پروش و نقش معلمان در افزایش سواد رسانه ایی ،اهمیت و
ضرورت سواد رسانهای و اطالعاتی در این نهاد دولتی بیان
شده و در نهایت راهکارهایی در جهت تقویت و تجهیز
معلمان به سواد رسانهای و اطالعاتی ارائه میشود.
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده ،در حوزه سواد رسانهای توسط سازمان
جهانی یونسکو به این مسئله بسیار توجه دارد تا جایی که
موسسه آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی در برخی
کشورها تاسیس شده است؛ در کشور کانادا از همان سنین
کودکی و در مدارس دبیر رسانه تعریف شده است که بتواند،
آگاه کردن دانش آموزان به استفاده درست از رسانه و قدرت
گزینشگری از رسانهها به آنها آموزش داده شود .سازمان
جهانی یونسکو نیز اقدامات موثری برای افزایش سواد
رسانهای و اطالعاتی انجام داده است .این اقدامات شامل
روشهای آموزشی و کارگاهی میباشد .آموزش سواد
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رسانهای و اطالعاتی به عنوان یادگیری مادمالعمر مطرح
شده است .به همین دلیل آموزش آن در کشورهای مختلف
و در تمامی مقاطع تحصیلی انجام میشود( .کرمی
نامیوندی)99 ،
پژوهشهای انجام شده در سطح بین المللی نشان میدهد،
در کشورهای اتحادیه اروپا ( مانند :فنالند و انگلستان و )...
جهت سیاستگذاری آموزش سواد رسانهای چارچوب زیر را
نظر گرفتهاند .ابعاد این چارچوب عبارتند از -1 :پیشینه
تاریخی -2 ،چارچوب سیاست قانونی -3.1 ،ظرفیت سازی:
آموزش معلمان -3.2 ،ظرفیت سازی :تدریس و آموزش
دیگر محتواهای مرتبط -3.3 ،ظرفیت سازی :منابع مالی،
 -4نقش بازیگران (بیرون سیستم مدارس) -9 ،مکانیسم
ارزیابی (درون و بیرون مدرسه) -1 ،مفاهیم اصلی و
ارزشهای مشروع و قانونی -7 ،قدردانی عمومی (و
توصیهها) و  -8شیوهها و تمارین مفید (مک دوگال و
لوینگستون .)2114 ،در میان این کشورها فنالند از
کشورهای پیشرو در آموزش سواد رسانهای در اتحادیه
اروپاست که تحوالت اخیر سواد رسانهای و توسعه اروپا به
مدل دانشآموز محور آن گره خورده است( .کوتیالینن و
سورانتا .2117 ،ص  )112آموزش رسانهای بخشی از برنامه
درسی فنالندی از سال  1971بوده ،با این وجود آموزش
سواد رسانهای موضوع مدارس فنالند نبوده است .اگرچه
امروزه آموزش معلمان در فنالند از کیفیت باالیی برخوردار
است ولی ممکن است معلمان بدون مهارتهای الزم
آموزش رسانهای فارقالتحصیل شوندKupiainen ( .
 )2010; 2013دولت فنالند درچارچوب سیاستگذاری
حقوقی توجه بسیار زیادی به سواد رسانهای جوانان و امنیت
محیط رسانهای به ویژه از آغاز قرن  21داشته است .سال
 2113وزارت آموزش و پرورش فنالند به منظور حمایت از
کودکان ،در حال تغییر محیط رسانهها و برنامههای رسانهای
بوده و اقداماتی را شروع کرده است( .کوتیالینن و سونینن،
)2114
سال  2117وزارت آموزش و پرورش فنالند کمیتهای برای
بیان و ترسیم نمودار توسعه ملزومات سواد رسانهای
راهاندازی کرد .این کمیته روی پیشنهادها جهت طراحی
یک برنامه عملی برای توسعه مهارتهای رسانهها و دانش
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رسانهای به عنوان بخشی از ارتقای جامعه مدنی و دانش
محور شروع به فعالیت کرده است .این طرحها شامل
پیشنهادها برای تغییر قوانین مربوط به حقوق مدنی،
چهارچوب برنامههای درسی اصلی دانشآموزان و آموزش
معلمان بوده است )Ibid 7( .هنگامی که آموزش رسانه ای
در جامعه به عنوان "برنامه ای از زندگی روزمره" گسترش
یافت( ،کوپیاینن )2111 ،بودجه الزم برای توسعه همراه با
تمایل به توسعه سیاسی و همکاری در چندین شاخه از
جامعه اختصاص داده شد .راهبرد دیگر بعد از طرحهای
پیشنهادی برنامه ریزی برای آموزش رسانه در فنالند،
توسعه آموزش و تحقیق از سال  2117تا  2112بود که به
خلق روشهای عمده و اساسی برای پیشرفت آموزش
رسانهای و سواد رسانهای در مدارس و دیگر موسسات
آموزشی منجر شد .در راهبرد اخیر ،برنامهریزی وزارت
آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ فنالند ،ارائه راهنمای
سیاست ملی سواد رسانهای بهتر ،از سال  2113تا 2111
منتشر شده در سال  2113میباشد( .کوتیالینن و سونینن،
 )2114بعد از دههی  1981تصویری متنوع و جدید از
آموزش رسانهای گسترش یافت .برای مثال در دههی
 ،1991فنالند روی نظریه لن مسترمان در کتاب آموزش
رسانه و مدل مینکنن متمرکز شد .آموزش رسانهای در
فنالند با مشارکت دولت ،مدارس ،دانشگاهها و
سازمانهای مردم نهاد ( )NGOگسترش یافت.
(کوتیالینن و سونینن )2114 ،در این میان دولت فنالند از
تحقیقات و روشهای ملی گستردهای برای آموزش
رسانهای از طریق خدمات وب و ارائه سمینارها حمایت
کرده است .بر اساس ارزیابی موضوعات متقابل مربوط به
برنامه تحصیلی در سال  ،2111معلمان دانشآموزان پایه
نهم در فنالند مهارتهای رسانهای و اهمیت ارتباطات
نتایج زیر به دست آمده است :برای  91درصد از شرکت
کنندگان در نظرسنجی موضوعی بسیار مهم یا مهم
میباشد .در میان تمامی هفت موضوع متقابل مربوط به
برنامه تحصیلی ،مهارت رسانهای و ارتباطات سومین
موضوع مورد توجه و عالقه معلمان است و  93درصد از
معلمان میگویند که موضوعی الزم و یا بسیار الزم است.
(نیمی2112 ،؛ کوپیاینن )2113 ،این درصد نشان میدهد
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که آموزش رسانهای به شدت توسط معلمان فنالندی مهم
دیده شده است.
در خصوص تحقیقات داخلی باید گفت :خانم بیبی مریم
مصطفوی( )1394در مقاله ایی که در اولین همایش ملی
