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 چکیده

ه بی در عصر جدید، ارسانهاز چند دهه گذشته، کشورهای زیادی با درک ضرورت آموزش سواد 

 ی کشورشانت و شرایط بومدر این زمینه اقتضائا اندکردهو سعی  اندرداختهپآموزش این نوع از سواد 

تفاده با اس میتوانیمکه ما یی است بهاگرانتجربیات کشورهای مختلف، دانش را هم در نظر بگیرند. 

بومی  گرفتن شرایط ی خود را در این زمینه جبران کنیم و با در نظرافتادگعقبتا حدودی  از آن

مرکز تجوانی و یابیم. با توجه به اهمیت سنین نو ی دستارسانهلگوی بومی آموزش سواد خود، به ا

ی به ارسانهسواد  ای بر آنان، هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی بومی آموزشی رسانههاهجمه

سیع و مطالعهبنیاد استفاده شده است. با پردازی دادهنوجوانان است. برای این منظور، از روش نظریه

دیران محبه با ی و انجام پانزده مصاارسانهلگوها و راهکارهای کشورهای مختلف در آموزش سواد ا

ی، اسانهراد ریزان آموزشی و معلمان آموزش سوارشد سازمان صداوسیما، اساتید ارتباطات، برنامه

تحقیق ی هاهافتی الزم گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محور و گزینشی گردید. یهاداده

 و آموزشهاد نی به نوجوانان در ایران، دو ارسانهکه در الگوی بومی آموزش سواد  دهدیمنشان 

دف اصلی، هی دارند. در این الگو، ارسانهسیما، نقش بسزایی در آموزش سواد  و و صدا پرورش

زشی آمووای ی، شیوه تدریس و محتارسانههدایت و تربیت نوجوانان است و ملزومات آموزش سواد 

 اصلی و فرعی الگو، طراحی شده است. اهدافبر اساس 

 ی بومی، نوجوانانسیما، الگو و پرورش، صدا و ای، آموزشآموزش سواد رسانه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های های جمعی و پیشرفت فناوریی فراگیرشدن رسانهدهیپدمردم دنیا با  ی اخیر،اهدههدر 

ی ای که توانسته است بخش زیادی از زندگی روزمرهاند. پدیدهرو شدهجدید ارتباطی در جامعه روبه

های حوزه ها با جهان پیرامون، به همهترین راه ارتباطی آنعنوان مهمها را دربر بگیرد و بهآن

ا هپژوهش ، اعم از دین، اخالق، سیاست، اجتماع و فرهنگ رخنه کند.شانیزندگخصوصی و عمومی 

نوعی استفاده از  هبدرصد از زمان روزانه افراد،  70میانگین، نزدیک به  طوربهه دهد کنشان می

 (.90، 1391 ،)یزدیان شودرا شامل می هارسانه

ها قرار هها، کودکان و نوجوانان بیشتر از همه تحت تأثیر رساندر میان انواع مخاطبین رسانه

دیگر جهت با کند و ازاینفرقی نمی ی آنانبراای جهان رسانه با واقعی و روزمره جهان دارند.

نقش  اناننوجوپذیر کردن رسانه در جامعه نباید فراموش کرد نیهمچن ؛اندمتفاوت هامخاطبان رسانه

وز مانند نباید فراموش کرد که کودکان و نوجوانان امر (.84، 1392زاده، )عیدیبسزایی دارد 

تر باشیم، درختان تر و جدیها دقیقواظبت از آنهایی هستند که هرچقدر در نگهداری و منهال

 تنومندتر و مفیدتری در آینده خواهیم داشت.

توان از دو روش بهره های فرهنگی و عقیدتی میبرای حفظ و واکسینه کردن نوجوانان از هجمه

 ایناست.  های اطالعاتی و ارتباطی از دسترس آنانبرد. روش اول، سانسور و دور کردن همه فناوری

های گذشته در بینی در این حوزه و تجربهپیشی سریع و حتی غیرقابلهاشرفتیپروش با توجه به 

ها و ای از مهارتمورد این شیوه برخورد، غیرمنطقی و ناممکن است. روش دوم آموختن مجموعه

ند یا ها آماده کطور فعال برای قرار گرفتن در معرض رسانههایی است که نوجوانان را بهدانش

ها و هن بتوانند انواع رسانآافزودن نوعی درک متکی بر مهارت است که بر اساس  دیگرعبارتیبه

اد سو»که به این مجموعه اقدامات،  کنند ها را از یکدیگر تفکیکنآای را بشناسند و تولیدات رسانه

منطقی و  رابطهم یک های خود، تنظیای در نخستین گامهدف سواد رسانهگویند. می« ایرسانه

ها چه چیزهایی را از دست ها است. به این معنا که در برابر رسانهانهفایده با رس -مبتنی بر هزینه

ای این است بنابراین یکی از اهداف اصلی سواد رسانهآوریم؛ دهیم و چه چیزهایی را به دست میمی

 (.1388، ن نماید )شکرخواهاز سپهر اطالعات را تأمی دهیبافاکه استفاده مبتنی بر آگاهی و 

اولین « 1لوهانمارشال مک»گردد. بازمی 1965ای، به سال تاریخچه پیدایش مفهوم سواد رسانه

، این واژه را به کاربرد و «درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان»بار در کتاب خود تحت عنوانِ 

نام سواد به به سواد جدیدی ها زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد، الزم است انسان»نوشت: 

ای ، سواد رسانه2. ازنظر پاتر(33، 1385)بصیریان جهرمی و همکار،  «ای دست یابندرسانه

ها، از طور فعاالنه برای قرار گرفتن در معرض رسانهها و دانشی است که ما بهای از مهارتمجموعه»

                                                           
1 Marshal McLuhan 

2 Potter 
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 «دهند را بهتر تحلیل و تفسیر کنیمائه میها ارهایی را که رسانهکنیم تا معنای پیامآن استفاده می

کند: بیان می« ایرویکردهای سواد رسانه»ای با عنوان در مقاله 1همچنین براون(. 19، 1385)پاتر، 

نگاری کارگیری ماهرانه روزنامهای شامل توانایی تحلیل شایسته و بهقرن گذشته، سواد رسانهدر نیم»

ای های رادیویی و تلویزیونی و حتی اطالعات و مبادالت رایانهچاپی، محصوالت سینمایی، برنامه

تعریف کمیسیون (. 51، 1385)براون، « )ازجمله تعامالت از طریق شبکه جهانی اینترنت( شده است

سواد »ای برخوردار است، به این شرح است: ای که در این تحقیق از اهمیت ویژهاروپا از سواد رسانه

ها، های مختلف و محتوای رسانهها، درک و ارزیابی انتقادی جنبهرسی به رسانهای توانایی دسترسانه

هاست و ای مرتبط با تمامی رسانههای گوناگون است. سواد رسانهجهت خلق ارتباطات در زمینه

های های چاپی، اینترنت و تمامی دیگر فنّاوریشامل تلویزیون و فیلم، رادیو و ضبط و صدا، رسانه

 (.69، 1390)یزدیان،  «شوددیجیتالی جدید میارتباطی 

متر از ای برای کودکان و نوجوانان، کدر دنیای امروز، اهمیت آموزش و یادگیری سواد رسانه

 وسواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازه که سواد خواندن  ها در مقولهتوجه به یادگیری آن

ای نیز در عصر پرتالطم شود، سواد رسانهده مینوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد شمر

، یابیمداری و نوشتاری میهای گوناگون شنیداری، دیروز خود را در مواجهه با رسانه اطالعات که هر

آموزان بهتر دانشگونه که برای یادگیری هر چه بنابراین همان ؛ستابرخوردار  یاز اهمیت دوچندان

هایی صورت گرفته ریزیمان برنامهو فرهنگ بومی متناسب با سن های مورد نیازآموزش در زمینه

ها مان، برنامهاسالمی کشور -ها نیز باید با توجه به فرهنگ ایرانی ای آناست، برای ارتقاء سواد رسانه

ن بهره مره از آروز و الگوهایی تدوین شود تا نوجوانان این نوع از سواد را نیز بیاموزند و در زندگی

ای های رسانهاز پیام یهای صحیحتوان گزینشنمیای، یادگیری سواد رسانهکه بدون  چراد؛ بگیرن

 ها بیمه کرد.و خود را در برابر این پیامداشت 

که  میابییدرم، اندپرداختهی ارسانهآموزش سواد  مقولهبا نگاهی گذرا به تجربه کشورهایی که به 

و این  اندکردهرا از دوران کودکی و نوجوانی و از پایه شروع ی ارسانهآموزش سواد  هاآنبسیاری از 

ای در عناوین و با گنجاندن موضوع سواد رسانه دانندیمدوران را بهترین زمان برای آغاز آموزش 

ها بر این باورند که در دنیای امروز، اند. درواقع آنهای الزم در این زمینه پرداختهرسمی به آموزش

طور که در مقابل سواد خواندن و نوشتن کودکان و نوجوانان مسئول پرورش همان و نظام آموزش

ای، مسئولیت ها نیز با کمک متخصصان و نهادهای حرفهای آناست، در برابر آموزش سواد رسانه

 زمینه طراحی مدل بومی آموزش سواد این در (.9، 1390)محمودی کوکنده،  خطیری بر عهده دارد

 سطح کرده، بینیپیش را وقایع خواهد کرد تا طورکلی به مخاطبان، کمکوانان و بهبه نوج ایرسانه

