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 چکیده
برای توسعه ملی، رفاه شهروندی، یونسکو سواد اطالعاتی را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر که 
آموزش  پژوهش با هد  بررسی اقتصادی و استانداردهای آموزشی ضروری است، تأیید کرده است.

ی مغفول در برنامه درسی مقطع ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش  ای به عنوان حلقه سواد رسانه
 جمع آوری شود و سیس ای کتابخانهاز نوع کاربردی است که در آن سعی شده ابتدا مطالب به روش 

با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سیس با استخراج اسناد مورد نظر کار طبقه 
مرتبط بوده  های مقاله، ها نامهها، پایان بندی آنها در تحقیق انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب

تحلیل محتوای اسناد، اهمیت و نقش  از طریق پس از آنکه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. 
پژوهش اهمیت  های یافتهای در مقطع ابتدایی به عنوان حلقه مفقوده استخراج شد.  آموزش سواد رسانه

در مدارس ابتدایی را به عنوان ضرورتی مهم در عصر کنونی، نشان  ای رسانهپرداختن به آموزش سواد 
ها هموار  مسیر را برای استفاده هوشمندانه، فعاالنه و پویا از رسانه ای انهرس. دوره آموزش سواد دهد می
ایفا کند.  ها برای دانش آموزان در استفاده از رسانه تری فعالنقش  تواند میکند. ارتقای این مهارت  می

ناطق آموزان مای متناسب با نیازهای دانشتألیف بسته آموزشی سواد رسانهشود  بنابراین پیشنهاد می
 .مختلف کشور در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

 ای، برنامه درسی، مقطع ابتدایی. : آموزش، سواد رسانهواژگان کلیدی
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 مقدمه
مبتنی بر اطالعات، از الزامات اساسی تلقی  های فناوریدر عصر حاضر، فناوری اطالعات سازمانی و 

جدید اطالعاتی و ارتباطاتی  های فناوری. در واقع اشاعه (76، 2610و همکاران،  1الممری) شوند می

امکانات جدیدی را برای توسعه جوامع در ابعاد مختلف فراهم کرده است که استفاده از قابلیت آنها به 

(. یونسکو در 2666، 2، دانش و نگرش نیاز دارد )یونسکوها مهارت، ها صالحیتجدیدی از  ای مجموعه

، مدیران کل خود ر ا به حمایت بیشتر از 2666رانس عمومی خود در سال سی و چهارمین جلسه کنف

و اطالعاتی با هد  ارائه فرصت به کاربران برای قضاوت آگاهانه در خصوص رسانه و  ای رسانهسواد 

(. 2613و همکاران،  3ویلسون) کردها، دعوت منابع اطالعاتی و گسترش مشارکت مدنی در رسانه

و در کسب دانش  رسانی، تفریح و سرگرمی و... دارد متنوعی مانند آموزش، اطالعها کارکردهای  رسانه

اند  های یادگیری را تغییر داده آموزان ماثر است. از دیگر سو تحوالت فناورانه، شیوه یابی دانش و هویت

آورند. وتحلیل اطالعاتی بیردازند که با یکی دو کلیک کردن به دست  آموزان باید خود به تجزیه و دانش

توان نادیده گرفت. ارتباطی که با حفظ  ها را نمی آموزان با رسانه خصوص دانش ارتباط نسل کنونی و به

آموزان به منابع مختلف در  رود. با دسترسی دانش های نوین می های سنتی، به سمت رسانه کار با رسانه

ها فعالیت  ینترنتی و دههای اجتماعی مجازی، جستجوهای ا ها در شبکه دنیای مجازی، عضویت آن

 استارتباطی دیگر، از سهم فیزیکی مرزهای مدرسه کاسته و بر مساحت مجازی آن، افزوده شده 

 (.1310نیازی، زارعی زوارکی و علی آبادی، )

اند. فضای پیرامونی، سرشار از  ها ما را از هر سو احاطه کرده کنیم که رسانه امروزه در جهانی زندگی می