پژوهشهای نوین ارائه و منتشر کرده است به بررسی
ضرورت ارتقاء سواد رسانه ایی معلمان پرداخته و آن را
ضرورتی غیر قابل اجتناب در عصر فنّاوری اطالعات دانسته
است .به نظر ایشان در صورت فقدان این مهارت  ،معلمان
نه تنها از دانش آموزان در این حوزه عقب میافتند بلکه
دانش آموزان در انبوهی از اطالعات مختلف و مخاطرهآمیز
رها میشوند .همچنین دکتر محمد حسین علیخانی از
دانشگاه آزاد اسالمی در تحقیقی دیگر با همین مضمون،
سواد رسانه ایی را برای شناسایی پیامهای ارزشمند و تجزیه
و تحلیل آنها توسط معلمان ضروری دانسته است .عالوه بر
اینها علی اکبر عجم از دانشگاه پیام نور و خانم بهاره
حسینی ( )1391در مقالههایی به بررسی تاثیرات سواد
رسانهایی معلمان و دانش آموزان پرداخته اند .تحقیقات
داخلی ذکر شده نشان می دهند :سطح سواد رسانهای در
بین نوجوانان کشور ایران در سطح قابل قبولی قرار ندارد .در
نتیجه پژوهشی با عنوان «ارزیابی سواد رسانهای دانشجویان
و دانشآموزان شهر تهران» آمده است که به دلیل ضعف
بعد ادراکی سواد رسانهای دانشجویان و دانشآموزان تهرانی،
آنها قادر به انتخاب آگاهانه از میان فرستندههای متعدد،
عمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف نیستند و نیازمند
آموزش هستند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانه ای
مجهز شوند(.خسروی و حداد1392 ،ص  .)49این موضوع
نشان می دهد که خالء آموزش سواد رسانهای به عنوان
یک نیاز ضروری و غیر قابل انکار برای نوجوانان ما مطرح
میباشد .در تحقیق دیگری در فضای آکادمیک (آموزش و
پرورش) در کشور ایران با اشاره به اهمیت سیاستگذاری
آموزش سواد رسانهای در نهادهای آکادمیک ،الگوی
سیاستگذاری آموزش سواد رسانهای در نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی کشور طراحی شده است (کرمی نامیوندی،
 .)99نگاهی به تحقیقات انجام شده نشان میدهد که در
باره ضرورت و اهمیت سواد رسانه ایی معلمان و
دانشآموزان تحقیقات و مطالعات متعددی انجام شده ولی
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در خصوص ضرورت راهکارهای افزایش سواد رسانهایی و
اطالعاتی آنها  ،تحقیقی به عمل نیامده و از این جهت این
تحقیق جدید میباشد.
الف) تعریف مفاهیم
امروزه مفهوم سواد ،دیگر توان خواندن ،نوشتن و حساب
کردن نیست به قول آلوین تافلر «در قرن بیست و یکم،
بیسوادان آنهایی نیستند که نمیتوانند بخوانند یا بنویسند،
بلکه کسانی هستند که نمیتوانند یاد بگیرند و بازآموزی
کنند» تحوالت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه
اخیر ،جهان را با یک بیسوادی ،به تعبیر جدید ،و نیاز همه
گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است .روش های
سنتی آموزش ،دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا
برای آموزش نیست .نهضت سوادآموزی الکترونیکی به
جای سوادآموزی متعارف ،به عنوان یک راهکار برای گذر به
جامعه اطالعاتی مطرح شده است ،با این تفاوت که اجرای
آن به جای بیسوادان جامعه ،در میان باسوادترین اقشار باشد.
طبیعی است که نظام آموزشی کشور که بخش ابتدایی و
گسترده آن را سازمان آموزش و پرورش هر کشوری
تشکیل میدهد ،نخستین مکان اجرای آن خواهد بود و
دانش آموزان ،اولین کسانی هستند که از آن بهره میگیرند.
(کاشی)1391 ،
سواد رسانهای
سواد رسانهای یعنی درك و استفاده از رسانههای جمعی به
صورت قاطعانه یا غیر قاطعانه ،از جمله درك آگاهانه و
انتقادی از رسانهها ،تکنیکهایی که آنها به کار میگیرند و
اثرات آن .همچنین توانایی خواندن ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی
و تولید ارتباط در شکلهای مختلف رسانهها (به عنوان مثال
تلویزیون ،چاپ ،رادیو ،کامپیوتر و غیره) .درك دیگر از این
اصطالح توانایی رمزگشایی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و تولید
ارتباط در شکلهای مختلف است (ویلسون و همکاران،
 .)2113در بیان دیگر مهارتهای رسانهای و ارتباطی و
سوادهای متعدد در مجموع با مفهومی به عنوان سواد
رسانهای یا رسانهها ادغام شده است (میگز .)2113 ،سواد
رسانهای به عنوان سواد بصری و اطالعاتی (کوتیالینن و
سونینن ،)2113 ،به برنامههای درسی جدید به آموزش و
پرورش ابتدایی تبدیل شده و تاکنون ،بیشتر در زمینه
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آموزش رسانه مورد استفاده قرار گرفته است" .سواد
رسانهای" و "سواد دیجیتالی" ،همچنین مهارتهای ICT
به معنی "سواد کامپیوتر" یک رشته مختلف در برنامه
درسی مدرسه از سواد رسانهای و سواد اطالعاتی بوده است
(کوتیالینن و کوپیانن.)2114 ،
سواد اطالعاتی
سواد اطالعاتی اشاره به توانایی تشخیص زمانی که
اطالعات ،ردیابی ،ارزیابی ،بطور موثر مورد نیاز و برقراری
ارتباط بین اطالعات در شکلهای مختلف اطالق میگردد.
تعاریف مختلفی از سواد اطالعاتی نیز مطرح شده است؛
برای مثال مطالعه گروهی اجتماع ملی سواد اطالعاتی ،سواد
اطالعاتی را اینگونه تعریف میکند :توانایی دسترسی،
ارزیابی و استفاده اطالعات از منابع مختلف؛ این گروه هم
چنین مجموعهای از نتایج آن را نیز اندازه گیری میکند.
گروه سواد اطالعاتی در دانشگاه کلگری ،سواد اطالعاتی را
این گونه توصیف میکنند« :توانایی تشخیص نیاز به
اطالعات و دانستن چگونگی دسترسی ،ارزیابی ،ترکیب و
ارتباط اطالعات» (مولر و همکاران ،2111 ،ص  .)32در
یونسکو سواد اطالعاتی به عنوان یک شاخص در نظر
گرفته میشود ،کاتس و لیو ( )2118نتیجهگیری میکنند که
