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چکیده

ــه  ــًا هم ــه درآن تقریب ــی ک ــم. جای ــی می کنی ــده« زندگ ــانه ای ش ــه رس ــک »جامع ــان ها در ی ــا انس ــه م ــروزه هم ام

ــه اســت.  ــرار گرفت ــر رســانه و فناوری هــای ارتباطــی ق ــات فــردی، اجتماعــی و فرهنگــی مــا تحــت تأثی ابعــاد حی

ــواد  ــوزش س ــا »آم ــده ت ــب ش ــا موج ــی م ــردی واجتماع ــات ف ــای حی ــام عرصه ه ــانه ها در تم ــر رس ــور فراگی حض

رســانه ای« بــه  عنــوان »رویکــرد آمــوزش نویــن در قــرن 21اُم« مطــرح شــود. امــا یکــی از بحث هــای مهــم در حــوزه 

آمــوزش ســواد رســانه ای، توســعه آن در نظــام آموزشــی اســت. ایــن مقالــه بــر تحلیـــ مهم تریــن موانــع فــراروی 

توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای در مــدارس ایــران متمرکــز شــده اســت. همچنیــن روش ایــن پژوهــش، کیفــی 

اســت و بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیـــ نظریــه داده بنیــاد )گرانــدد تئــوری( بــه واکاوی موانــع موجــود می پــردازد. 

ــق اســتفاده شــده  ــه عمي ــه اي و مصاحب ــز، از دو روش مطالعــات کتابخان ــه ســؤاالت پژوهــش نی ــراي پاســخ ب ب

ــاب تفکــر و ســواد  ــا »سیاســتگذاران و مؤلفــان کت ــه ب ــف و انجــام 20 مصاحب ــا مطالعــه  پژوهش هــای مختل و ب

رســانه ای«، »مجریــان و معلمــان ایــن درس« و »متخصصــان حــوزه رســانه«، داده هــاي الزم گــردآوري شــده اســت. 

در ایــن پژوهــش بــرای کدگــذاری داده هــا از نرم افــزار مکس کیــودا )نســخه11( اســتفاده شــد و داده هــا براســاس 

ــع  ــن موان ــه عمده تری ــد ک ــان می دهن ــا نش ــدند. يافته ه ــدی ش ــوری چارچوب بن ــذاری مح ــی کدگ ــدل پارادایم م

فــراروی توســعه ســواد رســانه ای ناشــی از »عــدم وجــود متولــی بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای«، »سیاســت گذاری 

و تصمیم ســازی غیرروشــمند در آمــوزش و پــرورش«، »فقــدان تعریــف دقیــق از هــدف آمــوزش ســواد رســانه ای« 

و »بدفهمــی از مفهــوم ســواد رســانه ای« اســت.
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مقدمه 

   Jackson(»شــده رســانه ای  »جامعــه  یــک  در  انســان ها  مــا  همــه  امــروزه 

etal,2011(زندگــی می کنیــم، جایــی کــه درآن تقریبــًا همــه ابعــاد حیــات فــردی، اجتماعــی 
ــع  ــه اســت. در واق ــرار گرفت ــر رســانه و فناوری هــای ارتباطــی ق ــا تحــت تأثی ــی م و فرهنگ

ــور  ــرای ام ــاالن و ...( ب ــان و میانس ــودکان، جوان ــف اجتماعی)ک ـ های مختل ــ ــروزه، نس ام

مختلــف ارتباطــی، اطالعاتــی، علمــی، تجــاری و اداری و نظایــر آن، در طــول شــبانه روز 

ــی  ــانه های اجتماع ــت و رس ـــ در اینترن ــون و تعام ــای تلویزی ــه تماش ــادی، ب ــاعات زی س

می پردازنــد. برهمیــن اســاس می تــوان گفــت کــه کیفیــت زندگــی و ســبک زندگــی فــردی 

ــت  ــا و تقوی ــعه مهارت ه ــه توس ــوف ب ــر، معط ــر حاض ــانی در عص ــی انس ــی زندگ و اجتماع

ــت. ــانه ای اس ــواد رس ــی س ــژه آن یعن ــای وی توانمندی ه

اگــر ســواد رســانه ای را توانایــی دســت یابی، تجزیــه و تحلیـــ، نقــد، ارزیابــی و ایجــاد 

ارتبــاط بــه گونه هــای مختلــف )نظــری، 1384: 22( بدانیــم، »آمــوزش ســواد رســانه ای« را 

می تــوان فرآینــدی دانســت کــه طــی آن افــراد و شــهروندان، دانــش و مهــارت شــناخت، 

ــق پیام هــای رســانه ای  ــر، تفســیر، نقــد، داوری، گزینــش و خل فهــم، رمزگشــایی، درک تأثی

در اشــکال مختلــف )نصیــری، 1391، طلوعــی، 1391( از چــاپ گرفتــه تــا محتواهــای شــفاهی 

)صــوت، فیلــم و ویدئــو و..( و اینترنــت و رســانه های اجتماعــی و نظایــرآن را فرامی گیرنــد.

ــب  ــا موج ــی م ــردی واجتماع ــات ف ــای حی ــام عرصه ه ــانه ها در تم ــر رس ــور فراگی حض

ــوان »رویکــرد آمــوزش نویــن در قــرن 21اُم«  ــه  عن ــا »آمــوزش ســواد رســانه ای« ب شــده ت

ــه  ــد ب ــن آموزشــی می توان ــرد نوی ــن رویک مطــرح شــود )مرکزســواد رســانه ای1،  2016(. ای

آن توانمندســازی شــهروندان و تقویــت نگــرش انتقــادی در برابــر پیام هــا و محتــوای 

ــه  ــی ب ــال، توانای ــه فع ــه رابط ــانه ب ــا رس ــهروندان ب ــی ش ــه انفعال ـــ رابط ــانه ای، تبدی رس

چالــش کشــیدن ســنت های رســانه ای و ســاختارهای مالکیتــی و تجــاری فرهنــگ رســانه ای 

 )Chen,2007(ــود ــر ش ــهروندی منج ــان ش ــان و گفتم ــن بی ــیوه های نوی ــن ش و یافت

امــا یکــی از بحث هــای مهــم در حــوزه آمــوزش ســواد رســانه ای، توســعه آن در 

ــه ادبیــات علمــی و  ــران از ورود مفهــوم »ســواد رســانه ای« ب نظــام آموزشــی اســت. در ای

دانشــگاهی کمتــر از 20 ســال می گــذرد. در یــک دهــه گذشــته )1384 تاکنــون( پیرامــون 

1 . Center for Media Literacy
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ســواد رســانه ای ادبیــات علمــی، مقــاالت و کتاب هــا و همایش هــا و ســمینارهای مختلفــی 

برگــزار شــده اســت امــا در آن هــا کمتــر بــه آمــوزش ســواد رســانه ای پرداختــه شده اســت. 

ــوزش  ــام آم ــا نظ ــده ت ــب ش ــانه ای موج ــواد رس ــوزش س ــه آم ــیه ای ب ــگاه حاش ــن ن همی

ــردازد.  ــن موضــوع نپ ــه ای ــه طــور جــدی ب ــا اواخــر ســال 1394 ب ــز ت ــران نی رســمی در ای

تاجایــی کــه تدویــن و انتشــار کتابــی بــرای تدریــس در مــدارس در زمینــه ســواد رســانه ای 

ــاه ســال 1394  شــروع شــد و از ســال  ــر و ســواد رســانه ای(، در  بهمــن م ــوان تفک )باعن

1395 در برنامــه درســی آمــوزش رســمی دوره دبیرســتان گنجانــده شــده اســت. بــه نظــر 

ــود  ــر وج ــانه ای بیانگ ــواد رس ــوزش س ــه آم ــبت ب ــر نس ـــ و تأخی ــن تعل ــه ای ــد ک ــی رس م

موانعــی مختلــف و مهــم برســر راه  آمــوزش ســواد رســانه ای در ایــران اســت. لــذا مســئله 

اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه مهم تریــن موانــع فــراروی توســعه آمــوزش ســواد 

ــران چیســتند؟ رســانه ای در مــدارس ای

ایــن تحقیــق از ایــن رو اهمیــت دارد کــه پاســخگوی نیــاز نظــام رســانه ای، نظــام آموزش 

ــانه های  ــه از رس ــتفاده بهین ــتای اس ــواده در راس ــام خان ــن نظ ــور و همچنی ــرورش کش و پ

جمعــی و اجتماعــی و فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی اســت. بــه شناســایی موانــع 

ــر  ــی ب ــه راهکارهــای مبتن ــراروی توســعه و نهادینه ســازی آمــوزش ســواد رســانه ای و ارائ ف

واقعیت هــا بــرای برون رفــت از وضــع موجــود و ترســیم چشــم اندازی عینــی و دردســترس 

کمــک می کنــد. بــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان نظــام رســانه ای و آموزشــی کشــور بــرای 

ــا  ــد داد ت ــم اندازی خواه ــا چش ــت ها و برنامه ه ــرای سیاس ــن و اج ــازی و تدوی تصمیم س

توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای بــا ســرعت بیشــتری صــورت گیــرد.

