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é Objective: This study aimed at designing a native-Islamic model of media literacy based on 
the evolutional documents of education in the formal and public education system of Iran 
in 1399 SH.

é  Method: Using the library and documentary study method in qualitative research methods, 
a comparative study of the experiences of leading countries in the field of media literacy, 
and an analytical study of educational documents of education were conducted. The 
research population included documents and information on media literacy in the three 
leading countries of Canada, Japan, and Australia, as well as the educational evolution 
documents including the document of the theoretical foundations of fundamental change, the 
document of a fundamental change of education, and other supporting documents including 
documentation of space supply subsystems, equipment and technology, national curriculum, 
financial resources, research, guidance and management, and teacher training. This study 
used the purposive sampling method and to analyze the information, comparative study 
methods and inductive content analysis were used.

é Findings: The research findings indicate the conceptualization of media literacy in 
redefining all dimensions  (principles, definition, characteristics, approach, and perspective). 
Accordingly, the model of media literacy was designed on the basis of the values and 
foundations of monotheistic worldview, with an emphasis on the position of the divine 
caliph, rationalism, responsibility, acquiring knowledge, limitation of cognition, emphasis 
on purified life  (based on individual and collective growth), hierarchical nature of purified 
life, educational justice, emphasis on benefaction and forgiveness, emphasis on promoting 
the aesthetic dimension in all components. One of the most important features of this model 
is the approach and perspective of “Position recognition and improving position in the media 
space” and “continuous development and excellence of learners’ media identity”, which has 
not been considered in other models of media literacy. 

é Conclusion: Therefore, by designing such a conceptual model, all media literacy processes 
in the country find a native-Islamic direction and get rid of fragmentation and confusion.

 Keywords:  Native-Islamic model, Comparative study, Educational transformation 
documents, Media literacy, Media identity
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 چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی ـ اسالمی سواد رسانه ای مبتنی بر اسناد 
 تحولی آموزش و پرورش در نظام تربيت رســمی  و عمومی  ایران درسال 1399 انجام شد.
با اســتفاده از روش مطالعه كتابخانه ای و اســنادی، به مطالعه تطبيقی تجارب كشورهای 
پيشــرو در زمينه سوادرسانه ای و مطالعه تحليلی اسناد تحولی آموزش و پروش پرداخته 
شد. جامعه پژوهش شامل اسناد و اطالعات در خصوص سوادرسانه ای در سه كشور پيشرو 
كانادا، ژاپن و استراليا و اســناد تحولی آموزش و پرورش شامل سند مبانی نظری تحول 

بنيادین، سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد پشتيبان آن است. 
é روش: در  این پژوهش از روش نمونه گيری هدفمند و به منظور تحليل اسناد تحولی از ابزار 

تحليل محتوای كيفی استقرایی  تا سطح كدگذاری باز استفاده شد.
é يافته ها: یافته های تحقيق حاكی از مفهوم ســازی سوادرسانه ای در باز تعریفی از همه ابعاد 
 )مبانی، تعریف، ویژگی ها، رویکرد و چشــم انداز( بود. بر این اساس الگوی سواد رسانه ای 
مبتنی بر ارزش ها و مبانی جهان بينی توحيــدی، با تأكيد برمقام خلیفئ اللهی، تعقل ورزی، 
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مســئوليت پذیری، معرفت یابی، محدودیت شناخت، تأكيد برحيات طيبه )مبتنی بر رشد 
فردی و جمعی(، مراتبی بودن حيات طيبه، عدالت تربيتی، تأكيد بر احسان و گذشت، تأكيد 

برارتقای بُعد زیباشناختی در تمامی مؤلفه ها طراحی شد. 
é نتايــج: از مهم تریــن ویژگی های  این الگو، رویکرد و چشــم انداز موقعيت شناســی و 
موقعيت آفرینی در فضای رسانه ای و تکوین و تعالی پيوسته هویت رسانه ای متربيان  است. 
بنابراین با طراحی چنين الگوی مفهومی، تمامی فرآیندهای سواد رسانه ای در كشور جهت 

بومی ـ اسالمی یافته و از تشتت و اغتشاش رهایی می یابد.

واژگان کلیدی: الگوی بومی ـ اسالمی، مطالعه تطبيقی، اسناد تحولی آموزش و پرورش، سواِد 
رسانه ای، هویِت رسانه ای

1. مقدمه
نظام نو پديد جهاني، آميخته با انواع رســانه ها اســت؛ عصري كه در آن رسانه هاي 
گروهــي جزء جدايي ناپذير زندگي هســتند و هر روز تغييرات پرشــتاب درعرصه هاي 
مختلف دنياي امروز پديدار می شــود )عظيمی و شكرخواه، 1394(. در  اين شرايط  نهاد 
آموزش و پرورش نيازمند توجهی دوصد چندان است تا بتواند وظايف اساسي خود را در 
برابر نســل فرداي كشور به گونه اي بايسته انجام دهد. امروزه از رسانه ها در كنار خانواده 
و مدرســه به عنوان مربيان فعال نام برده می شــود و حتی فراتر از آن، به برهم خوردن 
مناسبات سابق ميان اين سه ركن اساسی تربيت بايد دقت كرد و  اين بار، گرداننده و رأس 
هرم تربيتی را رسانه ناميد. همچنان كه در سال تحصيلی 1399-1398 در بهمن ماه  با 
روند شــيوع بيماری كرونا در جهان از جمله  ايران، مدرسه و اهداف آن به روش آموزش 
تلويزيونی و مدرسه شــاد در قالب آموزش الكترونيكی مصداق پيدا كرد، واقعيتی كه از 

تهديد كرونا در جامعه آموزشی  ايران فرصت ها را رقم زد.
پژوهش ها پيش  از شيوع كرونا نشان می داد كه به طور ميانگين، نزديک به70 درصد از 
زمان روزانه افراد، به  نوعی استفاده از رسانه را شامل می شود )يزديان، 1391(. درحالی كه 
آمار و ارقام استفاده از  اينترنت در  ايران همگام با جهان، هر روز افزايش می يابد. بر اساس 
آخريــن تخمين رســمی مركز آمار  ايران1، روند نفوذ  اينترنت در كشــور، گويای ضريب 

http:www.amar.org.ir   1. سايت مركز آمار ايران
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نفوذ 94 درصدی اينترنت اســت و از هر100 نفر در كشــور94 نفر از  اينترنت اســتفاده 
می كننــد. امروزه با وجود بيماری كرونا در تمام دنيا تحوالت عظيم و شــيفت پارادايم 
در آموزش و پرورش رخ داده اســت. آموزش و پرورش خود ارائه دهنده ســرويس های 
مختلف آموزشــی شده، روش سنتی در حال محو شــدن است. نظام آموزشی رسانه ای 
جايگزين آموزش حضوری شده است. اگرچه دردوران پيشاكرونا استفاده از برد بند1 برای 
كودكان منع می شــد در دوران پســاكرونا راه اصلی آموزشی استفاده از برد بند2 است و 
بردكست3 تنها به عنوان مكمل آموزشی در نظر گرفته می شود. اين در شرايطی است كه 
در مخاطبين رســانه ها، كودكان و نوجوانان بيشتراز همه تحت تأثير رسانه ها قرار دارند 

)عيدی زاده،1392(.
در نتيجه، گســترش فناوری اطالعات و ارتباطــات در دنيای كنونی، نظام مديريتی 
تعليم و تربيت اســالمی  را با چالش هايي از جمله: انزوا و كاهش روابط اجتماعيـ  فساد 
جنســي و ترويج فحشا ـ الگوهاي نادرست ـ هنجار شــكني اجتماعي، دوست يابي هاي 
خطرناك  اينترنتي، بحران هويت، ترويج فرهنگ غرب و خرافه گرايي، كاهش تأثير تربيتي 
والديــن بر فرزندان، اعتياد به  اينترنت مواجه كرده اســت، علی رغم چالش های مذكور، 
فرصت هايی ازجمله؛ دسترسي به مجرب ترين اساتيد حوزه هاي مختلف علوم، در دسترس 
بودن الگوهاي شايسته ديني، كاهش فقر از طريق گسترش آموزش و يادگيري، و... وجود 

دارد )بليدئی، 1393(.
با توجه به رشد شتابان فناوري هاي نوين، اقتضای دوران پسا كرونا و عدم توان كنترل 
واقعي آن توسط عامالن تربيتي، مطلوب ترين گزينه پيش روي سياستگذاران و مديران 

تربيتی همسو شدن با  اين تحوالت به نحو منطقي است )سجادی، 1393(. 
يكی  از چالش های پيش رو در بررسی مفهوم سوادرسانه ای، حجم باالی نظريه ها و تعاريف 
است؛ اما  اين امر بيانگر اهميت موضوع در محافل دانشگاهی است. دایرئ المعارف بين المللی 
ارتباطات4 به ارائه تعريفی جامع پرداخته اســت: سوادرسانه ای يعنی»توانايی دست يابی، 
.(Donsbach, 2008: 2926) »تحليل، ارزيابی و خلق پيام هايی در زمينه هــای مختلف 

1. Boardband
2. نرم افزار آموزشــی شاد، سامانة مجازی آموزش و پرورش برای آموزش از راه دور برای سه گروه كاربران مديران، 

معلمان و دانش آموزان در فضای برد بند طراحی شده است. 
3. Boardcast
4. The international Encyclopedia of communication
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رسانه ای آمريكا1 سواد رسانه ای، توانايی دسترسی، تجزيه  از نظر انجمن ملی آموزش سواد 
و تحليل، ارزشــيابی و توليد و برخورد فعال با پيام در انواع مختلف رســانه های ارتباطی 
اســت كه به افراد در تبديل  شــدن به متفكرانی نقاد و خالق و شهروندانی فعال كمک 
می كند (NAMLE, 2020). لذا   اين تعريف جامع، اساســی برای پيشــبرد اهداف سواد 

رسانه ای در رويكردهای مختلف جهانی است. 
ذكر اين مطلب ضروری اســت واژه التيــن »ycaretiL aideM« در ادبيات جهانی، 
با دو رويكرد مفهومی  مورد مالحظه قرار گرفته اســت. در برخی مواقع با رويكرد عام و 
كلی، تربيت و آموزش رســانه ای كه در برگيرنده مبانی، چيســتی، رويكرد و جهان بينی 
ســواد رسانه ای مبتنی بر نگاه های فلسفی است و در برخی مواقع با رويكرد خاص، صرفاً 
رسانه ای داللت دارد. در  اين  بر آموزش رسانه ای به معنای نحوه و چگونگی ياددهی سواد 

رسانه ای به مفهوم عام، اعم از تربيت و آموزش رسانه ای مد نظر است. پژوهش سواد 
رسانه ای برنامه های جهانی  يونسكو2، از دهه ی1960 در راستای توسعه آموزش سواد 
رسانه ای  اجرا نموده اســت)محمودی كوكنده،1390(. كانادا اولين كشور است كه سواد 
را در برنامه درســی مدارس ايالت انتاريو3ی خود الزامی كــرد. از جمله نهادهای فعال در 
رسانه ای4« اشاره نمود و  رسانه ای در كشــور كانادا می توان به »انجمن سواد  حوزه سواد 
رسانه ای در برنامه درسی مدارس استان انتاريو بود.  مهم ترين دستاورد آن گنجاندن سواد 
كانادا كشوری اســت كه افراد با پيشينه های قومی  و زبانی بسيار متفاوت در آن زندگی 
می كنند؛ درنتيجه يک پارچه كردن قومّيت های مختلف برای دولت آن، همواره از ضروريات 
جدی محســوب می شود )سپاســگر، 1384(. در چنين شرايطی، حفظ هويت كانادايی 
.(Valskvi, 2005) و يک پارچــه كردن قوميت ها برای  اين كشــور ضرورت يافته اســت 

