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چکیده

آموزش سواد رسانهای بهعنوان یک روش توانمندسازی کودکان در برابر رسانههاای مکثرار ا از واروریاص ع ار
تغییراص و دگرگونیهای مداوم است .با توجه به این ورورص و پژوهشهاای متکفاا ان اام شاد در ایان زمیناه
ا هدف اصفی این پژوهشا تبیین چیساکیا چرایای و چناوننی آماوزش ساواد رساانهای در دور ابکادایی اسات.
پژوهش حاور به روش مرورسیسکماتیک ان ام شد که بر اساس مراحل شناسااییا ررباارنریا شایساکنی و شاامل
شدن  02مورد از منابع جسک و شد ا انکخاب شدند  .یافکههای پژوهش عالو بار تبیاین مؤرفاههاای آماوزش ساواد
رسانه ای(تفثر مراقبکیا انکقادی و خالقانه)ا بر ویژگیهاای روانناناخکی داناشآماوزان دور ابکادایی از یاک ساو
و مخاطب خاص رسانه ای بودن کودکان از سوی دینر در جهت ورورص آماوزش ساواد رساانهای تأکیاد دارد.
همچنین مطارعه و تتفیل مدلهای آموزش ساواد رساانهایا نناان مایدهاد کاه آماوزش ساواد رساانهای در دور
ابکداییا باید بر مبنای تعقل و پژوهنانری صاورص گیارد و هزماه آن ا قارار گارفکن کاودر در ف اای اجکماا
پژوهنی مبکنی بر گفتوگو است که در آن صورصا متکوای چارشاننیز با قابفیات پاژوهش و مکناساب باا ت رباه
زیسکه کودکان و ارزیابی خودآگاهانه از عناصر برنامه درسی این حوز خواهد بود.
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مقدمه

ع ر حاور با توجه به تغییراص و دگرگونیهای رتظهایا بهویژ ف اهای جدیدی که دانش
و اطالعاص در آن سیر میکندا بسیار مکفاوصتر از آن چیزی است که نسلهای گذشکه ت ربه
میکردند؛ بهگونهای که شیو کسب دانشا دچار تتول اساسی شد است( Zulkifli

 .)&Hashimi, 2020در این ع را نظامهای آموزشی تتوهص عمیقی را ت ربه میکنند؛
بهطوریکه پارادایمهایی چون یادگیرند متوریا ظهور ف ای م ازیا تبدیل مثان به ف اا
امثان یادگیری همینه و همهجایی را رقم میزنند .بهتتقیق میتوان گفت؛ یثی از عفل اصفی
این تغییر و تتوهصا پدید فراگیر رسانههاست .رسانهها با اطالعاص همهجانبهای که به سمت
مخاطبان گسیل میدارندا آنچنان نظامهای آموزشی را تتت تأثیر خویش درآورد اند که
مردما زندگی بدون رسانه را ریرقابلت ور و ناممثن تفقی میکنند .رسانهها نیز با درر این
موقعیتا آنچنان با شیو های تبفیغی و اقناعی در جهت همرا سازی مخاطبان با اهداف خود
میکوشند که بسیاری از آنها را با خود همفثر و همرأی میسازند( Pereira & Moura,

 .)2019در این شرایط کودکان بهعنوان یک گرو فعال در ربه خطر سوءم رف توریداص
رسانهای قرار دارند( )Hoge, Bickham& Cantor, 2017شرایطی که کودکان قادر به درر
این نیسکند که رسانههای جدید در حال تالش برای تغییر روحیاص آنها هسکند و در مقابلا
ووعیکی را ای اد میکنند تا کودکانی که با رسانههای جدید آشنا نیسکندا مورد تمسخر و طرد
همساهن خود قرار میگیرند؛ در این شرایط م رف رسانههای جدیدا ممثن است باعث
انتراف درر و ق اوصهای کودکان شود()Yin & Zhou, 2015؛ بهطوریکه رزوم توانایی
تنخیص رسانه معکبر از نامعکبرا قدرص تفثیک پیامهای درست از نادرست و بهطورکفی مفهومی
جدیدی از سواد تتت عنوان سواد رسانهای را در این گرو سنی که در دور ابکداییا تت یل
میکنند را بیشازپیشا جدیتر میکند؛ رذا پژوهش حاور در پی تبیین چیسکیا چرایی
و چنوننی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی است.
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چارچوب نظري پژوهش

یثی از نظریههایی که در زمینه آموزش سواد رسانهایا مورد اسکقبال بسیاری از پژوهننران
داخفی قرار گرفکها مربوط به سواد رسانهای انکقادی اریزابت تامن است .در این نظریها سواد
رسانهای به فیفکری داوری کنند تنبیه میشود؛ به این معنا که جهان مکراکم از پیام است و باید
این پیامها از هیههای فیفکر سواد رسانهای عبور کنند تا شثل موجه و معنادار به خود
گیرد( .)Thoman & Jolls, 2005با توجه به این تعبیر؛ سواد رسانهایا توانایی و قدرص دسکرسی
ا تتفیلا ارزیابی و انکقال اطالعاص و پیامهای رسانهای است که میتوان آن را در چارچوبهای
مخکفا چاپی و ریر چاپی عروه کرد .بر اساس نظریه تامنا سواد رسانهای یک مهارص کفی است
که سه هیه پیوسکاری(برنامه ریزی شخ ی در شیو اسکفاد از رسانههاا توجه به جنبههای
نامتسوستر رسانههاا تماشای انکقادی رسانهها) را شامل میشود که من ر به توانمند سازی سواد
رسانهای میگردد .در تعریفی منابها هابز این مفهوم را توانایی دسکرسیا تتفیلا ارزیابی
و پردازش فعال اطالعاص در اشثال مخکفا پیامهای مثکوبا دیداری و شنیداری تعریا
میکند( .)Hobbs, 2017از این منظر سواد رسانهایا نظامی تفسیری و ترجیتیا مکاثر
از داوریهای ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با پیامهای رسانهای(در دسکرس و یا
جسک وگرانه) شثل میدهد و موجب میشود تا مخاطبانا در اسکفاد و انکخاب پیامها مسئوریت
بینکری احساس کنند( .)Livingstone, 2014هابزا سواد رسانهای را برای در نظر گرفکن دامنه
کامل قابفیتهای شناخکیا عاطفی و اجکماعی(دسکرسیا تتفیل و ارزیابیا خفقا بازاندینی یا تأمل
واقدام یا عامفیت) مورد اسکفاد قرار داد است( .)Hobbs, 2010در نظریه شناخکی نیزا سواد
رسانهای به م موعهای از چنماندازهایی تعبیر میشود که با اسکفاد از ساخکارهای دانش خود
میسازیم تا بهطور فعاهنه برای قرار گرفکن در معرض رسانه از آنها بهر برداری میکنیم
و معنای پیامهایی را که با آنها مواجه میشویما تفسیر کنیم( .)Potter, 2013درر دینر
از این اصطالحا به م موعهای از شایسکنیها اشار دارد که افراد را قادر به دسکیابیا تتفیلا
ارزیابی و ای اد ارتباطاص در پفتفرمهای مخکفا رسانهای میسازد( Lin, Mokhtar & Wang,

 .)2015همچنان که هارک( )Hallaq, 2016و اریسکی و اردم( )Eristi & Erdem, 2017مطرح
میکنند؛ سواد رسانهای به توانایی دسکرسیا تتفیلا ارزیابی و برقراری ارتباط با پیامهای رسانهای
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در اشثال مخکفا و توانایی معناسازی اطالق میشود و قابفیکی است که به فرد امثان میدهد تا با
رسانههاو ارائه دهندگان اطالعاصا بهطور مؤثر و برای یادگیری مسکمر و مادامارعمر از آن رسانهها
بهر گیرد و در مواقع هزما پیامها و کارکردهای آنها را نقد کند؛ درکی که با پیدایش
فنآوریهای اینکرنکی و ابزارهای ارتباطی همرا و بر اساس ویژگیهای اجکماعی –فرهننی
رسانههای جدیدا توسط چنا وو و وانگ()Chen, Wu & Wang, 2011ا ارائه گردید .در این
مدلا برای پرورش مخاطبانا باید به آنها در زمینههای کارکردی و انکقادی آموزش داد شود .بر
اساس مدل جدیدا آموزش سواد رسانهای (شثل شمار )1ا بر د شاخص فهم پیاما مهارص
اسکفاد ا مهارص تورید-م رفا طراحی و توریدا انکنارا تتفیلا ترکیبا ارزشیابیا خفق
و منارکتا در دو متور شایسکنیهای مربوط به م رف و تورید-م رف تعریا شد است
(.)Chen, Lin, Li & Lee, 2018
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شكل ( .)7چارچوب سواد رسانهای جدید()Chen et al, 2018

