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بررسى آموزش سواد رسانه اى در كشورهاى كانادا و ژاپن

چكيده
از ضرورت هاي عصر اطالعات، كه قرن بيست ويكم را نيز شامل مى شود، نياز به آموزش 
حاضر  مقاله  در  موضوع،  اين  اهميت  به  توجه  با  است.  رسانه اى  سواد  بويژه  پرورش  و 
پژوهش و بررسى آموزش سواد رسانه اى در دو كشور كانادا و ژاپن را، كه از پيشگامان اين 
حوزه در دنيا محسوب مى گردند، انتخاب كرده و با روش اسنادى و توصيفى به بررسى آن 

پرداخته ايم. 
با توجه به مطالعات انجام شده، آموزش سواد رسانه اى در كانادا بر مبناى استانداردهايى 
يكسان ، معين و يكپارچه انجام نمى شود بلكه متناسب با مقتضيات زمانى و مكانى هر ايالت و 
همچنين شرايط خاص دانش آموزان اين آموزش صورت مى گيرد. اما در كشور ژاپن آموزش 
سواد رسانه اى اولين بار از سوى وزارت پست و مخابرات اين كشور مطرح شده و همين 
وزارت متولى اين آموزش است؛ و به همين دليل ژاپنى ها بيش از آن كه بر سواد رسانه اى 
تأكيد داشته باشند بر سواد اطالعاتى تاكيد دارند. بر همين مبنا در ژاپن ، سواد اطالعاتى 
ـ به عنوان يك واحد درسى اختيارى در مدارس سراسر اين كشور ـ با رويكرد آموزش 
مهارت استفاده از كامپيوتر و استفاده مؤثر از اطالعات تدريس مى شود. ثمره اين آموزش 
در دو كشور كانادا و ژاپن منجر به اين شده كه دانش آموزان اين دو كشور، نسبت به ديگر 
خوبي  به  .آنها  كرده اند  پيدا  رسانه ها  خروجى  به  نسبت  بيشترى  درك  و  تسلط  كشورها، 
مي دانند از رسانه ها چه مي خواهند و لذا به طور فعاالنه به تحليل و ارزيابى نّقادانة محتواى 

رسانه اى مى پردازند تا معناى پيام هايى را كه با آنها مواجه مى شوند درك نمايند. 
كليدواژه  ها: سواد رسانه اي، آموزش سواد رسانه اي، تفكر انتقادي، كانادا، ژاپن

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار1381391

مقدمه
شهروند بودن، در دنياى جديد، شايستگى هايى فراتر از توانايى هاى معمول در زندگى هاى 
سنتى پيشين را طلب مى كند. امروزه ديگر از افراد، تنها انتظار نمى رود كه محل و مكان زندگى 
خودشان را بشناسند، بلكه مى بايست بتوانند جايگاه يا موقعيت خودشان را در اجتماع تعريف و 
مشخص نمايند. الوين تافلر با اشاره به اين كه نهادهاى آموزش و پرورش به شدت تحت تاثير 
رويكردهاى جهانى قرار دارند، معتقد است كه با توجه به اهداف مهم مدرسه، كه آماده سازى 
كودكان و نوجوانان براى زندگى در جامعه است، انتظار اين است كه آموزش و پرورش با تغييرات 
اجتماعى  سياسى و اقتصادى در سطح ملى و بين المللى متناسب ، هم سو و هم جهت باشد. او 
در ادامه  نتيجه مى گيرد كه اگر آموزش و پرورش  با رويكردهاى جهانى هم سو نباشد، منسوخ 
خواهد شد و آموزش هاى غير رسمى و فراملى جاى آن را خواهند گرفت. (تافلر1 ، 2005، ترجمه 

خوارزمى، 1379، ص 356)
تربيت انسان هاى صاحب انديشه و پرورش ذهن هاى كاوشگر، بايد نخستين هدف و محصول 
نهايى تعليم و تربيت باشد. به عقيدة «ميرز2» در عصرى كه كتاب هاى درسى به سرعت كهنه 
مى شوند و نوآورى دائمًا تجربه مى شود، اهداف نهايى و كلى تعليم و تربيت هم ناگزير بايد تغيير 
يابد. به عبارت ديگر، روش هاى سنتى تدريس و يادگيرى، كه در آن، فراگيران نقش منفعل دارند 
و بر پركردن ذهن از اطالعات تكيه مى شود، ديگر جوابگوى نيازهاى تربيتى نسل حاضر و آينده 
نخواهد بود. براى تربيت صحيح فراگيران نياز است تا آنها آزادانه، خالقانه، نقادانه و به طور علمى 
بينديشند. برنامه هاى مدارس و مراكز آموزشى بايد چنان سازماندهى شوند كه نظم فكرى را به 
دانش آموزان منتقل نمايند طورى كه آنها به جاى ذخيره سازى حقايق علمى، درگير مسئله شوند. 
بايد آنها را براى روبه رو شدن با تحوالت شگفت انگيز قرن بيست و يكم به مهارت هاى تفكر، 
جهت تصميم گيرى مناسب و حل مسائل پيچيدة جامعه، مجهز نمايند. در دنياى فعلى پارادايم 
تعليم و تربيت در حال تغيير از آموزش براى اشتغال و استخدام به آموزش براى قابليت استخدام 

است. (اينگريد3 ، 2002، به نقل از حسن زاده،1382)
با توجه به سپهر يا جّو اطالعاتى و محيط رسانه اى كه ما و فرزندانمان در آن زندگى مى كنيم ، 
و از صبح كه با صداى زنگ ساعت از خواب بيدار مى شويم تا پايان شب كه ضمن تماشاى 
مجالت،   ، روزنامه ها  سرخط  هاى  تاثير  تحت  تنها  نه  مى رويم،  خواب  به  تلويزيونى  برنامه هاى 
سايت ها ، برنامه هاى راديويى و شبكه هاى ماهواره اى هستيم بلكه از پيام هايى هم كه از طريق 
فنجان ها ،كاله ها،تى شرت ها ، دفترچه يادداشت ها، تبليغات داخل اتوبوس ها ، متروها و بيلبوردهاى 
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نصب شده در بزرگراه ها و هزاران پيام و نماد رسانه اى ديگر در محيط پيرامونمان به ما مى رسد 
تأثير مى پذيريم. به طور كلى همة ما به طور دائم تحت بمباران انواع و اقسام پيام ها ى رسانه اى 
قرار داريم، به گونه اى كه هر پيامي، ارزش ها و سبك ها ي زندگي خاصى را به ما القا مى كند. با 
توجه به اين مسئله است كه مى گوييم مخاطبان عصر اطالعات، به ويژه نوجوانان و جوانان ما، 
نيازمند آموختن مهارت هاى سواد رسانه اي هستند تا بتوانند اهداف نهفته در سبك زندگِي القا 
شده در هر پيام را شناسايي كنند و برخورد فعاالنه ترى با محتواى پيام هاى رسانه اى داشته باشند. 
اين هدف هنگامى محقق مى شود كه نهادهاى آموزشى بتوانند افراد را طورى پرورش دهند كه 

قدرت تشخيص و توانايى رمزگشايى محتواى پيام ها ى رسانه اى را داشته باشند.

بيان مسئله
در عصر حاضر و با توجه به تالقى نمودن دو پديدة بسيار مهم «رسانه» و «تكنولوژى» در 
كشيده  چالش  فرهنگ به  اين  در  نيز  دنيا  درباره  ما  يادگيرى  روش هاى  جهانى،  فرهنگ  عرصه 
شده و آموزش معنا و مفهوم ديگرى پيدا كرده است. بدين معنا كه ديگر صرف توانايى خواندن 
و نوشتن كلمات چاپى براى سواد داشتن كافى نيست؛ بلكه افراد بايد توانايى تحليل انتقادِى 
تصاوير قدرتمند فرهنگ چند رسانه اى را داشته باشند و با اَشكال و شيوه هاى رسانه اى مختلف 
عقايد خود را بيان كنند. در عصر ارتباطات و اطالعات وفور انواع برنامه ها و پيام ها و هجوم 
آنها به سمت مخاطبان ايجاب مى كند كه آنها به دانشي براي انتخاب پيام ها و برنامه هاي مناسب 
رسانه اى مجهز باشند تا از حالت انفعال و مصرف كننده صرف خارج شوند و بر اساس نيازهاي 
اطالعاتي خودشان دست به انتخاب بزنند، نه اين كه خود را در معرض هرگونه پيامي قرار دهند. 
در دنياي امروز، بزرگ ترين چالش اطالعاتي ، چگونگي استفاده از اطالعات است، زيرا ما در 
شرايطى بسيار متفاوت از شرايطي زندگى مى كنيم كه اجدادمان طي كرده اند. شرايط يا محيطي كه 
هر لحظه در آن، تغييرات بسياري ايجاد مي شود. شرايطى كه با توجه به تعدد و تكثر شبكه هاي 
تلويزيوني و ماهواره اى و تردد سنگين ابزار هاي رسانه اي ، انواع پيام ها دائما در حال انتقال هستند 
و مخاطبان خود را با اشباع رسانه اي و بمباران اطالعاتي مواجه كرده اند. در اين حال، ما چه طور 
مي توانيم خودمان را در مقابل تأثيرات منفي و ناخواستة اين رسانه ها حفظ كنيم؟ آيا مي توانيم 
آيا  ؟  كنيم  متوقف  را  رسانه ها  از  استفاده  انواع  و  دادن  كردن،گوش  تماشا  خواندن،  خريدن، 
مى توانيم جلوي امواج رسانه اي را بگيريم؟ يا آن كه بايد با ارتقاي سطح سواد رسانه اي و ارتقاى 

