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  11/09/93تاريخ دريافت: 
  12/10/93تاريخ پذيرش: 

  انساني: ةدر توسعاي  سواد رسانهنقش 
هاي اجرايي سازمان  سياست (مطالعة موردي كتاب

  )وپرورش صداوسيما و سند تحول وزارت آموزش
  نوشتة

   *حسن بشير
  **يرامين چابك

  دهيچك
زندگي، يعني دسترسي به امكانـات الزم  انساني يك شاخص تركيبي است كه سه بعد اساسي  ةشاخص توسع

براي كسب دانش، برخورداري از يك عمر طوالني و زندگي سالم و رسيدن به سـطح اسـتاندارد زنـدگي را    
سازمان ملل متحد منتشر شده، به مرور زمان  ةتوسع ةساله از سوي برنام  كند. اين شاخص، همه  گيري مي اندازه

يـافتگي   المللي براي سـنجش توسـعه   عنوان يك شاخص مقبول بين ينك بهمورد جرح و تعديل قرار گرفته و ا
انساني مصرف كاالها و خـدمات را تنهـا يكـي از     ةگيرد. رويكرد توسع جوامع مختلف مورد استفاده قرار مي

  هاي ذهني را عنصـر ديگـر زنـدگي    داند و برآوردن نيازهاي روحي و گسترش ظرفيت عناصر زندگي بهتر مي
شود. امروزه، ديگر كسانى  ويژه با آموزش حاصل مي آورد كه از طريق پرورش قواي ذهني به ار ميشم بهتر به

رونـد، بلكـه كسـانى     شـمار نمـى   معناي توانايى خواندن و نوشتن برخوردارند، باسواد بـه  كه تنها از سواد به
مند باشند و بتواننـد از ميـان   هاي نوين ارتباطى و اطالعاتى توان باسوادند كه از نظر شناخت و كاربرد فناوري

در بازار پيام دست به انتخاب بزنند. بر همين اساس در اين تحقيق بر آن شديم تا براي تبيين نقش ها  پيامانبوه 
مـروري بـر   تحليلي،  ـ بر اساس روش پژوهش اسنادي انساني جمهوري اسالمي  ةاي در توسع انهـواد رسـس

اي داشته باشـيم   در مقوله سواد رسانه و سازمان صداوسيماوپرورش  آموزشهاي دو نهاد مهم وزارت  سياست
دهد كه حجم  نتايج تحليل نشان ميانساني بپردازيم.  ةها با توسع بعد به تحليل نسبت اين سياست ةو در مرحل
هاي موجود دو نهاد مذكور  و در سياست استاي بسيار محدود  سواد رسانه ةهاي اين دو نهاد در حوز سياست

هاي اجرايـي سـازمان    شود. همچنين با بررسي سياست اي مشاهده نمي گرش فرايندي به آموزش سواد رسانهن
  ها وجود ندارد. اي در اين سياست سواد رسانه ةنسبت به مقولمحور  توسعهشويم كه نگاه  متوجه مي صداوسيما

، وپـرورش  آمـوزش تحول ، جامعة اطالعاتي، ايران، سند  اي توسعة انساني، سواد رسانه كليدواژه:
  .هاي اجرايي صداوسيما، مدل تامن سياست

____________________________ 
  Drbashir100@gmail.comدانشگاه امام صادق (ع)  دانشكده معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشيار *

  Chaboki@isu.ac.ir ي دكتري ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباييدانشجو **
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 مقدمه
 سـطح  ةتوسـع  و اجتمـاعي  پيشـرفت  عنوان شاخص به كشور هر ةسران درآمد ،1970 ةده از قبل تا

 رشد و GDP از باالتري سطح به دستيابي براي سرانه درآمد كه هرچند. شد  مي گرفته درنظر زندگي
 ةتوسـع  ةبرنامـ  بنابراين، .يردگ بر در را زندگي مهم جوانب از بسياري وانستت  نمي اما بود، الزم رفاه

 افـراد  زندگي كيفيت بر آن راتيثتأ ارزيابي براي ناكافي مقياس عنوان به را سرانه درآمد ملل، سازمان
 هـم  رشـد  ايـن  پايداري و توزيع كيفيت بلكه نيست، مهم اقتصادي رشد تنها كه كرد تأكيد و عنوان
 درآمد و اقتصادي رشد از حاصل منافع ها دولت كه قابل مالحظه اين است ةنكت. است هميتا حائز
. كننـد   مـي  جنگي تسهيالت و   هاي نظامي هزينه صرف را آن يا مردم رفاه بهبود صرف را باالتر سرانه

 توسـعه  گيـري  اندازه عنوان مقياس به انساني توسعه عنوان شاخص به شاخصي ،براي حل اين مشكل
گرفـت   مـي  بـر  در اقتصادي عدب كنار در را فرهنگي و اجتماعي ابعاد از بيشتري ةدامن كه شد معرفي
 كـه  بـود  آن انساني ةتوسع شدن مطرح دليل عبارت ديگر به .)97 :1390موغاري و عباسپور،  (كريمي
دنظر بـود  و به اهدافي كه مـ  نكردند عمل درستي به اقتصادي، ةتوسع ةنيزم در شده هاي اجرا برنامه

نظيـر   هاي كمي  ها به سبب آنكه بر شاخص (يعني رفاه و بهزيستي) جامه عمل نپوشاندند. اين برنامه
  تأكيد داشتند مورد انتقاد قرار گرفتند. “درآمد سرانه”

 يفيك اتيخصوص با ييها داده از يريگ بهره و يفيكـ  يكم  يها روش از استفادهدر مجموع 
 بيترك با تا داشت آن بر را متحد ملل سازمان كارشناسان 1990 سال رد )161: 1382زاده، يقت(

 ةتوسع شاخص” نام به كه كنند يطراح را يشاخص سرانه درآمد و يباسواد ،يزندگ  به ديام عوامل
 نيا از)، 132: 1378 ،ياريز(شد  معروفHDI  (Human Development Indicatior) اي  “يانسان
) 185: 1374 معمارزاده،( دهكر استقبال شاخص نيا از مختلف علوم نيمحقق و كارشناسان بعد به زمان
 اين)، 177ـ91: 1371 ،يحق( اند برده كار به زين عوامل ريسا بيترك با را شاخص نيا آنها از يبرخ و

 مورد زمان مرور به شده، منتشر متحد ملل سازمان ةتوسع ةبرنام سوي از ساله همه شاخص،
 سنجش برايالمللي  بين مقبول شاخص يك عنوان هب اينك و رفتهگ قرار تعديل و جرح
  )98: 1390و عباسپور، موغاري   ميكري. (گيرد ميقرار  استفاده مورد جوامع يافتگي توسعه
 و داند يم بهتر يزندگ عناصر از يكي تنها را خدمات و كاالها مصرف يانسان ةتوسع كرديرو
 شمار به بهتر  يزندگ گريد عنصر را يذهن ياه تيظرف گسترش و يروح يازهاين برآوردن

  )192: 1380،ياذان( .شود يم حاصل آموزش با ژهيو به يذهن يقوا پرورش قيطر از كه آورد يم
  يها تسنّ ةهم در نبوغ چند هر .است يزندگ  يها جنبه ةهم در نافذ ياتيح يويرن ،آموزش

  نيرومندترين و شرط نيتر ياساس زشآمو ديجد  يايدن در نيا وجود با دارد، وجود ملل يشفاه
 ها، دهيا آن قيطر از كه است يا لهيوس .است  آموزش لهيوس “سواد”و است شرفتيپ عامل

 فقط يسوادآموز ع،يوس  ميمفهو در قيطر نيبد. شوند يم مبادله و انيب عقل و دانش اطالعات،
 دربر زين را ها تيموفق و مساوات عدالت، توسعه، شرفت،يپ بلكه ست،ين آموزش به مربوط

  )12: 1357(پيام يونسكو،  .است توسعه  يمعن و ابزار له،يوس همان آموزش .رديگ يم
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است كه از جمله  سوادهاي جديدي ظهور يافته شود ناميده مي اطالعات عصر كه عصر حاضر در
 و خواندن ىيواناتمعناي  به سواد از تنها كه كسانى گريد امروزه،د. كراي اشاره  توان به سواد رسانه مي