رسانه ای در ژاپن، نخستين بار در دهه80  از سوی وزارت پست و  ضرورت آموزش سواد 
مخابرات  اين كشــور مطرح شد و آن  هم عمدتاً روی جنبه ی فراگيری تكنيک های فنی 
رســانه ای متمركز بود. با وجود  اين، تمركز به سوی رويكردی حركت كرد كه اكنون در 
ژاپن، سواد رسانه ای، در حوزه ای وســيع تر آموزش داده می شود كه از زيرمجموعه های 

1. National American Media Litteracy Education
2. Unesco
3. Ontario
4. Association for Media Literacy(AML)
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آن عالوه بر فراگيری تكنيک های فنی رسانه ای، آموزش توليدات رسانه ای است. باگذشت 
زمان وزارت آموزش  و پرورش متولی آموزش سوادرسانه ای در  اين كشور شد، واحد درسی 
»سوادرسانه ای« را به عنوان يک واحد درسی اختياری در نظام آموزشی لحاظ نمود )نصيری 
و عقيلی، 1391(. آموزش سوادرســانه ای در مدارس اســتراليا، از دهه1970 و بر اساس 
ديدگاهی تركيبی در قبال فعاليت های تحصيلی12 ســاله دوران قبل از دانشــگاه مطرح 
شــد. از ميانه دهه 1990 به بعد، اســتراليا آموزش سواد رسانه ای را از مهد كودك تا سال 
دوازدهم تحصيل اجباری نمود.  اين برنامه تحصيلی بر جنبه های زيبايی شــناختی و زبان 
شــناختی تأكيد و رويكردی آزاد نسبت به هنرهای عامه پسند اختيار می كند. بسياری از 
فعاليت های آموزش رسانه ای فعلی در اياالت متحده، از نظام آموزشی استراليا اقتباس شده 
اســت  (Hobbs, 1998). با توجه به قدمت كم سوادرســانه ای در كشور  ايران، همچنان از 
آن به عنوان مفهومی جديد ياد می شــود. حسينی)1393( معتقد است در دهه60 ،  نهضت 
همگانی »سواد آموزی« در  ايران بنا شد، در دهه90 بايد »نهضت سوادرسانه ای« با ابعادی 
وسيع و ملی صورت پذيرد و در موجی از پايين به باال )اقدامات فعاالنه بخش خصوصی( و 

حمايتی از باال به پايين )همراهی نهادهای عمومی  و دولتی(،  اين نهضت محقق شود.
تاكنون پژوهش های بين المللی و داخلی بسياری در زمينه سوادرسانه ای انجام شده 
اســت كه به 7 حوزه دسته بندی می شود: دســته اول، تحقيقات كمی هستند كه صرفاًً 
به ســنجش ميزان سوادرسانه ای و بررســی عوامل مؤثر بر افزايش سطح آن می پردازند 
به عنوان نمونه دادگران، فتح آبادی، نصيری و هاشــمی  )1398( شناســايی عوامل مؤثر 
بر ارتقاء آموزش سوادرســانه ای در مدارس، نيرومند، آقامال، مليكان و تاجيک  )1399( 
بررســی اثر سوادرسانه ای در مهارت های زندگی؛ دســته دوم، تحقيقاتی هستند كه به 
رابطة سطح سوادرسانه ای افراد و موضوعاتی مانند ميزان تأثير پذيری از رسانه، چگونگی 
و ميزان استفاده از رسانه می پردازد. به طور مثال؛  ايل شاهی)1397(، تأثير سوادرسانه ای 
والدين بر شــكاف نسلی والدين و فرزندان 12-18 ســال،  ايمان زاده، كريمی  و فرجپور 
بناب )1398(، اثربخشي آموزش سوادرسانه ای بر كاهش اضطراب اطالعاتي دانشجويان 
دانشگاه تبريز؛ در دسته سوم، پژوهش هايی كه به ضرورت آموزش سوادرسانه ای مبتنی 
بر اســناد باال دستی در نظام آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سيما پرداخته اند از 
جمله: محمودی كوكنده )1390(، بشير و چابكی  )1393(، هاشمی )1393(، تقی زاده 
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و طاهری  )1395(، عظيمی  و شكرخواه  )1394(، و حسينی )1393(؛ در دسته چهارم، 
بســياری از محققين به بيان تجربيات خود در خصوص روش ها و برنامه های درســی 
رســانه ای برای گروه های ســنی مختلف می پردازند. همچنين پس از  در آموزش سواد 
رســانه ای« به برنامه درســی پايه دهم نظام آموزشی كشور  ورود كتاب »تفكر و سواد 
از ســال 1395، بخشی از پژوهش ها به نقد و ارزيابی  اين كتاب و يا اثربخشی تدريس 
رســانه ای دانش آمــوزان می پردازند. به عنــوان نمونه پژوهش های  آن در ارتقاء سواد 
خانيكی، شاه حسينی و نوری راد  )1395(، نصيری و حسنی  )1395(، حجاری  )1395(،
Daunic  (2011),  Martens  (2010)  ، Wood  (2009) ،Friedman McDonald  (2008)
  Wilson- Grizzle - Tuazon - Akyempong & Cheung  (2011),  (Malhan & Singh  (2016)
Hobbs, Felini, Cappello  (2011), Murakami  (2016)6

همگی در  اين زمينه صورت گرفته اند. همچنين ولی زاده و جعفری )1398(، به بررســي 
نقش كتاب تفكر و سواد رسانه اي در ارتقاي ابعاد چهارگانه  )شناختي، احساسي، زيبايي 
شناختي و اخالقي( سواد رسانه اي دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبيل 
پرداخته اند. يافته هاي پژوهش نشــان داده است كه اين كتاب در ارتقاي سواد رسانه اي و 
ابعاد چهارگانه آن در ميان دانش آموزان نقش دارد. دســته پنجم تحقيقاتی هستند كه 
به بررسی معيارهای ارزيابی آموزش سوادرسانه ای و چالش ها پيش روی آن می پردازند.
 (Schilder, Lockee, Saxon , 2016)، و صادقی و يعقوبی عزيزی در سال 1398 به چالش های

ارزيابی سوادرسانه ای پرداخته اند. دسته ششم، پژوهش هايی كه در صدد طراحی مدل های 
سواد رسانه ای برای نهادهای اجرايی مسئول )مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و 
 ســيما، وزارت آموزش عالی و حوزه علميه، خانواده ها و...( و بررسی وجوه اشتراك و افتراق

سواد رســانه ای در كشورهای مختلف می پردازد. پژوهش های معتضدی  )1393(، فخاری  
 )1396(، مظفــری و راضی  )1395(، مؤذن و مفيدنژاد  )1395(، نصيری و عقيلی)1391(،
 EUROPEAN COMMISSION, 20-22 (April , 2016), Sebastien Valvocrine, (1997)

در  اين زمينه اســت. نتايج مطالعه تطبيقی سيفی، عليقارداشی، غفاری و پويا  )1398(، 
نشان داد نظام آموزشی كانادا و ژاپن، حكايت از روش معقول و سيستماتيک می كند اما 
در ايران هنوز اجرای الگوی مطلوب جای بازنگری دارد. دسته هفتم، تحقيقاتی هستند كه 
شامل سياستگذاری های مرتبط با سوادرسانه ای می باشد. علوی پور، عسگری، خسروی و 
سروری زرگر )1399(، مطرح می نمايند كه با توجه به تعدد نهادهاي سياستگذار در زمينه 
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رسانه ای در ايران، اين امر با چالش هاي مختلفي مواجه است لذا آنها به بررسی چالش ها  سواد 
رسانه ای در  ايران پرداخته اند به طور نمونه به تحقيقات و  ظرفيت هاي سياستگذاري سواد 

 كرمی ناميونــدی  )1395(، موســويان حجازی  )1395(، كالته آقــا محمدی )1393(، 
شــكيب  )1392(، چابكی درازبی  )1391(، كيارسی و كيارسی  )1396( اشاره می شود.

با توجه به دســته بندی ارائه شــده، پژوهش حاضر در دسته ششم؛ يعنی مدل های 
سواد رسانه ای قرار می گيرد. مبتنی بر جستجوهای صورت گرفته، پژوهشی به منظور ارائه 
الگويی مفهومی  و كالن )فراتر از مقطع تحصيلی يا سنی خاص( به منظور به دست آوردن 
چيستی و مبانی سواد رسانه ای مبتنی بر اسناد تحولی آموزش  و پرورش )اقتضائات بومی 
 اسالمی  خاص كشــور جمهوری اســالمی  ايران( برای پايه ريزی هر گونه آموزش سواد 
رسانه ای در كشور صورت نگرفته است. پژوهش های انجام شده در دسته چهارم كه بيانگر 
تجربيات آموزشی در داخل كشور است، همگی مؤيد  اين است كه اتفاق نظر در خصوص 
رسانه ای در ايران وجود ندارد، بلكه همواره با بهره  بردن از مبانی  مبانی نظری و عملی سواد 
نظری وتجربيات عملی ديگر كشورها، آموزش سواد رسانه ای به صورت پراكنده در مقاطع 
تحصيلی مختلف انجام شده اســت. بنابراين، مشخص كردن رويكرد، تعريف، ويژگی ها، 
رسانه ای مبتنی بر اقتضائات خاص نظام آموزشی كشور، می تواند  چشم انداز، اهداف سواد 

به ايجاد فهم متعارف مشتركی از سواد رسانه ای در ايران كمک كند. 
 همان طور كه ذكر شد، سواد رسانه اي در بسياري كشورهاي پيشگام چون انگلستان، 
اســتراليا، كانادا، آفريقاي جنوبي، آمريكا و ژاپن در حال توسعة است و بسياري از كشورها 
مانند هلند، ايتاليا، يونان، اتريش، سويس، هند و روسيه چند سالي است  اين مهم را در برنامة 
آموزش و پرورش خود قرار داده اند. با نگاه به تجارب اين كشورها، در می يابيم كه بسياری از 
آن ها آموزش سواد رسانه ای را از دوران كودكی و نوجوانی و از پايه شروع كرده اند و  اين دوران 
را بهترين زمان برای آغاز آموزش می دانند و با گنجاندن موضوع ســواد رسانه ای در عناوين 
رســمی به آموزش های الزم در  اين زمينه پرداخته اند. در حالی كه كشــورهايی مثل كانادا 
پيشــينه70 ساله در  اين حوزه دارند، اين مسأله در  ايران اگرچه در ابتدا در فضای نخبگانی 
و دانشــگاهی به صورت محدود مطرح شده ولی كمتر از يک دهه است كه به طور عمومی  و 
فراگير بدان پرداخته شده است و همچنان به ادبيات علمی  و عملی متفاهم نرسيده و به شدت 
رسانه ای در نوجوانان  دچار آشفتگی  علمی  و عملی است. طبق شواهد مطالعاتی، سطح سواد 
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در سطح قابل قبولی قرار ندارد  )حداد، سليمان و خسروی،1392(. شكيب )1392( معتقد 
است اگر چه در  اين  راستا، كتاب تفكر و سوادرسانه ای از سال 1395 در پايه دهم تدريس 
شده است، اما خالء طراحی الگوی سوادرسانه ای، برای مقاطع مختلف تحصيلی پا برجا است.