مبانی نظری و پیشینه تجربی

 چیستی سواد رسانه ای

ســواد رســانه ای، مجموعــه ای از شایســتگی های ارتباطــی اســت کــه توانایــی دسترســی، 

ــی را  ــی و غیرچاپ ــای چاپ ــاوت پیام ه ــکال متف ــی در اش ـــ اطالعات ــی وتعام ـــ، ارزیاب تحلی

بــه افــراد می دهــد )بیکــر ، 2004(. »رنــه هابــز « در تعریــف خــود از ســواد رســانه ای، ایــن 

ــا پیام هــا در  ــاط ب ســواد را »توانایــی دسترســی، تجزیــه و تحلیـــ، ارزیابــی و برقــراری ارتب

ــه  ـــ را ارائ ــف ویژگی هــای ذی ــن تعری ــد اســت ای ــد. وی معتق ــف می دان ـ های مختل شــک

ــی  ــارکتی جایگزین های ــای مش ــائـ در گروه ه ـــ مس ــور ح ــوزش تحقیق مح ــد: »آم می ده
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بــرای آزمون هــای استانداردشــده و برنامــه درســی یکپارچــه و کامـــ«. همچنیــن »ســیلور 

ــاب »واژه نامــه ســواد رســانه ای« ســواد  ــه همــراه همکارانــش »الیســری«، در کت ــالت« ب ب

رســانه ای را مهارت هــای تفکــر انتقــادی می خوانــد کــه مخاطبــان بــا داشــتن آن هــا، 

می تواننــد اطالعاتــی را کــه از طریــق کانال هــای ارتباطــات جمعــی دریافــت کرده انــد، 

ــعه  ــان را در توس ــانه ای، مخاطب ــواد رس ــد س ــن معتقدن ــا همچنی ــد. آن ه ــایی کنن رمزگش

نظرهــای مســتقـ دربــاره محتــوای رســانه ای توانمنــد می ســازد. از نظــر پاتر ســواد رســانه ای 

ــا جنبه هــای فکــری اســت کــه مــورد اســتفاده  مجموعــه ای از نگرش هــا و چشــم اندازها1 ی

فعــال و پویــای مــا2 در برابــر رســانه ها قــرار می گیــرد تــا بتوانیــم معانــی پیام هــای رســانه ای 

ــر اســاس ســاختارهای دانشــی مان ســاخته می شــود و  ــا ب ــم. نگرش هــای م را تفســیر کنی

.)Potter,2016:78( بــرای ســاختن ســاختارهای دانــش، بــه ابــزار و مــواد اولیــه نیــاز داریــم

ــه  ــراد مجموع ــود، م ــاره می ش ــانه ای اش ــواد رس ــه س ــر گاه ب ــز ه ــش نی ــن پژوه در ای

ــی  ــی و غیرچاپ ــانه های چاپ ــواع رس ــتفاده از ان ــرای اس ــران ب ــه کارب ــت ک ــی اس مهارت های

ــری  ــر داشــته باشــند، تحلیـــ جامع ت ــه اطالعــات دسترســی بهت ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن نی

از مفاهیــم مســتتر در پیــام ارائــه دهنــد، ارزیابــی بــدون پیش فرضــی نســبت بــه محتــوا 

ــا  ــد. ب ــه انتخــاب نماین ــا آن را آگاهان ــد و در نهایــت شــیوه مناســب تعامـــ ب انجــام دهن

ــرد  ــر رویک ــران -نظی ــانه ای در ای ــواد رس ــرد س ــی از کارک ــف مختلف ــه تعاری ــه آنک ــه ب توج

ــن نگاه هــای موجــود،  ــده نگرفت ــرای نادی ــن پژوهــش ب ایمنی بخشــی و...- وجــود دارد، ای

تعاریــف غیریکســان بــا ایــن تعریــف را نیــز بــه عنــوان ســواد رســانه ای می پذیــرد، چــرا کــه 

در ایــن صــورت بخــش قابـــ توجهــی از واقعیــت را نمی تــوان بــه عنــوان ســواد رســانه ای 

تعریــف نمــود.

آموزش سواد رسانه ای

ــه اهمیــت آمــوزش و مفهــوم گســترده »ســواد«،  ــا توجــه ب ــد دهــه گذشــته، ب درچن

رشــته ای بــه نــام آمــوزش ســواد رســانه ای در دنیــا پدیــد آمــده اســت. کانــادا بــه عنــوان 

ــام  ــوی نظ ــمی از س ــورت رس ــه ص ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س ــه آم ــت ک ــوری اس ــن کش اولی

آمــوزش و پــرورش آن کشــور پذیرفتــه شــده اســت. در حــال حاضــر ســواد رســانه ای بــه 

1 . Perspective

2 . Actively
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عنــوان یــک مــاده درســی در نظام آموزشــی بســیاری از کشــورها از جملــه: بریتانیا، اســترالیا، 

ــورهای  ــان در کش ــود و همزم ــس می ش ــن تدری ــکا و ژاپ ــادا، آمری ــی، کان ــای جنوب آفریق

نیوزیلنــد، ایتالیــا، یونــان، اتریــش، ســوئد، دانمــارک و ســوئیس در حــال توســعه اســت 

.)Hobbs,1994:453(

ــای  ــا و توانایی ه ــری مهارت ه ــوزش و یادگی ــد آم ــه فرآین ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س آم

ارزیابــی انتقــادی رســانه ها و محتــوای آن هــا گفتــه می شــود کــه  شــناخت، درک و 

ــی دیگــر آمــوزش  ــه بیان محصــول و خروجــی آن ســواد رســانه ای اســت )Chen,2007(. ب

ســواد رســانه ای عبارتســت از شــناخت اطالعاتــی و انتقــاد از رســانه، تکنیک هــا و تأثیــرات 

آن. 

دو رویکــرد نظــری مهــم در مــورد آمــوزش ســواد رســانه ای وجــود دارد: یکــی؛ »رویکــرد 

مطالعــات فرهنگــی«  و دیگــری؛ »رویکــرد تلقیــح یــا ایمن ســازی«. بیشــتر مطالعــات 

انجام گرفتــه در مــورد آمــوزش رســانه ای از ایــن دو رویکــرد بهــره گرفته انــد. رویکــرد 

ــد.  ــا رســانه ها تأکیــد می کن ــر تجربه هــای دانش آمــوزان در مواجهــه ب مطالعــات فرهنگــی ب

از نظــر آموزشــی و فــن تعلیــم و تربیــت، ایــن امــر نــه تنهــا فرآیندهــای دانش آموزمحــور و 

معنادهــی بــه تجربه هــا را دربرمی گیــرد، بلکــه در تــالش اســت تــا خشــنودی دانش آمــوزان 

از تجربــه رســانه ها را افزایــش دهــد. بــه عــالوه، ایــن رویکــرد اساســًا بــا بازنمایــی رســانه ای 

ــه  ــا مداخل ــت ب ــه مخالف ـــ ب ــوزه تمای ــن ح ــت. در ای ــط اس ــانه ها مرتب ــازی رس و خنثی س

آمــوزگار )مربــی و معلــم(، در فرآینــد یادگیــری آمــوزش رســانه ای وجــود دارد. در ایــن رویکــرد 

-کــه بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر آمــوزش رســانه ای در ایــاالت متحــده در اواخــر دهــه 1990 

ــوزان  ــادی دانش آم ــای نق ــعه توانایی ه ــًا توس ــانه، غالب ــوزش رس ــدف آم ــد- ه ــروع ش ش

ــاط اســت. ایــن  ــا »آگاهــی انتقــادی« در ارتب بیــان شــده اســت. آمــوزش رســانه اساســًا ب

ادعــا وجــود دارد کــه فرآینــد تحلیـــ انتقــادی آمــوزش  ســواد رســانه ای، بــه دانش آمــوزان 

ایــن توانایــی را می دهــد کــه خــود را از ارزش هــا و طــرز تفکــری رهایــی بخشــند کــه رســانه 

قصــد تحمیـــ آن هــا را دارد. بــه گفتــه ی »لــن مســترمن«، از پژوهشــگران پیشــگام آمــوزش 

ــادی  ــه انتق ــزان مواجه ــانه، می ــوزش رس ــه آم ــر برنام ــک ه ــار و مح ــانه ای، معی ــواد رس س

ــم  ــور معل ــدون حض ــه ب ــت ک ــانه اس ــان از رس ــم خودش ــتفاده و فه ــوزان در اس دانش آم

کســب می کننــد. بنابرایــن نخســتین هــدف، هوشــیاری و فهــم انتقــادی ســاده نیســت، بلکــه 