آگاهى هاى خود درك بهتر و مناسب تري از رسانه ها و پيام هايى كه به ما مى رسد فراهم كنيم .
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به عقيده مهر محمدى عقل سليم حكم مى كند كه در قلمرو حّساس و پيچيدة تعليم و تربيت، 
كه امروزه بخش قابل توجهى از منابع مادى و انسانى جوامع صرف آن مى شود، آزموده هاى ساير 
جوامع مورد شناسايى قرار گيرد و از طريق نقد و بررسى زواياى مطالعه شده به استفاده آگاهانه 
و هو شمندانه از آنها مبادرت شود. به نظر او مطالعات و بررسى هاى تطبيقى واجد دستاوردهاى 
مغتنمى براى نظام آموزش و پرورش به طور اعم و نظام برنامه ريزى درسى، در حكم مهم ترين 
مولفة آن، به طور اخص است. نظام هاى آموزشى غايات و اهدافى دارند كه تعامل و يكپارچگى 
تمامى مؤلفه ها و عناصر برنامه براى نيل به آنها ضرورى است.» (مهر محمدى ، 1381 ) امروز، در 
هلند،  آلمان،  فرانسه ،  سوئد،  دانمارك،  فنالند،  استراليا،  انگلستان،  جمله  از  دنيا  كشورهاى  اغلب 
روسيه ، كانادا ، امريكا، آفريقاى جنوبى ، مالزى و ژاپن ، آموزش سواد رسانه اى را در پايه هاى مختلف 
تحصيلى به صورت جّدى دنبال مى كنند.(هابز4، 1998). اين در حالى است كه در ايران ، ما نه تنها با 
فقر ادبيات در اين موضوع مواجه هستيم ، بلكه حتى ضرورت پرداختن به موضوع سواد رسانه اى را 
نيز جّدى نگرفته ايم. بدين منظور در اين پژوهش سعى شده است با بررسى و مطالعه آموزش سواد 
رسانه اى در كشورهاى پيشرو مثل كانادا در غرب و به خصوص ژاپن به عنوان يك كشور آسيايى 

و بهره مندى از تجارب آنها ، خأل موجود در اين زمينه را در كشورمان پر كنيم.

اهميت و ضرورت آموزش سواد رسانه اى
ارنشتاين و هانكينز5 فرايندى براى جستجو و اطمينان يابى از حصول اهداف آموزشى عنوان 
كرده اند. براى مثال در ژاپن استانداردهاى برنامة درسى ملى با عنوان «مطالعات درسى» ناميده 
مى شود كه توسط آموزش و پرورش آن كشور تعيين مى شود. مطالعات درسى در ژاپن، پس 
از جنگ جهانى دوم، تاكنون تقريبًا هر ده سال يك بار مورد بازنگرى، قرار گرفته است. در هر 
بازنگرى اهداف و استانداردهايى بيان شده بازتاب عالئق و نيازهاى روز جامعه ژاپن و نيازهاى 
آموزشى اين كشور است. ژاپن از جمله كشورهايى است كه برنامه درسى ملى دارد و بنابراين 
آموزش گران ژاپنى اين  امكان را دارند كه يك كار جمعى و در سطح ملى ارائه دهند. لذا بسيارى 
از دستاوردهاى دانش آموزان در ژاپن محصول اهداف منسجم و متمركز فعاليت هاى آموزشى اين 

كشور است. (عصاره،1386 )
پيشتازان  از  يكى  گفتيم  كه  كانادا،  كشور  در  رسانه  اي   سواد  آموزش  اهداف  اصلي ترين  از 
شناخت  رسانه اى ،  محتواى  مديريت  در  مهارت  كسب  دنياست،  در  رسانه اى  سواد  آموزش 
گفتمان  ايجاد  جهت  پتانسيل  دادن  افزايش  و  رسانه ها  از  استفاده  در  ممكن  تأثيرپذيرى هاى 
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و  نگرش  تغيير  و  شكل گيري  در  مهمي  نقش  عمومي  رسانه هاي  كه  ازآنجا  است.  دموكراتيك 
انديشه و رفتار مخاطبان دارند و ممكن است حقوق انساني آنها را مخدوش كنند، لذا آموزش 
سواد رسانه اى به منظور شناخت روش ها و عملكرد هاي رسانه ها و چگونگي اطالع رساني درست 
يا نادرست آنها و قضاوت عيني در قبال رسانه ها ضرورت مي يابد. در چنين وضعيتي است كه 
نظام آموزشى كشور ما نيز بايد درباره نگرش نوجوانان و جوانان ايران به پديده جهاني شدن 
رسانه ها و تأثيرى كه اين نگرش بر نظام ارزشي و هويت آنان به جا مى گذارد، حساسيت كافي 
نشان دهد و نوجوانان و جوانان را براي پاسخگويي مناسب به اين چالش عظيم جهاني آماده 

سازد. (امير انتخابى ،1387)
برنامه ريزي ها ،  بررسى  و  مطالعه  نيازمند  پيچيده  وضعيت  اين  به  پاسخگويي  ترديد  بدون 
سياست گذاري ها ، تصميم گيري ها و مرور تجربيات و پيشينه كشورهاى موفق در زمينه پياده سازى 
آموزش سواد رسانه اى است . الوين تافلر، آيند ه شناس معروف آمريكايي، در دهة 1980 پيش بيني 
كرده بود كه عصر فردا را گستره اي از فرستنده ها ، رسانه ها، پيام گيران و پيام سازان شكل مي دهند 
و شيوه  هاي تبادل اطالعات ، محور مانورهاي آينده را شكل خواهند داد. در حال حاضر بخشي 
از آن پيش بيني تحقق يافته و بخشي ديگر در راه است . حال، نسل هاى امروز و فردا براي جذب 
فرصت ها و دفع تهديدها ي ناشي از اين پديده به اين درك نياز خواهند داشت كه رسانه هاي 
جمعي چگونه بر جامعه تأثير مي گذارند. مسلمًا آن كسي كه توانايي ارزيابي و تحليِل انتقادِي 
پيام هاي ارتباطي (سواد رسانه اي) را داشته باشد، بهتر مي تواند به اين درك برسد؛ دركي كه 
تنها از رهگذر تكامل سواد رسانه اي تحقق مي پذيرد. زيرا همان گونه كه بيان شد ، سواد رسانه اي 
مهارت هاي الزم را براي برقراري ارتباطي متفكرانه و آگاهانه با رسانه ها مي آموزد و در عين حال 

ديدگاهي تحليلي و نقادانه نسبت به پيام هاي رسانه اي فراهم مي كند. (قاسمي، 1385، ص97)
با وجودي كه سواد رسانه اي پرسش هايى انتقادي را در خصوص تاثيرات رسانه ها مطرح 
مي كند اما بايد گفت كه اين فرايند يك جنبش ضد رسانه اي نيست بلكه هدف اصلي آن ، اين 
است كه مخاطبان رسانه ها را در برابر آثار سوء رسانه اي محافظت نموده و آنان را در كنترل آنچه 