با توجه به مطالب مطروحه، پژوهشــگر در صدد اســت با بررسی تطبيقی مدل های 
آموزشی سوادرسانه ای در سه كشور كانادا، ژاپن و استراليا1 و ضمن بهره گيری از تجارب 
بين المللی  آن ها، با تحليل اســناد تحولی آموزش و پرورش به طراحی مبانی و چيســتی 
الگوی سوادرســانه ای به مفهوم عام در كشور بپردازد. بنابراين، سؤال اصلی پژوهش اين 
است الگوی مفهومی سوادرسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت جمهوری 

اسالمی  ايران چگونه تبيين می شود؟ و سؤاالت فرعی ديگر كه پاسخ داده می شود:
1( تفاوت ها و شــباهت های الگوی سوادرسانه ای در كشورهای پيشرو )كانادا، ژاپن و 

استراليا( با  ايران چگونه تبيين می شود؟
2( مبانی فلسفی سوادرسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت رسمی 

 و عمومی  جمهوری اسالمی  ايران چيست؟
3( رويكرد اصلی سوادرسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت رسمی 

 و عمومی  جمهوری اسالمی  ايران چيست؟
4( ويژگی ها، الزمات و تعريف سوادرسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعليم و 

تربيت  رسمی  و عمومی  جمهوری اسالمی  ايران چيست؟
5( چشم انداز و اهداف سوادرسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت  

رسمی  و عمومی  جمهوری اسالمی  ايران چيست؟

۲. روش شناسی پژوهش
 اين پژوهش از نظر هدف كاربردی از نوع توسعه ای است و شيوه اجراء، كيفی از نوع 
تطبيقی  و تحليلی است. به منظور مطالعه تطبيقی تجربه های كشورهای پيشرو در زمينه 
سوادرســانه ای و دست يابی به چيستی و طراحی الگوي مفهومی سوادرسانه ای از روش 
كتابخانه ای و اسنادي در روشهای كيفی با رويكرد سند پژوهی مورد استفاده قرار گرفت. 
جامعه مورد پژوهش شامل سه كشــور پيشرو كانادا، ژاپن و استراليا شامل مقاالت، 

1. علت انتخاب  اين ســه كشــور برای مقايســه تطبيقی عالوه بر پيشــرو بودن و تجارب غنی آنها در امر ترويج 
سوادرسانه ای در دنيا،  اين است كه هر يک از  اين كشورها در يک قاره متفاوت و با رويكردهای رسانه ای مختلف، 

به عنوان الگو به لحاظ پيشرفت فناورانه و علمی برای كشورهای جهان مطرح هستند.
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پروژه ها و پژوهش های  )قبلی(، شيوه هاي آموزش، طرح درس ها، اسناد و اطالعات مربوط 
به تاريخچه آموزش سوادرســانه ای، مجالت تخصصي ســه كشور مزبور است. به منظور 
طراحی الگوی مفهومی سوادرســانه ای جامعه مورد پژوهش ســند مبانی نظری تحول 
بنيادين )با محوريت ســند فلســفه تعليم و تربيت در جمهوری اســالمی  ايران، و نگاه 
تكميلی اسناد فلسفه تعليم و تربيت رسمی  عمومی  در جمهوری اسالمی  ايران و رهنامه 
نظام تعليم و تربيت رســمی  عمومی  در جمهوری اســالمی  ايران(، سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش و ديگر اسناد پشتيبان  )شامل اسناد زير نظام های تأمين فضا، تجهيزات 
و فناوری، برنامة  درســی ملی، منابع مالــی، پژوهش، راهبری و مديريت و تربيت معلم( 
است كه به صورت نمونه گيری هدفمند، تا حد رسيدن به اشباع مقوله ای برگزيده شده اند.

مطالعات تطبيقی عموماً سه فرايند توصيف، مقايســه و نتيجه گيری را در بردارند كه 
بدين جهت از روش كتابخانه ای و اسنادی استفاده شد و به منظور مقايسه نتايج به دست آمده 
با وضعيت موجود در كشــور  ايران از خروجی پژوهش مفصل ديگر محقق كه با مصاحبه با 
خبرگان صورت گرفته، استفاده شد و به مقايسه تطبيقی پرداخته شد. به منظور تحليل اسناد 
تحولی از ابزار تحليل محتوای كيفی استقرايی تا سطح كدگذاری باز و مفهومی استفاده شد. همه 
 رويكردهای تحليل محتوای كيفی از يک فرايند مشابه پيروی می كنند )كه شامل7 مرحله است.(:

1( تنظيم كردن پرسش های تحقيقی كه بايد پاسخ داده شوند؛ 2( برگزيدن نمونه ی مورد 
 نظر كه بايد تحليل شــود؛ 3( مشخص كردن رويكرد تحليل محتوايی كه بايد اعمال شود؛

4( طرح ريزی كردن فرايند رمزگذاری؛ 5( اجرا كردن رمزگذاری؛ 6( تعيين اعتبار و پايايی؛ 
و 7( تحليل كردن نتايج. )ايمان و نوشادی1390: 25-22(. 

در  اين پژوهش محقق با مطالعه اســناد تحولــی، مجموعه ای از گزاره های مرتبط با 
رســانه ای  پژوهش را برگزيده و با رويكردی اســتقرايی، مؤلفه های الگوی مفهومی  سواد 
 )مبانی، رويكرد، تعريف، ويژگی ها و الزامات، چشــم انداز و اهداف( اســتنتاج و در برخی 

موارد ابداع و پردازش كرده اســت. ســپس به منظور بررســی روايی  اين الگو، از روش 
مثلث سازی1 استفاده شد و عالوه بر اينكه كدگذاری ها با اشراف پژوهشگر بر حيطه مسئله 
مجدد مورد بررسی قرار گرفت، براساس نقد و بررسی صاحب نظران حوز ه ها ی ارتباطات، 

مديريت آموزشی و تعليم و تربيت مورد جرح و تعديل نهايی قرار گرفت. 

1. Triangulation
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 ۳. یافته های پژوهش
براساس يافته ها، در الگوی طراحی شده، مؤلفه های مبانی فلسفی، ويژگی ها و الزامات، 
رســانه به دست آمد و اولويت ها و روابط ميان  تعريف، رويكرد، چشــم انداز و اهداف سواد 

مؤلفه ها در الگو مشخص شد. در ادامه به مباحث پرداخته می شود. 

3-1. مطالعه تطبيقی تجارب كشورهای پيشرو در سواد رسانه ای
رسانه ای سه كشور پيشرو  يافته های مطالعه تطبيقی مدل های آموزشی سواد 
 ژاپن، كانادا واســتراليا در مقايسه با وضعيت موجود كشــور ايران در جدول1،

ارائه شده است. استنادات مطرح شده در خصوص وضعيت موجود كشور  ايران 
در رابطه با سواد رســانه  ای بر اساس خروجی بخش ديگری از پژوهش است كه 
توســط محقق و مصاحبه با خبرگان1، تكميل شــده است. همچنين بر اساس 
مطالعات نظری و پيشــينه پژوهشــی در ادامه در قالــب جدولی جمع بندی و 

استنباط مقوالت نظری اوليه ارائه می شود.

جدول 1.  مقایسه مدل های آموزش سواد رسانه ای در چهار كشور پيشرو
ف

ایراناسترالياژاپنكاناداعناوینردی

1

ع، 
سي

د و
رو

و
نی 

ریا
و ج

ی 
كمتر از 10 سال دهه 70 ميالدیدهه 80 ميالدیدهه 50 ميالدیجد

2

لی
د ك

کر
رويكرد مهارتی و رويكرد تفكر انتقادیروی

تكنيكی با نگاه خالقانه
 رويكرد مولد محوری

يا توليد رسانه
مغشوش و 

غيراجماعی به واسطه 
نوپا بودن.

3

داز
م ان

ش
پرورش مصرف كننده چ

مقاوم
نامشخصپرورش توليد كننده رسانهپرورش تكنسين خالق

4

ف
دا

اه

پرورش نسلی منتقد و 
مقاوم در برابر مصرف 

رسانه ای و پيام های 
فرهنگی مستقيم و 

غيرمستقيم.

تبديل فرهنگ 
مكانيكی و غيرخالِق 

نسلی به فرهنگ 
توانمندسازی خالق و 

توليد ديجيتال.

توانمندسازی نسلی در 
حوزه توليدات رسانه ای 
به منظور كسب اعتبار 

بين المللی و حضور جدی 
در عرصه رقابت های 

رسانه ای.

متشتت

1. رساله دكتری با عنوان »طراحی الگوی سواد رسانه ای براساس اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت جمهوری اسالمی  ايران« 
توسط محقق در سال 1400 در دانشكده مديريت آموزشی دانشگاه امام صادق )ع( پرديس خواهران انجام شده است. 
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ف
ایراناسترالياژاپنكاناداعناوینردی

5

یی
جرا

ار ا
خت

سا

پررنگ بودن حضور 
بخش دولتی و نگاه 

فرابخشی

آغاز حركت از 
سمت بخش فنی 

دولتی )وزارت مخابرات( 
و اهتمام پسينی بخش 
آموزشی )وزارت آموزش 

و پرورش(

پررنگ بودن حضور بخش 
خصوصی

التقاط و اختالط 
خصوصی و دولتی و 
نسبت غيرشفاف و 

نامتوازن.

6

ش
وز

 آم
وه 

شي

افزايش كالسهای انديشه 
نقاد مانند منطق، 
بحث آزاد و...  در 

تمامی پايه ها )افزودن 
مفاهيم تفكر نقاد، 
تفكر خالق، انديشه 
انتقادی و... در نظام 

آموزش رسمی در 
دروسی مضاعف بر سواد 

رسانه ای.(

افزايش كالسهای 
كامپيوتر در تمامی 

 پايه ها  )توانمندسازی 
مهارتی و آموزش 

اپليكيشن و 
نرم افزارهای ديجيتال 

با تصريح بر تعبير 
»مهارت استفاده 

مؤثرتر از اطالعات« 
در آموزش مدرسه ای.(

افزايش كالسهای هنر 
در تمامی پايه ها  )افزايش 

مباحث حوزه توليد و 
مهارت افزايی دانش آموزان 

و معلمان برای آفرينش 
رسانه ای(

فعاليت پراكندة بخش 
خصوصی و تک درس 

اختياری پايه دهم 
آموزش و پرورش.  

)تنها يک تک درس 
آن هم به صورت 
اختياری ـ  و نه 

الزامیـ  و در سنی 
كه ساختار ذهنی 
دانش آموز شكل 

گرفته، از پنج سال 
پيش، در پايه دهم، 

اضافه شده است.(

7
شی

وز
 آم

ام
 نظ

در
ده 

 ش
زی

ه ری
نام

 بر
ز و

رك
تم

ی م
ها

ت 
هار

م
مهارت های هشت گانه:

1. نگاه به جهان، 
2. سالمتی و رفاه،

3. برنامه ريزی شغلی و 
شخصی، 

4. روابط اجتماعی،
5. آگاهی محيطی،

6. حقوق و 
مسئوليت های 
مصرف كننده، 
7. سواد رسانه ای

8. زندگی اجتماعی و 
شهری

1. توانايی قضاوت، 
انتخاب، سازمان دهی، 

خلق اطالعات
2. درك ويژگی های 

جامعه اطالعاتی و تأثير 
اطالعاتی شدن بر فرد 

و جامعه
3.درك اهميت 
اطالعات و حس 

مسئوليت در قبال آن
4.درك اساس علم 

اطالعات و ويژگی های 
آن برای كاركردن با 

اطالعات 

رسانه يكی از پنج مسير 
»حوزه های يادگيری و 
راهنمای هنرها« است 
و شامل »يادگيری های 

اجباری« است با تأكيد بر:
1. نگاه منتقدانه و خالق 

بر روی محصوالت 
رسانه ای

2. توانمند كردن 
مخاطبان برای ايجاد 
تمايز بين ارزش های 
فرهنگی موجود در 
جامعه و ارزش های 

ارائه شده توسط توليدات 
رسانه ای

3. شناخت ارزش های 
خبری و تطبيق بر 

مصاديق
4. شناخت تبليغات و 

فنون اقناع

بر مهارت های 
خاصی اجماع نشده 

و توانمندی های 
متمركز احصا 

نشده اند.

جدول 1.  )ادامه(
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ف
ایراناسترالياژاپنكاناداعناوینردی

8

ی(
اتژ

تر
اس

ها )
رد

هب
را

حركت به سمت »تفكر 
انتقادی« با تأكيد بر 

مواجهه نقاد فرهنگی 
و اتخاذ رژيم مصرف 

رسانه ای.

حركت به سمت »سواد 
اطالعاتی و ديجيتال« 

با تأكيد بر آموزش 
مهارت های رسانه ای.