.)Buckngham 1998:191,( توانایــی انتقــادی متکــی بــه خــود، بــدون کمــک دیگــران اســت
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رویکــرد دوم، رویکــرد تلقیــح یــا ایمن ســازی اســت. ایــن رویکــرد در حــال چیــره شــدن 

ــا مداخله گــری   ــر میانجــی  ی ــن رویکــرد، اث ــه ای ــکا اســت. ب ــر آمــوزش رســانه ای در آمری ب

ــون  ــانه ها همچ ــی رس ــای منف ــر جنبه ه ــرد ب ــن رویک ــن ، 1983(. ای ــز می گویند)اندرس نی

مســائـ جنســی، خشــونت، دســتکاری و تحریــف در آگهی هــا تأکیــد دارد و آمــوزش 

رســانه ای را راهــکاری بــرای محافظــت جوانــان و مخاطبــان در برابــر اثــرات ســوء رســانه ها 

می دانــد )Hobbs,2004(. ایــن رویکــرد فــرض می کنــد کــه افــراد بعــد از فراگیــری آمــوزش 

ســواد رســانه ای، هنگامــی کــه در معــرض رســانه ها قــرار می گیرنــد، از تأثیرپذیــری کمتــری 

برخــوردار هســتند. آنچــه کــه در مــورد آمــوزش ســواد رســانه ای اهمیــت دارد آن اســت کــه 

بدانیــم ســواد رســانه ای صرفــًا "»منــع« مخاطبیــن از پیام هــای ناخواســته رســانه ای نیســت. 

اگــر چــه برخــی گروه هــا نگاهــی ســلبی در اســتفاده از رســانه ها دارنــد. ولــی حقیقــت ایــن 

ــی  ــه حت ــن شــده اند ک ــراد عجی ــط اجتماعــی اف ــگ محی ــا فرهن ــان ب ــه رســانه چن اســت ک

ــرا  ــم. زی ــرار کنی ــروز ف ــگ رســانه ای ام ــم از فرهن ــم نمی توانی ــا را حــذف هــم کنی ــر آن ه اگ

پیام هــا مثـــ اکســیژنی کــه تنفــس می کنیــم مــا را احاطــه کــرده و دیگــر رســانه ها صرفــًا 

 .)Buckngham 2003,( بــر فرهنــگ مــا تأثیــر نمی گذارنــد بلکــه خــود فرهنــگ مــا هســتند

ــد  رویکــرد ایمن ســازی حــدود 40 ســال قبـــ در بریتانیــا کم کــم رخــت بربســت، ایــن رون

در ایــاالت متحــد امریــکا بــه رشــد خــود ادامــه داد، بــه ویــژه در شــرایطی کــه بــه آســانی 

بودجه هایــی را از مراکــز دولتــی و گروه هــای اجتماعــی جــذب کردنــد و بــه شــیوه ای بــاور 

.)Kubey ,1998( .نکردنــی از ســوی والدیــن و مدیــران مــورد تأییــد قــرار گرفــت

پیشیته تجربی پژوهش

ــه رســمی در حــوزه آمــوزش ســواد رســانه ای در ســال 1993 توســط  نخســتین مطالع

رابــرت کوبــی1 بــا گــردآوری داده هــا و اطالعــات، بروشــورها، خبرنامه هــا، برنامه هــای 

ــی  ــان تجرب ــانه ای، معلم ــوزش رس ــگران آم ــان و پژوهش ــا متخصص ــه ب ــی و مصاحب آموزش

ــی،  ــد )کوب ــام ش ــان انج ــر جه ــه از سراس ــان بی تجرب ــن معلم ــانه ای و همچنی ــوزش رس آم

1998(. در چنــد دهــه گذشــته تاکنــون، جنبشــی جهانــی در حــوزه »آمــوزش ســواد 

رســانه ای« در حــال گســترش اســت کــه آموزش دهنــدگان یــا مربیــان رســانه ای در اقصــی 

ــده ای درحــال تعامـــ و به اشــتراک گذاری برنامه هــای درســی،  ــه طــور فزآین نقــاط جهــان ب

1 . Robert Kubey
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ــه 1990،  ــط ده ــی، 2003: 352(. از اواس ــتند )کوب ــود هس ــتراتژی های خ ــش و اس پژوه

اســترالیا آمــوزش ســواد رســانه ای را از کودکســتان تــا پایــه دوازدهــم )دبیرســتان(، اجبــاری 

ــا در 1996،  ــرد. در بریتانی ــاری ک ــا 12 اجب ــه 7 ت ــال 1987 آن را از پای ــو ازس ــرد. اونتاری ک

تقریبــًا 25 هــزار دانــش آمــوزی کــه گواهینامــه عمومــی آمــوزش متوســطه را گرفتــه بودنــد 

ــاله(،  ــگاه« )18 س ــه دانش ــاده ورود ب ــوز آم ــزار »دانش آم ــدود 8 ه ــاله( و ح ــی16 س )یعن

ســطح یــک )ســطح پیشــرفته( آزمــون مطالعــات رســانه ای را دریافــت کرده انــد. در ایــران 

ــانه ای  ــواد رس ــوزش س ــران، آم ــه ای ای ــمی و مدرس ــوزش رس ــام آم ــال 1394 در نظ از س

عملیاتــی شــد و کتابــی بــرای تدریــس در مــدارس در زمینــه ســواد رســانه ای)تحت عنــوان 

تفکــر و ســواد رســانه ای(، در  بهمــن مــاه ســال 1394  تدویــن شــد و از ســال 1395 در 

ــده شــد. برنامــه درســی آمــوزش رســمی دوره دبیرســتان گنجان

توســط رابــرت کوبــی در ســال 1998 در مطالعــه خــود در مــورد موانــع آمــوزش 

ســواد رســانه ای در امریــکا، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چهــار عامـــ »گســتره و پراکندگــی 

جغرافیایــی کشــور«، »چندفرهنگــی و چندزبانی بــودن جامعــه«، »نبــود وارادات محصــوالت 

رســانه ای خارجــی بــه آمریــکا )بــه تولیدکننــده و صادرکننــده بــودن آمریــکا(« و »فقــدان یــک 

ــه آمــوزش ســواد  ــرای تعییــن راهبردهــای آموزشــی در زمین سرمشــق تئوریکــی مناســب ب

.)Kubey ,1998( رســانه ای« از مهم تریــن موانــع توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای هســتند

میهــان و همکارانــش )2015( در پژوهشــی کیفــی بــا عنــوان »ســواد رســانه ای در تربیــت 

ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی«، ب ــه تحصیل ــول برنام ــب در ط ــی مناس ــان: انتخاب معلم

ــی  ــان آمریکای ــان معلم ــد شــدِن توســعه ســواد رســانه ای در می ــه باعــث ُکن مشــکالتی ک

ــواد  ــال س ــی در قب ــترک دولت ــتانداردهای مش ــودن اس ــفاف نب ــد از: »ش ــود، عبارتن می ش

رســانه ای«، »کمبــود ارتباطــات در مــدارس، ناشــی از چارچوب هــای آموزشــی بــرای تدریــس 

ســواد رســانه ای« و »فشــار بیرونــی نظیــر ضوابــط قدیمــی منــدرج در امتیازنامــه ی شــورای 

اعتبارســنجی مربیــان باعــث سرکوب شــدن خالقیــت، تضعیــف نــگاه انتقــادی و توجــه بــه 

ــوزان شــده اســت  ــان و دانش آم ــان معلم ــر از ســواد رســانه ای در می مســائـ کم اهمیت ت

.)Meehan etal,2015(

ــر  ــز ب ــا تمرک ــانه ای« ب ــواد رس ــوزش س ــوان »آم ــا عن ــه ای ب ــرو1)2019( در مطالع دو آب

1 . De Abreu
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ــف  ــای مختل ــق در ایالت ه ــا تحقی ــده ب ــاالت متح ــدارس ای ــوزان م ــه دانش آم ــوزش ب آم

آمریــکا، راهنمایــی عملیاتــی را در 17 فصـــ کــه شــامـ 10 فصـــ نظــری و 7 فصـــ کاربــردی 

و کارگاهــی بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای دانش آمــوزان مقاطــع دبســتان تــا دبیرســتان در 

ایــاالت متحــده اســت، تدویــن و منتشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب حاصـــ پژوهش هــای 

میدانــی، مســتمر و مشــارکت بیــش از 30 نفــر از معلمــان، کتابــداران تخصصــی مــدارس 

ــترده ای  ــم انداز گس ــوع چش ــت. در مجم ــانه ای اس ــی و رس ــزی آموزش ــران برنامه ری و مدی

ــانه ها،  ــت رس ــی نادرس ــی، بازنمای ــار جعل ــادی، اخب ــر انتق ــانه ای، تفک ــواد رس ــه س در زمین