مي بينند، مي شنوند و مي خوانند توانمند سازد. (بليغ، 1380)
در حال حاضر ، ابزارهاي نظارت سنتي ديگر كارايي چنداني ندارند و بايد جاي خود را به 
شيوه ها و ابزارهاي جديدي بسپارند كه با توانمند سازي مخاطبان در مقابل آثار سوء رسانه ها به آنها 
مصونيت بيشتري مي  بخشند. سواد رسانه اي يكي از كارآمدترين و مطرح ترين شيوه  هاي نظارتي 
است كه موجب مي شود مخاطب منفعل به مخاطب فعال و گزينشگر تبديل شود و كمتر تحت تاثير 
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پيام هاي رسانه اي قرار گيرد. افزايش كمي و كيفي سواد رسانه اي، هم زمان با رشد عوامل ديگر و 
فراهم شدن زمينه هاي آن، موجب توسعه جوامع مي شود. از اين رو هر چه در جوامع افراد داراي 
سواد رسانه اي بيشتري باشند ، آن جامعه از توسعه انساني و اجتماعي بيشتري برخوردار خواهد بود.
جهت  در  ارزشمند  ابزاري  مي تواند  رسانه اي  سواد  كه  است  آن  دارد  وجود  كه  مهمي  نكتة 
آوردن  فراهم  كه  گفت  بتوان  شايد  دليل  همين  به  باشد.  نيز  انتقادي  تفكر  مهارت هاي  گسترش 
ابزار هاي مناسب در مقوله سواد رسانه اي ، به افزايش مهارت هاي تفكر انتقادي هم كمك مي كند. 
فرصت هاي  مورد  در  كه  هستند  آن  نيازمند  رسانه اي  سواد  هواداران  و  دست اندركاران  امروزه 
آموزشي و مزاياي استفاده از ابزارهاي تعليمي در اين عرصه ، آگاهانه تر گام بردارند و در فرايند 
قدرت  كنند.  مشاركت  فعاالنه  طور  به  رسانه اي  سواد  آموزش  برنامه  براي  استانداردها  توسعه 
رسانه ها در اين است كه مخاطبان آنها، به طور ناخود آگاه ، با يك ديد گاه ، رفتار ، گفتار و طرز تفكر 
يكسان و به خصوص هماهنگ مى شوند. به عبارتي، بر اساس نظريه جورج گربنر6 ، رسانه ها در 
حال دادن نقش هاي مشترك ، جهان بيني مشترك و ارزش هاي مشترك به مخاطبان خود هستند . 
بنابراين كامًال مشهود است كه سواد رسانه اي لزوماً اين نيست كه مخاطب بداند با رسانه ها چگونه 
برخورد كند ، بلكه او بايد بتواند اهداف و تأثيرات رسانه ها و چگونگي دستكاري افكار توسط آنها 

را كسب كند . به عبارت ديگر سواد رسانه اي  نوعي مهارت شناختي به مخاطبان مي دهد.

روش پژوهش
يكى از روش هاى پژوهش كّمى و كيفى به  تطبيقى است كه  مطالعة  حاضر  نوع پژوهش 
نمونه ها  با  مى توانند  كه  همگون،  فرايند  يا  متغير  چند  يا  دو  تطبيقى  مطالعه  در  مى رود.  شمار 
و  توصيف  با  كه  هدف  اين  با  مى  شود ،  بررسى  باشند،  نامحسوس  يا  محسوس  موارد  و 
احتماالً  و  تفسيرها  به  و  كرد  شناسايى  را  پديدارها  بتوان  تفاوت ها ،  اغلب  و  اشتراك ها،  تبيين 
تعميم  هاى تازه دست يافت. مطالعات تطبيقى عمومًا سه فرايند توصيف، مقايسه و نتيجه گيرى 

را در بردارند (كومار7 ، 1998، ترجمه رهادوست و خسروى، 1374)  
بررسى  به  ژاپن  و  كانادا  كشورهاى  در  رسانه اى  سواد  آموزش  تطبيقى  مقايسه  انجام  جهت 
اسناد و اطالعات در اين زمينه پرداخته ايم كه شامل كتب درسي ، مقاالت، پروژه ها و پژوهش هاى 
صورت گرفته، شيوه هاي آموزش، طرح درس ها ، اسناد و اطالعات مربوط به تاريخچه آموزش 
سواد رسانه اي ، مجالت تخصصي و كسب اطالعات از مراكز مختلف  آموزش سواد رسانه اي دو 
كشور مزبور است. با توجه به عنوان پژوهش، از روش كتابخانه اي و اسنادي استفاده مي شود و 
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نيازي به تدوين فرضيه نيست؛ بلكه هدف پژوهش يافتن پاسخ سؤاالت اصلي و سؤاالت فرعي 
است.

پيشينه پژوهش
با بررسي متون و مطالعات گذشته، كه با استفاده از منابع چاپي و آنالين صورت گرفت، 
تأليف يا گزارش پژوهشي مشخصى كه به مطالعه و مقايسه تطبيقى آموزش سواد رسانه اى در 

كشورهاى كانادا و ژاپن ( در داخل كشور و حتى خارج از كشور) پرداخته باشد، مشاهده نشد.

سؤاالت پژوهش
1. از چه زمانى آموزش سواد رسانه اى دركشورهاى كانادا و ژاپن مورد توجه قرار گرفت؟ 

2. متولى آموزش سواد رسانه اى در اين دو كشور كدام سازمان بوده است؟
3. چه تفاوتى در به كارگيرى مفهوم سواد رسانه اى در دو كشور كانادا و ژاپن وجود دارد؟ 

4. چه ديدگا ه ها و اهدافى در آموزش سواد رسانه اى، در كشورهاى كانادا و ژاپن، دنبال مى شود؟ 
5. چه تفاوت هايى در زمينه سواد رسانه اي كشورهاي كانادا و ژاپن وجود دارد؟

6. چه چالش ها و مشكالتى بر سر راه آموزش سواد رسانه اى در كشورهاى كانادا و ژاپن 
وجود دارد؟

تعريف سواد رسانه اي 
مطابق نظر جيمز پاتر8 ، بسياري از افراد واژه «سواد» را با رسانه هاي چاپي ربط مي دهند و 
آن را معادل توانايي خواندن و نوشتن قلمداد مي كنند. برخي نيز، در مواجهه با رسانه هاي ديگري 
همچون فيلم و تلويزيون ، اين اصطالح را به « سواد بصري» بسط مي دهند. نويسندگان ديگري 
نيز از اصطالحاتي نظير « سواد اطالعاتى»، «سواد كامپيوترى» استفاده مي كنند، اما هيچ كدام اينها به 
تنهايى معادل « سواد رسانه اي» نيستند بلكه، هر يك اجزاي سازنده و تشكيل دهنده سواد رسانه اى 
محسوب مى شوند؛ يا به عبارت ديگر، سواد رسانه اى در برگيرنده همة موارد ذكر شده و شامل تمام 
اين توانايي هاي ويژه است، چرا كه اگر خواندن بلد نباشيم، از رسانه هاي چاپي چيزى دستگيرمان 
نمي شود. اگر در درك آداب بصري و روايي مشكل داشته باشيم، نمي توانيم از برنامه هاى تلويزيون 
يا فيلم چيز زيادي درك كنيم ، و اگر نتوانيم از كامپيوتر استفاده كنيم،  از آنچه به مرور زمان در اين 
مهم ترين رسانه [اينترنت] رخ مي دهد، بي خبر خواهيم ماند (پاتر، 1998، به نقل از كاووسى، 1385)
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در واقع، سواد رسانه اي چيزى فراتر و عمومي تر از هر يك از اين توانايي هاي ويژه است و 
آن  را چنين تعريف مي كنيم: سواد رسانه اي مجموعه اي از چشم انداز هاست (جنبه هاي فكري) 
كه ما به طور فعاالنه، براي قرار گرفتن در معرض رسانه، از آنها بهره برداري مي كنيم تا معناي 
از  استفاده  با  را  خود  چشم اندازهاي  ما  كنيم.  تفسير  مي شويم،  مواجه  آنها  با  كه  را  پيام هايي 
نياز  اوليه  مواد  و  ابزار  به  دانش،  ساختارهاي  ساختن  براي  مي سازيم.  خود  دانش  ساختارهاي 
داريم. ابزار، مهارت هاي ما در حوزة سواد رسانه اى و مادة اوليه اطالعات به دست آمده از محتواى 
پيام ها و دنياي رسانه اى است. استفاده فعاالنه از رسانه ها بدان معني است كه ما از پيام ها آگاهيم 