گذارند. در چنین فضایی، سواد  بار جدیدی است که هر لحظه بر زندگی ما تأثیر میاطالعات و اخ

یونسکو  ها را یاد بگیریم. ها و منابع اطالعاتی آن کند تا چگونگی استفاده از رسانه کمک می 4ای رسانه

دی و سواد اطالعاتی را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر که برای توسعه ملی، رفاه شهروندی، اقتصا

استانداردهای آموزشی ضروری است، تأیید کرده است. سواد اطالعاتی بر اهمیت دسترسی، ارزیابی و 

استفاده از اطالعات تأکید دارد و دامنه آن به همه نوع اطالعات و محتوایی گسترش یافته است؛ اما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رد؛ بنابراین، در فرایند تأکید دا ها رسانهبر توانایی فهمیدن، ارزیابی و به کار بردن  ای رسانهسواد 

را با هم به عنوان سواد  ای رسانهاین دو نوع سواد، یونسکو سواد اطالعاتی و سواد  های شاخگسترش 

 (.6، 2611ای و اطالعاتی در نظر گرفته است )موئلر و همکاران،  رسانه

 دهد میان اجازه و اطالعاتی به عنوان یک قابلیت به شهروند ای رسانهگذاری یونسکو، سواد طبق ارزش

تا با رسانه و دیگر ارائه دهندگان اطالعات به طور ماثر به تعامل بیردازند و تفکر انتقادی و 

آموزش مادام العمر برای زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک شهروند فعال را گسترش  های مهارت

و اطالعاتی نقشی مهم  ای(. یونسکو بر این باور است که سواد رسانه16، ص 2612دهند )ویلسون، 

ای را  (. سواد رسانه2666در ایجاد یا توسعه فرهنگ دموکراتیک و جوامع مدنی فعال دارند )یونسکو، 

های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوی  های رسانه وتحلیل پیام توان قدرت مخاطب در تجزیه می

گذرد  ای می میقی از آنچه در فضای رسانهای شناخت ع توان گفت سواد رسانه ها دانست. درواقع می آن

ای اشباع  های رسانه ای به میزان زیادی از پیام (. در جهان رسانه1316 :6دهد )طلوعی،  به ما می

ای برای مدیریت  ای مانند آموزش سواد رسانه کند تمهید ویژه شویم و این وضعیت ایجاب می می

ها بیاموزد که از حالت انفعالی و  ند به مخاطبان رسانهتوا ای می اطالعات در نظر بگیریم. سواد رسانه

ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به  مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه

مند شد  ای هوشمندانه و مفید بهره گونه ها به کند تا از سفره رسانه ای کمک می دیگر سخن، سواد رسانه

جای آنکه  ای این است که به مردم کمک کند تا به . هد  سواد رسانه(1380)شکرخواه، 

ها  ها باشند، به شهروندانی فرهیخته در جامعه اطالعاتی که رسانه کنندگانی فرهیخته برای رسانه مصر 

های دسترسی و استفاده از  ای بر توانایی قلب تینده آن هستند تبدیل شوند. در تعریف سواد رسانه

ها تأکید  ها و تحلیل و ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ای و ارتباط با رسانه های رسانه ولید پیامها، ت رسانه

 (.1313، به نقل از تقی زاده، 2611 یونسکو،) استشده 

های نوین، تسلط  آموزان به مهارت استفاده و کار با رسانه اند هرچند که دانش ها نشان داده پژوهش

ها  ای، تفکر نقادانه در ارتباط با رسانه های رسانه گری اطالعات، پردازش پیامنسبی دارند اما در گزینش

: سلیمان، خسروی و 1316های مختلف، چندان توانایی ندارند )تقی زاده،  و استفاده مطلوب از رسانه

در  ویژه ها به ای آن تواند میزان سواد رسانه ای می (. آموزش سواد رسانه1312حسینی،  : شاه1312حداد، 

