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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تطبیقی برنامه های درسی مربوط به سواد رسانه ای بین کشورهای کانادا ،ژاپن و ایران است.
جامعه آماری برنامه های درسی سه کشور ذکر شده و نمونه آماری برنامه درسی سواد رسانه ای با نمونه گیری هدفمند انتخاب
گردید .بدین منظور با روش جستجوی در اسناد مکتوب و سایت های اینترنتی داده ها جمع آوری گردید و با روش جبر بولی،
تجزیه و تحلیل انجام گرفت .نتایج نشان داد در اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای سه کشور ،درک و بکارگیری محتوای
رسانه ای ،مهارت های عملی برای زندگی کارآمد از اشتراکات می باشد .از طرفی تفکر انتقادی در مدارس کانادا و ژاپن مورد
تاکید است .در ابعاد و رویکردها ،رویکرد انتقادی در کانادا و ژاپن ،رویکرد کارآفرینی و آمادگی ورود به حرفه و شغل در کانادا
و ایران و کسب مهارت ها و شایستگی های الزم برای زندگی در ژاپن و ایران مطرح است.
کلیدواژهها :تطبیق ،برنامه درسی ،سواد رسانه ای ،جبر بولی

1-Media Literacy
 - 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی(دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری) (نویسنده مسئول)
 -3استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
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مقدمه
در دوران جدید با ویژگی ظهور وسایل ارتباطات نوین ،جوامع تحت نفوذ و بمباران اطالعاتی و رسانه ای قرار گرفته و به نظر می رسد به منظور
بقاء در این شبکه اطالعاتی که در سراسر محیط فرهنگی انسان ریشه دوانیده حفظ استقالل فکری و اندیشه ،اجتناب از انفعال ،بهره مندی از تفکر
انتقادی و افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرآیند پیچیده و فراگیر از طریق تکوین و تکامل سواد رسانه ای قابل حصول تلقی
می شود (حسین زاده ،محمدی لرستانی.)1389 ،
بسیاری از عالقمندان پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت به مقایسه برنامه های درسی در نظام های آموزشی می پردازند .دولت ها به نحو فزاینده
ای ،برنامه های درسی خود را با شیوه های مرسوم در سایر جوامع برای دستیابی به ابتکارات نوین در رقابت های بین المللی مقایسه می کنند.
حوزه مطالعات برنامه درسی ،ابزارهای روش شناختی و نظری فراوانی را برای مقایسه برنامه های درسی تدارک دیده است .در واقع ،می توان این
گونه ادعا کرد که همه پژوهش های مربوط به برنامه درسی تا حدی درگیر مقایسه – یکی با دیگری -در تحلیل پدیده ها هستند .برای همه این
پژوهش ها ،پرسش از " چه هست" در برابر " چه نیست" آشکارا مطرح است .به هر حال ،تطبیق به نحو ضمنی باعث می شود که تفاوت ها و
تشابهات آشکار گشته و " غریبه ها آشنا و آشناها غریبه " شوند .برنامه درسی امری پیچیده ،چند وجهی و دارای اشکال متنوعی از نقاط کانونی
و محوری است .این امر ،اگر چه میدان عمل پژوهشگران را برای مقایسه و ارائه تحلیل جامع محدود می سازد ،ولی مانع عالقمندی آنان برای
تالش بیشتر در جهت دستیابی و کشف پرسش هایشان نمی شود (آدامسون و همکاران.)1389 ،

مبانی نظری
آلوین تافلر 4با اشاره به این که نهادهای آموزش و پرورش به شدت تحت تاثیر رویکردهای جهانی قرار دارند ،معتقد است که با توجه به اهداف
مهم مدرسه ،که آماده سازی کودکان و نوجوانان برای زندگی و جامعه است ،انتظار این است که آموزش و پرورش با تغییرات اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی در سطح ملی و بین المللی متناسب ،همسو و هم جهت باشد .او در ادامه نتیجه می گیرد که اگر آموزش و پرورش با رویکردهای جهانی
همسو نباشد ،منسوخ خواهد شد و آموزش های غیر رسمی و فرا ملی جای آن را خواهد گرفت .به طور کلی همه ما به طور دائم تحت بمباران
انواع و اقسام پیام ه ای رسانه ای قرار داریم ،به گونه ای که هر پیامی ارزش ها و سبک های زندگی خاصی را به ما القا می کند .با توجه به این
مسئله است که می گوئیم مخاطبان عصر اطالعات ،به ویژه نوجوانان و جوانان ما ،نیازمند آموختن مهارت های سواد رسانه ای هستند تا بتوانند
اهداف نهفته در سبک زندگی القا شده در هر پیام را شناسایی کنند و برخورد فعاالنه تری با محتوای رسانه ای داشته باشند .این هدف هنگامی
محقق می شود که نهادهای آموزشی بتوانند افراد را طوری پرورش دهند که قدرت تشخیص و توانایی رمزگشایی محتوای پیام های رسانه ای را
داشته باشند.امروز ه در اغلب کشورهای دنیا از جمله انگلستان ،استرالیا ،فنالند ،دانمارک ،سوئد ،فرانسه ،آلمان ،هلند ،روسیه ،کانادا ،ایاالت متحده،
آفریقای جنوبی ،مالزی و ژاپن ،آموزش سواد رسانه ای را در پایه های مختلف تحصیلی به صورت جدی دنبال می کنند (نصیری.)1391 ،

4- Alvin Toffler
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همگام با ت حوالت فناورانه ،شیوه های یادگیری نیز در حال تغییر هستند و دانش آموزان باید خود به تجزیه و تحلیل اطالعاتی بپردازند که با
یکی دو اشاره (کلیک) به دست می آورند .با دسترسی دانش آموزان به منابع مختلف در فضای مجازی ،عضویت آن ها در شبکه های اجتماعی،
جستجوهای اینترنتی و ده ها فعالیت ارتباطی دیگر ،از سهم فیزیکی مرزهای مدرسه کاسته و بر مساحت مجازی آن افزوده می شود .در این میان
دانش آموزان فقط به اطالعات ضروری و محتوای سالم رسانه ها دسترسی ندارند و استفاده آن ها تنها نمی تواند به موارد علمی و مفید بسنده
شود .آموزش سواد رسانه ای می تواند یاری گر آن ها در استفاده مفید از رسانه ها باشد (تقی زاده ،کیا.)1393 ،
رسانه ها به دلیل حضور مداوم و موثر در ایجاد و شکل گیری سبک های جدید زندگی از جاذبه های عینی-مجازی برخوردارند که نه تنها می
توانند نیازهای اجتماعی نسل بالنده جامعه را به نوعی برآورده سازند بلکه فراتر از آن در ساخت انسان جدید براساس نوعی از تفکر جمعی که در
فرهنگ خاص هویت مدار ریشه ندارد ،تاثیرگذاری جدی داشته باشند .برنامه های رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون که بازگوکننده وضعیت
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه اند ،در عین حال که از ارزش ها و اعتقادات فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر می پذیرند می توانند شکل دهنده و
تغییردهنده این ارزش ها و اعتقادات نیز باشند و یا شبکه های اجتماعی که با قدرت ارتباطی خود در شرایط کنونی جهان در تالش اند که ارتباطی
وسیع میان افراد و شهروندان ایجاد کنند که در صحنه واقعی با این وسعت و تنوع امکان پذیر نیست .امری که در گذشته و در تاریخ روابط بین
الملل در تئوری و عمل به یک رویا شبیه بود .اینترنت به کلی این خط سیر را تغییر داده و امکان برقراری ارتباط بین افراد و گروه های یک اجتماع
با افراد و گروه های جوامع دیگر را مهیا کرده است(کوثری.)1386 ،
حتی اگر جوانان در دنیایی غوطه خورده باشند که رسانه و فناوری در همه ابعاد زندگی و جامعه آنها وارد شده باشد  ،تعداد کمی از برنامه های
آموزش معلمان در حال آماده سازی معلمان برای کمک به دانش آموزان خود برای درک انتقادی از پتانسیل ها و محدودیت های این تغییرات
هستند .بسیار مهم است که معلمان جدید یاد بگیرند که چگونه به دانش آموزان k-12خود آموزش دهند تا همه چیز را از متن های دانشگاهی
گرفته تا رسانه های اجتماعی با انتقاد بخوانند و بنویسند .این بدان معناست که آموزش و پرورش مسئول آموزش موج جدید معلمان ،نه تنها با
جدیدترین فناوری بلکه مهم تر از همه ،با تئوری انتقادی سواد رسانه ای و آموزش به روز باشند .این آمادگی برای کمک به معلمان و دانش آموزان
در تفکر و عملکرد انتقادی ،فناوری ارتباطات اطالعاتی ( ،)ictرسانه ها و فرهنگ عامه ضروری است ( .).kellner& share, 2019