سواد اطالعاتی توانایی یک فرد برای موارد ذیل است-1 :
تشخیص اطالعات مورد نیاز  -2جهتیابی و ارزیابی
کیفیت اطالعات  -3ذخیره و بازیابی اطالعات  -4استفاده
موثر و اخالقی از اطالعات  -9استفاده از اطالعات برای
ایجاد و برقراری ارتباط دانشی و معرفتی (ویلسون و
همکاران.)2113 ،
سواد رسانه ای و اطالعاتی
درحال حاضر و در جامعه اطالعاتی فراخوانی برای نکاشتن
ترکیبی از سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی به وجود آمده
است .با این حال عدم قطعیت در مورد مرزهای این دو
رشته مجزا مانع از ادغام صریح آن شده است .سواد
اطالعاتی نزدیک به علوم کتابداری است ،در حالی که سواد
رسانهای مرتبط به محتوای رسانه ،صنعت رسانه ها ،و اثرات
اجتماعی است (لی و سو MIL .)2114 ،مخفف سواد
رسانهای اطالعاتی است که اشاره به صالحیتهای
ضروری (دانش ،مهارت و نگرش) شهروندان جهت تعامل
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موثر با رسانهها و دیگر ارائهدهندگان اطالعات دارد .هدف
سواد رسانهای و اطالعاتی رشد تفکر انتقادی و مهارتهای
یادگیری مادامالعمر برای اجتماعیشدن و داشتن شهروندان
فعال است .سازمان جهانی یونسکو ( )2113سواد رسانهای و
اطالعاتی را در قالب دوازده بخش تقسیم بندی میکند .در
نمودار زیر ،انواع سواد رسانهای و اطالعاتی را مشاهده
میکنید (کرمی نامیوندی ،1399 ،ص ( .)11شکل )1
آموزش و پرورش:
آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد .گوناگونی این
تعاریف اغلب ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر
آموزش و پرورش است .گاهی «فراگرد کسب علم و
معرفت» و در مواردی ،نتیجه چنین فراگردی را «آموزش و
پرورش» می گویند .گاهی هم در تعریف آموزش و پرورش
به هر دو جنبه فوق توجه می شود (عالقه بند.)47 :1381 ،
ژان ژاك روسو ،آموزش و پرورش را به یک کشتی تشبیه
کرده است که نجات بشر را از طوفان ممکن می سازد .او
آموزش و پرورش را اساس ساخت جامعه سالم قلمداد
میکند که میتواند زمینه دستیابی هر فرد را به آزادی
مستقل فراهم آورد (درویش.)112 :1381 ،
نقش و اهمیت جایگاه معلمان در سازمان
آموزش و پرورش:
یکی از نهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی
است که در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف
تحصیلی تربیت می شوند ،زیرا محصول این نوع سازمانها
معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و
پرورشیاند و قادرند با دانش و مهارتی که کسب کردهاند
چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند و فضای مدارس را
به فضای محبت ،رشد و بالندگی روح افزا و لذت بخش
مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و
اعمال روش های مناسب تربیتی ،موجبات رشد شخصیت
کودکان و نوجوانان را فراهم سازند .نظر به اهمیت نقش
معلمان و اعتبار و ارزشی که بر آن متصور است،
سرمایهگذاری به منظور تربیت و تامین این رکن مهم تعلیم
و تربیت ،بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است.
گسترش این قبیل سازمان ها مهمترین وظیفه مدیران عالی
آموزش و پرورش و مدیران رده باالی کشور است ،چرا که
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به قول ژان پیاژه« :زیباترین اصالح و بازسازی آموزش و
پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت
دراختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد»( .کاروان)1317 ،
در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی مهم است و معلم از
مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی
تعلیم و تربیت به شمار می آید ،زیرا تربیت انسان نتیجه یک
جریان متقابل دو جانبه و باالخره حاصل عمل مربی و عکس
العمل شاگرد است .با توجه به همین اهمیت و جایگاه آموزش
و پرورش در بین نهادهای مختلف جامعه میتوان اذعان کرد،
مهمترین نهاد اثرگذار در تربیت و تامین نیروی انسانی
میباشد و معلم به عنوان مدرس و مربی می تواند نقش
حساس و کلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی
کارآمد وخالق برای جامعه تربیت نماید ،به این ترتیب زمینه
مناسب جهت رشد جامعه در تمامی ابعاد آن فراهم می آید.
روش پژوهش
این پژوهش شامل دو بخش عمده می شود .در بخش اول
داده ها و اطالعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای
جمعآوری شده است .در بخش دوم بر اساس داده های
بدست آمده در مطالعات اسنادی ،هدف راهکارهای افزایش
سواد رسانه ای و اطالعاتی از طریق مصاحبه های انجام
شده با متخصصان استخراج شده و اطالعات بدست آمده
در مصاحبه ها با کمک روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه
و تحلیل شده است .مصاحبه های انجام شده با خبرگان و
معلمین آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی راهکارهایی در
جهت تجهیز و تقویت معلمان به سواد رسانهای و اطالعاتی
ارائه میشود .در این بخش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد
راهکارهای تجهیز و تقویت معلمان به سواد رسانه ای و
اطالعاتی از دیدگاه آنان کدام است .همچنین در طول
مصاحبه سواالتی به فراخور موضوع اصلی مطرح شده است.
پژوهش براساس هدف ،کاربردی و از حیث نحوه گردآوری
دادهها غیرآزمایشی محسوب میشود .روش پژوهش با توجه
به گزارههای مطرح شده ،براساس روش تحلیل محتوای
کیفی است که در زمرة روشهای کیفی قرارمیگیرد.
جامعة آماری این پژوهش ،شامل متخصصان و خبرگان
حوزة سواد رسانهای و اطالعاتی ،مربیان سواد رسانهای و

