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 چکیده

اعتقادات افراد هر جامعه دارند. در عصر ها و دهی به فرهنگ، ارزشها نقش بسیار مهمی در شکلرسانه

ویژه نوجوانان و جوانان بیشتر های اجتماعی مجازی، جامعه و به، اینترنت و شبکهجدید با ظهور ماهواره

ای همه اعضای ای قرار دارند. در چنین شرایطی توسعه سواد رسانههای رسانهدر معرض هجوم پیام

آموزان به عهده دارد. بر ای دانشساسی در توسعه سواد رسانهجامعه امری ضروری است. مدارس نقش ا

ای در مدارس بود. به های آموزش سواد رسانهها و چالشاین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب

نظران حوزه  نفر از صاحب 3و  وپرورش شهر شیراز نفر از آموزگاران و دبیران آموزش 82این منظور با 

های درسی توجه ناکافی محتوای کتاب»یج پژوهش نشان داد که مواردی همچون رسانه مصاحبه شد. نتا

، «آموزانای معلمان و والدین دانشکمبود سواد رسانه»، «ایدوره ابتدایی و متوسطه اول به سواد رسانه

های غیرفعال استفاده از شیوه» ،«ایآموزشی در مدارس برای آموزش سواد رسانه کمبود امکانات کمک»

عدم تناسب » و« ایعدم وجود الگوی بومی آموزش سواد رسانه» ،«ای در مدارسر آموزش سواد رسانهد

های آموزش ها و چالشاز آسیب «ایهای محلی و منطقهمحتوای آموزش سواد رسانه با شرایط و ویژگی

وره ابتدایی خصوص در ددهد در مدارس، بههای پژوهش نشان میای در مدارس است. یافتهسواد رسانه

 شود.خوبی توجه نمی ای بهو متوسطه اول به آموزش سواد رسانه
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 مقدمه و بیان مسأله

های گوناگون که به طور روزافزون در اختیار ها و آگهیها از طریق اطالعات، سرگرمیرسانه

ها و اعتقادات دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزشهند، نقش بسیار مهمی در شکلدجامعه قرار می

های ها، اینترنت و شبکهگذارند. به عبارت دیگر، در عصر جدید با ظهور ماهوارهافراد می

ویژه نوجوانان و جوانان بیشتر  آپ، تلگرام، اینستاگرام، جامعه و بهمانند واتس اجتماعی مجازی

(. این امر سبب 101: 1338بیگدلی و نصیری،) ای قرار دارندهای رسانهیامدر معرض بمباران پ

ها، مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان های تولید شده توسط رسانهشده است که پیام

(. 30: 1330 اکرامی، فیاض و بیچرانلو) ها کننددچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیام

 ای مخاطبان امری ضروری است. اد رسانهدر چنین شرایطی توسعه سو

ای به دنبال کسب مهارت در زمینه مدیریت اطالعات، شناخت تأثیرات ممکن سواد رسانه

هاست. هدف سواد ها و افزایش پتانسیل مخاطبان در برخورد با این رسانهدر استفاده از رسانه

ای، است. همچنین سواد رسانهای تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه و فایده رسانه

کند. این مهارت شامل توانایی در توانایی دسترسی به پیام را برای مخاطبان فراهم می

های نوین یابی برای دسترسی به اطالعات و توانایی استفاده از تکنولوژیها، مکانرمزگشایی پیام

(. افراد دارای سواد 1327امیری،صالحی) های اجتماعی استارتباطی نظیر اینترنت و شبکه

ها، منابع و مجراهای اطالعاتی را در زندگی خصوصی و توانند انواع مختلف رسانهای میرسانه

دانند چه موقع به چه اطالعاتی نیاز دارند و چگونه ها می شغلی و عمومی خود به کار برند، آن

چرا اطالعات را تولید کنند چه کسی و توانند به آن دسترسی پیدا کنند. همچنین درک میمی

ها، اعتقادات توانند اطالعات، پیامها می کرده است و نقش، عملکرد و مسؤلیت رسانه چیست. آن

؛ 33: 1،8003سیلوربالت) ها را تحلیل و ارزشگذاری کنندهای روایت شده در رسانهو ارزش

 (.12: 1338ریزی و همکاران، اشرفی

ها را به برقراری ارتباط متفکرانه و آگاهانه با رسانه های الزم برایای، مهارتسواد رسانه

ای برای افراد های رسانهآموزد و در عین حال دیدگاهی تحلیلی و نقادانه نسبت به پیامافراد می

ها پدید هایی انتقادی درباره تأثیر رسانهای پرسشکند. با وجودی که سواد رسانهفراهم می

ها، ها را در برابر آثار سوء رسانهین است که مخاطبان رسانهآورده است، اما هدف اصلی آن ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اکرامی، ) خوانند، توانمند کندشنوند و میمی بینند،محافظت کرده و آنان را در کنترل آنچه می

ها، ارزیابی و تحلیل ای بر درک کارکرد رسانه(. سواد رسانه31: 1330 فیاض و بیچرانلو

، 1یونسکو) ها در جهت خود مدیریتی تأکید داردنی بر رسانهکارکردها و چگونگی تعامل عقال

ها از  رپذیری کورکورانه آنتر باشند، امکان تأثی(. امروزه هر چه مخاطبان آگاه12: 8011

کند خواندن سطرهای نانوشته ای تالش میشود. در واقع سواد رسانهها کمتر می رسانه

مایش درنیامده و یا شنیدن صداهای پخش نشده از های به ننوشتاری، تماشای پالن های رسانه