درگیر کردن معلمان و دانش آموزان با تجزیه و تحلیل انتقادی از رسانه و تولید خالق رسانه برای یادگیری تحول گرا درباره رضایت ،در داخل
و خارج از کالس مهم است ( .)Moor house&Brooks, 2020از طرفی برخی از پیام های ارسالی از سوی رسانه ها می تواند منجر به کاهش
پایبندی به مباحث اخالقی شود که این امور نیز می تواند بر دوام و استحکام روابط افراد اثرگذار شود(افراسیابی .)1390 ،سواد رسانه ای به طور
سنتی به عنوان یک فرآیند یا مجموعه مهارت های مبتنی بر تفکر انتقادی تصور می شود .سواد رسانه ای معاصر تمایل به سازماندهی حدود پنج
موضوع اصلی دارد :مشارکت جوانان ،آموزش معلمان و منابع درسی ،حمایت از والدین ،ابتکارات سیاسی و ساخت پایه شواهد .برخی تحقیقات
نشان می دهد که تالش برای سواد رسانه ای می تواند تأثیر کمی برای برخی از مواد داشته باشد یا حتی باعث ایجاد شرایط مضر بیش از حد
اعتماد شود .ماهیت طولی هر دو ارزیابی و به روز رسانی برنامه های سواد رسانه ای سواد رسانه ای به مرکز ثقل برای مقابله با "اخبار جعلی"
تبدیل شده است .برنامه های درسی برای پرداختن به اقدام عالوه بر تفسیر ،با افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی و تالش برای سواد آموزی
باید به رفتار کاربر نیز بپردازد (بوگلر و دیویسون؛ .)2018
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آموزش سواد رسانه ای شامل فرایندهای شناختی است که در تفکر انتقادی مورد استفاده قرار می گیرد .کارگاه ها و برنامه های درسی رسانه
ها بر ارزش های اخالقی (رویکرد دفاعی ،تلقیحی) ،تبعیض آمیز پاسخگویی (بیننده انتقادی) ،مقاومت ضد رسانه ای و انقالب مصرف کننده تأکید
دارند .برنامه های سواد آموزی رسانه ای باعث تقویت تفکر انتقادی مستقل می شوند .محتوای رسانه پیش بینی محدود اثرات احتمالی قرار گرفتن
در معرض رسانه است .معنا در موقعیتی قرار دارد که مخاطبان تجربه رسانه خود (درک انتخابی) ،زمینه ای که از آنها برای استفاده از رسانه (اسکان)
استفاده می کنند ،و چگونگی و چرایی استفاده از رسانه (استفاده و رضایت بخش)را در خود جای داده اند .برای موفقیت یک برنامه درسی سواد
رسانه ای نیاز به همکاری معلمان ،مدیران  ،متخصصان و والدین است (براون.)2006 ،5
تحقیقات در زمینه آموزش سواد رسانه ای در دو دهه گذشته در سطح جهان رو به افزایش و در حال تغییر است .پژوهش گران جدید و نوظهور
شروع به شکل دادن کار در این زمینه کردند .در عین حال  ،زمینه های مختلف به بدنه ای از کار که به طور فزاینده ای واگرا است  ،کمک کرده
اند .این امر در تغییرات دانشگاه ،آموزش و سیاست مانند انقالب رسانه های دیجیتال ،ارتباط با فعالیت های مدنی ،افزایش تعداد اختالالت جسمی
و روانی مربوط به مصرف کنندگان رسانه ،نقش رسانه های جمعی و اجتماعی در پرداختن به موضوعات و مشکالت جهانی منعکس می شود .و
 . ...متن بر اساس چارچوب سواد آموزی در رسانه های سنتی در تجزیه و تحلیل انتقادی ،ارزیابی و تشخیص ،ادبیات جدیدی را ایجاد می کند که
پیرامون فن آوری های همبند ،سیستم عامل های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی پدید آمده است .با گذشت سال ها ،مربیان رسانه رویکردهای
متفاوتی در زمینه آموزش سواد رسانه ای ایجاد کرده اند .در گذشته  ،می بینیم که حداقل پنج رویکرد آموزش سواد رسانه ای وجود دارد که توسط
مدرسان رسانه در کشورهای مختلف و در مراحل مختلف اتخاذ شده است.
اول از همه ،رویکرد تلقیح برای محافظت از جوانان در برابر پیام های رسانه ای منفی است .در حالی که رویکرد تحلیل انتقادی به جوانان می
آموزد که ایدئولوژی پنهان و ارزش های پیام های رسانه ای را از بین ببرند ،رویکرد هنر رسانه ای آموزش سواد رسانه را از طریق تولید رسانه
ترغیب می کند .رویکرد هنر رسانه ای بر لذت بردن از رسانه تأکید می کند .تولید و مصرف رسانه ها جالب ،خالقانه ،مشارکتی و مربوط به سبک
زندگی جوانان تلقی می شوند .برخی از مربیان از رویکرد مشارکت اجتماعی حمایت می کنند ،و این تمرکز بر این است که شهروندان فعال بتوانند
نقش سازنده ای در دموکراسی رسانه ای داشته باشند ( بلینها اس دی آبرئو و همکارن؛ .)2017
سو اد رسانه ای شامل شیوه هایی است که به افراد امکان دسترسی ،ارزیابی انتقادی و ایجاد یا دستکاری رسانه ها را می دهد .سواد رسانه ای
فقط به یک رسانه محدود نمی شود( پوتر.)2010 ،6
برایان2010(7به نقل از تقی زاده ،کیا )1393 ،به بیانیه یونسکو در زمینه آموزش و پرورش اشاره می کند و می گوید (( :فهم انتقادی محیط
رسانه ای که ما را فرا گرفته در جهت افزایش اصول شهروندی و مشارکت عمومی مورد تاکید است و لذا در سال های اخیر توجه زیادی به آموزش
سواد رسانه ای به ویژه در کشورهای اروپایی با تاکید بر رسانه های دیجیتال شده است.)).