 اطالعاتی چارچوب و دریافت موضوعات در تریمناسب موقعیت به درنتیجه و باال برده را آگاهی خود

                                                           
1 Brown 
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 ارتقاء و تثبیت موجب گزیده، و هدفمند صورتی ها بهرسانه گزینش و یابند تا درنهایت انتخاب دست

 (.72، 1389زاده و محمدی استانی، )حسینقعیت مخاطبان شود مو

های فرهنگی نباید فراموش کرد که عدم تجهیز نوجوانان در برابر بمباران اطالعاتی و هجمه

سازان این کشور به تواند معضالت و صدمات فرهنگی غیرقابل ترمیمی را برای آیندهدشمنان، می

 شکل در این سنین آنان یآینده هایارزش و اعتقادات رها،باو از بزرگی بخش زیرا ؛وجود آورد

عفتی، حیایی و بیبندوباری، بیهویتی و از خود بیگانگی فرهنگی، بیهایی نظیر بیگیرد. آسیبمی

های خانواده، عدم عالقه جوانان به ازدواج و ... از پیامدهای به فراموشی سپردن سست شدن بنیان

  ی دشمن به آنان است.جانبه ی همهبه تجهیز در برابر جنگ نرم و حمله نیاز کودکان و نوجوانان

وپرورش و توجه به همچنین باید یادآور شد که با توجه به سند نظام جامع تحول در آموزش

عنوان یک نیاز جدی و کاربردی در این سند، ارائه الگوی آموزان بهای دانشمسئله ارتقاء سواد رسانه

پرورش را در رسیدن به این هدف یاری  و تواند آموزشای به نوجوانان میاد رسانهبومی آموزش سو

عنوان رسانه ملی بر اساس یکی از کارکردهایش که سیما نیز به و رساند. عالوه بر این، سازمان صدا

دلیل ای گام بردارد؛ اما بهشود، موظف است در راستای آموزش سواد رسانهبحث آموزش را شامل می

ای منسجم در این زمینه، ای در ایران و عدم وجود برنامهضعف در حوزه تولید ادبیات سواد رسانه

 تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده است.

ای در بین دهد، میزان سواد رسانهدر داخل کشور نشان می شدهانجامهای متأسفانه پژوهش

ارزیابی سواد »، درنتیجه پژوهشی با عنوان ثالمعنوانبهنوجوانان در سطح قابل قبولی قرار ندارد. 

)سلیمان، خسروی و  رسانهکه در مجله جهانی « آموزان شهر تهرانای دانشجویان و دانشرسانه

ای دانشجویان و به دلیل ضعف بعد ادراکی سواد رسانه»، آمده است: افتهیانتشار (1392حداد، 

های متعدد، عمل مستقل و هانه از میان فرستندهها قادر به انتخاب آگاآموزان تهرانی، آندانش

ای اند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانهکنترل در مرحله مصرف نیستند و نیازمند آموزش

عنوان یک نیاز ضروری و ای بهدهد که خأل آموزش سواد رسانهاین موضوع نشان می «.مجهز شوند

 .استح برای نوجوانان ما مطر انکارغیرقابل

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

پژوهشگران حوزه ارتباطات و تعلیم و تربیت در جهت استخراج و تدوین الگوی بومی آموزش سواد 

مان وپرورش و سازای به نوجوانان در ایران برداشته شود تا نهادهایی همچون وزارت آموزشرسانه

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

ای بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده با مطالعه تطبیقی الگوهای آموزش سواد رسانهرا ببرند. 

تربیت، به طراحی  موجود در دنیا و همچنین استفاده از نظرات متخصصان حوزه ارتباطات و تعلیم و

این  یریکارگبهامید است با  به نوجوانان کشورمان، اقدام شود. ایالگوی بومی آموزش سواد رسانه

ای آموزی به راهکارهایی مطلوب جهت ایجاد یک نهضت سواد رسانهالگوی بومی و کاربردی بتوان 
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این رهنگی نوجوانان سازی فکری و فقدمی بزرگ در مقاوم لهیوسنیبددر کشور اقدام کرده و 

 ای برداریم.های رسانهدر برابر هجمه مرزوبوم

 گویی به سئواالت زیر هستیم:در مقاله حاضر به دنبال پاسخ

 ای چه باید باشد؟اهداف اصلی و فرعی نظام بومی آموزش سواد رسانه -1

 کدامند؟ ایران در به نوجوانان ایکنشگران اصلی در زمینه آموزش سواد رسانه -2

 ای کدامند؟دهای اصلی در الگوی بومی آموزش سواد رسانهرویکر -3

 ای چه نقشی دارند؟وپرورش و رسانه ملی در آموزش سواد رسانهآموزش -4

 

 ایپژوهش در حوزه سواد رسانه

حوزۀ کلی  4توان در ای در کشور را میهای صورت گرفته با موضوع سواد رسانهپژوهش

 بندی کرد:دسته

ای وسیلۀ ابزارهایی مانند پرسشنامه به سنجش میزان سواد رسانههب ها،گروهی از پژوهش

آموزان یک مقطع دانش عمدتًا دانشجویان یک رشتۀ خاص، هاآنی موردبررسپردازند که نمونۀ می

ها عمدتاً پس از باشد. در این پژوهشیک بخش خاص و مواردی از این قبیل می شاغالن خاص،

 شود،ای افراد پرداخته میل عوامل مرتبط با میزان سواد رسانهپایان پژوهش به تبیین و تحلی

ۀ پایگاه اجتماعی و اقتصادی با رابط ای،رابطۀ سطح تحصیالت با سطح سواد رسانه مثالعنوانبه

 )اسفندیاری،( 1390زاده، )تقی (1390)یزدیان،  ای و موارد دیگر. نگاه کنید بهسطح سواد رسانه

1390). 

که خود قابل تقسیم ) یاهای آموزش سواد رسانهای به مدلهای سواد رسانهژوهشگروه دوم از پ

تحصیلی متفاوت و دیگر موارد است(،  مقاطع های سنی مختلف،های آموزشی برای گروهبه مدل

ای در کشورهای مختلف که همان مطالعۀ تطبیقی آموزش سواد رسانه وجوه اشتراک و افتراق

ای در کشورهای مختلف است، و رویکردها به آموزش سواد رسانه ایانههای آموزش سواد رسمدل

 (.1392)شبیری،  (1393)معتضدی،  پردازد. نگاه کنید بهمی

های مرتبط با سواد ای از پژوهشای که بخش گستردههای سواد رسانهگروه سوم از پژوهش

تارهای مرتبط و متأثر از رسانه ای بر رفگیرد به بررسی تأثیر سواد رسانهیدر برمای را رسانه

ای افراد و ای به رابطۀ سطح سواد رسانههای حوزۀ سواد رسانهپردازد. این بخش از پژوهشمی

 هایی از قبیل تبلیغات تجاری،که خود شامل بخشرسانه )یزان تأثیرپذیری از مانند مموضوعاتی 

پردازد. رسانه و دیگر موضوعات می استفاده از ی و میزانچگونگ زندگی و دیگر موارد است(، سبک

 .(1391 انزهایی، )موسوی (1393زاده، )تقی نگاه کنید به

پردازند ای میگذاری دربارۀ سواد رسانهای به سیاستهای حوزۀ سواد رسانهگروه چهارم پژوهش

 ها،عموماً چگونگی افزایش آن( توسط دولت) یاهای مرتبط با سواد رسانهگذاریکه شامل سیاست
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باشد. مقایسۀ ها میتر رسانهها و از همه مهمها و دانشگاههای دولتی مرتبط مانند وزارتخانهسازمان

های افزایش سواد شناسی سیاستای و همچنین آسیبهای افزایش سواد رسانهتطبیقی سیاست

یگر موارد( نیز و د نهادها ها،وزارتخانهکشور )های متفاوت یک ای در کشورهای مختلف و بخشرسانه

)کالته آقامحمدی،  (1392)باهنر و چابکی درزابی،  گیرند. نگاه کنید بهدر این گروه جای می

 .(1390 کوکنده، )محمودی( 1393

ای انجام شده است. های زیادی در زمینه سواد رسانهالملل نیز پژوهشدر سطح بین

ی و تدریس سواد ارسانهربیان سواد ی: تحلیل عمیق درک مارسانهدرک سواد »هایی چون: پژوهش

های مدارس توسعه نظریه انتقادی رسانه: مطالعات موردی کالس»(، 2002، 1)شاهین« یارسانه

ی در مطالعات اجتماعی: ادراک معلمان و ارسانهسواد آموزش »(، 2005، 2)کاروالن« ابتدایی

ی: ارزیابی ارسانهموزش سواد آ»، (2009، 4و پروت 3)اشتاین« های آموزشیتغییرات در برنامه

ای در ده سال آموزش سواد رسانه»(، 2009، 5)وود« ی در مدارس کولورادوارسانهآموزش سواد 

« ای در دوران ابتدایی نوجوانیعوامل مؤثر بر سواد رسانه»(، 2011، 6)دانیک« 12-مدارس کی

« مان انگلیسی در مدارس متوسطهای انتقادی: برنامه درسی برای معلسواد رسانه»(، 2012، 7)بوناگ

دهندگان معلمان دوره ای کیفی: ابزاری برای معلمان و تعلیمآموزش سواد رسانه»(، 2014، 8)هال

ای مناسب در های معلمان: گزینهای در آموزشسواد رسانه»(، 2014، 9)فلینی« ابتدایی در ایتالیا