 (.73: 1338شکرخواه،) های الکترونیک را به مخاطبان بیاموزدرسانه

های علمی ها، موجی از نگرانی در بین اندیشمندان حوزههای منفی رسانهاثرات احتمالی جنبه

ربیتی و علوم ارتباطات، نظران علوم ت ها ایجاد کرده است. صاحبمختلف، سیاستمداران و خانواده

 دانندای میحل را آموزش سواد رسانهها، راهبرای پیشگیری از تأثیرات منفی رسانه

ای بر عهده وپرورش نقش اساسی در آموزش سواد رسانه (. نظام آموزش82: 8،1373کانسیداین)

است. در سند ای تأکید شده وپرورش، بر آموزش سواد رسانه دستی آموزشاسناد باال دارد. در

ای و سازی برای مدیریت بهینه محیط رسانهتحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی به زمینه

 (. 33: 1323وپرورش، ای تأکید شده است )وزارت آموزشکمک به ترویج و تعمیق سواد رسانه

هنگی ها با مراکز فروپرورش، بر تعامل اثر بخش رسانه همچنین در سند تحول بنیادین آموزش

گیری هوشمندانه از آن و مواجهه ها و فناوری ارتباطی و بهرهو اجتماعی، جایگاه و نقش رسانه

 ها تأکید شده استفعال و آگاهانه برای پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب رسانه

ای در عصر (. با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه10: 1331وپرورش، شورای عالی آموزش)

ها و وپرورش بر این امر مهم، در پژوهش حاضر، آسیب حاضر و با توجه به تأکید اسناد آموزش

 شود.ای در مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم بررسی میهای آموزش سواد رسانهچالش

 مبانی نظری

انه رس»و « کودک محور»دو رویکرد تحلیلی  در ادبیات مربوط به حوزه آموزش سواد رسانه،

(. به عبارتی دیگر تحلیل رابطه کودک و 8001وجود دارد )لیوینگستون و همکاران،« محور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رسانه و بیان تأثیرات مثبت و منفی رسانه بر کودکان به مفروضات اساسی محققان درباره

 ها بستگی دارد. ای و محتوای آنهای رسانهماهیت تعامل کودکان با فناوری

رویکرد متأثر از جبرگرایی فناورانه است و تأکید بر اثر منفی  رویکرد رسانه محور: این -1

سو به دلیل یک  رسانه بر کودکان دارد. در این رویکرد کودکان مخاطبان منفعلی هستند که از

های ای(، از تحرک و فعالیتهای رایانهخصوص تلویزیون و بازیبه) هاحد از رسانهازاستفاده بیش

-عنوان جایگزین سطحی فعالیتد و از سوی دیگر محتوای رسانه را بهشونفیزیکی محروم می

 (.8000والکنبرگ،)کنند های شناختی، تخیلی و اجتماعی استفاده می

ها مخرب کودکی هستند، عمدتاً با نام نیل پستمن و کتابش با عنوان این تعبیر که رسانه 

تمن بر این باور است که کودکان های تصویری در زوال کودکی گره خورده است. پسنقش رسانه

اطالعات کسب  سرعت درباره اسرار زندگی بزرگساالن ویژه تلویزیون به به های نواز طریق رسانه

(. پستمن، کودکان را 85: 1323باکینگهام،) کنندکنند و حقوق ویژه بزرگساالن را طلب میمی

 (.1338پستمن،) داندها میهپذیر و محتاج حمایت در برابر اثرات مخرب فناوری رسان آسیب

رویکرد کودک محور: این رویکرد بر کارکردهای متنوع محتوای رسانه و معنایی که  -8

لوینگستون و ) دهند، متمرکز استها یا شرایط مختلف به آن نسبت میکودکان در زمینه

رسانه محتوای  (. در این رویکرد کودکان مخاطبان فعالی هستند که از یک سو8001همکاران،

گیرند و از سوی دیگر ها را برای منافع خود به کار می آن آمیزند و های روزمره درمیرا با فعالیت

 کنندهای تفسیری خویش برای شناخت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی استفاده میاز ظرفیت

 (. 78: 8003داس،)

رشد »ش با عنوان در کتاب نظر حوزه رسانه نگار و صاحب (، روزنامه1332) دن تاپسکات

، با این نکته که امروز مرزهای میان کودکی و بزرگسالی در حال محوشدن است و «دیجیتال

خصوص فناوری دیجیتال( مسؤل آن است، موافق است، اما به جای آنکه از به) هافناوری رسانه

کودکان  ای آزادسازی و توانمند کردنمثابه گونه هایی افسوس بخورد، آن را بهچنین پیشرفت

بیند که تاپسکات کودکان را طبعاً عاقل و دارای تشنگی ذاتی به دانش و دانایی می بیند.می

 (.87: 1323باکینگهام،) تواند آن را ارضا کندها میفناوری رسانه
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 نهها با آموزش سواد رسا رتباط آنهای یادگیری و انظریه

 های شناختینظریه -1

ور وجود دارد که یادگیرنده در نتیجه یادگیری در ذهن یا حافظه های شناختی این بادر نظریه

دهد که در آن اطالعات مربوط به رویدادهای مختلف نگهداری ساختی شناختی تشکیل میخود

های شناختی، یادگیری تغییر در رفتار آشکار نیست، بلکه یابند. در نظریهشوند و سازمان میمی

  (.882: 1338سیف،)فرایندهای ذهنی استایجاد تغییر در ساخت شناختی و 

های شناختی را به حوزه اندیشمندانی همچون ویگوتسکی و فریره، نظریه 1330از دهه

فرهنگی است که  -ای اجتماعیایی رویهآموزش سواد رسانه وارد کردند. از نظر آنان سواد رسانه

(. دیدگاه 8003نسن،هابز و ج) دهدروابط را تجسم بخشیده، انعکاس داده و تغییر می

آموزان، که از طریق آن قادرند ویگوتسکی بر ارزش کسب و دریافت فرازبانی علمی توسط دانش

همچنین این دیدگاه بر اهمیت  کند.ای را توضیح و تحلیل کنند، تأکید میکارکرد زبان رسانه

آموزان ه دانشخودی یا خودانگیختهای خودبهمشارکت و درگیری معلمان با ادراکات و دریافت

شود. در این دیدگاه، دو عنصر بازاندیشی و ارزیابی بسیار مهم و حیاتی قلمداد می تأکید دارد.