حركت به سمت »سواد 
هنری و بصری« با تأكيد 

بر هنرهای زيبا  )وجوه 
زيبايی شناختی( و كسب 

اعتبار در توليدات رسانه ای.

علی رغم نگرانی های 
كالن نهادهای دولتی 

و امنيتی نسبت به 
اثرپذيری شهروندان 
و نگرانی های تربيتی 

خانواده ها و نظام 
آموزشی، راهبرد 

مدون و متفق عليهی 
وجود ندارد.

جدول 2.  مؤلفه های الگوی اوليه مفهومی  سواد رسانه ای

ف
ردی

 مؤلفه های الگوی
 سواد رسانه ای بر 

اساس مبانی نظری 
و پيشينه تجربی

توضيحات

1.   رويكرد  انتقادی )چابكی درازبی1391، كيارسی  و  كيارسی1396،  نصيری و حسنی  1395،  رویکرد1
حجاری  1395، نصيری، بختياری و حسنی 1397، رويكرد كشور كانادا(/ مهارتی و تكنيكی با 
نگاه خالقانه )نصيری و عقيلی1391، رويكرد كشور ژاپن(/ مولد محوری  )يزديان 1391، رويكرد 

كشور استراليا(.
2. رويكرد گل به خودی، نقد منصفانه و ارزش مخاطب )معتضدی 1393(.

3. رويكرد تربيتی و رشد ظرفيت های فكری )شكيب 1392(.
4. رويكرد متمركز و يک پارچه/ رويكرد غير متمركز و اقتضايی )مكانی و زمانی(  )نصيری و عقيلی 1391(.

رسانه ای 5. رويكرد برنامه درسی رسمی/ برنامه درسی غير رسمی  آموزش سواد 
(McDougall, Berger, Fraser& Zezulkova 2015). 

6. رويكرد تحليلی كودك محور/ رسانه محور
(Valkenburg 2000, Livingstone, d’Haenens & Hasebrink 2001, Das 2009).

1. تقوای رسانه ای)فخاری 1396، مظفری و راضی 1395(.مبانی2
2. اخالق رسانه ای)مظفری و راضی 1395(.

تعریف و 3
مؤلفه های سواد 

رسانه ای

 é دايرئ المعارف بين المللی ارتباطات: سواد رسانه ای يعنی »توانايی دست يابی، تحليل، ارزيابی و خلق 
 .(Donsbach 2008, 2926) »پيام هايی در زمينه های مختلف

é انجمن ملی آموزش سواد رسانه ای آمريكا1: سواد رسانه ای، توانايی دسترسی، تجزيه و تحليل، 
ارزشيابی و توليد و برخورد فعال با پيام در انواع مختلف رسانه های ارتباطی است كه به افراد 
كمک  فعال  شهروندانی  و  مؤثر  ارتباط گرانی  و  خالق  و  نقاد  متفكرانی  به  شدن  تبديل  در 

.(NAMLE, 2020)می كند

جدول 1.  )ادامه(

1. National American Media Litteracy Education
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ف
ردی

 مؤلفه های الگوی
 سواد رسانه ای بر 

اساس مبانی نظری 
و پيشينه تجربی

توضيحات

رسانه ای: دانش و مهارتی كه افراد به به تجزيه و تحليل، ارزيابی و توليد پيام های رسانه ای  é سواد 
.(Martens 2010) بپردازند

é صالحيت هايی كه بر توسعه مهارت های مبتنی بر پرس و جوگری و توانايی درگيری معنادار با 
رسانه ها و كانال های اطالعاتی در هر شكل و فن آوری هايی كه آنها استفاده می كنند، تأكيد 

 .(Wilson et al.  2011) می كند

é صالحيت های سواد رسانه ای، دانش، مهارت ها و نگرش هايی را كه برنامه آموزشی انتظار  ايجاد 
.(Wilson et al.  2011) آنها را دارد، شناسايی می كند

é جمع بندی: سواد رسانه ای برآيند و حاصل دانش، مهارت ها و نگرش ها برای رسيدن به توانايی 
دست يابی، تحليل، ارزيابی و خلق 

سوادرسانه ای 4
در نگاه اسالمی

é ويژگی های پيام رسان، نبايد های توليد و نشر پيام، ويژگی های پيام مؤثر و اهميت تعقل و 
رسانه ای هستند كه در قرآن به آنها بيشترين توجه شده است  خردورزی مضامينی از سواد 

)امام جمعه، محب زاده، عصاره و حميدی 1398(.

رسانه ای اسالمی هستند  é حقيقت گرايی، تقوا، بصيرت و دشمن شناسی مؤلفه های بنيادين سواد 
)مؤذن و مفيد نژاد 1395(.

توانايی های  اعتقادی«، »برخی  نيازمند »وجود صافی های  پيام های رسانه ای،  به  دسترسی   é
فردی« 

é »تجزيه- تحليل و ارزيابی« نيازمند شناخت »ابزار و سطوح مناسب« آشنايی با »راه ها و موانع 
تجزيه و تحليل صحيح پيام«، »بهره مندی از علم و دانش كافی«، »توجه به اهميت پيام« است. 

é »توليد پيـام رسانـه ای« نيازمند بـرخـورداری از »مهـارت های فـردی«، »مخاطب شناسی«، 
 »مسأله شناسی«، »شناخت كاركردهای پيام«، »آشنايی با روشهای تأثيرگذاری بيشتر پيام« 

و در نهايت شناخت »روشهای توليد پيام« است )فخاری 1396(.

 عناصر 5
رسانه ای سواد 

é متن، توليد، زبان، بازنمايی و مخاطب )باكينگهام 1389 و  قاسمی 1385(.

 ابعاد 6
رسانه ای سواد 

é ابعاد شناختی، احساسی، زيبا شناختی و اخالقی )ببران 1382(.

 اصول 7
رسانه ای سواد 

.(potter 1908,12) هويت/ قالب/ مخاطب/ محتوا / هدف é

جدول 2.  )ادامه(
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ف
ردی

 مؤلفه های الگوی
 سواد رسانه ای بر 

اساس مبانی نظری 
و پيشينه تجربی

توضيحات

ویژگی ها و 8
الزامات

1. بر اساس مقتضيات فرهنگی و اجتماعی)بومی سازی( )چابكی درازبی 1391، تقی زاده و طاهری  
1395 و موسويان حجازی 1395(.

2. هماهنگ با برنامه ملی درسی و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )تقی زاده و طاهری 
.)1395

3. مبتنی بر بايدها و نبايدهای فقهی و اخالقی )مظفری و راضی 1395(.
4. نگاه جامع فرايندی)خانيكی، شاه حسينی، نوری راد، 1395(. 

5. براساس مقتضيات سنی كاربران )خانيكی، شاه حسينی، نوری راد، 1395(.
.(Malhan & Singh, 2016) 6. مطابق با نيازهای اطالعاتی توسعه جامعه

7. انعطاف پذير باشـد و مبـتنی بر شـرايط خـاصی كه بستـه از آن استفاده می شـود، تفـسير شود
.(Wilson et al, 2011)    

8. در برگيرنده انواع منابع رسانه ای شامل محيط های چاپی، سمعی و بصری از جمله روزنامه، 
كتاب، رسانه های راديويی مانند راديو و تلويزيون و رسانه های خبری آنالين و ديگر ارائه دهندگان 

.(Wilson et al, 2011) اطالعات باشد

1. آماده سازی معلمان با  سواد رسانه ای و اطالعات، آماده سازی دانش آموزان با سواد رسانه ای و چشم انداز9
  ، Wilson et al, 2011)  )اطالعاتی، پرورش جوامع با سواد رسانه ای و اطالعاتی)توانمندسازی جامعه

موسويان حجازی 1395، اجاق 1397(.
2. توسعه انسانی)بشير و چابكی 1393(.

.(Malhan & Singh, 2016) 3. توسعه پايدار پيشرفت اجتماعی و اقتصادی فرد و جامعه
4. تغيير جهان )رجبی و حسينعلی 1392(.

1. صيانت از سبک زندگی اسالمی   ـ ايرانی/ مقابله با تهاجم فرهنگی  )معتضدی 1393، چابكی اهداف10
درازبی 1391(.

2. حفظ نظام سياسی )معتضدی 1393(.
.)Hobbs 2005 ،1392 3. استحكام هويت فردی و ملی )حسينی

.(Malhan & Singh, 2016) 4. افزايش رضايت اقتصادی
 ،McDougall et al. 2015, Hobbs, 2005) )5. افزايش مشاركت مدنی )آزادی عمل انتقادی

اجاق 1397(.
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اهداف

رویکرد

چشم انداز

ابعاد

مباني

اصول

ارزیابي

 تجزیه
 و تحليل

دستيابي

خلق پيام

سواد رسانه اي

كسب و ارتقاء معيارهاي سواد رسانه اي

صيانت از سبک زندگي ایراني اسالمي

حفظ نظام سياسي

استحکام هویت فردي و ملي

افزایش رضایت اقتصادي

افزایش مشاركت مدني

توانمند سازي جامعه

توسعه انساني

پيشرفت اقتصادي و اجتماعي

تغيير جهان

شناختي

احساسي

زیباشناختي

اخالقي

هویت

قالب

مخاطب

هدف

تقواي رسانه اي

فقه رسانه اي

اخالق رسانه اي

متن

توليد

زبان

بازنمایي 

مخاطب

مقتضيات فرهنگي و اجتماعي

هماهنگ با برنامه ملي درسي و سند تحول

مبتنی بر بایدها و نبایدهاي فقهي

نگاه جامع فرایندي

بر اساس مقتضيات سني كاربران

مطابق با نيازهاي اطالعاتي توسعه جامعه

انعطاف پذیر )به اقتضاي زمان و مکان(

دربرگيرنده  انواع منابع رسانه اي باشد

عناصر

مهارت

نگرش

دانش

 ویژگي ها 
و الزامات

انتقادي/ تکنيکي/ مولد محوري

گل به خودي، نقد منصفانه و ارزش مخاطب

تربيتي و رشد ظرفيت هاي فکري

متمركز/ غير متمركز

برنامه درسي رسمي/ غير رسمي

كودک محور/ رسانه محور

نمودار 1.  الگوی اوليه مفهومی براساس مبانی نظری و پيشينه تجربی



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

148

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

3-2. مبانی فلسفی سواد رسانه 
مبانی فلســفی شامل هستی شناسی، انسان شــناختی، معرفت شناختی و 
ارزش شــناختی است كه موارد مرتبط با رســانه از سند اول مبانی نظری سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش )ســند فلســفه تعليم و تربيت در جمهوری 
اســالمی ايران( اخذ شــده ســپس محقق تالش نموده با  احصاء كدهای باز و 

مقوله بندی ،  مهم ترين مبانی در مدل مشخص شود ) طبق جدول3(. 

جدول 3.  مقوالت استنتاج شده از مبانی فلسفی سند مبانی نظری سند تحول بنيادین

ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

1

سی
شنا

تی 
س

ه

é جهان هستي واقعيت دارد؛ ولی هستي 
به طبيعت منحصر نيست. )بلد نباشد(

ماهيت دوگانه 
جهان طبيعت

واقع گرايی

يد
وح

ر ت
د ب

كي
تأ

é خداوند مبدأ و منشأ جهان و يگانه مالک، 
مدبّر و رب حـقيقي همة موجودات عالم 

است.

ربوبيتخداوند مبدأ و منشأ جهان 

 é ويژگي ذاتي جهان موجودات )عالم امكان(،
ذاتي  فقر  اين  است.  واجب الوجود  به  فقر 
تنـها  نـه  مـوجودات  مـي شـود  سبـب 
در پيدايش، بلكه در بقا نيز به ذات غني 

واجب الوجود به طور ابدي محتاج بمانند.

 نياز محض موجودات 
به خداوند

نيازمندی

é در جهان هستي در عين وحدت، كثرت 
در  كه  اصيل  غير  كثرتی  اما  دارد  وجود 

نهايت به وحدت باز می گردد.