 كاربرد و شناخت نظر از كه باسوادند كسانى بلكه روند، شمار نمى به باسواد برخوردارند، نوشتن
ها در بازار پيام دست  و بتوانند از ميان انبوه پيام باشند توانمند اطالعاتى و ارتباطى نينوهاي  فناوري

و  نفردي است كه از عالوه بر خواند عبارت ديگر فرد باسواد در عصر حاضر به انتخاب بزنند. به
اي در سپهر ارتباطي داشته باشد و  هاي رسانه نوشتن سنّتي بتواند خوانشي شخصي از انبوه پيام

  ند.كاي را تحليل و ارزيابي و نهايتاً انتخاب  هاي رسانه نوعي پيام به
 از استفاده نهاتدر عصر حاضر،  دريافت، توان  مي گرفته صورتهاي  يبررس به كلي نگاهي با
 نهايت در و انساني ةتوسع به دستيابي در را ما تواند  مين ارتباطي نوين هاي فناوري وها  رسانه
 منابع وها  رسانه از چگونه فضايي چنين در بدانيم داريم نياز ما چراكه كند؛ ياري پايدار ةتوسع

 به كل در و بزنيم پس را اطالعاتي چه و انتخاب را چيزهايي چه بگيريم، بهره آنها اطالعاتي
ها  تمهار از معقولي به سطحدستيابي  مستلزم فرايند اين. برسيم عصر اين در زندگي از شناختي

 و انفعالي حالت از و گرفت پيش در راها  رسانه با ارتباط بتوان آن ةپاي بر تا است دانش و
 اجزاي از يكيعنوان  اي به رسانه سواد راستا، همين در .شد خارج جديدهاي  هرسان با سويه يك

 سواد .شود  مي مطرح انساني ةتوسع بر تأثيرشان وها  فناوري وها  رسانه موضوع در اساسي
 آموزد  مي ما به راها  رسانه با آگاهانه و متفكرانه ارتباطي برقراري براي الزمهاي  تمهاراي  رسانه

 و مختلفهاي  هرسانهاي  پيام به نسبت تحليلي و انهنقاد ديدگاهي دقيق، نگاهي حال عين در و
  )133: 1387راد،  . (باباييآورد  مي فراهم را نوينهاي  فناوري
 بسط براى خود اقدامات در ونسكوي كه است ميزاني به اى رسانه سواد روزافزون تياهم

 وادـس به توجه رورتـض از و است ردهـنك اـاكتف وادآموزىـس ىـتسنّ هاى روش به تنها وادآموزىـس
 گسترش و رشد. است آورده انيم به سخن تي سي يآ سواد و اطالعاتى سواد اي، رايانه سواد تالى،يجيد

 و نينو هاى رسانه نيب دىيجد ةرابط است تا شده سبب تاليجيدمبتني بر هاي  فناوري روزافزون
  )148: 1383 (كوثري،. ديآ وجود به ديجد جوامع در انسان روزمره زندگى هاى جنبه گريد

  انساني ةوسعت
 از .)1386 فرجادي،( شد مطرح 1990 سال در آمارتياسن توسط بار اولين انساني، ةتوسع مفهوم
 آن، مستقيم اثر. دارد غيرمستقيم و مستقيم اثر دو انساني توسعه سياست اجراي آمارتياسن، نظر
 حتي گذارد،  مي اثر مردم زندگي كيفيت بر زندگي به اميد و بهداشت و سواد افزايش طريق از
 از غير شكلي به آن، دوم اثر. نشود منجر كشور در صنعت گسترش و اقتصادي ةتوسع به اگر

 را صنعتي رشد و اقتصادي ةتوسعمعنا كه  بدين بهداشتي؛ و آموزشي امكانات افزايش طريق
 يتكيف ارتقاي در خود ةنوب به عوامل اين   ميتما و بخشد  مي بهبود را كارايي كند،  مي تسهيل
  )1375هاي مجلس،  پژوهش مركز( .خواهد بود مؤثر مردم زندگي
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 اما ورزد، يم تأكيد يذهن پرورش كنار در  يماد يها تيظرف رشد بر اگرچه يانسان ةتوسع«
 بهتر يزندگ خدمت در يابزار عنوان به را ياقتصاد رشدداند و  اصل را بر پرورش ذهني مي

  )45: 1379 اران،و همك سيليگ( .»آورد يم شمار به انسان
  : كند يم فيتعر گونه نيا را “يانسان ةتوسع ”(UNDP)  متحد ملل سازمانبرنامة توسعة 

 .ابـد ي يمـ  گسـترش  مـردم  انتخـاب  يهـا  نهيگز آن، يط در كه است ينديفرا يانسان ةتوسع
)UNDP ،1990 :10(   
 در امـا . كنـد  رييتغ زين زمان طول در و باشد تينها يب تواند يم ها انتخاب نيا ،ياصول نظر از
ـ  داشـتن : مانـد  يمـ  يبـاق  رييـ تغ بدون كه دارد وجود ياصل محور سه توسعه، از يسطح هر  كي

 در و روزمره يزندگ ازين مورد دانش و اطالعات به يدسترس ،يتندرست با همراه يطوالن يزندگ
  . معقول يسطح در يزندگ امكانات از يبرخوردار يبرا الزم منابع داشتن ارياخت

 كردن فراهم توسعه هدف و بود خواهند جوامع ياصل ثروت اين نوع نگاه، منابع انسانيدر 
 مستلزم ها، انسان يرو  شيپ يها چالش به توجه. است شتريب تيامن با همراه بهتر يزندگ طيشرا
 بلكه، هدفعنوان  به نه ياقتصاد رشد رو نيا از ؛رنديگ قرار توسعه كانون در مردم كه است نيا

 ،يگرسنگ فقر، از ييرها .رديگ يم قرار توجه مورد يزندگ يها فرصت شيافزا يبرا يا لهيوس
 و ها تيقابل گسترش يها راه جمله از ت،يمحروم و ،يسواد يب ،ينابرابر جنگ، ،يماريب

 اريمع سه يانسان ةتوسع سنجش در كه  است خاطر نيهم به و دهستن يانسان يها انتخاب
  )  156: 1378 ،يسپهر( .است قرار گرفته تأكيد  دمور بهداشت و درآمد آموزش،
 يبـرا در مجمـوع   وهسـتند   توسـعه  ابـزار  هـم  و هـدف  ها انسان توسعه، از فيتعر نيا در
 اسـاس  و شـالوده  ،مـردم  يها تيقابل برتأكيد  افتهي  توسعه يها انسان قيطر از توسعه به يابيدست

  گيرد. يم شكل يانسان توسعه
  انساني ةتوسع در ضروري عناصر

  ند از:ا  انساني عبارت ةچند عنصر ضروري در توسع
 روند اين در. باشند برخوردار هاي مساوي ها ازموقعيت ظرفيت به يدسترس براي مردم يعني ؛برابري
 كـه  شـود  برطرف اي گونه به بايد اجتماعي و سياسي هاي اقتصادي، فرصت راه سر در موجود موانع
  .شوند مند بهره نيز آنها منافع از ها، فرصت اين از تفادهاس و كت مشار ضمن بتوانند مردم

 بعدي هاي نسل براي كه حاضر، هاي نسل براي تنها نه ها تفرص به دسترسي بايد يعني ؛پايداري
  .بود كوشا محيطي زيست و انساني فيزيكي،هاي  هسرماي حفظ در بايد بنابراين. شود تضمين هم
 بيشـترين  بتواننـد  افراد مناسب، فضاي ايجاد و انساني منابع رد گذاري سرمايه با يعني ؛وري بهره
  .دداشته باشن شانهاي تظرفي از را برداري بهره

 اسـاس  بـر  انتخـاب  امكـان  كه برسند فردي ةتوسع از سطحي به بايد مردم يعني ؛توانمندسازي
 بـراي  نه گيرد صورت مردم توسط بايد توسعه ديگرعبارت  به. باشند داشته را خودهاي  هخواست
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دهـد   جريان تصميمات و فرايندهايي كه زندگي آنهـا را شـكل مـي    در بايد مردم بنابراين. مردم
  )145: 1387راد،  مشاركت داشته باشند. (بابايي