ــرات  ــرای تغیی ــیله ای ب ــه وس ــه مثاب ــانه ای ب ــواد رس ــت س ــال و کاربس ــهروندی دیجیت ش

ــد. ــه می ده ــی را ارائ ــی و سیاس اجتماع

ســعید انصــاری و همــکاران )1399( در یــک پژوهــش بــه تبییــن الگــوی آمــوزش ســواد 

رســانه ای بــرای دانش آمــوزان دوره ی دوم ابتدایــی بــر اســاس اصــول فبــک )فلســفه بــرای 

ـ مالحظــه ای  کــودکان( پرداختــه انــد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه ارتبــاط قاب

بیــن مؤلفه هــای فبــک و شــاخص های ســطوح ســواد رســانه ای )مصــرف کارکــردی، مصــرف 

ــر  ــادی( وجــود دارد. از ســوی دیگ ــردی و تولید-مصــرف انتق ــادی، تولید-مصــرف کارک انتق

اصــول فبــک شــامـ عقالنیــت چــون عامـــ ســازمان دهنــده، تعلیــم و تربیــت چــون فراینــد 

پژوهــش، کالس درس چــون اجتمــاع پژوهشــی و تفکــر خودآگاهانــه اســت کــه متناظــر بــا 

آن هــا ارتقــای خــود رهبــری از طریــق پــرورش تفکــر مراقبتــی، انتقــادی و خالقانــه، محتــوای 

چالش انگیــز بــا قابلیــت پژوهشــی، روش اجتمــاع پژوهشــی مبتنــی بــر گفت وگــو و 

شــیوه ی خودارزیابــی به عنــوان عناصــر ضــروری الگــوی ســواد رســانه ای بــر اســاس فبــک در 

دوره ی دوم ابتدایــی اســتنتاج مــی شــود.

مطالعــه ســیروس محمــودی و همــکاران )1398( در مــورد آســیب هــا و چالــش هــای 

ــوای  ــی محت ــه ناکاف ــواردی »توج ــه م ــان داد ک ــدارس  نش ــانه ای در م ــواد رس ــوزش س آم

کتــاب هــای درســی دوره ابتدایــی و متوســطه اول بــه ســواد رســانه ای«، »کمبــود ســواد 

رســانه ای معلمــان و والدیــن دانــش آمــوزان«، »کمبــود امکانــات کمــک آموزشــی در 

مــدارس بــرای آمــوزش ســواد رسانه ای«،»اســتفاده از شــیوه هــای غیــر فعــال در آمــوزش 

ســواد رســانه ای در مدارس«،»عــدم وجــود الگــوی بومــی آمــوزش ســواد رســانه ای« و »عــدم 

تناســب محتــوای آمــوزش ســواد رســانه بــا شــرایط و ویژگــی هــای محلــی و منطقــه ای« از 

آســیب هــا و چالــش هــای آمــوزش ســواد رســانه ای در مــدارس هســتند.
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عنایــت ســاالریان و همــکاران )1398( در مطالعــه ای کیفــی بــه بررســی چگونگــی 

ــر  ــج بیانگ ــد. نتای ــه ان ــی پرداخت ــوزان اول ابتدای ــرای دانش آم آمــوزش ســواد رســانه ای ب

ایــن اســت کــه اســتفاده از روش رویکــرد تلفیقــی در کتاب هــای درســی ســال اول ابتدایــی 

ــتم  ــن سیس ــانه ای( و همچنی ــواد رس ــرای س ــه ب ــی جداگان ــد درس ــک واح ــف ی ــه تعری )ن

آموزش وپــرورش بایــد بــا اســتفاده از روش هــای نویــن آموزشــی، تکنولوژی هــای آموزشــی، 

اســتفاده شــبکه های اجتماعــی، تشــکیـ کارگاه هــای آموزشــی، شــرکت دادن دانش آمــوزان 

در بحــث و تبادل نظــر در زمینــه نقــد رســانه و دیگرعوامـــ شناسایی شــده، ماهیــت رســانه 

ــد. ــا دانش آمــوزان آمــوزش دهن ــزوم یادگیــری ســواد رســانه ای را ب و ل

مطالعــه تقــی زاده و کیــا )1393( در مــورد نیازســنجی برنامــة آمــوزش ســواد رســانه ای 

در مــدارس نشــان مــی دهــد کــه بومــی ســازی و ورود آمــوزش ســواد رســانه ای به مــدارس، 

منجــر بــه توانمندســازی دانــش آمــوزان در اســتفاده بخردانــه از رســانه ها، حفــظ و تقویــت 

ــی اســالمی خواهــد شــد. اجــرای آزمایشــی دوره هــای آموزشــی،  ــگ ایران ــت و فرهن هوی

ــا متــون درســی در دوره  ــه شــکـ تلفیــق ب ــه ب ــوا و ارائ ارزشــیابی توصیفــی، تدویــن محت

ــه کتــاب مســتقـ در دوره متوســطه از دیگــر یافتــه هــا اســت. همچنیــن  ابتدایــی و ارائ

ــون  ــادی مت ـــ انتق ــی و تحلی ــد، ارزیاب ــا، تولی ــانه ه ــواع رس ــناخت ان ــه ش ــد ب ــوا بای محت

ــد. نتایــج نشــان داد، بهــره منــدی دانــش آمــوزان از آمــوزش ســواد  رســانه ای، توجــه کن

رســانه ای و مزایــای آن، ضــروری اســت.

 مطالعــه خانیکــی و همــکاران )1395( بــا عنوان»تبییــن الگــوی آمــوزش ســواد رســانه ای 

در نظــام آمــوزش و پــرورش بــر مبنــای رویکردهــای نویــن آموزشــی« درصــدد تبییــن الگویــی 

ــن  ــای نوی ــای رویکرده ــودکان، برمبن ــرای ک ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س ــت آم ــی، جه عملیات

آموزشــی اســت. الگــوی پیشــنهادی ایــن مقالــه، طرحــی مرکــب از ســه مرحلــه بلندخوانــی 

ــن  ــال آغازی ــد س ــودکان در چن ــه ک ــفیدن ب ــوزش فلس ــتان، آم ــش از دبس ــنین پی در س

ــه  ــی دبســتان اســت و نهادین ــوای رســانه ای در ســال هــای پایان دبســتان و آمــوزش محت

کــردن زیرســاخت هایــی در بطــن فکــر کــودکان، پیــش از ورود ســاختارهای دانــش رســانه ای 

را در دســتور کار دارد. ســبک آموزشــی بازاندیشــانه، گفــت و گــو محــور و مبتنــی بــر حلقــه 

ــد نگرشــی بازاندیشــانه،  ــی توان ــه م ــو اســت ک ــن الگ ــر ای ــی ناپذی ــدوکاو، اصـــ جدای کن

مســئوالنه، انتقــادی و خالقانــه نســبت بــه متــون رســانه ای در کــودکان ایجــاد کنــد و بــه 

قضــاوت دقیــق تــر آن هــا در امــور منجــر شــود.
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ــی و خارجــی انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه در مطالعــات  بررســی مطالعــات داخل

ــه  ــرار گرفت ــی آمــوزش ســواد رســانه ای ق ــه اجرای ــر جنب ــز بیشــتری ب ــران، تمرک خــارج از ای

ــاره  ــانه ای اش ــواد رس ــوزش س ــتای آم ــود در راس ــع موج ــه موان ــا ب ــی آن ه ــداد اندک و تع

ــاختارهای  ــی از س ــا ناش ــن پژوهش ه ــده در ای ــایی ش ــع شناس ــی موان ــد. از طرف کرده ان

موجــود در نظــام آموزشــی، فرهنگــی و سیاســی آمریــکا و برخــی از آن هــا لزومــًا قابـــ تعمیم 

ــواد  ــوزش س ــورد آم ــده درم ــات انجام ش ــتر مطالع ــتند.  بیش ــر نیس ــورهای دیگ ــه کش ب

رســانه ای در ایران)بــه جــز ســیروس محمــودی و همــکاران( بــا هــدف بررســی نیازســنجی و 

جایــگاه آمــوزش ســواد رســانه ای در اســناد باالدســتی و سیاســت های آموزشــی و همچنیــن 

تدویــن الگــوی آمــوزش ســواد رســانه ای بــوده اســت و کمتــر بــه موانــع فــراروی توســعه 

آمــوزش ســواد رســانه ای در ایــران نپرداخته انــد. لــذا مســئله و دغدغــه پژوهــش حاضــر از 

نظــر موضوعــی، جدیــد و مســئله محــور اســت و نتایــج آن می توانــد بــه تصمیم ســازی در 

ادامــه رونــد توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای در ایــران کمــک کنــد.