كثرت در عين وحدت
)و بالعكس(

تشكيک در مراتب 
وجود

é آفرينش جهان هستي، غايتمند و خداوند 
غايت همة موجودات است.

هدفمندیغايتمندی جهان هستی 

é جهان آفرينش از نظام احسن برخوردار و 
اراده و سنن الهي بر جهان هستی حاكم 

است.

é نظام علت و معلول و سبب و مسّبب بر 
جهان هستي حاكم است.

آن،  واقعيت هاي  همة  و  طبيعت  جهان   é
اموری در حال تزاحم، محدود، پايان پذير 

و فناشدني هستند.

 بی رغبتی فناپذيری جهان طبيعت
به عالم مادی
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ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

2

سی
شنا

ان 
س

ان

و  جسم  از  مركب  است  موجودي  انسان   é
روح: دو حيثيت در هم تنيده 

يک پارچگیمركب از جسم و روح

دن
 بو

عی
ما

جت
ی، ا

ذیر
ت پ

ولي
سئ

ل، م
عد

ی،  
رز

ل و
عق

ی، ت
له

ئ ال
یف

خل
ام 

 مق
 بر

يد
تأك

é حقيقت انسان، روح  اوست و كمال آدمي 
به روح مربوط مي شود.

معنويت گرايیروح حقيقت انسان

قابل فعليت  الهي دارد كه  انسان فطرتي   é
يافتن و شكوفايي يا فراموش شدن است.

فطرت گرايیدارای فطرت الهی

همة  جوياي  آفرينش،  حسب  بر  انسان   é
مراتب كمال است.

 جويای همه 
مراتب كمال

كمال

é انسان هم كرامت ذاتي دارد و هم می تواند 
كرامتی اكتسابي به دسـت آورد و لذا  اين 
قابلـيت را دارد كه خـليفة خـدا در روی 

زمين باشد

دارای كرامت ذاتی و 
اكتسابی

كرامت

é همة انسان ها، برحسب آفرينش برابرند و از 
حقوق و تكاليف عادالنه برخوردارند.

عدالتحقوق  و تكاليف عادالنه

é خداوند توانايي به نام عقل به انسان ارزاني 
داشته است.

دارای توانايی خردورزی 
 )ادراكات نظری و عملی(

تعقل

é انسان موجودي آزاد است كه  اين آزادي را 
خدا به او داده است.

 موجودی آزاد 
و صاحب اختيار

اختيار و 
مسئوليت پذيری

مشترك،  فطرت  داشتن  ضمن  انسان ها،   é
داراي خصوصيات متفاوت اند.

دارای خصوصيات متفاوت 
ضمن داشتن فطرت 

مشترك

تناسب

é انسان موجودي است داراي استعدادهاي 
طبيعِي وتمايالت گوناگون كه می توانند در 
هر جهت  )مثبت يا منفی( فعليت يابند و 

تأثيرگذار  باشند.

دارای استعدادهای طبيعی 
و عاطفی متنوع 

هدايت

پويايیاشتداد وجودی انسانé وجود انسان همواره در حال شدن، است.

و  است  »موقعيت«  در  همواره  انسان   é
می تواند آن را درك كند و تغيير دهد.

 دارای توانايی درك 
و تغيير »موقعيت«

 موقعيت شناسی
و موقعيت آفرينی

جدول 3.  )ادامه(
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ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

سی
شنا

ان 
س

ان

هم  لذا  است.  اجتماعی  موجودي  انسان   é
از شرايط  توجه  قابل  آدمی تاحدي  وجود 
با  می تواند  وهم  مي پذيرد  تأثير  اجتماع 
توسعة وجودی خويش، با ديگران ارتباط 
تأثير خود  را تحت  برقرار كند و اجتماع 

قرار دهد.

انسان موجودی 
اجتماعی

تأثير و تأثر 
انسان از اجتماع

دن
 بو

عی
ما

جت
ی، ا

ذیر
ت پ

ولي
سئ

ل، م
عد

ی،  
رز

ل و
عق

ی، ت
له

ئ ال
یف

خل
ام 

 مق
 بر

يد
تأك

é هويـت دو وجـه فـردي و جمعـي دارد و 
قابـل  مختلـف  جنبه هـاي  و  انـواع  در 
تحقـق اسـت )هويـت در وجـه جمعـي 
آن، عبارت انـد از هويت انسـاني  )جهاني(،  
ملـي،  هويـت  ديني/مذهبـي،  هويـت 
هويـت قومـي، هويـت خانوادگـي، هويت 
جنسـي / جنسـيتي، هويـت حرفـه اي و 
هويـت رسـانه ای(. همچنين هويـت دارای 
مؤلفه هـای تعقـل، معرفـت، بـاور، ميـل، 

اراده، عمـل و تثبيـت عمـل اسـت.

تحقق هويت انسانی در 
دو بعد فردی و جمعی و 
دارای مؤلفه های تعقل، 

معرفت، باور، ميل، 
اراده،عمل و تثبيت عمل

هويت يابی

به  انسان موجودي مكلف است و نسبت   é
انجام تكاليف خود، نخست در برابر خداوند 

خويشتن و ديگران مسئوليت دارد.

تكليف گرايیموجودی مكلف

é خداونـد، كـه مربی حقيقی آدميان اسـت، 
همـواره مصاديقـی از انسـان كامـل را، به 
مثابـة واالترين اسـوه های آدمي در مسـير 
هدايـت آنان قـرار داده و می دهـد تا روند 
تكويـن و تعالی هويت شـان، بـا معرفت به 
 ايـن مصاديـق و تـوال به  ايشـان، بـه وجه 

مطلوب، صـورت پذيرد.

نيازمند توال و تأسی به 
مصاديق كامل انسان 
در روند تكوين وتعالی 

هويت

اسوه گرايی

é بـرای انسـان بعد از  اين دنيـا، حياتي ابدي 
شـروع می شـود كه سراسـر زندگي واقعي 
در  ايـن  هركـس  سرنوشـت  امـا  اسـت. 
زندگـِي جاودانـه و حقيقـی، بـا معرفـت، 
انتخـاب و عمـل اختيـاری خـود او و در 
نتيجـه بـا تكوين و تحـول هويـت وی در 

هميـن دنيـا رقم مي خـورد.

وجود حيات جاودانه 
اخروی برپايه تكوين و 
تعالی انسان در حيات 

دنيوی

آخرت گرايی

جدول 3.  )ادامه(
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ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

3

تی
اخ

شن
ت 

رف
مع

به شناخت هستي و درك  انسان نسبت   é
موقعيت خود و ديگران در هستي توانايي 

دارد.

 توان انسان در شناخت 
هستی و موقعيت ها

 دست يابی 
به علم حصولی 

و حضوری

ع  
ناب

ن م
ری

م ت
مه

به 
جر

و ت
ود 

شه
ی ،  

وح
ل ،  

عق

é معيار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون 
واقعـيت  )نفـس األمر( اسـت. )شاخص هاي 
نـظير  امـوری  شـامل  نـيز  دانـش  اعتبار 
»مطابقـت با شـواهد عـينی«، »سودمندی 
نتايج«، »سازگاري با منظومة معرفتي معتبر 

و معقول«، و »اعتبار مرجع« می گردد.

معيار اعتبار علم، 
مطابقت با مراتب 
گوناگون واقعيت

مراتبی بودن 
واقعيت ها

é علم در عين كشف از واقع  )از منظر معلوم(، 
محصول خالقيت و ابداع نفسانی  )از منظر 

عالم( است.

علم محصول ابداع 
نفسانی و كشف واقعيت

آفرينندگی

é علم در عين ثبات  )از منظر معلوم(، داراي 
ويژگي پويايي )از منظر عالم( است.

علم در عين ثبات دارای 
ويژگی پويايی

ثبات و تغيير

در  متعددی  ابزار شناخت  و  منابع  آدمي   é
براي  و  يكديگرند  دارد كه مكّمل  اختيار 
شناخت منسجم و جامع واقعيات و حقايق 
جهان بايد از همة آنها بهره گرفت  )حواس 
دروني و بيروني(، عقل، شهود و مكاشفه، 

وحي و الهام(

ابزار و منابع متعدد
 شناخت آدمی

بهره گيری از 
همه منابع 

معرفت

فراواني  )نظير  بيرونی  و  درونی  موانع   é
پندارگرايي،  سطحي نگري،  لجاجت، 
غرور  كوركورانه،  تقليد  شخصيت گرايي، 
و استبداد رأي( در مسير فهم و شناخت 
انسان وجود دارد كه با وجود امكان رفع 
از  برخي  وجود  احتمال  موانع،  اكثر  اين 
به صورت  نتوانيم  كه  باعث مي شود  آن ها 
قطعي بر اكثر معلومات خود اعتماد كنيم 
و لذا بايد همواره دانش انساني خود را در 
معرض نقد و ارزيابي ديگران قرار دهيم. 
هويت جمعی  به  توجه  با  ديگر  سوي  از 
علم بشری، درمقام داوری و اعتباربخشی 
به محصول خالقيت فكری عالمان، نقش 
عوامل روان شناختی و مالحظات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در نحوه و  سياسی، 
نظريات  به  علمی  نسبت  جامعة  قضاوت 
نيز  معرفتی  حوزة  يک  در  شده  مطرح 
مانع از اعتماد و اطمينان مطلق به  اين نوع 

داوری ها می شود.

شناخت انسان همراه 
با موانع و محدوديت 

نقد شناخت 
آدمی

جدول 3.  )ادامه(
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ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

4

تی
اخ

شن
ش 

رز
ا

واقعيت هاي  بر  حقيقي  ارزش هاي  اعتبار   é
مربوط به عمل آدمي و نتايج آن تكيه دارد.

تكيه اعتبار ارزش های 
حقيقی بر عمل آدمی

عمل گرايی

تی
اخ

شن
یبا

د ز
ی بع

تقا
ر ار

د ب
كي

، تأ
ت

ذش
و گ

ن 
سا

 اح
 بر

يد
تأك

ی، 
بيت

 تر
ت

دال
، ع

به
طي

é اعتبار ارزش ها هم از طريق »عقل و فطرت 
انسانی« و هم با مراجعه به »نظام معيار 

دينی« معلوم مي گردد.

»عقل و فطرت انسانی« 
و » معيار دينی« منبع 

اعتبار ارزش ها

تكيه بر نظام 
معيار دينی2

é ارزش ها انواع و مراتب مختلف دارند و به 
شكل سلسله با غايت اصيل زندگي آدمی -

يعنی قرب الی اهلل- ارتباط دارند.

ارتباط سلسله مراتبی 
انواع و مراتب مختلف 
ارزش ها با غايت زندگی

تقرب

é ارزشمند دانستن هر عمل، هم تابع ُحسن 
فعلي و هم وابسته به ُحسن فاعلي است.

ارزشمندی عمل تابع 
حسن فعلی و حسن 

فاعلی

توجه به حسن 
فعلی و فاعلی

é حيات طيبه، مفهومي يک پارچه و كلي 
اجتماعي  و  فردي  ابعاد  همـة  كه  است 
زندگي انسـان را در برمي گـيرد و شئون 
گوناگونی دارد كه در ارتبـاط و تعامل با 
اعتقادی،  شأن  محوريـت  با  و  همديگر 

عبادی و اخالقی، آن را محقق مي سازند.

حيات طيبه هدف غايی 
تربيت انسان

دست يابی به 
حيات طيبه

كه  است  مراتب  مفهومی ذو  طيبه  حيات   é
برخی از مراتب نخستين آن مطلوب بالفعل 
برای  تالش  بايد  لذا  و  انسان هاست  همة 
تحقق حيات طيبه، از اين مراتب آغاز گردد.

حيات طيبه امری 
ذومراتب 

اعتدال و 
جامعيت

طيبه،  حيات  مهم  ويژگي هاي  از  يكي   é
اعتدال در ابعاد مختلف آن است.

آن ها  از  اطاعت  و  الهي  اولياي  به  تأسي   é
اوليای  و  خدا  راه  دشمنان  با  ودشمنی 
خداوند، تنها راه تحقق كامل حيات طيبه 

در مسير قرب الي اهلل است.