راهکارهای افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی معلمان

اطالعاتی و مدیران ارشد شورای عالی آموزشو پرورش
است .با توجه به محدودبودن جامعة آماری (حدود 91
نفر در سطح کشور) ،جامعة آماری بـا نمونـه برابر است
و بهعبارتی روش نمونهگیری مطرح نیست .جمعآوری
اطالعات تا زمانی ادامه یافت که بـه نقطة اشباع برسد.
در این پژوهش ،درمجموع 21 ،مصاحبه انجام گرفت
که  4مصاحبه سبب ایجاد کد جدید نشدند و این به-
معنای رسیدن به نقطة اشباع و کفایت نمونهگیری بود.
پژوهش در ابتدا با نمونهگیری مبتنیبر هدف و نمونه-
گیری آسان (دردسترس) آغاز و سپس در خالل کار،
برای شناسایی سایر نمونههای مناسب از روش گلوله-
برفی یا زنجیرهای استفاده شد.
یافتهها
تکنیک های آموزشی در آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی
با استفاده از برنامه درسی فناوریهای نوین اطالعاتی و
ارتباطی ،شرایط دسترسی به اطالعات و بهرهمندی از آن را
بویژه در عرصه عمومی اطالعات به گونهای بنیادی تغییر
میدهد .بر مبنای مطالعات اسنادی ،یونسکو به عنوان
نهادی برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اجتماعی و
فرهنگی در سطح جهان با برگزاری اجالسهای متعدد
منطقهای و بینالمللی به بررسی پیامدهای اخالقی و
اجتماعی جامعه اطالعاتی جدید پرداخته و تالش کرده،
اصول و قواعد حاکم بر فضای رایانهای و دسترسی به نقاط
مشترك و تفاهم بینالمللی را تسهیل کند .این نهاد
بینالمللی با تنظیم و تدوین سیاستها و برنامههای خاص،
گسترش دسترسی جهانی به اطالعات را تشویق کرده است
و از طرحهای ملی در زمینه حفاظت ،نگهداری ،افزایش
دسترسی و انتشار گستردهتر به اطالعات و دانش حمایت
میکند .در این میان دسترسی جوامع محلی به اطالعات به
ویژه با محتوای بومی نیز مورد توجه خاص یونسکو است.
در راستای آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی روشها و
تکنیکهای مختلفی را از تجربه کشورهای مختلف جهان
جمعآوری کرده که در زیر به آن اشاره شده است (ویلسون
و همکاران)2113 ،
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روش پرس و جوی موضوعی
پرس و جوی موضوعی روشی دانش آموز محور است که
در جوامع امروزی اساس پرسش و پاسخ آن بر مبنای
مسائل رسانه و سواد رسانهای است .این روش در برگیرنده
بسیاری از ویژگی های یادگیری پرس و جو و بیان مسئله و
تصمیم گیری است که در آن یادگیرنده دانش و مهارتهای
نوین را از طریق مراحل پرسش و پاسخهای زیر کسب می
کند :تشخیص مسئله ،تشخیص دیدگاه ها و عقاید متضمن،
توضیح اصول وحقایق مربوط به مسائل :مشخص کردن،
سازمان دادن و آنالیز کردن شواهد :تفسیر و تحلیل مسائل،
اقدام و لحاظ کردن نتایج و برآیند در هر مرحله .این روش
برای آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی ( )MILبه دانش
آموزان روش مناسبی بوده و به آنها برای کشف عمیق
مسائل فرصت مناسبی را فراهم میکند.
آموزش بر اساس حل مسئله
آموزش بر اساس حل مسأله توسعه برنامه درسی و سیستم
آموزشی است که به طور همزمان باعث توسعه دانش میان
رشته ای دانشآموزان و مهارتهای آنها می شود .همچنین
به عنوان تفکر انتقادی و راهبردهای حل مسئله استفاده می
شود .این روش در دانشکده پزشکی دانشگاه مک مستر در
انتاریو ،کانادا سرچشمه گرفته است .روشی بسیار ساختار
یافته در یادگیری مشارکتی به منظور ارتقاء دانش فردی و
جمعی همراه با تعامل دانش آموزان در مسائل بحرانی و
پرس و جوی عمیق از مشکالت زندگی واقعی است .اهداف
یادگیری ،تحقیق و سواالت روش و نتایج آن همه توسط
دانشآموزان اداره میشود .یک مثال از یادگیری بر اساس
حل مسأله در  MILشامل طراحیهای اجتماعی موثر
کمپین بازاریابی برای مخاطبان خاص میباشد.
پرس و جوی علمی
پرس و جوی علمی اشاره به انواع مختلفی از تکنیکهایی
دارد که توسط دانشمندان برای کشف طبیعی جهان و
توضیحات بر اساس شواهد ارائه شده است .فرآیند پرسش و
جو اغلب به عنوان یک مجموعه ساده از مراحل به نام
چرخه پرسش ،که شامل بیان فعالیتهایی مانند :ساخت
مشاهدات ،طرح سواالت ،پیدا کردن آنچه در حال حاضر
شناخته شده ،تحقیقات برنامهریزی شده؛ بررسی دانش

