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Abstract
Communicative media technology development has resulted in a type
of modern, or in the words of some scholars, digital societies with
their specific characteristics. One of the major features of these is the
inequality at different social levels in regard to the utilization of
digital tools, a phenomenon known as digital divide. The essential
strategy for bridging this divide is improving media literacy among
people.
This research has used a content analysis of upper and inside policy
documents of the Ministry of Education (the basic agent of official
education) to obtain the implications of media literacy as one of the
effective causes of bridging the digital divide at four different levels:
9- technological infrastructure and equipment, 2- educating and
informing, 1- network development and fairness of its availability, 1sound content production. The results show that the most important
issue here is to boost people’s involvement in digital world and
improve their skills and create motivation and innovativeness for their
better participation.
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چكیده

تاريخ دريافت4811/07/22 :
تاريخ پذيرش4811/01/21 :

توسعه ابزارهای فنّاورانه و رسانهای مبتنیبر بسترهای ارتباطی ،سبب ایجاد جوامع
جدید با مختصات خاص خود شدند .جوامعی که اندیشمندان ارتباطی اش آن به جامعه
دیجيتال تعبير میکنند .یکی اش مهم ترین مختصات این جوامع وجود نابرابری در سطوح
مختلف این جوامع نسبت به بهرهگيری و استفاده اش ابزارهای دیجيتالی است که اش آن
به شکاف دیجيتال تعبير میکنند و راهبرد اساسی پرکردن این شکاف دیجيتالی ارتقای
سواد دیجيتالی در افراد جامعه خواهد بود.
پژوهش فوق با بهره گيری اش تحليل مضمون اسناد سياستی باالدستی و درونی وشارت
آموششوپرورش جمهوری اسالمی ایران(بهعنوان متولی اصلی تربيت رسمی و عمومی
در کشور) ،داللتهای مربوطبه مفهوم سواد دیجيتال را – اشحيث اینکه یکی اش عوامل

اثرگذار بر کاهش شکاف دیجيتال است -در چهار سطح تجهيز شیرساختی و فناوری،
آموشش و آگاهساشی ،توسعه شبکهای و دسترسی عادالنه و توليد محتوای سالم،
استخراج و مورد تحليل قرار داده است .براساس نتایج این پژوهش ،اصلیترین موضو
در شکاف دیجيتال ،باالبردن سطح مشارکت افراد در جامعه دیجيتال و ارتقای مهارتی
آنان و ایجاد انگيزه و نوآوری برای ایجاد مشارکت در جامعه دیجيتالی است و این امور
داللت بر نقش منثر و مهم سواد فضای مجاشی در پرکردن شکاف دیجيتال دارند.
واژگان كلیدي :سياستگذاری ،آموشش مجاشی ،سواد دیجيتال ،سواد رسانهای ،آموشش
برخط ،سواد فضای مجاشی ،شکاف دیجيتال ،اینترنت

* دانشآموخته دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آشاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران.
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مقدمه

رشد ،گسترش و سهولت دسترسی و بهرهگيری اش فضای مجاشی و شبکههای
اجتماعی و افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت در کشور ،سبب بروش مسائل و
معضالت نوین تربيتی و آموششی در نظام فرهنگی و تربيتی کشور شده است .نوجوانان
و جوانان بهعنوان رکن آینده و نيروی انسانی منثر جامعه ،اش مهمترین مخاطبان و
استفادهکنندگان اش فضای مجاشی هستند و این در حالی است که فضای مجاشی
بهتدریج وارد حریم خصوصی خانواده و حریم نيمهخصوصی مدرسه شده است و با
منلفههایی همچون سرعت انتقال اطالعات ،امکان ارتباطات در بستر تعاملی و به دور
اش هویتهای واقعی ،جذابيت های بصری و کارکردی توانسته نسل امروش جوان جامعه
را بهسوی خود جذب کند.
افزایش بهرهگيری اش فضای مجاشی درشمينه آموششهای غيرحضوری و برخط در
سالهای اخير و بهویژه در حدود یکسال و نيم اخير پس اش شيو بيماری کرونا و
تعطيلی مدارس ،نقطه عطفی در فرآیند آموشش و خدمات حاصل اش فضاهای آموششی
رسمی و غيررسمی و مواجهه با رسانههای نوظهور ایجاد کرده و سطح درگيری قشر
نوجوان و جوان با فضای مجاشی را بيش اش پيش افزایش داده و عميقتر کرده است،
بهطوری که ا بزارهای ارتباطی بر بستر برخط اعم اش تلفنهای همراه ،تبلتها و
دستگاههای دیگر به جزئی جداییناپذیر در فرآیند آموشش تبدیل شدهاند .این مهم،
مباحث جدیدی را در حوشه آموششوپرورش ایجاد کرده است که بحث اش عدالت
آموششی و پر کردن شکاف دیجيتال ميان دانشآموشان ،معلمان و والدین یکی اش
اساسیترین این مباحث است.
در همين شمينه گرچه شکاف دیجيتال ناشی اش ميزان دسترسی به ابزارها و منابع
ارتباطی و اطالعاتی اش سوی اقشار مختلف دانشآموشان تا حدودی موردتوجه نهادهای
رسمی و اشجمله آموششوپرورش بوده و برای ایشان ملموس است اما سویه دیگر آن
یعنی شکاف دیجيتال ناشیاش عدم ارتقای متواشن مهارتهای بهرهگيری اش این منابع و
ابزارها چندان موردتوجه واقع نشده است .به عبارت بهتر به آن بخش اش شکاف دیجتال
که در اثر نبود سواد دیجيتال(و رسانهای) و مهارتهای الشم ارتباطی برای استفاده اش
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فضای مجا شی و ابزارهای آن ،ایجاد شده است ،چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
بنابراین مقصود آن است که شکاف دیجيتال صرفاً با تأمين دسترسی سختافزاری و
نرم افزاری همگان به فضای مجاشی ،برطرف نخواهد شد و بلکه بخشی اش شکاف
دیجيتال ناشی اش نداشتن توانمندیها ،آموششها و مهارتهای الشم برای استفاده اش
ابزارهای ارتباطی و مجاشی جدید است.
توسعه ابزارهای آموشش برخط و پلتفرمهای دیجيتال گوناگون برای آموشش و
سرگرمی ،باعث ایجاد موقعيتهای سياستی جدیدی برای آموششوپرورش شدهاند شیرا
این ابزارها بهمثابه رقيبی برای آموششهای رسمی نيز قلمداد میشوند .وشارت
آموششوپرورش بهعنوان ساشمان رسمی تعليم و تربيت در کشور حسب وظيفه ذاتی
خود باید نسبت به نحوه استفاده مخاطبان خود اعم اش معلمان ،دانشآموشان و والدین
دانشآموشان اش این فضا به تدوین سياستهای باالدستی و کالن بپرداشد .سياستهایی
که با ر عایت اصول تعليم و تربيت و با نگاهی جامع به تهدیدات و فرصتهای فضای
مجاشی پرداخته و به بهترین شکل ممکن اش طریق تدوین سياستهای مطلوب و
قابلاجرا ،به فرهنگساشی در شمينه ی نحوه استفاده بهينه و کارا اش فضای مجاشی توسط
مخاطبان خود بپرداشد و بهطور فعاالنه در فرآیند حکمرانی و سياستگذاری در مواجهه
با فضای مجاشی با همکاری همه ذینفعان اعم اش بخشهای حاکميتی و خصوصی
مشارکت نماید.
پژوهش فوق که تأملی بر چيستی مفهوم شکاف دیجيتال و نسبت آن با سواد
دیجيتال(و رسانهای) است؛ درصدد است تا با استخراج و تحليل داللتهای این مفاهيم
در سياستها و اسناد مرتبط با حوشه آموششوپرورش جمهوری اسالمی ایران ،به این
مهم دست یابند .همچنين درپی این است که این نهاد در سياستهای رسمی و اعالمی
به چه ميزان به مفهوم شکاف دیجيتال و سواد دیجيتال که امروشه به یکی اش پر
چالشترین مفاهيم مرتبط با حوشه آموششوپرورش و آموششهای برخط تبدیل شده،
دست پيدا کرده است.
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 -9پیشینه پژوهش

پژوهش های متعددی در مورد ماهيت سواد دیجيتال و ابعاد آن انجام گرفته است .اما در
حوشه سياستپژوهی اسناد وشارت آموششوپرورش جمهوری اسالمی ایران و جایگاه
سواد دیجيتال در آن ،مرتبطترین پژوهشهای انجامگرفته عبارتاند اش:

گالوین و گرینهو ،)2121(1در مقالهای تحت عنوان "استراتژی تدریس با رسانههای

اجتماعی" که در دوره همهگيری شيو ویروس کرونا نگاشته شده است ،بهدنبال ارائه
راهکار و قالبهای نوین آموششهای غيرحضوری است .مطالعه مذکور با روش
اسنادی و مطالعات تلفيقی پيشنهاد استفاده اش رسانههای اجتماعی برای آموششهای
برخط را ارائه داده است .رسانههای اجتماعی باید بهگونهای هوشمندانه در برنامه
آموشش برخط دانشآموشان ادغام شوند و بهنوعی به کمک آموششهای سنتی بيایند .در
این رویکرد رسانههای اجتماعی بهعنوان یک کانال غيررسمی یا وسيلهای برای
ارتباطات متناوب دانشجویی تعریف خواهند شد و برای ارسال مطالب و محتوای
مرتبط با برنامه درسی به دانشجویان اختيار داده میشود.

