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  28/10/93تاريخ دريافت: 
 21/11/93تاريخ پذيرش: 

تربيتي  بررسي نقش رسانه در نظام
 :وپرورش سند تحول بنيادين آموزش

  اي ضرورت آموزش سواد رسانه  تأكيد بر 
  نوشتة 

  *شهناز هاشمي

  چكيده
 نظـام  راهبـردي  اهداف و انداز چشم به توجه و باالدستي اسناد از الهام وپرورش با آموزش بنيادين تحول سند

اسـت.   كرده شمسي را تبيين هجري 1404 افق در تربيت و تعليم اهداف و انداز چشم  ايران،  اسالمي جمهوري
ها در تعليم و تربيت است. درواقع در مباني نظري تحول بنيادين  يكي از ابعاد مورد توجه در سند، نقش رسانه

و  هپرورش، خانواد و ايران، رسانه در كنار نظام آموزش  جمهوري اسالمي  و عمومي  نظام تعليم و تربيت رسمي
هـاي   هـا و ظرفيـت   شود. با توجه به اينكه قابليت عنوان يكي از چهار ركن محسوب مي به نهادهاي غيردولتي

سازد، اين مقاله بـا اسـتخراج و    ها و تهديداتي را در امر تربيت فراهم مي اي است كه فرصت گونه ها به رسانه
اي بـراي نيـل بـه     بندي آنها و بررسي ضرورت آموزش سواد رسانه ها به دسته بندهاي مرتبط با رسانهمل بر أت

است كه تحقـق   عبارت ديگر در اين مطالعه اسنادي نشان داده شده است. به اهداف متعالي سند تحول پرداخته
اي منسجم براي آمـوزش   هگرو تدوين برنام ها در وپرورش در حوزه رسانه اهداف سند تحول بنيادين آموزش

  اي در سطوح مختلف مدارس است.  سواد رسانه
  .اي رسانه، سند تحول بنيادين، سواد رسانه : كليدواژه

  مقدمه
وپـرورش نيازمنـد    هاي مختلف دنياي امروز، نهاد آموزش با توجه به تغييرات پرشتاب در عرصه

وپرورش نسـل   را در آموزشتحول و توجهي دوصد چندان است تا بتواند وظايف اساسي خود 
سـند تحـول بنيـادين    ”اي بايسـته و شايسـته انجـام دهـد. ايـن مهـم در        گونـه  فرداي كشور بـه 

ريـزي آموزشـي و درسـي و     بهسـازي و تحـول در نظـام برنامـه    ”عنـوان   بـا  “ وپرورش آموزش
اسـت. در ايـن مقالـه ضـمن معرفـي سـند تحـول بنيـادين          مطرح شده “هاي كالبدي زيرساخت

____________________________ 
هاي علوم انساني و  هاي آموزشي، مديرگروه پژوهش ريزي درسي و نوآوري عضو هيئت علمي پژوهشكده برنامه *

  Shahnaz_hashemi@yahoo.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، گروه ارتباطات 
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پردازد و از ايـن منظـر    عنوان ركن تربيتي در سند تحول مي به وپرورش به جايگاه رسانه آموزش
  اي ضرورت دارد.  دهد كه براي تحقق اهداف متعالي اين سند، آموزش سواد رسانه نشان مي

به مـوازات اجـراي سـند تحـول      است ولي به اجرا درآمده 1391اگر چه سند تحول از سال 
وپـرورش در حـال    رش نقشه راه اجراي اين سند نيز در وزارت آموزشوپرو بنيادين در آموزش

   گفت: وپرورش زير آموزش. فاني وتهيه است
وپرورش خواهد بـود كـه    ششم توسعه آموزش ةدرواقع سند تحول نظام آموزشي مبناي برنام

 هاي اجـراي  در كشور آغاز خواهد شد و اگر بتوانيم در برنامة ششم توسعه زمينه 95از سال 
 131از اكنـون   و هم .اي است سند تحول را در قالب نقشه راه انجام دهيم كار بسيار پسنديده

راهكـار   40بـه   )1393( وپرورش در سال جاري راهكار سند راهبردي تحول بنيادين آموزش
  )1393فاني، ( .ايم برنامه ورود كرده 99اين سند در قالب 

  پرورش و سند تحول بنيادين آموزش
كشـور و ابـزار جـدي بـراي      ةجانب هاي تعالي همه ترين زيرساخت م و تربيت از مهمتعلي ةعرص

ساز حيات طيبه باشـد. تحقـق ايـن هـدف      ارتقاي سرمايه انساني است، تعليم و تربيتي كه زمينه
طي مسير، منـابع و امكانـات الزم، تقسـيم كـار در      ةنيازمند ترسيم نقشه راهي است كه در نحو

 صورت شفاف و دقيق مشخص شده باشد. در اين مسير بهسطح ملي و الزامات 
 و باالدستي اسناد از الهام با تا شده كوشش 1وپرورش آموزش بنيادين تحول سند تهيه در
 جمهوري نظام راهبردي اهداف و انداز چشمبه  توجه و آنها بنيادين هاي ارزش از گيري بهره

  .شود تبيين شمسي هجري1404 افق در تتربي و تعليم اهداف و انداز چشم  ايران،  اسالمي
  اين سند شامل هشت فصل به شرح زير است:

  است. كار رفته در سند پرداخته كليات كه به تعريف اصطالحات به .فصل اول
عمومي  ها كه به بايدها و نبايدهاي اساسي در نظام تعليم و تربيت رسمي  بيانيه ارزش .دوم فصل
  بند به آنها باشند. ان نظام ملتزم و پايكه همه سياستگذاران و كارگزار 
پايـه   12التعليم طي  آموزان در سنين الزم بيانيه مأموريت نهاد كه زمينة دستيابي دانش .سوم فصل

مراتبي از حيات طيبه در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتمـاعي   ساله) به تحصيلي (چهار دورة سه
در سـاختاري كارآمـد و اثـربخش      و الزامي مند، همگاني، عادالنه صورت نظام و جهاني را به

  فراهم سازد.
  پردازد. ويژگي مي 15با  1404انداز كه به توصيف مدارس در سال  چشم .چهارم فصل
  كند. را بيان مي  عمومي  هدف كالن در نظام تعليم و تربيت رسمي 8 .پنجم فصل
  شمارد. هدف كالن برمي 8راهبرد كالن براي رسيدن به  15 .ششم فصل
است  هاي كالن نوشته شده هاي عملياتي و راهكارها كه براي دستيابي به هدف هدف .هفتم فصل