در چارچوب سواد رسانهای جدیدا م رف به نتو دسکرسی و بهکارگیری رسانهها اشار دارد
و تورید-م رف به شایسکنیهای منارکت در خفق و تورید متکوای ارثکرونیثی دهرت میکند.
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«این شایسکنیها به چهار بخش م رف کارکردیا م رف انکقادیا تورید-م رف کارکردی
و تورید-م رف انکقادی تقسیم میشود»( .)Lee, Chen, Li & Lin, 2015هر یادگیرند برای
کسب سوادرسانهایا باید از م رف کارکردی شرو و سپس بهسمت م رف انکقادی یا
تورید-م رف کارکردی حرکت کند و در گام بعدی به تورید-م رف انکقادی دست یابد( Chen

 .)et al., 2011هزم به ذکر است در ارنوی سواد رسانهای جدیدا سواد م رف کارکردی
به توانایی دست یافکن به رسانه های جدید و درر آنچه انکقال می دهندا اشار دارد .م رف
انکقادی به مهارص تتفیلا تفسیر و برآورد پیامدهای فرهننی اجکماعی و اقک ادی متکوای
رسانهای تأکید دارد و م رفکنند پیام رسانهای با مالحظه شرایط ایدئوروژیثیا ارزشهای
اجکماعی و ویژگیهای قدرصا مدام در موقعیت نقد و پرسننری از رسانه است .بر اساس این
ارنو تورید-م رف کنند کارکردی رسانها میتواند در تورید انوا پیامهای رسانهای نقش داشکه
باشد و تورید-م رف کنند انکقادی عالو بر نقش ارائه اید هاا باورهاا باید در مذاکر ها
و منارکتها نقش ویژ ای برای تورید پیام ایفا کند؛ به عبارص دینر این سطح از سواد رسانهایا
به تفسیر مکنی فرد از متکوای رسانه در طول منارکت با رسانه ها تأکید دارد ( Lin, Li, Deng

.)& Lee, 2013
پيشينه پژوهش

پژوهشهای ان ام شد در زمینه سواد رسانهایا ومن تأکید بر ورورص توجه به آن در دور
ابکداییا به معرفی و تبیین روشهای مخکفا این حوز از برنامه درسی پرداخکهاند؛ بهعنوان مرال
تسورتانیدو و همثاران ()Tsortanidou, Daradoumis &Barbera-Gregori, 2020
در پژوهش خویش با مرور مقاهص نظری و ت ربی بین سالهای  0212-0212مربوط
به موووعاص همنرایی تخیل -پداگوژی واردورفا یادگیری عاطفی-اجکماعی و آگاهی سواد
رسانهای در آموزش ابکدایی و مکوسطه دریافکند؛ با اسکفاد از پداگوژی واردورف (آموزش بر
اساس فعاریت های فیزیثی و داسکان و ت ربه های واقعی زندگی) میتوان ابعاد عاطفیا شناخکی
و تخیفی را در آموزش سواد رسانهای باهم تففیق کرد .اجاق ( )Ojagh, 2019نیز در پژوهنی
با اسکفاد از روش تتفیل ثانویه مبکنی بر اسناد مدلهای برساختگرایی آموزش سواد رسانهای
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و انکخاب رویثرد کودر متورا ویژگیهایی چون چند سویه و گفکنویی بودن روش و توجه
بر دو سطح نظری و عمفی بر اساس سه شاخص اصفی یادگیری مفهوم بازنماییا خودکارآمدی
و بازاندینی در متکوای مناسب برای آموزش سواد رسانهای برای کودکان را منخص میکند.
نوتفی و دزونی( )Notley & Dezuanni, 2019در پژوهنی دینرا با توجه به نکایج بررسی
آنالین  1222نوجوان  8تا  11سال در مورد م رف اخبارا تعامل و ت ربه آنها مبنی بر م رف
منظم اخبار از منابع مخکفا و عدم تالش بیش از نیمی از آنها در جهت شناسایی اخبار جعفی یا
رفط در اینکرنت و همچنین عدم حمایت کافی از آنها برای انکقاد از اخبار در کالسا با نقد
چارچوب ها و آموزش رارب فعفی که مورد اسکفاد قرار میگیردا ورورص بازننری در
چارچوب سواد رسانهای و آموزشناهی را برای ع ر دی یکالا پیننهاد میدهد که در آن بر
ای اد گفتو گوهایی دربار سواد رسانههای خبری با اشار به چنوننی دسکرسیا طبقهبندیا
م رف و انکقاد مورد تأکید قرار میگیرد .در پژوهش چن و همثاران ()Chen et al., 2018ا
ومن تبیین سواد رسانهای با توجه به دو مقوره اسکفاد از رسانهها و تورید-م رفا د شاخص
برای انوا سواد رسانهای مطرح گردید که هن اریابی آن در یک هفکم مدارس سنناپور
با متدود سنی  12-12سالا به صورص پیماینی ان ام گردید .در این پژوهشا با توجه
به همبسکنی مربت بین سواد رسانهای و ووعیت اقک ادی-اجکماعیا مسأره دسکرسی به رسانههای
جدیدا بدون توجه به ابزارهای ماری دانشآموزان و همچنین تدوین برنامه درسی مؤثر با هدف
تورید-م رف انکقادی (خالقیت و منارکت) مورد تأکید قرار گرفت .همچنین ن یریا بخکیاری
و حسینی ( )Nasiri, Bakhtiari, & Hosseini, 2018در پژوهنی شبهآزماینیا به این نکی ه
رسیدند که آموزش سواد رسانهای مبکنی بر گفتوگو و تنثیل حفقههای کندوکاو
در مهارصهای اسکفاد از رسانههاا ت زیهوتتفیل پیامهای رسانهایا توانایی تورید و ارسال
پیامهای رسانهای و تفثر انکقادی در اسکفاد از رسانهها تأثیر معناداری دارد .در پژوهنی دینر
هدایکی و کوشا ( )Hedayati & Kosha, 2017که در قارب طرح پیشآزمون و پسآزمون با
یک گرو گوا و یک گرو آزمایش ان ام شدا به این نکی ه دستیافکند که با بهر گیری از
روشهای آموزشی همچون حفقههای کندوکاوا میتوان مهارصهای تفثر انکقادی (اسکقراءا
قیاسا مناهد ا اعکمادپذیری و فرویهسازی) در سواد رسانهای دانشآموزان پایه شنم را بهبود
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بخنید .کیارسی ( )Kiyarsi, 2017در پژوهش شبه آزماینی دینر که در قارب طرح
پیشآزمون و پسآزمون با یک گرو گوا و یک گرو آزمایش بر روی  22دانشآموز پسر
ان ام شدا به این نکی ه رسید که اجرای برنامه درسی فبک در باه بردن آگاهی رسانهای
دانشآموزان از پدید خنونت رسانهای و کفینههای جنسیکی_اجکماعی تأثیر معنادار میگذارد
و آنها را ارتقاء میدهد .نکایج پژوهش رحیمیا سفطانیفرا عزیزآبادی فراهانیا زمانی مقدم
و فراهانی ( & Rahimi, Soltanifar, Azizabadi Farahani, Zamani Moghaddam