باهنر و مهدی پور( )1399در رساله دکتری با عنوان "نظریه سياستی جمهوری

اسالمی ایران در قبال فضای مجاشی" درصدد ارائه نظریه سياستی جمهوری اسالمی
ایران در شمينه فضای مجاشی با بهرهگيری اش روش کيفی تحليل مضمون و داده بنياد،
در وضعيت موجود و مطلوب بودهاند .براساس جمعبندی این پژوهش ،تضعيف
حاکميت ملی در اثر هوشمند و شبکهای شدن قدرت در دوره فضای مجاشی ،مسئله
اصلی بوده و براین اساس محور اصلی نظریه سياستی مطلوب ،حفظ و تقویت حاکميت
و «باشطراحی مناسبات حاکميت و فضای مجاشی» براساس شرایط و اقتضائات جامعه
شبکهای است و اش منلفههای مهم نظریه سياستی فضای مجاشی در وضعيت مطلوب،
«دانشافزایی ملی فضای مجاشی» در سطح حکمرانان و کاربران است.

همچنين حورا محمدی( ،)1399در مقالهای تحت عنوان "بررسی نقش بهره اش

فنّاوری و فناوری آموششی در محيط یاددهی و یادگيری" به نقش تعيينکننده
فناوری های آموششی در فرآیند یادگيری و افزایش کيفيت آموشش پرداخته است.
9.Greenhow & Galvin
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شریفی و ناميوندی( )1397نيز در مقاله "بررسی ابعاد آموشش سواد رسانهای و

اطالعاتی در نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی کشور" ،به بررسی ابعاد آموشش
سواد رسانهای و اطالعاتی در نظام تعليم و تربيت کشور در راستای ارتقای سطح سواد
رسانهای و اطالعاتی پرداختهاند .براساس پژوهش فوق که به روش تحليل تم صورت
پذیرفته است ،تعيين ابعاد پنجگانه روش آموشش ،سطوح آموشش ،تفکيک رسانهها،
تعيين جامعه هدف و محتوای آموشش نقش مهمی در ارتقای سواد رسانهای و اطالعاتی
جامعه هدف دارند.
باهنر و چابکی( )1393در پژوهشی به «تحليل سياستهای سواد رسانهای در سه
نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران» ،پرداختهاند .نتایج تحقيق نشان میدهد که بيشترین ميزان
توجه در اسناد وشارت آموششوپرورش اش ميان منلفههای سواد رسانهای معطوف به
منلفه استفاده و درک انتقادی بوده و برای ارتقای منلفه توانایی ارتباطی هيچ سياستی
تدوین نشده است.
معتضدی( )1393در پژوهش «پيشنهاد الگوی بومی ارتقاء سواد رسانهای نوجوانان
در ایران .دانشکده صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران» به این نتيجه رسيده است که
اش چند دهه گذشته ،کشورهای بسياری با درک ضرورت آموشش سواد رسانهای در
عصر جدید ،به آموشش این نو اش سواد پرداختهاند .یافتههای این تحقيق نشان میدهد
که در الگوی بومی ارتقای سواد رسانهای نوجوانان در ایران ،دو نهاد آموششوپرورش و
رسانه ملی ،نقش بسزایی در آموشش سواد رسانهای دارند .در این الگو ،هدف اصلی،
«هدایت و تربيت» نوجوانان است و ملزومات آموشش سواد رسانهای ،شيوه تدریس و
محتوای آموششی براساس اهداف اصلی و فرعی الگو طراحیشده است.
بهنظر میرسد باتوجهبه شمينه محيطی بهوجود آمده و همهگيری بهرهگيری اش
ابزارهای برخط بهخصوص در حوشه آموشش های برخط در دوره شيو ویروس کرونا،
پژوهشهای انجام شده درشمينه سواد دیجيتال و لزوم ارتقای سطح مهارتی کودکان و
نوجوانان درحيطه بهرهبرداری اش فضای مجاشی ،بهشدت ناکافی بودهاند و اشحيث کمّی
و کيفی نياش به گسترهای اش پژوهشها و تحقيقات کمّی و کيفی دراینخصوص الشم و
ضروری خواهد بود.

259

سال پنجم ،شماره اول (پیاپي ،)9پائیز و زمستان 9999

 -2ادبیات نظري
 -9-2شكاف ديجیتال 9در جامعه شبكهاي

اصطالح نابرابری در جامعه اطالعاتی در اواخر دهه  91ميالدی توسط متفکرانی مانند
وندایک مطرح و موردبررسی قرار گرفت .وندایک این نابرابری را براساس
ساختارهای اجتماعی و موقعيت افراد در آن دیده است .در ابتدا ،شکاف دیجيتال
بهعنوان منلفه دسترسپذیر بودن یا نبودن وسایل و فناوریهای ارتباطی برای افراد
مطرح میشد؛ اما وندایک ابعاد جدیدی برای آن ارائه کرد .او چهار حوشه شمان(فرصت
بهرهگيری اش رسانههای جدید) ،منابع ذهنی(دانش فنی برای بهرهگيری اش فناوری)،
منابع اجتماعی(شبکه و ارتباطی که به فرد برای دسترسی به فناوری کمک میکند) و
منابع فرهنگی(پاداش فرهنگی که سبب انگيزه استفاده و بهرهگيری بهتر فرد اش فناوری
شود) را تشخيص داد .همچنين در تعریف دیگری شکاف دیجيتال به نابرابری در
استفاده اش فناوری اطالعات و ارتباطات در ميان کشورها اشاره میکند که شامل
سرمایهگذاری در شمينه فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارتهای رایانهای ،مهارتهای
اینترنتی و در دسترس بودن شبکههای ارتباطات اش راه دور است(کاظم پوریان و عبدلی،
.)1395
علل و ابعاد مختلفی برای نابرابری در دسترسی و استفاده اش رسانههای جدید
مطرحشده است؛ مانند سن ،شغل ،سطح تحصيالت و شندگی ،آموشش ،جایگاه فرد در
خانواده ،جنسيت و مسائلی اشایندست جزء مفاهيمی هستند که باید موردتوجه قرار
گيرند(.)vandijk, 2116, p.178
وندایک معتقد است هرچه دسترسپذیری افراد کمتر باشد این سبب پایين بودن
مشارکت آنان در فرآیندهای جامعه اطالعاتی خواهد بود .شیرا بهرهگيری اش فناوری
یکی اش مهمترین شروط مشاغل جدید در جامعه شبکهای است .این شامل
مشارکتهای سياسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

9.Deepening divide
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 -2-2سواد رسانهاي در جامعه اطالعاتي و جامعه شبكهاي

یکی دیگر اش مفاهيمی که ذیل مفاهيم موردبحث در این قسمت کاربرد پيدا میکند
سواد رسانهای است .درواقع مفهوم سواد رسانهای بهعنوان اساسیترین راهحل
اندیشمندان حوشه رسانههای جدید بهجهت برطرف نمودن شکاف دیجيتالی در جامعه
اطالعاتی و جامعه شبکهای در عصر اطالعات مطرحشده است .بنا به قول باکينگهام1