11

گذشته در پرتو شواهد تجربی ،با استفاده از جمع آوری ابزار،
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و پیشنهاد توضیحات و
برقراری ارتباط بین نتایج می باشد .این روش همچنین
میتواند برای آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی استفاده
شود .نمونههایی از پرس و جو علمی در آموزش سواد
رسانهای عبارتند از :بررسی تاثیر خشونت در رسانهها و
بررسی نقش جوامع آنالین.
مطالعه موردی
روش مطالعه موردی شامل معاینه عمیق از یک نمونه و یا
رویداد منفرد است که به طور گسترده در مدرسه بازرگانی
هاروارد به کار گرفته شده که در آن دانشجویان دانشگاه
حوادث زندگی واقعی را مشاهده میکنند و اینکه دانش
نظری چگونه ممکن است برای موارد واقعی استفاده شود.
این رویکرد مناسب در آموزش  MILاست ،وقتی که
دانشآموزان روزانه به طریق مختلف در معرض انواع
پیامهای رسانه ها و دیگر ارائه دهندگان اطالعات قرار می
گیرند .مطالعه موردی یک روش سیستماتیک شامل :نگاه
کردن به وقایع ،جمع آوری دادهها ،تجزیه و تحلیل
اطالعات و گزارش نتایج ،که درآن حمایت از یادگیری و
پژوهش در دانشآموزان را ارائه می دهد .دانشآموزان
میتوانند برای به دست آوردن درك عمیقتر و دقیقتر از
چرایی حوادث و یا رویداد زمانی که برای آنها رخ داده است
بهرهمند شوند .مطالعه موردی نیز خود به ایجاد و آزمایش
فرضیه ها منشعب می شود .به عنوان مثال ،دانشآموزان
میتوانند یک مطالعه موردی از استراتژی بازاریابی و انتشار
یک فیلم بسیار موفق ،کتاب پرفروش انجام دهند ،و یا دیگر
محصوالت رسانه داشته باشند.
یادگیری مشارکتی
یادگیری مشارکتی اشاره به رویکرد آموزشی است که دانش
آموزان با هم نسبت به انجام اهداف مشترك کار میکنند.
یادگیری مشارکتی می تواند از دامنه کارهای ساده به حالت
پیچیدهتر مانند یادگیری پروژه ،آموزش جورچین ،هدایت و
همکاری در پرسش و تدریس متقابل استفاده شود .بیشتر از
یادگیری مشارکتی با هدف تولید دستاوردهایی مانند توسعه
درك مفهومی و تفکر به منظور آموزش مهارتهای فردی
بهتر ،نگرش مثبتتر نسبت به مدارس و خود و فهمیدن
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نحوه مدیریت همگون در کالسهای درس ،استفاده
میکنند .این یک روش مناسب در یادگیری و تدریس
آموزش رسانه برای اشتراكگذاری ایدهها و آموختن از
یکدیگر است .مثالی از یادگیری مشارکتی در رسانه :کار
مشترك در فضای ویکی پدیا میباشد.
تحلیل محتوا
دانش آموزان باید تحلیل محتوا را از طریق شناسایی کدها و
قراردادی ژانرهای مختلف رسانه یاد بگیرند .این تجزیه و
تحلیل نشانه شناختی باید با هدف رسیدن به تفاهم بیشتر از
مفاهیم کلیدی باشد .بنابراین ،دانشآموزان شناسایی
چگونگی کدهای زبان و آداب و رسوم برای نوعی از
نمایشها که برای مخاطبان خاص جذاب میباشد را
خواهند آموخت .دانش آموزان کدهای "نمادین"" ،روایت"
و"فنی" از هر متن رسانه را میآموزند .در صورت امکان،
این نوع از تحلیل محتوا در زمینه های با معنا رخ می دهد ،و
نه این که عنوان یک تمرین آکادمیک برای اهداف
خودشان باشد .به عنوان مثال :دانش آموزان میتوانند یک
قطعه از متن رسانه که مورد عالقه آنها است را انتخاب
کنند .این قطعه میتواند یک مقاله خبری ،یک ویدیو و یا
یک ویدئو کلیپ از یک منبع خبری آنالین باشد .سپس
دانش آموزان را در گروه های محتلفی قرار دهید و معلمان
راهنمای آنها در تجزیه و تحلیل مخاطبان ،هدف ،نویسنده،
روش  /ویژگیهای متنی ،و چهار چوب آن باشند.
تحلیل زمینهای
در تحلیل زمینهای به دانشآموزان تجزیه و تحلیل اولیه
زمینهای به خصوص در رابطه با مفاهیم کلیدی نهادها و
موسسات فن آوری در ارتباط با طیف وسیعی از رویکردهای
نظری نشان داده میشود .نمونههایی از تجزیه و تحلیل
زمینهای و آموزشی عبارتند از :کمک به دانشآموزان در
مورد یادگیری موضوعاتی مانند :طبقهبندی سیستماتیک
برای فیلم ،تلویزیون و بازیهای ویدئویی که در استرالیا به
کار گرفته شده؛ چگونگی مالکیت رسانه و تمرکز آنها و
سواالتی مربوط به دموکراسی و آزادی بیان است.
ترجمه
رویکرد آموزشی ترجمه میتواند در بسیاری از اشکال
مختلف و انواع تنظیمات رسانهای استفاده شود .دانشآموزان
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راهکارهای افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی معلمان

میتوانند یک مقاله روزنامه در مورد یک حادثه دردانشگاه
نوشته شده را به یک گزارش خبری رادیویی پادکست
تبدیل کنند و یا آنها یک بخش کوتاهی از فیلم کودکان را
مشاهده و سپس در گروههای کوچک به منظور نوشتن
داستانی مربوط به صحنه فیلم ،شناسایی عکسها ،زاویه و
انتقال آن استفاده شده است اقدام کنند .برای نمونه بیشتر
میتوان دانش آموزان یک داستان تخیلی را گرفته و آن را
تبدیل به یک فیلم داستانی کرده و از آن فیلم برداری شود.
یا این که می توان طیف وسیعی از مواد بصری موجود
مربوط به زندگی یک فرد را جمعآوری کرده و از آن به
عنوان نقطه شروع برای برنامهریزی و ایجاد یک فیلم
مستند کوتاه در مورد زندگی فرد استفاده کنند.
تولید
رویکرد تولید مستلزم یادگیری و به کارگیری جنبه مهمی از
دانش است که در قرن بیست و یک فراگیر شده است.
دانشآموزان باید به کشف آموزش در یک سطح عمیقتر و
هدفمندتر تشویق شوند .محصوالت رسانهای و محتوای
اطالعات برای دانشآموزان از طریق کاوش و تولید متون
رسانهای (برای مثال صوتی ،تصویری و چاپ) این فرصت
را ایجاد میکند که خود را غرق یادگیری کنند .دانشآموزان
میتوانند برای کشف خالقیت خود از طریق بیان صداها،
ایدهها و دیدگاهها ابراز وجود کنند .مثالهایی در این رابطه
عبارتند از :دانشآموزان با استفاده از نرمافزاری مانند
 iMovieبه یا فیلمساز و (یا هر نوع نرمافزار مشابه و منبع
دیگری) یک داستان دیجیتال یا انیمیشن یک دقیقهای در
مورد محیط زیست یا هر موضوع دیگر مورد عالقه خود
تولید کنند
تحلیل محتوای یافتههای مصاحبهها
در این مرحله ،ابتدا کدگذاری اولیه و سپس کدگذاری ثانویه
انجام شد .درواقع ،نکات کلیدی و مواردی که
مصاحبهشوندگان بر آنها تکیـة بیشـتری داشتند ،از
مصاحبهها استخراج شدند .سپس کدهای ثانویه از کدهای
اولیه ایجاد شدند .در مرحلة بعد ،از کدهای ثانویه
مفهومسازی شد و در نهایت ،به شکلدهی مقوالت پرداخته
شـد .در مرحلـة آخر کدگذاری باز ،طبقات اصلی حاصل از
شکلدهی مقوالت استخراج شد .نتایج تحلیلهای صورت