 )Nasiri, 2016بر این مهم اشار دارد که در نظراص نخبنان و م ریانا تنها در دو مؤرفه تفثر
انکقادی و مهارص های تثنیثیا تفاوص معنادار وجود دارد و اجما نظراص نخبنان و م ریان در
خ وص ارزاماص کسب سواد رسانهای با رویثرد فرهننی در همه مؤرفهها (بهریراز دو مؤرفه
تفثر انکقادی و مهارصهای تثنیثی) حاکی از مهیا بودن شرایط برای پیاد سازی موفق سواد
رسانهای در دور ابکدایی است .نکایج پژوهش ژانگ و ژو ( )Zhang & Zhu, 2016در بررسی
تأثیر مکغیرهای داخفی (جنسیتا سن و ت ربه رسانه دی یکال دانشآموز) و خارجی (وساطت
واردین و پینینه واردین) بر سواد رسانههای دی یکال (مهارصهای فنیا فهم انکقادیا خفق
و ارتباط و منارکت شهروندی)  621دانشآموز پایه پن م و شنم ابکدایی ( 2تا  11سال) بیاننر
درر و مهارص فنی نسبکا باهی این دانش آموزان بود که به طور قابل توجهیا تتت تأثیر
ت ربههای رسانههای دی یکال و وساطت واردین قرار داشت .در پژوهنی دینر خانیثیا
شا حسینی و نوری راد ()Khaniki, Shah-Hosseini & Noori-rad, 2016ا طرحی مرکب از
سه مرحفه بفندخوانی در سنین پیش از دبسکانا آموزش ففسفیدن به کودکان در چند سال آرازین
دبسکان و آموزش متکوای رسانهای در سالهای پایانی دبسکان ارائه داد اند و نهادینه کردن
زیرساختهای ففسفیدن در بطن فثر کودکان پیش از ورود ساخکارهای دانش رسانهای را
پیننهاد میدهند .این ارنو مبکنی بر سبک آموزشی بازاندینانها گفتوگو متور و مبکنی بر حفقه
کندوکاوا است و بر این ادعاست که میتواند ننرشی بازاندینانها مسئوهنها انکقادی و خالقانه
نسبت به مکون رسانهای در کودکان ای اد کند و به ق اوص دقیقتر آنها در امور من ر شود.
سثاراسیها وارشا اوماریا اورسون و شرر ( Sekarasih, Walsh McDermott, O’Malley,

 )Olson & Scharrer, 2016نیز در یک تتفیل کیفیا پاسخهای دانشآموزان پایه شنم
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به تثاریا مرتبط به سواد رسانهای که بر شیو خنونت رسانهای و کفینههای جنسیکی رسانهها
مکمرکز بود را مورد بررسی قرار دادند .نکایج ت زیه و تتفیل مبکنی بر مقایسه مداوما ننان داد که
میزان تعامل دانشآموزان با تفثر انکقادیا در پاسخ به سؤاهص با توجه به راهنماییهای ارائه
شد توسط تسهیلگران سواد رسانهای مکفاوص است؛ به طوریثه در مقایسه با دانشآموزانی که
مطفبی دریافت کردندا دانشآموزانی که مطفبی را سریع دریافت نثرد بودند یا اصال دریافت
نثرد بودندا تفثر رنیتری ننان دادند .در راسکای آنچه ذکر گردید و با توجه به مبانی نظری
و همچنین نظر به خالءهای مناهد شد در حوز آموزش سواد رسانهای به کودکان در
پژوشهای پینین؛ ازجمفه تعاریا مکفاوص از مفهوم سواد رسانهایا توجه صرف به بعد م رفی
سواد رسانهای و عدم تبیین ویژگیهای عناصر برنامه درسی حوز مذکور برای دانشآموزان
دور ابکدایی در پژوهشهای پینینا پژوهش حاور در صدد تبیین چیسکیا چرایی و چنوننی
آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی بهعنوان یثی از اقسام مهم سواد در دنیای معاصر است.
سؤاالت پژوهش

 .1آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی بر چه مؤرفههایی تأکید دارد؟
 .0چرا آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی ورورص دارد؟
 .1برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی چه ویژگیهایی دارد؟
روش

در این پژوهشا از روش مرور سیسکماتیک اسکفاد شد .در اجرای این روشا از ارنوی هفت
مرحفهای تنظیم پرسش پژوهشا مطارعه نظاممند ادبیاصا انکخاب پژوهشهای مناسبا اسکخراج
اطالعاص از پژوهشهاا تتفیل و ترکیب یافکههاا کنکرل کیفیت و ارائه یافکهها ( & Sandelowski

 )Barroso, 2006اسکفاد شد؛ به این صورص که پس از منخص شدن پرسش اصفی پژوهشا
جهت تعیین نمونه آماری بر اساس روش دسکنامه کوکرانا مراحل شناساییا رربارنریا شایسکنی
و شامل شدنا مطارعاص مرتبط با حوز برنامه درسی سواد رسانهایا بر اساس کفیدواژ های "سواد
رسانهایا آموزش سواد رسانهایا نظریههای سواد رسانهایا سواد رسانهای و دور ابکداییا سواد
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رسانهای در دبسکانا سواد رسانه ای و کودکانا برنامه درسی سواد رسانهایا ارنوهای آموزش سواد
رسانهایا راهثارهای آموزش سواد رسانهای"» در موتور جسک وی گوگل اسثارر و در پاینا های
اطالعاتی بینارمففی اسثوپوسا وبآو ساینسا ساینس دایرکت و همچنین پاینا های فارسیزبان
از جمفه مگایرانا نورمنزا مرکز اطالعاص عفمی جهاد داننناهی و پاینا اطالعاص عفمی ایران
جسک و شد( 9122مورد بهعنوان جامعه آماری شناسایی شد)؛ سپس برای رسیدن به منابع با کیفیت
و مناسبا عناوین منابع جسک و شد ا مرور شد و پس از حذف منابع تثراری و همچنین منابعی که
عنوان آنها ارتباطی با مووو پژوهش نداشتا سایر منابع بررسی شد وارد مرحفه رربارنری
شدند( 1916مورد) .در این مرحفه پس از مطارعه چثید مقاهصا منابعی که با معیارهای
ورود(چیسکیا چرایی و چنوننی آموزش سواد رسانهای) تناسب نداشتا رربال و برای ورود
به مرحفه شایسکنی و ارزشیابی تعیین تثفیا شدند( 62مورد)؛ سپس مکن کامل این منابع
بارگیری(دانفود) و با اسکفاد از ابزار ( CASPبر اساس شاخصهایی چون اهداف پژوهشا منطق
روشا طرح پژوهشا روش نمونهگیریا روش جمعآوری داد هاا انعثاسپذیریا مالحظاص
اخالقیا دقت و ت زیهو تتفیل داد هاا بیان واوح و روشن یافکهها و ارزش پژوهش)ا مناسبترین
واحدهای مطارعاتی( 02مورد به عنوان نمونه به صورص هدفمند) انکخاب شدند و چک ریستهای
تهیهشد در زیرگرو های بزرگتری دسکهبندی شدند که روایی آنها از نظر مکخ

ین حوز

ارتباطاص و برنامهدرسی تأیید گردید .در این مرحفه برای اطمینان از نتو کدگذاریهاا عالو
بر اسکفاد از تثنیک خود بازبینی متققا از دو نفر از مکخ

ین حوز سواد رسانهای و برنامه

درسی جهت کدگذاری م دد یافکهها اسکفاد شد که میزان توافق بین ارزیابان بر اساس فرمول
وریب کاپای کوهن عدد  2/69به دست آمد که نناندهند  69درصد توافق بین ارزیابان
در کدگذاری داد ها بود .در شثل شمار  0ففوچارص پریزما(فرآیند جسک و و انکخاب مقاهص
برای ورود به مطارعه) از مرحفه جسک و و شناسایی تا شامل شدن ننان داد شد است.
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شكل ( . )2فلوچارت جستجوی اطالعات از مرحله جستجو و شناسایی تا شامل شدن

یافتهها

سؤال اول :آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی بر چه مؤرفههایی تأکید دارد؟
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر"چیسکی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی"
یافکههای حاصل از جدول  1ننان داد؛ سواد رسانهای مفهومی است که تعاریا گوناگون
و کاربردهای مکنوعشا من ر به اتخاذ رویثردهای مخکففی نسبت به آن میشود.
جدول  .7ابعاد سواد رسانهای
ردیف

الگوها و نظریهها

ابعاد سواد رسانهای

1

)Bichranlou (2012

تتفیلا تفسیر و تورید خالقانه

0

Burn & Durran
)(2007
)Chen et al. (2018

فرهننیا انکقادی و خالقانه

9

& Dehghanian
)Najafi (2018
European
)Commission (2011
Hedayati & kosha
)(2017
)Hobbs(2010

1

2
1
6

دسکرسی و م رفا دررا تتفیل و ق اوصا توریدا ننر متکوا و
منارکت
تتفیل و ارزیابی(تفثر انکقادی)
دسکرسیا اسکفاد ا ت زیهوتتفیلا ارزیابی و ای اد ارتباط
تفثر انکقادی(اسکفاد ا تتفیل و ارزیابی صوری و متکوایی)
دسکرسی و اسکفاد ا تتفیل و ارزیابیا خفقا بازاندینی و تأملا
اقدام یا عامفیت(اشکرارگذاری)
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8