تاریخچه آموشش رسانهای به کتاب "فرهنگ و محيط شندگی :آموشش آگاهی انتقادی،
 "1933لوویس باشمیگردد .این کتاب درواقع اولين مجموعه نظاممند را اش طرحهای

تدریس و آموشش پيرامون رسانههای جمعی در مدارس نمایان ساخت .لوویس درواقع
نگاهی انتقادی به رسانه را در کتاب خود انعکاس میدهد و بهنوعی بهدنبال حفظ
ميرا

فرهنگ واال و سنتهای کهن در ميان مخاطبان رسانه است(باکينگهام،1389 ،

ص.)35.
 -9-2تعريف سواد رسانهاي

بهتعبير براون 2آموشش سواد رسانهای دربرگيرنده فرآیندهای شناختی مورداستفاده در
تفکر انتقادی دررابطهبا شبان ،ادبيات و سایر رشتههای هنرهای آشاد مانند برداشت،
تأمل ،استدالل و ارششيابی است(براون .)1385 ،شکرخواه سواد رسانهای را نوعی درک
متکیبر مهارت میداند که براساسآن میتوان انوا رسانهها و انوا توليدات رسانهای
را شناخت و آنها را اش یکدیگر تفکيک و شناسایی کرد(شکرخواه.)1385 ،
باکينگهام 3آموشش رسانهای را فرآیند تعليم و آموشش فراگيری درمورد رسانهها
میداند .سواد رسانهای برآیند و حاصل دانش و مهارتهایی است که دانشآموشان
درمورد رسانهها به آن نياشمندند .عبارت سواد رسانهای به دانش ،مهارتها ،و
تواناییهایی اشاره دارد که برای استفاده و تفسير رسانهها موردنياش هستند(باکينگهام،
 ،1389ص.)82.

توجه به این نکته ضرورت دارد که واژه "سواد" معنا و مفهومی بيش اش سواد

کارکردی دارد .به نظر میرسد یکی اش جامعترین تعاریفی که اش سواد رسانهای ارائهشده
9.David Buckingham
2.Brown
1. Buckingham
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تعریف گروه اروپاست که اعضای اتحادیه سواد رسانهای اتحادیه اروپا نيز آن را تأیيد
کردهاند« :سواد رسانهای بهمعنی توانایی دسترسی ،استفاده ،تجزیهوتحليل و ارشیابی
قدرت ،تصاویر ،صداها و پيامهایی که در جهان کنونی بهصورت روشانه با آنها مواجه
میشویم و بخش انکارناپذیری اش فرهنگ معاصر را تشکيل میدهند؛ همچنين توانایی
ایجاد ارتباط منثر با رسانههایی که افراد به آنها دسترسی دارند .سواد رسانهای به
همگی رسانهها اشجمله تلویزیون ،فيلم ،رادیو ،موسيقی ،رسانههای چاپی ،اینترنت و
دیگر فناوریهای ارتباطی دیجيتالی نوین مربوط میشود .هدف اش سواد رسانهای
ارتقای آگاهی اش گونههای فراوان پيامهای رسانهای است که در شندگی روشانه با آنها
مواجه هستيم .سواد رسانهای میبایست کمک کند که شهروندان تشخيص دهند
رسانهها چگونه باورها و دریافتهای آنان را فيلتر میکنند ،فرهنگ عامه را شکل
میدهند و بر انتخابهای فردی ایشان تأثير میگذارند .سواد رسانهای میبایست
شهروندان را به تفکر انتقادی و مهارت های خالق حل مسئله تجهيز کند تا شهروندان
به مصرف کنندگان و توليدکنندگان دارای قدرت انتخاب اطالعات تبدیل شوند .آموشش
رسانه ای بخشی اش حقوق اوليه تمامی شهروندان در شمينه تحقق آشادی بيان و حق
دسترسی به اطالعات است و برای ایجاد و حفظ مردمساالری ضروری
است»( European commission,2111, p.21به نقل اش باهنر و چابکی.)1393 ،
 -4-2دستهبندي تعاريف سواد رسانهاي

در شیر تعاریف مختلفی که نهادها ،افراد و متخصصان اش سواد رسانهای ارائه دادهاند
آمده است:
جدول  .9تعاريف سواد رسانهاي از زواياي گوناگون (پاتر ،9992 ،صص )49-45.و (طلوعي،
 ،9999ص.)75.

منبع /گروه /نهاد /نویسنده

تعریف
تشویق اندیشههای انتقادی و آشادی بيان ،بررسی

ائتالف برای آموشش رسانه

سامانه شرکتهای رسانهای ،و القای مشارکت
کاری در جامعه

مرکز همبستگی برای آمریکا به وسيله سواد

تحقيق ،آموشش ،و مهارتساشی انتقادی بهجای
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تعریف

رسانه ای

سرشنش رسانهها

269

مهارتهای سواد رسانهای حياتیاند ،افزونبراین
به رسانهها اجاشه میدهد راهحلهای غيرچالشی را
انجمن روانپزشکی آمریکایی

برای پيامهای خشن ،بهسرعت بهکاربرده و
مهارتهای تحليلی را که با تجربهها و بحثها
سروکار دارند و باید آموخته شوند ارتقا دهد.
چارچوبی برای دسترسی ،تحليل ،ارششيابی و
راهانداشی رسانه .گسترش تفکر انتقادی و
مهارتهای توليد که برای شندگی در فرهنگ
رسانهای قرن  21موردنياش است.
نگاه تاشهای به سواد در قرن  :21رقابت در توانایی
برقراری ارتباط در همه انوا رسانههای چاپی،
الکترونيک ،همانند دسترسی ،درک ،تحليل و

مرکز سواد رسانهای

ارشیابی تصاویر ،واژهها و آواهای پرنفوذی که
فرهنگ هميشگی رسانههای جمعی را میساشند.
اش راه یک فرآیند چهارمرحلهای پرسشگری،
ارشیابی ،واکنش و رفتار ،سواد رسانهای به جوانان
کمک میکند تا به توانمند شدن در مجموعهای اش
مهارتهای شناخت ،که شامل توانایی در
دسترسی ،تحليل ،ارششيابی و ساختن رسانه است
دست یابند.

سواد رسانهای برای شهروندان

سواد رسانهای یعنی اینکه چگونه تفکر انتقادی
نسبت به تلویزیون و آگهیهای باشرگانی داشته
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تعریف
باشيم ،با تأکيد ویژه بر گفتارهای یک شخص،
بهجای اینکه شيفته داستانهای ساختهشدهای
باشيم که برای فروش بيشتر محصول ارائه میشود.
آموشش کودکان برای اینکه کاربرانی انتقادیتر
شده و تماس و رویارویی با خشونت و
سوگيریهای رسانهای را کم کنند ،این ائتالف به
آنان میآموشد تا برنامههایی را که خردورشانهتر

ائتالف برای بهبود کيفيت رسانههای کودکان

بوده و آنان را به نوآوری برانگيزد ،شناسایی و
استفاده کنند؛ برنامههایی که مرشبندیهای نژادی،
جنسيتی ،تواناییهای جسمانی و فرهنگی را اش بين
برده و با استانداردهای باالی هنری و فناورانه
توليد میشوند.
امروشه برای اینکه جوانان اشنظر وظيفه مرتبط
باسواد باشند ،به مهارتهای تفکر انتقادی نياش

شبکه شناخت رسانه

دارند تا بتوانند همه پيامهای آگاهی ده و
سرگرمکنندهای را که هرروش به آنان فروخته
میشوند بخوانند.
سواد رسانهای ابزار و واژگان موردنياش برای

بنياد آموشش رسانه

بررسی دوباره تصاویر رسانهای و نفوذ آنها بر
اندیشمندان در مورد فضای شخصی ،سياسی،
اقتصادی و فرهنگی است.