مـدت و   هـاي ميـان   هنگام عمليـاتي كـردن احكـام سـند در تـدوين برنامـه       كه الزم است به
  هاي عملياتي و كالن مورد توجه قرار گيرد. ها هدف مدت، پيوستگي كوتاه
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  .وپرورش جرايي تحول بنيادين آموزشچارچوب نهادي و نظام ا .هشتم فصل
در مجموع سند تحول بنيادين ضمن تعيين اهداف كالن، راهبردهاي كالن در فصـل هفـتم،   

  است. اي براي رسيدن به اهداف كالن بيان كرده راهكارهاي عمده
وپرورش شش زيرنظـام (رهبـري و مـديريت، برنامـه درسـي و       نظام تحول بنيادين در آموزش

مالي و تخصيص منابع تأمين و ارتقاي منابع انساني، تأمين فضا، تجهيزات و فناوري،  تأمينآموزشي، 
 يهـا    هاي مختلفي از حـوزه  ها ناظر بر بخش بردارد. هر يك از زيرنظام را در )و پژوهش و ارزشيابي

برنامه درسـي ملـي جمهـوري    ”فقط يك مورد آن هم ها،  زيرنظاماز  وپرورش است. اجرايي آموزش
ابـالغ   و تصـويب  92اسـفند مـاه    28در تـاريخ  برنامه درسي و آموزشي زيرنظام كه  “ايران  ياسالم
  . گيرد قرار ميزيرنظام اي دقيقاً در همين  موضوع مقاله، يعني آموزش سواد رسانهاست.  شده

  هاي زيرنظـام برنامـه   لفهؤريزي آموزشي وظيفه تحقق تقريباً همه م سازمان پژوهش و برنامه
شـدن سـند تحـول بنيـادين      آموزشـي را برعهـده دارد. ايـن سـازمان از آغـاز اجرايـي      درسي و 
ليف در أليف كتاب جديدالتأاست. ت هاي مرتبط را آغاز كرده طور جد فعاليت وپرورش به آموزش

(سه سال اول متوسـطه)   ، هفتم، هشتم و نهمو ششم ابتدايي ، سوم ، چهارم، پنجمدوم ،اول ةپاي
  ست. ا بوده مر مهماين اشاهد بسته آموزشي با رويكرد تاكنون 

  ايران جمهوري اسالمي   و عمومي  مباني نظري تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي
وپرورش و  اي توسط محققان و كارشناسان آموزش براي تهيه سند تحول بنيادين مباحث گسترده

باچة مباني نظـري تحـول   در دي است. نظران حوزوي و دانشگاهي انجام يافته با مشاركت صاحب
بنيادين به نگارش دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي به ضرورت تهيـه و مطالعـه مبـاني نظـري     

هاي اصالحي و تالشي كه براي  رغم فعاليت وپرورش كشور به نظام آموزش« :است گونه آمده اين
دليـل   است به تهدر آن صورت گرف بهبود اجزا وعناصر آن در طول سه دهه بعد از انقالب اسالمي

باشـد،   نتوانسته است كاركرد مورد انتظـار را داشـته    بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي يعدم ابتنا
هـا و   پرورش دهد كه از شايستگي  يافتگاني در تراز جمهوري اسالمي اي كه بتواند تربيت گونه به

از  ”رخـوردار باشـند.   هاي اعتقادي، عاطفي و رفتاري و هماهنگ با نيازهـاي جامعـه ب   توانمندي
گيـري از   لزوم هماهنگي با حركـت شـتابان و تحـوالت سـريع اجتمـاعي و بهـره      “ طرفي ديگر

تجارب موفق آموزشي و تربيتي عصر حاضر تحول بنيادين در نظـام تعلـيم و تربيـت كشـور را     
ست اول، ا عبارتي دو انگيزه مهم براي نگارش مباني نظري بوده به »نمايد. بيش از پيش نمايان مي

تربيت كشـور بـه    روزرساني نظام تعليم و و دوم، لزوم به توجه به فلسفه تعليم و تربيت اسالمي 
 دليل تغيير و تحوالت سريع اجتماعي.

  مباني نظري تحول بنيادين شامل سه بخش زير است:
 ايران  فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي .1
 يرانا در جمهوري اسالمي  و عمومي   فلسفه تربيت رسمي .2
  ايران  در جمهوري اسالمي  عمومي  و رهنامه نظام تربيت رسمي  .3
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  اي  سواد رسانه
هـاي  اي است. افراد در هيچ لحظـه و مكـاني از انـواع پيـام     هاي رسانه امروز مملو از پيام ةجامع
يـا  تواند با تلفن همراه راحتي مي  امروز، هر فرد به“  جهاني دهكده ”اي در امان نيستند. دررسانه
هاي گوناگون دانـش  شخصي خود در زماني كوتاه به اطالعات روزآمد و جهاني در زمينه رايانه

اصلي، دسترسي به اطالعـات نيسـت؛    بشري دست يابد. البته بايد توجه داشت كه امروزه مسئله
هاي راديو، تلويزيـون، صـفحات   اي روزانه (اعم از برنامههاي رسانهپردازش و درك تمامي پيام

هاي  ها، آگهيهاي تبليغاتي خيابانهاي تلفن همراه، بيلبوردهاي الكترونيكي، پيامكروزنامه، نامه
هـاي   اي متناسـب بـا ارزش  ...) و ميزان زماني كافي بـراي آن، انتخـاب محتـواي رسـانه     مترو و

هـاي   هاي شناختي خصوصاً براي كودكان و ... همه و همه از پيچيـدگي فرهنگي، سن و ويژگي
اي خطـري  هـاي رسـانه  آسـاي پيـام  اي امروز است. بمباران اطالعاتي و هجوم سيلنياي رسانهد

  شود.طور جدي و عملياتي به آن پرداخته نمي سفانه در جامعه ما بهأاست كه مت
ـ مستمر و مؤثر دارند؛ به ا ه،يدوسو يفراوان، ارتباط ليو رسانه به دال و نوجوان كودك  يمعنـ  ني

ـ زيخصوصاً تلو ن،يهاي نو رسانه انمتقاضي ومندان  عالقه نيتر يجدكه هم كودكان از  (شـرام و   وني
هاي كـودك و   برنامه ديتول يگذاري برا به سرمايه ديشد لتمايها  هستند و هم رسانه) 1377 گران،يد

كودكـان و   ،دهنـد  اي كـه مطالعـات نشـان مـي     گونـه  . بهدارند ديهاي جد نوجوان و جذب نسل
ـ زيهاي تلو پخش برنامه بندي مسئوالن زمان ياهداف عمده برااز  يكينوجوانان  هسـتند و   يوني