)Khaniki et al. (2016

تفثر انکقادی و دانش ارتباطی(برجسکهسازی و ننانهشناسی)

2

& Moazen
)Mofidnejad (2017
Mozaffari & Razi
)(2017

شناخت مبکنی بر ب یرص و فعلوانفعاهص درونی و اننیزشی(تقوا)

12

)Nasiri et al. (2018
11

دسکرسیا اسکفاد ا تتفیل و ارزیابیا تفثر انکقادیا تورید و
خالقیتا ارتباط و شناخت بایدونبایدهای مبکنی بر آموز های
دینی(اخالق)
تفثر انکقادی شامل برنامهریزی شخ ی در نتو ی
اسکفاد (گزینننری)ا توجه به جنبههای نامتسوس (معنایابی) و
تماشای انکقادی(معناسازی)
اسکفاد ا بهکارگیری و تفسیر

10

)Ojagh (2019

11

)Potter (2013

بهر برداری(اسکفاد و بهکارگیری) و تفسیر

19

)Rahimi et al. (2016

دسکرسیا درر و ارزشیابی انکقادی و خفق ارتباطاص

12

Rosenbaum, Beentjes
)& Konig (2008
Salavatian et
)al.(2017
)Shojaee et al. (2017

تفثر انکقادیا آگاهیا کاربرد و تورید

18

Taghizadeh & Kia
)(2014
Taslimi & Kalateh
)(2015
Thoman & Jolls
)(2005

11
16

12
02

انکخاب آگاهانها اسکفاد و تفثر انکقادی
تفثر انکقادی(مبکنی بر سواد رسانهای اریزابت تامن)
دسکرسی و اسکفاد ا ت زیهوتتفیلا ای اد و ارسالا ارزیابی انکقادی
اسکفاد ا تتفیل و ارزیابی(تفثر انکقادی)ا توانایی ارتباطی
تعبیر و ای اد مفاهیم شخ ی شامل برنامهریزی شخ ی در نتو ی
اسکفاد (گزینننری)ا توجه به جنبههای نامتسوس (معنایابی) و
تماشای انکقادی(معناسازی)

با واکاوی تعاریا مطرحشد از سواد رسانهای در ارنوها و نظریههای انکخابشد در جادول  1ا
میتوان مؤرفههای اصفی سواد رسانهای در دور ابکدایی را انوا تفثار مراقبکایا انکقاادی و خالقاناه
قفمداد کرد که در ادامه شرح داد میشوند:
الف) تفکر مراقبتی :این مؤرفه نوعی مهارص فثری فعال همرا باا درجااتی از دردراه بارای بساط
و گساکرش خیار همناانی اسات( .)Hedayati, 2017تفثاری از جانس ارکفااص و تاوأم باا تعهاد
و احساس مسئوریت است که سبب پیوند میان سایر عناصر فثری مایشاود( .)Sharp, 2014ایان
مهارص فثری بهمرابه سایهای بر مهارصهای مربوط به سواد رسانهای است که از یثساو باه معناای
تفثر منکاقانه نسبت به پیامهایی است که دانشآموز با آنها مواجه میشود؛ به این معناا کاه فارد
با شوق و عالقه و از روی دردرهای درونی به آن مووو فثر میکند و مکعهدانه حاور است
تمام قوای فثری خود را بارای جساک وی را حال آن مساأره ذهنای بثاار بنادد؛ از ساوی دینار
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به معنایادردره نسبت به شیو تفثر خویش است؛ به ایان معناا کاه داناشآماوز عاالو بار اینثاه
به رسانهای که ذهن وی را به خود منغول ساخکه میاندیندا به نتاو و روش تفثار خاود نیاز
میاندیند( .)Lipman, 2003این مؤرفه شامل گسکر مثانی و اسکفاد از ابزارهای مناسب رسانهای
ا رسیدن به اطالعاص هدفمند از طریق این ابزارها و درر معانی مطارب است( Thoman & Jolls,

 )2005که یک سطح منخص از داناش فنی(دسکرسای فیزیثای باه رساانههاا و متکاوای رساانههاا
و توانایی اسکفاد درست از رسانهها) را مورد تأکید قرار میدهد.
ب) تفکر انتقادي:

این مؤرفه در واقع بر تفثر منطقی و مسکدل تعبیر میشود که در

ت میمگیریا قبول باورها و یا ان ام دادن پیامهایی که از رسانهها دخارت دارد و شامل اعماری
مانند فرویهسازیا ننریسکن مکفاوص به مسائل و منثالصا طرح را حلهای احکماری و نقنههای
مخکفا برای بررسی پیامهای رسانهای است .این نو تفثر فرآیندی خردمندانها فعال و ماهرانه
مفهومسازیا کاربردا تتفیلا ترکیب یا ارزیابی اطالعاص جمعآوریشد یا توریدشد از طریق
مناهد ا ت زیها تأملا اسکدهل یا تبادلنظر بهمنظور هدایت صتیح باور و عملا تعریا
میشود( )Lipman, 2003که از طریق ارزیابی و بازسازی ماهرانه تفثرا اندینه را بهبود
میبخند و به دانشآموزان کمک میکند تا پیامهای رسانهای درست را از رفطا واقعی را از
ریرواقعیا معکبر را از نامعکبر و آرای عمیق را از سطتی تنخیص و تمیز دهند( & Hedayati

 .)Kosha, 2017در واقع این توانایی به میزان آگاهی از توریدکنندگان پیامهاا دامنههای سایتهاا
مارثیت رسانهها و تنخیص متکوای پیامها مربوط است()Thoman & Jolls, 2005
و به دانشآموز اجاز می دهد تا فراتر از م رف و پذیرش منفعل رسانها به سمت یک ارتباط
پیچید که شامل نقد و بررسی و ارزیابی صوری و متکوایی باشدا حرکت کند.
ج)تفکر خالقانه :این مؤرفه بر چنوننی بیان کردن آنچه شایسکه بیان استا چنوننی ساخکن
آنچه شایسکه ساخکن است و چنوننی ان ام آنچه شایسکه ان ام استا تأکید دارد .در واقع تفثر
خالق عبارص است از اسکعداد و قابفیت انسان در تورید اثرهای ابکثاریا نوآورانه
و سودبخش()Lipman, 2003؛ بهعبارصدینر خالقیت فرآیند روانی است که من ر به حل
مسأرها اید سازیا مفهومسازیا ساخکن اشثال هنریا نظریهپردازی و توریداتی میشود که بدیع
و تاز باشد .این مؤرفه شامل شایسکنیها در مورد ای اد پیامهای رسانهای و به اشکرارگذاری
آنها با دینران است که باعث تبدیل منکریان رسانهای به سازندگان و توزیعکنندگان رسانهای
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میشود( .)Chen et al., 2018از طریق این مؤرفها دانشآموزان قادر میشوند تا پیامهای رسانهای
خود را بهعنوان جاینزینی ماهرانها برای متکویاص رسانهای ای اد و به اشکرار بنذارندا
فرآیندهای انکخاب متکواا روشها و فنون ساختوسازا تثنیکها و فنآوریهای ان ام این کار
(ای اد و به اشکرار) را میآموزند و آنها را برای رسانههای مخکفا بهکارگیرند.در م مو
میتوان گفت این مفهوم در دور ابکدایی به معنای تربیت و پرورش مکخ