نظارت رسانه

سواد رسانهای یعنی به چالشکشيدن باورهای
کليشهای توهينآميز و تصاویر یکطرفهای که

شكاف ديجیتال و سواد فضاي مجازي؛ مفهومپردازي ،نسبتشناسي و  / ...سیدمحمدعلي شكیب

منبع /گروه /نهاد /نویسنده

269

تعریف
معموالً در رسانهها دیده میشود.
یک فرد باسواد میفهمد چگونه واژهها ،تصاویر و
صداها بر روش ساختن و به اشتراکگذاری

انجمن ملی ارتباطات

مفاهيم در جامعه تأثيرگذار است ،بهگونهای هم
ظریفاند و هم ژرف ،سواد رسانهای شخص را
مجهز میکند تا پيامها و استفاده اش رسانه را
ارشیابی ،ارششگذاری و قابلفهم کند.
سواد رسانهای توانایی دسترسی ،تحليل ،ارششيابی

اجالس ملی راهبری رسانه

و ارتباط با پيامها به شکلهای گسترده و متنوعی
اش سواد است.
سواد رسانهای توانایی انتخاب ،درک(در شمينه
محتوا ،شکل و شيوه ،پيچيدگی ،صنعت و توليد)،
پرسش ،ارششيابی ،ساختن/توليد و پاسخ

شورای ملی رسانههای دور برد

اندیشمندانه به رسانهها است .همچنين تماشای
اندیشهورشانه و واکنش پاسخگوست .همچنين
توانایی در دسترسی ،ارششيابی و توليد اطالعات
در طيف متنوعی اش رسانههای چاپی و غيرچاپی
است.
سواد رسانهای یعنی توانایی در مصرف انتقادی و
ایجاد رسانه .افراد با سواد رسانهای در کشف رمز

طرح سواد رسانهای نيومکزیکو

پيامهای پيچيده تلویزیون ،رادیو ،روشنامهها،
مجلهها ،کتابها ،عالئم و تابلوهای تبليغاتی ،مواد
بستهبندی و باشاریابی ،باشهای ویدیویی و اینترنت
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تعریف
تواناترند .مهارتهای سواد رسانهای به فرد کمک
میکند تا نهتنها ظاهر پيامهای رسانهای بلکه مفهوم
ژرفتر و اغلب مهمتری را که در شیر معنای
سطحی قرار دارد ،درک کند .آموشش سواد
رسانهای در پی آن است که به مصرفکنندگان
رسانه ،آشادی بيشتری دهد تا به رسانهها دسترسی
یافته و آنها را تحليل ،ارششيابی و ایجاد کنند.
طرح نيومکزیکو سواد رسانهای را بهعنوان توانایی
دسترسی ،تحليل ،ارششيابی و آفرینش پيامها در
رسانههای گوناگون تعریف میکند.
سواد رسانهای عبارت است اش شناخت چگونگی
نفوذ پيامهای رسانهای بر ما (مانند گسترش
فرهنگ واژگان جهت شناخت ساشوکارهای ارتقا
و گسترش مهارتهای محافظت اش خود در برابر
پيامهای استفاده اش دارو یا انتخاب شيوههای بد
شندگی که در پوشش رسانهها هستند) و همچنين

اداره سياست ملی کنترل دارو

پرورش تفکر انتقادی (مانند دانستن اینکه پيام
توسط افرادی با نقطه نظرات و عالقههای
اقتصادی خاص خود ساخته میشوند ،آشکارکردن
ارششهای درونی پيامهای رسانهای ،ارشیابی دقت
و قابليت اتکای پيامها) و گسترش خودارشیابی
(مانند توليد نوآورانه پيامهای سودمند و
رضایتبخش)
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تعریف
استفاده اش فناوری دیجيتال ،ابزارها و شبکههای

ساشمان توسعه و همکاری اقتصادی ساشمان ملل

1

ارتباطی بهمنظور دستيابی و ارشیابی اطالعات،
ایجاد ارتباط با دیگران و انجام فعاليتهای عملی.
سواد رسانهای یک رویکرد قرن بيست و یکمی به
آموشش است .سواد رسانهای چهارچوبی را برای
دسترسی ،تحليل ،ارشیابی و خلق پيامها در

منسسه سواد رسانهای

شکلهای متفاوت و متنو اش چاپ ،تا فيلم و
اینترنت فراهم میکند .سواد رسانهای همچنين
موجب درکی عميق اش نقش رسانهها در اجتما
میشود و به همين نحو اظهار نياش شهروندان در
یک جامعه بوروکراسی را نمایان میساشد.
سواد رسانهای میتواند توانایی ایجاد مفاهيم
شخصیای تعریف شود که بهواسطه نشانههای
دیداری و کالمی که هرروش اش تلویزیون ،آگهی،
فيلم و رسانههای دیجيتال گرفته میشود .سواد

آدامز و هام ()2115

رسانهای چيزی بيش اش دعوت دانشآموشان به
کشف رمز ساده اطالعات است .آنان باید
اندیشهورشانی انتقادی باشند که بتوانند فرهنگ
رسانه را که پيرامونشان در گردش است ،بفهمند و
توليد کنند.

اندرسون ()1981

سواد رسانهای یعنی مجموعهای اش مهارتهای
تفسير ،آشمون ،و به دست آوردن اطالعات بدون

9.Organisation for Economic Co-operation and Development
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تعریف
توجه به ابزار انتقال پيام یا برخی رفتارهای
هدفمند.
سواد توانایی دسترسی ،تحليل ،ارششيابی و ارتباط
با پيامهایی است که به شکلهای متنوعی ارائه
میشود .سواد رسانهای توان ارشیابی پيامهای
رسانهای است که در دو سطح عمل میکنند ،اش
یکسو در سطح نخستين و مقدماتی ،مخاطب به

هابز ()1997

موضوعات و پرسشهایی مانند چه کسی پيامهای
رسانههای را میآفریند؟ اش چه فنونی استفاده
میکند؟ و با چه هدفی پيام را ارسال میکند؟
توجه دارد و اشسوی دیگر در سطحی عميقتر،
مخاطب ارششها و سبکهای پنهان و مستتر در
پيام را مدنظر قرار میدهد.
مفهوم سواد رسانهای باید در چارچوب یک روش

شل و دنسکی ()1995

انتقادی تصور شده و سپس بهعنوان یک تجربه
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی درک شود.
سواد رسانهای یک مهارت اندیشيدن انتقادی است
که مخاطبان را برای کشف رمز اطالعاتی که اش راه

سيلور بلت و الی سيری ()1997

کانال ارتباطات جمعی میگيرند ،توانمند میکند،
همچنين به آنان توانایی پرورش داوریهای مستقل
درباره محتوای رسانهها را میدهد.

اليزابت تامن ()2115

سواد رسانهای مانند فيلتری داوری کننده عمل
میکند .چنانکه جهان متراکم اش پيام و حجم انبوه
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تعریف
اطالعات اش الیههای فيلتر سواد رسانهای عبور
میکند تا شکل مواجهه با پيام معنیدار شود.
سواد رسانهای الگویی چندعاملی است و

جيمز پاتر ()2111

ساختارهای دانش ،منبع شخصی ،وظایف پرداشش
اطالعات و مهارتها و تواناییها جزء عناصر
اصلی آن هستند.

باتوجهبه جدول 1و تعاریف ذکرشده برای سواد رسانهای بهطور مختصر میتوان آن
را اینگونه تعریف کرد :سواد رسانهای عبارت است اش توانایی دسترسی ،استفاده و
بهرهبرداری ،تحليل و تفسير ،ارشیابی و توليد پيام در قالبهای گوناگون رسانهای.
هابز( )2111سواد رسانهای و سواد دیجيتال را در یک نظام معنایی ترجمه کرده
است .او معتقد است امروشه کودکان و نوجوانان در جهانی با انتخابهای گوناگون و
متکثر در حال رشد هستند .اکثر مردم در کشورهای پيشرفته دسترسی به اینترنت
پرسرعت اش طریق وسایل گوناگون ارتباطی خود دارند .با رشد سریع وسایل و
فناوری های ارتباطی نيز کاربران در حال تجربه و لذت مشارکت در فرهنگ رسانههای
دیجيتال هستند .این تجربه اعم اش ارتباطهای جدید در فضای مجاشی ،به
اشتراک گذاری محتوای شخصی و گذران اوقات فراغت در آن است .باتوجهبه این
سرعت تغيير که شاهد آن هستيم افراد و کاربران باید یادگيری نحوه کنش در این فضا
را بهطور فعاالنهتری پيگيری کنند .شیرا همانطور که فضای دیجيتال در جامعه
اطالعاتی دارای کارکردهای مثبت و سودمند است درعينحال مملو اش اطالعات
نامطلوب و ناسالم برای کودکان و نوجوانان اشلحا

اخالقی است .به همين دليل

اهميت سواد رسانهای و سواد دیجيتالی آشکار میشود .این اصطالح شامل طيفی اش
صالحيت های شناختی ،عاطفی و اجتماعی است که اش طریق متون ،ابزارها و فناوری و
مهارت های تفکر انتقادی اش طریق تمرین و ترکيب و خالقيت پيام و مشارکت فعال در
کار گروهی قابلیادگيری هستند(.)Hobbs,2111, pp.16-21
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 -5-2سواد ديجیتال 9و نسبت آن با شكاف ديجیتال

شکاف دیجيتال را صرفاً نباید بهمعنای دسترسی صرف افراد به فناوری تفسير کرد.
وندایک با بسط این مفهوم به مهارت و سواد بهرهگيری اش رسانههای دیجيتال در
جامعه شبکهای هم توجه نمود .در نمودار  1مراحلی که باید جهت استفاده اش فناوری و
کم کردن شکاف دیجيتال اش نگاه وندایک موردتوجه قرار گيرد ،آمده است.