 (.2015و همکاران،  10)میهان« های درسیبرنامه

 

 ایش سواد رسانهآموز

ز هاست و نباید با آموزش و فراگیری اای باب تعلیم و فراگیری در باب رسانهآموزش سواد رسانه

های ای را نباید با فناوری آموزش یا رسانهها خلط شود. آموزش سواد رسانهها یا با رسانهطریق رسانه

تنها در رابطه با ای را نهنایی گستردهای درصدد است تا تواآموزشی اشتباه گرفت. آموزش سواد رسانه

 هد. آموزشدهای نمادین متشکل از تصاویر و اصوات، رشد متون چاپی، بلکه در ارتباط با سایر نظام

 (.31، 1389هاست )باکینگهام، عنوان فرآیند تعلیم، آموزش و فراگیری درباره رسانهای بهسواد رسانه

                                                           
1 Abdurrahman Sahin 

2 Constance Carolan 

3 Laura Stein 
4 Anita Prewett 
5 Elizabeth Wood 

6 Rhys Daunic 
7 Khajornjit Bunnag 
8 Jennifer J. Hale 
9 Damiano Felini 
10 Jessica Meehan 
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آموزش سواد »کند که: گونه بیان میای اینواد رسانهسازمان جهانی یونسکو درباره آموزش س

های ارتباطاتی سروکار دارد و تمام متون چاپی و گرافیکی، صدا و تصاویر ای با همه رسانهرسانه

دست گیرد. این آموزش توانایی بهشود را در برمیآوری ارائه میوسیله هر نوع فنمتحرکی که به

ها و نیز ارتباطی مورداستفاده در جامعه، چگونگی برخورد با آن هایآوردن درک درستی از رسانه

وسیله این کند. بهها برای برقراری ارتباط با دیگران را در مردم ایجاد میهای استفاده از رسانهمهارت

ای ها، توانایی شناخت منابع رسانهوتحلیل و برخورد انتقادی با رسانهآموزش افراد چگونگی تجزیه

ها و های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تجاری، توانایی تغییر پیامقه خود در زمینهموردعال

ای جهت برقراری های مناسب و ایجاد متون رسانهها، انتخاب رسانهشده در رسانهانتقادهای ارائه

طالعات ها برای دریافت و تولید اارتباط موفق با مخاطبان خود و افزایش توانایی دسترسی به رسانه

 (.26، 1391)محمودی کوکنده، « گیردرا فرامی

 

 ای در دنیاآموزش سواد رسانه

ای در کشورهای مختلف دنیا و گیری سواد رسانهمطالعه و استخراج تاریخچه و روند شکل

تواند وسیله آموزش آن، میای بهخصوص بررسی دقیق الگوها و راهکارهای ارتقاء سطح سواد رسانهبه

ای در ایران های الگوی آموزش مطلوب سواد رسانهع ارزشمندی برای ورود ما به دروازهنقطه شرو

ای بنابراین در این بخش نگاهی کذرا خواهیم داشت بر تاریخچه و وضعیت کنونی سواد رسانه باشد؛

 ای.در کشورهای پیشگام و موفق در حوزه سواد رسانه

ای در انه مورد نیاز برای گسترش سواد رسانهبرای انتخاب این کشورها از فاکتورهای چهارگ

 کشورها که توسط یونسکو اعالم شده است، بهره بردیم. این فاکتورها عبارتند از:

 الف( تبیین راهکارهایی تحصیلی توسط مسئوالن آموزش

 های آموزشی برای معلمان در سطح دانشگاهی ب( برنامه

 تخابی خود رشد کرده و پیشرفت کنند.ای که در تخصص انگونه حمایت از معلمان، به (ج

 وجود منابع آموزشی که برای تدریس مورد نیاز هستند. (د

درستی این چهار فاکتور را فراهم آورده، به کند تا وقتی کشوری نتواند به یونسکو اعالم می

دان ای را برای تمام شهرونجریان انداخته و با یکدیگر هماهنگ کند، قادر نخواهد بود آموزش رسانه

به اجرا بگذارد. از نظر یونسکو کشورهایی چون انگلیس، اسکاتلند، استرالیا، اکثر کشورهای اروپایی، 

ای در چهار کشور انگلیس، ژاپن و کانادا از این دسته هستند. در ادامه وضعیت آموزش سواد رسانه

 کانادا، ژاپن و استرالیا را مرور خواهیم کرد. 

ی اروپایی و تحقیقات صورت گرفته بر پایه این شده از سوی اتحادیه با توجه به معیارهای ارائه

شده است. در این راستا ای شناخته معیارها، بریتانیا از کشورهای پیشرفته در حوزه سواد رسانه

باشند. ای در حال فعالیت میهای مختلف دولتی و غیردولتی در بریتانیا در حوزه سواد رسانهبخش
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ای در جامعه انگلیس ها نقشی در پیشبرد اهداف مربوط به سواد رسانهاز این سازمان در واقع هرکدام

گذاری مستقل در عرصه صنایع ارتباطاتی بریتانیا عنوان قانونکنند. دفتر ارتباطات )آفکام( به ایفا می

ارد. قوانین سیم فعالیت دهایی در حوزه رادیو، تلویزیون، مخابرات و خدمات ارتباطات بیبا مسئولیت

های ای مربوط به رسانهمنظور توسعه سواد رسانهکند تا به ارتباطاتی این مجموعه را ملزم می

الکترونیکی با سایر نهادها همکاری داشته باشد. مأموریت این دفتر، توسعه و تحریک آگاهی و درک 

مند کردن سیر ی قانونوهها، نحهای الکترونیک، فرایند تولید پیامعمومی از ذات و محتوای رسانه

ها و نحوه استفاده صحیح و مناسب از سوی ها و برنامهها، چگونگی کنترل پیامدسترسی به این پیام

 بدین شرح است: 2003های دفتر ارتباطات مصوب سال مخاطبان است. مسئولیت

های یویژگ منظور فراهم کردن درک عمومی بهتر از ذات وفراهم آوردن و حمایت از دیگران به  -1

 های الکترونیک.های تولید شده توسط رسانهبرنامه

منظور فراهم آوردن درک و آگاهی عمومی بهتر نسبت به ها به تأمین دیگران و یا حمایت از آن -2

 های الکترونیک.ها از سوی رسانهها و در دسترس قرار دادن آنفرایند انتخاب برنامه

های در منظور گسترش آگاهی عمومی نسبت به سیستم بهها تأمین دیگران و یا حمایت از آن -3

های الکترونیک های انتشاریافته از سوی رسانهها دسترسی به مواد و برنامهدسترس که از طریق آن

 توانند قانونمند شوند.قانونمند شده و یا می

های در سیستم منظور گسترش آگاهی عمومی نسبت بهها بهتأمین دیگران و یا حمایت از آن -4

ها را به اشخاص پذیر از آنهای امکانهای تولیدی و نیز استفادهدسترس که امکان کنترل برنامه

 دهد.می

ها و منظور قانونمند کردن این برنامهها به ها و سیستمحمایت از توسعه و استفاده از تکنولوژی -5

 (.60، 1390ن، های دریافتی )یزدیانیز تسهیل کنترل بر برنامه

آغاز شد. « 1ایرسانهانجمن سواد »، با تشکیل 1978در کانادا در سال  ایرسانهوزش سواد آم

ای رسانهمحصوالت  تولیدکنندگانو  یاندانشگاه ن،، محققامعلماناعضای این انجمن، متشکل از 

به نظام آموزش عمومی مدارس  ایرسانهبحث سواد  وارد کردندستاورد آنان  ترینمهمبودند و 

 (.61، 1391)طلوعی،  در این کشور بود« ایرسانهکتاب سواد »کانادا و انتشار « 2انتاریو» استان

های درس ای به عنوان یک موضوع درسی در برنامهمباحث سواد رسانه 1987پس از سال 

د. شانگلیسی مدارس گنجانده شد و توسط آموزگاران زبان انگلیسی در ساعات درسی تدریس 

 توان در موارد زیر خالصه کرد:ای در کانادا را میای نظام آموزش سواد رسانههترین ویژگیمهم

 ر منطقههای با شرایط بومی تناسب محتوای آموزش سواد رسانه -1

                                                           
1 Association Media Literacy (AML) 

2 Ontario 
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شود ام نمیای در کانادا بر اساس استانداردهایی یکسان، معین و یکپارچه انجآموزش سواد رسانه

آموزان آن منطقه یالت و همچنین شرایط خاص دانشمانی هر از-بلکه متناسب با مقتضیات مکانی

 .(137، 1391گیرد )نصیری و عقیلی، صورت می

 

 

 دبستانی تا دبیرستانای از پیشآموزش سواد رسانه -2
دبستانی تا ای در کانادا به پایه یا مقطع خاصی اختصاص ندارد و از پیشآموزش سواد رسانه

واد سبنابراین آموزش مطلوب  به سن خاصی نیست؛دبیرستان ادامه دارد و آموزش آن محدود 

 های سنین مختلف باشد.ای مستمر، بلندمدت و با توجه به ویژگیای، باید دربرگیرنده برنامهرسانه

 ظرفیت آموزش زبان انگلیسی -3
کنند و در های قومی و زبانی گوناگون در آن زندگی میکانادا کشوری است که افراد با پیشینه

 های مختلف برای دولت این کشورحفظ هویت کانادایی و یکپارچه کردن قومیت چنین شرایطی

ر زبان اکث آید و با توجه به اینکه مهاجران این کشور ناگزیرند که بهشمار میضرورتی راهبردی به