ان رسانهای نیست

و صرفا بر توانایی کاربرد رسانه خالصه نمیشود؛ بهعبارصدینر سواد رسانهای را نباید به توانایی
مطارعه مطبوعاص و رسانههای نوشکاری یا بهر گیری از نرمافزارها و سختافزارهای رایانهای
یا توانایی اسکفاد از ف ای م ازی و بهر گیری از موتورهای جستوجوا وبنوشتهاا شبثههای
اجکماعی و نظایر آن فروکاست .در واقع آموزش سواد رسانهایا صرفا کنا یا دریافت منفعالنه
عقاید و اندینهها نیز نیست؛ بفثه به ناحیهای از رشد مربوط میگردد که فاصفه بین سطح رشد
واقعی-که از طریق حل مسأره بهتنهایی ان ام میشود -و سطح رشد بارقو -که از طریق حل مسأره
با راهنمایی بزرگترها یا همثاری و همفثری همساهن ان ام میشود -را مدنظر دارد .از این روی
میتوان گفت آموزش سواد رسانهای بر آن نو از آموزش تأکید دارد که طی آن دانشآموزان
نقش فعال یافکه و با بهر گیری از انوا تفثر مراقبکیا انکقادی و خالقانها معنا را از نو ساخکه و شثل
میدهند.
سؤال دوم :چرا آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی ورورص دارد؟
سؤال دوم پژوهش مبنی بر "چرایی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی"ا این مهم اسات کاه
چااه واارورتی ای اااب ماایکنااد کااه دانااشآمااوزان دور ابکاادایی را از مسااند مواجهااه مبکناای
بر رذص با رسانهها به جاینا یک مکربی سواد رسانهای سوق دهیم .یافکههای جادول شامار  0نناان
میدهد هر یک از پژوهشهای مورد اشار که در این زمینه ان ام شد است از منظری به ایان مهام
پرداخکهاند و تهدیدهای ناشی از سطح پایین سواد رسانهای در جامعه را مکذکر شاد اناد و یاا اینثاه
مزایای ارتقای سواد رسانهای را مورد تأکید قرار داد اناد کاه خاود ایان موواو ا ننااننر اهمیات
آموزش سواد رسانهای است.
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جدول  .2ضرورت آموزش سواد رسانهای
ردیف
1
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ضرورت آموزش سواد رسانهای

) Bichranlou (2012م ون ماندن از آسیبهای اجکماعیا سیاسیا فرهننی و اقک ادی؛
متیط رسانهای ریرقابلاجکنابا پیچید و دائم در حال تغییر
 Burn & Durranدرر فرهنگ زند ا فرهنگ گزیننی و فرهنگ ثبتشد (فرهننی-
)(2007
ننانهشناسی)
)Chen et al. (2018
پیدایش فناوریهای اینکرنکی و ابزارهای ارتباطی همرا
& Dehghanian
)Najafi (2018
European
Commission
)(2011
Hedayati & kosha
)(2017
)Hobbs(2010

میزان گسکرد اسکفاد از رسانه
تأثیرگذاری رسانهها بر باورها و دریافتهای شخ ی و شثلدهی
فرهنگعامه؛ ت هیز شهروندان به تفثر انکقادی و مهارصهای حل
مسأره
پذیرش بیقیدوشرط پیامهای رسانهای و در نکی ه بروز آسیبهای
فردی و اجکماعی
قابفیتهای شناخکیا عاطفی و اجکماعی رسانهها

Khaniki et al.
اقک ائاص گریزناپذیر ع ر اطالعاص و ارتباطاص(نیازمندی افراد به
)(2016
اطالعاصا وفور اطالعاص طبقهبندی نند و ت فیه نند ا نقش
پررنگ رسانهها در تورید و بازتورید روابط اجکماعیا پیچیدگی زبان
رسانهها و)...؛ آماد ساخکن کودکان برای ت میمگیری به نفع
خودشان از طریق رشدا درر و فهم از فرهنگ رسانهای
& Moazen
ارتقای سطح اجکماعی و اقک ادی افراد؛ کمک به حفظ دیانت و
) Mofidnejad (2017دینورزی(ناهمسویی بخنی از متکواهای رسانهای با اهداف دین و
مکناقض با هن ارهای اخالقی و شرعی)
 Mozaffari & Raziناگزیری از مواجهه با رسانهها؛ تأثیراص زیاد رسانهها در ت عیا یا
)(2017
تقویت دین
) Nasiri et al. (2018کاهش آثار منفی رسانهها بر روی کودکان و نوجوانان در ع ر
رسانهها
)Ojagh (2019
افزایش روزافزون م رف رسانهای کودکان با گسکرش رسانههای
نوین؛ افزودن بر رنای تعامالص رسانهای و جامعهپذیری(انس ام
اجکماعی)
)Potter (2013
تأثیراص گوناگون رسانهها در اشکرارگذاری معنا و ارتباط افراد با
یثدینر(مربت و منفی)
Rahimi et al.
تأثیر منفی رسانهها بر فرهنگ و سالمت کودکان؛ کنکرلپذیری
)(2016
متدودا متدودیت گریزی و گریزناپذیری اسکفاد از رسانههای
نوین
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12
11
16

18

12
02

Rosenbaum, et
تأثیرگذاری رسانهها بر جامعه(فرهنگا چنماندازهای سیاسی و
)al.(2008
ایدئوروژیک) و فرد(احساساصا باورها و رفکارها)
Salavatian et
متافظت از دانشآموزان در برابر ه مههای رسانهای دشمنان(نقش
)al.(2017
هدایکنری سواد رسانهای بهسوی زندگی مؤمنانه و دیندارانه)
Shojaee et al.
تأثیرپذیری بینکر کودکان و نوجوانان از رسانهها به دریل رشد
)(2017
شناخکی ناقصتر و ت ارب کمکر
 Taghizadeh & Kiaتتقق اهداف سند تتول بنیادین(تربیت دانشآموز پرسننر و فعال)؛
)(2014
بومیسازی آموزش سواد رسانهای؛ پیچیدگی زبان رسانهها؛
تأثیرگذاری رسانهها بر ارزشهاا باورها و ننرشهای
دانشآموزان(تقویت هویت)
Taslimi & Kalateh
تأثیرگذاری رسانهها در انکقال فرهنگا تغییر فرهننی و
)(2015
فرهنگسازی
Thoman & Jolls
آسیبهای روانی و اجکماعی رسانهها
)(2005

میاازان گسااکرد ی اسااکفاد از رسااانههاااا قابفیااتهااای شااناخکیا عاااطفی و اجکماااعی آنهاااا
تأثیرگذاری رسانهها بار ارزش هااا باورهاا و رفکارهاای اجکمااعیا سیاسایا فرهننای و اقک اادی
و همچنین ه مههاای رساانه ای دشامنان بار اهاداف دینای و هن ارهاای اخالقای و شارعی فارد
و جامعه از جمفه دهیفی است که بهعنوان ورورص و چرایی پرداخکن به آموزش ساواد رساانهای
بر آنها اشار شد است؛ دهیفی که هریک بهتنهاایی کفایات مایکناد تاا رازوم آماوزش ساواد
رسانهای را بهعنوان امری وروری و ریرقابلاجکنابا پذیرا باشیم .با اینوجاودا بتاث ماا در ایان
قسمت بر کودکان و چرایی اهمیت آماوزش ساواد رساانهای بارای داناشآماوزان دور ابکادایی
مکمرکز است؛ بهعبارصدینر در این سؤال پژوهنیا ما به دنبال پاسخ به این مهم هسکیم که عالو
بر مواردی که بهطورکفی و برای عموم افراد مطرحشد استا آیا برای اورویات داشاکن آماوزش
کودکان در ایان موواو ا دریفای قاانعکنناد وجاود دارد؟ در پاساخ باه ایان ساؤال بایاد گفات
؛ کودکان به جهت دانش اندر و قدرص کم ت زیهوتتفیلا به رنثری بایساالح مایمانناد کاه
در برابر انوا پیامهای رسانهایا صرفا جاذابیت هاای کودکاناه را ماالر اقباال یاا عادم اقباال باه
توریداص رسانهای قرار میدهند؛ از این رویا از دینر مخاطبان آسایبپاذیرتر هساکند و آماوزش
سواد رسانهای به آنها در اورویت باهیی قرار دارد؛ چرا که کودکاان بسایاری از آدابو رساومی
را که در رسانهها میبینندا تقفید میکنند و حکی طرز فثر و اعکقاداص آنها میتواند تتت تاأثیر
رسانهها شثل پیدا کند؛ بهعبارصدینرا بازنماایی ارنوهاای سابک زنادگی در ایان برناماههاا بار
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مفهوم سازی کودکاان از واقعیات تاأثیر مای گاذارد و ت اویر ذهنیناان را از آنچاه شایساکه یاک
زندگی مطفوب استا شثل میدهد .بهعاالو ت ااربی کاه انساان در سانین خردسااری از متایط
اطراف خود کسب میکنادا نقاش ساازند ای در پایریازی جهاانبینای او دارد ( Bicharnlou,