نمودار  .9مدل چهار سطح دسترسي به فناوري ديجیتال از نگاه وندايک
()Vandijk,2116, p.999

همانطور که در شکل آمده است منلفههایی مانند انگيزه فرد ،ارتقای مهارتی فرد در
بهرهگيری اش فناوری و نوآوری جزء مهمترین عناصری هستند که موردتوجه
واقعشدهاند .برای مثال انگيزه افراد جوان نسبت به افراد سالخورده برای ارتقای مهارتی
و کاهش شکاف دیجيتال باالتر است؛ یا به نسبت منلفههای فرهنگی ،اجتماعی،
9.Digital literacy
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اقتصادی و سياسی در کشورهای مختلف شيوه مواجهه با مفهوم شکاف دیجيتال
متفاوت خواهد بود .در بُعد مهارتی تعریف وندایک اش مهارت یادگيری در سه سطح
عملياتی ،اطالعاتی و راهبردی خالصه میشود .در سطح عملياتی منظور مجموعه
مهارتهای الشم برای کار با رایانهها و سختافزارها است .در سطح اطالعاتی مجموعه
مهارتهای نحوه مواجهه با اینترنت و محيط وب و نحوه کار در آن است .و
مهارتهای راهبردی نيز ميزان آگاهیها و اطالعات کلی فرد و انگيزه او اش استفاده اش
فناوریهای جدید است(.)vandijk, 2116, p.181
به جهت افزایش مهارتهای بهرهگيری و استفاده اش فناوریهای نوین و کاهش
شکاف دیجيتالی اش مفهومی به نام سواد دیجيتالی نام میبرند .هيوج 1و پایتون 2سواد
دیجيتالی را به عنوان یک حق مهم برای همه جوانان در فرهنگی فزاینده و دیجيتالی در
عصر اطالعات میدانند .منظور اش سواد دیجيتال مهارتها ،دانش و درکی است که در
همه شمينههای شندگی مشارکت ،امنيت و ارتباط به شکل منثر را حاصل میشود .سواد
دیجيتال را صرفاً نباید به معنای مهارت کاربرد استفاده اش رایانه تفسير نمود .الشمه
شندگی در عصری که تلفنهای همراه ،اینترنت و بهطورکلی فناوری مبتنیبر بستر وب
کل فرایندهای جوامع را تحت تأثير قرارداده است ،آموشش نحوه کاربست این فناوری
در ساحتهای مختلف شندگی است .در این جامعه کودکان و نوجوانانی رشد میکنند
که اصطالحات شهروندان دیجيتال 3ناميده میشوند .کودکان و نوجوانانی که با مهارت،
دانش و درکی که سواد دیجيتالی برای آنان به ارمغان میآورد ،بتوانند در حوشههای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و فکری جامعه نقش منثر ایفا کنند .اش طریق سواد
دیجيتالی به طيف گستردهای اش شيوهها و منابع فرهنگی دسترسی پيدا میشود که بتوان
اش آنان در ابزارهای دیجيتال بهره برد(.)Hague and Payton, 2111, pp.2-11
باتوجهبه گسترش فزاینده بهره گيری جوانان اش فضای مجاشی و فناوری در شندگی،
آنان برای کاربست این فناوری نياش بهنوعی حمایت اش حيث اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی دارند .الشمه این حمایت تعریف و تبيين نحوه شندگی در عصر دیجيتال در
9.Hague
2.Payton
1.Digtal native
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مدارس به جوانان است .به بيان باکنيگهام 1نوعی شکاف دیجيتالی جدید یا گسترش
وسيع نوعی شکاف ميان فرهنگ مدرسه و فرهنگ بيرون اش مدرسه برای کودکان و
نوجوانان به وجود آمده است .شیرا ایدهها ،ارششها و دانشهایی که کودکان و
نوجوانان جهت شیست در عصر دیجيتال الشم دارند در آموششهای رسمی در مدارس
انعکاس نمییابد( Buckingham,2117

.)p.99

به نقل اش 2191,

Hague and Payton,

در نمودار  8-2ابعاد مختلف سواد دیجيتالی در قالب چارچوبی مفهومی آمده است:
نمودار  .2ابعاد سواد ديجیتالي ()Lorelle J and et al, 2199

نمودار  2نشان دهنده آن است که درک سواد دیجيتال را نباید صرفاً با فناوری یا
ابزارهای دیجيتال محدود نمود .بلکه باید درک مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،تفکر انتقادی
9.Buckingham
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و خالق بودن را همه بخشی اش مجموعه روشهای گستردهای دانست که سواد دیجيتال
را پوشش میدهند .منلفههایی که در باال آمده است همه جزئی اش منظومه سواد
دیجيتالی هستند.
مهارتهای سواد دیجيتالی برای افزایش انگيزه و اعتمادبهنفس شهروندان موردنياش
است .یکی اش کارویژههای اصلی باالبردن سواد دیجيتالی افزایش مشارکت مردم در
دنيای دیجيتال و تقویت نقش کودکان و نوجوانان در اقتصاد دانشبنيان در جامعه است.
رویکردهای حاکم بر مهارت های دیجيتالی که شامل حمایت اش یادگيری خالق،
پيشرفت مهارتهای دیجيت ال است در کنار رویکردهای سنتی به برنامه درسی معنا پيدا
میکنند .همانطور که در شکل باال نيز آمده است ،مبانی مهارتهای دیجيتال شامل
مهارتهای تفکر ،یادگيری و حل مسئله ،مهارتهای پایه  ،ictو توانایی انعطافپذیری،
خالقيت و ابتکار بر اصول جدید فناوریها میشوند .یکی اش اصول مهارتهای
دیجيتال بحث حمایت اش امنيت دانشآموشان در فضای مجاشی و بهنوعی تدوین نوعی
دستور کار ایمنی الکترونيکی 1برای آنان است .شیرا فضای دیجيتال برای کودکان و
نوجوانان دارای خطرات و سوء کارکردهایی است که موجب نگرانی والدین و جامعه
شده است .به همين دليل در بسياری اش کشورهای پيشرفته نوعی دستور کار برای
حفاظت اش سالمت روانی کودکان و نوجوانان برای استفاده سالم و بهينه آنان اش
فناوریهای دیجيتال تدوین و اجرا شده است(.)Hague and Payton, 2111, p.16
 -9روش پژوهش

دادههای مورداستفاده در این پژوهش اش روش سند پژوهی جمعآوریشده و با روش
تحليل مضمون مورد تحليل قرار گرفتند .در تحليل مضمون مدل ولکات مبنای عمل
قرار گرفته شده است و براساس آن در سه مرحله توصيف ،تحليل و تفسير ،تالش
میشود گزارش تحقيق تنظيم شود(محمدپور ،1391 ،ص .)67.پژوهش اسنادی ،استفاده
منظم اش مطالب چاپی و نوشتهشده برای پژوهش تلقی میشود .گزارشهای دولتی و
خصوصی نيز جزء اسنادی هستند که در پژوهشها مورداستفاده واقع
میشوند(گيدنز ،1385،صص .)733-735.بهطورکلی در این پژوهش دو دسته اش اسناد
9. The e-safety agenda The developments in digital technologies
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مورد تحليل و بررسی قرار میگيرند .دسته اول اسناد باالدستی مربوط به وشارت
آموششوپرورش و دسته دوم اسنادی که درون نهاد وشارت آموششوپرورش تدوینشده
است.
 -4يافتههاي پژوهش
 -9-4تحلیل و كدگذاري اسناد و سیاستها