گرفته بر روی پاسخهای ارایه شده بر اساس سه گام اول
تحلیل محتوای کیفی (کدگزاری باز ،لیست کردن کدها ،و
گروهبندی کدها) را ترسیم مینماید :در این پژوهش پس از
کدگزاری  317مفهوم استخراج شده است.
گام دوم و سوم ،مربوط به کدگذاری محوری ،روایت
پژوهش و نظریهپـردازی دربـارة شناسایی راهکارهای
آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی به معلمان در ایران است
که در ادامه به تفصیل بیان میشود .پس از شناسایی
گروههای مختلف موجود در بین مفاهیم ،در مرحله چهارم
اقدام به دستهبندی هر یک از گروهها در دو دسته فرعی و
اصلی شده است( .جدول )1
بر مبنای یافته ها ،سواد رسانهای فرآیندی چند بعدی است.
این ابعاد کامالً به هم وابستهاند و هر شخص میتواند تا
تواناییهای خود را با توجه به این حوزهها توسعه دهد.
ساختار قدرتمند دانش سواد رسانهای حاوی اطالعاتی از
همه ابعاد است .اگر ساختار دانش ضعیف باشد ،احتمال
تشخیص نارساییها و اهداف پنهانی پیامهای رسانهای
کمتر میشود و مخاطب در برابر آنها شخصی منفعل خواهد
بود .ابعاد یا حوزههای آموزش سواد رسانهای را به چهار بعد
شناختی ،احساسی ،زیباییشناختی و اخالقی تقسیم میشود
که در کنار ابعاد آن می بایست سطوح سواد رسانهای را نیز
مشخص کرد..

سطح اول :دسترسی
در سطح دسترسی افرادی که تحت پوشش قرار می گیرند
مطرح میباشد .این موضوع به خطمشی و سیاستگذاری
رگوالتوری و سازمانهای ذیربط بر میگردد .محدود کردن
و ممنوع کردن دسترسی به رسانهها اکثرا به عهده دولت-
هاست و با مباحثی هم چون پهنای باند ،کم یا زیاد شدن
حجم ترافیک دیتا و سطح درآمد مرتبط است .مثال دولت
میتواند بگوید از فردا اینترنت هم مانند حاملهای انرژی
(آب و برق و  )..باید به مردم داده شود .در کشور ایران
ماهواره و استفاده از دیش ماهواره ممنوع است .اما
سیگنالها روی فضای کشور موجود است .ممکن است
فردی با دور زدن مقررات یک دیش بگذارد و دسترسی به
سیگنال پیدا کند .در سطح دسترسی خانه و مدرسه تعریف
جداگانهای ندارد .مخاطب ما صرفا دانشآموز سر کالس
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نیست .بلکه نگاه ما یک نسل جوان است که باید یاد بگیرد
که چطور درست از رسانهها استفاده کند که در اینجا بخش
مهمی از آن وظیفه آموزش و پرورش است .آموزش و
پرورش باید دانش اموزان را برای بیرون از فضای مدرسه
آماده کند.
محدود کردن و ممنوع کردن دسترسی در فضای مدرسه با
توجه به این که دانش اموزان بیشتر اوقات خود را در خارج
از مدرسه می گذراند بی معنی می باشد

سطح دوم :استفاده-کاربرد
در سطح استفاده و کاربرد افراد ناگزیر هستند یاد بگیرد
چطور از انواع رسانهها و تکنولوژیهای جدید استفاده کنند.
امروزه در همه دنیا باید خود شخص بتواند از وسایل استفاده
کند ،مثال در فرودگاه باید بتواند بلیط الکترونیکی تهیه کند.
در سطح کاربرد شما هر جایی که پسوند یا پیشوند
الکترونیک ( )Eمشاهده کردید باید یاد بگیرید که چطور از
آن استفاده کنید .این شامل انواع نسخههای دیجیتال و
الکترونیکی مانند سواد الکترونیکی ،سالمت الکترونیک،
کشاورزی الکترونیک ،یادگیری الکترونیک و  ...میشود .به
عبارت دیگر در سطح دوم و آموزش آن ،با مسئله و مشکل
خاصی روبرو نیستیم .سطح کاربرد سطح مهارتهاست که
افراد بر اساس کار و مسئولیتشان از آن استفاده میکنند.
سطح سوم :ارزیابی-تجزیه و تحلیل

سطح ارزیابی و تجزیه و تحلیل یک سطح دانشی است
شامل :یاد دادن ،شناسایی و تجزیه و تحلیل پیام ها را از
نظر محتوایی ،اینکه با چه پدیدههایی سر و کار داریم،
شناساندن پدیدهها و ارتقای بینش افراد نسبت به پیامها،
روی پیام چه کارهایی صورت میگیرد .چه تغییراتی روی
آن انجام میشود .در نهایت پیام چه بوده و چگونه پردازش
شده و مخاطب چطور مصرف کند .معیار برای انتخاب
بهترین پیام و تشخیص سره از نا سره چیست؟

سطح چهارم تولید
در سطح تولید کاربران پس از آموزشهای الزم در مراحل
دسترسی ،کاربرد و تجزیه و تحلیل قادر خواهد بود با فرآیند
تولیدات و محصوالت رسانهای مختلف آشنا شود .پس از
شناخت تکنیکهای اقناعی ،شناختی ،فنی ،هنری و
احساسی رسانهای قادر خواهد شد محصوالت رسانهای در
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حد مهارتهای کسب شدهاش ،تولید کند .مخاطب در این
مرحله پی خواهد برد که در تولید یک محصول رسانهای
(کلیپ ،تیزر ،فیلم کوتاه و  )...چه بخشهای از فیلمنامه یا
روایت را باید برجسته ،حذف یا اضافه کند .و به عبارتی
براساس دیدگاه و ایدئولوژی خودش دست به ساخت
محصول خواهد زد .اینجاست که به اهداف پنهان رسانهها
هنگام تولید محصوالت رسانهای پی میبرد.
ذکر این نکته الزم است که اگر فردی بتواند به مرحله ای
برسد که تولید محتوا انجام دهد ،مهارت هایی را یاد می
گیرد که دیگر کمتر تحت تاثیر پیام های رسانه ای و
اطالعاتی قرار گیرد .به عنوان مثال برای تهیه یک فیلم
کوتاه یا نوشتن یک فیلمنامه یاد میگیرد بر اساس
ایدئولوژی و منافع خود یا سازمان سفارش دهنده بخش
هایی از متن اصلی را حذف و بخش هایی دیگر را برجسته
سازی کند .از این طریق یاد خواهد گرفت که در منابع
اطالعاتی و رسانه ای همه چیز بیان نمی شود ،بلکه آنهایی
گفته می شود که در راستای منافع عقیدتی ،سیاسی و
اقتصادی تولیدکنندگان است .به عبارت دیگر گاهی اوقات
آنچه گفته نمی شود مهم تر است از آنچه گفته می شود.