اسـت   شيكودكـان در حـال افـزا    يو ساعات پخـش بـرا   نهيجهان صرف هز در تمام نقاط باًيتقر
 نسـني  هـا در  انسـان  چون هستند؛ها  پروپا قرص رسانه ياوالً كودكان مشتر ).362 :1380 ونسكو،ي(
و پـر   يريارتباط، فراگ يبرقرار يبرا اي لهيدنبال وس وردارند و مشتاقانه بهبرخ ياز فراغت كامل نييپا

 از ،هـا  خانواده تجمعي شدن كم و ها در آپارتمان يزندگ ليدل كه به كي. كودكردن اوقات خود هستند
 يبرا اي وهيدارد كه از هر ش اريدر اخت ياديز اريمحروم است، فرصت بس زني خود همساالن با ارتباط
در  يراحتـ  جـا بـه   و همـه  شـه يكـه هم ناي بـر  عالوهها  رسانه گريد ي. از سوندن آن استفاده كندگذرا

پاسخ دهند  ازين نيتوانند به ا مي يخاص هنر هاي ييو توانا تيگيري از ظرف دسترس هستند، با بهره
ـ و يخاص كودك، نوارهـا  اتنشري و ها جز كتاب . امروزه، بهدهند يو م  ريااي و سـ  و رايانـه  ييوئدي
فعال هستند و تالش  روزي متعدد و معموالً شبانه هاي با شبكه ها ونيزيتلو ،يارتباط ليوسا هاي گونه

جذب كودكان و نوجوانان داشته  يبرا يداتيخود تول يفكر ياهداف و مبان هيبر پا كيتا هر  كنند يم
كان و نوجوانـان فرصـت و   كود رايهستند؛ ز تر نييپا نيمخاطب در سن افتنيدنبال  ها به . رسانهباشند
آنـان از   يريرپـذ يتأث زانيـ م زيـ دارنـد و ن  ارياي در اخت رسانه داتياستفاده از تول يراب يشتريعالقه ب
مسلط بر  يها قدرت ي. ارتباط با كودكان و نوجوانان براو ماندگارتر است دتريمراتب شد بهها  رسانه

 يهسـتند، معبـر   نـده يهاي آ نسل يفكر لينو و تحو يشكل دادن فرهنگ پي در كهها  جهان و رسانه
 متـون  در .)119: 1389 (اسماعيلي، رود شمار مي به ياهداف و منافع آت نيتضم يو كوتاه برا طمئنم

  ند از:ا عبارتاي  رسانه سواد آموزشي اهداف ارتباطات آموزشي
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 كننده استفاده دانش و اطالعات ذخيرة به توجه با شناختي هاي مهارت ارتقا •
   مخاطب عامة ها بر رسانه تأثير منفي كاهش و ازيس آگاه •
 غيرضروري كنندة هاي سرگرم برنامه اي و رسانه هاي آگهي اخبار، از مخاطب مصونيت •
 ها رسانه محتواي به نسبت افراد بين در موشكافانه و قانهالخ انتقادي، تفكر توسعة •
 )55 :1386 فر، سلطاني( .شنيدن و نوشتن خواندن، هاي مهارت كنار در ارتباطات بصري اشكال شناخت •

  ديگر كشورها    ةتأكيد يونسكو و تجرب
اي در بسياري كشورهاي پيشگام چون انگلستان، اسـتراليا، كانـادا، آفريقـاي     آموزش سواد رسانه

جنوبي، آمريكا و ژاپن در حال توسعة روزافزون است و بسياري از كشور ماننـد هلنـد، ايتاليـا،    
وپرورشي  آموزش ةهند، روسيه و ... چند سالي است اين مهم را در برناميونان، اتريش، سويس، 

اتحاديـة  ”، “يونسكو”المللي چون  ها و مؤسسات ملي و بين اند. بسياري از سازمان خود قرار داده
اي و ايجاد روندي فزاينده در آموزش اين مهم به مردم و  نيز تمركز زيادي بر سواد رسانه“ اروپا

  اند.  سراسر جهان داشتهكودكان  خصوصاً
 اي  يونسكو و سواد رسانه

 كـه  بيانيه اين. كرد اي آماده سواد رسانه آموزش مورد در اي هيبيان يونسكو سازمان 1982 سال در
سـواد   آمـوزش  مـورد  در يونسـكو  المللـي  بـين  اجـالس  نتيجه رسيد، امضا به كشور 19 توسط
 گفتـه  بيانيـه  ايـن  در. شـود  مـي  شناخته “گرانولد بيانيه”عنوان  بهحاضر  حال در كه اي بود رسانه
 آموزش نيازمند اين و هستند جامعه در قدرتمند و توجه قابل نيروهاي از ها يكي رسانه شود مي

 در يونسـكو  سـازمان . اسـت  شهروندان بين در سيستماتيك و منسجم اشكال اي در سواد رسانه
 نام به فردي رسانه سواد آموزش ويقتش جهت در جهاني استراتژي يك توسعه براي 2002 سال

 جوانان براي اي رسانه آموزش كنفرانس يك بعدي اقدام در. گماشت كار به را “باكينگهام ديويد”
 جهـت  الگـويي  آمـوزش  كنفرانس اين پيشنهادهاي برخي كه كرد برگزار Seville)( “سويل” در
 فضـاي  تـرويج  و تقويـت  و مدارس ها با رسانه همكاري معلمان، تعليم پژوهشي، هاي مشي خط

 .كرد مي مشخص را عمومي

  اي در انگليس سواد رسانه
گروه آموزشـي لنـدن    1929بار در سال دانند. براي اوليناي ميبسياري انگليس را مهد سواد رسانه

 آمـوزان بياموزنـد.   هاي خاص تحليل و ارزشگذاري فيلم را به دانـش از معلمان خواست تا مهارت
 فرهنـگ و محـيط: آمـوزش آگـاهي انتقـادي     كتـابي بـا عنـوان     1933ال ـدر سـ  “سـآر لوئي اف”

(Culture and Enviroment: the Training of Critical Awareness)  در اين رابطه منتشر ساخت
  است:  آن چنين نوشته اي دربارةسواد رسانه از پيشگامان عرصة “ديويد باكينگهام”كه 

هاي جمعي در مدارس است،  مند براي تدريس رسانهنهادات نظاماين كتاب اولين مجموعه از پيش
آمـوزان   هرچند مأموريت اصلي آن چيزي كمتر از ارتقاي فرهنگ نيست؛ يعني آموزش به دانش