در این بخش به تحليل و جمعبندی داللتهای سياستی مرتبط با مفهوم سواد دیجيتال
و شکاف دیجيتال ،مستخرج اش اسناد باالدستی و درونی وشارت آموششوپرورش
پرداخته خواهد شد .در جدول  2خالصه کليت داللتهای سياستی استخراجشده درج
گشته است.
جدول  .2داللتهاي سیاستي مستخرج از اسناد سیاستي اعالمي وزارت آموزشوپرورش

ردیف

عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

بهينهساشی فضا،
شیرساختهای کالبدی و
تجهيزات مدارس در

1
سياستهای کلی ایجاد
تحول در نظام
آموششوپرورش،
ابالغی مقام معظم
2

رهبری

مسير تحقق اهداف نظام

مقوله
تجهيز

بهينهساشی شیرساختی

شیرساختی

تجهيزات

فناوری

تعليم و تربيت
تجهيز مدارس به فناوری
اطالعاتی و ارتباطی و
فراهم آوردن شمينه
استفاده بهينه اش
آموششهای مرتبط با
فناوریهای نو در

تجهيز مدارس به

تجهيز

فناوری اطالعات و

شیرساختی

بهرهگيری اش آموشش

فناوری

نوین

مدارس.
3

برنامه پنجساله چهارم

بهرهگيری اش فناوری

بهرهگيری اش فناوری

تجهيز

توسعه جمهوری

اطالعات ،در تدوین و

در تدوین و اجرای

شیرساختی
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ردیف
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عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

اسالمی ایران (-1387

اجرای برنامههای آموششی

برنامههای آموششی

فناوری

)1383

و درسی کليه سطوح و
تجهيز مدارس کشور ،به
امکانات رایانهای و شبکه
اطال رسانی توسط دولت
ماده  19اهتمام وشارت
آموششوپرورش نسبت
به تضمين دسترسی به
فرصتهای عادالنه
آموششی بهتناسب
جنسيت و نياش مناطق

4

بهویژه در مناطق کمتر
برنامه پنجساله پنجم

توسعهیافته و رفع

توسعه جمهوری

محروميت آموششی،

اسالمی ایران (-1394

نسبت به آموشش اش راه

)1391

دور و رسانهای

تضمين و اهتمام
وشارت
آموششوپرورش به

آموشش و

فرصتهای عادالنه

آگاهساشی

آموششی – نسبت به
آموششهای رسانهای

گسترش شبکه ملی
اطالعات بهمنظور بسط
خدمات دولت
5

الکترونيک ،صنعت
فناوری اطالعات ،سواد
اطالعاتی و افزایش
بهرهوری در حوشههای

گسترش شبکه ملی

توسعه

اطالعات بهمنظور

شبکهای و

ارتقای سواد

دسترسی

اطالعاتی

عادالنه
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عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی
ماده  69ایجاد امکان
دسترسی الکترونيک
(سختافزاری ،نرمافزاری
و محتوا) به کتب درسی،
کمکآموششی ،رفع
اشکال ،آشمون و مشاوره
تحصيلی ،باشیهای
رایانهای آموششی ،استعداد

6

برنامه پنجساله ششم

سنجی ،آموشش

بسترساشی دسترسی

توسعه

توسعه جمهوری

مهارتهای حرفهای،

الکترونيک به مواد

شبکهای و

اسالمی ایران (-1394

مهارتهای فنی و

درسی بهصورت

دسترسی

)1399

اجتماعی را بهصورت

رایگان

عادالنه

رایگان برای کليه
دانشآموشان شهرهای شیر
بيست هزار نفر و روستاها
و حاشيه شهرهای بزرگ
توسط وشارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با
همکاری وشارت
آموششوپرورش
7

برنامه اقدام توسعه

فراهمساشی

توسعه و فراهمساشی

تجهيز
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ردیف

عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

خدمات فضای مجاشی

شیرساختهای ارتباطی،

شیرساختهای

شیرساختی

کودک وشارت

محتوایی و اعتماد و تعامل

ارتباطی و محتوایی

فناوری

ارتباطات و فناوری

و رایزنی با اپراتورها

اطالعات

جهت قراردهی ابزارهای
پيشفرض در
سيمکارتهای کودک و
توسعه جویشگر کودک
شناسایی ،طراحی و

8

آمادهساشی سکوی کنترل

ایجاد سکوهای کنترل

دسترسی توسط والدین و

و دسترسی برای

شناسایی روشهای

والدین نسبت به

گزارشدهی مصادیق

کنش کودک در

مجرمانه توسط کودکان و

فضای مجاشی

آموشش و
آگاهساشی

والدین به پليس فتا
توسعه فضای مجاشی
سالم ٬مفيد و ایمن؛ ایجاد
و توسعه داوطلبانه٬

9

سند توسعه فضای

مشارکتی و قابل مدیریت

مجاشی سالم ،مفيد و

«فضای مجاشی سالم٬

ایمن

مفيد و ایمن» در جهت
توليد و توشیع محتوا و
خدمات سالم ٬مفيد و
ایمن موردنياش ممانعت اش

ایجاد و توسعه
محتوای مفيد ،سالم و
ایمن و ممانعت اش
نشر محتوای ناسالم

توليد
محتوای
سالم
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عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

نشر محتوا و خدمات
مضر و ناسالم و ناایمن.
ارتقای سواد فضای
مجاشی و مهارتافزایی
کودکان و نوجوانان برای
مواجهه ایمن و هدفمند

11

با فضای مجاشی و ایجاد
تقوا و خودمهاری در
ایشان

ارتقای سواد فضای
مجاشی کودکان برای
مواجهه ایمن و
هدفمند با محتوای

آموشش و
آگاهساشی

فضای مجاشی

پيشگيری اش ارائه محتوا و

11

سند راهبردی صيانت

خدمات مضر به کودکان

اش کودکان و نوجوانان

و نوجوانان و مقابله و

در فضای مجاشی

برخورد ویژه قضایی و
انتظامی با بزهکاران و

مقابله و برخورد با

مجرمان و تهدیدکنندگان

محتوای ناسالم و

امنيت کودکان و نوجوانان

تشویق توليدکنندگان

بهصورت ویژه و تشویق

محتوای سالم

توليد
محتوای
سالم

توليدکنندگان محتوا و
خدمات مفيد ،سالم و
ایمن؛

12

مراقبت اجتماعی اش

مراقبت اجتماعی اش

آموشش و
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ردیف

عنوان سند

277

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

کودکان و نوجوانان در

کودکان در برابر

آگاهساشی

برابر آسيبهای ناشی اش

فضای مجاشی ناایمن

فضای مجاشی بخصوص
افراد درمعرض خطر و
آسيبدیده؛
اطال رسانی ،آموشش و
ترویج محتوا و خدمات

13

موجود در محيط مجاشی

اطال رسانی ،آموشش

صيانتشده و نحوه

و ترویج محتوایی و

آموشش و

استفاده اش امکانات

خدمات محيط

آگاهساشی

تعبيهشده در این محيط

صيانت شده

توسط وشارت
آموششوپرورش
توليد ،ترویج و عرضه
راهنمای اجرایی-عملياتی
14

مراقبت اش فرشندان در
فضای مجاشی ویژه
خانوادهها
حمایت اش توسعه و
بهروشرسانی فناوریها،

15

خدمات پایه(مانند
جویشگر ایمن و )...و
نرمافزارها و

توليد و ترویج
راهنمای والدین برای

آموشش و

مراقبت اش فرشندان در

آگاهساشی

فضای مجاشی

توسعه و بهروشرسانی
خدمات و نرمافزارها
و سختافزارهای
محيط صيانت شده

تجهيز
شیرساختی
فناوری
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عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

سختافزارهای موردنياش
در ایجاد محيط
صيانتشده کودکان و
نوجوانان متناسب با
پيشرفتهای فناوریهای
جهانی
آموشش و ارتقای مدیریت
خانواده در استفاده
مناسب اش ابزار رسانه در

16

محيط خانواده همسو با
اهداف نظام تعليم و
تربيت رسمی عمومی.