نگلیسی ابان ساکنان بومی کانادا صحبت کنند، بنابراین دولت تصمیم گرفته است از فرصت آموزش ز

براین بنا (145، 1391)نصیری و عقیلی، د های قومی متعدد استفاده کنرچه کردن گروهبرای یکپا

های تدریس زبان انگلیسی ای در کانادا، در ساعتبیشترین توجه به موضوع آموزش سواد رسانه

 پذیرد.صورت می

 حفظ فرهنگ خودی در برابر تهاجم فرهنگی -4

را ایفا کند. « 1ناسیونالیسم»تواند همان نقش ای میهای انتقادی سواد رسانهدر کانادا جنبه

حفظ فرهنگ کانادایی از »فردی دارد و آن ای در کانادا ویژگی منحصربهکاربری انتقادی سواد رسانه

ای در کانادا و ناسیونالیسم با است. رابطه بین سواد رسانه« طریق انتقاد از فرهنگ آمریکایی

 (.2004بینی پذیرفته شده است )شیباتا، خوش

 گانههای آموزشی سهدوره -5

ه ای جهت مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته شددر کانادا سه دوره آموزشی سواد رسانه

هایی از آموزش و تربیت منتقدانه و طور خالصه، دوره اول به معرفی کلیدی رسانه، مدلاست. به

به تقویت آنچه در دوره اول  پردازد. در دوره دومهای درس میدهی کالسسازمان همچنین نحوه

وگوی مفاهیم در ارتباط با منظور نشان دادن اهمیت موضوع، گفتشود و بهشده، پرداخته میبیان

آموزان به ایجاد و گردد. در دوره سوم نیز دانشوگو برگزار میها و جلسات بحث و گفتطراحی دوره

امه آموزان نسبت به برنخگویی دانشمعرفی یک پروژه پژوهشی که مبنای آن ارزیابی نحوه پاس

 (.147 ،1391)نصیری و عقیلی، پردازند های درس است، میای در کالسدرسی سواد رسانه

                                                           
1 Nationalism 
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ابرات از سوی وزارت پست و مخ 80ای در ژاپن، نخستین بار در دهه ضرورت آموزش سواد رسانه

ای متمرکز بود. با فنی رسانه هایی فراگیری تکنیکنبهجهم عمدتاً روی این کشور مطرح شد و آن 

ای ای، در حوزهسوی رویکردی حرکت کرد که اکنون در ژاپن، سواد رسانهوجود، آن تمرکز به این 

ای، های فنی رسانههای آن عالوه بر فراگیری تکنیکشود که از زیر مجموعهتر آموزش داده میوسیع

و پرورش متولی آموزش سواد  موزشآ ای است. با گذشت زمان، وزارتآموزش تولیدات رسانه

درسی اختیاری در  عنوان یک واحدرا به« ایسواد رسانه»واحد درسی  وای در این کشور شد رسانه

 (.150، 1391نظام آموزشی این کشور لحاظ نمود )نصیری، عقیلی، 

ی امعهجر آموزان ژاپنی باید طوری تربیت شوند که امکان بقا دبا توجه به این دیدگاه، دانش

ی مؤثرتر از مهارت استفاده»رو بر اهمیت رشد ی آینده را داشته باشند. از این اطالعاتی پیشرفته

های شورای ای تأکید شده است. طبق گزارش پژوهشنخستین بار در آموزش مدرسه« اطالعات

ه مؤثر ستفادتوسعه مهارت ا( »1987تا آگوست  1984ریزی درسی در ژاپن )سپتامبر آموزشی برنامه

ای عنوان واژه در آموزش ژاپنی شروع شد و این عبارت برای اولین بار در سطح ملی به« از اطالعات

 در کشورهای خارجی تعریف و ارائه گردید.« سواد اطالعاتی»معادل با 

های مربوط به هنرهای عمومی و ای تحت تأثیر برخی پیشرفتدر استرالیا آموزش سواد رسانه

پردازانی ، دو تن از نظریه «2هارتلیجان »و « 1گریم ترنر»زدایی بود. ی معطوف به ابهامرویکردها

ای استرالیا تأثیر گذاشتند. این دو نفر به توسعه مطالعات فرهنگی و بودند که بر آموزش رسانه

مسیر  یکی از پنج ای استرالیا کمک شایانی کردند. اخیراً در اکثر ایاالت استرالیا رسانهرسانه

هایی است یا برنامه« های اجبارییادگیری»است و شامل « های یادگیری و راهنمای هنرهاحوزه»

ای را در سطح های متعددی، مطالعات رسانهشود. ایالتتر تحصیل ارائه میکه برای مراحل پیشرفته

ثال، بسیاری از کنند. برای معنوان یک واحد اختیاری ارائه میها( به ساله 12-11تر )پیشرفته

های نو مانند های تلویزیونی و رسانهای از فیلم یا برنامهبرای آموزش سواد رسانه« ایسلند»مدارس 

ای در برنامه آموزشی مدارس ابتدایی و اکنون در استرالیا سواد رسانهکنند. هماینترنت استفاده می

ها بیشتر است ولی در سطح خی استانها وجود دارد. اگر چه این آموزش در برراهنمایی همه ایالت

های مهارتی مانند خواندن و دیدن ای را در دروس عمومی و برنامهمقدماتی موضوعات سواد رسانه

 (.57، 1391دهد )طلوعی، اخبار ارائه می

ای سانه(، در استرالیا و برخی کشورهای اروپایی موضوع آموزش سواد ر2002ی هابز )به عقیده

د کردن ای تأکید دارد و هدف اصلی آن توانمنانه و خالق بر روی محصوالت رسانهبه نگاه منتقد

شده توسط  های ارائههای فرهنگی موجود در جامعه و ارزشمخاطبان برای ایجاد تمایز بین ارزش

 (61، 1391ای است. )طلوعی، تولیدات رسانه

                                                           
1 Graeme Turner 

2 John Hartley 
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 روش پژوهش

 لذا م،ایبوده هاداده از برآمده نظریه یا مدل طراحی یک پی در این پژوهش از آنجایی که در

 هایداده نماید از دلمیسعی  محقق روش، این در. گردید انتخاببنیاد پردازی دادهنظریه روش

آوری برای جمع .برسد تحقیق هایسؤال و اهداف اساس بر مدلی یا و نظریه شده به آوریجمع

عالوه بر روش مصاحبه در این ستفاده گردید. های مورد نیاز تحقیق از روش مصاحبه عمیق اداده

ای و راهکارها و الگوهای ای اسناد و مدارکی که مربوط به سواد رسانهپژوهش با بررسی کتابخانه

های های سازمانها و توصیهها، بیانهنامهها، پایانها، مقالهآموزش آن در دنیا است، شامل کتاب

ای و روپا، تاریخچه کشورهای برتر در زمینه آموزش سواد رسانهالمللی چون یونسکو و اتحادیه ابین

های اجرایی کشورهای مختلف، سعی شده در جهت تسهیل دسترسی به اهداف تحقیق الگوها و مدل

 ها، برای رسیدن به الگوی مطلوب استفاده شود.و پر کردن خألهای مصاحبه

 شد:ا شامل میجامعه مورد بررسی، چهار گروه از خبرگان و متخصصان ر

ریزی، تحقیق و پژوهش های برنامهویژه مدیرانی که در زمینهمدیران سازمان صداوسیما به -1

 کار هستند.مشغول به

ای تخصص اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات، خصوصاً افرادی که در زمینه سواد رسانه -2

 اند.داشته و یا کار پژوهشی انجام داده

مند در ریزان و مدیران دغدغهخصوص برنامهوپرورش، بهموزشمتخصصان و خبرگان حوزه آ -3

 پرورش.وای در وزارت آموزشزمینه آموزش سواد رسانه

های ارزشمندی کسب آموزان تجربهای به دانشها در زمینه آموزش سواد رسانهمعلمانی که سال -4

 ابند.اند به راهکارهای عملی و کاربردی در این زمینه دست یکرده و توانسته

کننده انتخاب شدند. عنوان مشارکتنفر به 15گیری نظری از بین چهار گروه فوق با روش نمونه

ریزی و نظارت سازمان برخی از افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند عبارت بودند از معاون برنامه

پژوهش رسانه مقام معاونت آموزش و صداوسیما، رئیس مرکز نظارت و ارزشیابی این سازمان، قائم

فرهنگی و  مطالعات و انسانی علوم علمی در دانشگاه صداوسیما، پژوهشگاهملی، اعضای هیأت

وپرورش و ریزی و نظارت و ارزشیابی شورای عالی آموزشع(، معاون برنامه) دانشگاه امام صادق

 شهر تهران بودند. ای مدارس برترمعلمان آموزش سواد رسانه

 و محوری ،(بدوی) باز کدگذاری مرحله سه شامل ایزمینه نظریه روش در هاداده تحلیل

 ترانتزاعی مرحله به مرحله شده آوریجمع هایداده که است مرحله سه این طی و است گزینشی

 در شده آوریجمع هایداده اساس براین. شود حاصل مدل یا و نظریه نهایت در تا شوندمی

 به پاراگراف و خط به خط بررسی با سپس. گردیدند درج غذکا روی بر مکتوب صورتبه هامصاحبه