پیرامون  دانش آموزان قادر خواهند بود تا دانش خودانگیخته ضمنی خویش را در بازاندیشی،

تری لمی جامعرا در قالب مفاهیم ع ها آشکار سازند و سپس با کمک معلم و همساالن، آنرسانه

 (.1323:888باکینگهام،)بندی مجدد کنندفرمول

 گرایینظریه سازنده -2

گرایی بر این باورند که یادگیرندگان براساس تجارب شخصی اندیشمندان پیرو نظریه سازنده

سازند و این کار را به طور را می (ها و غیرهها، تداعییعنی مفاهیم، اصول، فرضیه) خود، دانش

گرایی بر نقش فعال یادگیرنده از توان گفت که نظریه سازندهدهند. بنابراین میام میفعال انج

(. در این نظریه، 52: 8007وولفولک، ) کنددرک و فهم و معنی بخشیدن به اطالعات تأکید می

ها و دهد که یادگیرندگان از اندیشهدار زمانی رخ میاین باور وجود دارد که یادگیری معنی

نظریه  (.705: 8003بایلر و اسنومن، ) آورندیش، تفسیرهای شخصی به عمل میتجارب خو

های گرایی در آموزش سواد رسانه از آن رو مهم است که به طور مفصل و عمیق در رشتهسازنده

سواد  جیاست هدف از گسترش و ترو یهیبدشود. مربوط به مطالعات رسانه آموزش داده می
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بلکه بر مفهوم  ست،یمتخصصان رسانه ن تیپرورش و ترب ی، به معنعموم مردم نیب رد یارسانه

الزم است که مردم  گر،ید یمعنا که همانند هر رشته علم نیآن ناظر است. بد «کردن یهمگان»

هدف  گر،یشوند. به عبارت د یبه شهروندان مدن لیآن داشته باشند تا تبد یبرا یدانش حداقل

 یرا در پ یمشارکت مدن شیاست که افزا یقاء سواد شهروندارت ،یااز آموزش سواد رسانه یصلا

 (.833: 1337اجاق،) دارد

 1ای از نظر الیزابت ثومانسواد رسانه

شود و شامل سه ها میای باعث افزایش درک افراد از رسانهاز نظر الیزابت ثومان، سواد رسانه

ای(: در رل رژیم مصرف رسانهکنت) هاریزی شخصی در استفاده از رسانهبرنامه-1مرحله است. 

ای دارند و از های مختلف رسانهاین مرحله مخاطبان توجه بیشتری به انتخاب و تماشای برنامه

های تفکر انتقادی در یادگیری مهارت-8کنند. ها پرهیز میوتفریط در استفاده از رسانه افراط

های ها و برنامهشود که پیامها: در این مرحله این سوال مطرح میخصوص استفاده از رسانه

شود و چه مطالبی ممکن است حذف شده باشد و یا بر چه ای چگونه ساخته میرسانه

های متن: در این مرحله فهم و تفسیر زمینه -3موضوعاتی ممکن است بیش از حد تأکید شود.

ین سواالت کنند. در این مرحله اای توجه میهای رسانههای نامحسوس پیاممخاطبان به جنبه

سازد، چه اهدافی دارد؟ چه کسانی از تولید ای را میهای رسانهشود که چه کسی پیاممطرح می

(. 8005، 8و جولز شوند؟ )ثومانای منتفع و چه کسانی متضرر میهای رسانهاین برنامه

ای، رسانههای سابقه برنامهشود که افراد در برابر هجوم بیای سبب میبرخورداری از سواد رسانه

هویت فردی و اجتماعی خود را حفظ کنند و جهان واقعی را همسان با جهان تفسیر شده به 

 (.8003:3، 3لیوینگستون و ثامیم) ها در نظر نگیرندوسیله رسانه

 ای از دیدگاه هابزسواد رسانه

شود. وی برای ای اطالق میهای رسانهای به توانایی ارزیابی برنامهاز دیدگاه هابز، سواد رسانه

هایی مانند، گیرد، در سطح مقدماتی، مخاطبان به سوالای دو سطح در نظر میهای رسانهپیام

کنند؟ توجه کند؟ از چه راهکارها و فنونی استفاده میای را تولید میهای رسانهچه کسانی پیام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Elizabet Thoman  
2 Thoman & Jolls  
3 Livingstone Sonia, Thumim 
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-ای توجه میسانههای رها و نمادهای پنهان پیامتر، مخاطبان به ارزشدارد و در سطح عمیق

 (.1،8008هابز) کنند

 پیشینه پژوهش

اند به ای در مدارس انجام شدههایی که در حوزه آموزش سواد رسانهدر این بخش پژوهش

 شوند.اختصار معرفی می

ای در تعدیل اینترنتی نقش سواد رسانه»( در پژوهشی با عنوان 1332) فرقانی و خدامرادی

نشان دادند که آموزش سواد « وم استان چهارمحال و بختیاریآموزان مقطع متوسطه ددانش

ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی نقش مهمی دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رسانه