آموشش و ارتقای
خانواده در بهرهگيری
مناسب اش فضای
مجاشی همسو با

آموشش و
آگاهساشی

اهداف نظام رسمی

توسعه ضریب نفوذ شبکه
سند تحول بنيادین
آموشش و پرورش

ملی اطالعات و ارتباطات
(اینترنت) در مدارس با
اولویت پرکردن شکاف
دیجيتالی بين مناطق

17

آموششی و ایجاد ساشوکار
مناسب برای بهرهبرداری
بهينه و هوشمندانه توسط
مربيان و دانشآموشان در
چارچوب نظام معيار
اسالمی.

توسعه ضریب نفوذ
شبکه ملی اطالعات

توسعه

و ارتباطات در

شبکهای و

مدارس با اولویت پر

دسترسی

کردن شکاف

عادالنه

دیجيتالی
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ردیف

عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

توليد و بهکارگيری
محتوای الکترونيکی
متناسب با نياش
دانشآموشان و مدارس با
مشارکت بخش دولتی و
غيردولتی و الکترونيکی

18

کردن محتوای کتابهای
درسی براساس برنامه

توليد و بهکارگيری
محتوای متناسب با
نياش دانشآموشان در
فضای مجاشی

توليد
محتوای
سالم

درسی ملی (با تأکيد بر
استفاده اش ظرفيت
چندرسانهای)
ایجاد شبکه جامع آموشش
خانواده در بستر فناوری
اطالعات و رسانه با
برنامه اجرایی سند
19

تحول بنيادین
آموششوپرورش در
برنامه ششم توسعه
()1397-1411

محوریت انجمن اوليا و

شبکه جامع آموشش

مربيان و تدوین دورههای

خانواده در بستر

آموششی الزامی خانوادهها

فناوری اطالعات با

پيش اش ورود کودک به

محوریت انجمنهای

مدرسه مبتنی بر سنجش

اوليا و مربيان

آموشش و
آگاهساشی

شایستگیهای تربيتی
والدین و با استفاده اش
ظرفيت رسانهها

21

تنو بخشی در ارائه

ارائه خدمات

تجهيز
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عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

خدمات آموششی و

آموششی و ارتقا

شیرساختی

ارتقای کيفيت فرآیند

کيفيت فرآیند تعليم و

فناوری

تعليم و تربيت با تکيهبر

تربيت با استفاده اش

بهرهبرداری هوشمندانه اش

فناوریهای نوین

فناوریهای نوین
توليد و بهکارگيری
محتوای الکترونيکی
متناسب با نياش کاربران با
21

مشارکت بخش دولتی و
خصوصی با ایجاد تنو
در فرصتهای تربيتی
برای پاسخگویی به نياش

توليد محتوای
الکترونيکی با

توليد

مشارکت بخش

محتوای

دولتی و غيردولتی با

سالم

توجه به نياش مخاطبان

دانشآموشان
تأمين فضا ،تجهيزات و
فناوری استاندارد کليه
مراکز آموششی ،تربيتی و

22

ورششی بر اساس

تأمين شیرساختی و

اولویتها ،ضوابط و

تجهيزات مبتنیبر

تجهيز

معيارهای فنی مبتنیبر

نگاه کاربردی به

شیرساختی

فناوری اطالعات و

فناوری روش

ارتباطات (فاوا) با نگاه
کاربردی به فناوری روش
با تکيهبر توانمندیهای
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ردیف

عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

بومی و منطقهای در
طراحی و ساخت فضاها
ایجاد شمينه بهرهگيری
هوشمندانه اش فناوریهای
نوین آموششی و استفاده اش

23

آنها با نگاه تقویتی و
تکميلی یا توانمندساشی (نه

شمينهساشی بهرهگيری
هوشمندانه اش
فناوریهای نوین

آموشش و
آگاهساشی

نگاه جایگزینی و واگذاری)
بهرهگيری اش فناوریهای
24

نوین آموششی با رویکرد

استفاده اش فناوری در

حل مسئله در توليد مواد

توليد مواد آموششی

و رسانههای یادگيری
سند برنامه درسی ملی

25

توليد
محتوای
سالم

توليد محتوای الکترونيکی
چندرسانهای متناسب با

توليد محتوای

توليد

نياش دانشآموشان و

الکترونيکی متناسب

محتوای

استفاده هوشمندانه اش

با نياش دانشآموشان

سالم

آنها
توانمندساشی مدرسه برای
ایفای نقش اصلی و
26

محوری در نيل به وضع
مطلوب در توليد و
بهرهبرداری اش مواد و
رسانههای یادگيری ،مراکز

توانمندساشی

تجهيز

نرمافزاری و

شیرساختی

سختافزاری مدارس

فناوری
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ردیف

عنوان سند

مضمون اوليه

مفهوم اصلی

مقوله

و منابع متنو یادگيری
جمعبندي و نتیجهگیري

همانطور که در یافتههای پژوهش و جدول  2مشاهده گردید ،داللتهای متناسب با
ابعاد مختلف شکاف دیجيتال و الیههای مختلف تأثيرگذار بر آن در چهار مقوله اساسی
خالصه شد که عبارتاند اش:
.1

تجهيز شیرساختی و فناوری

.2

آموشش و آگاهساشی

.3

توسعه شبکهای و دسترسی عادالنه

.4

توليد محتوای سالم

دال محوری تعریفشده در شکاف دیجيتال عالوهبر مجهز شدن اشحيث شیرساختی
به فناوریهای نوین رسانه ای و ارتباطی ،توجه دادن به فاصله عميق ميان نسلهای
بهرهور اش فناوریهای نوین رسانهای در سطح دسترسی و بهکارگيری آن در سطوح
مختلف شندگی است و اصلیترین موضو در شکاف دیجيتال ،افزایش سطح مشارکت
افراد در جامعه دیجيتالی و ارتقای مهارتی آنان و ایجاد انگيزه و نوآوری برای آنان برای
ایجاد مشارکت در جامعه دیجيتالی است که در آن شندگی میکنند .الشمه پرکردن
شکاف دیجيتالی نيز افزایش سواد دیجيتال اش طریق باال بردن تفکر انتقادی ،خالقيت،
ایجاد شهروندان دیجيتال و توليدکنندگان رسانهای در سطوح مختلف جامعه است.
درواقع دال مرکزی سواد دیجيتال آموشش و راهحل اساسی نيل به مقصود آموشش و
توانمندساشی نيز باال بردن سطح سواد رسانهای است .همانطور که در اسناد و
سياستهای ابالغی آمده است ،توجه به حوشههای آموشش و آگاهساشی اش طرق
مختلف مانند آگاهساشی خانوادهها ،ساختارمند شدن فرآیند آموششهای رسانهای به
دانشآموشان و مربيان ،توسعه شبکهای و دسترسی عادالنه و مشارکت بخش خصوصی
و دولتی در توليد محتوای سالم ،جزء مهمترین سياستهای موردتوجه در اسناد بوده
است.

شكاف ديجیتال و سواد فضاي مجازي؛ مفهومپردازي ،نسبتشناسي و  / ...سیدمحمدعلي شكیب

299

نکته اساسی عدم تحقق سياستها و عدم اراده کافی در تصميمگيران آموششی برای
اجراییشدن این منلفههای سياستی است .باتوجهبه رشد و گسترش سریع فناوریها و
ابزارهای ارتباطی و گسترش شبکههای مخابراتی و اینترنتی به تمام نقاط کشور و
همچنين سير دیجيتالیشدن جامعه بهسبب بيماری کرونا و تعطيلی ارتباطات حضوری
و جایگزین شدن ارتباطات برخط با آن حتی در سطوح رسمی و مدارس ،سبب دغدغه
جدی ميان سياستگذاران جهت اجرای سياستهایی است که تا پيش اش شيو کرونا
در اسناد سياستی موجود بوده است ولی به دليل عدم درک کافی اش شرایط جامعه
دیجيتالی توسط مسئوالن امر جدی گرفته نمیشدند.
مطالبه ایجاد عدالت آموششی در الیههای شیرساختی اعم اش دستگاههای ارتباطی و
شبکه ای ،به دليل نبود امکان ارتباطات حضوری در دوره شيو بيماری کرونا اولين گام
جدی پرکردن شکاف دیجيتال در ميان جامعه  14ميليونی دانشآموشی و یکميليونی
معلمان در کشور بوده است .اما نکته اساسیتر ایجاد مطالبه جهت آموشش و آگاهساشی،
توليد محتوای سالم و مشارکت صحيح و هدفمند همه نهادهای رسمی و غيررسمی در
ارتقا سطوح مهارتی و دانشی بهره وران دیجيتال در سطوح مختلف دانشآموشی،
معلمی و والدین است .درواقع با تجهيز شیرساختی و فناوری و همچنين گسترش
شبکههای ارتباطی بدون ایجاد فرآیندهای آگاهیساشی و آموشش کافی و همچنين
بدون محتوای کافی سالم ،نباید انتظار داشت شکاف دیجيتالی موجود در جامعه برطرف
گردد .الشمه ارتقای سطح جامعه اش حيث رسانهای ،ارتباطی ،فرهنگی جهت شیست
سالم و کارآمد در محيط دیجيتال آموشش و آگاهساشی آنان است.
باتوجهبه چهار سطح فوق ذکر در سطوح مخاطبان و سياستگذاران پيشنهادات
سياستی جهت ترویج و تبيين موضو