تأسي به اولياي الهي 
و دشمنی با دشمنان 

راه خدا

واليت پذيری

جدول 3.  )ادامه(

1. اين نكته قابل توجه است كه منظور از نظام معيار دينی در سند مبانی نظری،  مبانی و ارزش هايی  است كه از 
تعاليم اسالمی گرفته شده اند يا با آن ها سازگارند. مقصود از مبانی و ارزش های سازگار با تعاليم اسالمی، مبانی 
و ارزش های برگرفته از عقل و فطرت انسانی است. عقل سالم وفطرت الهی فعال در وجود هر انسان نسبت به 
برخی از ارزش ها به طور مســتقل حكم می كند، هرچند دين هم آن ها را تأييد می كند. لذا در  اين اصل معيار 

عقل و فطرت انسانی در لوای نظام معيار دينی در نظر گرفته شده است.
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ف
 انواع ردی

مقوالتزیرمقوالتكدهامتون  )اسناد(مبانی

تی
اخ

شن
ش 

رز
ا

انسـان، در رهايي از همة  é آزادي حقيقي 
موانع دروني وبيروني رشد وتعالي انسان- 
نظير وابستگي به تمايالت نفساني، پذيرش 
انواع ستم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، 
تبعيت كوركورانه از هنجارها و سنت های 
غلـط و اطاعـت از حاكـميت طاغوت - و 

حركت به سوی عبوديت خداوند است.

آزادی حقيقی انسان، 
در رهايی از همه موانع 

درونی و بيرونی 

تقوا

تی
اخ

شن
یبا

د ز
ی بع

تقا
ر ار

د ب
كي

، تأ
ت

ذش
و گ

ن 
سا

 اح
 بر

يد
تأك

ی، 
بيت

 تر
ت

دال
، ع

به
طي

و  اخـالقی  ارزش  اسـاسـي ترين  عـدالت   é
اجتماعي در نظام معيار اسالمی  است.

عدالت
 اساسی ترين ارزش

عدالت تربيتی

بـخشش،  و  گـذشت  و  احسـان  و  رأفت   é
مهم ترين ارزش های متّمم عدالت هستند.

گسترش احسان و گذشت 
احسان و 
گذشت

بخش  تعالی  نمودهاي  از  هنر  و  زيبايي   é
فطري  تمايالت  از  يكي  و  بشري  حيات 
انسان است و ارزش زيباشناختي هم ناظر 
به واقعيت هاي عيني است و هم وابسته به 

ادراك فرد.

زيبايي و هنر از 
نمودهاي تعالی بخش 

ارتقای ذائقه 
زيباشناختی

1-3. رویکرد سواد رسانه ای
 طبق يافته ها، »موقعيت شناسي و وقعيت آفريني براساس نظام معيار اسالمی« 
به عنوان رويكرد سواد رسانه ای شناسايی شد. منظور از موقعيت، نسبت مشخص، 
پويا، قابل درك و تغييري )توسط خود و ديگران( است كه حاصل تعامل پيوستة 
انسان1 با خداوند و گستره اي از فضای رسانه ای  )خود، طبيعت و جامعه در فضای 

رسانه ای( در محضر خداوند متعال است. 

1-4. ویژگی ها و الزامات
در فرآيند ســواد رســانه ای بايد ويژگی ها و الزاماتی در نظر گرفته شود از 
جمله:1( تكيه بر نظام معيار اسالمي؛ 2( تأكيد بر تكوين و تعالي پيوستة هويت 
رســانه ای؛ 3( تأكيد بر درك و آگاهي؛ 4( توجه به عنصر آزادي و اختيار؛ 5(

1. به منزلة عنصري آگاه، آزاد و دارای اختيار

جدول 3.  )ادامه(
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يكپارچگــی؛ 6( اعتدال و توازن؛ 7( توجــه به ايجاد آمادگي براي حيات طيبه 
 در همه ابعاد؛ 8( كســب شايستگی های فردی و جمعی؛ 9( فرآيندی تعاملی؛

10( زمينه سازی و 11( هدايت.

1-5. تعریف سواد رسانه ای 
سواد رسانه ای فرايندی تعاملی زمينه ســاز كسب شايستگی های فردی و 
جمعی )تعقل، معرفت، باور، ميل، اراده، عمل فردی و جمعی و تثبيت عمل( 
برای رسيدن به توانايی كشف عناصر موقعيت رسانه ای و برقراري نسبت بين 
آن ها با خداوند متعال، درك درست موقعيت رسانه ای خويش و ديگران، عمل 
مداوم فردی و جمعی برای بهبود آن  )خلق مداوم موقعيت رسانه ای( در انواع 
فضاهای رسانه ای به منظور تكوين و تعالی پيوسته هويت رسانه ای1 متربيان، 
به صورتی يكپارچه و مبتنی بر نظام معيار اســالمی )مجموعه ای منســجم از 
مبانی و ارزش های برگرفته از منابع معتبر دين اســالم يا ســازگار با آن(، در 
جهت هدايت  ايشــان در مسير آماده شــدن جهت تحقق آگاهانه و اختياری 
مراتب حيات طيبه )زندگی شايســته براســاس نظام معيار اسالمی( در همة 

ابعاد است.
كشــف عناصر موقعيت رسانه ای، شــامل مهارت های: 1( فهميدن تأثير 
 فزاينده رسانه بر جامعه؛ 2( فهميدن  اين كه رسانه ها چطور ساخته شده اند؛ و

 3( فهميدن  اين كه رسانه ها چطور واقعيت را تغيير می دهند، می شود.
 درك درســت موقعيت رسانه ای شــامل: 1( مهارت های امكان استفاده 
كردن از تجهيزات، نرم افزار و برنامه های كاربردی؛ 2( آشــنايی با محيط های 
رســانه ای؛ 3( تأمل درباره استفاده خود از محتوای رســانه ها؛ و 4( به دست 

آوردن و پردازش اطالعات است. 
همچنين عمل مداوم فردی و جمعی برای بهبود موقعيت رســانه ای خود 
و ديگران شــامل مهارت های: 1( توليد محتوا؛ 2( مشــاركت در شــبكه های 

1. منظــور از »هويت رســانه ای« در  اين تحقيق، يكی از انواع هويت مانند هويت فــردی، ملی، دينی، خانوادگی، 
اجتماعی، جنسيتی، فرهنگی، تمدنی و... است. هويت رسانه ای مجموعه خصوصيات وتوانمندی ها در مواجهه با 
انواع رسانه ها و نحوه تعامل با آنها  است )چه در زمينه دريافت پيام و چه در زمينه خلق پيام(. در نتيجه با مفهوم 

هويت رسانه ای به صورت رايج در ادبيات امروز به معنای تأثير رسانه بر هويت تفاوت ماهوی دارد.
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اجتماعی؛ و 3( دست يابی به هدف غايی تكوين و تعالی پيوسته هويت رسانه ای 
در جهت رسيدن به حيات طيبه است.

 1-6. چشم انداز سواد رسانه ای
»تكوين وتعالي پيوســتة هويت رســانه ای متربيان به گونه اي كه بتوانند 
موقعيت خود و ديگران در فضای رســانه ای را به درستي درك و آن را به طور 

مستمر با عمل فردی وجمعی متناسب با نظام معيار اسالمی اصالح نمايند«.

1-7. اهداف سواد رسانه ای
شناخت و بهره گيري از نتايج تجارب متراكم بشري در حوزة سواد رسانه ای 
 )كسب مهارت دانش افزايي، دانش، بينش و تفكر سواد رسانه ای براي بهبود 
كيفيت زندگي، تفكر انتقادي در مواجهه با مســائل زندگی( بر اساس نظام 

معيار اسالمی؛ 
بهره گيري از يافته هاي سواد رسانه ای جهت كشف صورت هاي جديد واقعيت 
يــا خلق روش ها و ابزارهای نوين برای وصول به اهداف در چهارچوب نظام 

معيار اسالمی؛ 
برنامه ريــزي و اجراي آگاهانة فعاليت هاي پژوهشــي سواد رســانه ای براي 

دست يابي به آيندة مطلوب بر مبناي معيار اسالمی؛

1-8. الگوی مفهومی سواد رسانه ای
در الگوی طراحی شــده روابط ميان مؤلفه ها  اينگونه تبيين شد: براساس 
مبانی فلســفی ـ واقعيت هستی، ماهيت انسان، معرفت و ارزش ها، ويژگی ها و 
الزاماتی استنباط شد كه بر پايه آن ابتداء سواد رسانه ای و سپس رويكرد تربيتی 
و در نهايت چشــم انداز سواد رسانه ای، به منظور ترسيم تصويری واقع نگرانه و 
رســانه ای مطرح شد. يافته ها طبق )نمودار2( نشان داده  مطلوب از آينده سواد 

شده است.
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رویکرد:
 موقعيت شناسي

 و موقعيت آفریني 
در فضاي رسانه اي

چشم انداز:
تکوین و تعالي پيوسته 

هویت رسانه اي

 ویژگي ها و الزامات 
سواد رسانه اي

رسانه اي: تعریف سواد 
- كشف عناصر موقعيت رسانه اي

- درک درست موقعيت رسانه اي

 - عمل مداوم فردی و جمعی برای 
بهبود

مباني فلسفي سواد رسانه اي
مباني هستي شناسي: تأكيد  بر جهان بيني توحيدي.

مباني انسان شــناختي: تأكيد بر مقام خلیفئ اللهی، تعقل ورزی، 
مسؤليت پذیری، اجتماعی بودن. 

مباني ارزش  شــناختي: تأكيد بر معرفت یابی حس، عقل، وحی، 
شهود و تجربه مهم ترین منابع  معرفت، محدودیت شناخت.

مباني معرفت شناسي: تأكيد بر حيات طيبه)مبتنی بر رشد فردی و 
جمعی(، مراتبی بودن حيات طيبه، عدالت تربيتی، تأكيد بر احسان 

و گذشت، تأكيد بر ارتقای بعد زیباشناختی

تکيه بر نظام 
معيار اسالمي

توجه به عنصر 
آزادي و اختيار

اعتدال و توازن

یکپارچگي

تأكيد بر تکوین 
و تعالي پيوسته 
هویت رسانه اي

 تأكيد  بر درک
 و آگاهي

فرآیندي تعاملي

هدایت

زمينه سازي

تحقق حيات 
طيبه در همه 

ابعاد

كسب 
شایستگي هاي 
فردي و جمعي

نمودار2.   الگوی مفهومی سواد رسانه ای براساس یافته های تحقيق
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4. بحث و   نتیجه گیری ...............................................................................................
  به منظور پاسخگويی به سؤال اصلی پژوهش، الگوی مفهومی سواد رسانه ای بر اساس اسناد 
تحولی در نظام تعليم و تربيت رسمی  و عمومی جمهوری اسالمی  ايران چگونه تبيين می شود؟ 
درالگوی طراحی شده طبق )نمودار2(، سواد رسانه ای از همه ابعاد )مبانی، ويژگی ها و الزامات، 
رويكرد و چشــم انداز( اعم از تربيت  رســانه ای باز تعريف شد. اگرچه پيش تر نيز به اصطالح 
تربيت رسانه ای در تحقيقات انجام شده  )به طور مثال چابكی درازبی، 1391؛ شكيب، 1392( اشاره 
شده، اما دراين پژوهش به صورت متقن اصطالح سواد رسانه ای براساس اسناد تحولی باز تعريف 
شد. بر اين اساس سواد رسانه ای برتكوين و تعالی پيوسته هويت رسانه ای مخاطبين  )رشد فردی/ 
جمعی( براساس حيات طيبه با رويكرد موقعيت شناسی و موقعيت آفرينی در فضای رسانه ای 
تأكيد دارد. سواد رسانه ای فرايندی تعاملی زمينه ساز كسب شايستگی های فردی و جمعی 
 )تعقل، معرفت، باور، ميل، اراده، عمل فردی وجمعی و تثبيت عمل( برای رسيدن به توانايی:
 1( كشــف عناصــر موقعيت رســانه ای و برقراري نســبت بيــن آن ها با خداونــد متعال؛