و به طور خودآگاهانه با آنها در تعامل هستيم (بصيريان و بصيريان، 1385)
به طور سنتي ، سواد رسانه اي به توانايي تحليل و ارزيابي محصوالت رسانه اي، و به طور 
گسترده تر به توانايى ايجاد ارتباط مؤثر از طريق «نگارش خوب» اطالق مي شد، اما طي نيم قرن 
گذشته، سواد رسانه اي شامل توانايي تحليل شايسته و به كارگيري ماهرانه روزنامه نگاري چاپي، 
محصوالت سينمايي، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و حتي اطالعات و مبادالت كامپيوترى (از 

طريق شبكه جهاني اينترنت) است. (براون9 ، 2004، به نقل از ايزدى، 1385)

مزيت هاى آموزش سواد رسانه اى براى مخاطبان
سواد رسانه اى به ما مزيت هايى مى بخشد تا بتوانيم فرد مؤثرى در جامعة رسانه اى خود باشيم، 

از اين رو بايد بتوانيم:
1. تفاوت بين اَشكال مختلف رسانه را شناسايى كنيم و با آگاهى و شناخت كافى از انواع 

رسانه ها بهره مند شويم؛
2. استفاده كنندگاني متفكر در برخورد با رسانه ها باشيم؛

3. مديريت اطالعات داشته باشيم و بر اساس نياز هاى اطالعاتى امان به سراغ رسانه ها برويم 
و تسليم ابزارهاى چند رسانه اى قدرتمند فرهنگ رسانه اى جهانى نشويم؛

4. درباره آنچه كه مى خوانيم ، مي بينيم و مى شنويم سؤاالت اساسى بپرسيم؛
5. برخورد منتقدانه با محتواى رسانه ها داشته باشيم. (شكرخواه، 1385)

تاريخچه سواد رسانه اي در كانادا
تورنتو ، نخستين شهري بود كه در آن سواد رسانه اي به كار گرفته شد و لذا نزد دست  اندركاران 
سواد رسانه اي ، به اصطالح «  مكان مقدس» ناميده مي شود. سواد رسانه اي در تورنتو اصوالً توسط 
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سازمان موسوم به « انجمن سواد رسانه اي10» معمول شد. اين انجمن كه در سال 1978 تأسيس شده 
يك سازمان خيريه متشكل از آموزگاران مدارس و استادان دانشگاه هاست و تاكنون، نقش رهبري 
را در زمينه سواد رسانه اي در تورنتو و به طور كلى در كانادا بر عهده داشته است. چشمگيرترين 
دستاورد اين انجمن اين است كه توانسته است سواد رسانه اي را رسمًاً در برنامة درسى مدارس 
براي  دستورالعمل هايي  و  رهنمودها  بر  است  مبتني  برنامه  اين  محتواي  بگنجاند.  اُنتاريو  استان 
آموزش سواد رسانه اى در نظام آموزش و پرورش. بدين منظور، كتاب درسي« سواد رسانه اي» هم 
در سال 1989 توسط همين وزارت خانه انتشار يافت. اگر چه كتاب درسي مزبور توسط وزارت 
آموزش و پرورش منتشر شد، ولي انجمن سواد رسانه اى نيز در كار تهيه و تكميل آن همكاري 
نزديك داشت. اين نخستين كتاب درسي مربوط به رسانه هاست كه بدين سان تهيه شده است 

(هابز، 2004) 

هدف از آموزش سواد رسانه اى در كانادا
به عقيدة بعضى از صاحب نظران، هدف از آموزش سواد رسانه اى در كانادا انتقاد از فرهنگ 
آمريكايى است و به عبارت ديگر از طريق اين انتقاد « از كانادا دفاع مي شود». اين بدان معناست 
كه هدف سواد رسانه اي كمك به ايجاد فرهنگ كانادايي از طريق انتقاد از فرهنگ آمريكايي است. 
به منظور حصول اين هدف، ايدة «ناسيوناليسم» ـ برخالف ژاپن ـ بدون هيچ اكراهي پذيرفته شد. 
به طور مثال ، دكتر دانكن مي گويد ناسيوناليسم بايد ايجاد شود و نيز اين كه رسانه ها براي اين 

كار مناسب هستند (لوبيز11، 1998).
بنابراين،  در كانادا، جنبه هاي انتقادي سواد رسانه اي مي توانند همان نقش« ناسيوناليسم» را 
ايفا كنند. « كاربري انتقادي» در سواد رسانه اي در كانادا ويژگي منحصر به فردي دارد و آن « حفظ 
فرهنگ كانادايي از طريق انتقاد از فرهنگ آمريكايي» است . « كاربري انتقادي رسانه ها» در كانادا 
ويژگي هاي مورد اشارة باال را دارد و طرفداران سواد رسانه اي كامًال  از آن آگاهند. درحالى كه  
رابطة بين سواد رسانه اي و ناسيوناليسم در كانادا با خوش بيني پذيرفته شده است در ژاپن چنين 
نيست زيرا اين امر ممكن است به بروز مسائل پيچيده اي منجر شود. (شيباتا12 ، 2004، به نقل 

از بيدختى، 1381). 

آموزش سواد رسانه اى در ايالت هاى مختلف كانادا
هر يك از ده ايالت و سه منطقه شمالى كانادا داراى سيستم آموزشى خاص به خود است . 
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از آنجايى كه مسئوليت آموزش و پرورش بر عهده ايالت ها ست ، لذا تفاوت هايى نيز در نحوة 
عملكرد آنها نسبت به سواد رسانه اى وجود دارد (تينر13، 1991).

اگرچه ده استان كانادا و سه منطقه آن هر كدام سيستم آموزشى خاص خودشان را دارند، اما 
همكارى آنها در توسعة چارچوب ها، در حوزه هاى موضوعى اصلى ـ از طريق «پروتكل همكارى 
غرب و شمال كانادا14» و «بنياد آموزش استان هاى آتالنتيك15» ـ سرانجام منجر به رسمى شدن 
آموزش سواد رسانه اى در سراسر كانادا شده است. استان هاى عضو شامل وزراى آموزش و پرورش 
از ايالت هاى بريتيش كلمبيا، آلبرتا، ساسكاچوآن، مانيتوبا، يوكان و مناطق شمال غرب كانادا در حال 
حاضر، برنامه تحصيلى پياده سازى متون و اسناد خود را براى تقويت و تجهيز معلمانشان توسط 

استراتژى ها و نظرات آموزشى،گسترش مى دهند. (پاجنت16، 2009)
در اين چارچوِب كارى، فهم متون رسانه، به عنوان مهارت زبانى، مهم در نظر گرفته شده 
است. چارچوب كار مورد نظر، اهميت ساخت و تحليل متون رسانه را تأئيد مى كند؛ به خصوص 
اين گونه  آن  نتايج  مى شوند.  مربوط  مهارت ها  ارائه  و  ديدگاه  توسعه  به  آنها  اين كه  عنوان  به 
ذكر شده است: دانش آموزان گوش خواهند داد، صحبت خواهند كرد، خواهند خواند، خواهند 
نوشت، نگاه خواهند كرد و بحث و تبادل نظر شخصى و انتقادى خود را نسبت به متون شفاهى، 

چاپى و ديگر متون ارائه خواهند داد. (همان منبع)
در  كه  است  يادگيرى  وسيع  حوزه  هشت  شامل  مقدماتى  درسى  برنامه  چارچوب،  اين  در 
برنامه تحصيلى جديدى براى سطوح مختلف فراهم شده و از سال 2006 در مدارس ايالت كبك 
در كانادا به اجرا درآمده است. اين حوزه ها شامل: نگاه به جهان، سالمتى و رفاه، برنامه ريزى 
شغلى و شخصى، روابط اجتماعى، آگاهى محيطى، حقوق و مسئوليت هاى مصرف كننده، سواد 
رسانه اى و زندگى اجتماعى و شهروندى مى شود. هر كدام از اين حوزه ها شامل نتايج و برون 
دادهاى مرتبط با رسانه هايى هستند كه بيشتر در حوزه سواد رسانه اى و مسئوليت ها و حقوق 

مصرف كننده قرار دارند (هينز17، 2003).
كتب درسى منتشر شده در زمينه سواد رسانه اى در كانادا

از سال 1988 به بعد، اعضاى انجمن سواد رسانه اى (AML) در كانادا برخى كتب درسى 
را در اين زمينه براى دانش آموزان دبيرستانى به رشته تحرير درآوردند كه از آن جمله مى توان به 

كتاب هاى زير اشاره كرد (روگو18، 2009):
1. رسانه هاى جمعى و فرهنگ عمومى ، نويسنده : برى دانكن