روش  پژوهش

ــی  ــرد کیف ــوب رویک ــافی و در چارچ ــش توصیفی-اکتش ــوع پژوه ــر از ن ــش حاض پژوه

ــات پژوهــش و اکتشــاف مــدل، از  ــودن ادبی ــی نب ــه جهــت غن صــورت خواهــد گرفــت. ب

راهبــرد نظریــه داده بنیــاد )گرانــدد تئــوری1( بــرای تحلیـــ یافته هــا اســتفاده شــد. تکنیــک 

نظریــه داده بنیــاد دارای ســه طــرح عمــده می باشــد کــه عبارتنــد از طــرح نظام منــد، طــرح 

روئیدنــی، طــرح ســاختن گرایانــه )کرســول2، 2011(. در ایــن پژوهــش از طــرح نظام منــد برای 

خلــق مــدل موانــع فــراروی توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای در مــدارس ایــران اســتفاده 

شــده اســت. ایــن طــرح توســط »اشــتراوس و کوربیــن« پایه گــذاری شــد کــه بــر تدویــن 

یــک تصویــر عینــی از نظریــه در قالــب 6 مؤلفــه اصلــی تأکیــد مــی ورزد: شــرایط عّلی، شــرایط 

ــردی و  ـــ راهب ــر، عوام ــرایط مداخله گ ــوری، ش ــده مح ــا پدی ــه ی ــه ای، مقول ــا زمین ــی ی بافت

پیامدهــا. ایــن نظریــه 6 بعــدی حاصـــ کدگــذاری داده هــا در ســه مرحلــه »کدگــذاری بــاز«، 

ــرای جمــع آوری  ــذاری گزینشــی« می باشــد )کرســول،2011(. ب ــذاری محــوری« و »کدگ »کدگ

داده هــا در پژوهــش حاضــر از تلفیــق مصاحبــه نیمه ســاختار یافتــه و غیررســمی و مطالعــه 

1 . Grounded Theory

2 . Creswell 
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ــاز  ــورد نی ــی م ــای اصل ــع آوری داده ه ــرای جم ــراوان ب ــاهدات ف ــن مش ــناد و همچنی اس

اســتفاده شــده اســت. در بخــش مصاحبــه مشــارکت کننــدگان در مصاحبــه شــامـ 20 تــن 

ــن  ــان و معلمــان ای ــر و ســواد رســانه ای«، »مجری ــاب تفک از »سیاســتگذاران و مؤلفــان کت

ــره در  ــراد خب ـــ تعــداد کــم اف ــه دلی ــه ب ــد ک درس« و »متخصصــان حــوزه رســانه« بوده ان

ایــن حــوزه، از روش نمونــه گیــری "غیــر تصادفــی- گلولــه برفــی" اســتفاده شــد.

یافته های پژوهش

در این بخش، یافته های پژوهش  به صورت دسته بندی شده ارائه می گردد:

موانع فراروی توسعه آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران کدامند؟

بــا توجــه بــه پرســش مطروحــه، یافته هــا بــه تفکیــک در ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز، 

ــا  ــاز ب ــذاری ب ــه کدگ ــود. در مرحل ــزارش می ش ــی گ ــذاری گزینش ــوری و کدگ ــذاری مح کدگ

ــس  ــزار مک ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــده ب ــردآوری ش ــای گ ــاره داده ه ــد ب ـــ چن ــرور و تحلی م

کیــودا1 ، تکنیــک تحلیـــ ســطر بــه ســطر، مقایســه شــباهت و تفــاوت اســناد بــا یکدیگــر 

ــه کدگــذاری داده هــای اولیــه اقــدام شــد کــه در  ــی ب ــا یادداشــت تحلیل و نوشــتن کــد ی

ــد مفهومــی  ــاز، 358 ک ــذاری ب ــه بعــد از کدگ ــد اســتخراج شــد. در مرحل نتیجــه 358 ک

ــتنباطی و  ــوع اس ــی و 76 موض ــد مفهوم ــت 256 ک ــه و در نهای ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م

26 تــم اصلــی اســتخراج شــد. نمایــش دیــداری نتایــج ایــن مرحلــه در نمــودار شــبکه ای 

ــی  ــه دلیـــ نقــش اصل ــه کدگــذای محــوری ب شــکـ1 نمایــش داده شــده اســت. در مرحل

»آمــوزش ســواد رســانه ای در مــدارس« و پرداخــت مکــرر آن در مراحـــ مختلــف پژوهــش 

ــالح در  ـــ و اص ــس از تعدی ــا پ ــایر مقوله ه ــد و س ــاب ش ــوری انتخ ــه مح ــوان مقول به عن

چارچــوب طــرح نظام منــد بــه شــکـ 2 ســامان دهــی شــد. در مرحلــه کدگــذاری گزینشــی  

ســعی شــد تــا نظریــه تولیــد شــده بــا اســتفاده از شــیوه نــگارش انتزاعــی تبییــن شــود و 

از گزاره هــای متعــدد بــرای تبییــن ارتبــاط بیــن مقوله هــا اســتفاده شــود. مطابــق رویکــرد 

نظریــه بنیــاد، گزارش هــا در ابعــاد مقولــه محــوری، مقولــه راهبــردی، شــرایط مداخلــه گــر، 

ــد. ــازی ش ــا مدل س ــه ای و پیامده ــه زمین مقول

1 . MAXQDA
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شکـ 1. شبکه مؤلفه های موانع فراروی توسعه آموزش سواد رسانه ای در مدارس )منبع: یافته های پژوهش(
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شکل 2.  مدل نظری موانع فراروی توسعه آموزش سواد رسانه ای در مدارس )منبع: یافته های پژوهش(

مقوله محوری )پدیده اصلی(

»ضــرورت آمــوزش ســواد رســانه ای در مــدارس« بــه وجــوه مختلــف از وضــع موجــود در آمــوزش 

ســواد رســانه ای در نظــام آموزشــی فعلــی کشــور اشــاره دارد. در حــال حاضــر بخــش بــارز ایــن آمــوزش 

در مــدارس، از طریــق آمــوزش کتــاب تفکــر و ســواد رســانه ای در پایــه دهــم پیگیــری می شــود. بــه 

واســطه تألیــف ایــن کتــاب، اســتقبال نســبت بــه ســواد رســانه ای در میــان دانش آمــوزان بــا ضریــب 

خبــوی رشــد نمــوده و بــا وجــود اشــکاالت وارد بــه ایــن کتــاب، توانســته شــبکه تعاملــی خوبــی میــان 

ــوزش  ــرایط، آم ــی ش ــرد. مابق ــورت بپذی ــانه ای ص ــواد رس ــوزش س ــا آم ــه ب ــور، در رابط ــان کش معلم

ســواد رســانه ای در مــدارس را کم رنــگ یــا پررنــگ می کننــد کــه بدان هــا اشــاره خواهیــم نمــود. لــذا 

ایــن مقولــه بــه عنــوان پدیــده اصلــی انتخــاب شــد.
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شرایط عّلی

در رویکــرد داده بنیــان، شــرایط عّلــی بــه عوامـــ یــا رویدادهایــی اشــاره دارد کــه منجــر 

بــه شــکـ گیــری پدیــده یــا مقولــه محــوری می شــوند )کرســول، 2011(. بــر اســاس داده های 

ـ گیری آمــوزش ســواد رســانه ای  حاصـــ در ایــن پژوهــش، مؤلفه هایــی کــه منجــر بــه شــک

درمــدارس می شــوند در جــدول 1 ارائــه شــده اســت.

جدول 1. کدهای مفهومی، موضوع های استنباطی و تم های اصلی حاصـ از تحلیـ محتوای مصاحبه ها : بُعد عّلی

موضوعاتتمهایاصلیاطالعرسانها
استنباطی

کدهایمفهومیثانویه

-P6-P3-P2
-P8-P7
-P14-P13
-P16-P15

P20

نقشتربیتی
رسانه

تأثیرگذاریرسانه
درتربیتفرزندان

استفاهازآموزشسوادرسانهایبرایحفاظتاز
آسیبهایرسانه

رسانه،بهترینابزاربرایانتقالهنجارهاوارزشها

رشدقدرتانتخابمناسبدرافرادجامعهباآموزش
سوادرسانهای

لزومایجادآگاهیبهواسطهبروزمعضالتاجتماعی
ناشیازرسانه

لزومباالبردنقدرتتفکردردانشآموزان

نقشپررنگآموزشیرسانههادرجامعه

-P9-P8-P2
P20-P17

مگاترندشدن
رسانهدر

جهان

تبدیلشدنرسانهبهبخشجداییناپذیرزندگیجامعهما

وجودآموزشسوادرسانهایدرهمهجایدنیا

رسانه،بزرگترینمنبعاطالعاتینسلکنونی

رسانه،تغییردهندهسبکزندگیسابقایرانیها

فشارمتخصصینبرایآموزشسوادرسانهایدرمدارس

نیازبهیادگیریعناصرانقالبدرعصرحاضر

-P6-P3-P2
-P13-P8-P7
-P15-P14
P20-P16

نابسندگی
آموزشسواد

رسانهای

الزمبودنوکافینبودنسوادرسانهای

استمرارمصرفبیرویهرسانهایدرصورتآموزشسوادرسانهایبهتنهایی

عوامل زمینه ای و بافتی
ــوده و  ــوری ب ــده مح ــث از پدی ــه منبع ــتند ک ــی هس ـــ خاص ــت، عوام ــور از باف منظ
ــش  ــد )Creswell,2011(.  در پژوه ــر می گذارن ــه تأثی ــده جامع ــاذ ش ــای اتخ ــر راهبرده ب
حاضــر، عمده تریــن موانــع زمینــه ای مربــوط بــه "روش سیاســتگذاری" و "فرهنــگ ســازمانی" 
آمــوزش و پــروش بــوده اســت کــه کدهــای مفهومــی آن در جــدول 2 گــزارش شــده اســت.
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جدول 2. کدهای مفهومی، موضوع های استنباطی و تم های اصلی حاصـ از تحلیـ محتوای مصاحبه ها : بُعد زمینه ای