 موارد برخی در و هانوشته از اقتباسی کدها این. شد ایجاد باز کدهای موجود هاینوشته پاراگراف
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 هدف با و جدید روشی به را قبلی گام در تولیدشده کدهای دوم مرحله در. بود نوشته خود عین

 کدگذاری در. شد هامقوله و هاگروه ایجاد به منجر که کردیم یبازنویس کدها میان ارتباط ایجاد

. شود شناسایی محوری هایمقوله تا شدند مقایسه یکدیگر با هامصاحبه از مستخرج مقوالت انتخابی،

ارتقاء به منظور  پژوهشپیشنهادی الگوی  و مشخص محوری مقوله با مقوالت ارتباط نیز پایان در

 .گردید حاصلوانان در ایران ای نوجسطح سواد رسانه

های کمی ندارند. وجه اهمیت کمتری از پژوهشهای کیفی به هیچ روایی و پایایی در تحلیل

فی های پژوهش کیطرح« قابلیت اعتماد»به جای تأکید بر پایایی و روایی، « مورهاوس»و « میکوت»

ها، بازرسی وش برای گردآوری دادهاستفاده از چند ر»ها از چهار عامل، یعنی: کنند. آنرا مطرح می

لیت قاب ی افزایش بهبرا« مسیر کسب اطالعات، وارسی از سوی افراد تحت بررسی و گروه پژوهشی

سه  از تمادسازیاع حاضر برای تحقیق (. در1384)ویمر و دومینیک،  برندها نام میاعتماد یافته

 هم و یاسناد تحلیل روش از هم روش، چند از هاداده گردآوری در. است شده استفاده عامل

 تیم پژوهشی و از بردنبهره اطالعات، کسب مسیر بازرسی عامل در. استفاده شد عمیق مصاحبه

 در. ساندر یاری تحقیق اهداف به رسیدن در را پژوهشگران توانست حوزه، این متخصصان با مشورت

کنندگان در تنهایی برای مشارک الگوی با ارسال از سوی افراد تحت بررسی نیز، وارسی عامل مورد

 .ها شدپژوهش و اخذ نظرات و نهایتًا تأیید ایشان سعی در افزایش قابلیت اعتماد یافته

 

 ی پژوهشهاافتهی

بر اساس  ایران نوجوانان ای بهرسانه سواد آموزشطراحی الگوی بومی »هدف اصلی این پژوهش 

ی دستیابی بدین الگو الزم بود به چهار سئوال برا بود.« های خبرگان و متخصصاننظرات و دیدگاه

در ادامه به سئواالت چهارگانه شامل کنشگران عمده، رویکردهای اصلی در  پژوهش پاسخ داده شود.

در  وپرورش و رسانه ملی پاسخ داده خواهند شد.ای و نقش آموزشنظام بومی آموزش سواد رسانه

 .1رگان ارائه خواهد شدانتها نیز الگوی طراحی شده براساس نظرات خب
 

 اهداف الگوی بومی -1

ای یعنی کدگذاری متن مصاحبه با نخبگان ما را به هدف اصلی الگوی بومی آموزش سواد رسانه

رساند. در کنار این هدف اصلی، سه هدف فرعی نیز برای این الگو احصا گردید.  2تربیت و هدایت

ای در دنیا که هدفشان صرفاً ارتقاء سطح رسانه ها و الگوهای آموزش سوادبرخالف بسیاری از مدل

                                                           
ها امکان ارائه آنها در مقاله وجود ندارد و تنها کدهای محوری معرفی و شرح داده نظر به حجم باالی کدهای استخراجی از مصاحبه  1

 خواهند شد.
 ها حاصل شدند.ه در تحلیل مصاحبهاند، کدهایی هستند کمواردی که به صورت توپر نوشته شده 2



 1395 پاییز و زمستانهم، دم، شماره ششریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه... ....61

 

تری را اندازهای وسیعای، چشمای مخاطبان است، هدف الگوی بومی آموزش سواد رسانهسواد رسانه

 کند.دنبال می

 

 هدف اصلی: تربیت و هدایت

و شهروندان این عصر برای « هاستعصر رسانه»به عقیده بسیاری از متفکران، عصر جدید، 

خوبی بشناسد. درواقع شناخت عصر جدید فارغ از شناخت ها را بهدر این دوران باید رسانه زندگی

معنا خواهد بود. بعد از گذشت چندین سال از دوران جدید، مشخص شده است که ها، بیرسانه

خوبی اند وظیفه و رسالت خود را بهاند اما نتوانستهها با اینکه پیامبران عصر جدید نامیده شدهرسانه

مثابه پیامبران دروغین، پیروان و مخاطبان خود را با توجه به مقاصد، امیال و ها بهایفا کنند. اکثر آن

اند، ها را خوردهنشین آنکنند و بسیاری از پیروانشان هم که فریب ظاهر دلاهداف خود راهبری می

 د.توانند انجام دهنها نمیهای رسانهکاری جز زندگی برمدار خواسته

ها ها فعال کند و دانشی به آنای این است که مخاطبان را در برابر رسانههدف سواد رسانه

ای در اما آیا ظرفیت سواد رسانه خورده نباشند؛ها تسلیم و شکستبیاموزد که بتوانند در مقابل رسانه

همین اندازه است؟ در نگاه اسالم، هر دانشی که به هدایت و رستگاری انسان منجر شود، ارزشمند 

سازی و ای، عاملی است برای مقاومای و به معنای دقیق کلمه سواد رسانهاست. امروزه دانش رسانه

عصر جدید که با شناخت دقیق و منصفانه  ها دراستحکام مخاطبان و درنهایت هدایت و تربیت آن

 آید.ها به دست میرسانه

 

 اهداف فرعی:
 ایکسب و ارتقاء معیارهای سواد رسانه 

کنندگان در این پژوهش اهداف دیگری نیز برای آموزش سواد در کنار هدف اصلی، مشارکت

، هابه رسانه دسترسیهایی چون ای در ایران قائل بودند. اهدافی مثل افزایش شاخصرسانه

 خوب، هاسؤال در برابر پیام رسانه ایجاد و ذهنی درگیری، پیام هایویژگی شناخت

و  توانایی تولیدکنندگی، انتقادی تفکر، ارزیابی و تحلیل توانایی، خواندن خوب و شنیدن

الذکر در مرحله اول کدگذاری، در کدگذاری . پس از استخراج کدهای اولیه فوقایرسانه تقوای

بندی طبقه« ایکسب و ارتقاء معیارهای سواد رسانه»ها ذیل کد چتری حوری، همگی آنم

ای ها، مسیر فرد را برای رسیدن به هدف اصلی الگوی بومی آموزش سواد رسانهشدند. این توانمندی

 سازد.هموار می

 اسالمی -صیانت از سبک زندگی ایرانی 

های مختلف، ابعاد گوناگون فرهنگ ما را نشانه های که به شیوهای رسانهدر میان انواع هجمه

های اصلی مردم کشورمان از اولویت« اسالمی -سبک زندگی ایرانی»گرفته است، تالش برای تغییر 
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رود. بر اساس نظر یکی از شمار میای بههای ماهوارهخصوص شبکههای غیربومی، بهرسانه

ای علیه ما ای که در فضای رسانهینیم و آن هجمهبآن چیزی که از ماهواره می»کنندگان، مشارکت

. بر اساس این نگاه مصاحبه شوندگان 1«است« تغییر سبک زندگی»شود، بیشتر از همه بر روی می

باید یکی از اهداف اصلی  اسالمی -صیانت از سبک زندگی ایرانیاعتقاد داشتند تالش برای 

 ای در کشورمان باشد.آموزش سواد رسانه

 م سیاسیحفظ نظا 

های نظام جمهوری ها و آرمانهای معاند، تهاجم به ارزشاز آنجاکه یکی از اهداف اصلی رسانه

ای گونهبخشد، او را بهای که به فرد میتواند با نگاه منتقدانهای میاسالمی ایران است. سواد رسانه

ها، با بهره بردن از ل این هجمهده و در مقابراحتی تسلیم نشها بهتجهیز نماید که در برابر این پیام

آنان  اده و بریص دتفکر انتقادی و اولویت دادن عقل بر احساس، بتواند اطالعات سره را از ناسره تشخ

 چیره شود.