 .)2012در واقع دانشآموزان دور ابکدایی بهواسطه وجود تفویزیاونا اینکرنات و ساایر رساانههاا
تتت تأثیر مسائفی قرار می گیرناد کاه مخاکص بزرگسااهن اسات؛ از ایان روی مایتاوان گفات
رسانهها در جامعهپذیر کردن آنها نقش بسزایی دارد و جهان واقعی و روزمر با جهاان رساانهای
برای آنان فرقی نمیکند( .)Salavatian et al., 2017دریل دینر برای پایهگذاری مهارصهاای
تفثری و آموزش سواد رسانهای در این دور ا این مووو میتواند باشد که ذهان کودکاان در
این سن کامالً بر اساس قراردادهای اجکماعی شثل ننرفکه است( )Khaniki et al., 2016و اگر
فرصت آموزش سالهای کودکی را به این بهاناه کاه هناوز بارای آرااز آن زود اساتا از دسات
بدهیما عاداص دانش آموزان در سنین باهتر تربیت یافکه و اصاالح آن اماری دشاوار خواهاد باود؛
همچنان که ت ربه مربوط به آموزش سواد رسانهای در دور مکوسطه در برخی پاژوهشهاا مؤیاد
ایان موواو اسات( .)Nasiri & Bakhtiari, 2019باه هماین جهات بار ایان موواو تأکیاد
میگردد که آموزش سواد رسانهای که همه دردرهاشا واداشکن کودکان به تأمال و تفثار در
خود و امور و رسانههای اطراف خود است؛ به زندگی اینان عمق و رنا میبخناد و مایتواناد
بسیاری از منثالص جامعه را از همان دوران کودکی برطرف کند؛ آموزشی که نهتنهاا بار رناای
تعااامالص رسااانهای آنهااا ماایافزایااد؛ بفثااه ظرفیاات کودکااان را باارای روباارو شاادن بااا پیااامهاااا
خیالپردازیا ت ویر آیند های ممثن و انس ام اجکماعی نیز افزایش میدهد؛ بهطوریکاه آنهاا
پیامهای رسانه ای را فعاهنه پردازش خواهند کرد تا درباار اینثاه چاه چیازی واقعای اساتا چاه
چیزی درست یا رفط است و چه چیزی رواایتبخاش اساتا ت امیمگیاری کنناد .در م ماو
میتوان گفت دانش و ت ربه کم دانشآموزان دور ابکداییا مخاطب خاص رساانهای باودن ایان
گرو سنی و در نکی ه نیاز بینکر آنها به آموزش و یادگیری ازیکطرف و مقرونباهصارفه باودن
آموزش برای آنها از نظر تأثیرگذاری بهواسطه وجود شرایط ت زیهوتتفیل مسائلا تفثر نقاداناه
و اندینه مسکقل در کودکان و طول مدص بازد سرمایه گذاری آموزشی از طرف دینارا دهیفای
است که آماوزش ساواد رساانهای در دور ابکادایی را نسابت باه ساایر گارو هاای سانی مهامتار
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و وروریتر مینماید.
سؤال سوم :برنامه درسی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی چه ویژگیهایی دارد؟
در پاسخ به سؤال سوم مبنی بر " چنوننی آموزش سواد رساانهای در دور ابکادایی " یافکاههاای
حاصل از جدول شمار  1بر این مووو تأکید دارد که اسکفاد و بهر گیری از هر برناماه درسای
نیازمند توجه به شارایط هزم و امثانااص بارای کاربسات هرچاه بهکار آن اسات کاه باا توجاه باه
پژوهشهای مخکفا بررسی شد در جادول زیارا ایان موواو را مایتاوان در دو گارو ساطح

کالن(سیاستگذاری و نظریهپردازی) و خرد(برنامهدرسی و فرآیند آموزشی) در نظر گرفت.
جدول  .9چگونگی آموزش سواد رسانهای
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چگونگی آموزش سواد رسانهای

Bichranlou
تمرکز اوریه روی کودکانا اخک اص بخنی از برنامهها بر شناخت و
)(2012
ارزیابی اهداف و متکوای رسانههای فرامرزیا همثاری گسکرد
دسکنا های گوناگون فرهننی و تدوین برنامهی جامع آموزشی سواد
رسانهای در سیاستگذاریهای کالن
Burn & Durran
تأکید بر عامفیت بودگی خود در شثلگیری هویتا بازی متوری
)(2007
و فرآیندهای ننانهشناسی؛ یادگیری اصل ساخکنی بودن پیامهای رسانهای
به دریل تمایالص ت اری و ایدئوروژی از طریق خوانش انکقادی مکون
Chen et al.
آموزش با شرو از سطح م رف کارکردیا سپس سطوح تورید-م رف
)(2018
کارکردی و یا م رف انکقادی و نهایکا سطح تورید-م رف انکقادی
&  Dehghanianتورید و تعیین قوانین باهدسکی مرتبطا آموزش همهجانبه در مقاطع مخکفا
)Najafi (2018
نظامهای آموزشی در همهی عرصههاا تقویت زیرساختها و اقداماص
هزم در زمینهی صنعت رسانهای و بسکرسازی هزم برای ای اد جامعهی
مدنی اطالعاتی در سیاستگذاریها صداوسیما
European
سیاستگذاری در دو سطح عوامل متیطی(دسکرسی رسانهای و بافت
Commission
سواد رسانهای :آموزشا سیاستا صنایع و جامعهی دموکراتیک)
)(2011
و قابفیتهای فردی(شخ ی و اجکماعی :اسکفاد ا درر انکقادی
و تواناییهای ارتباطی)
& Hedayati
آموزش مبکنی بر شیو ی کندوکاو(فبک)؛ اسکفاد از فیفمهای کوتا
)kosha (2017
انیمیننهای منکخب مکناسب با سن و عالقهی دانشآموزان در تدوین
متکوا
)Hobbs(2010
تأکید بر راهثارهایی چون داشکن دفکر خاطراص اسکفاد از رسانههاا
گفکنو و به اشکرارگذاری متکواا مقایسه مکقابل(تففیقی) رسانههاا
شبیهسازی و ایفای نقش
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اجرا بهصورص آموزش بفندخوانی در سنین پیشدبسکانیا آموزش
ففسفیدن در سالهای آرازین دبسکان و آموزش متکوای رسانهای در
سالهای پایانی دبسکان؛ سبک آموزشی بازاندینانهی گروهیا
گفتوگومتور و مبکنی بر حفقهی کندوکاو؛ خودارزیابی در حوز های
شناخکیا عاطفی و رفکاری
همراهی آموزش عفم سواد رسانهای باایمان و عمل مبکنی بر
چهارچوبهای معرفیشد در منابع دینی

تأکید توأمان بر دو فقه اصغر(بیان واجباصا مسکتباصا مباحاصا
مثروهاص و مترماص مرتبط با سواد رسانهای) و فقه اکبر(مسئوریت فردی
و اجکماعی اهل رسانه :دارا بودن سواد رسانهای و شناخت بایدونبایدها از
منظر آموز های دینی)
Nasiri et al.
آموزش مبکنی بر حفقههای کندوکاو دانشآموزی؛ تنو در موووعاص
)(2018
تتت پوشش(روزنامها مقارها ککابا انیمیننا کاریثاتور و فیفم تبفیغاتی)
و بهر گیری از نظریاص ارتباطی در تدوین متکوا
)Ojagh (2019
خارج شدن ف ای آموزشی از حارت سنکی و انکنارگرا به ریر سفسفه
مراتبی و توأم با خودارزیابی و گفکنو؛ تدوین متکوا در دو سطح
نظری(چارچوب مفهومی رسانها واژگان اصفی مطارعاص رسانهای و روش
تتفیل ننانهشناسی) و عمفی(مهارصهای خفقا انکقاد و بازخورد)
) Potter (2013تأکید بر اشکرارگذاری معنا و ارتباط افراد با یثدینر و توجه به اهمیت
اننیز شخ ی و برداشتهای فردی
Rahimi et al.
آموزش مبکنی بر روشهای یاددهی-یادگیری مبکنی بر فبک ریپمن و
)(2016
سازند گرایی اجکماعی در حفقههای کندوکاو دانشآموزی؛ بهر گیری از
سواد رسانهای شناخکیا پداگوژی انکقادی فریر ا نظریه امپریاریسم فرهننی
و سواد فرهننی در تدوین متکوا
Rosenbaum,
تأکید بر مطارعه در زمینههای صاحبان رسانه و اقک اد رسانها اصول
& Beentjes
اخالقی و سیاسی رسانهها و همچنین مهارصهای تنخیص جاینا خودا
)Konig (2008
انکخابا ارزیابی و مدیریت اطالعاص در سیاستگذاریهای رسانهای
 Salavatian et al.توجه به نقش تسهیلکنندگی معفمانا منارکت دانشآموزانا کالسهای
)(2017
کارگاهی و تنو اسکفاد از وسایل کمکآموزشی؛ بهر گیری از
م موعهی آموزشی "دوران ما" بهعنوان متکوا؛ تأکید بر سرگرمآموزی
و مخاطب شناسی در سیاستهای صداوسیما
 Shojaee et al.گن اندن مبانی سواد رسانهای در مکون درسی و تورید و پخش برنامههای
)(2017
پیننیرانه
&  Taghizadehاجرا بهصورص تففیقشد با دروس دینر در دور ی ابکدایی؛ تأکید بر نقش
)Kia (2014
تسهیفنری و هدایت معفم؛ تدوین متکوا با توجه به انوا رسانهها(با
اورویت شناخت پاینا های اینکرنکی مکناسب با پایهی تت یفی)
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& Taslimi
فراهم آوردن زیرساختها با توجه به سه عامل دسکرسیا تعامل رسانهای
)Kalateh (2015
و آموزش رسانهای
 Thoman & Jollsآموزش مهارصهای برنامهریزی شخ ی در نتو ی اسکفاد از رسانههاا
)(2005
توجه به جنبههای نامتسوستر رسانهها و تماشای انکقادی

