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«دستگاه رادیو تلویزیون
چنانکه من کرارا ً گفتهام،
دستگاهى است که حساسترین
دستگاههاى تبلیغاتى هر
کشورى است که هم از طریق
بصر و هم از طریق سمع از آن
مردم استفاده مىکنند .و آن
طورى که به رادیو و تلویزیون
توجه مىکنند مردم ،به هیچ
ّ
توجه
دستگاهى آن طور
ّ
نمىکنند( ».صحیفه امام ،ج ،11
ص)195 :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.

ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و
وسایل
امروز اینترنت و ماهواره و
ِ
ِ
حرف ،آسان به همهجای دنیا میرسد .میدان افکار مردم و مؤمنین
عرصهٔ کارزار ّ
تفکرات گوناگون است .امروز در یک میدان جنگ و
کارزار حقیقی قرار داریم .این کارزار فکری به هیچوجه به زیان ما
نیست؛ به سود ما است .اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز
ما است از مهمات ّ
تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی
بیرون بکشیم و صرف کنیم ،قطع ًا برد با ما است.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان مورخ 1384/2/11
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بازبینههای ارزیابی(نیمسال اول و دوم سال تحصیلی)

فعالیت اختیاری با طراحی دبیران ( 8ساعت آموزشی)

سخنی با دانش آموزان،
مربیان و
خانواده های ارجمند

توجه کرده اید که گاهی بعضی چیزها چنان برای ما عادی میشود که گویا اصال ً وجود ندارد؟ بهطور
آیا ّ
توجه نداریم که ن َ َفس میکشیم و یا قلبمان میزند و گوشمان میشنود .وقتی سالم
مثال در بسیاری از مواقع ما ّ
نشانه سالمت آدمی میدانند و معتقدند معموال ً
متوجه سالمت خود نیستیم؛ ح ّتی برخی ،این حالت را ٔ
هستیمّ ،
توجه ما را به خود جلب میکند که مشکل یا آسیبی در عملکرد آنها به وجود آمده باشد؛
هنگامی این نکاتّ ،
اهمیت حیاتیاش در اطراف
تصوری از فضا و زندگی بدون آب ندارد و آن را با ٔ
همه ّ
مانند ماهی در آب که ّ
خود حس نمیکند.
ِ
انسان اما ،خوشبختانه عقل دارد و میتواند با نگاه تیزبینانه از باال به خود محیط اطرافش نگاه کند ،این
امور را شناسایی کند و نسبت به آنها شناخت پیدا کند .پس بد نیست به عنوان انسانی دقیق و عاقل به خود و
اطراف خود نگاهی بیندازید و بگویید امروز وضعیت فضای رسانهای در دوروبر ما چگونه است.
رسانه در زندگی ما از لحظات تنهایی تا محیط گرم خانواده ،فضای آموزشی ،اداری و هر جایی که بتوانید
مجلت ،شبکههای رادیویی و تلویزیونی ،پایگاههای
تصور کنید ،نفوذ کرده است .اگر به تعداد روزنامههاّ ،
ّ
اهمیت رسانهها و در
اینترنتی ،شبکههای اجتماعی در فضای مجازی و  ...نگاه کنید به گستردگی ،قدرت و ّ
پی آن ،سواد رسانهای پی میبرید.
«آیا امروزه میتوان بدون رسانهها زندگی کرد؟ شاید امروزه دیگر چنین پرسشی جای طرح نداشته باشد،
اما قطعاً پرسش هایی مانند آیا شما میخواهید خودتان را در فضای رسانهای مدیریت کنید؟ آیا یادگیری
مدیریت مصرف رسانهای برای شما ضروری است؟» از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است .شاید
شنیده باشید که در عصر اطّالعات ،مفهوم سواد دگرگون شده ،بیسوادی قرن بیست و یکم با بیسوادیهای
دوره های گذشته ،تفاوت بسیار دارد و الب ّته آثار و ضررهای بیشتر و جبران ناپذیرتری به همراه دارد .در زمانی
نه چندان دور ،بیسواد کسی بود که قدرت خواندن ،نوشتن و حساب کردن نداشت .این تعریف برای سواد
و بیسوادی ،قرنها و بلکه برای هزارههای پی درپی معتبر بود.
تغییرات در دوران ما شتاب گرفته است و ما اینک ،شهروند دورانی هستیم که دانش و فناوری با سرعتی
تصور تغییر میکند .لذا طبیعی است که تغییر تعریف سواد ،از جمله ّاولین دگرگونیهای این عصر باشد.
فوق ّ
هزاره کنونی ضروری میدانند و بر آنها نام
نهادهای مختلفی ،دانشها و مهارتهای جدیدی را برای زیستن در
ٔ
سواد نهادهاند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
سواد عاطفی ،سواد ارتباطی ،سواد مالی ،سواد رایانهای ،سواد بهداشتی ،سواد انتقادی ،سواد تلفن
همراه ،سواد پژوهش ،سواد فرهنگی ،سواد آموزش و پرورش ،سواد حقوقی ،سواد بصری و...