5- Brawn
6- Potter
7- Brian
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سواد رسانه ای یک رویکرد قرن بیست و یکم به آموزش است .و چارچوبی برای دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی ،ایجاد و مشارکت با پیام ها به
اشکال مختلف– از چاپ تا فیلم تا اینترنت– فراهم می کند .سواد رسانه ای درک از نقش رسانه ها در جامعه و هم چنین مهارت های اساسی
تحقیق و بیان خود برای شهروندان یک دموکراسی را ایجاد می کند (مرکز سواد رسانه ای.)2020 ،8
یک تعریف اصالح شده؛ سواد رسانه ای را به عنوان ترکیبی از سه فعالیت ارتباطی ارائه می دهد :عملیات فنآوری ،پذیرش حساس و بیان فعال.
این سه عنصر باید یکدیگر را تکمیل کنند .اگر تعادل بین آن ها از بین برود ،سواد رسانه ای نمی تواند به درستی پیش برود .این درک جامع تری
نسبت به تعریف سنتی فراهم می کند ،که فقط بر دریافت انتقادی متون رسانه ای متمرکز شده است ،و امروزه به یک معیار در درک سواد رسانه
ای تبدیل شده است .با این حال،گسترش سریع رسانه های دیجیتال مانند تلفن های هوشمند و ( SNSخدمات شبکه های اجتماعی؛ نمونه هایی
از سایت هایی مانند فیسبوک و توییتر) ،جفت شده با دولت محافظه کار شینزو آبه ،بار دیگر چشم انداز رسانه های ژاپنی را تغییر داده است .تقریبا
زمان آن رسیده است که یک بررسی مجدد اساسی دیگر اصطالحات "رسانه" و "سوادآموزی" انجام شود (.موسسه بین المللی مطالعات آسیایی.)9
راموس و همکاران)2018( 10در پژوهش خود با عنوان ((درک خطر آنالین در جوانان و تأثیرات آن بر رفتار دیجیتال)) بیان می دارند؛ طرفداران
آموزش سواد رسانه ای معتقدند که ورود سواد رسانه ای به برنامه درسی مدارس موجب تعامل مدنی ،افزایش آگاهی در مورد ساختارهای قدرت
ذاتی در رسانه های مردمی می شود و دانش آموزان را در به دست آوردن مهارت های الزم و انتقادی الزم می داند.
تد کسلر ،پابلو پی اِل و برایان تی نوالن ()2016؛ در مقاله خود با عنوان " موضع ما چیست؟ یک مطالعه انتقادی سواد رسانه ای از وب سایت
های فرهنگ عامه با دانش آموزان ویژه دوره هشتم "؛ گزارشی از یک پروژه تحقیقاتی با  9دانش آموز کالس هشتم ویژه در یک کالس خود
مختار در یک مدرسه دولتی شهری ارائه داده است .نویسنده اول ،با همکاری معلم کالس (نویسنده  ،)3به دانش آموزان یک چارچوب مهم سواد
رسانه ای را برای کشف وب سایت های فرهنگ عامه آموخت .دانش آموزان آموخته اند که این سایت ها را برای موضوعات مربوط به نویسندگی
تجزیه و تحلیل کنند .طرح؛ مخاطب در نظر گرفته شده؛ ایدئولوژی؛ برنامه های انگیزه سیاسی ،اجتماعی و سودآوری .این مقاله با استناد به تئوری
های سواد جدید ،چند ملیتی ،سواد چند مدلی و سواد رسانه ای انتقادی ،به سؤاالت زیر می پردازد :دانش آموزان به عنوان خوانندگان مهم وب
سایت های فرهنگ عامه چه فهمی داشتند؟ این درک چگونه به عنوان افراد باسواد قرن بیست و یکم در توسعه آن ها نقش داشته است؟ با استفاده
از نرم افزار ضبط صفحه و پروتکل فکر با صدای بلند ،روند خواندن هر دانش آموز را دوباره بازیابی شد .سپس دانشجویان با استفاده از گلگستر،
تولیدات رسانه ای جایگزین را خلق کردند glog .هر دانش آموز را با استفاده از دستور زبان طراحی بصری تجزیه و تحلیل گردید .در این یافته
ها  3مضمون ارائه می شود :تفکر استنباطی ،دیالکتیک در بین سوادهای متعدد و بیان چند حالته .این مقاله با پیامدهای تحقیق ،سیاست و معلمان
در آینده ،به ویژه در سواد رسانه های انتقادی با جمعیت آموزش ویژه به پایان می رسد.
میساریس )2006( 11در مقاله خود با عنوان ((جنبه های بصری سواد رسانه ای)) می گوید :یک مؤلفه اصلی سواد رسانه ای باید درک کنوانسیون
های بازنمایی باشد که از طریق آن کاربران رسانه معانی ایجاد می کنند و به اشتراک می گذارند .در این مقاله ،کنوانسیون های بازنمایی ارتباطات
)8- Center for media literacy(CML
9- iias.asia
10-Ramos-Soler, etc
11- Messaris
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تصویری مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش بین کنوانسیون معنایی و نحوی تمایز قائل می شود و بر ویژگی هایی که به شدت زبان
بصری را از سایر حالت های ارتباطی متمایز می کند متمرکز می شود .این بررسی تأثیر سواد بصری در رشد شناختی بینندگان و پیشرفت آن ها
به عنوان مصرف کنندگان آگاه رسانه های تصویری است.
میروویتز ) 2006( 12در مقاله خود با عنوان ((سوادهای رسانه ای متعدد)) بیان می کند؛ حداقل سه نوع مختلف از سواد رسانه ای وجود دارد که
هر یک با برداشت متفاوت ا ز آنچه منظور ما از اصطالح رسانه است در ارتباط است .این تصور که رسانه ها مجاری هستند که دارای پیام هستند،
نشانگر نیاز به سواد محتوای رسانه ای است .این ایده که رسانه ها به زبان های مجزا هستند ،نشان دهنده نیاز به سواد گرامر رسانه ای است،
یعنی درک استفاده از م تغیرهای تولید در هر رسانه .تصور رسانه ها به عنوان محیط ،نیاز به درک تأثیر ویژگی های نسبتاً ثابت هر رسانه (سواد
متوسط) ،هم بر ارتباطات فردی و هم بر روی فرآیندهای اجتماعی را به طور کلی نشان می دهد .سواد متوسط به ویژه تفکر ویژه ای را در مورد
ریشه ها ،مشکالت و امکانات جنبش سواد رسانه ای ارائه می دهد.
گاتزن )2001( 13در پژوهش خود با عنوان ((رسانه و ارتباطات در ژاپن))عنوان می کند؛ "مطالعات رسانه ای" یک حوزه تحقیقاتی میان رشته
ای بزرگ و مداوم است که به علوم سیاسی ،جامعه شناسی ،روانشناسی ،زبانشناسی ،تحلیل گفتمان و مطالعات فرهنگی می پردازد .با این حال،
رسانه ها در ژاپن توجه کافی از محققان در زمینه مطالعات ژاپنی دریافت نکردند .عدم توجه به تعداد نسبتاً ناچیزی از انتشارات محققان غیر ژاپنی
در مورد رسانه ها در ژاپن ،در مقایسه با سایر زمینه های اصلی مطالعات ژاپنی ،مانند سیاست ،تاریخ ،هنر یا ادبیات ،مشهود است.
حسینی ( ) 1392در پژوهش خود با عنوان ((سواد رسانه ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی)) بیان می کند :سواد رسانه ای ،به مفهوم
توانایی و قدرت دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و انتقال اطالعات و پیام های رسانه ای ،بیش از چهار دهه است که در تجربه سیاستگذاری بسیاری از
کشورها ،به عنوان یکی از کارآمد ترین ابزارهای هدایتی و نظارتی مورد اتفاق است .با برخورداری از سواد رسانه ای (از انتخاب ساده رسانه ای تا
نقد متن) و رسیدن به سطح عمیق آن (فهم و تفسیر زمینه های بازنمایی متن) ،این امکان برای مخاطب فعال و نه منفعل ،فراهم می شود که در
برابر القای سو گیرانه بازنمایی رسانه های رقیب ،هویت ملی را همسان با تفسیرهای مذکور در نظر نگرفته و کنترل خود را در پنج حوزه بینش،
دانش،گرایش ،روش و کنش ،به شکلی خود ناآگاه به نظام بازنمایی رسانه ای غرب نسپارد .حجم هجمه رسانه های برون مرزی در بازنمایی
غیرواقعی هویت اسالمی  -ایرانی ،نقص نظام های حقوقی فرا ملی ،فروکاهش ساختارهای اخالقی در برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات مضر
رسانه ای و  ...ترویج سواد رسانه ای را به مثابه راهبرد استحکام هویت ملی ،انکارناپذیر می نماید.
نصیری و همکاران ( ) 1391در پژوهش ((اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم)) عنوان می دارند :امروزه عالوه بر تربیت
شهروندی برای یک جامعه ملی ،نیاز آماده سازی شهروندان برای زندگی در جامعه جهانی به صورت یک ضرورت تربیتی درآمده است .آموزش
سواد رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن ،مفهومی کلی است که به مطالعات رسانه ای ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و تکنولوژیکی
وابسته است و می توان آن را به آموزش شیوه های بهتر زندگی کردن در عصر اطالعات و ارتباطات که به طور خاص در یک جامعه و به طور
عام در جامعه جهانی می توان اطالق کرد .سواد رسانه ای به عنوان ابزاری برای حمایت شهروندان در برابر آثار منفی رسانه های جمعی است؛ که
12- Meyrowitz
13- Gatzen
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چارچوبی را جهت دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و خلق پیام ها به اشکال مختلف از چاپ گرفته تا اینترنت ،فراهم می نماید .سواد رسانه ای رویکردی
آموزشی در قرن بیست و یک محسوب می گردد .چرا که سواد رسانه ای درکی را از نقش رسانه در اجتماع شکل می دهد و کسب مهارت های
ضروری تحقیق و بیان عقاید شخصی را برای شهروندان در عصر جهانی شدن ضروری می داند.
آن چه که نگارنده را بر آن داشت در حوزه سواد رسانه ای و آموزش آن ورود کند؛ ظرفیت های رسانه های جدید است که انسان هزاره سوم
را که به آمیختگی با آن مبتال شده ،به خردورزی و ژرف اندیشی در تعامل با این پدیده وامی دارد .نداشتن دانش و مهارت های الزم ،ما را با چالش
های جدیدِ عصر رسانه روبه رو می کند و زمینه آسیب های گوناگون فردی و اجتماعی و تغییر هنجارها را فراهم می آورد .سواد رسانه ای ،بخشی
از حیات یک شهروند دانا و فرهیخته است .کوشش برای تحصیل سواد رسانه ای ،یکی از مصادیق بارز علم به زمانۀ خویش به حساب می آید.
امروزه عالوه بر تربیت شهروندی برای یک جامعه ملی ،نیاز آماده سازی شهروندان برای زندگی در جامعه جهانی به صورت یک ضرورت
تربیتی درآمده است .آموزش سواد رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن ،مفهومی کلی است که به مطالعات رسانه ای ،فرهنگی ،اجتماعی،
تاریخی ،سیاسی و تکنولوژیکی وابسته است و می توان آن را به آموزش شیوه های بهتر زندگی کردن در عصر اطالعات و ارتباطات که به طور
خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه جهانی می توان اطالق کرد .بدون شک داشتن سواد رسانه ای هم برای دانش آموزان و هم برای
دیگر عوامل آموزشی بسیار مهم و مسئله ای اساسی است .به خصوص در دنیای جدید و شرایط خاص جهان در دورانی که در آن بسر می بریم -
ورود یک ویروس خطرناک بنام کرونا که همه را در عالم درگیر خود کرده است -اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و استفاده درست و مناسب از
فضای مجازی را در همه امور به ویژه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بیش از پیش نمایان کرده است .لذا در این پژوهش سعی شده است ،سه
کشور کانادا ،ژاپن و ایران در مورد برنامه درسی سواد رسانه ای مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان نگاه آن ها را به رسانه و سواد رسانه ای و نیز
ارتباط بین این کشورها را مطالعه کرد.
هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی برنامه های درسی مربوط به سواد رسانه ای بین کشورهای کانادا ،ژاپن و ایران است .لذا سوال های
پژوهش به صورت زیر بیان می شود:
سئوال های پژوهش:
-