2. رسانه ها : تصاوير و نسخه ها ، نويسنده : دنا كارپنتر
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3. آثار رسانه اى ، نويسنده : نيل اندرسن
4. كانون رسانه ها، نويسنده : روى اينگرم

5. ويدئو: راهنماى مشاهده و توليد فيلم ويدئويى ، نويسندگان : ريك هان و ليزفين

دوره هاى آموزشى مدارس در زمينة سواد رسانه اى در كانادا
از سال 1987 ، انجمن سواد رسانه اى19 كانادا به همراه دانشكده آموزش دانشگاه تورنتو ، سه 
دورة تابستانى زير را براى دبيران رسانه برگزار كرد ، البته افزايش شديد هزينة اين دوره ها به 

متوقف شدن آنها منجر گرديد . (اسميت20 ، 2003).
چگونه  از :  است  عبارت  كه  شد  پرداخته  رسانه  كليدى  معرفى  به  دوره  اين  در  اول:  دورة 
رسانه ها، با استفاده از قوانين و اصول رسانه اى، واقعيت ها را مى سازند؛ رويكرد هاى فرهنگى ؛ 
صنايع رسانه اى و انواع توليدات رسانه اي. به عالوه، مدل هايى از آموزش و تربيت منتقدانه و 
صورت  به  دانش آموزان  آن ،  طى  كه  شد ،  معرفى  درس  كالس هاى  سازماندهى  نحوة  همچنين 
كار  يكديگر  با  آموزشى ،  بسته هاى  و  فيلمبردارى  دوربين  چون،  ابزارهايى  كمك  با  و  گروهى 
كردند و گونه هاى متفاوتى از رسانه ها را تجزيه و تحليل و منابع جارى را مورد بحث و بررسى 
قرار دادند و در نهايت واحدهاى درسى عملى را طراحى و تهيه نمودند . سخنرانانى نيز از صنايع 
متفاوت رسانه اى بر سر كالس هاى درس به منظور معرفى رسانه به دانش آموزان ، حضور به عمل 

مى آوردند.
دورة دوم: در اين دوره به تقويت آنچه كه در دوره اول آمده بود پرداخته شد و به منظور 
نشان دادن اهميت موضوع، گفت وگوي مفاهيم ، در ارتباط با طراحى دوره ها ، جلسات بحث و 
گفت وگو برگزار گرديد. دبيران به منظور ارائه دوره هايى مؤثر، هم براى دانش آموزان و هم براى 
هيئت مديرة مدارس ، چارچوب دوره هاى برگزار شده در سطح مدارس بريتانيا ، استراليا و برخى 

ديگر از مدارس انتاريو را مورد ارزيابى قرار دادند . 
دورة سوم: در اين دوره دانش آموزان به ايجاد و معرفى يك پروژة پژوهشى، كه مبناى آن 
ارزيابى نحوه پاسخگويى دانش آموزان نسبت به برنامه درسى سواد رسانه اى كه در كالس هاى 
درس بود ، پرداختند . با تصحيح و بهينه سازى ايده هاى به دست آمده از نظر رسانه ها و آموزش و 
پرورش با رويكرد تفكر انتقادى و تجزيه و تحليل مباحثه اى ، دانش آموزان نحوة صحيح اجراى 
آشنا  رسانه  در  آموزش  قابل  محتواى  ضمنى سازِى  مختلف  راه هاى  با  و  فرا گرفتند  را  پژوهش 
شدند. از دانش آموزان انتظار مى رفت با مهارت هاى صحيح مديريت كارگاه ها آشنا شوند و حتى 
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به دبيران خود در طراحى دوره ها ، در سطح هيئت مديره، كمك كنند .
تصويب قانون در زمينه سواد رسانه اى در كانادا

دولت كانادا در شرف تصويب قانون جديد حق چاپ و نشر است . در اين ميان انجمن سواد 
رسانه اى از ماده اى تحت عنوان «استفادة مشروع» كه مختص دبيران بوده و به آنها اجازة استفاده 
از بخش هايى از برنامه هاى تلويزيونى را در سر كالس ها ى درس مى دهد ، حمايت زيادى را به 
عمل آورده است . در ماه مى سال 1989 انجمن سواد رسانه اى با دعوت از يك هيئت دوستى حل 
مشكل، كه متشكل از چهل و شش مربِى حرفه اى عرصة رسانه بود ، از آنها درخواست كرد تا به 
منظور پيشبرد هر چه بيشتر آموزش رسانه اى در اونتاريو در آينده اى نه چندان دور ، به بحث و 
گفت وگو بپردازند . هيئت مشابهى نيز در دانشگاه پتربوروگ شهر ترنت تشكيل جلسه داد. شركت 
وزارت  كارشناسان  دانشگاه ،  استادان  مدارس ،  دبيران  از :  بودند  متشكل  جلسه  اين  در  كنندگان 
آموزش و پرورش ، مشاوران رشته هاى هنرهاى زبانى و نمايندگانى از انجمن سواد رسانه اى 
ساسكاچوان، مركز آموزش توسعه ، مؤسس راديو تلويزيون كودك ، انجمن استراتژى هاى سواد 

رسانه اى ، شبكه تلويزيونى انتاريو و هيئت علمى فيلم كانادا .( هابز، 2004)

چشم انداز و آينده آموزش سواد رسانه اي رسانه در كانادا
بحث آموزش سواد رسانه اى در كانادا افق گسترده را پيش رو دارد و تعدادى از شاخص ها، 
حاكى از پيشرفت و رشد در زمينه آموزش رسانه اى در سراسر كشور است. كانادا براى اولين 
بار، «سواد رسانه اى» را به عنوان بخشى اصلى و كليدى از برنامه تحصيلى در تمامى ايالت هاى 
معلمان  به  است  سبزى  چراغ  واقع  در  كار  اين  است.  داده  قرار  تصويب  و  تأكيد  مورد  خود 
عالقمند و توانا در تدريس مطالعات رسانه، و تقويت كننده و عاملى در  جهت دفاع از آموزش 
سواد رسانه اى محسوب مى گردد. براى اولين بار طى سال هاى اخير، معلمان جديدى در حال 
ورود به سيستم آموزشى هستند. اين معلمان جوان براى انتقال آموزش رسانه اى به كالس درس 
عامه  فرهنگ  و  دانش آموزان  به  آنها  كه  چرا  هستند.  مناسب  و  كارآمد  بسيار  آن،  پياده سازى  و 
نزديك ترند هستند و كمتر تحت تسخير تكنولوژى و تأثيرات آن بر رويكردشان نسبت به آموزش 

و انتخاب موضوع مى باشند (هاگود21، 2009).
رسانه اى  محصوالت  تا  خواسته اند  نظر  مورد  معلمان  از  ايالتى،  دپارتمان هاى  آن كه،  مهم تر 
مثل تلويزيون، فيلم، موسيقى، اينترنت و آگهى ها را در تمام اشكال خود به عنوان محتوا مورد 
آموزشى  دانشكدة  توانايى ها، 35  اين  درك  از  قبل  بود  بهتر  شايد  دهند.  قرار  ارزيابى  و  توجه 
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كانادا، دوره هاى آموزشى رسانه ها را به طور جدى تر برگزار مى كردند. در واقع اين اتفاق بازتاب 
برنامه درسى و تحصيلى جديد است. اما با اين حال، چالش اصلى براى گنجاندن آموزش سواد 
رسانه اى در برنامه هاى دانشكده ها، هنوز پيش رو است. دوره هاى مطالعاتى اكثراً، هنوز به رسانه 
به عنوان ابزارى براى آموزش متمركزند و يا از آن براى توليد منابع يادگيرى استفاده مى كنند 