2( درك درســت موقعيت رســانه ای خويش و ديگران؛ و 3( عمل مــداوم فردی و جمعی 
بــرای بهبود آن  )خلق مــداوم موقعيت رســانه ای( در انواع فضاهای رســانه ای به منظور 
تكوين و تعالی پيوســته هويت رســانه ای متربيان، به صورتی يكپارچــه  و مبتنی بر نظام 
معيار اســالمی، در جهت هدايت  ايشــان در مســير آماده شــدن جهت تحقق آگاهانه و 
اختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد اســت. تمايز  اين تعريف با تعريف ســواد رسانه 
دايرئ المعــارف بين المللــی ارتباطات از چند جنبه مشــهود اســت. توانايی های ســه گانه 
كشــف عناصر موقعيت رســانه ای و برقراری نســبت بين آن ها  با خداونــد متعال، درك 
 درســت موقعيت رســانه ای خويش و ديگران و عمل مداوم فردی و جمعی برای بهبود آن 
 )خلق مداوم موقعيت رســانه ای( حاكی از تأكيد  اين تعريف بر موقعيت رســانه ای و عناصر 
موجود در آن و نشــأت گرفته از مبانی  ارزشــی ـ  اسالمی  است كه زيربنا و پی فلسفی آن را 
تشكيل می دهد. اگر چه از نظر ساخت فنی با تعريف مطرح شده در مبانی نظری، در وجوه 
دست يابی، تحليل، ارزيابی و خلق پيام هايی در زمينه های مختلف هم راستا است اما تأكيد 
بر موقعيت شناسی و موقعيت آفرينی در فضای رسانه ای و چشم انداز تكوين و تعالی پيوسته 
هويت رسانه ای مخاطبين در نظام اسالمی و مبانی ارزشی كه برگرفته از عقل و فطرت انسانی 
است تمايزی اساسی ايجاد می نمايد. در مبانی هستی شناسی بر توحيد، در انسان شناختی بر 
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مقام خلیفئ اللهی، تعقل ورزی، عدل، مسئوليت پذيری، اجتماعی بودن، در معرفت شناختی بر 
معرفت يابی، حس،عقل، وحی ،  شهود و تجربه به عنوان مهم ترين منابع معرفت و محدوديت 
شــناخت، و در مبانی ارزش شناختی بر حيات طيبه )مبتنی بررشد فردی وجمعی(، مراتبی 
بودن حيات طيبه، تقوای  رسانه ای، عدالت تربيتی، احسان و گذشت، ارتقای بعد زيباشناختی 
به عنوان اساس مؤلفه های الگوی سواد رسانه ای تأكيد می شود. به طور مثال مسئوليت پذيری، 
اخالق كاربری، نگاه منظومه ای در سواد رســانه ای از جملــه پيامدهای تأكيد بر اين مبانی 

ارزشمند است.
سواد رســانه ای در  اين الگو، دارای ويژگی ها و الزاماتی است كه اگر چه در برخی موارد 
رويكردهای موجود در  اين زمينه همخوانی دارد اما در برخی از موارد تفاوت مفهومی  دارد و 
يا مباحث تازه ای مطرح شده است. به طور مثال خانيكی، شاه حسينی، نوری راد )1395( از 
نگاه جامع فرايندی به سواد رسانه ای براساس مقتضيات سنی كاربران صحبت می كنند و بر 
ويژگی »فرآيندی تعاملی« تأكيد دارد كه عالوه بر خاصيت فرآيندی بودن سواد رسانه ای بر 
تعاملی  بودن تربيت بين مربی و متربی اشاره می كند. تقی زاده و طاهری  )1395( از هماهنگی 
سواد رسانه ای با برنامه درسی ملی و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش صحبت می نمايند، 
در  اين الگو عالوه بر شاخصه های اسناد تحولی بر ويژگی »يكپارچگی« تأكيد دارد. بر اين اساس 
»سواد رســانه ای« را بايد عملی جامع و يكپارچه، تدريجی، هماهنگ، فراگير و هميشگي و 
مشتمل بر تمام فرآيندهاي زمينه ساز تحول اختياري و آگاهانة آدمي دانست كه به صورت امري 
واحد، با تعالي پيوسته و يكپارچة تمام ابعاد فردی و اجتماعی وجود انسان، به منزلة يک كل، 
سر و كار  دارد. ويژگی ها و الزامات »تأكيد بر درك و آگاهی«، »توجه به عنصر آزادی و اختيار«، 
»اعتــدال و تــوازن«، »زمينه ســازی«، »كســب شايســتگی های فــردی و جمعی« و 
 »هدايــت« اگرچه ممكن اســت در ديگر رويكردها موجود باشــند، در  اين الگو با رويكرد 
بومی ـ اســالمی مورد نظر قرار گرفته اند و در كنار يكديگر رويكرد جامع و تازه ای به وجود 
آورده اند. ويژگی هايی مانند »تكيه بر نظام معيار اســالمی«، » توجه به ايجاد آمادگي براي 
حيات طيبه در همه ابعاد«، »تأكيد بر تكوين و تعالی پيوسته هويت رسانه ای« نقطه تمايز 

 اين الگو با ديگر الگوهای موجود است.
 مهم ترين رويكردهای موجود در سواد رسانه ای سه رويكرد، انتقادی )چابكی درازبی،1391؛

كيارسی، كيارســی،1396؛ نصيری، حسنی، 1395؛ حجاری، 1395؛ نصيری، بختياری 
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 و حســنی، 1397 و....(، تكنيكــی ـ  مهارتی)نصيری و عقيلــی، 1391( و مولد محوری
(Hobbs, 1998) هستند كه در مطالعه تطبيقی، كشورهای پيشرو دارای هر يک از  اين 

رويكردها در قالب جدولی  )شماره1( مطرح شدند. 
در  ايــن پژوهــش، رويكرد ســواد رســانه ای در نظــام تعليم  و تربيت كشــورمان، 
»موقعيت شناسي و موقعيت آفريني  در فضای رسانه ای بر اساس نظام معيار اسالمی« است. 
در  اين تعبير، به نوعی هر سه رويكرد موجود با اقتضائات جديدی در نظر گرفته می شوند. 
متربی به منظور موقعيت شناسی، بايد توانمندی كامل در استفاده از انواع رسانه های موجود 
داشته باشد و از طرف ديگر نيز، مستلزم نگاه نقادانه به موقعيت های رسانه ای است تا به 
دركی درســتی از موقعيت های موجود دســت يابد. همچنين موقعيت آفرينی حكايت از 
توليد رســانه و موقعيت های رسانه ای دارد. براساس الگوی حاضر رشد عقالنيت و قدرت 
تشــخيص بسيار حائز اهميت اســت و با توجه به  اينكه موقعيت شناسی مقدمه ای برای 
موقعيت آفرينی به نحو صحيح در فضای رســانه ای اســت، در  اين الگو، اولويت بيشتری 
برای رويكرد تفكر انتقادی وجود دارد. عالوه بر موارد مشابه با رويكردهای موجود، در  اين 
رويكرد تأكيد اصلی بر درك و بهبود مداوم موقعيت رســانه ای اســت. تعامل فعال انسان 
با عناصرگوناگون موقعيت رســانه ای از ســويي موجب تغيير مداوم مرتبة وجودي آدمي 
و در نتيجه تكوين و تحول پيوســتة هويت رســانه ای فرد می شود و از ديگر سو، به خلق 
مداوم  موقعيت هاي رسانه ای جديد مي انجامد. البته، درك موقعيت رسانه ای خود و ديگران

)با تكيه برنيروی عقل انســان و اكتساب انواع علوم و معارف( و تغيير آن با عمل فردی و 
جمعی می تواند  )با توجه به ويژگی آزادی و ارادة انســان( به طور صحيح يا نادرست انجام 
شــود و در جهت صعود يا سقوط آدمی باشــد. اما اگر اين تعامل به صورت شايسته انجام 
پذيرد موجب تعالي پيوســتة هويت رسانه ای فردی و جمعی انسان، به سوی قرب الی اهلل، 
خواهد شــد. در اين صورت بايد از »درك  )درست( موقعيت رسانه ای خويش و ديگران و 
عمل مداوم برای بهبود آن« ســخن گفت كه مستلزم اوالً معرفت خود و اعتماد به نفس  

)به منزلة شناســنده و اصالح كنندة موقعيت رســانه ای(، ثانياً معرفت و باور به خداوند 
 )حقيقت برتر فرا موقعيت رســانه ای( و ثالثاً كشــف عناصر موقعيت رسانه ای و برقراري 
نسبت بين آن ها با خداوند متعال است. ولي در عين حال، امكان دارد كه انسان خويشتن 
را نشناسد، يعنی موقعيت رسانه ای واقعي خود و ديگران  )نسبت با خداوند و عناصر مختلف 
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جهان رســانه ای در محضر حق تعالي( را به درستي درك نكند، به لوازم  اين درك ملتزم 
نباشــد يا در تغيير مناسب آن  )متناسب با غايت حقيقي زندگي( تالش شايسته به عمل 
نياورد. بديهی است در اين فرض هويت رسانه ای انسان نيز به شكلی از هم گسيخته خواهد 
شد. اينک در  شرايط پساكرونايی، اهميت  اين رويكرد در فضای رسانه ای دو چندان می شود.

چشــم اندازهای موجود در كشــورهای پيشــرو، برآمده از رويكرد آنهــا و بر پرورش 
مصرف كننده مقاوم، پرورش تكنســين خالق و پرورش توليد كننده رسانه تأكيد دارند. 
 در الگــوی حاضر نيز، چشــم انداز »تكوين و تعالی پيوســته هويت رســانه ای متربيان«
 از رويكرد »درك  )درست( موقعيت رسانه ای خويش و ديگران و عمل مداوم برای بهبود آن«

برآمده است. به عبارت ديگر؛ در فرآيند درك موقعيت رسانه ای و عمل مداوم برای بهبود 
آن، هويت رســانه ای افراد در حال شكل گيری است. چشم انداز هر يک از كشورها مبتنی 
بر نيازسنجی خاص آن كشور و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی به دست آمده است 
درحالی كه در الگوی طراحی شــده تمامی مؤلفه ها مبتنی بر مبانی فلسفی و ارزش های 
بومیـ  اســالمی  استخراج شده است. هدف غايی، تعالی هويت رسانه ای متربيان است نه 
صرفاً پرورش مصرف كننده مقاوم يا تكنسين خالق و يا توليد كننده رسانه اگرچه كه در 
مسير صحيح شكل گيری هويت، اين اهداف نيز كسب خواهند شد. همچنين چشم اندازهای 
مطرح در الگوهای موجود غالباً بر توســعه انسانی و توســعه پايدار پيشرفت اجتماعی و 
اقتصادی فرد و جامعه تأكيد دارند )بشــير و چابكی، 1393؛ موســويان حجازی، 1395؛ 
رسانه ای امری  1Malhan & Singh, 2016(. به نظر می رسد در دنيای امروز هدف از سواد 

فراتر از كســب يک مهارت صرف باشــد، بلكه  اين آموزش به شهروندان كمک می كند تا 
درك كنند رســانه ها چگونه به بينش ها و باورهــای مردم نفوذ می كنند. به فرهنگ های 
عمومی شكل می دهند و در تصميم گيری های انســان ها تأثير می گذارند. سواد رسانه ای 
مهارت شهروندان را در برخورداری از تفكری انتقادی و يافتن راه حل هايی خالقانه تقويت 
می كند تا با كنترل بيشتر بر رسانه ها تغييرات بنيادی در بهبود و اصالح جامعه ايجاد شود. 
در الگوی طراحی شده نيز، چشم انداز سواد رسانه ای بر بهبود و اصالح جامعه با عمل فردی 
و جمعی تأكيد دارد با  اين تفاوت كه نقطه شــروع  اين اصالح را بهبود و اصالح جامعه با 
عمل فــردی و جمعی در نظر می گيرد و در تمام  اين مراحل با نگاهی متفاوت به عناصر 