نگاه کشورهای مورد مطالعه نسبت به رسانه و سواد رسانه ای ( اهداف ،ابعاد و رویکردها) چگونه است؟

-

اهداف ،ابعاد و رویکردهای برنامه درسی سواد رسانه ای در کشورهای مورد مطالعه چه ارتباطی دارند؟
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری اطالعات؛ اسنادی بوده که با مراجعه به کتب و سایت های اینترنتی این امر میسر گردید .برای پاسخ به
سئوال اول برنامه درسی و ویژه برنامه درسی سواد رسانه ای سه کشور از حیث اهداف ،ابعاد و رویکردها مورد بررسی قرار گرفت و برای پاسخ به
سئوال دوم پژوهش از روش تطبیق جبر بولی استفاده شد.
جبر بولی
در ریاضیات و به خصوص در منطق ریاضی ،جبر بولی زیرمجموعه ای از جبر است که در آن مقدار متغیرها ،درست یا غلط می باشد که معموالً
به همین ترتیب با  1و  0نشان داده می شود (.کارمانی.)1396 ،
نخستین بار جامعه شناسی به نام چارلز ریگین از قواعد حاکم بر جبر بولی برای پژوهش های تطبیقی در حوزه مطالعات علوم اجتماعی  -که
شباهت بسیار با پژوهش های آموزش وپرورش دارند  -استفاده کرد .جورج بول در اواسط قرن نوزدهم جبر بولی را  -که جبر منطق یا جبر مجموعه
ها نیز خوانده میشود  -تدوین کرده است .برای کاربست جبر بولی در پژوهش های آموزش و پرورش تطبیقی ،شناخت کل جبر بولی ضرروت
نداشته و اصول آن با منطق حاکم بر پژوهش های تطبیقی در علوم تربیتی سازگار است (معدن دار آرانی.)1394 ،
در جبر بولی هر متغیر به صورت دو ارزشی (( وجود/عدم یا حضور/غیاب)) مد نظر قرار می گیرد .بنابراین ،در یک تحلیل بولی از داده های
تحقیقات اجتماعی  ،کلیۀ متغیرها ،اعم ازمستقل و وابسته ،باید در سطح سنجش اسمی دو مقوله ای(وجود و عدم با کُدهای یک و صفر) باشند.
برای استفاده از جبر بولی به عنوان تکنیکی از مقایسۀ کیفی ،ضروری است که ماتریس داده های خام را مطابق با یک جدول ارزش بازسازی
نماییم.
منطق ترکیبیِ جبر بولی بدلیل لحاظ نمودن کلیۀ شروط علّیِ ممکن برای تحقق یک معلول که در یک معادلۀ بولی منعکس می شود ،موجب
پیچیدگی بیش از حد این رویکرد می شود .در جبر بولی ،راهی برای کمینه سازی ترکیبات علّی وجود دارد .قاعدة اصلی این است:
(( چنان چه دو عبارت بولی فقط در یک شرط علّی با یکدیگر متفاوت باشند و هر دو ،یک نتیجه را موجب شوند ،در آن صورت می توان آن شرط
علّی را حذف نمود و عبارت ساده تری ساخت)).
یکی دیگر از مفاهیم مهم در جبر بولی مفهوم (( استلزام)) و (( استلزامات اصلی)) است .منظور از استلزام اصلی این است که چنان چه یک
عبارت بولی ،استلزام بر عبارت دیگر داشته باشد ،عضویت دومی ،زیر مجموعه ای از عضویت اولی است .به عبارت دیگر ،هنگامی می توان گفت
یک عبارت مستلزم عبارت دیگر است که عبارت دوم زیرمجموعۀ عبارت اول باشد.
برای تعیین این که کدام یک از استلزامات از حیث منطقی ،ضروری و کدام یک حشو و زاید است ،یک طرح و تدبیر کمینه سازی مورد استفاده
قرار می گیرد که به عنوان«نگارة استلزام اصلی» شناخته شده است .بنابراین ،کمینه سازی از طریق نگارة استلزام اصلی دومین مرحلۀ فرایند کمینه
سازی بولی است .هدف مرحلۀ دوم فرایند کمینه سازی ،تحت پوشش قرار دادن حتی االمکان عبارات استلزام بولی از طریق کم ترین تعداد منطقی
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استلزامات اصلی است .در حقیقت ،نگارة استلزام اصلی ،پیوند میان استلزامات اصلی و عبارات اولیه را نمودار می سازد .تحلیل نگارة استلزام اصلی
منجر به کمینه سازی نهایی عبارات بولی می شود (طالبان.)1388 ،
جامعه آماری و نمونه:
جامعه آماری پژوهش ،برنامه های درسی سه کشور کانادا ،ژاپن و ایران بود .از این جامعه آماری با نمونه گیری هدفمند؛ برنامه درسی سواد
رسانه ای انتخاب گردید.
سواد رسانه ای در کانادا:
در کانادا هیچ گونه نهاد آموزشی فدرال و یا نظام ملی آموزشی یکپارچه وجود ندارد .هر استان در رابطه با آموزش قوانین مجزایی را می تواند
قانون گذاری نماید .ادارات یا وزارت خانه های آموزشی استان ها مسئول سازماندهی ،ارائه و ارزیابی آموزشی در مقاطع ابتدایی ،متوسطه ،آموزش
فنی و حرفه ای و آموزش پس از متوسطه می باشند .دولت مرکزی وظیفه نظارت و تعیین خط مشی های کالن را برعهده دارد .مطالعه برنامه
درسی کانادا نشان می دهد؛ طی دهه گذشته تاکید بر کارآفرین محور بودن آموزش ها با رویکرد نقش و اهمیت ایجاد نگرش و قصد کارآفرینانه
بسیار بیشتر شده است و در سیاستگذاری های کالن مورد تاکید بوده .کانادا به عنوان یک کشور صنعتی و موفق در آموزش های فنی و حرفه ای،
توجه خاصی به توانمند های عملی دارد .این کشور در بحث فعالیت های یاددهی – یادگیری از روش های متنوع و فعالی چون پژوهش های
گروهی ،مطالعه موردی و حضور در فضای واقعی کسب و کار استفاده می کند (بنی عامریان و همکاران.)1396 ،
از اصلی ترین اهداف آموزش سواد رسانه ای در کشور کانادا که از پیشتازان این عرصه محسوب می شود ،کسب مهارت در مدیریت محتوای
رسانه ای ،شناخت تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها و افزایش دادن پتانسیل جهت ایجاد گفتمان دموکراتیک است .از آن جا که
رسانه های عمومی نقش مهمی در شکل گیری و تغییر نگرش و اندیشه و رفتار مخاطبان دارند و ممکن است حقوق انسانی آن ها را مخدوش