  )33: 1998باكينگهام، (هاي جمعي.  براي تجهيز خود در برابر تأثيرات مخرب رسانه
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  اي در كانادا سواد رسانه
اي ملـي در سـطح جهـان اسـت.      هاي آموزش رسانه ترين جنبش از قوياين كشور، پايگاه يكي 

هـاي   عنـوان يكـي از سـازمان    به (The Media Awareness Network) “اي آگاهي رسانه هشبك”
رسانه در كانـادا شـروع    ةاست، توسط معلمان حوز اي اختصاص يافته برجسته كه به سواد رسانه

اسـت. آمـوزش    اي بـاقي مانـده   رين منابع سواد رسـانه ت به فعاليت كرده و همچنان يكي از كامل
  گيرد.ميهاي اوليه در آموزش فيلم نشئت  مانند بريتانيا، از فعاليت اي در كانادا به رسانه
سال و تقريباً به مـدت دو   12تا  7اي را در سطوح  هاي آموزش رسانه آموزش كانادا، برنامه ةادار

اي را در  سواد رسانه (Ontario’s Ministry of Education) “وزارت آموزش انتاريو”دهه وضع كرد. 
مركــز ”برطبــق ). 60: 1998(كبــي،  اش قــرار داد تحصـيلي  هبخشــي اجبــاري در برنامــ 1987سـال  

مطالعـات رسـانه، در كنـار     ؛(The Free Expression Policy Center) “سياسـتگذاري آزادي بيـان  
هـاي درسـي انتـاريو بـراي      رشته اجبـاري در برنامـه   خواندن، نوشتن و آموختن زبان، يكي از چهار

هـاي مـورد    اي، بخشي از برنامههاي ارتباطي رسانه طور مشابه، مهارتسال است. به 12 تا 9سطوح 
هاي ايالتي شـامل الزامـات جزيـي در     . دستورالعملاست 8 تا 1نياز زبان انگليسي در تمامي سطوح 

  ) 37 :2003وليد محور است. (هنس و كو، هاي ت ها و پروژه تجزيه و تحليل رسانه
  اي در استراليا سواد رسانه
هاي  و بر اساس ديدگاهي تركيبي در قبال فعاليت 1970 ةاي در مدارس استراليا، از ده آموزش رسانه

به بعد، استراليا آموزش سواد  1990دهة  سالة دوران قبل از دانشگاه مطرح شد. از ميانه 12تحصيلي 
اسـت. ايـن برنامـه تحصـيلي بـر       از مهدكودك تا سال دوازدهم تحصيل اجبـاري كـرده   اي رارسانه
پسـند اختيـار    شناختي تأكيد و رويكردي آزاد نسبت به هنرهاي عامه شناختي و زبان هاي زيبايي جنبه
اي فعلـي در ايـاالت    هـاي آمـوزش رسـانه    ). بسياري از نظريات و فعاليـت 13: 1998كند (هابز، مي

 (ATOM) “رسـانه  ةمعلمان استراليايي در حـوز ”است.  نظام آموزشي استراليا اقتباس شدهمتحده، از 

(The Australian Teachers of Media) اي در  طور چشمگيري در ادغام معيارهاي آموزش رسانه هب
آمـوزش و تربيـت    ةكـه زمينـ   اسـت اند؛ استراليا يكي از معدود كشورهايي  مدارس، همكاري داشته

  )603: 1391است. (پاتر،  اي را نيز فراهم آورده آموزش رسانه زةحو معلمان در
المللي آموزش براي رسـانه و  كنفرانس بين”كنندگان اي، شركتآموزش سواد رسانه توجه به اهميت با

، (International Conference For Educating for the Media and the Digital Age)“عصرديجيتال
در برنامـه   و دائمـي    غيررسـمي  طورجاي ممكن، به در هر ايآموزش رسانه« كنند كهتوصيه مي

گذاري ايـن آمـوزش،   بهترين زمان براي پايه» .آموزش ملي و در مرتبه سوم، قرار گيردو  درسي
دوران پيش از دانشگاه و خصوصاً دبستان است چراكـه هنـوز ذهـن كـودك كـامالً بـر اسـاس        

است و نيز اينكه كودكان و نوجوانان بزرگترين مخاطبان خاص  قراردادهاي اجتماعي بسته نشده
 اي هستند.  رسانه
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اي نبايـد بـا آمـوزش و فراگيـري از طريـق      آنچه حائز اهميت است آنكه آموزش سـواد رسـانه  
مثابة وسايل كمك آموزشي خلط شود، مثالً اسـتفاده از تلويزيـون يـا رايانـه      ها بهها يا با رسانه رسانه

ويژه در رابطه با عالقـه و اشـتياق   بزاري جهت آموزش علوم يا تاريخ. تكيه بر اين مسئله بهعنوان ا به
هـا  كند؛ آنجاكـه رسـانه  هاي نوين در آموزش، مهم جلوه ميگيري از فناوريفراوان امروزين به بهره

  )32و  31 :1389 ،باكينگهام(شوند.  مثابة ابزاري خنثي در رسانش اطالعات ديده مي اغلب به
  هاي رسانه اي و نظريه سواد رسانه

جاي توان  مي “محور مخاطب”و  “محور رسانه”هاي ارتباطات را در دوگونة متمايز  نظريه طور كلي به
هـا و رفتـار مخاطـب تأكيـد      ثيرگذاري بر نگرشتأها در  محور بر قدرت رسانه هاي رسانه نظريه .داد
هـا و برداشـتي خـاص قائـل      يرنده، معنا و ... تعريفچون فرستنده، پيام، گ  كنند و براي مفاهيمي مي

ها و پيام، مخاطب را عنصري منفعل و  ها ضمن تأكيد بر اهميت و نقش رسانه گونه نظريه اين .هستند
  .كنند پذيرنده در فرايند ارتباط تلقي مي

ينـد  ابا تأكيد بـر اهميـت و قـدرت مخاطـب در فر    محور  مخاطبهاي  در نقطة مقابل، نظريه
ها و پيـام را بـه    اط و نقش فعال او در معناسازي، تعبير و تفسير پيام، قدرت و اهميت رسانهارتب

هـايي كـه همگـان مفهـوم      ها در خلق پيـام  رسانند. در چنين رويكردي، قدرت رسانه حداقل مي
كه طـي آن   شود به اصولي توجه ميشود. در عوض،  كم گرفته مي واحدي از آنها دريابند، دست