  انساني ةهاي توسع شاخص
 تالش نيآخر درواقع ي،انسان ةتوسع يها گزارش ياصل محورعنوان  به يانسان ةتوسع شاخص«
 آموزش، اريمع سه از كه است كشورها يافتگي توسعه سنجش واحد كي  فتناي يبرا يالملل نيب
   .است شده  ليتشك سرانه يداخل ناخالص ديتول و يزندگ به ديام

 ها انسان تيقابل شيافزا در آنها ريانكارناپذ و مهم نقش علت به وقـف يارهاـيمع از ادهـاستف
 انسان يها تيقابل گسترش و انتخاب قدرت ةدامن شيافزا هدف با يانسان ةتوسع شاخص .است
 در يانسان ةتوسع روند از ينماگر شاخص نيا .است يانسان ةتوسع نديفرا در تيموفق اريمع
 يانسان ةتوسع شاخص» .دهد يم  نشان هم به نسبت را ورهاـكش گاهيجا كه ودـب واهدـخ انـجه
 ناخالص ديتول و آموزش ،يزندگ به ديام شاخص سه در كه است متفاوت اريمع چهار از يبيترك
 ياساس عوامل از يهمگ ،يواقع درآمد و آموزش ،يزندگ به ديام .رنديگ يم قرار سرانه يداخل
 )38 ـ9: 1384 (سينا، .ندهست ها انسان انتخاب قدرت دهنده شيافزا

  اي  مفهوم سواد رسانه
 بـود  معتقـد  لوهـان  مـك  شـد؛  برده كار هب لوهان مك  مارشال توسط بار اولين اي رسانه سواد  تعبير
 دسـت  اي رسـانه  سـواد  نـام  بـه  جديدي سواد به ها انسان برسد بايد فرا جهاني ةدهكد كه زماني

  )1385 بناي، يابند. (صديق
  د.شو به بعضي از آنها اشاره مي ادامهاست كه در  اي  مطرح شده تعاريف گوناگوني براي سواد رسانه

 قـول  از اي رسـانه تعريف جامعي در مورد سـواد   ةارائ هب ارتباطات المللي بين  المعارف  ةداير
 ميان از هايي پيام خلق و ارزيابي تحليل، دستيابي، توانايي«: است پرداخته) 1998(پاتر و كريست
  ),Donsbakh 9-26 :2008( ».مختلف متون

ه سواد ـان كه در زمينـادي در انگلستـنه ــ (Ofcom)ام ـسسه آوكؤي كه مـن تعريفـهمچني
  از سواد ارائه داده به شرح ذيل است:  ــ كند ميكار اي  سانهر

 هـاي گونـاگون اسـت.    اي توانايي دسترسـي، درك و ايجـاد ارتباطـات در بافـت     سواد رسانه
(Livingston, 2004)  

گونـه   را ايناي  رسانهسواد  ارتباطات و استاد دانشگاه كاليفرنيا، ةنظران حوز جيمز پاتر از صاحب
    :كند تعريف مي

طـور فعاالنـه بـراي قرارگـرفتن در      اندازهاست كه مـا بـه   اي از چشم اي مجموعه سواد رسانه
شـويم   هايي را كه با آنها مواجـه مـي    كنيم تا معناي پيام برداري مي معرض رسانه از آنها بهره

   )17: 1385 تفسير كنيم. (پاتر،
  كند:  ميگونه تعريف  را ايناي  رسانهشيباتا سواد 



 

68 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب
 سا

/
4 

 

اي است كـه بـه كمـك آن مـردم، اطالعـات را از طريـق        اي، توانمندي چندگانه نهسواد رسا
و توانمندي خـويش را بـراي    افكار، عقايد و دننك ميطور انتقادي تفسير  ها دريافت و به رسانه

  )85: 1381 . (شيباتا،دارند ها، ابراز مي طراحي ذهني رسانه
در نظـر او دسترسـي،   اي  رسـانه سـواد   دهد. ميارائه اي  رسانههورتون نيز تعريف ديگر از سواد 

وناگون رســانه و مصــرف انتقــادي ـاي گـــهــ اط در شــكلـد ارتبـــل و توليـــزيه و تحليـــتجــ
  )Horton, 2007: 541( .محتواست

ـ ـارتبـ  ةوزـان حـ ـي كـه كارشناسـ  ـاس تعريفـبراس اي  انهـواد رسـ ـسـ  انـد،  ه دادهـاطات ارائ
هـاي مختلـف    ابي و ايجـاد ارتبـاط بـه گونـه    ـد، ارزيـل، نقـزيه و تحليـتج ابي،ـايي دستيـتوان«

   (Alliance For media literacy, 2001: 1) »است.
بر اسـاس هنجارهـاي   ها  رسانهروابط ميان مخاطب و  ةكنند را علم تنظيم اي رسانه اگر سواد

ورها فرهنگـي كشـ  هـاي   سياست) نبايد از جايگاه آن در 93: 1385 دروني شده بدانيم (قاسمي،
  غافل شويم.

  اي رسانه سواد آموزشي هاي هدف
يكي از ابزارهاي مهم توسعه است كه تمهيداتي را براي كمك بـه مـردم   اي  رسانهآموزش سواد 

  )27: 1387 (فرهنگي و ديگران، ند.ك ميفراهم 
اي عبارت است از پرورش بينندگاني كـه توانـايي    يك هدف اثباتي و عملي آموزش سواد رسانه

ريزي كيفي و متمـايز و ارزيـابي آن بپردازنـد و نسـبت      وجوي برنامه داشته باشند، به جستگزينش 
  )56: 1385 هاي جمعي حس انتقادي داشته باشند. (براون، شكل، قالب و محتوا در رسانه به

 و تـأثيرات  كه است متنوعيهاي  هرسان از پيام تشخيص ،اي نهرسا سواد هدفتوان گفت  مي
 ،دانشـمندان  سـوي  از كـه  حـالي  درعبارت ديگـر   هب .گذارند مي جاي به خود زا متفاوتي مفاهيم
اي  رسـانه  سـواد  اصلي هدف شود،  مي اشاره معاصر دورة در اطالعاتي بار همراه با رساني اطالع
 اطالعـات  كه نحوي به دهد، انتقال مخاطب به را اطالعاتي دهي سازمان پاية مهارت كه است آن
در افـراد   اطالعاتي بمباران با رويارويي توانايي طريق اين از و شده بندي هطبق دريافتي آگاهي و
 در را انسـان  دانـش  و اطالعـاتي  سـاخت  محـدوديت اي  رسـانه  سـواد  حقيقت درآيد. وجود  به

اي  رسـانه  سـواد  آموزشي اهداف ارتباطات آموزشي متون دربخشد.  مي معناها  رسانه با برخورد
  اند از: عبارت

 كننده استفاده دانش و اطالعات ذخيرة به توجه با شناختيهاي  ترمها يارتقا •
   مخاطب عامة برها  رسانه منفي تأثير كاهش و سازي گاهآ •
 غيرضروري كنندة سرگرمهاي  هبرنام واي  هاي رسانه يآگه اخبار، از مخاطب مصونيت •
 ها سانهر محتواي به نسبت افراد بين در موشكافانه و قانهالخ انتقادي، تفكر توسعة •
 فـر،  سـلطاني ( شنيدن و نوشتن هاي خواندن، مهارت كنار در ارتباطات بصري اشكال شناخت •

1386: 109( 
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  انساني ةاي و توسع سواد رسانه
 كه است باور نيا بر كولتواست.  تغيير جدي نسبت به گذشته يافته ،در عصر كنوني ،مفهوم سواد

 .اسـت  كـرده  ليتحم ما بر اطالعاتى ةجامع كه ستا الزامى اى مرحله تا سواد ىيمعنا ةگستر ةادام
 ابى،ي مكان را خود ازين مورد اطالعات بتواند كه شود مى تلقى باسواد فردى اطالعاتى، ةجامع در
  ) 112: 1385 (ميرجليلي، .كند استفاده خود روزمره مشكالت حل براى آنها از و ليتحل

 .شود يم وبـمحس بقا مهارت  ينوع يا انهـرس وادـس اطالعات، رـعص دراس ـن اسـهمي بر
توانند از ميان انبوه اطالعات دست به انتخاب بزنند؛  ميهستند   يا رسانه سوادداراي  كه افرادي