ای باید به سمت  ابعاد انتقادی را ارتقاء دهد. ضمن آنکه با توجه به ابعاد دانش و مهارت در سواد رسانه

آموزان گام برداریم.  ای و تحقق آن در رفتار و مشارکت فعال دانش رسانه  عملیاتی کردن دانش سواد 
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ای مانند جیمز پاتر  ازان سواد رسانهپرد گونه که نظریه ای آن های سواد رسانه ها و توانمندی زیرا مهارت

شوند. سواد  ای و تفکر انتقادی استفاده می های رسانه کنند نیز در پردازش پیام ( تأکید می2668)

وتحلیل  آموزان را هدفمند سازد و قدرت تجزیه ای دانش توانند نوع و میزان مصر  رسانه ای می رسانه

ای  یک ناظر هوشمند و درونی شده، رژیم مصر  رسانهها گسترش دهد و مانند  و خالقیت را در آن

آموزان را تنظیم کند. اینترنت بستری مهیا برای تبادل اطالعات و تسهیل ارتباطات فراهم آورده  دانش

کند. اصول حاکم بر  ای معنا پیدا می های اجتماعی و همه گونه فعالیت رسانه که در گستره آن شبکه

یابد دلیل مطابقت آن با  ها انتشار می آموزد هر آنچه از رسانه طب میای به مخا تحصیل سواد رسانه

افزار  (. در کشور ما در چند سال گذشته، رسانه هم در بعد سخت1381 شود )ایران پور، واقعیت نمی

کنندگان و مخاطبان گسترش چشمگیری داشته، اما متأسفانه  های نوین و هم بعد میزان استفاده فناوری

آموزان از  ای چندان توجه نشده است. دانش شده، به آموزش سواد رسانه بستر ارائه در کنار این

ها و سهولت  روند و از سویی با همگرایی رسانه های مختلف به شمار می کنندگان اصلی رسانه مصر 

ی، های اینترنت ای، سایت های تلویزیونی ماهواره ای مانند شبکه های مختلف رسانه در دسترسی به برنامه

ای  ی سواد رسانه ویژه درزمینه های الزم به نوعی بدون آگاهی و آموزش ها به های اجتماعی، آن شبکه

ای،  های سواد رسانه گیرند که الزم است با اجرای دوره ها قرار می های رسانه انتقادی در معرض پیام

 ش شود.ها تال های الزم در استفاده از رسانه برای توانمند کردن و ارتقای آگاهی

ای در کشورهای مختلف به راه افتاده است و ما در این زمینه با تأخیر  جنبش آموزش سواد رسانه

آموزان از  ای نیاز دارند اما دانش رو هستیم. هرچند که همه شهروندان به آموزش سواد رسانه روبه

عنوان  آموزی به معه دانشویژه در جا ها و فناوری به مندی ماثر از رسانه مخاطبان اصلی آن هستند، بهره

وپرورش، بر فهم انتقادی  ی آموزش ی یونسکو در زمینه بیانیه زیربنای توسعه انسانی ضروری است.

ای که ما را فرا گرفته در جهت افزایش اصول شهروندی و مشارکت اجتماعی تأکید  محیط رسانه

ویژه در کشورهای اروپایی  ای به های اخیر نیز، توجه زیادی به آموزش سواد رسانه کند و در سال می

ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه و  (. نهاد تعلیم و تربیت وظیفه دارد2616 ،1شده است )براین

دهد. یکی از این نیازها، آموزش سواد  درستی انجام مطالبات اجتماعی رسالت تربیتی خود را به

( نیز بر آن تأکید شده است. سطح 1316) وپرورش ای است که در سند تحول راهبردهای آموزش رسانه
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عنوان  های امروز به ( در دنیای رسانه1316تقی زاده، ) آموزان ای دانش چندان مطلوب سواد رسانه نه