ای در میزان استفاده از رسانه، افزایش توانایی تحلیل و ارزیابی، توانایی تولید آموزش سواد رسانه

ای و افزایش تفکر انتقادی قراری ارتباط با تولیدکنندگان پیام رسانهای، توانایی برپیام رسانه

 ای اثر دارد.آموزان در برخورد با پیام رسانهدانش

ای والدین بر نقش سواد رسانه»( در پژوهشی با عنوان 1337) بهادری خسروشاهی و برقی

لدین نقش مهمی در ای وا، نشان دادند که میزان سواد رسانه«آموزانای دانشمصرف رسانه

 ای نوجوانان دارد.مصرف رسانه

ای با هویت فرهنگی و بررسی رابطه سواد رسانه» پژوهشی با عنوان ( در1333) صالحی

آموزان و هویت فرهنگی و ای دانش، نشان داد که بین سواد رسانه«آموزاناجتماعی دانش

 اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

تبیین الگوی آموزش سواد » ( در پژوهشی با عنوان1338) رادنی و نوریحسی خانیکی، شاه

، الگویی مرکب از سه مرحله بلندخوانی در سنین پیش از «وپرورش ای در نظام آموزشرسانه

ای در دبستان، آموزش فلسفیدن به کودکان در سنین آغاز دبستان و آموزش محتوای رسانه

 اند.دههای پایانی دبستان پیشنهاد داسال

ای تأثیر آموزش سواد رسانه» ( در پژوهشی با عنوان1338) آبادینیازی، زوارکی و علی

، بر نقش مثبت استفاده از فناوری اطالعات و «آموزانمبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش

های اساسی سواد ای و افزایش آگاهی در ارتباط با مؤلفهارتباطات در آموزش سواد رسانه

 ای تأکید کردند. نهرسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Hobbs 
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مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در »( در پژوهشی با عنوان 1338) رحیمی و همکاران

، نشان دادند که نخبگان و «آموزان ابتداییای به دانشخصوص الزامات آموزش سواد رسانه

امات ای در مدارس ابتدایی و الزسازی آموزش سواد رسانهوپرورش بر لزوم پیاده مجریان آموزش

 سازی آن اشتراک نظر دارند.پیاده

ای در ( در پژوهشی با عنوان نیازسنجی برنامه آموزش سواد رسانه1333) زاده و کیاتقی

-ای به مدارس، منجر به توانمندسازی دانش، نشان دادند که ورود آموزش سواد رسانه«مدارس

اسالمی -ت و فرهنگ ایرانیها و حفظ و تقویت هویآموزان در استفاده خردمندانه از رسانه

 خواهد شد.

 تحول سند تربیتی نظام در رسانه نقش بررسی» در تحقیقی با عنوان( 1333) هاشمی

وپرورش  نشان داده است که تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش «وپرورش آموزش بنیادین

 دارس است.ای در سطوح مختلف مای منسجم برای آموزش سواد رسانهدر گرو تدوین برنامه

بررسی ضرورت آموزش » ( در پژوهشی با عنوان1331) شاد و محمودی کوکنده دهقان

، نشان داد که متخصصان «ای کودکان و نوجوانان از دیدگاه متخصصان شهر تهرانسواد رسانه

 ای در سنین کودکی و نوجوانی تأکید دارند.علوم ارتباطات بر ضرورت آموزش سواد رسانه

آموزان مقطع متوسطه ای دانشبررسی سواد رسانه»( در پژوهشی با عنوان 1330) زادهتقی 

ای دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمان در حد ، نشان داد که سواد رسانه«شهر کرمان

ها ندارند و بیشتر از آموزان شناخت مطلوبی از پیامدهای منفی رسانهمطلوبی نیست و این دانش

کنند و از روزنامه، مجله و رادیو به میزان کم ای استفاده میهای رایانهزیتلویزیون، اینترنت و با

 کنند.استفاده می

ای، تلویزیون تجاری و آموزش سواد رسانه»( در پژوهشی با عنوان 8003)1الیتش

ها قرار آموزانی که بیشتر در معرض تبلیغات رسانه، نشان داد که دانش«گرایی در مدارس مصرف

ای پذیرتر هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش سواد رسانهآسیبگیرند، می

آموزان کمک کند تا دیدگاه فعال و ها را کاهش دهد و به دانشتواند اثرات تبلیغات رسانهمی

 ها داشته باشند.ای در برابر تبلیغات رسانهمنتقدانه

دهد که ه در این زمینه نشان میهای انجام شدهای فوق و سایر پژوهشبررسی پژوهش

ای در مدارس انجام نشده های آموزش سواد رسانهها و چالشتاکنون پژوهشی در زمینه آسیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Laitsch 
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تواند در زمینه رفع خالٌهای تربیتی، پژوهشی و فرهنگی در این حوزه است و پژوهش حاضر می

 مؤثر باشد.