 به يابيدست ةنحو و محل زين و يضرور و ديمف اطالعات ديگر توانايي اين را دارند تاعبارت  به
 اي  خاص يمشكل حل در آن از مؤثر طور به و نندك يابيارز را اطالعات دهند؛  صيتشخ را آنها
. نندك استفاده ازيامت نيبرتر به يابيدست جهت در سازمان به كمك منظور به يريگ ميتصم

  )80: 1386 نژاد، (جعفري
يكي از انواع سواد، قدرت گزينشگري افراد جامعـه  عنوان  به اي  رسانهدر حال حاضر سواد 

 ةدهد و با اين كـار بـه فراينـد توسـع     مي گسترشرا  مردم خابانتهاي  نهيگزرا ارتقا و در ادامه 
 يانسان ةتوسعطور كه در تعريف بيان شد  ديگر همانعبارت  به رساند. ميانساني در جامعه ياري 

يكـي از  اي  رسانهو سواد  ابدي مي گسترش مردم انتخابهاي  نهيگز آن، يط در كه است ينديفرا
هـايي اسـت كـه     شامل مهـارت  اي  رسانهبخشد. سواد  مييع عواملي است كه اين فرايند را تسر

مخاطـب و   توانمندسازي و وري بهره ،پايداري انساني يعني برابري، ةتواند چهار عنصر توسع مي
  ند.كتقويت است ي انسان ةتوسع اساس و شالودهرا كه  مردم يها تيقابلدر مجموع 

  مدل اليزابت تامن
كننـده عمـل    هماننـد فيلتـري داوري  اي  رسـانه رانش، سـواد  بر اساس نظر اليزابت تامن و همكا

كنـد تـا شـكل     مـي عبـور   اي رسانههاي فيلتر سواد  كه جهان متراكم از پيام، از اليه كند؛ چنان مي
  ):1(تصوير كند ميدر سه اليه عمل اي  رسانهمواجهه با پيام معنادار شود. پيام 

؛ به اين معنا كـه  )media diet(ها  رسانهفاده از است ةريزي شخصي در نحو اهميت برنامه اول. ةالي
صـورت   هـا دارد و بـه   مخاطب توجه بيشتري به انتخاب و تماشـاي انـواع مختلـف برنامـه    

هـا   رسـانه و ديگـر  هـا    ماي، فـيل  هـاي رايانـه   مشخصي به استفاده از تلويزيون، ويدئو، بـازي 
  دهد. ميپردازد و ميزان مصرف را كاهش  مي

هـا و   تر رسانه توجه دارد و بـه پرسـش   هاي نامحسوس ن سطح، مخاطب به جنبهدر اي .دوم ةالي
كند، چـه   ميبرد و چه كسي ضرر  ميهاي عميقي مانند چه كسي از ارسال پيام سود  موضوع
  پردازد. مي ... فرستد و ميرا  اي هاي رسانه مكسي پيا

هاسـت. بـا    رسـانه  )critical viewing( هاي الزم براي تماشاي انتقادي اين اليه مهارت .سوم ةالي
هاي  چارچوب ساخت پيام و جنبه ةال دربارؤها، مخاطب به تجزيه و تحليل و س اين مهارت
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 ةدر اليـ  .)46: 1387 فـر،  ؛ به نقـل از سـلطاني  Thoman, 1995: 2( پردازد ميجاافتاده در آن 
ديگـر،  عبارت  هب .ستحائز اهميت ا  شده هايي از پيام كه حذف سوم، شناخت حقايق و جنبه

  . پيام است ةفهم متن از سوي مخاطب، در گرو شناسايي ابعاد جاافتاد
نامـد.   مي “فهم سطح باالتر” بز آن راهاه اي اهميت دارد ك به اندازهاي  رسانهعد از سواد اين ب

 تواند به شكلي قوي نيازها و انتظارهاي مخاطبـان را  اي مي رسانهاز نظر هابز، اين جنبه از سواد 
  )128: 1387 ، به نقل از سپاسگر،Hobbs & Frost, 2003: 340( بيني كند. پيش

شود؛ بـه   ميمخاطبان بيشتر  اي رسانهها، ميزان سواد  تر شدن اليه بنا بر تعريف تامن، با عميق
مصـرف   ةكنـد در اسـتفاده از رسـانه، جيـر     مياول، مخاطب خود را ملزم  ةاين ترتيب كه در الي

كه مطلوب مخاطب ها  پيامدهنده برخي از  هاي پيام دوم، با توجه به ويژگي ةالي داشته باشد و در
 اي هـاي رسـانه   مسوم نيز به نقد پيا ةشود. در الي ميرا ناديده گرفته ها  پياماست، برگزيده و بقيه 

  )47: 1387فر،  (سلطاني شود. ميپرداخته 

  

  تامن اليزابت مدل 1تصوير 

هاي اجرايي افق رسانه صداوسيما و سند  سياستدر كتاب  اي بررسي جايگاه سواد رسانه
 وپرورش آموزشتحول 

است، نهـاد   چندين نهاد قرار گرفته ةدر جمهوري اسالمي، مسئوليت آموزش افراد جامعه بر عهد
متـولي آمـوزش در كشـور تـا قبـل از تحصـيالت         ميصـورت رسـ   وپرورش به وزارت آموزش

رود،   مـي شمار  بهها  رسانهآنجا كه آموزش يكي از كاركردهاي و از طرفي نيز از  استدانشگاهي 
است. بـا   اي كه دارد مورد بررسي قرار گرفته نقش آموزشي گسترده ةواسط هسازمان صداوسيما ب

د و بـراي  شو ميمحسوب  اي رسانهتوجه آنچه در باال ذكر شد امروزه يكي از انواع سواد، سواد 
اين دو هاي  سياست) بر آن شديم تا مروري بر اي رسانهد بررسي وضعيت موجود اين مهم (سوا

داشته باشيم و بر اساس چارچوب نظري مقاله به تحليل وضـعيت   اي رسانهسواد  ةنهاد در حوز
  در دو نهاد مذكور بپردازيم.اي  رسانهسواد هاي  سياست
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 سازمان صداوسيما
هـاي   سياست. است شدهمطرح  مختلفهاي  سياستدر اسناد صداوسيما در قالب اي  رسانهسواد 

كـه توسـط خـود مـديران      “اجرايي افق رسـانه هاي  سياست”توان در مجموعه  ميرا صداوسيما 
 ، يافت.است شدهتدوين  صداوسيما
. اسـت  شـده  نيتـدو  ياصـل  بخـش  دو در 1385 سال رسانه افق يياجرا هاي استيس كتاب

 :تاس ريز فصول يدارا و رسانه ييمحتوا اهداف شامل اول بخش
 ها  هگرو پخش و نيتأم د،يتول هاي تياولو و محورها .اول فصل
 خاص يها هحوز و ها هشبك پخش و نيتأم د،يتول هاي تياولو و محورها .دوم فصل
 ها  هحوز ريسا در ها تياولو و محورها ريسا .سوم فصل
 اگر. دكن مي انيب يرسان اميپ امر در را يمل ةرسان يرگي جهت ييمحتوا هدف يي.محتوا هدف

 در گروه عمل ةحوز و حركت يسو و سمت انگريب شود فيتعر گروه يبرا هدف نيا
 يسو و سمت انگريب زين شود انيب...  و برنامه حوزه، شبكه، يبرا اگر و است سازي برنامه
 منبعث ييمحتوا اهداف تمام .است برنامه پخش و نيتأم د،يتول در بخش آن عمل ةحوز حركت

 استير بيتصو مورد 1383 سال در رسانه افق در كالن اهداف. است هرسان كالن اهداف از
 .است گرفته قرار سازمان
 شده يسع محورها نيتدو در. است شده نيتدو محور يمحدود تعداد هدف، هر ليذ در .محور
 را سازمان انتظارات و توقعات...  و مراكز ،ها حوزه ،ها گروه كه شود ارائه يشكل به مطالب