دغدغه جدی در نظام آموزشی کشور مطرح است. در کشورهای مختلف از طریق آموزش سواد 

ای ارتقاء داده شود و  ر زمینه سواد رسانهآموزان د های دانش شود توانایی ای در مدارس تالش می رسانه

گردد. اما در کشور ما  صورت کتاب درسی تدریس می ای به در برخی کشورها نیز، آموزش سواد رسانه

، 1312، چابکی و باهنر، 1311 طلوعی،) استکار عملی خاصی در این خصوص انجام نگردیده 

عنوان درک آگاهانه و انتقادی  (، به2667) 1ریوای توسط برنامه درسی آنتا (. سواد رسانه1312شبیری، 

ها، تعریف شده است. با  ها و تأثیر این تکنیک های مورداستفاده توسط آن ها، تکنیک از ماهیت رسانه

ها، حتی کودکان نیز قادر خواهند بود  آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد اطالعات توسط رسانه

ای را کسب  های سواد رسانه عالوه معلمان و استادانی که مهارت خودمختاری بیشتری داشته باشند. به

های  توانند به اشاعه دهندگان اطالعاتی تأثیرگذارتری تبدیل شده و فاصله میان برنامه کنند، می می

مخاطبان( منتقد و تیزبینی با ) کنندگان های اجتماعی را بردارند تا نهایتاً به مصر  آموزشی و برنامه

بر  با توجه به این مسئله در این پژوهش تالش خواهد شد آموزش مبتنیی مبدل شوند. تفکر انتقاد

آموزان مقطع ابتدایی به عنوان حلقه مفقوده نظام آموزشی مورد بررسی قرار  ای برای دانش سواد رسانه

 گیرد.

 روش تحقیق:

جمع  ای انهکتابخاین پژوهش از نوع کاربردی است که در آن کوشش شده است مطالب به روش  

آوری شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سیس با استخراج اسناد مورد 

ها  ها، مقاله نظر کار طبقه بندی آنها در تحقیق انجام شده، و مطالب با مراجعه به منابعی مانند پایان نامه

نوان تحقیق پرداخته و پس از آن استخراج شده و به توصیف مطالب مرتبط با ع های معتبر و کتاب

ای به عنوان حلقه مفقوده برنامه درسی در مقطع ابتدایی استخراج شده  اهمیت آموزش سواد رسانه

و  های معتبر و کتاب ها مقالهها،  است. جامعه تحلیلی این پژوهش تمام منابع از جمله اسناد، پایان نامه

ت و ارتباطات در آموزش، سند تحول بنیادین همچنین منابعی چون، سند توسعه فناوری اطالعا

ای از این اسناد  سواد رسانه های مالفهآموزش و پرورش، سند راهبردی جامعه اطالعاتی، است که 
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استخراج گردید. نمونه پژوهش تمامی مواردی است که پژوهشگر به لحاظ موضوعی و مفهومی 

 است به آن دسترسی داشته باشد. توانسته می

 پژوهش: های یافته

در مدارس ابتدایی را به  ای رسانهپژوهش اهمیت پرداختن به آموزش سواد  های یافتهبه طور کلی 

مسیر را برای استفاده  ای رسانه. دوره آموزش سواد دهد میعنوان ضرورتی مهم در عصر کنونی، نشان 

برای  تری فعالنقش  تواند می. ارتقای این مهارت کند میهموار  ها رسانههوشمندانه، فعاالنه و پویا از 

دیجیتال در جامعه اطالعاتی و عصر جهانی  های رسانهو بویژه  ها رسانهدانش آموزان در استفاده از 

های آموزان در زمینه آموزشگونه که برای یادگیری هر چه بهتر دانششود. بنابراین همان قائلشدن 

هایی صورت گرفته است، برای ارتقاء سواد ریزیمورد نیاز متناسب با سن و فرهنگ بومیمان برنامه

و الگوهایی تدوین شود  -ها ای آنها نیز باید با توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی کشورمان، برنامهرسانه