 روش پژوهش

از  یکیمصاحبه  ،یفیک یهات. در پژوهشاسنجام شده ا یفیک قیتحقبا روش پژوهش  نیا

مورد  یاندهیفزا صورت به ها داده یآوراست که به هنگام جمع ای شدهشناخته  یهاروش

از محققان مصاحبه را  ی(. برخ111 :1321، 1)مارشال و راسمن ردیگیاستفاده قرار م

 نی(. در ا307 :8،1323نیدانند )کوهن و مانیاطالعات م آوری جمعابزار  نیو بهتر ترین مطمئن

دانش آموزان از  ای بههای آموزش سواد رسانهو چالش یهابیبردن به آس یپ یپژوهش برا

 «افتهیساختار  مهیمصاحبه ن»استفاده شده است.  «افتهیساختار  مهیمصاحبه ن»روش 

ن شوندگاشود و از تمام مصاحبهیم نییمصاحبه از قبل تع تاست که در آن سؤاال یامصاحبه

(. درجلسات 300 :1325، 5ی؛ بب838 :1325 3شود. )گال و بورگیم دهیمشابه پرس یهاپرسش

ها و  آسیب-1پاسخ دهند: یشد که به دو سؤال کلیمصاحبه از مصاحبه شوندگان درخواست م

 نیبه حداقل رساندن ا یبرا- 8کدام است؟  ای در مدارسآموزش سواد رسانه هایچالش

 ؟کنیدیم شنهادیپ ییاهحلها چه راهبیآس

 نی. در ااست( 32-33 تحصیلی)سال  رازیش معلمان شهرپژوهش شامل تمام  یآمار جامعه

است و  یانتخاب ها نمونه یعنیهدفمند استفاده شده است،  گیری نمونه وهیاز ش قیتحق

 یتعداد نینابرااند بکنند، انتخاب شدهیم کینزد یواقع یهابه پاسخ شتریکه ما را ب هایی نمونه

به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند و  ایدروس علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه رانیاز دب

آموزان دانش ایآموزش سواد رسانه یرو شیپ های چالشها و بیآس رامونیها پ آن یهادگاهید

لوم دروس ع رانیدب 18) از نفر 31پژوهش شامل  یمصاحبه به دست آمد. نمونه آمار قیاز طر

مطالعات اجتماعی دوره  نفر از معلمان 2ای دوره متوسطه دوم، اجتماعی و تفکر و سواد رسانه

بوده است. نفر از کارشناسان حوزه رسانه(  3نفر از آموزگاران دوره ابتدایی و  2متوسطه اول و 

بر  استفاده شده است. یرتفسی–یفیتوص کردیاطالعات از رو وتحلیل تجزیه یپژوهش برا نیدر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Cohen& Manion 

3 Gall&Borg 

4 Bebi 
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 فیآن توص ییو بدون توجه به چرا نظر اعمالرا بدون  شده گردآوریاساس، ابتدا اطالعات  نیا

و  هی یاطالعات پرداخته شده است )ش لیبه تحل تداللکرده و بعد با استفاده از تفکر و اس

 (.18 :8008، 1شانون

 های پژوهشیافته

 شود.رائه میهای پژوهش بر مبنای سواالت پژوهش ادر این بخش یافته

 ای در مدارسهای آموزش سواد رسانهها و چالشآسیب :الف

های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول به سواد توجه ناکافی محتوای کتاب -1

 ای رسانه

دوره ) های هفتم و نهمهای درسی دوره ابتدایی و پایهاز دیدگاه مصاحبه شوندگان در کتاب

 هاینظام در درسی های کتابای توجه کافی نشده است. رسانهمتوسطه اول( به آموزش سواد 

 هایفعالیت بیشتر دارد و اساسی اهمیت( ایران آموزشی نظام ازجمله) متمرکز آموزشی

 رو، محتوای شود. ازاینمی انجام آن محتوای و درسی کتاب چارچوب در پرورشی و آموزشی

توجه ناقص و ناکافی  کند.می درسی ایفا برنامه اهداف تحقق در اساسی نقشی های درسیکتاب

شده در حوزه رسانه،  شود که اهداف تعیینهای درسی سبب میای در کتاببه سواد رسانه

 تحقق پیدا نکند.

 آموزانای معلمان و والدین دانشکمبود سواد رسانه -2

وبی ندارند و ای مطلاز دیدگاه مصاحبه شوندگان، معلمان و والدین دانش آموزان سواد رسانه

آموزان باشند. معلمان و اولیاء توانند در این زمینه راهنما و الگوی مناسبی برای دانشنمی

آموزان ای راهنما و مشاور خوبی برای دانشتوانند در حوزه سواد رسانهآموزان زمانی میدانش

ه به اینکه در ای مطلوبی باشند. در شرایط کنونی با توجباشند که خود مجهز به سواد رسانه

ای توجه کافی نشده معلم به حوزه سواد رسانه ها و مراکز تربیتچند دهه اخیر، در دانشگاه

 ای آشنایی کافی ندارند.آموزان با مبانی و اصول سواد رسانهاست، معلمان و اولیاء دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ایآموزشی در مدارس برای آموزش سواد رسانه کمبود امکانات کمک-3

ای در مدارس به امکانات و تجهیزات خاصی نیاز شوندگان، آموزش سواد رسانهبهبه عقیده مصاح

و تجهیزات وجود ندارد و آموزش  گونه امکانات دارد. در حال حاضر در بیشتر مدارس کشور این

شود. تدریس سنتی مباحث مربوط به رسانه و سواد صورت سنتی انجام می ای بهسواد رسانه

ای آشنا شود و از های نظری سواد رسانهآموز تنها با جنبهکه دانششود ای سبب میرسانه

 ای محروم شود.ها انتقادی و کاربردی سواد رسانهیادگیری جنبه

 ای در مدارسهای غیرفعال در آموزش سواد رسانهاستفاده از شیوه -1

غیرفعال  هایای با روششوندگان در شرایط فعلی در مدارس، سواد رسانه به عقیده مصاحبه

های فعال همچون روش بحث شود و از روشآموزان آموزش داده میهمچون سخنرانی به دانش

ای، این شود. یکی از اهداف مهم آموزش سواد رسانهندرت استفاده می و گفتگوی گروهی به

ها را شده در رسانههای روایتها، اعتقادات و ارزشآموز بتواند اطالعات، پیاماست که دانش