تدوین برنامه جامع آموزشی و سیاستگذاری در دو سطح عوامل متیطی و قابفیتهای فردی
بر مبنای همثاری نهادهای فرهننی مخکفاا تورید و تعیین قوانین باهدسکی و بسکرسازی هزم
برای ای اد جامعه مدنی اطالعاتی و همچنین فراهم آوردن زیرساختهای هزم در زمینه
دسکرسیا تعامل و آموزش رسانهایا از جمفه راهثارهایی است که در پژوهشهای ان ام شد
بهعنوان سیاستگذاریهای کالن در زمینه آموزش سواد رسانهای مورد تأکید قرارگرفکه است.
بااینوجودا سؤال ما در این قسمت بر "برنامه درسی آموزش سواد رسانهای" و "تعیین عناصر آن
در دور ابکدایی" تأکید دارد .در پاسخ به این سؤالا باید گفت بر اساس ارنوهای ذکرشد در
جدول فوق و همچنین مباحث مطرحشد در خ وص چیسکی و چرایی آموزش سواد رسانهای
در دور ابکداییا میتوان چنین اسکنباط کرد که آموزش این مهم بر مبنای انوا تفثر مراقبکیا
منکقدانه و خالقانه است و هزمه آنا قرار گرفکن یادگیرند در ف ای اجکما پژوهنی مبکنی بر
گفتوگو است؛ این ف ایی است که مسیری را برای تعقل و پژوهش میگناید که فراتر از آن
چیزی است که در یک برنامه درسی بهاصطالح اسکانداردا تدارر دید شد است .از این نظر
در حوز آموزش سواد رسانهای در دور ابکداییا باید این معنا را دنبال کنیم که
به دانشآموزان یاری دهیم تا در جستوجوی حقیقت باشند و این ممثن نمیشود منر
زمانی که کودرا اندینیدن (به معنای عام) و اندینیدن برای خود (به معنای خاص)
را بیاموزد .با توجه به این هدفا فرآیند ففسفیای منابه پرسشهای سقراطی مطرح میگردد
که افراد را تنویق میکندا پرسشهای مدنظر خود را طرح کنند و در ف ایی پرسشگرانه
توانایی خود را دربار مووو به چارش کنید شد ا عمیقتر کنند؛ چراکه سواد رسانهای
خواسکار تنو و ناهمنونی است؛ بنابراین در این برنامه بهجای تطابق با یک ارنوی خطی
و از پیش تعیینشد ا بر کندوکاو و اشکرارگذاری ت ربیاص در فرآیند ساخت دانش تأکید
می گردد .در این صورص نقش مربیا آماد کردن دانش برای بفعید شدن توسط مخاطبان
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نیست؛ بفثه تدارر شیو ای از تفثر م رب برای مخاطبان مکفثر کالس و ت مین حفظ تفثر
سطح باه در کالس است .رویثردی که در آن ویژگیهایی همچون طرح سؤالهای باز پاسخ
و تفثر براننیزا بتث در مورد سؤالهاا هدایت و مدلسازی توسط مربی برای مخاطبانا
حارت میزگرد داشکن کالس و تنویق بینکر مخاطبان به صتبت کردنا تنویق شناخت
و ارزیابی توسط مربی بهویژ برای سؤالهایی که پیچید و دشوار هسکند و تنویق کودکان
به دفا از نظراص و اید های خود دید میشود .نثکهی دینر توجه به این مهم است که
متکوای منخ ی را نمیتوان برای آموزش سواد رسانهای به کودکان معرفی کرد؛ بفثه معفمان
باید با توجه به موقعیت اجکماعی کودکان و شرایط اجکماعی-فرهننی جامعه و بافکاری که
کودکان از آن برآمد اندا متکوا را انکخاب کنند .اربکه در این زمینه وروری به نظر میرسد که
عالو بر تالش برای دسکیابی به توانمندی نقد و تتفیل توریداص رسانهای داخفی با توجه به
ابعاد شناخکیا عاطفیا اخالقی و زیباییشناخکیا بخنی از برنامههای سواد رسانهای بر شناخت
و ارزیابی اهداف و متکوای رسانهای فرامرزی همچون شبثههای تفویزیونی ماهوار ایا
اینکرنتا تفنرام و ...اخک اص یابد .در خ وص این مووو ا میتوان چنین اسکنباط کرد که هر
متکوای چارشاننیزی که قابفیت پژوهش داشکه باشدا میتواند بهعنوان متکوای سواد رسانهای
انکخاب شود؛ بهعبارصدینر ابزارهایی که در آموزش سواد رسانهای بهمنظور تقویت انوا تفثر
به کار گرفکه میشودا عبارص است از هر چیزی که قابفیت طرح شدن در یک حفقه کندوکاو
کالسی را داشکه باشد؛ هر چیزی که در ذاص خود چارشبراننیز و نقطهای برای اننیزش منکرر
(همچون داسکانا عثسا نمایشا نقاشی و یا بازی برای کودکان) باشد .از این نظر برای شرو
یک بتث در زمینه سواد رسانهای و تتریک تفثر کودکانا از یک قطعه شعرا مطفب یک
روزنامها یک فیفم و حکی رویدادهای معمول روزانه هم میتوان کمک گرفت .در خ وص
روش ارزشیابی در آموزش سواد رسانهای نیز میتوان گفت بر اساس ارنوی تفثر خودآگاهانه
صورص گیرد .به این صورص که با آموزش کودکان به بررسى سازوکار افثار خودا
جستوجوی تناظر آنها با شواهداکاوش مفروواصا جاینزین کردن مفروواص بدیل
و سن یدن تأثیر آنها و بررسی روابط آنها با فعاریتهای روزمر ا به وارسی چنوننی
پینرفت خود و دینران از یادگیری در اسکفاد ا فهما تتفیلا ترکیبا ارزیابیا طراحیا توریدا
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منارکت و انکنار رسانههای مخکفا و یا به عبارص بهکرا رشد مؤرفههای انوا تفثر بپردازند؛ در
این صورصا دانشآموزان دربار عاداص شخ ی خود در مواجهه با رسانه و دربسکنیهای
خویشا تفثر(مراقبکیا انکقادی و خالقانه) و در گفکنو با سایرین دربار آن بازاندینی میکنند؛
بدین ترتیب که دقایقا عالیق و سالیق رسانهای خود را با فهم از رسانه بهعنوان نهادی که
در شئون مخکفا زندگی تأثیرگذار استا توویح میدهند و با ترکیب ت ارب رسانهای
با دانش رسانهایا ومن تغییر اساسی در نو ننرش به رسانههاا آنها را مکوجه این مووو
میسازد که احساساص و انرژی خود را به چه چیزی اخک اص دهند.
بحث و نتیجهگیری