کنند ،لذا آموزش سواد رسانه ای به منظور شناخت روش ها و عملکردهای رسانه ها و چگونگی اطالع رسانی درست یا نادرست آن ها و قضاوت
عینی در قبال رسانه ها ضرورت می یابد (نصیری.)1391 ،
تورنتو نخستین شهری بود که در آن سواد رسانه ای به کار گرفته شد .این مهم توسط انجمن "سواد رسانه ای" به انجام رسید .این انجمن که
در سال  1987تاسیس شد ،یک سازمان خیریه متشکل از آموزگاران مدارس و اساتید دانشگاه هاست و تاکنون ،نقش رهبری را در زمینه سواد
رسانه ای در کانادا برعهده داشته است .چشمگیرترین دستاورد این انجمن گنجاندن سواد رسانه ای در برنامه درسی مدارس استان اُنتاریو بود.
محتوای این برنامه مبتنی بر رهنمودها و دستورالعمل هایی برای آموزش سواد رسانه ای در نظام آموزش و پرورش است.به عقیده بعضی از صاحب
نظران ،هدف از آموزش سواد رسانه ای در کانادا انتقاد از فرهنگ آمریکایی است و به عبارت دیگر از این طریق (( از کانادا دفاع می شود()).همان).
با مراجعه به سایت آموزش و پرورش کانادا در خصوص یکی از ایالت های این کشور؛ ایالت آلبرتا ،به یک سند درباره برنامه تجاری 2019تا
 2023بر می خوریم که در آن دانش آموزان این ایالت در پایان دوران تحصیل خود باید دارای تفکر انتقادی شده و به یادگیرندگان مادام العمر
بدل شوند ( برنامه تجاری  2019تا .)2023
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با توجه به نوع نظام آموزش و پرورش در کانادا ،برنامه درسی مقدماتی شامل هفت حوزه وسیع یادگیری است که از سال  2006در مدارس
ایالت کِبِک به اجرا در آمده است .این حوزه ها شامل؛ نگاه به جهان ،سالمت و رفاه ،برنامه ریزی شغلی و شخصی ،روابط اجتماعی ،آگاهی محیطی،
حقوق و مسئولیت های مصرف کننده ،سواد رسانه ای و زندگی اجتماعی و شهروندی می شود .هر کدام از این حوزه ها شامل نتایج و بروندادهای
مرتبط با رسانه هایی هستند که بیشتر در حوزه سواد رسانه ای و مسئولیت ها و حقوق مصرف کننده قرار دارند (نصیری.)1391 ،
سواد رسانه ای در ژاپن:
ملت ژاپن از ملل کهن و قدیمی جهان است که دارای فرهنگ و تمدنی ممتاز است و بیش از  2500سال سابقه تاریخی دارد .در حدود قرن
ششم میالدی؛ ژاپنی ها با اقتباس از فرهنگ چینی و تحت تاثیر آیین کنفوسیوس و مذهب بودا ،مدارسی به منظور تامین نیازمندی های گروه
های مختلف اجتماعی در جامعه سنتی خویش تاسیس کردند .آن ها اگرچه در ابتدا تحت نفوذ چین قرار داشتند ،به تدریج در پدید آوردن فرهنگ
و تمدنی که پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشد اهتمام ورزیدند (آقازاده.)1397 ،
در ژاپن وزارت آموزش و پرورش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و فناوری و  ...یا همان مونبوشو خطوط راهنمای ملی برای برنامه درسی مدارس را
تعیین می کند .در گزارش پژوهشی مقایسه ای تدوین شده توسط دپارتمان آموزش و پرورش انگلیس ( )2011که تصویری از نظام های برنامه
درسی چند کشور و از جمله ژاپن عرضه می کند ،آمده ،خطوط راهنمای گسترده برای اهداف و محتوای استاندارد هر یک از موضوعات درسی
مدرسه ای در (( دروس تحصیلی)) در این راهنمای برنامه درسی ملی استاندارد ژاپنی ویژه گردیده است .ژاپنی ها در مجموع بر آموزش و پرورش
متوازن و پایه و در ارتباط با برنامه درسی بر تلفیقی دیدگاهی مبتنی بر رشد متوازن شناختی ،انسانی و اجتماعی تاکید دارند .مطابقت با شرایط
زمانه ،پیشرفت های نوآورانه علمی ،فناورانه و ارتباطی ،اقتصادی و محیط زیستی در نگاهی جهانی ،از معیارهای جهت دهنده به دیدگاه برنامه
درسی در ژاپن است (سلسبیلی.)1397 ،
با نگاهی به برنامه درسی دوره دوم متوسطه ژاپن به گروه درسی صنعت می رسیم که در آن تکنولوژی ارتباطات و کاربرد رایانه به عنوان
موضوعات درسی مورد تاکید هستند (آقازاده.)1397 ،
ضرورت آموزش سواد رسانه ای در ژاپن ،در دهه  80میالدی از سوی وزارت پست و مخابرات این کشور مطرح شد و آن هم عمدتاً روی جنبه
فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای متمرکز بود .اما اکنون سواد رسانه ای در ژاپن در حوزه ای وسیع تر آموزش داده می شود که زیرمجموعه ای
از فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای و تولیدات رسانه ای را در بر می گیرد .در ادامه آموزش و پرورش ژاپن متولی آموزش سواد رسانه ای در
این کشور شد .و واحدی با عنوان ((سواد رسانه ای)) را به صورت درس اختیاری در نظام آموزشی این کشور لحاظ نمود.بر اساس تعریف میدوری
سوزوکی از سواد رسانه ای ،که می گوید(( :سواد رسانه ای ابزاری برای توانمند ساختن شهروندان به انجام تحلیل انتقادی و ارزیابی رسانه ها در
یک بافت اجتماعی و دسترسی به رسانه ها و برقراری اشکال متعدد ارتباط و ایجاد یک موضوع انتقادی است )).دانش آموزان ژاپنی باید طوری
تربیت شوند که امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده را داشته باشند.
دوره های آموزش سواد رسانه ای در مدارس ژاپن براساس دو نگرش طبقه بندی می شوند:

فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی ،سال اول شماره  ، 3بهار  ، 1400پیاپی 3

مقایسه تطبیقی برنامه های درسی مربوط به سواد رسانه ای بین کشورهای کانادا ،ژاپن و ایران | 86