هـا بـا دانسـتن     اندركاران رسانه و دست .شود ها منتسب مي سوي مردم خلق و به رسانهمعاني از 
نگرش و رفتار بـر   يالقا است همچنان در صدد نگرشي يا و ها انديشه چه داراي اينكه مخاطب

محور براي قدرت و  محور و چه مخاطب هاي ارتباطات چه رسانه تمام نظريه .آيند برمي مخاطب
دهند تا  ها را ارتقا مي كه دانش و مهارت رسانه طوري شوند به ر خدمت گرفته ميها د نفوذ رسانه

  به نوعي بر افكار مخاطبان تأثير  بگذارند. 
اي  اي است. سواد رسانه سواد رسانه ةاي كه منافع مخاطبان كانون توجه است نظري تنها نظريه

  ست.ها مدنبال ارتقاي مهارت مخاطب براي گزينش، تفسير و نقد پيا به
  روش تحقيق

بندي بر مبناي هدف يـك تحقيـق كـاربردي     روش تحقيق از نوع اسنادي است و از لحاظ دسته
توصيفي اسـت كـه نقـش     ةوپرورش است. همچنين يك مطالع تربيت در آموزش ةناظر بر مسئل

و “ مباني نظري تحـول بنيـادين  ”است: يكي  رسانه در دو سند باالدستي مورد بررسي قرار گرفته
طور مسـتقيم بـه    در اين دو سند هر بندي كه به“. موزش و پرورشآسند تحول بنيادين ”ديگري 

  است.  آوري و بررسي شده است جمع رسانه اشاره شده
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  مرور جايگاه رسانه در سند تحول
  و عمومي  نقش رسانه در تربيت رسمي 

رصه را بر ديگر عوامل سهيم در هاي هنري براي مخاطبان روز به روز ع استفاده از انواع جذابيت«. 1
تربيت به خصوص نهادهاي تربيت رسمي و نهادهاي سنتي تربيـت (نظيـر خـانواده و مسـجد)     

  )180 :1390، (مباني نظري »نمايد. تر مي تنگ
دليـل گسـتره و حـوزة     است و بـه  ها در تمامي جوامع افزايش يافتهامروزه نقش و جايگاه رسانه«. 2

ا در داخل و خارج از كشورها و جذابيت و مقبوليت آنها در بين مردم، هپوشش وسيع اين رسانه
ها در جهت تحقـق اهـداف   است كه از اين رسانه ها در اين راستا قرار گرفتهامروزه تالش دولت

هـاي ملـي (نظيـر     تربيتي خويش استفاده كند. از آنجايي كه استفاده متربيـان و مربيـان از رسـانه   
هاي جديد (مانند شبكه تارنماي جهـاني) اسـت. بنـابراين    صداوسيما) همچنان بيشتر از فناوري

توانـد و بايـد بـا     مندي از ظرفيت تربيتي رسانه مـي نظام تربيت رسمي و عمومي در جهت بهره
مناسب،  هايهاي تربيتي متنوع و مفيد به رسانة ملي و يا با طراحي سايتسفارش ساخت برنامه

  )319 :همان» (در جهت ارتقاي سطح تربيتي مخاطبان خود بكوشد.
هـاي اجتمـاعي   اصوالً در عصر حاضر رسانه يكي از عوامل قدرتمند و تأثيرگذار بر جريـان . «3

است. به طريق اولي اين نهاد عظيم اجتماعي بر فرايند تربيـت و تربيـت رسـمي و عمـومي     
اي باشد كـه از  گونه نهاد تربيت رسمي و عمومي بايد بههاي حاكم بر اثرگذار است. سياست

هاي نهاد رسانة ملي در توسعه و تقويت تجارب تربيتي بهـره گرفتـه شـود. اگرچـه     ظرفيت
گـذاران   گيري و نفوذ سياسـت هاي كالن اين دو نهاد فراتر از توان تصميمهمسويي سياست

اني براي توسـعه و بهبـود كمـي و    هاي فراودو نهاد است اما در مجموع رسانة ملي ظرفيت
مثابة  عالوه رسانة ملي به كيفي تربيت رسمي و عمومي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به

ترين عامل تربيت عمومي غيررسمي در جوامع معاصر، بايد با تربيت رسمي و عمـومي  مهم
  )همان(» ت پذيرد.هماهنگ باشد و بين اين دو نهاد تربيتي نوعي تقسيم كار و وظايف صور

 تكريم در  فرهنگ عمومي اعتالي براي اجتماعي هاي فرصت و امكانات كارگيري به و ريزي برنامه. 4
كـه   ؛)38: 1390، ملي (سـند تحـول   رسانه ظرفيت از استفاده تأكيد بر با معلم مقام پاسداشت و

 و نقـش الگـويي   بـر  كيـد أت بـا  انساني منابع اي حرفه جايگاه و اجتماعي منزلت ارتقا«هدف آن 
  )10راهكار  ،همان.» (است معلم جايگاه
  و عمومي   عنوان ركن اساسي تربيت رسمي رسانه به

دهي شده، قانوني،  شكل سازمان بخشي از جريان تربيت است كه به 2و عمومي  تربيت رسمي« .1
 و الزامي در مدرسه با محوريت دولـت اسـالمي و مشـاركت فعـال ديگـر      عادالنه، همگاني
پـذيرد و بـا    صورت ميــ  ها و نهادهاي غيردولتي خانواده، رسانه و سازمان ـاركان تربيت ـ

وجـوه اختصاصـي    همـراه بـا توجـه بـه     ـتأكيد بر وجوه مشترك (انساني، اسالمي، ايراني) ـ
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اي از آمـادگي را   در پي آن است تـا آنـان، مرتبـه    ــ ويژه هويت جنسيتي) هويت متربيان (به
دسـت آورنـد كـه     ات طيبه در ابعاد گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي بهبراي تحقق حي

  )236 :1390 (مباني نظري،» تحصيل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد.
اطالق عنوان ركن فرايند تربيت به رسانه با توجه به گستردگي نقش و ميزان تأثيري (مثبـت  «. 2

   )181 :همان» (توانند بر كاركرد تربيت داشته باشند. ع رسانه مييا منفي) است كه انوا
 ـ گزارهـعمومي در سند تحول دو گزاره  رسمي تربيت و تعليم نظام ارزشي  گزاره 30. در بين3

 مردمـي،  نهادهـاي  مذهبي، اماكن تربيتي نقش  :15گزاره (به رسانه مربوط است.  ــ17و 15
 هـاي  فنـاوري  و رسـانه  نهاد تربيتي و تعليم نقش و جايگاه :17 گزارهو ها  و رسانه اجتماعي
  ) 14: 1390، (سند تحول )هوشمندانه گيري بهره و ارتباطي