عالمت با دود

دوندۀ تیزپا

چاپار

کبوتر حامل

مطبوعات چاپی

توسعه آموزشهای
نیمه دوم قرن بیستم میالدی به عنوان اولویتی مهم در
ٔ
آموزش سواد رسانهای از ٔ
فرهنگی در میان ملت ها ،مطرح شد.
برخی از اهداف مورد توافق برای سواد رسانهای در سطح جهان عبارت است از:
تجزیهوتحلیل نقّادانه در بهرهمندی و تولید پیامهای رسانهای؛
شناخت فرستنده (منبع) و زمینههای شکلگیری پیام رسانهها به همراه شناخت عالیق و جهتگیریهای
سیاسی ،اجتماعی ،تجاری و فرهنگی فرستنده؛
تفسیر پیامها و ارزشهایی که از جانب رسانهها ارائه میشود؛
شناخت و انتخاب رسانههای مناسب برای برقراری ارتباط و دستیابی به مخاطبان مورد نظر؛
دسترسی به رسانهها برای بهرهمندی و تولید پیام.
به بیان دیگر «سواد رسانهای چارچوبی به منظور دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و تولید پیام به شکل های
مختلف از چاپ تا اینترنت را فراهم میکند».

از چه وقت سواد رسانهای اهمیت پیدا کرد؟

در جهان :عبارت سواد رسانه ای اولین بار به وسیله فردی به نام مارشال مک لوهان ( )1965استفاده
توجه
شد .از ٔ
دهه  1970موضوع سواد رسانهای در برخی از کشورهای امریکای التین و اروپایی مورد ّ
قرار گرفت .در اروپا آموزش سواد رسانهای در  1970و در کشور فنالند و دانمارک اتّفاق افتاد .آموزش
سواد رسانهای در کانادا از سال  1978با تشکیل «انجمن سواد رسانهای» آغاز شد .پسازآن نیز مباحث
سواد رسانهای در قالب یک موضوع درسی به کتابهای درسی انگلیسی افزوده شد .در سال  1982سازمان
یونسکو بیانیهای در ارتباط با آموزش سواد رسانهای صادر کرد .این بیانیه به امضای  19کشور رسید که
«بیانیه ِگرانوالد» رسمیت پیدا کرده است .پس از آن یونسکو اجالسهای بینالمللی
در حال حاضر با عنوان
ٔ
زمینه آموزش سواد رسانهای برگزار کرده است .هم اکنون در نظام آموزشی بسیاری از
متعددی را در
ّ
ٔ
کشورهای دنیا همچون کانادا ،ژاپن ،امریکا ،آلمان ،انگلیس ،اسپانیا و افریقای جنوبی« ،سواد رسانهای»
یک واحد درسی در مقاطع مختلف تحصیلی به شمار میرود.
دهه هشتاد شمسی ،سواد رسانهای جای خود را در میان
در ایران :در کشور ما نیز از اواسط ٔ
متعددی را ترجمه و تألیف کردند .تأکید
کتاب های دانشگاهی باز کرد و استادان ارتباط و رسانه مقاالت ّ
نخبگان دانشگاهی و رسانهای برضرورت آموزش سواد رسانهای به اقشار مختلف جامعه سبب شد تا در
سالهای اخیر هماندیشیها و همایشهای زیادی با موضوع سواد رسانهای در فرهنگ  سراها و مدارس
کالنشهرهای کشور برگزار شود .مخاطبان این همایشها عمدتاً قشر فرهنگی و اولیا و مربیان مدارس بودند.
همچنین در برخی از مدارس نیز کالسهای فوقبرنامه با این موضوع برگزار شده است؛ ّاما در نظام آموزش

تلگراف

تلفن

رادیو

تلویزیون

پست الکترونیکی

برنامه
پایه ششم ،سال 1392در
عمومی« ،سواد رسانهای» از سال 1391در
ٔ
برنامه درسی تفکّر و پژوهش ٔ
ٔ
پایه هفتم ،سال  1393در برنامههای درسی تفکّر و سبک زندگی و مطالعات
درسی تفکّر و سبک زندگی ٔ
پایه نهم ،به طور مستقیم و غیرمستقیم با
برنامه درسی زبان انگلیسی ٔ
پایه هشتم ،در سال 1394در ٔ
اجتماعی ٔ
برنامه درسی اختصاصی «تفکّر
رعایت نظام معیار و مصالح ملّی و شرایط بومی پیگیری شد .از سال  1395با ٔ
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش« ،آموزش سواد رسانهای»
پایه دهم ،به استناد
ٔ
و سواد رسانهای» ٔ
بهطور رسمی وارد نظام آموزشی شد.

نکاتی دربارۀاین کتاب
دستیابی به اهداف حوزه تربیت و یادگیری تفکّر و معارف اسالمی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و
برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای به مطالعه و تمرین زیاد نیاز دارد .این کتاب برای هفتهای دو ساعت در
ٔ
درباره
همه آنچه را که باید
یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ پس به یاد داشته باشید با گذراندن این درس ٔ
ٔ

اینترنت

تلفن همراه

موتور جستجو

شبکه اجتماعی

سواد رسانهای بدانید ،بخواهید و بتوانید ،یاد نگرفتهاید .ما فقط سعی کردهایم در شما حساسیت ایجاد کنیم.
پایه دهم ،پرورش «توانایی نقد و بررسی هوشمندانه
بسته آموزشی تفکّر و سواد رسانهای ٔ
جهتگیری ٔ
و تولید مؤثّر پیام ،و مدیریت بهرهمندی از رسانههاست».