(هابز، 2003).  
انداختن  جا  و  آن  مهارت  و  انتقادى  تفكر  انتقال  راستاى  در  كه  دوره هايى  آن كه  وجود  با 
آن در فرهنگ عامه برگزار مى شود، در حال رشد است، اما هنوز كافى نيست. در دهة گذشته، 
تغيير در شيوه آموزشى و تبديل آن به « يادگيرى دانشجو محور» عامل مهمى بود كه مى توانست 
بر روى آموزش رسانه ها اثرگذار باشد. شيوة دانشجو محور، رويكردى آموزشى است كه طى 
آن نقش معلم به عنوان عامل متخصص، كمرنگ مى شود و در عوض معلم به عنوان تسهيل گر 
ماهر در امر يادگيرى ايفاى نقش مى كند (عمل مى كند). در كانادا، متخصصان آموزش رسانه اى 
تفكر  مهارت هاى  درك  فرايند  رسانه،  خوب  دهندة  آموزش  يك  كه  داشته اند  تاكيد  همواره   ،
انتقادى را تسهيل مى كند و محتوا و مطالب از اهميت درجه دوم برخوردارند. بسط ، گسترش و 
نفوذ مهارت هاى تفكر انتقادى در برنامه درسى سطوح مقدماتى و ابتدايى، تغيير ديگرى در زمينه 
آموزش است. امروزه برنامه ها و منابع درسى به گونه اى توليد مى شوند كه دانش آموزان بتوانند 
در سطوح مقدماتى و ابتدايى، نه تنها خواندن، نوشتن، رياضيات و مهارت هاى زبانى را فراگيرند 
بلكه همچنين بتوانند اطالعات را به يكديگر ارتباط داده، با هم تركيب نمايند و ضمن ارزيابى و 
تجزيه و تحليل اين كار، خالصه و چكيده اى از آن را ترسيم كنند. يك متخصص آموزش رسانه، 
آموزش رسانه ها را «برنامة درسى كاملى» براى سطوح مقدماتى مى داند كه طى آن دانش آموزان 
نسبت به فرهنگ رسانه اى خود عالقمند، و تحريك و ترغيب مى شوند تا اطالعات دريافتى را 
به صورت مكتوب تحليل و سازماندهى كنند و آنها را به طور شفاهى اظهار و بيان نمايند و خود 
را به عنوان مصرف كنندگان باهوش و تيزبين اطالعات نشان دهند. در واقع، در كانادا، توليد، 
استفاده و خريد منابع آموزش رسانه ها به طور مداوم ادامه دارد و اين نشانه خوبى است كه داللت 

بر عالقمندى ريشه اى مردم اين كشور به موضوع سواد رسانه اى دارد (برگسما، 2008). 

چالش هاى آموزش سواد رسانه اى در كانادا
اما  است،  داشته  كانادا  در  در دهه هاى گذشته پيشرفت چشمگيرى  رسانه اى  سواد  آموزش 
هنوز با چالش هاى مهمى روبه روست، از جمله تأمين مالى توسعه حرفه اى آن و نيز منابع الزم 
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جهت حمايت از فعاليت هاى كالسى محدود و ناكافي است(اسكارر23، 2003).
مشكالت ديگرى هم وجود دارد، از جمله: دلسردى معلمان به دليل تغييرات بيش از حد 
برنامة درسى، فقدان منابع مورد نياز، فشارها و مشكالت گنجاندن فناورى هاى جديد در فرايند 
يادگيرى، و همچنين مشكل تامين و حمايت مالى. بسيارى از معلمان، پيش از خدمت و در حين 
خدمت، نياز به آموزش و منابع حمايتى دارند تا بتوانند آموزش رسانه اى را به نحو احسن به 

عهده گيرند كه متأسفانه اين منابع مالى و آموزش ها فراهم نيست (فيشر24، 2007).

سواد رسانه اي در ژاپن
تاريخچه: ضرورت آموزش سواد رسانه اي در ژاپن، نخستين بار در دهه 80 از سوى وزارت پست 
و مخابرات اين كشور مطرح شد و آن هم عمدتاً روي جنبه فراگيري تكنيك هاي فنى رسانه اي متمركز 
بود. با اين وجود ،  آن تمركز به سوي رويكردى حركت كرد كه اكنون در ژاپن، سواد رسانه اي، در 
حوزه اي وسيع تر آموزش داده مى شود كه از زيرمجموعه هاى آن عالوه بر فراگيرى تكنيك هاي  فنى 
رسانه اي، آموزش توليدات رسانه اى است. با گذشت زمان وزارت آموزش و پرورش متولى آموزش 
سواد رسانه اى در اين كشور شد، واحد درسى «سواد رسانه اى» را به عنوان يك واحد درسى اختيارى 
در نظام آموزشى اين كشور لحاظ نمود. ميدوري سوزوكي ـ يكي از نخستين بانيان آموزش سواد 
رسانه اي در ژاپنـ  سواد رسانه اي را به عنوان « ابزاري براي توانمند ساختن شهروندان به انجام تحليل 
انتقادي و ارزيابي رسانه ها در يك بافت اجتماعي، و دسترسي به رسانه ها،  و برقراري اشكال متعدد 

ارتباط و ايجاد يك موضوع انتقادي تعريف مي كند (والكسى25، 2005).
با توجه به اين ديدگاه ، دانش آموزان ژاپنى بايد طورى تربيت شوند كه به امكان بقا در جامعة 
از  مؤثرتر  استفادة  «مهارت  رشد  اهميت  بر  اين رو  از  باشند.  داشته  را  آينده  پيشرفتة  اطالعاتى 
اطالعات» نخستين بار در آموزش مدرسه اى تأكيد شده است. طبق گزارش پژوهش هاِى شوراى 
آموزشِى برنامه ريزى درسى در ژاپن(سپتامبر 1984 تا آگوست 1987) «توسعه مهارت استفاده 
مؤثر از اطالعات» در آموزش ژاپنى شروع شد و اين عبارت براى اولين بار در سطح ملى به 
عنوان واژه اى معادل با «سواد اطالعاتى» در كشورهاى خارجى تعريف و ارائه گرديد. در اين 
گزارش، مهارت استفادة مؤثر از اطالعات به معناى «توانايى مقدماتى افراد براى انتخاب اوليه و 
همچنين وسيله اى براى خواندن اطالعات و استفاده كردن از چنين اطالعاتى است و به عنوان زير 
مجموعة سواد رسانه اى محسوب مى گردد. در سال 1992، مهارت استفادة مؤثر از اطالعات به 
چهار گروه در راهنماى آموزش اطالعات طبقه بندى شد. كه از سوى وزارت آموزش و پرورش 
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ژاپن، به ترتيبى كه در ذيل آمده، منتشر شد: (همان منبع)
1. توانايى قضاوت، انتخاب، سازماندهى، خلق و ارتباط با اطالعات؛

2. درك ويژگى هاى جامعه اطالعاتى و تأثير اطالعاتى شدن بر فرد و جامعه ؛
3. درك اهميت اطالعات و حس مسئوليت در قبال آن؛

4. درك اساس علم اطالعات و ويژگى هاى آن براى كار كردن با اطالعات (خصوصًا كامپيوتر) 
و كسب مهارت هاى عملى مقدماتى.

رويكرد ژاپن به سواد رسانه اى
1. شهروند و محيط رسانه اى در جامعه رسانه اى

همان گونه كه فناورى اطالعات توسعه مى يابد، تنوع و حجم اطالعاتى كه مردم در زندگى 
روزمره خود با آن روبه رو مى شوند نيز در حال افزايش است، لذا نحوة صحيح برقرارى ارتباط 
با رسانه براى مشاركت كامل هر شهروندان در جامعه ضرورى است. واقعيتى كه وجود دارد 
اين است كه اگر فردى بخواهد به طور كامل در جامعه مشاركت كند، برخوردارى او از سواد 
و  جسمى  تحول  فرايند  در  كه  جوانان  براى  ويژه  به  مسئله  بود.اين  خواهد  ضرورى  رسانه اى 

روحى قرار دارند از اهميت بيشترى برخوردار است (سى تو26، 2002).
2. استفاده از اصطالح عبارت سواد رسانه اى در ژاپن

از  تركيبى  است،  شده  واقع  قبول  مورد  غرب  در  معمول  طور  به  كه  رسانه اى  سواد  مفهوم 
توانايى هاى مختلف است و از آنجا كه هيچ كلمه و يا عبارتى، توانايى تبيين دقيق مفهوم  سواد 
رسانه اى را در زبان ژاپنى ندارد ، لذا در ژاپن هم از همين اصطالح سواد رسانه اى استفاده مى شود. 
البته گاهى اوقات هم به جاى  سواد رسانه اى از اصطالح «سواد اطالعاتى» نيز استفاده مى شود. 