 در برنامه پخش و نيتأم د،يتول يبرا ياصل يمبنا محورها درواقع. ابنديدر يروشن و يسادگ به
 پخش زمان در چه و نيتأم و ديتول زمان در چه رسانه ةبرنام هر است الزم .است يمل رسانه
ايت ـ(س .دـنكن نقض را ورهاـمح از كي چيه نـيهمچن و دـباش ورهاـمح از يـكي دهـكنن محقق

 ) urmia.irib.ir/index.php?option=com :صداوسيما

اجرايـي افـق   هـاي   سياسـت  دراي  رسـانه مرتبط با سواد هاي  سياستبراي بررسي و تحليل 
اي را  خوبي بندهاي مرتبط همراه با تحليل اليه تهيه شد كه به 1جدول صداوسيما رسانه سازمان 

  دهد. مينشان 
انـد. در سـتون دوم،    مان قرار گرفتهساز ساز ي مختلف برنامهها ه، گرو1در ستون اول جدول 

. در ستون سوم و چهـارم  است شدهپخش مطرح  و مينأت توليد، هاي اولويت و محورها اهداف،
ـ   گونه كه بهها  تمحورها و محورهاي مرتبط با اهداف و اولوي ةجدول شمار سـواد   ةاي بـه مقول

مـرتبط بـا سـواد    اي ه سياستدر ستون پنجم هم  است. دهششوند مشخص  ميمربوط  اي رسانه
كه مشخص شده كه  طوري هب ؛است اي قرار گرفته بر اساس مدل تامن، مورد تحليل اليه اي رسانه

دهد. گاهي  مييي را مد نظر قرار نها هدهد و چه الي ميپوشش را اي از مدل تامن  هر بند چه اليه
  را مورد توجه قرار دهد.اي  رسانهيك سياست ممكن است دو اليه و يا سه اليه از فرايند سواد 
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هاي اجرايي افق رسانه بر اساس  اي در سياست هاي مرتبط با سواد رسانه تحليل سياست 1جدول 
 اي تامن مدل اليه

  ها گروه
ــا و ــداف، محورهــ اهــ

هاي توليد، تأمين  اولويت
 و پخش

  اي تحليل اليه  محورها  شماره محور

  ياسيس  هاي گروه
ــطح   ــنش و س ــعة بي توس

نسـبت بـه   آگاهي مـردم  
دشمنان نظـام جمهـوري   

  اسالمي
220217  

تبيين و معرفي عملكـرد
ها و ساير نهادهاي  رسانه

صهيونيستي در ارتباط با 
ــدويت و   ــوع مهـ موضـ

 آخرالزمان

اشاره به اليـة دوم  
و ســوم آمــوزش  

ــانه ــواد رسـ اي  سـ
  دارد

هاي  گروه
  فرهنگي

ترغيب و تشويق جامعـه،
خصــوص جوانــان بــه  بــه

و انــدوزي، كســب  دانــش
ارتقاي سطح آگاهي هـاي  

 الزم

230117  

آموزش استفادة بهينه از
هـــاي جديـــد،  فنـــاوري

ــ ــاوري هب ــژه فن ــاي  وي ه
  اي  اطالعاتي رسانه

اشاره بـه اليـة اول   
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

ــواع مظــاهر  ــا ان مقابلــه ب
  تهاجم فرهنگي

230715  
تبيــين اشــكال و آثــار

  اي غرب  تهاجم رسانه
 اشاره به الية سـوم 
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

230716  
نقــد و ارزيــابي نقــش
 ةاينترنـــت در توســــع 

 فرهنگ غربي

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

  گروه خردسال
-5ي ـ(گروه سن

  سال) 5/2

تبيين ضرورت و چگونگي 
، نشــاط و  حفــظ ســالمتي

باالرفتن آرامش و نشـاط  
  در خردساالن

250407  
مناسـبآموزش استفاده

ــانه ــوتي و  از رسـ اي صـ
 تعامليتصويري

اشاره به  اليـة اول  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

250409  
ــه هشيارســازي نســبت ب

هــاي  هــا و فعاليــت بــازي
 ... خطرناك و

اشاره به  الية سوم 
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

  هاي كودك گروه

ارتقـــاي ادب، اخـــالق و 
  260309  رفتار كودكان

هـايبازيبيان ضررهاي
اي مخرب و افراط  رايانه

 در بازي با رايانه

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

گسترش شـناخت و تنفـر   
  260406  نسبت به دشمنان

ودكان با آثـاركآشناسازي 
ــيلم  ــامطلوب فـ ــا و  نـ هـ

هاي تخيلي و فضايي  كارتون
 برگرفته از عرفان يهودي

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

افزايــي و آمــوزش  دانــش
ــارت ــاي  مه ــا و رفتاره ه

  صحيح زندگي
تقويت تعقـل و تفكـر در     260502

  زندگي كودكان

اشاره به اليـة  اول  
ــوم  و دوم و ســــ
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

ــرورت و   ــي ضــ معرفــ
چگونگي حفظ سـالمتي و  
دســـتيابي بـــه نشـــاط و 

  آرامش، در كودكان  

260605  
ي مناسـبهامعرفي بازي

كــه رشــددهندة ابعــاد   
 شخصيت كودكان باشند

اشاره بـه اليـة اول   
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

260607  
تشويق و آموزش كودكان
ــدال در    ــت اعت ــه رعاي ب

ــانه  ــتفاده از رس ــاي  اس ه
 شنيداريديداري و

اشاره بـه اليـة اول   
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه
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چند نكته حائز اهميت است كه مناسب است  1موجود در جدول هاي  سياستبا مروري بر 
  مورد توجه قرار گيرد:

و  اسـت ، ناقص و فاقد انسجام و پيوستگي اي هرسانسواد  ةمطرح شده در حوزهاي  سياست .1
مربوط به گروه سني خاص تنها يك اليه از هاي  سياستهمين امر موجب شده تا در بعضي 

ي ديگـر سـواد   هـا  ه(براي مثال گروه جوانان) و از اليـ  توجه قرار گيرد مورد اي رسانهسواد 
در مخاطـب بـا    اي رسـانه د تا آموزش سواد شو مياي غفلت شود. اين امر موجب آن  رسانه

دوم آمـوزش ديـده باشـد     ةد. ممكن است فردي از اليشورو  همشكل جدي عدم توازن روب
چيزي بداند. بايد توجـه داشـت كـه آمـوزش     اي  رسانهاول يا سوم سواد  ةبدون آنكه از الي

هاي  گروه
  نوجوان

ت و ايجاد و افزايش شناخ
  تنفر از دشمنان

270412  
آشناسازي نوجوانـان در
مــورد محتــواي مخــرب 

 ايهاي رايانهبازي

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

270413  

ــل و تبيــين آثــار تحلي
هــا و   بــار فــيلم   زيــان

ــارتون ــي و   ك ــاي تخيل ه
فضايي برگرفته از عرفان 

 يهود

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

ــرورت و   ــي ضــ معرفــ
چگونگي حفظ سـالمتي و  
دســـتيابي بـــه نشـــاط و 

  آرامش ، در نوجوانان 
270604  

هــــايآمــــوزش روش
ــرداري از اوقــات  بهــره ب

ــا و  فراغــت و فرصــت ه
هاي مناسب  معرفي بازي
 نوجوانانةو رشددهند

اشاره بـه اليـة اول   
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

 
270607  

نانتشويق و آموزش نوجوا
ــدال در    ــت اعت ــه رعاي ب

ــانه  ــتفاده از رس ــاي  اس ه
 ديداري و شنيداري

اشاره بـه اليـة اول   
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

  هاي جوانان گروه
خودشناسي و خوديابي (و
خودباوري)، مصون سازي 
و افزايش مقاومت جوانان 