انتظارات عملکردی ما از شما تالش برای دستیابی به مهارتهای زیر است:

تحلیل رسانه

تفسیر پیامهای آشکار و پنهان تولیدات رسانهای
تشخیص بازنماییها در تولیدات رسانهای
تشخیص شیوههای اقناع در تولیدات رسانهای
تشخیص اهداف و انگیزههای ارسالکنندگان پیام
تشخیص ارزشها و سبک زندگی در تولیدات رسانهای

برنامهریزی

برنامهریزی برای اجرای پروژه
بهینه رسانهها
برنامهریزی برای مصرف ٔ

شیوۀ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
در گردآوری اطّالعات به منظور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از شش نوع ابزار استفاده
میشود:
برگه ثبت مشاهدات یا بازبینه (چکلیست) که توسط معلّم در هر جلسه برای تعدادی از دانشآموزان
١ــ ٔ
تکمیل میشود (حداقل دو بار در هر نوبت تحصیلی).
برگه ثبت مشاهدات یا بازبینه که توسط اولیا در هر نوبت تحصیلی تکمیل میشود.
2ــ ٔ
پوشهکار شما را از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی ایفا میکند.
3ــ برگههای ّفعالیت کتاب دانشآموز که نقش ٔ
4ــ برگههای خودارزیابی هر نیمسال تحصیلی ،موجود در کتاب
برگه ارزیابی طرح های (پروژههای) تولیدی دانشآموزان (طرح های/پروژههای تولیدی در نوبت اول
5ــ ٔ
شامل تکالیف ّفعالیت در خانه و در نوبت دوم شامل تکالیف ّفعالیت در خانه و انتخاب و اجرای یک طرح
تولید کلی در طول نیمسال تحصیلی است).
6ــ آزمون عملکردی (دو بار در طول سال؛ یکبار در هر نوبت تحصیلی) .در آزمون عملکردی در
روز مشخصی در زمان امتحانات ،دانشآموزان رسانههای جدید ارائه شده برای کل کالس را تحلیل ،و
پاسخهای خود را بهصورت کتبی ارائه خواهند کرد .برگههای پاسخ مانند برگههای امتحانی سایر دروس در
مدرسه نگهداری میشود.
نمرهگذاری :نمرهگذاری این برنامه بر همان اساس نمرهگذاری  20نمرهای است 20 .نمره به ارزشیابی
مستمر و  20نمره به ارزشیابی تراکمی تخصیص مییابد .توزیع نمره به این شرح است:

 10نمره مشاهدۀ رفتار (ارزشیابی مستمر)

مشاهده رفتار در تحلیل تولیدات رسانهای در فرایند یادگیری در مدرسه توسط معلّم
 8نمره
ٔ

مشاهده رفتار در بهرهمندی و تحلیل تولیدات رسانهای در خانه توسط اولیا (اولیا نمره دهنده
 2نمره
ٔ
برگه ارزیابی توسط اولیا نمره داده
برگه ارزیابی مختص اولیا را تکمیل میکنند .به تکمیل ٔ
نیستند؛ بلکه ٔ
مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص
میشود .درصورتیکه اولیا چنین توانایی نداشته باشند  10نمره به
ٔ
مییابد).

فعالیت در خانه و طرح تولید پیام رسانهای (ارزشیابی مستمر)
 10نمره ارزیابی ّ
 8نمره توسط معلّم

 2نمره به ّفعالیتهایی که با همکاری اولیا و مربیان انجام ،و توسط گروه داوری اولیا و مربیان ارزیابی
میشود.

 20نمره آزمون عملکردی پایان نیمسال تحصیلی (ارزشیابی پایانی)

نمادها
طراحی کتاب ،نمادهای زیر برای ّفعالیتها در نظر گرفته شده است.
در ّ
نماد ّفعالیت گروهی
نماد گفتوگوی کالسی
نماد ّفعالیت در خانه و پروژهها
نماد خودارزیابی
نماد «بیشتر بدانید» است که آزمون گرفتن از آن مجاز نیست (این صفحات با رنگ زمینه
مشخص شده است).
تأمل کافی کنید،؛
نماد «عکس و مکث!» روی این تصاویر مانند متون و دیگر تصاویر کتاب ّ

ح ّتی تصاویر طنز نیز هدف آموزشی دارد.
نماد لطیفه های رسانه ای

برای شما در مسیر دستیابی به سواد رسانهای آرزوی موفقیت میکنیم.

یادآوری:
تصاویر و عکس های مورد استفاده در کتاب به معنای تأیید صاحبان و یا
موضوع های مرتبط با آن نیست .تنها برای نمونه و مثال آورده شده است.

مؤلفان