(همان منبع)
3. عوامل دخيل در شكل گرفتن سواد رسانه اى در ژاپن

يك  تعريف  اين  و  رسانه اى؛  جامعه  در  كار  توانايى  از  است  عبارت  رسانه اى  سواد  داشتن 
استنتاج اساسى از عوامل زير است (سوزوكى27، 2003):

الف. توانايى مطالعه و درك ذهنى مفهوم رسانه؛ شامل:1. توانايى درك و فهم ويژگى هاى 
منتقدانة  بررسى  و  ارزيابى  تحليل،  تجزيه،  توانايى   .2 رسانه  توسط  اطالعات  ارسال  مختلف 

محتواى اجتماعِى اطالعاتى كه به وسيلة رسانه منتقل شده است.
ب. توانايى دستيابى به رسانه و استفاده از آن شامل: توانايى انتخاب، به كارگيرى و استفاده 
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مؤثر و فعال از ابزار رسانه.
ج. توانايى برقرارى ارتباط از طريق رسانه، به ويژه توانايى برقرارى ارتباط و دو سويه با آن، 
شامل توانايى بيان عقايد شخصى فرد در جامعه رسانه اى از طريق رسانه، به شيوه اى كه مخاطب 

بتواند آن را درك كند.
4. استفاده از توليدات رسانه اى 

ايستگاه هاى پخش برنامه هاي تلويزيوني در ژاپن تالش هاى بسيارگسترده اي انجام داده اند تا 
بتوانند سواد رسانه اى را توسعه دهند . به عنوان مثال، غنى كردن محتواى برنامه هاى تلويزيونى 
كه جوانان را مورد خطاب قرار مى دهد يكى از اين تالش هاست. رويكرد اين تالش رشد دادن 

سواد رسانه اى و تاريخچة آن در حيطه بهبود سواد رسانه اى است.

دوره هاى آموزش سواد رسانه اى در  مدارس ژاپن
طبقه بندى  نگرش  دو  براساس  كلى  به طور  را  رسانه اى  سواد  آموزش  دوره هاى  ژاپن،  در 

كرده اند:
با  مرتبط  كه  را  جمعى  رسانه هاى  منفى  جنبه هاى  نگرش  اين  جامعه شناختى:  نگرش   .1

نارسايى هاى گوناگون اجتماعى است، مورد تاكيد و بررسى قرار مى دهد.
2. نگرش تكنيكى و فنى: با اين نگرش، بيشتر به آموزش تكنيك هاى استفاده از تجهيزات 

الكترونيكى و استفاده از نرم افزارهاى ضرورى و مورد نياز پرداخته مى شود.
از ديدگاه صاحب نظران ژاپنى اين دو نگرش براى آموزش تفكر انتقادى كافى نيست. زيرا، در 
هر دو، فقداِن فرصت كافى براى تفكر نقادانة دانش آموزان به چشم مى خورد. در نگرش جامعه 
شناختى آنچه در كالس در مورد مشكالت اجتماعى مرتبط با رسانه هاى جمعى بيان مى شود، 
تنها بيان نظريه هاى برخى از جامعه شناسان است ولى شيوه هاى نقد كردن يا چگونگى  معموالً 
فاقد  ابتدا  از  معموالً  هم،  فنى  و  تكنيكى  نگرش  ديگر  سوى  از  نمى شود.  بيان  مشكالت  يافتن 
رويكرد نقادانه است. به هر حال، در اين بخش دستاوردهاى تكنيكى و فنى به عنوان مهم ترين 

نتيجه و اثر آموزش تلقى مى شود(همان منبع).

اجزاى تشكيل دهنده آموزش سواد رسانه اى در ژاپن
در ژاپن «سواد رسانه  اي»  داراى شش جز است؛ به عبارت ديگر كسى داراى سواد رسانه اى 

است كه داراى شش ويژگى زير باشد:
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1. مهارت كار كردن با رسانه (يا ابزار) 2. درك رسانه (رسانه هاي جمعي و انواع پيام ها ) 3. 
توانايى خواندن، تعبير و كاربرد رسانه 4. داشتن درك انتقادي از پيام  ها 5. توانايى بيان عقايد از 

طريق رسانه ها 6. توانايى برقرارى تعامل و ارتباط، از طريق رسانه ها

موانع و مشكالت موجود بر سر راه آموزش سواد رسانه اي در ژاپن
ژاپن  در  رسانه اى  سواد  آموزش  با  مرتبط  تالش هاى  روى  پيش  مشكالت  و  مسائل 

عبارتند از(سوگويا28، 2000):
1. سطح تشخيص سواد رسانه اى

در ژاپن هنوز آگاهى كافى و همه جانبه اى از اهميت سواد رسانه اى وجود ندارد. در نتيجه 
اين  به  دستيابى  براى  است.  جامعه  مردم  به  رسانه اى  سواد  مفهوم  وسيع  القاء  مهم،  نكته  اولين 
امر، تالشى همه جانبه و سراسرى از سوى گروه هاى مردمى، محققان و تهيه كنندگان برنامه ها تا 
حصول به يك اجماع و توافق ملى در نظر گرفته شده است. اگرچه توانايى استفاده از كامپيوتر به 
سرعت در حال گسترش است و در سال هاى اخير زيرساخت هاى ارتباطى و دسترسى به اينترنت 
در مدارس  ژاپن در حال پيشرفت و توسعه بوده است، اما در ارتباط با توانايى خواندن و درك 
اطالعات، به خصوص براى رسانه هاى تصويرى، پيشرفتى صورت نگرفته است. بنابراين بسيارى 
از والدين و معلمان محدوديت و ممنوعيت دانش آموزان را براى تماشاى برخى از برنامه هاى 
تلويزيونى را يك اصل مى دانند و برخى نيز معتقدند كه مقوله ارتباِط دوسويه در رسانه ها بسيار 

ضعيف است كه بايد تقويت شود.
2. گنجاندن سواد رسانه اى در داخل برنامه درسى

در آموزش مدرسه اى در ژاپن از ديدگاه توسعه و تحوِل توانايى مديريت اطالعات، توسعة 
توانايى خواندن و درك انتقادى اطالعات، به منظور به كارگيرى رسانه و برقرارى ارتباط با آن و 
افزايش خالقيت فرد، برنامه هايى طراحى شده است . تهيه و توليد مضمون و محتواى مرتبط با رسانه 
نقش بسيار مهمى در روند دستيابى به سواد رسانه اى ايجاد مى كند. اما از ديدگاه آموزش شهروندان 
براي زندگى در جامعة رسانه اى، آموزش در مدارس شامل يك برنامة آموزش سواد رسانه اى كامل 

به عالوه ارتقاى مهارت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات29 براى دانش آموزان است.
3. ايجاد رويكرد عملى 

در حال حاضر، در ژاپن، تالش هاى جدى براى پياده سازى و اجراى برنامه ها، بر اساس مدل هاى 
واقعى و الگوبردارى از كشورهاى غربى، در مرحله آزمون و خطا قرار دارد، در نتيجه تبادل اطالعات 
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و ايجاد يك رويكرد عملى و ساختن فيلم هاى ويديويى و ديگر ابزارهاى آموزشى در وضعيت 
كنونى آموزش سواد رسانه اى در ژاپن ضرورى است. تهيه و توليد منابع آموزشى مناسب براى 

مدارس با در نظر گرفتن دانش آموزان در تمامى گروه هاى سنى ضرورى به نظر مى رسد. 
4. رويكردهاى يادگيرى فعال

براى دستيابى به سواد رسانه اى يادگيرى با رويكرد انفعالى (يادگيرى كالسى) كافى نيست. 
استفاده از رويكرد فعال به وسيلة فكر كردن و يادگيرى فعاالنه در آموزش فرد بسيار مهم است. 
اما به واسطة سيستم اجتماعى فعلى، فعال سازى و مستقل شدن در اولويت قرار ندارد. البته در اين 
فرايند معلمانى كه با رويكرد انفعالى در كالس تدريس مى كنند نيز بى تأثير نيستند و لذا بايد آنها 
را نيز به سوى يادگيرى فعال سوق داد. در نتيجه در رابطه با رويكرد يادگيرى فعال در آموزش 

سواد رسانه اى در كالس هاى درس، اقدامات زيادى صورت نگرفته است.
5. تحول و توسعه منابع انسانى براى معلمان مدارس

ژاپن فاقد مجال و فرصت كافى براى آموزش نظام مند در ارتباط با شيوه هاى آموزش رسانه 
كه  است  اين  دارد  ضرورت  و  است  نياز  مورد  آنچه  است.  تصويرى  رسانه هاى  خصوص  به 
مؤسسات پژوهش هايى تخصصى مثل «مؤسسه ملى آموزش چندرسانه اى» براى افزايش سطح 
علمى مدرسان، ارتقاى مهارت هاى رسانه اى و آموزش آنها را بر عهده بگيرند. همچنين محيطى 

براى مطالعه دائمى و مادام العمر فراهم آورند.
6. همكارى ناكافى ميان افراد مرتبط در زمينة سواد رسانه اى

به واسطة پراكندگى موضوعات سواد رسانه اى، ضرورت دارد عوامل مختلف از جمله افراد 
جوامع  رسانه اى،  صنايع  دارند،  عملى  مهارت  و  دانش  كه  كسانى  ارتباطى ،  متخصصان  مرتبط 
مدنى، مؤسسات مردم نهاد30، گروه هاى مردمى، پژوهشگران و ... در اين امر مشاركت كنند، اين 

همكارى و مشاركت در حال حاضر در حد قابل قبولى نيست. 