 

 ایگران در الگوی آموزش سواد رسانهنشک -2

نظر ای همگران اصلی در الگوی آموزش سواد رسانهتمامی مصاحبه شوندگان در خصوص کنش

و  دهای آموزشینها، خانواده، جامعهاند از گران عبارتکنندگان این کنشودند. از نظر مشارکتب

کنند ای نقش آموزگارانی را ایفا میگران در بحث آموزش سواد رسانه. هرکدام از این کنشهارسانه

جه باشند. با توای به نوجوانان های مؤثری در فرایند یاددهی سواد رسانهدهندهتوانند آموزشکه می

 و آموزش سطتو نوجوانان به ایرسانه سواد آموزش بومی الگویِ به هدف این مقاله که پیشنهاد

 و آموزشگر اصلی یعنی شده، بر دو کنشسیما است؛ لذا از بین چهار عامل بیان و صدا و پرورش

ای به رسانه ش سوادتری را در آموزتوانند نقش کلیدی و مهمکه می سیما و صداو  پرورش

 تمرکز شد. نوجوانان ایفا کنند؛

 

 ای در الگوی بومیویکردهای آموزش سواد رسانهر -3

 ود کهبشد، رویکردهایی کنندگان پرسیده میها از مشارکتیکی از سئواالتی که در مصاحبه

و ای اتخاذ کنند. در کدگذاری باز سیما باید در آموزش سواد رسانه و پرورش و صدا و آموزش

بومی  ای در الگویهای داده شده به این سئوال، سه رویکرد اصلی آموزش سواد رسانهمحوری پاسخ

 ای به شرح ادامه احصا گردید؛آموزش سواد رسانه

 تقدم نقِد خود 

ها و مندیخواهیم همه عالقهبرای اینکه نوجوان، احساس نکند که ما دانای کل هستیم و می

از او بگیریم بهتر است از نقد خودمان، شروع کنیم. این روش به ما کمک هایش به رسانه را وابستگی
                                                           

 باشند.ها میهستند، عین متن مصاحبه« گیومه»جمالتی که در  1
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عنوان دوست و همراه او خواهد کرد که مخاطب یا فراگیر را همراه کنیم و به او ثابت کنیم که ما به

دستانه در بررسی ای را آموزش دهیم. در این رویکرد بهترین شیوه اقدام پیشخواهیم سواد رسانهمی

ای است. به عنوان مثال ای تولیدی توسط خود متولیان آموزش سواد رسانهمحتواهای رسانه انتقادی

های توانند از بررسی و مرور انتقادی محتوای برنامهوپرورش میسازمان صداوسیما و یا آموزش

 های آموزشی خود آغاز نمایند.تولیدی و یا کتاب

 نقد منصفانه 

دست آمد. منظور از ها بهدور اول کدگذاری یکی از مصاحبهکدی بود که در  ستیز نبودنرسانه

ها باید ای نگاه ما به رسانهاین کد اشاره به این موضوع بود که در بحث آموزش سواد رسانه

ها در نزد نوجوانان ستیزانه. با توجه به جایگاه و محبوبیتی که رسانهشناسانه باشد و نه رسانهرسانه

ها و رویکردی غیرمنصفانه استفاده شود و رسانه هیسوکای اگر از نقد یرسانهدارند، در آموزش سواد 

 نوجوان احساس کند که ما قصد حذف رسانه را از زندگی او داریم، ما را کنار خواهد گذاشت.

 گرفته شود.ها، باید هم منصفانه باشد و هم با شیبی آرام و مالیم پیشبنابراین نقد رسانه

 ارزشمندی مخاطب 

 ؛کنیم شانارزش واقعیمان را متوجه ای باید مخاطبانر الگوی بومی آموزش سواد رسانهد

ای باشند و هم گردانیم که نباید مخاطب هر پیام رسانه شانارزش انسانیها را هم متذکر یعنی آن

که هزاران رسانه خارجی  برخوردارندها نشان دهیم از چه جایگاهی با منطق و استدالل به آن

 ایرانیِ مسلمانعنوان یک ها را بهای در حال تولید پیام هستند تا آنجمله صدها شبکه ماهوارهمن

را درک کند، با آموزش  جایگاهشهایشان دور کنند. وقتی مخاطبِ نوجوان ها و آرماناز ارزش

 تر خواهد شد. ای و اهدافش همراهسواد رسانه

 

 ایهوپرورش در آموزش سواد رساننقش آموزش -4

وپرورش در آموزش سواد ها پیرامون نقش آموزشدست آمده از کدگذاری دادهمفاهیم به

سواد  شیوه آموزشای، سواد رسانه نیازهای آموزشپیشای ذیل سه طبقه کلی شامل؛ رسانه

 بندی شدند؛ای دستهسواد رسانه محتوای آموزشای و رسانه

 وپرورشآموزشای در نیازهای آموزش سواد رسانهالف: پیش

ای، باید به مقدماتی ها و محتوای تدریس در الگوی بومی آموزش سواد رسانهقبل از بررسی شیوه

پرورش به  و ها، آموزش، اشاره نمود که با استفاده از آناستو راهکارهایی  شنهادهایپکه حاوی 

ای و رسیدن به د رسانهنهادی پویا تبدیل خواهد شد که توانایی به دوش کشیدن انتقال مفاهیم سوا

نیاز آموزش پیش 8ها، شناسایی اهداف مدنظر الگوی بومی را خواهد داشت. نتایج کدگذاری مصاحبه

 وپرورش شامل موارد زیر بود:ای در آموزشسواد رسانه

 وپرورش،ربط در آموزشای برای مسئولین ذیتبیین ضرورت آموزش سواد رسانه -
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 ی است،ارسانهرین جایگاه برای آموزش سواد درک این موضوع که مدرسه، بهت -

 ای،استفاده از دانش تخصصی اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات در زمینه آموزش سواد رسانه -

های آموزش سواد ای به معلمان با تشکیل کارگروهمند کردن و انتقال مفاهیم سواد رسانهدغدغه -

 ای برای ایشان،رسانه

 ای با توجه به اقتضائات بومی کشور،ای بومی آموزش سواد رسانهحرکت به سمت تولید محتو -

تر ای جهت کاربردیهای دوران نوجوانی در محتوای آموزش سواد رسانهدر نظر گرفتن ویژگی -

 ،هاآنشدن 

 ای،توجه به نیاز همه مقاطع تحصیلی به آموزش سواد رسانه -

 ای.و تألیف درس جدیدی با عنوان آموزش سواد رسانه -

 ایشیوه آموزش سواد رسانه ب:

کارگیری شیوه تدریس مناسب در کالس درس ای، انتخاب و بهبه دلیل ماهیت سواد رسانه

های کارشناسی، چهار های حاصل از تحلیل مصاحبهکند. براساس یافتهاهمیت دوچندانی پیدا می

، انآموزدانش فعال مشارکت ،معلم کنندگیتسهیل نقش به توجهکد محوری شامل؛ 

به عنوان اصولی که باید در بحث  آموزشیکمک وسایل از استفاده تنوعو  کارگاهی هایکالس

 های درسی مورد توجه قرار بگیرند، احصا شد:ای در کالسشیوه آموزش سواد رسانه

 کنندگی معلمتوجه به نقش تسهیل 

سویه و ارتباطی یک ای معلمان نباید در جایگاه سخنران بودههای آموزش سواد رسانهدر کالس

آموزان را به سمت هدف گر را داشته و دانشآموزان داشته باشند؛ بلکه باید نقش تسهیلبا دانش

 ها است، سوق داده و راهنمایی کنند.ای آنموردنظر کالس که همانا ارتقاء سطح سواد رسانه

 آموزانمشارکت فعال دانش 

های آموزش سواد ای است. کالسهای سواد رسانهآموزان در کالساز الزامات دانش فعال بودن

های مختلف در آن مشارکت آموزان با تواناییای در صورتی موفق خواهند بود که همه دانشرسانه

در  فعاالنهآموزان قرار گیرد و دانش نقد موردها داشته باشند. هر فرد بتواند نظرش را ارائه کند، ایده

 داشته باشند.فرآیند آموزش در کالس مشارکت 

 های کارگاهیکالس 

معموالً ابتدا از »ای نحوه برگزاری کالس خود را چنین شرح داد: یکی از مدرسان سواد رسانه

گیرد. در خواهم که موضوعی را کنفرانس دهد، سپس توسط دیگران مورد نقد قرار مییک گروه می

پذیرد و کل رسی صورت میشود و در مورد محتوای آن بحث و برادامه قطعه فیلمی پخش می

این است که تنها یک روش  کالس کارگاهیدر واقع معنای «. رودپیش می کارگاهکالس به شکل 

 آموزشی به کار گرفته نشود و فراگیران در فرآیند آموزش مشارکت جدی داشته باشند.

 آموزشی متنوعاستفاده از وسایل کمک 
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طالعه مآموزان فقط از طریق ان انتظار داشت دانشتوای، نمیدلیل ماهیت آموزش سواد رسانهبه

 های موردهارتها برسند؛ بلکه برای تقویت متری از پیام رسانهمتون آموزشی بتوانند به درک کامل

و حتی  ای قرار دادهرسانهاهای چندآموزان را در مواجهه با انواع محتوای، باید دانشنیاز سواد رسانه

ای سانهواد رسبنابراین در کالس  ؛ای بپردازندد به تولید محتوای رسانهاز خود ایشان خواسته شو

خصوص وسایل صوتی و تصویری به بهترین نحو ممکن آموزشی و بهتوان از انواع وسایل کمکمی

 بهره برد.

 ایج: محتوای آموزشی سواد رسانه

ای وجود سانهی جهت آموزش سواد راشدهنیتدومتأسفانه در کشور ما طرح درس مشخص و 

توان انتظار داشت که به و بدون کار کارشناسی و فقط از طریق مصاحبه با متخصصان هم نمی 1ندارد

 ای رسید.طرح درس برای سواد رسانه

 کنندگان سؤالها وقتی درخصوص محتوای آموزشی بومی از مشارکتدر چند مورد از مصاحبه

و  طراحی« دوران ما»ا نام بعه آموزشی خصوصی هایی که در یک مجموشد، ایشان به طرح درسمی

ام به س اقددانستند. بر این اساای موفق در این زمینه میاست، اشاره و آن را نمونه شدهتهیه 

ن بسته ر ایشناسایی محتوای آموزشی این دوره گردید. آشنایی و مرور عناوین دروس ارائه شده د

ای در انهیان طراحی محتوای آموزشی برای سواد رستواند نقطه شروع خوبی برای متولآموزشی می

ر حجم مقاله بنابر محدودیت د و شده اشاره هاسرفصل عناوین به تنها بخش این در کشور باشد.