-ای سبب میل در آموزش سواد رسانههای غیرفعاتحلیل و ارزشگذاری کنند، استفاده از روش

 را کسب نکند. های الزم برای رسیدن به این هدف مهمآموز مهارتشود که دانش

 ای در مدارس:پیامدهای منفی حاصل از عدم توجه کافی به آموزش سواد رسانه ب:

 آموزانای توسط دانشیانههای رارویه از بازیاستفاده بی -1

-ای میهای رایانهرویه بازیآموزان به طور بیشوندگان درصد باالیی از دانشاز دیدگاه مصاحبه

های عصبی ازجمله کنند. افت تحصیلی، خشونت، توهمات فکری، اختالالت بینایی و واکنش

 ست.ای اهای رایانهرویه از بازیهای ناشی از استفاده مفرط و بیآسیب

 های اجتماعی مجازیآموزان از شبکهاستفاده افراطی و بدون برنامه دانش -2

 اینستاگرام و غیره( آپ،همچون تلگرام، واتس)

ها در  آموزان در فضای مجازی و پرسه زدن آنمیزان حضور دانششوندگان، از دیدگاه مصاحبه

-توجه کافی به حوزه سواد رسانه یکی از پیامدهای عدم و اعتیاد اینترنتی، های اجتماعیشبکه

و معلمان است، در واقع یکی از  والدیناساسی  هایدغدغهاز یکی ای است و این مسأله 
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 های اجتماعی مانندجدی که باید بیش از گذشته مورد توجه باشد، نفوذ شبکههای  آسیب

 .تآموزان اسدر بین دانش الین و وایبر، واتس آپ فیسبوک،تلگرام، اینستاگرام، 

 ها: های آنآموزان و خانوادهای توسط دانشهای ماهوارهاستفاده زیاد از شبکه -3

ها به صورت افراطی از  های آنآموزان و خانوادهشوندگان، بسیاری از دانشبه عقیده مصاحبه

کنند. با توجه به اثرات تدریجی، پنهان و مخرب ماهواره، ای استفاده میهای ماهوارهشبکه

 آموزان منجر شود.تواند به تضعیف هویت ملی، دینی و انقالبی دانشها میاز این شبکه استفاده

عدم توجه به مسائل فرهنگی، دینی و اجتماعی در ردوبدل نمودن پیام در  -1

 :های اجتماعی مجازی شبکه

ای مطلوب و همچنین پایین بودن از دیدگاه مصاحبه شوندگان، به دلیل عدم وجود سواد رسانه

ها، بدون توجه به مسائل فرهنگی، آموزان، بسیاری از پیامهای تفکر انتقادی در دانشطح مهارتس

 شود. های اجتماعی مجازی، به صورت گسترده ردوبدل می اجتماعی، دینی و انقالبی، در شبکه

های اجتماعی مناسب برای برقراری عدم توجه و دقت در شناخت و انتخاب رسانه -1

 ارتباط:

های آموزان، نقش فعالی در انتخاب رسانهیده مصاحبه شوندگان، بسیاری از دانشبه عق

ای منفعالنه در تعامل  گونه های اجتماعی مجازی( ندارند و بهخصوص شبکهبه) اجتماعی مناسب

های اجتماعی، تردید اثرات منفی این شبکهگیرند. بیهای اجتماعی مجازی قرار میبا شبکه

 فرادی خواهد شد.گیر چنین ادامن

های های منتشرشده در شبکهها و ارزشعدم توجه به تفسیر و تحلیل پیام -1

 های مجازی اجتماعی:ای و شبکهماهواره

ها و وتحلیل ارزش آموزان قادر به تفسیر و تجزیهبسیاری از دانش شوندگان،به عقیده مصاحبه

ای و های ماهوارههای شبکهبیشتر برنامه شوندگان معتقدندها نیستند. مصاحبههای رسانهپیام

دینی و انقالبی نوجوانان و جوانان  با هدف تضعیف هویت ملی، های اجتماعی مجازیشبکه
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های تفکر ای و افزایش مهارتاند. از این رو ضرورت دارد که با افزایش سواد رسانهطراحی شده

 ها باشند.ها و ارزشتحلیل این گونه پیاماین افراد قادر به تفسیر و  آموزان،انتقادی در دانش

 ای:عدم وجود الگوی بومی آموزش سواد رسانه -1

متخصصصین حوزه سواد رسانه بر این باورهستند که عدم وجود الگوی بومی آموزش سواد 

در کشور ما با نیازهای بومی فاصله زیادی داشته  رسانه، سبب شده است که آموزش سواد رسانه

 اند جوابگوی شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.باشد و نتو

های محلی و شرایط و ویژگی عدم تناسب محتوای آموزش سواد رسانه با -1

  ای: منطقه

وجود نظام آموزشی متمرکز در کشور سبب شده است که برنامه درسی سراسر کشور از یک 

عمالً نیازهای مناطق  وپرورش استخراج شود. این الگو الگوی طراحی شده در وزارت آموزش

ها و شرایط گوناگون، نسخه آموزشی مختلف کشور را نادیده گرفته و برای کشوری با فرهنگ

 یکسانی تدارک دیده است.