جمع بندى و نتيجه گيرى
سواد رسانه اي از دو سو فرايند ارتباط جمعي را مورد توجه قرار مي دهد. از يك سو بدين 
موضوع مي پردازد كه پيام هاى رسانه اى با چه ادبيات و تكنيك هايي محصوالت رسانه اي را توليد 
مي كنند و آيا مخاطبان نيز با اين ادبيات و تكنيك ها آشنايى دارند و قادر به درك رمزگشايى 
پيام هاي رسانه اى هستند؟ جامعه اي كه افراد آن سواد رسانه اى دارند و از عهدة تجزيه و تحليل 
پيام هاي رسانه اي برمى آيند آن جامعه از توسعه  انساني و اجتماعي بيشتري در مقابله با هجوم 
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رسانه اى برخوردار است. در چنين جامعه اي افراد ، ديگر مخاطِب صرف، منفعل و تحت كنترل 
رسانه ها نيستند بلكه به طور فعال با پيام ها برخورد مي كنند و به مخاطب انتخاب گر و گزينش گر 
مبدل خواهند شد؛ آنچه كه در سه دهه گذشته مورد توجه بسيارى از كشورهاى دنيا  از جمله 

كانادا و ژاپن بوده است. 
با توجه به مطالعه و پژوهشى كه در زمينه آموزش سواد رسانه اى در دو كشور ژاپن و كانادا 

صورت گرفت، نتايج ذيل به دست آمد :
سواد رسانه اي در ژاپن  بيشتر بر آموزش «سواد اطالعاتي» كه يكي از زير مجموعه هاي سواد 
رسانه اي است تكيه دارد. يكي از طرفداران اصلي رويكرد آموزش سواد رسانه اى بر مبناى سواد 
اطالعاتى وزارت پست و مخابرات كشور ژاپن است كه بيشتر بر « كاربري ذهني رسانه ها» تاكيد 
مي ورزد تا « كاربري انتقادي رسانه ها»، در حالى كه مهم ترين بنيان نظري سواد رسانه اي در كانادا 
كاربرى انتقادى رسانه ها است. با وجود اين،  در انديشه هاي سوزوكي، ميزوكوسي و ديگران در 
نظام آموزشى ژاپن، « كاربري انتقادي رسانه ها» انديشه بنيادين و حاكم بر سواد رسانه اى در ژاپن 
است و شبيه به ايدة كانادايي سواد رسانه اي تلقي مي شود. اين كامال طبيعي است، چرا كه ايده 

آنان از سواد رسانه اي براساس الگوي كانادايي شكل گرفته است.

نقاط افتراق دو كشور كانادا و ژاپن در سواد رسانه اى
ژاپنكانادا

مطرح شدن سواد رسانه اى اولين بار از سوى انجمن 
سواد رسانه اى

مطرح شدن سواد رسانه اى اولين بار از سوى وزارت 
پست و مخابرات

به تأييد رسيدن برنامه آموزش سواد رسانه اى از سوى 
وزارت آموزش و پرورش اين كشور در دهه 70

به تأييد رسيدن برنامه آموزش سواد رسانه اى از سوى 
وزارت پست و مخابرات اين كشور در دهه 80

تأكيد بر اصطالح سواد اطالعاتىتأكيد بر اصطالح سواد رسانه اى
سواد رسانه اى به معناى مهارت هاى استفاده از رايانه سواد رسانه اى به معناى تجزيه و تحليل اطالعات

رويكرد استفاده مؤثر از اطالعات در سواد رسانه اىرويكرد انتقادى در مقوله سواد رسانه اى 
آموزش سواد رسانه اى به مثابه مقابله با نفوذ فرهنگ 

آمريكايى
برنامه آموزش سواد رسانه اى با هدف كاربرى ذهنى و 

عميق از رسانه ها  
عدم وجود انجمن هاى فعال در اين زمينه در هر استانوجود يك انجمن سواد رسانه اى در هر ايالت

وجود شبكه هاى رسانه اى فعال در زمينه آموزش سواد 
رسانه اى در هر ايالت

عدم وجود شبكه هاى رسانه اى فعال در زمينه آموزش 
سواد رسانه اى در هر استان
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مشاركت و همكارى فراگير معلمان ، والدين ، 
پژوهشگران و افراد مرتبط

همكارى ناكافى ميان معلمان، والدين ، پژوهشگران و 
افراد مرتبط

وجود سايت هاى فعال و متعدد در زمينه آموزش سواد 
رسانه اى

وجود سايت هاى محدود و كم تعداد در زمينه آموزش 
سواد رسانه اى

آگاهى و اطالع مناسب مديران و معلمان مدارس از 
برنامه هاى تحصيلى آموزش سواد رسانه اى

عدم آگاهى و آشنايى كافى  مديران و معلمان مدارس 
از برنامه هاى تحصيلى آموزش سواد رسانه اى

اجبارى شدن واحد درسى سواد رسانه اى در اغلب 
ايالت ها

اختيارى بودن واحد درسى سواد رسانه اى در اغلب 
استان ها 

الگوبردارى ، ترجمه و تأليف كتب آموزشى از كشور انتشار كتب و منابع راهنماى آموزش رسانه اى
كانادا و ساير كشورهاى  پيشرو

عدم همكارى كافى ميان مراكز دانشگاهى و مدارسهمكارى مراكز دانشگاهى با مدارس
عدم برگزارى كنفرانس ساليانه سواد رسانه اىبرگزارى كنفرانس ساليانه سواد رسانه اى

نقاط اشتراك آموزش سواد رسانه اى در كانادا و ژاپن
اهميت موضوع آموزش سواد رسانه اى در هر دو كشور شناخته شده است.

برنامه آموزش سواد رسانه اى در هر دو كشور به صورت هدفمند و برنامه ريزى شده است و در حد يك سخنرانى 
و توصيه نيست. 

مقوله آموزش سواد رسانه اى در برنامه درسى دو كشور گنجانده شده است.
در هر دو كشور آموزش سواد رسانه اى داراى يك متولى است.

برنامه آموزش سواد رسانه اى در هر دو كشور برنامه اى سازمان يافته ، مستمر و به صورت يك برنامه بلند مدت در 
نظر گرفته شده است.

برنامه آموزش سواد رسانه اى در هر دو كشور مبتنى بر پژوهش هاى شناخته شده ، معتبر و متناسب با شرايط زمانى 
و مكانى جامعه است.

نتايج آموزش سواد رسانه اى در دو كشور در طول زمان با استفاده از آزمودنى ها قابل آزمون و ارزشيابى است.
مواد چاپى ، سمعى و بصرى مفصلى جهت پشتيبانى از توسعة آموزش سواد رسانه اى براى مدارس فراهم شده است.

آموزش و تجهيز ذهنى مخاطبان و شهروندان به خصوص نوجوانان و جوانان از نظر چارچوب هاى شناختى رسانه ها 
و توانمند كردن آنها جهت قرائت و رمزگشايى متون رسانه اى و درك انتقادى از محتواى پيام ها در هر دو كشور 

جدى گرفته شده است.
آموزش سواد رسانه اى به عنوان ابزار نظارتى جهت مديريت اطالعات از سوى دانش آموزان در نظر گرفته شده است. 

صنايع رسانه اى ، دست اندركاران محصوالت رسانه اى در توليد منابع آموزشى از صنايع رسانه اى حمايت مى كنند. 

 
با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، در امر آموزش سواد رسانه اي ، نه دولت نه 
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صنعت رسانه و نه هيچ مدرسه و انجمني به تنهايي نمي توانند به رشد و توسعه سواد رسانه اى 
كمك كنند. اگر هريك از اين سازمان ها به طور مجرد ، مستقل و جزيره اى بخواهند به كار خود 
ادامه دهند حل كردن ابهام در مفاهيم مربوط به سواد رسانه اي ، امكان پذير نخواهد بود. بنابراين 
آموزش سواد رسانه اى نيازمند همكاري همه جانبه و نظام مند دولت ، مدارس ، صنايع رسانه اى و 

مؤسسات مردم نهاد است.
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