 است: نگردیده بیان هاآن تفصیلی شرح

 معرفی عصر جدید -1

 ناخت مختصات اصلی عصر جدید با نگاهی به آیندهش -2

 ایتقوای رسانه -3

 ای و مصادیق صنعت سرگرمید رسانهسوا -4

 موزشی مدرنآسیب شناسی نظام آ-5

 هاورزیِ عصر جدید در رسانههای دیندین و جریان -6

 خانواده در عصر جدید -7

 ا توهم توطئه در عصر حاضرتوطئه ی -8

 جایگاه امروز ایران در جهان شناخت -9

 

 ها در الگوی بومینقش رسانه -5

ها هستند. در این ای، خود رسانهلی و مؤثر در بحث آموزش سواد رسانهاز دیگر بازیگران اص

ها، بیشتر متوجه سازمان صداوسیما بوده است. البته بسیاری از مباحثی که تحقیق منظور از رسانه

                                                           
 در پایه دهم انجام شده است.« ایتفکر و سواد رسانه»این پژوهش پیش از طراحی و اجرای درس  1
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هایی که ها نیز هست. متأسفانه در مصاحبهدر دیگر رسانه استفادهقابلدر این بخش طرح شده است، 

ها به این مسئله اذعان داشتند که رسانه ملی در این زمینه صورت پذیرفت، همه آن با کارشناسان

دهنده غفلت جدی صداوسیما از برنامه منسجم و هدفمندی در دستور کار ندارد و این موضوع نشان

ها یی که رسانهازهاینشیپای است. در این بخش، بعد از اشاره به موضوع کلیدی آموزش سواد رسانه

شود توجه کنند، به الزاماتی اشاره می هاای باید به آنورود جدی به عرصه آموزش سواد رسانه برای

ها را رعایت ، باید آنهای مؤثری بردارندای گامها بخواهند در زمینه آموزش سواد رسانهکه اگر رسانه

 کنند.

 

 ای در رسانهنیازهای آموزش سواد رسانهالف: پیش

ها به عنوان نقاط ضعف رسانه ها در بحث آموزش سواد ر کدگذاریمهمترین مواردی که د

عدم خودآگاهی ، عدم درک صحیح نسبت به نیاز مخاطباندست آمد شامل؛ ای بهرسانه

 بود. ایها در آموزش سواد رسانههای رسانهمحدودیت، ها در شناخت ماهیت خودرسانه

ها و ای، برطرف کردن این ضعفوزش سواد رسانهها در آمبنابراین قدم اول برای ایفای نقش رسانه

نیازهایی را برای قدم باید پیش وپرورشآموزشها نیز همانند دیگر رسانهعبارتخألهاست. به

نیاز شناسایی شده برای آموزش سواد پیش 7ای رعایت کنند. گذاشتن در مسیر آموزش سواد رسانه

 ای توسط صداوسیما، به شرح زیر بود:رسانه

 توسط رسانه ملی برای مسئولین امر، ایرسانه سواد بیین ضرورت آموزشت -

 ای،های خود در باب آموزش سواد رسانهآگاه شدن رسانه نسبت به ماهیت و توانایی -

 ای،های رسانه در آموزش سواد رسانهآگاهی نسبت به محدودیت -

 ای،نیاز آموزش سواد رسانهشناسی به عنوان پیشدرک ضرورت مخاطب -

 های دنیا،ای در رسانهمطالعه الگوهای آموزشی سواد رسانه -

 ،هاآنرابطه مستمر با اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات و استفاده از دانش تخصصی  -

 .هارسانهای ویژه کارکنان های آموزش سواد رسانهتشکیل کالس -

 هاای توسط رسانهب: الزامات آموزش سواد رسانه
خصوص رسانه ملی، باید از چندین ها و بهای توسط رسانهش سواد رسانهبرای تحقق نظام آموز

هایی با هدف و یابند و به تولید برنامههایی که در کنار یکدیگر معنا میالیه الزامی عبور کنیم. الیه

 اند از:ها عبارتشوند. این الیهای منجر میمحتوای آموزش سواد رسانه

 اهیانارتباط مستمر رسانه با دانشگ 

خصوص اساتید و ها، ارتباط مستمر با دانشگاهیان و بهای در رسانهالیه اول آموزش سواد رسانه

بوده  مستمرشوندگان اعتقاد داشتند این ارتباط باید های مرتبط است. مصاحبهپژوهشگران در رشته

مشورت از  ایهای با هدف آموزش سواد رسانهریزی، تولید برنامهو در تمامی مراحل برنامه
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ای هم تا زمانی پردازان این حوزه استفاده شود. در زمینه آموزش سواد رسانهو نظریه دانشگاهیان

که اساتید و پژوهشگران نتوانند اقدامات گسترده و هدفمندی انجام دهند که منجر به تولید ادبیات 

کم ، مقطعیانجام شود، ها خالی خواهد بود و اگر هم کاری ای شود، دست رسانهبومی سواد رسانه

 خواهد بود. کم اثرو  بازده

 گرایانهنگاه جامعه 

ی ارتباطی وارد ایران شد، در مواجهه با آن سه دیدگاه عمده وجود داشته هایفّناوراز زمانی که 

 است:

ی را وارد کشور فنّاوری هستند و اعتقاد دارند که اگر فنّاورگرایان: این دسته مرعوب دیدگاه فن -

 بسیاری از مشکالت کشور حل خواهد شد.کنیم، 

اند و اعتقاد دارند که دشمن ی بسیار نگرانفنّاورگرایان: این دسته نسبت به ورود دیدگاه اخالق -

 به این وسیله مردم را منحرف خواهد کرد.

که مردم آسیب نبینند باید ی خوب است، اما برای اینفّناورگرایان: معتقدند دیدگاه جامعه -

 ی را به مردم بیاموزیم.فنّاوروه استفاده از بهترین شی

در »شوندگان اعتقاد داشتند که: ای مصاحبهدر تحلیل این سه دسته و ارتباط آن با سواد رسانه

ی جدیدی فرهنگ فنّاورگرایان آموخت که هر گرایان را پذیرفت و به فناین میان باید دیدگاه جامعه

های جدید در نسبت به رسانه گرایانجامعهاگر نگاه . «خاص خودش را هم به همراه خواهد آورد

ها در جامعه دانستن رسانه یا فرصت مطلق تهدید مطلقجامعه حاکم شود، دیگر شاهد افراط در 

 نخواهیم بود.

 هاتحقق مسئولیت اجتماعی رسانه 

ن است هم ایماند، آنها، همیشه یک نکته مغفول میای در رسانهدر زمینه آموزش سواد رسانه

. در آموزش کنندهمصرفو  تولیدکنندهای، دو بعد دارد. کارگیری ابعاد مختلف سواد رسانهکه به

شود که مواردی را باید رعایت کنند، اما کمتر به ای، همیشه به مخاطبان گفته میسواد رسانه

طبق  که بر دوش دارید، باید مسئولیت اجتماعیشود که شما هم بنا به ها گوشزد میرسانه

عمل کنید. یکی از مصاحبه شوندگان به زیبایی به این نکته اشاره کرد که:  شدهمشخصمعیارهای 

خود را در زمینه تولید و ارائه محتوا و  وظایفها اول باید یه سوزن به خودشون بزنن و رسانه»

در قبال عدم ها بدانند که اگر رسانه«. ای انجام دهندهای مناسب مخاطبان باسواد رسانهبرنامه

خواهند شد، به وظایف  ...پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مخاطبان، مجازات، تحریم و 

 خود در این زمینه پایند خواهند بود.

 تولید محتوا برمبنای شناخت مخاطب 

 هاآن خوبی به که باشند مخاطبانشان زندگی در تأثیرگذار عامل یک توانندمی هارسانه زمانی

ضرورت پیدا  شناسیمخاطبدر اینجا . کنند تولید برنامه هاشناخت آن به توجه با و بشناسند را
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های ما باید نیازهای مخاطبانشان را درک کنند تا بتوانند موفق عمل نمایند. یعنی رسانه ؛کندمی

ای کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که تولید محتوای آموزشی در زمینه سواد رسانهمشارکت

 شناسی باشد.باید برمبنای مخاطب

 خودآگاهی رسانه نسبت به ماهیت خود 

ها به نوع دیگری از شناخت به عنوان یکی از الزامات ها حاصل از مصاحبهدر کدگذاری داده

ای دست یافتیم. این شناخت را در کدگذاری محوری، ها در زمینه آموزش سواد رسانهرسانه

ک یای دو روی رسانه و آموزش رسانهش نام نهادیم. خود اهیتخودآگاهی رسانه نسبت به م

ا رباطی خود های ارتشوند. اگر رسانه به ماهیت خویش آگاه باشد و تولیدات یا پیامسکه را شامل می

ختیار ای را در ادست مخاطب برساند، خود به خود بخشی از آگاهی رسانه اش بهمتناسب با ماهیت

 .مخاطبانش قرار داده است

 1آموزیهای سرگرماستفاده از قابلیت 

 ای به نوجوانان از طریق رسانه،های اصلی آموزش سواد رسانهخبرگان معتقد بودند، یکی از راه

    اند از: ها عبارتای است. کارکردهای اصلی رسانههای رسانهدر پیام تلفیق آموزش و سرگرمی

ها نه تنها در زمینه ارائه رگرمی. رسانهس -4انتقال فرهنگ  -3موزش آ -2رسانی طالعا -1