 )1نگرش جامعه شناختی :در این نگرش جنبه های منفی رسانه های جمعی که مرتبط با نارسایی های گوناگون اجتماعی است ،مورد
تاکید و بررسی قرار می گیرد.
 )2نگرش تکنیکی و فنی :بر اساس این نگرش ،آموزش تکنیک های استفاده از تجهیزات الکترونیکی و استفاده از نرم افزارهای ضروری
و مورد نیاز در دستور کار قرار می گیرد.
بعد از گذراندن این درس ،دانش آموز ژاپنی دارای شش ویژگی زیر می شود -1 :مهارت کار کردن با ابزار یا رسانه -2 .درک رسانه ( رسانه های
جمعی و انواع پیام ها) -3 .توانایی خواندن ،تعبیر و کاربرد رسانه -4 .داشتن درک انتقادی از پیام ها -5 .توانایی بیان عقاید از طریق رسانه ها-6 .
توانایی برقراری تعامل و ارتباط از طریق رسانه ها (سلسبیلی.)1397 ،
سواد رسانه ای در ایران:
سازمان یونسکو معتقد است در قرن  21اشخاصی را میتوان باسواد نامید که عالوه بر سواد خواندن و نوشتن دارای توانایی های دیگری نیز
باشند .این توانایی ها ،مهارت هایی هستند که عموم مردم برای زندگی در جامعه اطالعاتی به آن نیاز دارند .برخی از این توانایی ها و مهارت های
مورد نیاز عموم مردم در قرن  21عبارتاند از :سواد رسانه ای و اطالعاتی ،سواد عاطفی ،سواد ارتباطی ،سواد مالی ،سواد تربیتی ،سواد رایانهای و
سواد سالمت .هرچند در برخی از اسناد منتشرشده توسط یونسکو از سوادهای دیگری نیز نام برده شده است ،اما به نظر می رسد هفت سواد اصلی
مورد نیاز عموم مردم در جامعه اطالعاتی مواردی هستند که از آن یاد شد .فارغ از رویکردی که یونسکو نسبت به ضرورت یادگیری سوادهای
مذکور دارد ،شرایط خاصی که کشور عزیزمان ایران بعد از انقالب شکوهمند اسالمی تجربه می کند ،ضرورت یادگیری سواد رسانه ای و اطالعاتی
را دوچندان کرده است؛ چرا که شکست دشمنان جمهوری اسالمی ایران در جنگ های نظامی و امنیتی ،باعث شده است تا تمرکز کنونی دشمن
بر روی دو موضوع باشد )1 :جنگ نرم و عملیات روانی؛  )2جنگ اقتصادی و تحریم .طبیعتاً یکی از راهکارهای مصونیت از جنگ نرم و عملیات
روانی دشمن افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی عموم مردم جامعه است تا از گزند آسیب های شبکه های ماهواره ای و محتواهای ناسالم
منتشرشده در فضای مجازی در امان بمانند .البته طبیعتاً افزایش سواد رسانه ای و اطالعاتی مردم باعث می شود تا رسانه های داخلی نیز در
معرض ارزیابی نقادانه تر مخاطبین قرار گیرند .با این حال به اعتقاد صاحبنظران ،این امر نهتنها تهدید نیست ،بلکه فرصت است و میتواند باعث
افزایش کیفیت و رعایت اصول حرفه ای تولید پیام و محتوا در رسانه های جمعی داخلی شود .از سوی دیگر رویکرد جمهوری اسالمی ایران برای
احیای تمدن نوین اسالمی نیازمند استفاده دقیق از ظرفیت رسانه های جمعی و نوین در سطح جهان است .در این زمینه ،افزایش سواد رسانه ای
و اطالعاتی عموم مردم بهخصوص اقشار دانشگاهی و فعاالن فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...باعث توانمندسازی ایشان برای تولید
محتوای سالم ،مفید ،جذاب و مؤثر خواهد شد .طبعاً تولید هرچه بیشتر محتواهای چندزبانه جذاب و متناسب با سبک زندگی اسالمی ایرانی،
زمینهساز گرایش بیشتر مردم جهان به انقالب اسالمی ایران خواهد شد و همین امر می تواند در آینده سیاسی جهان نقش مهمی را ایفا نماید
(افراسیابی.)1398 ،
ارزیابی فضای مجازی در ایران موید این نکته است که ورود این نوع فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی به منزله نمادی از جهانی شدن محسوب
می شود .در واقع جهانی شدن در حوزه فرهنگ با ابزارها و شیوه هایی چون اینترنت و ماهواره در ایران نفوذ یافت .اگر چه اولین کاربران اینترنت
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بیش از هر کس دیگری دهکده جهانی مک لوهان را حس کردند؛ این حضور وقتی عمومی شد که همزمان با آن ها ،اولین گروه از طبقات مرفه
اجتماع ،پای برنامه های تلویزیونی ماهواره نشستند .از اواخر  1372آنتن های بشقابی کم و بیش بر فراز بام های منازل در ایران پدیدار شدند
(هاشمی زاده ،انصاری نسب.)1395 ،
اینترنت نیز از دهه  )1369( 1990به بعد وارد جهان سوم و به ویژه خاورمیانه و نیز مانند سایر وسایل ارتباطی با تاخیر وارد ایران شد؛ اما این
تاخیر نسبت به وسایل ارتباطی و اطالعاتی دیگر طوالنی نبود و با مخالفت و ممانعت جدی هم روبرو شد .دلیل اصلی آن ماهیت این شبکه و
وسیله ارتباطی است ( گل محمدی به نقل از هاشمی زاده ،انصاری نسب.)1395 ،
در میان رسانههایی که اقبال زیادی پیدا کردهاند ،شبکههای اجتماعی در فضای سایبر برای تمام اقشار جامعه و بهخصوص نوجوانان و جوانان
روزبهروز بیشتر مورد رجوع قرار میگیرند ،و چون قابلیت دسترسی به آن ها با گوشیهای همراه نیز ممکن است ،میتوان ادعا کرد یکی از
پررجوعترین رسانههای آینده در جامعه ایران ،شبکههای اجتماعی خواهد بود که بر پایه ارتباطات میانفردی ،گروهی و جمعی ساخته شده است.
کنترل و ضابطهبندی در این وضعیت جدید به حداقل رسیده و تنها خودکنترلی میتواند سبب مدیریت رفتار فرد شود .یکی از چالشهای جدی
نسل امروز مواجه با رسانههای مدرن و بهخصوص شبکههای اجتماعی است که اختیار و انتخاب فرد در فراگرد استفاده از آن بسیار باال بوده و
تمایالت ،نیازها و تصمیم او تعیینکننده چگونگی مصرف رسانهای او است ( علم الهدی ،نوروزی اقبالی.)1395 ،
«برنامه درسی ملی » به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری ،زمینه ایجاد تحول همه
جانبه،گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می آورد .این برنامه تحول آفرین با تدارک فرصت های تربیتی متنوع و جامع،
درصدد است تا امکان کسب شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت براساس نظام معیار اسالمی توسط دانش آموزان را میسور سازد و
آنان را برای تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش تا دستیابی به مراتبی از حیات طیبه یاری رساند .رسالت خطیر برنامه درسی ملی فراهم آوردن
ساز و کارهای منا سب برای طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی از برنامه های درسی در سطوح ملی تا محلی می باشد تا مبتنی بر فلسفه تعلیم و
تربیت اسالمی ،مفاهیم آموزشی و تربیتی به صورت نظام مند و ساختار یافته در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه
دوست داشتنی را به تصویر بکشاند .در این سند و در بخش هفتم (شایستگی های پایه) و در قسمت مربوط به عمل؛ به کارگیری فناوری اطالعات
و ارتباطات در کار و زندگی آورده شده است .از طرفی حوزه ششم تربیت و یارگیری به کار و فناوری اختصاص یافته است .که در آن؛ کسب مهارت
های عملی برای زن دگی کارآمد و بهره ور و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته ،به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)،
جهت تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی
گنجانده شده است.هم چنین شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از چهار دسته شایستگی قلمرو این حوزه شناخته
شده است .جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش در این حوزه در دوره آموزش عمومی به صورت عینی ،تجربی و عمدتاً در هم
تنیده با دیگر حوزه های تربیت و یاد گیری و از طریق تجربه در محیط های یادگیری واقعی و متنوع کسب خواهد شد .در تدوین فعالیت های
یادگیری این حوزه در کلیه دوره های تحصیلی ،دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود .فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تلفیق با سایر حوزه های
یادگیری می تواند به صورت مستقل ارائه شود (برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.)1391 ،
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در ایران هم با وجود گذشت سه دهه از گسترش موضوع آموزش سواد رسانهای به عموم مردم ،طی سالهای اخیر ضرورت این موضوع درک
شده است و «انجمن سواد رسانه ای» به عنوان متولی فعالیت در این حیطه مشغول کار شده است .از تازهترین فعالیتهای این انجمن در ایران
انتشار الکترونیکی بیش از  80عنوان کتاب رایگان در حوزه رسانه ،فضای مجازی و سواد رسانهای (به مدت یک ماه) بود که از این میان  5عنوان
بیشترین میزان استقبال مخاطبان را به همراه داشته است .این کتاب ها عبارتند از؛ «فضای مجازی و سواد رسانه ای» نوشته جابر پوریانی ،معصومه
نصیری« ،سواد رسانهای و خانواده» نوشته معصومه نصیری« ،سواد رسانهای در عصر دیجیتال» ترجمه علی شایان فر« ،سواد رسانهای و مدیریت
بحران» نوشته مصطفی ساوه درودی و مرتضی چشمه نور و «عملیات روانی از نظریه تا عمل» نوشته محمد میرسمیعی و جابر پوریانی (خبرگزاری
مهر.)1398 ،
از طرفی از اواسط دهۀ هشتاد شمسی ،سواد رسانه ای جای خود را در میان کتاب های دانشگاهی باز کرد و استادان ارتباطات و رسانه مقاالت
متعدّدی را ترجمه و تألیف کردند .تأکید نخبگان دانشگاهی و رسانه ای بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای به اقشار مختلف جامعه سبب شد تا در
سال های اخیر هم اندیشی ها و همایش های زیادی با موضوع سواد رسانه ای در فرهنگسراها و مدارس کالن شهرهای کشور برگزار شود.
مخاطبان این همایش ها عمدتا قشر فرهنگی و اولیا و مربیان مدارس بودند .هم چنین در برخی از مدارس نیز کالس های فوق برنامه با این
موضوع برگزار شده است؛ امّا در نظام آموزش عمومی(( ،سواد رسانه ای)) ازسال  1391در برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش پایۀششم ،سال  1392در
برنامۀ درسی تفکّر و سبک زندگی پایۀهفتم ،سال  1393در برنامه های درسی تفکّر و سبک زندگی و مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم ،در سال 1394
در برنامۀ درسی زبان انگلیسی پایۀ نهم ،به طور مستقیم و غیرمستقیم با رعایت نظام معیار و مصالح ملّی و شرایط بومی پیگیری شد .ازسال 1395
با برنامۀ درسی اختصاصی((تفکّر و سواد رسانه ای)) پایۀدهم به استناد مصوبۀ شورایعالی آموزش و پرورش(( ،آموزش سواد رسانه ای)) به طور
رسمی وارد نظام آموزشی شد ( دانشور و همکاران.)1398 ،
جدول( :)1اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای را در ابعاد و رویکردهای مختلف در سه کشور مورد مطالعه
ابعاد