راهکارهای افزایش سواد رسانهای و
اطالعاتی معلمان
بر اساس یافته های تحقیق برای چهار سطح ذکر شده ،می
توان این راهکارها را در  4قالب مهارت ارائه داد ،الف)
مهارت دسترسی ،ب) مهارت استفاده و کاربرد ،ج) مهارت
تجزیه و تحلیل و ارزیابی و د) مهارت تولید.

مهارت دسترسی
این مهارت شامل توانایی های معلم به عنوان آموزش
دهنده در دسترسی به منابع اطالعاتی و رسانه ای مانند:
پایگاه های اطالعاتی و کتابخانهای مانند شبکه جهانی وب،
سرویس دهندههای وب ،و  ...می باشد .هر چند همانطور
که گفته شد تعیین محدوده دسترسی بیشتر در اختیار
تنظیمکنندهها و رگوالتوری است .هم چنین در این بخش
آموزش دهنده باید به فراگیران یاد دهد که به منابعی می
توانند دسترسی داشته باشد که در محدوده سنی آنها باشد.
این منابع می تواند شامل :بازی های رایانهای ،وب
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سایتها ،فیلم ها و  ...شود .هم چنین نکته مهم در این
مرحله بحث رعایت نکات اخالقی در دسترسی به منابع
اطالعاتی و رسانه ای است که بایستی آموزش داده شود.
مهارت استفاده و کاربرد
در این مهارت آموزش دهنده باید ابتدا به تقویت
مهارتهای الزم برای استفاده از منابع اطالعاتی و رسانهای
بپردازد .این بخش بیشتر شامل مهارت فنی استفاده از
رسانهها است .به عنوان مثال :چگونگی نصب یک نرم افزار
بر روی کامپیوتر یا گوشی موبایل .هم چنین در زمینه
استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی یادگیری
مهارتهایی برای حفظ حریم شخصی به عنوان نمونه این
که چطور بتوانیم یک صفحه شخصی یا عمومی در
اینستاگرام ایجاد کنیم که هر فردی نتواند اطالعات و
مطالب را دریافت کند.
مهارت تجزیه و تحلیل و ارزیابی
شاید بتوان اشاره کرد این مهارت ،بنیادی ترین و
مشکلترین مرحله برای هر فردی در آموزش سواد
رسانهای و اطالعاتی باشد .زیرا این مهارت می بایست از
زمان کودکی نهادینه شود .این مهارت شامل تفکر انتقادی،
تفکر خالق ،مهارت پرسشگری ،مهارت نه گفتن ،توانایی
تشخیص سره از ناسره ،مهارت مقایسه منابع اطالعاتی و
رسانه ای و  ...است .معلم (آموزش دهنده) می بایست ابتدا
خودش را به این مهارت ها مجهز کند .و در راستای تقویت
آنها آموزش ببیند تا بتواند این مهارت ها را به دانش آموزان
(آموزش گیرندگان) یاد بدهد.
مهارت تولید
مرحله غایی و نهایی در آموزش و افزایش سواد رسانه
ای و اطالعاتی ،توانایی تولید محتواست .اگر فردی
بتواند سه گام قبلی گفته شده را خوب یاد بگیرد می
تواند بر اساس مهارت دسترسی ،استفاده و تجزیه و
تحلیل ،به تولید محتوا (متن ،تصویر ،فیلم ،و )..بپردازد.
مهارت تولید عالوه بر مهارت فنی نیازمند فراگیری
یکسری مهارت های هنری نیز می باشد .به عنوان
نمونه برای تولید یک فیلم نامه یا فیلم کوتاه بایستی
ذوق هنری و خالقیت داشت.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
همانگونه که در تحقیقات پیشین مطرح شد اگرچه تحقیقات
و مطالعاتی در باره اهمیت و ضرورت سواد رسانه ایی معلمان
و دانش آموزان به عمل آمده است ولی در خصوص
راهکارهای افزایش سواد رسانه ایی معلمان که موضوع این
تحقیق است تا کنون تحقیقی به عمل نیامده است .در این
خصوص و بر اساس این تحقیق ،اولین قدم در تعیین سطوح
سواد رسانهای بحث دسترسی است .این سطح به محدوده و
مرزهای دسترسی و هم چنین تعیین محدوده سنی استفاده از
رسانههای مختلف میپردازد .این اعمال محدودیت و تعیین
مرزهای دسترسی معموال توسط دولتها و نهادهای
سیاستگذار انجام میشود .بخشی دیگر از این محدودیتها به
مباحث اخالقی و عرف جامعه مربوط است .برای معلمین بحث
دسترسی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه در اولین قدم
باید ،مرزهای دسترسی از رسانه (دولتی ،عمومی و خصوصی)
تعیین گردد .اگر در تعیین محدودیت به منافع ،قوانین و افکار
عمومی توجه نشود ،مردم از طرق مختلف از جمله استفاده از وی
پی ان و فیلترشکن مرزها و قانون را دور میزنند .در سطوح
بعدی سواد رسانهای یعنی استفاده-کاربرد و ارزیابی-تجزیه و
تحلیل ،نقش قوانین و مقررات بیشتر به چشم میآید .در این
سطح تعیین باید تعیین شود که چه نهادهایی وظیفه نظارت
و اجرای قوانین جهت آموزش ،استفاده صحیح و درست
رسانهها از نظر فنی و محتوایی برعهده دارند .نهادهای
آکادمیک ،نهادهای صنفی و مدنی و نهاد رسانه از مهمترین
نهادهای نظارتی و اجرایی هستند .آموزش و پرورش در سال
تحصیلی  99-91با تالیف و چاپ کتاب تفکر و سواد رسانهای
به این عرصه ورود پیدا کرده است .در این راستا قانونگذاری
و سیاستگذاری آموزش سواد رسانهایی قبل از چاپ کتاب
ضروری خواهد بود .چاپ کتاب بخشی از ملزومات آموزش
سواد رسانهای است .توجه به محدوده دسترسی و سنی،
زیرساختها ،محتوا ،روشهای تدریس و  ...نیز از ملزومات
مهم دیگر است .تعیین زیرساختهای فنی ،تولید محتوا،
الگوی کسب و کار مناسب جهت آموزش به جامعه هدف
(مدیران ،مربیان ،خانوادهها و دانش آموزان) با طراحی
چارجوبِ سیاستگذاری مشکالت و چالشها را کاهش
میدهد .پذیرش چهار سطح دسترسی ،کاربرد و معرفتشناسی
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(تجزیه و تحلیل) و تولید مسئله سادهای نیست .آموزش و
پرورش باید تکلیف وظایف خود را با این چهار سطح
مشخص کند .آموزشو پرورش با طیف وسیعی از مخاطبان
مواجه است .بر اساس نتایج حاصل از تحقیق اولین قدمی
که در زمینه تجهیز و آموزش سواد رسانهای افراد میتوان
برداشت تقویت کارکنان آموزش و پرورش در زمینه آموزش