 در برابر تهاجم فرهنگي
280401  

ايمعرفي ترفندهاي رسانه
ر جذب و استكبارجهاني، د
  فريفتن جوانان

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

  هاي مستند گروه
تقويت فرهنگ خـودي و
تضعيف فرهنـگ مهـاجم   

 بيگانه
360310  

تبيــين اشــكال و آثــار
  اي غرب تهاجم رسانه

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

هاي محلي  برنامه
  و استاني

تقويـــت آداب و رســـوم
مثبت محلي و مقابلـه بـا   
آداب و رسوم غيرصحيح 

 و تهاجم فرهنگي
500207  

هـا ونقد و ارزيابي برنامه
هــاي  تبليغــات رســانه 

كشورهاي همجوار و رفع 
 آنانشبهات

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه

پخش خبر، 
وگوهاي  گفت

  خبري و تفاسير

دانـش، گـرايش ويارتقا
مـور  منش مخـاطبين در ا 

  850116  سياسي
ســـازي تهـــاجمخنثـــي

ــانه ــه و  رســ اي بيگانــ
ــه  ــخگويي بــــ پاســــ

 فراكني آنانشبهه

اشاره به الية سـوم  
ــواد   ــوزش سـ آمـ

  اي دارد رسانه
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ديگري طـي  مرحلة است كه هر مرحله بايد در پي  اي يك فرايند چند مرحلهاي  رسانهسواد 
 اي ناديده انگاشته شود. ؛ بدون آنكه مرحلهشود

شناسـي رشـد، بـراي     خود را براساس روانهاي  صداوسيما سياستمناسب است كه سازمان  .2
مختلف سواد هاي  اليهند. بدين معنا كه براي هر گروه سني كي سني مختلف تدوين ها هگرو
مـي  الزا اي رسانهه سواد مثال براي گروه جوانان هر سه الي يارآموزش داده شود. باي  رسانه

كنـد و ايـن    مـي كفايت  اي رسانهاول سواد  ةاست ولي براي گروه خردسال تنها آموزش الي 
 است. مورد توجه قرار نگرفتهصداوسيما سازمان هاي  سياستعنوان در  مسئله به هيچ

 .شـود  ميندرت مشاهده  هب ،صداوسيماسازمان  اي رسانهسواد هاي  سياستاي در  نگاه توسعه .3
غربـي  هـاي   نهمعنا كه تا حدود زيادي توجه متوليان امر معطوف به مقابله با تهاجم رسا بدين

انـد در   را بنا نهـاده اي  رسانهخود در عرصه سواد هاي  سياست مي بوده و بر همين اساس تما
مفهوم فراتري است كه تنها يكي از كاركردهاي آن مقابله با تهاجم اي  رسانهكه سواد  صورتي

ايـن امـر موضـوعيت دارد كـه      اي رسـانه انسـاني و سـواد    ة. در توسعاستغرب  اي نهرسا
دوم از انبـوه   ةگزينش كند و در مرحلـ ها  رسانهمخاطب به توانمندي برسد كه از ميان انواع 

سـواد  هـاي   سياستند. اين رويكرد كمتر در كي مورد نياز خود را انتخاب ها هاطالعات، داد
 شود. ميديده يما صداوسسازمان اي  رسانه

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه سياسـتگذاران        مي صداوسيماسازمان هاي  سياستبا بررسي  .4
(در معنـايي كـه در   اي  رسـانه دنبال بسط و گسترش سواد طور جدي به بهصداوسيما سازمان 

ابـزاري  عنـوان   اي به رسانهمعنا كه ايشان تنها از سواد  ند. بديننيستتوسعه انساني بحث شد) 
 ةطور كه در توسع هاي انساني آن ظرفيت يعنوان ارتقا نند و به هيچك ميراي مقابله، استفاده ب

 شود را مد نظر ندارند. ميانساني بحث 
 يشـود، توجـه بـه ارتقـا     مـي ديـده ن صداوسيما سازمان هاي  سياستيكي از مقوالتي كه در  .5

به توليدكنندگان محتـوا  اي  رسانهكنندگان صرف  خالقيت مخاطبان و تبديل ايشان از مصرف
اي برخـوردار اسـت    انساني از جايگـاه ويـژه   ة. اين مقوله در توسعاستها  رسانهدر عرصه 

يابد تا خـود را در اجتمـاع بـروز دهـد. در ايـن زمينـه،        ميدليل كه فرد اين توانايي را  بدين
واد مهـم سـ   ةلفـ ؤتـوان گفـت از ايـن م    ميده و كرهيچ سياستي تدوين نصداوسيما سازمان 
 است. دهكرغفلت اي  رسانه

مـورد توجـه قـرار     صداوسـيما سـازمان  هـاي   سياسـت خوبي در  بهها  رسانه از استفاده ةلفؤم .6
 مثـال  بـراي . اسـت  هـا  رسـانه  انواع گرفتن نظر در ها، سياست اين مثبت ويژگي است. گرفته
 يـا  و “جديـد  هـاي  فنـاوري  ويـژه  به جديد، هاي فناوري از بهينه ةاستفاد آموزش” به توان مي

توجـه بـه    .دكـر  اشـاره  “تعاملي و تصويري و صوتيهاي  نهرسا از مناسب استفاده آموزش”
انسـاني فـردي    ةانساني بسيار حائز اهميـت اسـت. در توسـع    ةدر توسعها  رسانهاستفاده از 

  را دارا باشد.ها  رسانهها و  د كه توانايي استفاده از جديدترين فناوريشو ميباسواد تلقي 
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  وپرورش آموزشت وزار
جديدترين سندي است كه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي در  وپرورش آموزشسند تحول 

  د.شبراي اجرا ابالغ  وپرورش آموزشبه تصويب نهايي رسيد و به وزارت  1389سال 
 جمهـوري  در تربيت و تعليم ةفلسف شامل وپرورش آموزش بنيادين تحول سند نظري مباني

 نظـام  رهنامـه  و ايـران    مياسال جمهوري در   ميعمو   ميرس تربيت و تعليم ةفلسف ايران،   مياسال
 عـالى  شـوراى  826 ةجلسـ  در ايـران    مياسـال  جمهـوري  در   ميعمـو    ميرسـ  تربيـت  و تعليم

 و هـا  ريزي برنامه ها، سياستگذاري  ميتما مبناي و شد كلي تأييد  2/5/89 تاريخ وپرورش آموزش
 .اسـت  ايـران    مياسـال  جمهـوري    ميعمـو    ميرسـ  تربيـت  و تعليم نظام در تحولي اسناد توليد

www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID)(  
د تنها در سـه بنـد از سـند تحـول     شو ميمشخص  وپرورش آموزشبا مروري بر سند تحول 

، 2. در ســتون اول جــدول اســت شــدهپرداختــه اي  رســانه وپــرورش بــه بحــث ســواد آمــوزش
. در سـتون دوم  است شدهها، اهداف كالن و راهكارها آورده  ارزش شاملهاي كلي سند  سرفصل

است و در ستون سوم جـدول،   آمده اي رسانهبه مقوله سواد  راجعجدول بندهايي از سند تحول 
اي قـرار   ها، اهداف و راهكارهاي سـند تحـول، مـورد ارزيـابي اليـه      بر اساس مدل تامن ارزش

  است. گرفته
وپرورش بر اساس مدل  اي در سند تحول آموزش تحليل بندهاي مرتبط با سواد رسانه  2جدول 

  اي تامن اليه

  ها ارزش
 يهـا  يفنـاور  و رسانه نهاد يتيترب و ميتعل نقش و گاهيجا .17بند 
 آگاهانـه  و فعال مواجهه و آن از هوشمندانه يريگ بهره و يارتباط
  آن وبنامطل يامدهايپ و آثار كنترل و يريشگيپ جهت

اشاره به اليـة اول و سـوم   
ــانه اي  آمــوزش ســواد رس

  دارد
هاي  هدف

  كالن
هاي نوين در نظام تعلـيم و   مندي هوشمندانه از فناوري بهره .7بند

  مبتني بر نظام معيار اسالمي  عمومي  تربيت رسمي
اشاره به الية اول آمـوزش  

  اي دارد سواد رسانه

  راهكار
 از مناسـب  اسـتفادة  در انوادهخـ  مديريت يارتقا و آموزش .1بند
 و تعلـيم  نظـام  اهـداف  بـا  همسـو  خـانواده  محيط در رسانه ابزار

  يعموم   رسمي تربيت

اشاره به الية اول آمـوزش  
  اي دارد سواد رسانه

  شويم: ميمتوجه چند نكته  2با مروري بر جدول 
تخـاذ شـده   ااي  رسـانه د كه در سند تحول رويكرد صحيحي بـه سـواد   كرتوان چنين ادعا  مي .1