1. Malhan & Singh, 2016
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هستی و روابط ميان اين عناصر، در چارچوب نظام معيار اسالمی  قدم بر می دارد.
 از جمله مهم ترين مزيت های الگوی طراحی شــده، نســبت به يافته های تحقيقات 
پيشين، روشن شدن جهت، رويكرد و چشم انداز سواد رسانه ای با در نظر گرفتن اقتضائات 
بومی  و فرهنگ اسالمی است تا بر اساس آن بتوان به مديريت صحيح دستگاه های متولی، 
محتوا، و روش سواد رسانه ای پرداخت. همچنين كمک به  ايجاد چرخش های تحول آفرين 
در نظام تربيت رســمی  و عمومی در دوران پساكرونا يكی ديگر از مزيت های  اين الگوی 
مفهومی اســت. با در نظر گرفتن  اين الگو به عنوان پايه و اســاس برای فرآيندهای سواد 
رسانه ای در نظام آموزشی، می توان از نگاه تجزيه ای و تفكيكی به سمت نگاه يكپارچه نگر 
و تلفيقی به هويت انســان در تمام ابعاد و ســاحت های تربيت، از دانش آموز منفعل در 
كالس درس به ســمت متربی فعال در محيط های تربيتی، از روشــهای خشک، فردی 
و انعطاف ناپذير به ســمت روشهای خالق، فعال و گروهی، از رقابت های فردی و تنش زا 
به ســمت رفاقت های جمعی و تعالی بخش، از انباشــت اطالعــات و حافظه محوری، به 
سمت كسب شايستگی ها در تمام ساحت هاي تربيت، از سازگاری با شرايط محيطی، به 

هويت يابی و مقاومت در برابرشرايط نامساعد وتغييرآنها، به مرور زمان حركت كرد.
حجم زياد اسناد تحولی آموزش و پرورش و وقت گير بودن مطالعه عميق  اين اسناد 
و از طرف ديگر تسلط بر پژوهش های موجود در سطح بين المللی ازجمله محدوديت های 
پژوهش بود. پيشــنهاد می شــود مبتنی بر الگوی مفهومی  ارائه شده و با در نظر گرفتن 
رويكرد موقعيت شناســی و موقعيت آفرينی و چشــم انداز تكوين و تعالی پيوسته هويت 
رسانه ای متربيان، برنامه درسی سواد رسانه ای برای تمام مقاطع تحصيلی در نظام تربيت 
رسمی  و عمومی  با نگاهی منظومه ای طراحی و اجرا شود و با تعيين متولی قانونی برای 
سواد رسانه ای با چنين رويكرد و چشم اندازی نه تنها از فرصت های بالقوه فضای مجازی 

بهره داشت؛ بلكه تهديدات آن را به مزيت تبديل نمود. 

تشّکر و قدردانی
در آخر از همكاری و عنايت تمامی  خبرگان و محققينی كه تجربيات و 

 يافته هايشان راهنمايی برای به نتيجه رسيدن  اين پژوهش شد، 
كمال قدردانی و تشّكر را داريم.
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الگوی اسالمی  ايرانی پيشرفت؛ الگوی پايه پيشرفت. بيست ونهم و سی ام ارديبهشت ماه. 
چابكی درزابی،  رامين )1391(. جايگاه ســواد رسانه ای در سياست های فرهنگی ارتباطی جمهوری اسالمی ايران. تهران: دانشگاه 

امام صادق)ع(.
حجاری، منصوره  )1395(. تجربه ای مرتبط با ارتقای ســواد رسانه در مقطع دبيرستان. مجموعه مقاالت منتخب همايش ملی 

سواد رسانه ای و مسئوليت اجتماعی. جلد 2  )ص.966-956(.
حداد، زهرا؛ سليمان، سفر؛ خسروی، فريبرز )1392(. ارزيابی سواد رسانه ای دانشجويان و دانش آموزان تهران. مجله جهانی رسانه، 

.74-52 ،)2(8
حســينی، سيد بشير )1393(. سواد رسانه ای راهبرد تربيت فعاالنه دينی. چكيده مقاالت هشتمين همايش ملي دفتر همكاري 

حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش: تربيت اسالمي، فضاي مجازي؛ چالش ها و راهكارها )ص.72-51(.
حسينی، سيد بشير)1392(. سواد رسانه ای راهبرد استحكام هويت فردی و ملی. فصلنامه مطالعات ملی، 2)54(، 120-99.

خانيكی، هادی؛ شاه حسينی، وحيده و نوری راد، فاطمه  )1395(. تبيين الگوی آموزش سواد رسانه ای در نظام آموزش و پرورش. 
فصلنامه وسايل ارتباط جمعی، 27)1(، 21-5.

دادگران، ســيد محمد؛ فتح آبادی، بهاره؛ نصيری، بهاره و هاشمی، شهناز  )1398(. عوامل مؤثر بر ارتقاء آموزش سواد رسانه  در 
مدارس از ديدگاه كارشناسان كمسيون اتحاديه اروپا. دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، 9)2(، 190-167.

رجبی، مجيد و حســينعلی، افخمی  )1392(. سواد رســانه اي مديران و كاركنان روابط عمومي هاي وزارتخانه ها و سازمان هاي 
دولتي كشور و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه رسانه های ديداری و شنيداری، 9)21(، 126-91.

سپاسگر، مليحه )1384(. رويكردی نظری به سواد رسانه ای. پژوهش های ارتباطی، 3)44(، 137-118.
ســجادی، ســيد مهدی  )1393(. فضای مجازی و نــو مفهوم پردازی در مؤلفه های تربيت دينی: چالــش و ضرورتی مغفول در 
سياســت گذاری های تربيتی. چكيده مقاالت هشــتمين همايــش مليدفتر همكاري حوزه هاي علميــه و آموزش  و پرورش: 

تربيت اسالمي فضاي مجازي؛ چالش ها و راهكارها ) ص.94-82(.
ســيفی، محمد؛ عليقارداشی، عزت؛ غفاری، خليل و پويا، عليرضا  )1398(. معرفت شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی 
كانادا و ژاپن به منظور الگوی بومی ســازی سواد رســانه ای در ايران. فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتی. 

.135-115 ،)2(10
شكيب، سيد محمد علی  )1392(. سياست های آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران در مواجهه با رسانه های جديد. پايان نامه 
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كارشناسی ارشد. دانشكده معارف اسالمی  و فرهنگ و ارتباطات. دانشگاه امام صادق )ع(.
صادقی، جواد و يعقوبی عزيزی، مرتضی  )1389(. چالش های ارزيابی سواد رسانه ای. ماهنامه مديريت رسانه، )46(، 82-59.

عظيمی، محمدحســن و شكرخواه، يونس  )1394(. كودك، رســانه و ارتباط متقابل. فصلنامه علوم و فنون مديريت اطالعات، 
.94-69 ،)1(1

علوی پور، سيد محســن؛ عسگری، سيد احمد؛ خسروی، عليرضا و ســروی زرگر، محمد  )1399(. سياست گذاری سواد رسانه ای 
در ايران: چالش ها و ظرفيت ها. دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، 10)1(، 188-165.

عيدی زاده، طاهره )1392(. سواد رسانه ای و انتخاب بازی های رسانه ای. ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعی،  )69(، 88 - 83.
فخاری، شايان)1396(. مبانی سواد رسانه ای از ديدگاه قرآن كريم. دانشكده معارف اسالمي وفرهنگ وارتباطات،كارشناسي ارشد، 

دانشگاه امام صادق)ع(. 
قاسمی، طهمورث  )1385(. سواد رسانه ای؛ رويكردی جديد به نظارت، فصلنامه رسانه،  )68(، 85-106.

كرمی ناميوندی، ســجاد )1395(. طراحی الگوی سياست گذاری آموزش سواد رسانه ای در نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی. 
پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده مديريت رسانه. دانشگاه تهران. 

كالته آقا محمدی، آمنه  )1393(. بازطراحی مكانيزم سياســت گذاری رســانه ای متأثر از رويكرد انتقادی سواد رسانه ای )مورد 
مطالعه: سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی  ايران(. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده مديريت رسانه. دانشگاه تهران. 
كيارســی، سميه و كيارســی، آزاده )1396(. واكاوی جايگاه ســواد رســانه ای انتقادی در نظام آموزش و پرورش  ايران.  مجله 

پيشرفت های نوين در علوم رفتاری، 2)11(، 37-17.
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران. آذرماه 1390.

https://ketabnak.com/book/94785

محمودی كوكنده، ســيد محمد.)1390(. بررســی ضرورت آموزش رســانه ای كودكان و نوجوانان از نــگاه متخصصان حوزه 
آموزش وپرورش شهر تهران. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي. دانشگاه آزاد تهران مركز. 

مظفری، افسانه و راضی، محمد رضا  )1395(. جايگاه سواد رسانه ای در فقه رسانه. مجموعه مقاالت منتخب همايش ملی سواد 
رسانه ای و مسئوليت اجتماعی. جلد 2 )ص. 686-678(.

معتضدی، ســينا  )1393(. پيشنهاد الگوی بومی  ارتقاء سواد رســانه ای نوجوانان در  ايران. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده 
ارتباطات گرايش مديريت رسانه. دانشگاه صدا و سيما. 

موســويان حجازی بيد آبادی، ســيد احمد )1395(. ارائه الگوی سياست گذاری ارتقاء ســواد رسانه ای مرتبط با فضای مجازی 
نوجوانان  ايرانی  )مورد مطالعاتی تلگرام(. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده مديريت رسانه. دانشگاه تهران. 

مؤذن، كاظم و مفيدنژاد، سيد مرتضی )1395(. درآمدی بر الگوی اسالمی سواد رسانه ای. مجموعه مقاالت منتخب همايش ملی 
سواد رسانه ای و مسئوليت اجتماعی. جلد 2)ص ص. 702-688(.

نصيری، بهاره و حسنی، هادی  )1395(. آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پايه ششم با رويكردی بر تفكر انتقادی و بر اساس 
حلقه كندوكاو)مدرسه شاهد برهان مجرد، منطقه 12 تهران، سال تحصيلی 94-95(. مجموعه مقاالت منتخب همايش ملی 

سواد رسانه ای و مسئوليت اجتماعی. جلد 2 )ص ص. 955-937(.
نصيری، بهاره؛ عقيلی، ســيد وحيد )1391(. بررسی آموزش ســواد رسانه ای دركشــورهای كانادا و ژاپن. فصلنامه نوآوری های 

آموزشی،)41(،144-150.
نصيری، بهاره؛ بختياری، آمنه و حســنی، هادی  )1397(. آموزش ســواد رسانه ای به دانش آموزان پايه ششم با رويكری بر تفكر 

انتقادی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. ويژه نامه بهار، 837-819.
نيرومند، ليال؛ آقامال، نسرين؛ مليكان، نازنين و تاجيک اسماعيلی، سميه  )1399(. ارائه الگوی مطلوب مهارت های زندگی بر سواد 

رسانه ای شهروندان. فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی، 14)1و2(، 40-28.
ولی زاده، كمال و جعفری، علی )1398(. نقش كتاب درسی »تفكر و سواد رسانه ای« در ارتقاء ابعاد سواد رسانه ای دانش آموزان 

مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبيل. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26)4(، 233-209.
هاشــمی، شهناز )1393(. بررسی نقش رســانه در نظام تربيتی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش: تأكيد بر ضرورت آموزش 

سواد رسانه ای. مجله رسانه. دفتر مطالعات و برنامه ريزی رسانه ها، 25)4(، 18-5.
يزديان، امير )1391(. سواد رسانه ای؛ الزامی برای نسل جوان. فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، )5(، 89-113..
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