سواد رسانه ای است .در میان کارکنان آموزش و پرورش
معلمان و مربیان نقش به سزایی برای تحقق این هدف
دارند .بر مبنای توصیه سازمان جهانی یونسکو و یافته های
تحقیق ،بهبود روشهای آموزشی و کارگاهی آموزش سواد
رسانهای و اطالعاتی به عنوان یادگیری مستمر و مادم العمر
مهمترین اقدام است.

شکل  - 1انواع سواد رسانه ای و اطالعاتی ()MIL

جدول  - 1استخراج کدگذاری باز ،لیستبندی و گروهبندی شناسایی راهکارهای تجهیز و تقویت معلمان به سواد رسانهای
ردیف

گروه

مفاهیم

1

 -انجام کارهای پژوهشی برای تبیین سواد رسانهای

تحقیق و پژوهش حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی

2

 -اطالع رسانی از طریق رسانهها

آشنایی با سواد رسانه ای و اطالعاتی

3

 -استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش

سیاسگزاران و مسئوالن

1

 -فعالسازی دستگاههای و بخشهای غیر دولتی

سازمان ونهادهای فرهنگی

1

 صاحب نظران که در این حوزه کار کردهاند به شکلهای مختلف مقاله ،مطالعات تطبیقیو مورد خطاب قرار دادن مسئوالن و مخاطبان
 -سیاستگذاری از پایین به باال

تحقیق و پژوهش حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی
سیاستگذاران و مسئوالن

1

 -انجمن اولیا و مربیان

آموزش و پرورش

8

 -تکیه به ظرفیتهای بیرونی آموزش و پرورش

سازمان های فرهنگی

6

 -چون موضوع جدید است نباید آزمایش خطا کنیم

سیاستگذاران و مسئوالن مربوطه

11

 -استفاده از تجارب اساتید ایرانی و اساتید کشورهایی که با ما سنخیت و تشابه دارند.

تحقیق و پژوهش حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی

11

 -الگویی که مناسب است از تجارب کشورهای مختلف مثال کانادا یا فنالند استخراج کنیم.

تحقیق و پژوهش حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی

12

 برای آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی از ابزارهای هنری مانند کلیپ های چندرسانهایاستفاده شود.

ابزارهای کمک آموزشی

9
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جدول  - 2دستهبندی گروهها در دو دسته فرعی و اصلی
ردیف

دسته فرعی (زیر دسته)

گروه

1

تجهیز زیرساختهای فنی

آموزش و پرورش /دانشگاه ها

2

تعیین پهنای باند

نهادهای مدنی و قانون گذار

3

حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی

1

ابزارهای کمک اموزشی متناسب با حوزه رسانه

آموزش و پرورش

1

تربیت متخصصان سواد رسانه ای و اطالعاتی

آموزش و پرورش -آموزش عالی

9

ابزارهای کمک اموزشی متناسب با حوزه رسانه

اموزش و پرورش  /دانشگاه ها

نهادهای صنفی و مدنی

1

ظریفیت آموزش از طریق دروس دیگر

8

تربیت متخصصان سواد رسانه ای و اطالعاتی

6

انجمن اولیا مربیان

آموزش و پرورش

11

حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی

حوزه های علمیه

11

تکنیک های آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی (تولید محتوا،
ترجمه ،تحلیل گفتمان و)..
تناسب محتوای آموزش سواد رسانه ای با شرایط بومی منطقه ای

آموزش و پرورش

11

آموزش انواع تفکر (خالق ،انتقادی و )..

آموزش و پرورش

11

اماکن و مراجع فرهنگی( مساجد و..
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آشناسازی با سواد رسانهای و اطالعاتی ،سواد بصری ،سواد خبری
و ...
ابزارهای کمک آموزشی متناسب با حوزه رسانه

12

11

دسترسی

دانشگاه ها
مساجد

آموزش و پرورش -آموزش عالی

استفاده و کاربرد

ارزیابی – تجزیه و تحلیل

سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی
رادیو – تلویزیون شبکههای
اجتماعی

تولید

آموزش و پرورش  /دانشگاهها

جدول  - 3مدل تبیینی شناسایی راهکارهای افزایش سواد رسانهای

دسترسی

استفاده-کاربرد
ابعاد آموزش سواد
رسانهای و اطالعاتی
برای افزایش سواد
رسانهای و اطالعاتی

ارزیابی-تجزیه و
تحلیل

تولید

قانون گذاران

نهادهای صنفی و مدنی
نهاد آکادمیک
نهاد رسانه

نهاد آکادمیک
نهاد رسانه

نهاد آکادمیک
نهاد رسانه

تعیین پهنای باند اینترنت
شورای عالی فضای مجازی ،آموزش و پرورش ،و نهاد های دیگر
سیاستگذاران و مسئوالن
سطح بندی و طبقه بندی آموزش سواد رسانه ای
نربیت نیروهای متخصص
تجهیز زیرساختهای فنی
تکنیک های آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی
تناسب محتوای آموزش سواد رسانه ای با شرایط بومی منطقه ای
اموزش سواد رسانه ای از پیش دبستانی تا دبیرستان
حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی
تشکل های غیر رسمی
اماکن و مراجع فرهنگی( مساجد و..
آموزش و پرورش
دانشگاهها
صدا وسیما

21
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