با توجـه بـه نقـش رسـانه و تحـوالت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و گسـترده نفـوذ و           . «4
بسيار سـهيم و  عنوان يكي از عوامل  بايد از رسانه نيز بهتأثيرگذاري آن در فرايند تربيت، مي

ركن آن نام برده شود. زيرا در عصر حاضر بـا تأسـيس    ةمثاب مؤثر در فرايند تربيت و حتي به
ها، زندگي انسان متحول شـده  ها و فرا زبانهاي اطالعاتي و ايجاد ابر متنها و شبكهشاهراه

مينـه ورود  است. البته از مجموعه رويكردهايي كه در ز اي از زندگي پديد آمدهو معناي تازه
گرانـه و  فناوري اطالعات و ارتباطات به عرصه تربيت وجود دارد، اتخـاذ رويكـرد اصـالح   

گرانه در مواجهه با تغييرات حاصل از فناوري كارسازتر است. يعني در عين هشـياري و  كل
رات مثبـت آن را مـورد توجـه قـرار داد و     يثتـأ توجه به تبعات منفي ناشي از فناوري، بايـد  

  )344: 1390، (مباني نظري »ازنده بين فرهنگ و فناوري را پذيرفت.تعاملي س
است  عنوان يكي از اركان تربيت شمرده شده به دهند كه رسانه اين بندها به روشني نشان مي

دهد. اين اهميت به خودي خود نشانگر  و به روشني اهميت و جايگاه رسانه در سند را نشان مي
است. چراكه استفاده بهينه از رسـانه مسـتلزم آمـوزش نحـوه      اي هم اهميت آموزش سواد رسانه

  اي است.  استفاده از رسانه و مواجهه با محصوالت رسانه
تربيت غيررسمي آن شكلي از جريان تربيت اسـت كـه در   « نقش رسانه در تربيت غير رسمي.

ار، در هاي الزم جهت درك موقعيت و اصالح مداوم آن بر اساس نظـام معيـ   آن انواع شايستگي
دهـي   سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سـازمان  جهت آماده

مشخص و از طريق تجـارب داوطلبانـه متربيـان (ماننـد حضـور در خـانواده، مطالعـة كتـاب و         
ها، شركت در مسـاجد   ها و انجمن روزنامه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در فعاليت گروه

دهد كه نقـش رسـانه تنهـا بـه      ) اين بند نشان مي228: همان» (شود. فل مذهبي) كسب ميو محا
شـود. ايـن مهـم     را هم شامل مـي  محدود و منحصر نيست بلكه تربيت غيررسمي   تربيت رسمي

توانـد   اي مـي  اي است چراكه آموزش سـواد رسـانه   بيانگر نقش و اهميت دو چندان سواد رسانه
و عمـومي    اي مصـون دارد. نكتـه ديگـر اينكـه تربيـت رسـمي       اي رسانهه نوجوانان را از آسيب
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ها و نهادهاي غيردولتي در دورة محدودي از زندگي افراد بر تربيت آنها تأثير گذارند در  سازمان 
  هم وجود دارد. عمومي  كه نقش و تأثير رسانه، قبل و بعد از تربيت رسمي  حالي

در جنبـة فـردي   . «جوانان كه بر عهده مسـئوالن اسـت  مثابة حق نو اي به آموزش سواد رسانه
طور كلي مسئوليت اوليه و اصلي تربيـت   اند. لذا به تربيت، فرد و خانواده صاحب حق و تكليف

كودكان با والدين است و دولت نقش مكمل و ناظر را بر عهده دارد. ولي ايفاي جنبة اجتمـاعي  
مة نهادهاي سهيم صورت پذيرد كه در تربيـت  حق بر تربيت بايد با مسئوليت اركان تربيت و ه

رسمي و عمومي مسئوليت اصلي بر عهدة حاكميـت اسـت و والـدين نقـش مكمـل و نـاظر را       
  ) 213: همان( .»دارند

نظر به اينكه هر انساني داراي حق و حقوقي است و از طرف ديگر نيـز تكـاليفي بـر عهـده     
توان گفـت حـق    است، لذا مي پذيرفته شدهدارد كه در قالب حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي 

تربيت نيز دو جنبه فردي و اجتماعي دارد. تربيت فردي به عهـده خـانواده و تربيـت اجتمـاعي     
از ايـن منظـر    ”. هـا و نهادهـاي غيردولتـي اسـت     وپرورش و سازمان افراد به عهده نظام آموزش

   “است.اي در مدارس حق نوجوانان  توان گفت كه آموزش سواد رسانه مي

  ضرورت هماهنگي نظام تربيت  
جويي يك اصل مهم و حاكم بر روابط بيروني تربيت رسمي و عمومي بـا  شك، مشاركت بي. «1

هماهنگي نظـام تربيـت رسـمي و    ”هاي جامعه است. يكي از مصاديق اين اصل ديگر بخش
 عمومي با نهادهـاي متـولي فرهنـگ عمـومي (نظيـر رسـانه و مسـاجد) در فراينـد اصـالح         

  )286: همان( »است. “اجتماعي
اند از:  شده در فلسفة تربيت در جمهوري اسالمي ايران، اركان تربيت عبارت بر اساس مباني بيان«. 2

البتـه در راسـتاي    3هـاي غيردولتـي.   دولت اسالمي (حاكميت)، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان
بيت رسمي و عمومي بر جنبه فـردي  گفته و تقدم جنبه اجتماعي ترمباني سياسي و حقوقي پيش

سازي جهـت تحقـق حيـات طيبـه و هـدايت فـرد و       آن، دولت اسالمي (به لحاظ رسالت زمينه
ها و اقدامات نظام تربيت رسمي و عمومي نقش محوري ها، برنامهدهي سياست جامعه) در سامان

وري بايد عالوه بر تري بر عهده دارد. لذا دولت اسالمي به دليل داشتن همين نقش محو اساسي
هـاي تربيـت   ذاري و نظارت، شرايط و لوازم تحقق در حد مقبول و مناسب بـا ويژگـي  گسياست

گونـه   طور عادالنه براي همة مخاطبان اين نوع تربيت تأمين كند. امـا ايـن   رسمي و عمومي را به
رايند  تربيت توجهي به نقش فعال ديگر اركان تربيت در فآفريني دولت اسالمي نبايد به بينقش

دهي نظام تربيت  رسمي و عمومي منجر شود. لذا عالوه بر نقش اساسي دولت اسالمي در جهت
هاي ديگر حق و تكليف دارند كه بـه شـكل   رسمي و عمومي، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان

  )252: همان( »هاي اين نظام مشاركت جويند.مؤثر و هماهنگ در فعاليت
و عمومي، عموم   ي ميان عوامل متعدد سهيم در تربيت رسمييوسهنگي و هم. براي ايجاد هما3

اعم  ــ راد جامعه بايد هم غايت، هدف كلي و اهداف مشتركي براي انواع تربيت عموميـاف
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ود و هم با تقسيم كار و وظايف ميان عوامل سهيم، زمينه ـن شــ تعييـو غيررسمي  از رسمي
طور ويژه در سطح ملي  آنها فراهم شود. در اين ميان بايد بهتعامل سازنده بين  افزايي و هم

  عمل آيد: نوعي تعامل، هماهنگي و تقسيم وظايف با نهادهاي ذيل به
 خانواده •
 نظام آموزش عالي •
 هاي ارتباطي ملي ملي و ساير شبكه ةرسان •
 هاي علميه حوزه •
 و ...)  مينهادهاي تبليغات ديني (مساجد و مؤسسات مذهبي، سازمان تبليغات اسال •
 (مطبوعات، هنرهاي نمايشي و مراكز فرهنگي) نهادهاي تربيت غير رسمي •
  )345 :هماناي (وزارت كار و امور اجتماعي، و ...) ( نظام آموزش فني و حرفه •
الزم  همكـاري  سند، اين چارچوب در اند موظف ملي، ةرسان ويژه به نهادها، و ها دستگاه تمام در«. 4

وپـرورش   آمـوزش  بنيـادين  تحـول  اهداف تحقق براي را عمومي رسمي يتترب و تعليم با نظام
 وزيـر  توسـط  سـاالنه  صـورت  بـه  هـا  دسـتگاه  همكـاري  ميـزان  و نحـوه  گزارش. دارند معمول
  )34 :1390سند تحول، ( .شد خواهد ارائه فرهنگي انقالب عالي شوراي به وپرورش آموزش

 تعليم نظام فعال و اثربخش تعامل«نويسد:  مي 8در فصل ششم سند تحول در راهبردهاي كالن بند . 5
 بر تأكيد با رسانه و خانواده نهاد ويژه به هاي مرتبط دستگاه و نهادها ساير با  عمومي  رسمي تربيت و

  )23 :همان) (4،2،1 و 7هاي كالن  هدف(.» غيررسمي و  رسمي تربيت و تعليم مرزهاي كاهش
 در خـانواده  هـا و  رسانه مدرسه، نقش تبيين براي وزشيآم هاي پودمان و راهنما اصول . تدوين6

 و بـراي همـاهنگي   الزم سـازوكارهاي  ايجـاد  و مدرسـه  به كودك ورود نيازهاي پيشتأمين 
). كـه هـدف   31: همان(  عمومي  رسمي تربيت و تعليم نظام اهداف با و هم با آنها همسويي

 در ايفاي خانواده هاي مهارت و ها توانايي سطح افزايش به كمك و خانواده بنيان تقويت«آن 
  است. » اسالمي جامعه اقتضائات با متناسب تربيتي نقش

 رسـانه  ويـژه  بـه  ــها  رسانه ظرفيت از استفاده و اجتماعي و فرهنگي مراكز با اثربخش تعامل. 7
 اجتمـاعي و  سـرماية  توليد در عمومي رسمي و تربيت تعليم نظام جايگاه تبيين براي ـملي ـ
 معـارف  منظـر  از كشور آينده سرنوشت در آن نقش انگاري كوچك از جلوگيري و يفرهنگ

 و  عمـومي   رسـمي  تربيـت  و تعلـيم  نظـام  مشاركت كه هدف آن افزايش .)37: هماناسالمي (
 فرهنگـي،  دينـي،  هـاي  عرصـه  در كشـور  تعالي و رشد آموزان در و دانش معلمان و مدرسه

 و اجتمـاعي  فرهنگـي،  انسـاني،  سـرمايه  مولد نهادعنوان  به ملي و سطح محلي در اجتماعي
  )35: همان( معنوي.

اين هماهنگي نهادها الزمة انسجام در نظام تربيتي و كاميابي آن است و در  اين ميان رسـانه  
ثري در بازتوليد اين نظم گفتماني دارد. اگر قرار باشد نهادهاي مختلف الگوهاي تربيتي ؤنقش م

دف مطلوب محقق نخواهد شد. لذا رسانه هم از جهت ارائة تصويري مختلفي را ترويج دهند، ه
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جايگـاهي ويـژه در    راستا ميان نهادها و هم در تقويت فرهنگي و ارزشي نظام تربيتي اسالمي هم
فرينـي  آ تواند به اين نقـش  كه مي اي، عامل مهمي  ميان نهادها دارد. اما در كنار اين رسالت رسانه

  اي در مدارس است.  دن آموزش سواد رسانهكر حياتي كمك كند، لحاظ
   ها پيچيدگي و تنوع انواع رسانه

در انواع ديداري، شنيداري، مكتـوب،   ــبا توجه به رشد و گسترش رسانه در دوران معاصر. «1
كـه بـا تكيـه بـر      ــ ي و فرا مليـويت ملـردي و با هـي و فـال جمعـالي و در اشكـديجيت

رصه فناوري اطالعات و ارتباطات همواره بر گستردة نفـوذ و  هاي قابل توجه در ع پيشرفت
  ) 178(مباني نظري:  »شود. تأثيرگذاري آنها افزوده مي

 فنـاوري  نـوين  اشـكال  يـژه و بـه  رسـانه  انـواع  تـوان  مي كه شود منجر گمان اين به نبايد لذا. «2
 و سياسـتگذاري  و طراحي فراملي و المللي بين سطوح در عمدتاً كه را ارتباطات و اطالعات
 در رسـانه  كـه  دكـر  توجه بايد بلكه داد، قرار كنترل تحت تربيتي لحاظ به ،شوند مي مديريت
فراينـد   بـر  مـؤثر  بسيار كاركرد با البته و بيروني محيطي عامل صورت به بيشتر معاصر دنياي
 تتربيـ  اهـداف  تحقـق  مسير در را فراواني تهديدهاي و ها فرصت كه آيد مي شمار به تربيت

 مناسب تدابيري رسانه انواع با هوشمندانه و فعال مواجهة براي است الزم لذا و دارد دنبال به
 تربيتـي  نهادهـاي  تمـام  و مـؤثر  و سـهيم  عوامـل  همه سوي از شايسته اقداماتي و انديشيده
  )182: همان» (شود. اجرا و طراحي