 گیرینتیجه

ای دچار پیچیدگی و رسانی و ارتباطی به طور فزاینده های اطالعهای اخیر، سیستمدر سال

ها، های تولید شده توسط رسانهشده است که پیاماند. این امر سبب گرایی شدهجانبههمه

ها کنند. مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیام

 ای مخاطبان به یک امر مهم و ضروری تبدیل شده است.در چنین شرایطی توسعه سواد رسانه

کند. آموزان ایفا میای دانشنهوپرورش نقش اساسی در توسعه سواد رسا نظام آموزش 

ای در مدارس یکی از موضوعات مهم و های آموزش سواد رسانهها و چالششناسایی آسیب

تواند در برطرف نمودن خالءهای تربیتی، فرهنگی و پژوهشی در ای است که میبین رشته

ای هها و چالشمفید باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی آسیب این حوزه

نفر از معلمان دوره  30ای در مدارس بود. جهت نیل به این هدف با آموزش سواد رسانه

ابتدایی و متوسطه اول و دوم مصاحبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که مواردی همچون 

، «ایهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول به سواد رسانهتوجه ناکافی محتوای کتاب»
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کمبود امکانات کمک آموزشی در »، «آموزانمعلمان و والدین دانشای کمبود سواد رسانه»

های غیر فعال در آموزش سواد استفاده از شیوه» و« ایمدارس برای آموزش سواد رسانه

ای در مدارس است. های آموزش سواد رسانهها و چالشاز آسیب« ای در مدارسرسانه

خصوص در دوره ابتدایی و در مدارس، بهدرمجموع مصاحبه شوندگان بر این باور بودند که 

شود. عدم توجه کافی به سواد ای توجه نمیخوبی به آموزش سواد رسانه متوسطه اول به

شوندگان بر این باور بودند که ای، پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت. مصاحبهرسانه

استفاده »، «وزانآمای توسط دانشهای رایانهرویه از بازیاستفاده بی»مواردی همچون 

-استفاده زیاد از شبکه»، «های اجتماعی مجازیآموزان از شبکهافراطی و بدون برنامه دانش

عدم توجه به مسائل فرهنگی، »، «ها های آنآموزان و خانوادهای توسط دانشهای ماهواره

قت عدم توجه و د»، «های اجتماعی مجازیدینی و اجتماعی در ردوبدل کردن پیام در شبکه

عدم توجه به »، «های اجتماعی مناسب برای برقراری ارتباطدر شناخت و انتخاب رسانه

های مجازی ای و شبکههای ماهوارههای منتشرشده در شبکهها و ارزشتفسیر و تحلیل پیام

 ای در مدارس است.توجهی به آموزش سواد رسانه از پیامدهای کم« اجتماعی

 پیشنهادات

شناسی نظران برنامه درسی و روان علوم ارتباطات و رسانه و صاحب با کمک متخصصان -1

های درسی دوره ابتدایی و ای در کتابتربیتی، مبانی، اصول و مفاهیم سواد رسانه

 متوسطه اول، گنجانده شود.

ای توجه شود و از های غیررسمی مدارس به تبیین آموزش سواد رسانهدر برنامه -8

 رای انجام سخنرانی در مدارس دعوت به عمل آید.نظران این حوزه ب صاحب

های مناسب برای کودکان و ای، کتابمتخصصان ادبیات کودک، در زمینه سواد رسانه -3

 نوجوانان تدوین کنند.

های آموزشی برای معلمان با دعوت از متخصصین رسانه و علوم ارتباطات، کارگاه -5

 تشکیل شود.

ای کودکان و نوجوانان کمک ی مناسب، به ارتقاء سواد رسانههاصداوسیما با تولید برنامه -8

 کند.
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 منابع

 های محتوای آموزش ای به کودکان: معرفی شاخصآموزش سواد رسانه (.1337) اجاق، سیده زهرا

-852، 83 ، شماره15ای در دبستان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، سال سواد رسانه

181. 

 ای و بررسی میزان سواد رسانه (.1338) حامد امیر؛ آقاجانی، رمضانی، حسن؛ ریزی،اشرفی

، 8 ها و خدمات اطالعاتی، سالاطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه نظام

 .17-35، 3 شماره

 ،ها و فرهنگ عمومی، تهران:(. رسانه1330) عبداهلل ابراهیم، بیچرانلو، محمود؛ فیاض، اکرامی 

 ژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.پ

 سرافراز، تهران: انتشارات دانشگاه امام  نیترجمه حس ،ایرسانه آموزش(. 1323) دیوید نگهام،یباک

 .صادق

 ( 1325ببی، ارل .)ترجمه رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.های تحقیق در علوم اجتماعی روش ، 

 ،ای والدین و هویت اجتماعی ش سواد رسانه(. نق1337) عیسی جعفر؛ برقی، بهادری خسروشاهی

 .820-302، 15 شماره ،5های نوین، سال آموز، فصلنامه مطالعات رسانهای دانشبر مصرف رسانه

 ،ای دانشجویان کارشناسی ارشد (. تحلیل وضعیت سواد رسانه1338) ماریا زاهد؛ نصیری، بیگدلی

ری تامن، مجله روانشناسی اجتماعی، سال های علوم انسانی شهر اهواز براساس رویکرد نظرشته

 .33-117 ، ص83 هشتم، شماره

 های تصویری در زوال دوره کودکی، ترجمه صادق طباطبایی، (. نقش رسانه1331) پستمن، نیل

 انتشارات اطالعات. تهران:

 ه نام آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان، پایانای دانش(. بررسی سواد رسانه1330) عباس زاده،تقی

 کارشناسی ارشد، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 ای در مدارس، (. نیازسنجی برنامه آموزش سواد رسانه1333) اصغر علی زاده، عباس؛ کیا،تقی

 .73-103، 83 شماره ،18 فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال

 (. تبیین الگوی آموزش سواد رسانه1338) طمهفا راد،وحیده؛ و نوری حسینی، خانیکی، هادی؛ شاه-