کانادا

ژاپن

ایران

نوع نظام

غیرمتمرکز

متمرکز با اختیار تعدیل و حذف به

کامالً متمرکز

مدارس

آموزشی
در دهه  70میالدی توسط وزارت

در دهه  80میالدی از سوی وزارت

از سال  2012در سند برنامه درسی

آموزش و پرورش

پست و مخابرات

ملی

تاکید

بر سواد رسانه ای

بر سواد اطالعاتی

بر تربیت فناورانه و زندگی سالم در

به معنای

تجزیه و تحلیل اطالعات

مهارت استفاده از رایانه

شروع

فضای مجازی
کسب مهارت های عملی

فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی ،سال اول شماره  ، 3بهار  ، 1400پیاپی 3

مقایسه تطبیقی برنامه های درسی مربوط به سواد رسانه ای بین کشورهای کانادا ،ژاپن و ایران | 89

برای زندگی کارآمد و بهره ور
رویکرد

انتقادی

استفاده از موثر از اطالعات

به کار گیری فاوا در کار و زندگی

مشارکت

همه عوامل مرتبط

ناکافی میان عوامل مرتبط

بسیار محدود عوامل مرتبط

همکاری

مراکز دانشگاهی با مدارس

عدم همکاری کافی مراکز دانشگاهی و

اطالعات موثقی در دست نیست

پیگیری

برگزاری کنفرانس

عدم برگزاری کنفرانس

سالیانه سواد رسانه ای

سالیانه سواد رسانه ای

…………

در طول زمان با استفاده از آزمودنی ها

در طول زمان با استفاده از آزمودنی ها

صرفاً برگزاری یک آزمون ترمی در

قابل آزمون و ارزشیابی است

قابل آزمون و ارزشیابی است

مدارس در یک پایه تحصیلی

مدارس

ارزیابی

جدول( :)2اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور
اهداف

کشور
 -1کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای

 -2شناخت تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها
کانادا

 -3افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک
 -4انتقاد از فرهنگ آمریکایی
 -5تربیت شهروندانی با تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر
 -6کارآفرینی
 -1فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای
 -2امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده
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ژاپن

 -3درک رسانه
 -4درک انتقادی پیام ها
 -5توانایی بیان عقاید از طریق رسانه ها
 -6توانایی برقراری تعامل و ارتباط از طریق رسانه ها
 -1کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ور

ایران

 -2کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته
 -3تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی
 -4آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی

از حیث اهداف؛ کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای ،درک رسانه و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته و هم چنین
شناخت تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها ،امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده و کسب مهارت های عملی برای زندگی
کارآمد و بهره ور اهداف مشترک در سه برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه می باشد .افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک و توانایی
بیان عقاید از طریق رسانه ها و هم چنین تربیت شهروندانی با تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر و درک انتقادی پیام ها هدف مشترک دو
کشور کان ادا و ژاپن است .و کارآفرینی و آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی هدف مشترک دو کشور کانادا
و ایران می باشد.
از طرفی انتقاد از فرهنگ آمریکایی مختص برنامه درسی سواد رسانه ای کانادا است .فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای و توانایی برقراری
تعامل و ارتباط از طریق رسانه ها اختصاص به ژاپن دارد و تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی به ایران مربوط است.
اهداف برنامه های درسی سواد رسانه ای در سه کشور:
جدول زیر؛ جدول ارزش اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور کانادا ،ژاپن و ایران را نشان می دهد .ابتدا معادله اولیه را و
سپس با تقلیل معادله اولیه برای رسیدن به استلزام اصلی به معادله استلزام اصلی می رسیم و در نهایت با کمینه سازی از طریق استلزام اصلی به
معادله نهایی دست می یابیم.
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جدول( :)3مقایسه اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور مورد مطالعه
کانادا

اهداف
کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای ،درک رسانه و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و

1

ژاپن
1

ایران
1

علوم وابستهA
شناخت تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها ،امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده و

1

1

1

کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ورB
افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک و توانایی بیان عقاید از طریق رسانه هاC

1

1

0

تربیت شهروندانی با تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر و درک انتقادی پیام هاD

1

1

0

کارآفرینی و آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعیE

1

0

1

انتقاد از فرهنگ آمریکاییF

1

0

0

فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای و توانایی برقراری تعامل و ارتباط از طریق رسانه هاG

0

1

0

تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازیH

0

0

1

معادله اولیه اهداف برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور:
K=ABCDEFgh+ABCDefGh+ABcdEfgH
تقلیل معادله اولیه برای رسیدن به معادله استلزام اصلی:
 ABCDEFghبا ABCDefGh : ABCDh
 ABCDEFghبا ABcdEfgH : ABEg
 ABCDefGhبا ABcdEfgH : ABf
K= ABCDh+ ABEg+ ABfمعادله استلزام اصلی
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نگاره استلزام اصلی :طرح و تدبیر کمینه سازی.
ABcdEfgH

ABCDefGh

ABCDEFgh

استلزام اصلی

×

×

ABCDh

×

ABEg

×
×

×

ABf

یک بررسی ساده نشان می دهد که کم ترین استلزامات اصلی مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن کلیه عبارات یا جمالت اصلی اولیه ،دو مورد
است .استلزامات اصلی ABCDhو Abfسه عبارت بولی اولیه را زیر پوشش خود می برند .این معادله نهایی بولی فقط دربردارنده استلزامات اصلی
منطقاً ضروری است:
)K= ABCDh+ ABf= AB(CDh+f
این معادله کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای ،درک رسانه و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته و شناخت
تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها ،امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده و کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره
ور را اهداف مشترک اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای در این سه کشور می داند .از طرفی افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک و
توانایی بیان عقاید از طریق رسانه ها ،تربیت شهروندانی با تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر و درک انتقادی پیام ها و عدم تربیت فناورانه و
زندگی سالم در فضای مجازی یا عدم انتقاد از فرهنگ آمریکایی از دیگر اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای است.
ابعاد و رویکردها:
از نظر نوع نظام آموزشی دو کشور کانادا و ژاپن تقریباً دارای نظام آموزشی شبیه بهم بوده و ایران با آنان تفاوت شکلی و اجرایی کامالً واضحی
دارد .از طرفی تاکید بر کارآفرینی در برنامه های درسی کانادا نمود پررنگی دارد در حالی که در ژاپن تکیه بر رشد متوازن و همه جانبه است و در
ایران ایجاد شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت مورد تاکید است .از یک بعد نظر به نگاه کارآفرینانه در برنامه های درسی کانادا و
آمادگی ورود به حرفه و شغل در ایران می تواند وجه تشابه دو کشور است.
نگاه منتقدانه به رسانه ها وجه تشابه دو کشور کانادا و ژاپن است ،در حالی که کسب مهارت ها و شایستگی های الزم برای زندگی مورد نظر
ایران و ژاپن می باشند .از سوی دیگر تاکید بر سواد رسانه ای در کانادا ،سواد اطالعاتی در ژاپن و تربیت فناورانه برای زندگی سالم در ایران وجوه
متمایز این سه کشور است.
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جدول شماره  4جدول ارزش ابعاد و رویکردهای مختلف برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور است.ابتدا معادله اولیه را و سپس با تقلیل
معادله اولیه برای رسیدن به استلزام اصلی به معادله استلزام اصلی می رسیم و در نهایت با کمینه سازی از طریق استلزام اصلی به معادله نهایی
دست می یابیم.