ها
ان

رس
الع

تمهایاط
اصلی

موضوعات
استنباطی

کدهایمفهومیاولیهکدهایمفهومیثانویه

P2
0-

P1
9-

P1
8-

P1
7-

P1
6-

P1
5-

P1
4-

P1
3
-P

12
-P

11-
P1

0-
P8

-P
7-

P5
-P

2-
P1

ری
ذا

تگ
س
سیا

ش
رو

سی
در

ی
ریز

مه
رنا

نب
وی

تد

جانداشتنسبدآموزشیدرمدارسبرایاضافهکردنکتاب

شروعآموزشسوادرسانهایازپایهدهم

شروعباتأخیرآموزشسوادرسانهاینسبتبهگسترشرسانهدرجامعه

عدمآموزشمهارتهایاولیهارتباطقبلازآموزشسوادرسانهای

عدمتوجهبهآموزشسوادرسانهایدرخانوادهتوسطآموزشوپرورش

نبودبرنامهبرایشروعآموزشسوادرسانهایازدورهابتدایی

در
د

من
ش
رو
غیر

ی
ساز

یم
صم

ت
ش

ور
پر

و
ش

وز
آم

تأثیرنظراتمدیریتیدرآموزشوپرورشبرتغییرمحتوایکتاب

تألیفشتابزدهکتابدرسیتفکروسوادرسانهای

تغییرمتعددوزرایآموزشوپرورش

تفاوتاهدافسیاستگذارانوتیمتألیف

متکیبهفردبودنتصمیماتکالندرنظامآموزشی

ن
فت

گر
ی

جد
ی

برا
ش

ور
وپر

ش
وز
آم

ت
مای

ح
دم

ع
ای

نه
سا

در
سوا

ش
وز
آم

اختیاریبودندرستفکروسوادرسانهای

تخصیصزماناندکبرایتدریستفکروسوادرسانهای

جدینگرفتنآموزشسوادرسانهایدرساختارهایستادیوصفیآموزشی

جدیگرفتهنشدنآموزشسوادرسانهایتوسطوالدینودانشآموزان

تنهابودنمعلماندربرابرموانعاجراییآموزشسوادرسانهای

سیستممعیوبارزیابیدانشآموزاندرآموزشوپرورش

نداشتنامتحاننهاییبرایدرستفکروسوادرسانهای

کمبودابزارکمکآموزشیرایگاندراختیارمعلمین

ش
وز
آم

ی
برا

ی
تول

م
ود

وج
م
عد

ای
نه

سا
در

سوا

نداشتنالگویواحدبرایآموزشسوادرسانهای

عدموجودسیاستگذاریبرایاستفادهازظرفیتهایموجود

سهمخواهیاشخاصبرایمنتسبکردنآموزشسوادرسانهایبهخودشان

یکپارچهنبودناولویتهادرفرآیندپیادهسازییکطرحآموزشوپرورش

عدموجودشبکهسازیبومیمیانمعلمان
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ــاء  ــط اعض ــا توس ــاب راهبرده ــر انتخ ــه ب ــتند ک ــی هس ـــ کل ــر، عوام ــرایط مداخله گ ش

ــش  ـــ از پژوه ــای حاص ــاس یافته ه ــر اس ــد )Creswell,2011(. ب ــر می گذارن ــاع تأثی اجتم

ــانه ای"  ــواد رس ــوم س ــی از مفه ــی از "بدفهم ــر ناش ــرایط مداخله گ ــن ش ــر، عمده تری حاض

نشــأت می گیــرد کــه بــه همــراه کدهــای مفهومــی آن در جــدول 4 گــزارش شــده اســت.
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جدول 3. کدهای مفهومی، موضوع های استنباطی و تم های اصلی حاصـ از تحلیـ محتوای مصاحبه ها : بُعد مداخله گر

ها
ان

رس
الع

اط

لی
ص
یا

ها
کدهایمفهومیثانویهموضوعاتاستنباطیتم

-P
9-

P8
-P

7-
P5

-P
17

-P
16

-P
13

-P
10

P2
0-

P1
8

م
هو

مف
از

ی
هم

دف
ب

ای
نه

سا
در

وا
س

فهمنادرستازکارکردرسانهدرنهادهای
پرقدرتحکومتی

مسئولینسیاستگذاردرحوزهرسانه،
سوادرسانهایندارند

برداشتنادرستمعلمانازاهدافکتاب
تفکروسوادرسانهای

تحمیلنظرمعلمبهدانشآموزاندر
کالسدرستفکروسوادرسانهای

جهتگیریایدئولوژیکدرتألیفمحتوایعلمیکتاب

P2
0-

P1
8-

P1
7-

P1
6-

P9
-P

8-
P5

تی
می

اک
ح

ت
خال

دا
م

عدموجودزیرساختبرایآموزشسواد
رسانهای

عدموجودامنیتاخالقی

عدموجودشفافیترسانهای

عدموجودانحصار

وجودتعارضمنافع

وجودتناقضمیانآموزههاوواقعیت

چندصداییدرنهادهایپرقدرتحاکمیتی

مطلوبیتنداشتنیادگیریسوادرسانهای
درمیانمردم



ایجادمقاومتذهنیدرمردمبخاطر
انتسابسوادرسانهایبهنهادخاص



تغییرذائقهمردمبهواسطهتولیدات
ناکافیونامناسبرسانهای



شکلنگرفتنگفتگوبیننهادهای
رسانهای،علمیواجرایی



-P
10
-P

9-
P8

P2
0-

P1
4

ی
ها

ش
کن

ای
یره

جز

انجاماقداماتغیرمتمرکزدرسطوح
گستردهتوسطافرادتأثیرگذار

جزیرهایعملکردنفعاالنحوزهرسانه

فراگیرشدنکارگاههایآموزشسوادرسانهایباخروجیناکارآمد

-P
16

-P
13

-P
9-

P8

ن
ود

نب
ند

هم
سئل

م
ان

ساز
یم

صم
ت

نداشتنتعریفدقیقازمسئلهو
خواستههایمان

مسئلهمحورنبودنرویکرددرمواجهه
باپدیدهها

مواجههباپدیدههابدونشناخت
دقیق

تفاوتنگاهسرمایهداریومسئولیتچندوجهیبودنسوادرسانهای
اجتماعیدربارهسوادرسانهای



55

دوره 4
 پیاپی 14 

زمستان 1400

تحلیل موانع فراروی توسعة آموزش سواد رسانه ای ...

P1
0-

P8
-P

5

هی
گا
ش

دان
ه
مع

جا

بروزنبودنمتخصصیندانشگاهیدرحوزهارتباطات

تمرکزمتخصصیندانشگاهبردستهبندیوترجمهآثارخارجیبجایتألیف

دوربودنجامعهدانشگاهیازبرنامهسازانبرایتولیداترسانهای

دوربودنمتخصصینجامعهدانشگاهیازفضایآموزشیمدارس

شکایتونالهکردنبهبهانهنقد

P1
3
-P

9-
P5

ش
چال

ای
فه

حر

عدمتولیدمحتوایکمکآموزشیتوسطمؤسساتآموزشیکشور

انگیزهنداشتندانشآموزانبرایجدیگرفتنسوادرسانهای

بیخبربودنوالدینازمحتوایکتبدرسیومطالبمطروحهکالسی

عوامل راهبردی

ــده  ـــ پدی ــه در مقاب ــه جامع ــتند ک ــی هس ــا و واکنش های ــان کنش ه ــا هم راهبرده

محــوری از خــود بــروز می دهــد   )Creswell,2011(. داده هــای حاصـــ از مصاحبه هــا 

نشــان می دهنــد کــه مشــارکت کنندگان بیشــترین حجــم از مقــوالت راهبــردی ایــن مــدل را 