براساس نکایج پژوهش حاور باید گفت عفیررم پژوهشهای مخکفا ان ام شد در این زمینه
ا هیچیک نکوانسکهاند بهصورص منس م مؤرفههاا ورورصها و عناصر برنامه درسی سواد رسانهای را
در دور ابکدایی شرح دهند.؛از این روی در پژوهش حاور سعی شد تا با روش سنکزپژوهیا نظریهها
و ارنوهای مرتبط با آموزش سواد رسانهای در دور ابکداییا گردآوری و در یک قارب واحد ارائه
گردد و با شناسایی سه مؤرفه تفثر مراقبکیا انکقادی و خالقانها تعریفی جامع از آموزش سواد
رسانهای در دور ابکدایی را داشکه باشد تا به برنامهریزان و سیاستگذاران این حوز کمک نماید
تا بکوانند با دیدگاهی اصوریتر نسبت به آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی صته گذارند.
دیدگاهی که در آن عالو بر تأکید بر دهیفی چون دانش و ت ربه کم کودکانا مواجهه روزافزون
این گرو سنی با رسانهها و مقرونبهصرفه بودن آموزش آنها با توجه به طول مدص بازد
سرمایهگذاری آموزشیا بر تناسب سنی دانشآموزان دور ابکدایی با امثان آموزش
و یادگیری مؤرفههای آموزش سواد رسانهایا بهعنوان ارزامی ریرقابلاجکناب صته گذاشکه میشود.
دیدگاهی که بر برنامه درسی کندوکاو متور در چنوننی آموزش سواد رسانهای در دور ابکدایی
تأکید دارد که در آنا تعامل دانشآموزان با یثدینر بهجای تعامل دانشآموز-معفم موردحمایت
است و یادگیری ناشی از چنوننی ای اد معنا از ت ارب شخ ی است .دیدگاهی که در آن درس
از پاسخهای دانشآموزان ساخکه میشود؛ نه از ساخکارهای منطقی از پیش تعیینشد و هر
دانشآموزا پیامهای رسانهای را بر اساس باورهای پینینا ساخکارهای ذهنی و ت ارب خویش تفسیر
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میکند .با توجه به شناسایی مؤرفههای آموزش سواد رسانهای در دور ابکداییا یافکههای مربوط
به این مووو در پژوهش حاور با برخی از پژوهشهای قبفی از جمفه چن و همثاران ( Chen et

 )al., 2018و مظفری و راوی( )Mozaffari & Razi, 2017همخوانی باهیی دارد .یافکههای
پژوهشهای دینر مانند خانیثی و همثاران()Khaniki et al., 2016ا ش اعی
و همثاران()Shojaee et al., 2017ا صفواتیان و همثاران()Salavatian et al., 2017ا دهقانیان
و ن فی()Dehghanian & Najafi Rastaghi, 2018ا هدایکی و کوشا( Hedayati & Kosha,

 )2017و ن یری و مثاران( )Nasiri t al., 2018نیز ننان میدهند که در تعریا سواد رسانهای
ا بینکر بر یک و یا دو مؤرفه از سه مؤرفه شناساییشد در این پژوهشا مکمرکز شد اند و عموما در
تعریا خود بهمواجهه انکقادی با رسانهها بر مبنای نظریه سواد رسانهای تامن تأکید داشکهاند .همچنین
یافکههای مربوط به ارزاماص آموزش سواد رسانهای در دور ابکداییا عالو بر پژوهشهای مکعددی
که به تأثیر آموزش سواد رسانهای در عرصههای مخکفا فردی و اجکماعی حیاص انسانی اشار
داشکهاندا در برخی از پژوهشها مانند خانیثی و همثاران()Khaniki et al., 2016ا ش اعی
و همثاران( )Shojaee et al., 2017و رحیمی و همثاران( )Rahimi et al., 2016مورد تأکید
قرارگرفکه است .پژوهش خانیثی همثاران( )Khaniki et al., 2016در این مووو بر اقک ائاص
گریزناپذیر ع ر اطالعاص و ارتباطاص؛ چون نیازمندی افراد به اطالعاص و وفور اطالعاص طبقهبندی
و ت فیه نند ا نقش پررنگ رسانهها در توریدو بازتورید روابط اجکماعی و فرهننی اشار دارد.
تأثیرپذیری بینکر کودکان و نوجوانان از رسانهها به دریل رشد شناخکی ناقصتر و ت ارب کمکر نیز
موووعی است که در پژوهش ش اعی و همثاران( )Shojaee et al., 2017بهعنوان ورورص
آموزش سواد رسانهای به کودکان بر آن تأکید شد است .همینطور در پژوهش رحیمی
و همثاران( )Rahimi et al., 2016ومن اشار بر تأثیر منفی فرهنگ رسانهها بر فرهنگ و سالمت
کودکان از یک سو و کنکرلپذیری متدودا متدودیت گریزی و گریزناپذیری اسکفاد
از رسانههای نوین در دانشآموزان ابکداییا بر تناسب ویژگیهای سنی این دور با تفثر
خودآگاهانه مبکنی بر انوا تفثر مراقبکیا انکقادی و خالقانه تأکید شد است .یافکههای بخش سوم
پژوهش نیز که بر بهر گیری از رویثرد آموزش ففسفه به کودکان در برنامه درسی سواد رسانهای در
دور ابکداییا اشار داشت با پژوهشهای اجاق()Ojagh, 2019ا نوتفی و دزونی( & Notley
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)Dezuanni, 2019ا ن یری و همثاران()Nasiri et al., 2018ا ش اعی و همثاران( Shojaee et
2017

)al.,ا

صفواتیان

و

همثاران(2017

al.,

et

)Salavatianو

هدایکی

و کوشا()Hedayati & Kosha, 2017ا خانیثی و همثاران()Khaniki et al., 2016ا رحیمی
و

همثاران(et al., 2016

)Rahimiا سثاراسیه و همثاران

(et al., 2016

)Sekarasih,ا تقیزاد

و کیا( )Taghizadeh & Kia, 2014و چنگ و ژو ( )Cheung & Xu, 2014همخوانی و تطابق
دارد همخوانی و تطابقی که یک برنامه درسی ریرخطی را پیننهاد میدهد که با ویژگیهایی چون
خود اصالحنریا بهکارگیری تفثر و جسک وی معنا و برقراری رابطه سارم فثری از طریق
گفکنو و مباحره با دینران در حفقههای کندوکاو در پی پرورش انوا تفثر مراقبکی و همدهنه؛
تفثر انکقادی؛ تفثر خالق در کودکان جهت دسکرسیا شناختا نقد و خفق بهکر پیامهای رسانهای
است .بهطورکفی میتوان گفت؛ آموزشوپرورش برای تربیت دانشآموزانی که بکوانند بترانها
و آسیبهای گوناگون رسانهها را به سالمت بنذارند و حکی خودا فرصتهای جدیدی جهت
معرفی ارزشها و باورهای راسکین از طریق رسانههای نوین ای اد کنندا نیازمند آموزش سطوح
م رف کارکردیا تورید-م رف کارکردیا م رف انکقادی و تورید-م رف انکقادی در ارنوی
سواد رسانهای چن و همثاران( )Chen et al., 2018است .این ورورص باوجود برخی از نقای ی
که بهحق نیز مطرحشد ا در دور دوم مکوسطه نظام آموزشی ما درر شد و برنامه درسی موردنیاز
آن تدوین و در کفیه رشکههای نظریا فنیوحرفهای و کار و دانش در حال حاور اجرا میشود؛
ریثن در دور ابکد ایی با وجود ارزاماص درر شد در این پژوهشا هنوز تدبیری برای طراحیا
تدوین و اجرای برنامه درسی آن اندینید نند است؛ از این روی پژوهش حاور یک مبنای کیفی
و نظری روشن و قابلاتثاء جهت تبیین و بررسی و اجرای آن فراهم آورد که میتواند مورد اسکفاد
پژوهننران و کارشناسان آموزشوپرورشا برنامهریزی درسیا تأریا ککب درسی و نظایر آن قرار
گیرد .برهمین اساسا پیننهاد میگردد میزان توجه بر مؤرفههای شناسایی شد آموزش سواد
رسانهای در متکوای مواد درسی دور ابکداییا مورد بررسی قرار گیرد .همچنین با توجه به نکی ه این
پژوهشا مبنی بر بهر گیری از رویثرد آموزش ففسفه به کودکانا پیننهاد میگردد در پژوهشهای
آتیا تأثیر این رویثرد بر ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان دخکر و پسر در پایههای مخکفا دور
ابکدایی مورد بررسی قرار گیرد.
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