هاسـت كـه    ز انـواع رسـانه  اي ا اشاره به اين تنوع و تكثر در واقع اذعان بـه فضـاي پيچيـده   
جـا   است. همـه  نوجوانان را از جهات گوناگون در معرض تهديدات فرهنگي و معرفتي قرار داده

آيـد كـه بـراي كـاهش      هاي جديد شـمرده مـي   حاضري و دسترسي سهل از خصوصيات رسانه
 اي مجهز و مسلح شـوند. ايـن مهـم تنهـا     هاي آنها ضرورت دارد نوجوانان به سواد رسانه آسيب

است، رسالت خـانواده   كه در سند نيز مورد توجه قرار گرفته وظيفه مسئوالن نيست بلكه همچنان
 رسـانه  ابـزار  از مناسب استفادة در خانواده مديريت يارتقا و آموزش :4/ 1 راهكار«هم هست: 

  )31: 1390(سند تحول،  .»عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام اهداف با همسو محيط خانواده در
دهد كه آموزش والدين نيز بايد در دستور كار قرار گيـرد. از سـوي ديگـر،     بند نشان مي اين

اسـت كـه    خاطر ايجاد شـرايط جديـد باعـث شـده     هاي اطالعات و ارتباطات به حضور فناوري
رود. از اين رو در سند  ها تغيير يابد مسلماً از معلم امروز انتظارات ديگري مي رويكردها و رويه

نهـا  آ “كنندگي هدايت و گري تسهيل”است و بر نقش  تأكيد شده “متربيان با معلمان تربيش تعامل”
  افزايي معلمان نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.  است. لذا توانمندسازي و مهارت تأكيد شده

  آموزان  سازي دانش تأكيد بر مصون
سد بايد نظام تربيـت رسـمي و   رنظر مي به ]رسانه فراملي[اما در خصوص ديگر انواع رسانه . «1

ها را در پيش گيـرد  انديشانه و هوشمندانه با اين رسانهعمومي رويكرد مواجهه فعال و مثبت
سازي متربيان جهت مواجهه خردورزانه با انـواع رسـانه، ايشـان را بـراي     و با تأكيد بر آماده
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رســانه و هــاي گيــري از ظرفيــتمــدار و عقالنــي در عصــر رســانه و بهــره حضــور ارزش
جـاي برخـورد محدودكننـده و     سازي نسبت به تهديدات انواع روزافزون رسـانه (بـه   مصون

  )319 نظري: مباني(» تكفيري) آماده سازد.
هـاي نظـام   هـا و برنامـه  اي و فناوري بايد در راستاي اهداف، سياسـت ظرفيت محيط رسانه. «2

هـاي   ي كه زمينـه رشـد توانمنـدي   اگونه تربيت رسمي و عمومي مورد استفاده قرار گيرد، به
نتايج تجـارب متـراكم بشـري در عرصـه علـم و       ةگيري و توسعمتربيان در شناخت و بهره

د تـا بـا عنايـت بـه     كنـ  تنها متربيان را قادر مـي  گيري نهند. اين جهتكپذير وري را امكانافن
هسـتي و   تغييرات و تحوالت آينده با كسب دانش الزم و بينش ارزشمدار نسبت بـه جهـان  

نند. بـديهي  كاي در مواجهه با آن اتخاذ هايش احترام قائل شوند بلكه، روش مسئوالنهپديده
جـاي محدودسـازي در نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي        سـازي بـه  است رويكـرد مصـون  

اي هاي الزم را در متربيان براي برخورد سازنده با تأثيرات نـامطلوب محـيط رسـانه    ظرفيت
  )345: انهم(» كند.فراهم مي

سازي و نه محدودسـازي، در اينجـا سـتودني و اميدواركننـده اسـت و       تأكيد سند بر مصون
ريـزي از   ساختن آن نيازمنـد برنامـه   اي باشد كه عملي سواد رسانه ةكنند تواند تداعي روشني مي به

  سوي كارشناسان است.

  گيري نتيجه
تـوان گفـت    ش بـه جرئـت مـي   وپـرور  اي سـند تحـول بنيـادين آمـوزش     بندهاي رسانه با مرور
شـود) بـراي    آن (كه شامل خواندن و نوشتن و ... مي ةتي و جاافتادكه سواد به معناي سنّ همچنان
آمـوزان در   تربيـت دانـش   ةاي نيز مهم است و الزمـ  آموزان مهم است، ارتقاي سواد رسانه دانش

بسـيار گسـترش    ها در زنـدگي  رود چراكه ضريب نفوذ و حضور رسانه شمار مي عصر حاضر به
محور بـراي قـدرت و نفـوذ     محور و چه مخاطب هاي ارتباطات چه رسانه است. تمام نظريه يافته
دهند تـا بـه    ها را ارتقا مي طوري كه دانش و مهارت رسانه شوند به ها در خدمت گرفته مي رسانه

  نوعي بر افكار مخاطبان تأثير بگذارند. 
اي  اي است. سواد رسانه توجه است نظرية سواد رسانه اي كه منافع مخاطبان كانون تنها نظريه

 ةسـت. در مقابـل ايـن هجمـ    ها دنبال ارتقاي مهارت مخاطب براي گزينش، تفسير و نقد پيـام  به
اطالعاتي كه درست و نادرست، مطلوب و نامطلوب درهم آميختـه، مخاطبـان چگونـه مهـارت     

تـأثير   ست ندهنـد و از طرفـي تحـت   خود را افزايش دهند تا اطالعات درست و مطلوب را از د
اي را از طريـق   هاي نادرست و نامطلوب قرار نگيرند. البته مخاطبان تا حدودي سواد رسـانه  پيام

اي را كسـب   كنند اما مخاطب كودك و نوجوان چگونه بايد سواد رسانه تجربه كسب كرده و مي
دهـد كـه آمـوزش سـواد      كند. تجربه كشورهاي پيشرفته كه مواردي از آنها ذكر شـد نشـان مـي   

اي در مـدارس،  با آموزش سواد رسانه اي براي نوجوانان راهكاري بايسته و شايسته است. رسانه
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اي بـه   ها و توليدات رسـانه  آموزند و براي مواجهه با برنامه را مي “ها رسانه”كودكان و نوجوانان 
ز الزمة موفقيت و بـه ثمـر   اي شده امرو شوند. چيزي كه در دنياي رسانه تفكر انتقادي مجهز مي

  نشستن هر نظام تربيتي است. 
  ها نوشت پي
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