مروبــط به"اقدامــات آمــوزش و پــرورش" دانســته اند کــه کدهــای مفهومــی آن در جــدول 

2 ارائــه شــده اســت.
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ـــ از  ــده حاص ــا قصدناش ــده ی ــد ش ــج قص ــا نتای ــی، پیامده ــه مبنای ــرد نظری  در رویک

به کارگیــری و اتخــاذ راهبردهــا هســتند )Creswell, 2011(. بــر اســاس داده هــای حاصـــ، 

پیامدهــای حاصـــ درصــورت توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای بــه زعــم مصاحبه شــوندگان 

ــر می باشــند کــه کدهــای مفهومــی آن در جــدول 5 مشــاهده می شــود. ــه صــورت زی ب

جدول 5. کدهای مفهومی، موضوع های استنباطی و تم های اصلی حاصـ از تحلیـ محتوای مصاحبه ها : بُعد پیامدی
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بحث و نتیجه گیری 

در ایــن پژوهــش کــه مجموعــًا دارای 358 کــد بــاز، محــوری و گزینشــی بــود؛ کدهــای 

ــی 5%، پدیــده اصلــی 5%، شــرایط زمینــه ای 41%، شــرایط مداخله  گــر  مربــوط بــه شــرایط عّل

21%، عوامـــ راهبــردی 17% و پیامدهــا 4% کدهــای کـ را تشــکیـ داده بودنــد. توزیــن 

کدهــای محــوری هــم بــه شــکـ زیــر بــود:

جدول 6. جدول تعداد و درصدفراوانی کدهای محوری پژوهش )منبع: یافته های پژوهش(

درصدتعدادکدهاکدمحوریردیفدستهبندی

روشسیاستگذاریآموزشوعواملزمینهای
پرورش

67%19

12%44فرهنگسازمانیآموزشوپروشعواملزمینهای

11.5%40اقداماتآموزشوپرورشعواملراهبردی

عوامل
مداخلهگر

7%25بدفهمیازمفهومسوادرسانهای

4%17معضالتاقتصادیعواملزمینهای

عوامل
مداخلهگر

3%13کنشهایجزیرهای

ــه  ــه 4 موضــوع از 6 موضــوع پرتکــرار ب ــی ب ــه طــور کل ــق آمــار جــدول فــوق کــه ب طب

ــاز می گــردد.دو موضــوع دیگــر  ــرورش ب ــه آمــوزش و پ ــوط ب ــا اقدامــات مرب مانع تراشــی ی

ــاز  ــرای آمــوزش ســواد رســانه ای ب ــی ب نیــز بــه صــورت غیرمســتقیم بــه عــدم وجــود متول

ــط می شــود.  ــرورش مرتب ــه آمــوزش و پ ــادی ب ــا حــدود بســیار زی ــاز هــم ت می گــردد کــه ب

ــن  ــن و متخصصی ــتگذاران، معلمی ــر سیاس ــق نظ ــه طب ــود ک ــری نم ــوان نتیجه گی ــذا می ت ل

در ایــن پژوهــش، بــار اصلــی توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای وابســته بــه سیاســتگذاری 

و تصمیم ســازی وزارت خانــه آمــوزش و پــرورش اســت کــه ایــن مســئله بــا نتایــج تحقیــق 

ــی دارد. ــا)1393( همخوان تقــی زاده و کی

ـــ روش  ــن حــوزه -کــه ذی ــش در ای ــن چال ــه نظــر می رســد ریشــه ای ترین و اصلی تری ب

سیاســتگذاری آمــوزش و پــرورش قــرار می گیــرد و باعــث دامــن زدن بیشــتر بــه مشــکالت 

ــانه ای«  ــواد رس ــوزش س ــرای آم ــی ب ــود متول ــدم وج ــت، »ع ــده اس ــی گردی ــده فعل پیچی

ــر  ــه ب ــتقـ ک ــری مس ــرای تصمیم گی ــد ب ــع واح ــود مرج ــورت نب ــه درص ــرا ک ــد. چ می باش

توســعه آمــوزش ســواد رســانه ای )اعــم از سیاســتگذاری و اجــرای آن( نظارت داشــته باشــد، 
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ـِ  ــه ســازمان های مســتق ــر خواهــد شــد. نقشــی ک ــد براب ــع چن ــر ســایر موان ــب تأثی ضری

Ofcom و FCC در سیاســتگذاری قوانیــن پخــش فراگیــر در بریتانیــا و آمریــکا انجــام دادنــد، 

باعــث رونــق و شــکوفایی شــبکه های تلویزیونــی کشــورهای نامبــرده گردیــد. گم گشــته ای 

ــا »بدفهمــی از  ــم ت ــاز داری ــدان نی ــرای آمــوزش ســواد رســانه ای ب ــه نظــر می رســد ب ــه ب ک

ــئله  مند  ــوزه، مس ــن ح ــای ای ــا »تصمیم گیری ه ــردد؛ ت ــرف گ ــانه ای« برط ــواد رس ــوم س مفه

شــوند« و نســبت وظایــف هرکــدام از نهادهــای حاکمیتــی در قبــال مســئله آمــوزش ســواد 

رســانه ای مشــخص گــردد.

ــتگذاری  ــی در سیاس ــازی غیراصول ــر، »تصمیم س ــم دیگ ــی و مه ــع اساس ــی مان از طرف

ــه  ــه  فــرد« و »غیرشــفاف« اســت. ب ــه شــدت »متکــی ب آمــوزش و پــرورش« اســت کــه ب

ــد. ــلب می نمای ــگران س ــران و پژوهش ــئله را از ناظ ــی مس ــی ارزیاب ــه توانای ــکلی ک ش

»ســاختار بروکراتیــک آمــوزش و پــرورش« در کنــار »معضــالت اقتصــادی« باعــث شــده 

ــود  ــا وج ــر و ب ــا، زمان ب ـــ آن ه ــکان ح ــکالت،  ام ــیاری از مش ــه یابی بس ــود ریش ــا وج ــا ب ت

ــی  ــن متول ــا تعیی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــن ش ــًا غیرممک ــی« تقریب ــات مدیریت ــدم ثب »ع

ــرا  ــای همگ ــه راهکاره ــا ارائ ــوزش در گام اول و ب ــن آم ــرای ای ــار ب ــتقـ و دارای اختی مس

و عملیاتــی توســط ایــن نهــاد تصمیم ســاز می تــوان چالش هایــی نظیــر »کنش هــای 

جزیــره ای« را کم رنگ تــر نمــود.

مســئله مهم تــر امــا »مســئله مند نبــودن تصمیم ســازان« اســت. چــرا کــه طبــق 

از مصاحبه شــوندگان در کالس در تفکــر و ســواد رســانه ای،  مشــاهده میدانــی یکــی 

ــی  ــا کاف ــن آموزه ه ــتفاده ای ــت« اس ــرای »خواس ــی ب ــه تنهای ــانه ای  ب ــواد رس ــوزش س آم

نیســت. شــاید زمــان آن رســیده کــه بــه جــای آمــوزش ســواد رســانه ای، مســئله  مندتر بــه 

موضــوع نــگاه کنیــم و از دریچــه اولویــت انســان بــر رســانه در ایــن مســئله، ســراغ »تربیــت 

ــتی و  ــنهاد سیاس ــد پیش ــوان چن ــی ت ــه م ــن مطالع ــح ای ــای نتای ــم. برمبن ــانه ای« بروی رس

ــرد: ــه ک ــردی ارائ کارب

پیشــنهادهای سیاســتی: در گام اول، هماننــد بســیاری از برنامه هــای فرهنگــی بنیادیــن 

ــروری  ــرورش، ض ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــور و س ــی کش ــع علم ــۀ جام ــر نقش نظی

اســت شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، برنامــۀ جامــع آمــوزش ســواد رســانه ای در کشــور را 

تدویــن و نقــش هــر یــک از دســتگاه های فرهنگــی کشــور را در اجــرای آن تعییــن کنــد تــا 
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مشــکـ عــدم وجــود متولــی فرهنگــی ســامان یابــد. طبــق یافته هــای پژوهــش، پیشــنهاد 

ــه  ــرد. ب ــورت بپذی ــی ص ــر تحصیل ــع پایین ت ــانه ای از مقاط ــواد رس ــوزش س ــردد آم می گ

ـــ از  ــوزش قب ــروع آم ــش، ش ــن پژوه ــوندگان ای ــر مصاحبه ش ــق نظ ــخص طب ــورت مش ص

ـ توجهــی  مقطــع ابتدایــی و از مهدکــودک، طــی یــک دوره آموزشــی چنــد ســاله تأثیــر قاب

خواهــد داشــت؛ چــرا کــه قــرار دادن یــک درس بــه نــام تفکــر و ســواد رســانه ای در مقطــع 

ــد  ــوزان نخواه ــادی در دانش آم ــر انتق ــه تفک ــدن روحی ــود آم ــه وج ــث ب ــتان، باع دبیرس