 .8-81، 1 شماره ،87 وپرورش، فصلنامه رسانه، سال ای در نظام آموزش

 ای (. بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه1331) شاد، حوریه؛ محمودی کوکنده؛ سید محمددهقان

ی، سال هفتم، اکودکان و نوجوانان از دیدگاه متخصصان شهر تهران، فصلنامه مطالعات رسانه

 .33-28شماره شانزدهم، 
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 ( مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش 1338) رحیمی، رضا و همکاران

 .31-53، 33 آموزان ابتدایی، مجله مدیریت فرهنگی، سال دهم شمارهای به دانشسواد رسانه

 نشر آگاه. (. روانشناسی پرورشی، تهران:1338) اکبر سیف، علی 

 ای در نظام ( بررسی ابعاد آموزش سواد رسانه1337) مهدی؛ کرمی نامیوندی، سجاد یفی، سیدشر

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور، فصلنامه دین و ارتباطات، سال بیست و پنجم، شماره دوم، 

111-15. 

 ،ها.انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه (. خبر، تهران:1338) یونس شکرخواه 

 وزارت  وپرورش، تهران: سند تحول بنیادین آموزش (.1331) وپرورش آموزش عالی شواری

 وپرورش آموزش

 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص  ای، تهران:(. سواد رسانه1338) رضاسید امیری،صالحی

 مصلحت نظام

 ،آموزان، ای با هویت فرهنگی و اجتماعی دانش(. بررسی رابطه سواد رسانه1333) مریم صالحی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شرق. پایان

 ای در تعدیل اینترنتی دانش(. نقش سواد رسانه1332) فرقانی، محمدمهدی؛ خدامرادی، یاسین-

آموزان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال 

 28-58،108بیستم، شماره 

 ای، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: اداره کل تحقیق و (. درآمدی بر سواد رسانه1373) کانسیداین، دیوید

 توسعه صداوسیما.

 شناسی،  های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان (. روش1325) گال، مردیت؛ بورگ، والتر

 تهران: انتشارات سمت. ترجمه نصر و همکاران

 ،(. روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارساییان و محمد 1321) راسمن، گرچنکاترین؛  مارشال

 های فرهنگی. اعرابی، تهران: دفتر پژوهش

 ،ای مبتنی بر ( تأثیر آموزش سواد رسانه1338) خدیجه آبادی،اسماعیل و علی نیازی، لیال زوارکی

 .113-183، 7 شماره های نوین،آموزان، فصلنامه مطالعات رسانهفناوری بر میزان آگاهی دانش

 (. سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی تهران: وزارت 1330) وپرورش وزارت آموزش

 وپرورش آموزش

 وپرورش آموزشبررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین »(، 1333) شهناز ،یهاشم :

 .8-5،12 شماره ،88 سالرسانه،  فصلنامه، «ای رسانهتأکید بر ضرورت آموزش سواد 

 Bieler,R,F&Snowman,j. (2006). Psychology applied to teashing.Houghton Mifflin. 



 123 ای در مدارس های آموزش سواد رسانه ها و چالش آسیببررسی  
 

 

 Cohen, L. & Manion, L. (1986). Research methods in education. London, Routledge. 

 Das, B. (2009). Media education as a Development Project: Connecting Emancipatory 

Interests and Governance in India. pp. 65-82. In: Mapping media education policies in 

the world: Visions, Programs, and Challenges, Frau-Meigs, D. Torrent, J. (ed). Published 

by:The United Nations-Alliance of Civilizations in co-operation with Grupo Comunicar. 

 Hobbs, Renee; Jensen, Amy. (2009). The past, present, and future of media literacy 

education. Journal of Media Literacy Education, 1(1), pp.1-11. 

 Hsieh H. F., S. E. Shannon (2005), Three Approaches to Qualtative Content Analysis, 

Qual Health Res., Fooyin University, Taiwan University Washington. 

 Hobbs, R. (2005).Media Literacy and the K-12 Content Areas. Year book of the National 

Society for theStudy of Education 104(1): 74-99. 
 Laitsch, D. (2006). "Media Literacy Training, Commercial Television, and Consumerism 

in Schools". April 24, 2006 Volume 4 | Number 4. 
 Livingstone Sonia, Thumim Nancy. (2003) Assessing the Media iteracy UK 

Adultswww.lse.ac.uk/depts/media/people/slivingstone/index.html. 

 Livingstone, Sonia., d’Haenens, Leen, Hasebrink, Uwe. (2001), Chilhood in Europe: 

Contexts for Comparison, pp: 3-31. In: Children and their Changing Media 

Environment- A European Comparative Study, Livingstone, S. Bovill, M. (eds). 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
 Silverblatt, A, J Ferry, B Finan (2009). Approaches to media literacy. M.E. Sharpe 

publications. 

 Thoman, E., & Jolls, T. (2004). Media Literacy A National Priority for a Changing 

World.American Behavioral Scientist, 48(1), 18-29 Retrieved 

3/10/2012,From:http://myweb.facstaff.wwu.edu/~karlberg/444/readings/priority.pdf 

 UNESSCO, (2011). Media and Information Literacy curriculum for Teacher. Edited: 

Alton Grizzle and Carolyn Wilson. 

 Valkenburg, Patti.M. (2000). Media and Youth Consumerism, Journal of Adolescent 

Health, 27 (2). Pp. 52-56. 

 Woolfolk,A.E. (2007).Educational Psychology(6th ed.).Boston:Allyn and Bacon. 

 