آموزان این نوع از سواد را نیز بیاموزند و در زندگی روزمره از آن بهره بگیرند؛ چرا که بدون تا دانش

ای داشت و خود را در برابر های رسانههای صحیحی از پیامتوان گزینشیای، نمیادگیری سواد رسانه

اند، ای پرداختهها بیمه کرد. با نگاهی گذرا به تجربه کشورهایی که به مقوله آموزش سواد رسانهاین پیام

ع ای را از دوران کودکی و نوجوانی و از پایه شرویابیم که بسیاری از آنها آموزش سواد رسانهدرمی

ای دانند و با گنجاندن موضوع سواد رسانهاند و این دوران را بهترین زمان برای آغاز آموزش میکرده

اند. درواقع آنها بر این باورند که در دنیای های الزم در این زمینه پرداختهدر عناوین رسمی به آموزش

شتن کودکان و نوجوانان طور که در مقابل سواد خواندن و نوامروز، نظام آموزش و پرورش همان

ای، ای آنها نیز با کمک متخصصان و نهادهای حرفهمسئول است، در برابر آموزش سواد رسانه

 مسئولیت خطیری بر عهده دارد.

 بحث و نتیجه گیری:

ای با توجه به سند نظام جامع تحول در آموزش و پرورش و توجه به مسئله ارتقاء سواد رسانه 

ای یک نیاز جدی و کاربردی در این سند، ارائه الگویی برای آموزش سواد رسانه آموزان به عنواندانش

تواند آموزش و پرورش را در رسیدن به این هد  یاری رساند. عالوه بر این، آموزان میبه دانش

سازمان صدا و سیما نیز به عنوان رسانه ملی بر اساس یکی از کارکردهایش که بحث آموزش را شامل 

ای گام بردارد؛ اما به دلیل ضعف در حوزه تولید موظف است در راستای آموزش سواد رسانهشود، می
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ای منسجم در این زمینه، تاکنون اقدام ماثری انجام ای در ایران و عدم وجود برنامهادبیات سواد رسانه

 نداده است.

نبود آموزش در مدارس  ایآموزان با مقولۀ سواد رسانهیکی دیگر از دالیل اصلی عدم آشنایی دانش

ها آموزان سبب خواهد شد آنها بتوانند بهتر و هدفمندتر از رسانهای به دانشبوده و آموزش سواد رسانه

(. از سویی 1316ها تبدیل شوند )محمودی کوکنده، استفاده کنند و به مخاطبانی فعال در مصر  رسانه

ای معلمان نیز پایین بودن سطح سواد رسانه( در پژوهش خود نشان داد 1311دیگر موسوی انزهایی )

ها آموزان با رسانهتواند در نحوة مواجهه دانشها ماثر است و میآموزان به رسانهدر نگاه انتقادی دانش

توان اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش نقشی کلیدی در تأثیر داشته باشد. بر این اساس می

آموزان نوجوان دارد. همچنین از آنجایی که در تحقیقات انجام نشای به دازمینه آموزش سواد رسانه

ای که توانسته باشد شده مشخص گردیده که عدم ارائه آموزشی یکیارچه در حوزه سواد رسانه

بنابراین  های انتقادی الزم را به طور منسجم و هماهنگ ارتقاء بخشد، کامالً محسوس است.توانمندی

های هدفمندی توسط دانشگاهیان و پژوهشگران شده، الزم است گامهای بیان اهمیت و ضرورت

ای به حوزه ارتباطات و تعلیم و تربیت در جهت استخراج و تدوین الگوی بومی آموزش سواد رسانه

نوجوانان در ایران برداشته شود تا نهادهایی همچون وزارت آموزش وپرورش و سازمان صدا و سیما 

 ای بهره الزم را ببرند.کاربردی تولیدشده، در راستای آموزش سواد رسانه بتوانند از ادبیات بومی و

های استفاده از  ای به مدارس و همچنین محدودیت های سواد رسانه های ورود آموزش البته محدودیت