جدول( :)4مقایسه ابعاد و رویکردهای مختلف برنامه درسی سواد رسانه ای در سه کشور
ابعاد

کانادا

ژاپن

ایران

رویکرد کارآفرینی و آمادگی ورود به حرفه و شغلA

1

0

1

رویکرد انتقادیB

1

1

0

رشد متوازن و همه جانبهC

0

1

0

کسب مهارت ها و شایستگی های الزم برای زندگیD

0

1

1

شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیتE

0

0

1

تاکید بر سواد رسانه ایF

1

0

0

تاکید بر سواد اطالعاتیG

0

1

0

تاکید بر تربیت فناورانه برای زندگی سالمH

0

0

1

معادله اولیه ابعاد و رویکردهای برنامه درسی سواد رسانه ای:
S= ABcdeFgh+aBCDefGh+AbcDEfgH
تقلیل معادله اولیه برای رسیدن به معادله استلزام اصلی:
 ABcdeFghبا aBCDefGh: Beh
 ABcdeFghبا AbcDEfgH: Acg
 aBCDefGhبا AbcDEfgH: Df
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Beh+Acg+Dfمعادله استلزام اصلی :
نگاره استلزام اصلی :طرح و تدبیر کمینه سازی.
AbcDEfgH

aBCDefGh

ABcdeFgh

استلزام اصلی

×

×

Beh

×

Acg

×
×

×

Df

بنابراین معادله نهایی بولی که دربردارنده استلزامات اصلی به صورت زیر است:
S=Beh+Df
معادله نهایی بولی می گوید :رویکرد انتقادی ،عدم شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت و عدم تاکید بر تربیت فناورانه برای زندگی
سالم یا کسب مهارت ها و شایستگی های الزم برای زندگی و عدم تاکید بر سواد رسانه ای ابعاد و رویکردهای برنامه درسی سواد رسانه ای در
سه کشور مورد مطالعه هستند.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
سواد رسانه ای به عنوان یکی از الزامات دنیای امروز در کشورهای مختلف از جمله کشورهای مورد مطالعه پژوهش مطرح شده است .و هر کدام
در برنامه های درسی آموزش و پرورش خود به دنبال تحقق اهداف تعریف شده هستند.
با توجه به هدف توانایی برقراری ارتباط از طریق رسانه ها در ژاپن و مهارت تفکر انتقادی در کانادا و ژاپن ،یافته های این پژوهش با پژوهش
راموس و همکاران( )2018که داشتن سواد رسانه ای در دانش آموزان را موجب بدست آوردن مهارت های الزم و انتقادی و هم چنین تعامل مدنی
و افزایش آگاهی در مردم می شود همخوانی دارد .هدف تربیت فناورانه به عنوان یکی از یافته های اهداف برنامه درسی سواد رسانه ای در ایران
با پژوهش میساریس ( ) 2006که افراد را مصرف کننده آگاه می داند مطابقت دارد .از طرفی تاکید بر سواد رسانه ای در کانادا و سواد اطالعاتی در
ژاپن با یافته های پژوهش میروویتز ( )2006در یک راستا است .از آن جا که بر طبق یافته های پژوهش مشارکت در ژاپن میان عوامل مرتبط
ناکافی است ،این یافته با یافته های پژوهش گاتزن ( )2001مطابقت دارد .هم چنین انتقاد از فرهنگ آمریکایی در برنامه های درسی سواد رسانه
ای در کانادا با پژوهش حسینی ( )1392که سواد رسانه ای را راهبرد استحکام هویت ملی و فردی می داند ،انطباق دارد .و باالخره اهداف مشترک
برنامه های درسی سواد رسانه ای در سه کشور کانادا ،ژاپن و ایران از جمله کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای ،امکان بقا در جامعه
اطالعاتی پیشرفته آینده و  ...با پژوهش نصیری و همکاران ( )1391که اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن  21را بررسی کرده است کامالً
منطبق بوده و همخوانی دارد.
مطابق جدول 3؛ کسب مهارت در مدیریت محتوای رسانه ای ،درک رسانه و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته و شناخت
تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از رسانه ها ،امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده و کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره
ور در هر سه کشور جزء اهداف اجرای برنامه درسی می باشد .افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک و توانایی بیان عقاید از طریق رسانه
ها و تربیت شهروندانی ب ا تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر و درک انتقادی پیام ها در دو کشور کانادا و ژاپن مشترک است .و کارآفرینی و
آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی از اهداف مشترک دو کشور کانادا و ایران می باشد .اما انتقاد از فرهنگ
آمریکایی در کان ادا ،فراگیری تکنیک های فنی رسانه ای و توانایی برقراری تعامل و ارتباط از طریق رسانه ها در ژاپن و تربیت فناورانه و زندگی
سالم در فضای مجازی در ایران به عنوان اهداف خاص هر کشور محسوب می شود.
با استفاده از جبر بولی؛ درک رسانه و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته و شناخت تاثیرپذیری های ممکن در استفاده از
رسانه ها ،امکان بقا در جامعه اطالعاتی پیشرفته آینده و کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ور را اهداف مشترک اجرای برنامه
درسی سواد رسانه ای در این سه کشور می باشد .از طرفی افزایش پتانسیل برای ایجاد گفتمان دموکراتیک و توانایی بیان عقاید از طریق رسانه
ها ،تربیت شهروندانی با تفکر انتقادی و یادگیرندگان مادام العمر و درک انتقادی پیام ها و عدم تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی یا
عدم انتقاد از فرهنگ آمریکایی از دیگر اهداف اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای است.
مطابق جدول  4؛ رویکرد کارآفرینی و آمادگی ورود به حرفه و شغل در کاناد و ایران،رویکرد انتقادی در کانادا و ژاپن ،کسب مهارت ها و
شایستگی های الزم برای زندگی در ژاپن و ایران ،تاکید بر سواد رسانه ای در کانادا ،رشد متوازن و همه جانبه و تاکید بر سواد اطالعاتی در ژاپن
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و شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت و تاکید بر تربیت فناورانه برای زندگی سالم در ایران به عنوان رویکردها و ابعاد اجرای برنامه
درسی سواد رسانه ای محسوب می گردد.
با استفاده از جبر بولی؛ رویکرد انتقادی ،عدم شایستگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت و عدم تاکید بر تربیت فناورانهبرای زندگی سالم
یا کسب مهارت ها و شایستگی های الزم برای زندگی و عدم تاکید بر سواد رسانه ای ابعاد و رویکردهای برنامه درسی سواد رسانه ای در سه
کشور مورد مطالعه هستند.
و باالخره با نگاه به چالش های آموزش سواد رسانه ای در ایران پیشنهاد می شود:
 -1نیروی انسانی ماهر و متخصص در این رشته تربیت شود که این به نیازسنجی و جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان بر می گردد.
 -2همه عوامل تاثیر گذار از جمله فراگیران ،اولیای مدارس و خانواده ها باید نگاه جدی و ضرورت طلبانه به سواد رسانه ای داشته باشند.
این امر می تواند در جلسات شورای دبیران ،شورای دانش آموزی و آموزش خانواده لحاظ شود.
 -3فراهم آوردن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای اجرای برنامه درسی سواد رسانه ای که این مهم نیازمند همکاری،
همیاری و کمک همه نهادها ،سازمان ها و مراکزی چون دولت ،صنعت ،شهرداری ها ،سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و  ...است
که با نگاه مثبت به این مقوله وارد عمل شوند.
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