نيـز مـورد   ها  رسانهديگر هاي  جنبهتوجه نشده و ها  رسانهمنفي هاي  جنبهكه تنها به  طوري به
در هـا   رسانهمديريت مصرف  ة. در يكي از بندهاي اين سند مقولاست شدهتوجه قرار گرفته 

توان گفت نگاه سند تحول بـه   مي .استنگري  كه نشان از اين جامعاست  شدهخانواده طرح 
انسـاني را   ةو توسـع  استگرا  توسعه ي، عالوه بر نگاه پيشگيرانه، نگاهاي رسانهسواد  ةولمق

 دهد.  مينيز مد نظر قرار 
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 وپـرورش  آموزشمتقابل بين خانواده،  ةتوجه رابط  قابل ةنكت وپرورش آموزشدر سند تحول  .2
نـه در سـواد   گا ايـن رابطـه سـه    است. قرار گرفتهتأكيد كه بسيار مناسب مورد  استو رسانه 
طور كامل براي فرد صورت پـذيرد   به اي رسانهد تا آموزش سواد شو ميموجب آن  اي رسانه

 يك نهاد را نهاد ديگر پوشش دهد. كه خأل طوري هب
خـورد مهـارت اسـتفاده از     مـي چشـم   كـه در سـند تحـول بـه    اي  رسـانه سـواد   ةلفـ ؤاولين م .3

در چند بنـد سـند تحـول ذكـر      “ها هز رسانگيري هوشمندانه ا بهره”عنوان  با ست كه  ها هرسان
معنـا كـه    ند. بدينكثري در فرايند توسعه انساني ايفا ؤتواند نقش م مي. اين مهارت است شده

هاي توانمندسازي مخاطبان است كـه در ايـن    يكي از راهها  رسانهآموزش مهارت استفاده از 
 گيرد. ميخوبي مورد توجه قرار  سند به

مورد توجـه در سـند تحـول، مهـارت درك انتقـادي اسـت كـه        اي  انهرسلفه سواد ؤدومين م .4
 محـيط  در رسـانه  ابـزار  از مناسـب  اسـتفادة  در خانواده مديريت يارتقا و آموزش”عنوان  با

 و يريشـگ يپ جهـت  آگاهانه و فعال مواجهه وها  رسانه از هوشمندانه مندي بهره” و “خانواده
قابـل توجـه در بنـد     ةاست. نكت توجه قرار گرفتهمورد  “نآ نامطلوب يامدهايپ و آثار كنترل

 ةسـت. اسـتفاده از واژ  ها هابتدايي اشاره بـه مـديريت خـانواده در اسـتفاده مناسـب از رسـان      
چون كنترل و يـا نظـارت بيـانگر نگـاه صـحيح متوليـان وزارت        ييها هجاي واژ مديريت به

ناسـان، هـدف اصـلي و    است. در نظر برخي كارشاي  رسانهسواد  ةوپرورش به مقول آموزش
كه در ايـن بنـد    ستاها  رسانه، مديريت تقاضاي مخاطبان در مواجهه با اي رسانهغايي سواد 

 شود.  ميخوبي به اين نكته اشاره  به
توانـايي  مؤلفـه  د شـو  ميسند تحول مشاهده نهاي  سياستيچ عنوان در ه ديگري كه بهمؤلفه  .5

 ةنـوعي توسـع   و بـه اي  رسـانه فرايند سـواد   ةكنند توان گفت كامل ميتوليد ارتباطي است كه 
 ةكه فـرد بتوانـد خـود در عرصـ     استانساني اين مسئله بسيار مهم  ةانساني است. در توسع

 اي ندارد. ند. سند تحول در اين حوزه هيچ سياست، اولويت و يا برنامهكنشگري اجتماعي كُ

  مقايسه و تحليل نهايي 
وپـرورش و   در دو نهـاد وزارت آمـوزش  اي  رسـانه سـواد   ةدر اين مرحله بندهاي مرتبط با مقول

  اند. مورد تحليل و مقايسه قرار گرفته 3اي  در جدول مقايسه صداوسيماسازمان 
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  وپرورش هاي افق رسانه و سند تحول آموزش بندهاي سياست ة مقايس  3جدول 
  وپرورشسند تحول آموزش  هاي افق رسانهسياست  

وادحجم بنـدهاي مـرتبط بـا سـ    
  بندهاي مرتبط بسيار اندك است   بندهاي مرتبط بسيار اندك است   اي  رسانه

رويكردها نسبت به سواد 
  اي رسانه

اي است براي  اي مقوله سواد رسانه
پيشگيري و مقابله با اثرات منفي 

  اي) ها (عدم نگاه توسعه رسانه

است كـه عـالوه   اياي مقولهسواد رسانه
رات يثتـأ بـل  بر اينكه مخاطـب را در مقا 

توانـد در   د ميكن ها كنترل مي منفي رسانه
خــدمت توســعه انســاني نيــز باشــد     

 گرا)(توسعه
فراينــدي انگاشــتن مقولــه ســواد

  نگاه فرايندي وجود ندارد  نگاه فرايندي وجود ندارد  اي  رسانه

ارتباط نهادهـاي مختلـف بـراي
 ايتكميل فرايند سواد رسانه

رسـانه وبه ارتباط سـه نهـاد خـانواده،   
 توجهي نداردوپرورشآموزش

بسيار خوب ارتباط سه نهاد را مـد نظـر   
 استقرار داده

  مراه دارد:ه چند نكته را به اي رسانهمقايسه دو سند در مقوله سواد 
بـا   .اسـت بسيار انـدك و محـدود   اي  رسانهموجود اين دو نهاد در عرصه سواد هاي  سياست .1

 اي رسـانه دو نهاد، توجه بيشتر به مقولـه بسـط سـواد    توجه به حجم باالي مخاطب در اين 
 .استضروري 

در  وپـرورش  آموزشدر سند تحول اي  رسانهخانواده در فرايند آموزش سواد  ةتوجه به مقول .2
. همچنين است، بسيار بيشتر مورد توجه صداوسيماافق رسانه سازمان هاي  سياستمقايسه با 

وپـرورش و رسـانه بسـيار بهتـر      آموزش خانواده،متقابل  ةتوان گفت در سند تحول رابط مي
 . است شدهقرار گرفته  تأكيدمورد 

رات منفـي  يثتأوپرورش،  در مقايسه با سند تحول آموزش صداوسيماسازمان هاي  سياستدر  .3
و بر همين اساس توجه به مقولـه  است  شدهتر مورد توجه قرار گرفته  بسيار پررنگها  رسانه
ايـن مسـئله در    رات منفي مـورد توجـه اسـت.   يثتأسازي اين  خنثي تنها براي اي رسانهسواد 

تـري دارد و   نگـاه جـامع  اي  رسانهسواد  ةوپروش به مقول حالي است كه سند تحول آموزش
 داند.  ميانساني نيز  ةاي در خدمت توسع را مقولهاي  رسانهعالوه بر نگاه انتقادي باال، سواد 

ندارند و اين مسئله آسيب جدي  اي رسانهآموزش سواد  يك از دو نهاد، نگاه فرايندي به هيچ .4
 ند.ك ميشدن فرايند سواد آموزي مخاطبان وارد  به كامل

  گيري نتيجه
 كه است هايي شيوه و راهكارها تبيين پي در ملل سازمان دستاوردهاي از عنوان يكي به انساني ةتوسع
 محوري انسان اساس بر توسعه نوع اين كه آنجا از. بخشد بهبود جهان در را   عمومي رفاه سطح بتواند
  .است ارزشمند بسيار آن، پوشش وحوزه مفهوم فراگيري دليل به نيز و شده نهاده بنيان

 است ىيها مهارت به آن مردمان مجهزكردن كشورها ةتوسع و شرفتيپ اصلى محور امروزه،
 سواد مفهوم امروز عاتىاطال ةجامع در .بدهد آنها به را اطالعاتى ةجامع در زندگى امكان كه
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 سواد .است كرده ظهور اطالعاتى سواد و اى رسانه سواد ميمفاه و كرده دايپ نياديبن تحول
. با مروري شود  مي محسوب انساني ةتوسع گسترش درجهت ارزشمندي ابزارعنوان  اي به رسانه