ــن  ــنین پایی ــد از س ــه بای ــت ک ــی اس ــالً تربیت ــی و کام ــدی تدریج ــر، فرآین ــن ام ــد و ای ش

ــش  ــه افزای ــه ب ــوزه، توج ــن ح ــذاری در ای ـ گ ــالح ری ــرای اص ــدی ب ــد. گام بع ــاق بیافت اتف

ــه گســترش »فهــم انتقــادی« در اســناد  ــار توجــه ب »آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی« در کن

باالدســتی آمــوزش و پــرورش اســت. دانیــک)2011( بــر اهمیــت رســیدن بــه مدارســی بــا 

ــاره  ــا اش ــم ب ــش ه ــن پژوه ــد. در ای ــد می کن ــال 2021 تأکی ــا س ــف ت ــناریوهای مختل س

ــا پیشــینه فرهنگــی و  ــف ب ــرای شــهرهای مختل ــزوم بومی ســازی محتــوای آموزشــی ب ــه ل ب

ــد  ــاوت تأکی ــا ســناریوهای آموزشــی متف ـ گیری مدارســی ب ــر شــک ــف، ب ــی مختل جغرافیای

ـ گیری چنیــن  شــد. الزم بــه ذکــر اســت کوبــی)1998( هــم در پژوهــش خــود، نیــاز بــه شــک

ــد  ــتگذاری های الزم -هرچن ــا سیاس ــود ت ــنهاد می ش ــذا پیش ــود. ل ــاس نم ــی را احس مدارس

ــی  ــط متول ــی توس ــن مدارس ــای چنی ــازی پیش نیازه ــرای آماده س ــی- ب ــورت آزمایش ــه ص ب

ــزی بلندمــدت، سیســتم  ــک برنامه ری ــد در ی ــرد. بای ــوزش ســواد رســانه ای صــورت پذی آم

ــرای آمــوزش ســواد  ــار کالســی مســتقـ ب ــه در کن ــت شــود ک ــه ســمتی هدای آموزشــی ب

رســانه ای، محتــوای ســواد رســانه ای در ســایر دورس آموزشــی توزیــع شــود و الزمــه ایــن 

ــانه ای  ــواد رس ــا س ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــایر دروس ب ــن س ــدت معلمی ــت بلندم ــر تربی ام

می باشــد. طبــق یافته هــای پژوهــش، لــزوم توجــه بــه آمــوزش ســواد رســانه ای از منــازل 

و خانواده هــا، بــه مــوازات مــدارس احســاس می گــردد. چــرا کــه تــا مدرســه و خانــواده بــا 

یکدیگــر هم ســو نباشــند، کــودک دچــار تناقــض شــده و آموزه هــای ســواد رســانه ای مؤثــر 

واقــع نخواهــد شــد. از ایــن رو لــزوم تدویــن برنامــه مــدون بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای 

ــردد. ــاس می گ ــدت احس ــه ش ــی ب ــنین کودک ــا از س ــرای خانواده ه ب

پیشــنهادهای عملیاتــی: در کنــار سیاســتگذاری ها حاکمیتــی در اســناد باالدســتی 

ــد،  ــد ش ــر خواه ــاب منج ــورد خط ــازمان های م ــی در س ــام اقدامات ــه انج ــه آن ب ــه نتیج ک

ــتای  ــی در راس ــتگذاری ها، اقدامات ــن سیاس ــا ای ــتا ب ــز همراس ــت نی ــت دول ــته اس شایس
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ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــردم، در دس ــان م ــانه ای می ــواد رس ــوزش س ــدن آم ــه ش ــر گرفت جدی ت

ــاب آورد.  ــه حس ــود ب ــاالنه خ ــه س ــه بودج ــای الیح ــئله را در هزینه ه ــن مس ــد و ای ده

ایــن اقدامــات شــامـ »حمایــت غیرمســتقیم از نهادهــای متولــی آمــوزش ســواد رســانه ای 

طبــق قانــون« و »تخصیــص اعتبــار یــا تعریــف راه هایــی بــرای تعییــن اعتبــارات موردنیــاز 

ــوزش  ــرای آم ــی ب ــی و فیزیک ــاخت های آموزش ــریع زیرس ــفاف و س ــازی ش ــت آماده س جه

ــق نظــر مصاحبه شــوندگان  ــردد. طب ــردی ســواد رســانه ای در مــدارس و جامعــه« می گ کارب

ــتم  ــا در سیس ــی از تصمیم گیری ه ــودن بخش ــی ب ــه غیراصول ــه ب ــا توج ــش، ب ــن پژوه ای

ــان و  آموزشــی، پیشــنهاد می گــردد کارگروهــی تخصصــی متشــکـ از سیاســتگذاران، مجری

متخصصــان ایــن حــوزه بــا نظــرات مختلــف تشــکیـ گــردد تــا بــا تبــادل آراء، بهتریــن نظرات 

کارشناســی مبنــای اقدامــات فــرارو در ایــن حــوزه قــرار گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت بــا عنایــت 

ــر اقدامــات  ــرورش در ســازمان های عام المنفعــه و تأثی ــه دســته بندی وزارت آمــوزش و پ ب

ــه  ــن جلســات ب ــردد ای ــن کشــور، پیشــنهاد می گ ــدان ای ــده فرزن ــت نســـ آین ــر تربی آن ب

صــورت شــفاف و بــا پوشــش زنــده ی رســانه ای برگــزار گــردد تــا امــکان پیگیری هــای بعــدی 

مصوبــات ایــن جلســات از طریــق افــکار عمومــی وجــود داشــته باشــد.

پیشــنهاد می گــردد بــا توجــه بــه آنکــه ایــن مجموعــه آمــوزش بــا هــدف تأثیرگــذاری 

بــر دانش آمــوزان تدویــن و اجــرا خواهــد شــد، قبـــ از هرگونــه اقدامــی نظرســنجی علمــی، 

ــا و  ــالل آن، نیازه ــا از خ ــرد ت ــورت پذی ــوزان ص ــود دانش آم ــکافانه از خ ــفاف و موش ش

ــورت  ــی ص ــئله، اقدام ــن مس ــه ای ــه ب ــدون توج ــردد و ب ــتخراج گ ــان اس ــای آن دغدغه ه

نپذیــرد کــه تأثیرگــذاری مطلوبــی نخواهــد داشــت. آمــوزش و پــرورش در کنــار بخشــنامه ای 

بــودن مصوبــات خــود در ایــن حــوزه و تــالش بــرای آمــوزش و تربیــت در فضــای مدرســه، 

بــا انجــام اقداماتــی نظیــر تقویــت شــبکه های ارتباطــی غیررســمی -مثـــ وارد کــردن 

ــد  ــی از فرآین ــی- بخش ــائـ آموزش ــه مس ــا ب ــا و خانواده ه ــرای بچه ه ــوب ب ــای محب چهره ه

»تربیــت نامرئــی« )کریمــی، 1377( را در خــارج از فضــای مدرســه و در خانــواده یــا جامعــه 

ــود  ــی وج ــی و اجرای ــه عمل ــرای آن، برنام ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــئله ای ک ــد. مس ــال کن دنب

نــدارد.

ــه شــیوه  ــرای ادام ــه مشــکالت اقتصــادی ب ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــی رســد، ب ــر م ــه نظ ب

آمــوزش ســواد رســانه ای، از تجربــه موفــق مــدارس هنگ کنــگ در جــذب پشــتیبانی 

جلــب توجــه دانش آمــوزان و والدیــن آن هــا نســبت بــه ایــن برنامــه اســت، بهــره جســت.
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ــوم  ــی از مفه ــرای پیشــگیری از بدفهم ــن ب )حق شــناس و فتوره چــی، 1397: 37(. همچنی

ســواد رســانه در کالس درس، پیشــنهاد می شــود در کالس هــای تربیــت مربــی بــرای آمــوزش 

ســواد رســانه ای بــه مربیــان آمــوزش داده شــود تــا یــاد بگیرنــد بکوشــند ارزش هــای خــود 

را بــه دانش آمــوزان تحمیـــ نکننــد و بــه آن هــا فرصــت بدهنــد کــه آزادانــه دربــاره 

ــات  ــته های ارتباط ــجویان رش ــت دانش ــود از ظرفی ــنهاد می ش ــد. پیش ــو کنن ــث گفتگ مباح

ــیما  ــدا و س ــه ص ــردد. ب ــتفاده گ ــانه ای اس ــواد رس ــر و س ــی درس تفک ــت مرب ــرای تربی ب

توصیــه می شــود بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای از زبــان علمــی اســتفاده کنــد و بــا تولیــد 

برنامه هــای اقناعــی مســتمر و پرهیــز از ارعــاب و رسانه هراســی در ایــن زمینــه، بــه تولیــد 

محتــوا بپــردازد.
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