هایی که ترکیب کردن این های مفید و کاربردی به مخاطبانشان ضعف دارند، بلکه از قابلیتآموزش

یستد توانند به خوبی استفاده کنند. این کارکردها از هم جدا نکند نیز نمیوظایف برایشان ایجاد می

 ها را بیشتر کرد.افراد با برنامه یدرگیری ذهنتوان ها میو با تلفیق آن

 

 یریگجهینتبحث و 

 باید باشد، داشته ایسعادتمندانه زندگی بخواهد که انسانی هر بشر، تاریخ مختلف هایدوره در

 کنیم،می زندگی آن در ما که عصری. بشناسد خوبیبه را خود دوران در زندگی هایویژگی و ابعاد

 ای،رسانه سواد. بود خواهد معنابی ها،رسانه شناخت از فارغ وره،د این شناخت و هاسترسانه عصر

 با را هاآن زندگی هارسانه نباشد، عصر این مردمان همراه کلید این اگر و هاسترسانه شناخت کلید

 میزان دهند،می نشان شدهانجام هایپژوهش. کرد خواهند مدیریت خود، مقاصد و منافع به توجه

 این(. 1392 حداد، و خسروی سلیمان،) نیست مناسبی سطح در نوجوانان بین رد ایرسانه سواد

در  ام کرده وهای گوناگون اقدمسئله سبب خواهد شد آنها نتوانند به انتخاب آگاهانه از میان رسانه

 این ها تبدیل شوند. در راستای همین مسئله درکننده منفعل رسانهای خود به مصرفرژیم رسانه

ای تواند راهنمایی براین مذکور می. شد طراحی نوجوانان به ایرسانه سواد بومی آموزش ویالگ مقاله

 ایرسانه سواد سطح ارتقاء جهت در صداوسیما سازمان و وپرورشآموزش ریزی و عمل وزارتبرنامه

 نوجوانان باشد.
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 وپرورش و صداوسیمان توسط آموزشای به نوجواناالگوی بومی آموزش سواد رسانه

 

وپرورش، خانواده و رسانه گر اصلی شامل جامعه، آموزشدر الگوی طراحی شده چهار گروه کنش

اند که های پیشین نشان دادهای به نوجوانان شناسایی شد. پژوهشدر زمینه آموزش سواد رسانه

 بوده و مدارس در آموزش نبود ایرسانه سواد مقولۀ با آموزاندانش آشنایی یکی از دالیل اصلی عدم

 هارسانه از هدفمندتر و بتوانند بهتر هاسبب خواهد شد آن آموزاندانش ای بهآموزش سواد رسانه

از  (.1390 کوکنده، شوند )محمودی ها تبدیلدر مصرف رسانه فعال مخاطبانی به کنند و استفاده

 ایرسانه نشان داد پایین بودن سطح سواددر پژوهش خود  (1391) انزهایی سویی دیگر موسوی

 مواجهه نحوۀ تواند درمی است و مؤثر هارسانه آموزان بهدانش انتقادی نگاه معلمان نیز در

 و توان اظهار داشت که وزارت آموزشباشد. بر این اساس می داشته تأثیر هارسانه با آموزاندانش

آموزان نوجوان دارد. همچنین از ای به دانشهپرورش نقشی کلیدی در زمینه آموزش سواد رسان

 سواد حوزه در یکپارچه ارائه آموزشی آنجایی که در تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که عدم

 بخشد، ارتقاء هماهنگ و منسجم طور به را الزم انتقادی هایتوانمندی باشد توانسته که ایرسانه

گر اصلی در این زمینه را رسانه ملی توان دیگر کنش، لذا می(1390 است )یزدیان، محسوس کامالً

های مختلف صوتی و تواند از طریق شبکهاش میدانست زیرا این رسانه به دلیل فراگیری ملی

های های مؤثر و کارا اقدام نماید. اما متاسفانه بررسی برنامهتصویری خود نسبت به ارائه آموزش

در این  ایرسانه سواد مختلف ابعاد حاضر حال ست درکودک و نوجوان صداوسیما نشان داده ا
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 به کودک هایبرنامه سازانبرنامه در هاتوانایی و ابعاد این آموزش به نیاز و شوندنمی ها رعایتبرنامه

 .(1390 شود )اسفندیاری،می احساس شدت

 از اجتناب جهت انمعلم دلیل ترینرایج منابع، ( نشان داده که کمبود2009نتایج مطالعه وود )

 آموزشی هایدوره این مطالعه تأکید دارد که باید است. درس هایکالس در ایآموزش سواد رسانه

 هب باید ابتدا است، آموزاندانش ایرسانه سواد سطح ارتقاء هدف، برگزار گردد و اگر معلمان برای

 داد. قرار آنان تیاراخ در را الزم امکانات و محتویات و نمود آگاه مسئله این به نسبت را معلمان خوبی

شده معلم راستا است. در الگوی بومی طراحیهای مقاله حاضر همنتایج این پژوهش کامالً با یافته

ل کننده داشته و بر آموزش و توجیه معلمان تأکید شده است. همچنین در این مدنقشی تسهل

 ت.ای گردیده اسرسانه ای به منابع آموزشی سوادتوجه ویژه

بحث  ای مورد توجه بوده است،از دیگر نکاتی که همواره در ادبیات نظری حوزه سواد رسانه

ر رساله ( د2002ای است. به عنوان نمونه اشتاین )رویکرد انتقادی در زمینه آموزش سواد رسانه

این . داندیم تماماً انتقادی ای را مفهومیرسانه ای دارد و سواددکتری خود بدین نکته تأکیده ویژه

یکردی های مقاله حاضر همراستا است. رویکرد اصلی در مدل ارائه شده، روموضوع نیز با یافته

 دیانتقا تفکر از ای،رسانه سواد بومی یادگیری کند. در الگویانتقادی است و نقد را از خود آغاز می

 انتقادی تفکر تنداش بدون ای،رسانه سواد کارگیری به و کسب کند ومی حیات آموزاندانش

 معناست.بی

 گنجاندن سواد برای هاییالمللی تالشچه در سطح ملی و چه در سطح بین البته مدارس

 هایها نشان داده است فعالیتپژوهش حال، این با. اندداده خود انجام تحصیلی برنامه در ایرسانه

 در. است بوده ناموفق تحصیلی سطوح تمام در ایرسانه سواد وجوه تمام دربرگیری در اغلب هاآن

 محتوای کردن فیلتر برای مکانیسمی عنوان به و ایرسانه سواد با مترادف ایرسانه تحلیل نتیجه،

رود می کار به شود،می نامیده فرهنگی پوسیدگی آنچه برابر در کودکان از محافظت و ایدئولوژیک

 هارسانه شناخت تنها شده،بومی طراحی یالگو در ایرسانه سواد آموزش از (. هدف2002، 1)شاهین

 مسلمان ایرانیِ  یک زندگی ابعاد تمام شامل بلکه نیست، ایرسانه هایپیام برابر در نشدن تسلیم و

 برابر در تواندمی هارسانه عصر در ایرسانه سواد دیگر، بیانی به. است تربیت و هدایت آن و است

 داشته عهده بر را هدایتگری نقش است، دشمنان اصلی سالح که ایرسانه هایهجمه از بسیاری

ی زندگی مؤمنانه و سوبهای است ای، دریچهسخن آخر اینکه، در الگوی بومی، سواد رسانه .باشد

 .استها دیندارانه در عصر جدید و هدف آن سعادت مخاطبان رسانه
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 پیشنهادهای کاربردی

وپرورش، کاربردی به نهادهای وزارت آموزش شنهادیپبا توجه به نتایج تحقیق در انتها دو دسته 

 شود.سازمان صداوسیما ارائه می

 وپرورشوزارت آموزش

 وپرورش با حضور ای در شورای عالی آموزشافزایی و تقویت کارگروه آموزش سواد رسانههم

 ایاساتید و پژوهشگران حوزه سواد رسانه

 یی تجربیات کشورهای پیشرو در امر آموزش تشکیل کارگروهی برای مطالعه، تحقیق و شناسا

 ای مثل کانادا، ژاپن و ...سواد رسانه

 ای برای مدیران، معلمان و مربیان مدارس سراسر کشورهای آموزش سواد رسانهبرگزاری کارگاه 

 آموزان مناطق مختلف کشورای متناسب با نیازهای دانشتألیف بسته آموزشی سواد رسانه 

  های درسی ای جهت گنجاندن در برنامهقانونی کالس آموزش سواد رسانهمهیاکردن بسترهای

 مدارس

 آموزانای جهت آموزش والدین دانشتألیف جزواتی با موضوع سواد رسانه 

 ای در مدارسشده جهت آموزش مطلوب سواد رسانهنیازهای بیانتوجه به تأمین پیش 

 سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
 ای متشکل از مدیران ارشد سازمان صداوسیما، اساتید رشته وه سواد رسانهتشکیل کارگر

 ایارتباطات و پژوهشگران حوزه سواد رسانه
 ای برای مدیران، کارمندان و عوامل تولید محتوا در های آموزش سواد رسانهبرگزاری کارگاه

 سازمان صداوسیما

 رای مخاطبان مختلف رسانه ملیای بهایی با محوریت آموزش سواد رسانهتولید برنامه 

 های رسانه ملیای در برنامههایی جهت رعایت معیارهای سواد رسانهتدوین دستورالعمل 

 ای در رسانه ملیشده جهت آموزش مطلوب سواد رسانهنیازهای بیانتوجه به تأمین پیش 
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