متوجه چند  در اين زمينهصداوسيما وپرورش و سازمان  دو نهاد وزارت آموزشهاي  سياستبر 
است تا سواد  دهشاند و همين امر باعث  دهكرشويم كه متوليان امر از آنها غفلت  مينكته 
ترين اين نكات، عدم نگاه  ند. اولين و مهمكطور جدي در ايران گسترش پيدا ن به اي رسانه

دومين  كند. ميرا ناقص اي  رسانهاست كه فرايند آموزش سواد  اي  رسانهسواد  ةفرايندي به مقول
موجود هاي  سياستتوان گفت  مياست كه  اي رسانهسواد  ةنكته، رويكرد اين دو نهاد به مقول

دن كر ند و تنها به واكسينهك ميگرا را در آموزش خود دنبال ن افق رسانه رويكردي توسعه
تر دنبال  گرا را جدي وپرورش نگاه توسعه در مقابل سند تحول آموزش ند.ك ميمخاطبان توجه 

دهد. سومين نكته، حجم  ميانساني را نيز مد نظر قرار  ةند و عالو بر نگاه پيشگيرانه، توسعك مي
كه يكي از عوامل عدم  استسواد رسانه در اين دو نهاد مهم  ياندك بندهاي مرتبط با ارتقا

  در كشور، شايد همين مسئله باشد.  اي  رسانهگسترش سواد 
اط پوياي سه نهاد خانواده، مدرسه و رسانه در فراينـد  چهارمين و آخرين نكته، توجه به ارتب

اجرايي افق رسانه بدين مقوله، هاي  سياسترغم عدم توجه  است كه علي اي رسانهآموزش سواد 
است. آنچه كه بيشترين اهميـت   وپرورش به خوبي مورد توجه قرار گرفته در سند تحول آموزش

ساني داراست توجه بـه خالقيـت و توانمندسـازي    ان ةو بالطبع توسع اي رسانهسواد  ةرا در حوز
مانـده و مـورد توجـه قـرار      اسـت كـه در دو سـند مغفـول    اي  رسـانه  مخاطب جهت توليـدات 

  است.  نگرفته
  منابع

  .پيام نور، تهران، (علوم تربيتى) آموزش بزرگساالن ،)1373( زاده، عيسى ابراهيم
  . 169ـ170 ةشمار ،اقتصاديي ـ اطالعات سياسمجله  ،“فقر و جنسيت توسعه انساني،” ،)1380( مهري اذاني،
مجمـع تشـخيص    ،اي، تهـران  در سـواد رسـانه   اي  و گسترش توسـعه انسـاني   سواد رسانه)، 1387راد، بيتا ( بابايي

  مصلحت نظام، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك.
  .68 ة، شماررسانه ةام، ترجمة پيروز ايزدي، فصلن“اي رويكردهاي سواد رسانه”، )1385( جيمزاي براون،
 .68 ة، شماررسانه ة، ترجمة ليدا كاووسي، فصلنام“اي تعريف سواد رسانه”، )1385( جيمز پاتر،

  .242 ةشمار يونسكو در ايران،  انتشارات كميسيون ملي ،)1375( پيام يونسكو
 ةشـمار  ،سياسـي ـ  اقتصادي اطالعات ةمجل ،“هاي توسعه جايگاه توسعه انساني در برنامه”، )1382( محمد زاده، تقي

 .191ـ192
  .16، تيرماه، شماره خردنامه همشهريمجلة  ،“چه كسي باسواد است”، )1386( نژاد، سيدابوالفضل جعفري
 كالبـدي،  ريـزي  المللـي طـرح   كنفرانس بين ،ريزي سرزميني هاي كالبدي و طرح شاخص، )1371( محمدعلي حقي،

  .ي ايرانمركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمار
  .مدرسه، انتشارات تهران ،زهرا صباغيان ةترجم، هاى سوادآموزى درس ،)1372( المللى آموزش سازمان يونسكو دفتر بين

  ، تهران، عالمه طباطبايي.ارتباطات و توسعه ةدرسنام ،)1390زارعيان، داود(
 .دانشگاه يزدتشارات يزد، ان ،اي ريزي منطقه هاي برنامه اصول و روش ،)1378( كرامت اللّه زياري،
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  http://www.iranculture.org/UserFiles/staticpage/sanadTahavol/sanad.pdf فرهنگسايت شوراي عالي انقالب 
  www.ir ib.irسايت صداوسيما 
  .44 ةشمار )،12( پژوهش و سنجش، “اي رويكردي نظري به سواد رسانه”)، 1387سپاسگر، مليحه (

 .ياجتماع امور و كار وزارت، تهران ،“يانسان توسعه”)، 1378( محمدرضا ي،سپهر
اي مردم شهر تهـران بـا    از سواد رسانه بررسي تطبيقي ارزيابي مديران خبر رسانه صداوسيما)، 1386( سحابي، ژاله

 ايران.  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ،نتهرا ميزان واقعي آن،
 1385- 1386 تهـران  شـهر  دبيرستان سوم سال آموزان دانش اينترنتي سواد وضعيت تحليل)، 1387( محمد فر، سلطاني
  تحقيقات. و علوم واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه آنها، والدين و مربيان با مقايسه در
 .68 ةشمار رسانه، ة، فصلنام“اي اد رسانهسانسور يا سو”، )1386( فر، محمد سلطاني

   .5، زمستان، شماره پژوهشگر، مجله “انساني ةهاي توسع شدن و نقش آن در شاخص جهاني”)، 1384سينا، كرم (
 علـوم  اي دانشـجويان  رسانه سواد مقايسه اي دانشجويان رسانه سواد سطح بررسي)، 1384( زهره ،يياسكو شاهرخ

 .اجتماعي علوم دانشكده طباطبايي، عالمه دانشگاه ،تهران ،تهران نشگاهدا مهندسي فني و اجتماعي
 ةترجمـ  ،“مطالعات تطبيقي بين ژاپن و كانـادا  اي، تحليل رويكرد انتقادي در سواد رسانه”، )1381( كونيومي شيباتا،

  .50 ةشمار ،رسانهفصلنامه  زهره بيدختي،
 .)(WWW.HAMSHAHRIONLINE.IR، همشهري آنالين “زندگي ما در گروه رسانه”)، 1385صديق بناي، هلن (

  .آذر ،54 ش ،كارآفرين ،“كشورها ساير و ايران انساني توسعه شاخص بر تحليلي”)، 1386 ( غالمعلي فرجادي،
، ماهنامـه  “اي مهندسـي فرهنگـي و سـواد رسـانه    ”، )1387اكبر، مهران صمدي و مرجان اردشيرزاده ( علي ،فرهنگي

  .21و  22 ةوم، شمار، سال سمهندسي فرهنگي
 .68 ة، شماررسانه ةفصلنام ،“رويكردي جديد به نظارت اي؛ سواد رسانه” ،)1385طهمورث ( ، قاسمي
 تـا  1990 از تركيـه  و ايـران  انسـاني  توسـعه  هاي شاخص مقايسه”)، 1390( موغاري، زهرا و سحر عباسپور كريمي

  .284، شماره سياسي اقتصاديمجله ، “2009
  .9 ةشمار ،بهار ،پژوهش نامه ةمجل، “نوين عمومي  عرصه در زندگي و اي رسانه سواد”)، 1383كوثري، مسعود (

 آزاد، غالمرضا ةترجم ،توسعه اقتصاد ،)1379( دانلدآر اسنورگراس، و كليما، رومر ؛دوات نز،يپرك؛ مالكوم ،سيليگ
  .ينشرن ،تهران

  .ماهتير ، 7671 ةشمار زارشگ ،“توسعه هاي شاخص و اسالم”، )1375( مجلس هاي پژوهش مركز
  .بهار ،رسانه ة، فصلنام“جهان سوم در برابر سلطه ارتباطي و اطالعاتي غرب”، )1370معتمدنژاد، كاظم (

  .سازمان برنامه و بودجه ،زارش توسعه انسانيگ)، 1374( اللّه قدرت معمارزاده،
  ها. ، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه، ترجمة يونس شُكرخواه، تهرانگذر از نوگرايي)، 1371موالنا، حميد (
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