سواد دیجيتال در سطح حاکميت و

سياست گذاری به شرح ذیل خواهند بود .الشم به ذکر است این پيشنهادات در
حوشههای تقنينی ،سياستی و گفتمانی خالصه میشوند.
پیشنهادات سیاستي و تقنیني در حوزه سواد ديجیتال:

 .1توجه به موضو ردهبندی سنی مخاطبان در بهرهگيری اش محتوا؛

294

سال پنجم ،شماره اول (پیاپي ،)9پائیز و زمستان 9999

 .2لزوم نگاه چند بعدی به حوشه سواد دیجيتال ناظر به افزایش سطح دسترسی و
ارتقای مهارتی بهرهبرداران متناسب با نياش روش؛
 .3تغيير رویکرد مدیران و سياستگذاران نسبت به موضو تحول دیجيتال جهت
ترویج و تبيين موضو سواد دیجيتال؛
 .4ایجاد تکاليف سياستی برای نهادهای منثر در حوشه سياستگذاری رسانهای مانند
وشارت ارتباطات و صدا و سيما مبتنی بر رویکردهای تربيتی و افزایش سطح سواد
دیجيتال مخاطبان؛
 .5تصویب قوانين صيانت اش حقوق کودکان و نوجوانان و پيوستهای سياستی
مرتبط با آنان و الزام نهادها در رعایت مفاد سياستی آن؛
 .6ایجاد تکاليف سياستی همزمان با بسترساشی شیرساختی و ایجاد ظرفيت ساختاری
در نهاد آموشش و پرورش بهعنوان اساسیترین متولی حوشه یادگيری دیجيتال؛
 .7آگاهساشی و فرهنگساشی رسانهای در سطح ملی برای والدین و خانوادهها در
موضو سواد دیجيتال توسط صدا و سيما؛
 .8بهره مندی اش تجربيات کشورهای پيشرو در حوشه سواد دیجيتال در حوشه تقنينی و
سياستگذاری متناسب با هنجارهای اسالمی و ایرانی؛
 .9الزام وشارت آموششوپرورش به توليد محتوای درسی مناسب  12پایه تحصيلی
درحوشه سواد دیجيتال؛
 .11ایجاد عدالت آموششی و دسترسی برای همه نقاط کشور و همه دانشآموشان
کشور نسبت به ابزارهای رسانهای و ارتباطی؛
 .11الزام ارائه دهندگان خدمات ارتباطی به رعایت حقوق کودکان و نوجوانان و ارائه
بستهها و خدمات مطئمن در بسترهای امن داخلی؛
 .12راهانداشی عملياتی شبکه ملی اطالعات جهت امنيت محتوایی و شیرساختی و
ایجاد بستر سالم ،مفيد و ایمن برای بهرهبرداری اش امکانات فضای مجاشی؛
 .13تصویب قوانين قضایی و حقوقی جهت پيگيری امور مجرمانه مرتبط با عدم
رعایت حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجاشی؛
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 .14بهرهگيری اش ظرفيت های بيرونی و بخش خصوصی جهت توليد محتوای منثر در
حوشه سواد دیجيتال؛
 .15ظرفيتساشی در ساشمان پژوهش و برنامهریزی آموششی جهت نظارت و پایش
محتوای توليد شده در بخش خصوصی و تسهيل فرآیندهای مجوشدهی؛
 .16فعالساشی بندهای سياستی موجود در اسناد ناظر به ترویج مقوله سواد
دیجيتال(فعالساشی ظرفيتهای قانونی موجود)؛
 .17استانداردساشی منابع آموششی و باشتعریف بستههای یادگيری در آموششوپرورش
ناظر به ارتقای سواد دیجيتال و محتوای فناورانه؛
 .18اولویتدهی نگاه تربيتی به فرایندهای ارتقای مهارتی دانشآموشان ناظر به افزایش
سواد دیجيتال؛
 .19تغيير رویکرد سياستگذاری و تقنينی اش جایگاه تصدیگر به جایگاه تنظيمگر؛
 .21طراحی مدل هنجاری شیستبوم فضای مجاشی سالم ،مفيد و ایمن.
كتابنامه
فارسي

 .1باکينگهام ،دیوید( .)1389آموشش رسانهای :یادگيری ،سواد رسانهای و فرهنگ معاصر،
ترجمه حسين سرفراش ،تهران :دانشگاه امام صادق( ).
 .2باهنر ،ناصر؛ مهدی پور ،حسين( .)1399نظریه سياستی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه
با فضای مجاشی ،رساله دکتری ،تهران :دانشگاه امام صادق عليهالسالم.
 .3براون ،جيمز ای( .)1385رویکردهای سواد رسانهای ،فصلنامه رسانه ،شماره پياپی .68
 .4پاتر ،دبليوجيمز( .)1392نظریه سواد رسانهای ،ترجمه ناصر اسدی ،محمد سلطانیفر و
شهناش هاشمی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سيمای شرق.
 .5چابکی ،رامين؛ باهنر ،ناصر( .)1393تحليل سواد رسانهای براساس مدل  ،ecمورد مطالعه:
سياستهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ،سال
پانزدهم ،شماره .28
 .6شریفی ،سيدمهدی؛ کرمی ناميوندی ،سجاد( .)1397بررسی ابعاد آموشش سواد رسانهای و

اطالعاتی در نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی کشور ،دو فصلنامه علمی و پژوهشی دین و
ارتباطات ،سال  ،25شماره  ،54صص.111-141 .
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 .7شکرخواه ،یونس( .)1385سواد رسانهای؛ یک مقاله ی عقيدهای ،فصلنامه رسانه ،شماره
 ،68صص.27-32 .
 .8طلوعی ،علی( .)1391سواد رسانهای؛ درآمدی بر شيوه یادگيری و سنجش ،چاپ اول،
تهران :دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها.
 .9کاظم پوریان ،سعيد؛ عبدولی ،سمانه( .)1395سواد دیجيتال :راهکاری برای پوشش شکاف
دیجيتال و پرورش شهروند دیجيتال ،نشریه سياستنامه علم و فناوری ،دوره  ،6شماره .4
 .11گيدنز ،آنتونی( .)1385جامعه شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران :نشر نی.

 .11محمدپور ،احمد( .)1392روش تحقيق کيفی ضد روش :منطق و طرح در روششناسی
کيفی .جلد اول .تهران :جامعهشناسان.
 .12محمدی ،هورا( .)1399بررسی نقش بهره اش تکنولوژی و فناوری آموششی در محيط
یاددهی و یادگيری ،پژوهشنامه اورمزد ،شماره  ،51صص .115-125
 .13معتضدی ،سينا ( .)1393پيشنهاد الگوی بومی ارتقاء سواد رسانهای نوجوانان در ایران.
دانشکده صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران.
 .14سياستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموششوپرورش ،ابالغی مقام معظم رهبری.
 .15برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران (.)1383-1387
 .16برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (.)1391-1394
 .17برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران (.)1399-1394
 .18برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجاشی کودک وشارت ارتباطات و فناوری اطالعات.
 .19سند توسعه فضای مجاشی سالم ،مفيد و ایمن.
 .21سند راهبردی صيانت اش کودکان و نوجوانان در فضای مجاشی.
 .21سند تحول بنيادین آموششوپرورش.
 .22برنامه اجرایی سند تحول بنيادین آموششوپرورش در برنامه ششم توسعه (.)1397-1411
 .23سند برنامه درسی ملی.
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