ترین  فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری را نباید ازنظر دور داشت. از مهم

توان به رسمیت نشناخته شدن این  ای به مدارس می های سواد رسانه ی ورود آموزشها محدودیت

آموزان در نقاط  های دانش ها در مدارس، متفاوت بودن امکانات و شرایط مدارس و توانمندی آموزش

های استفاده از فناوری اطالعات  دیده اشاره کرد. ازجمله محدودیت مختلف، نبود مربی و معلم آموزش

هایی با توانایی باال، صر  زمان و  توان به نیاز به رایانه تباطات در فرایند آموزش و یادگیری میو ار

های اولیه برای استفاده و عدم آشنایی آموزگاران اشاره کرد.  های باالی تولید، نیاز به زیرساخت هزینه

ها و امکانات وسیع است.  ختطور کامل فراگیر شود قطعاً نیاز به زیرسا ای به اگر بخواهیم سواد رسانه

های نوین آموزشی و متدلوژی صحیح، بستر کافی را باید برای  دولت باید ضمن توجه به تئوری

های  ها و شهروندان و سازمان ای فراهم کند. در سطح نهادهای مدنی شبکه آموزش سواد رسانه

ی از جامعه شناسان، قدرت ورزند و به اعتقاد بسیار ای مبادرت می نهاد به بسط سواد رسانه مردم
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ها و  ها از قدرت سیاستمداران هم بیشتر است و به همین دلیل باید تعامل بیشتری بین رسانه رسانه

 وپرورش ایجاد شود. آموزش

 منابع:

آموزان مقطع  دختران و پسران دانش ای رسانهسواد  ای مقایسهبررسی  (.1316تقی زاده، عباس. )
 سی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات.. پایان نامه کارشنامتوسطه

ای  های رسانه ای بر توانایی پردازش پیام نقش آموزش سواد رسانه(. 1313تقی زاده، عباس. )
. پایانامه دکتری، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه آموزان مقطع متوسطه دانش

 ارتباطات.

ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران.  های سواد رسانه (. تحلیل سیاست1312چابکی درزابی، رامین )

 .27-1(، 7)10ای در رسانه و فرهنگ،  دوفصلنامۀ مطالعات میان رشته

آموزان  دانشجویان و دانش ای رسانه(. ارزیابی سواد 1312سلیمان، سفر؛ خسروی، فریبرز؛ حداد، زهرا. )

 .64-02(: 2) 8، دوره مجله جهانی رسانهان. شهر تهر

ای در فضای مجازی، مقایسه وب سایت مدیا  سواد رسانه آموزش (.1312شبیری، حسینیه السادات. )

. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، ایران ای رسانهاستمارتس کاندا و وب سایت سواد 

 .دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات

 .32-26(، 4) 16 فصلنامه رسانه،ای.  ی عقیده ای، یک مقاله (. سواد رسانه1380شکرخواه، یونس. )

. تهران: دفتر مطالعات و ی یادگیری و سنجش ای، درآمدی بر شیوه سواد رسانه(. 1311طلوعی، علی. )

 ها. ریزی رسانه برنامه

ای کودکان و نوجوانان از اد رسانهبررسی ضرورت آموزش سو(. 1316محمودی کوکنده، سیدمحمود. )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تهران.نگاه متخصصان حوزه آموزش وپرورش

ای معلمان بر گسترش مدل بررسی تأثیر میزان سواد رسانه(. 1311موسوی انزهایی، سیده مهدیه. )
 دانشگاه آزاد اسالمی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تفکر انعکاسی دانش آموزان.

تأثیر برنامه آموزش سواد  (.1310)نیازی، لیال؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و علی آبادی، خدیجه. 
آموزان دوره دوم  ای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بر میزان آگاهی و تفکر انتقادی دانش رسانه

انشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه پایان نامه کارشناسی ارشد، دابتدائی شهر تهران. 

 طباطبایی.
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