
بسمه تعالی



ضرورت فراگیري سواد رسانه اي 



و بـه  ، و مجـالت هـر روزه  روزنامه هاگوناگون، اعم از تلویزیون، رادیو، اینترنت، فیلم، ویدئو، رسانه هاي 
ین مختلفی را به ما و اجتماع اطرافمان عرضه، و از اآگاهی هاي و سرگرمی ها اطالعات، گونه اي فزاینده 

بارت به ع. می نمایندو اعتقادات ما ایفا دیدگاه ها ، ارزش هابه فرهنگ، شکل دهی طریق نقش مهمی در 
در معـرض  فرزندانمان بیش از گذشتهو به ویژه دیگر، در عصر جدید، با ظهور وسایل ارتباطی نوین، ما 

.  هستیمپیام هاي رسانه اي بمباران 



زینش، مخاطبان رسانه  ها محسوب می شوند قدرت چندانی در گاصلی ترین کودکان و نوجوانان که 
نظـارت  انتخاب، پردازش و تجزیه و تحلیل درست اطالعات و اخبار دریافتی ندارند؛ از سوي دیگـر 

	. مـی افزایـد  و بـر ایـن مشـکل    می شود سخت تر روزبه روز متمرکز براي کنترل خروجی رسانه ها، 



فرهنگـی  بهترین راه ممکن براي بقا در این شبکه اطالعاتی، که در سراسر محـیط می رسد به نظر 
بارت دیگر از تفکري منتقدانه و به عبهره مندي ما ریشه دوانیده، حفظ استقالل، اجتناب از انفعال، 

امـل سـواد   افزایش توانایی گزینش، انتخاب و چالش با این موج فراگیر است که تنهـا از طریـق تک  
.استمیسر رسانه اي 



. رنـد دربـر مـی گی  از کودکان تـا بزرگسـاالن را   گستره اي به مخاطبان خود که رسانه اي سواد 
قیق، و در عین حال نگاهی دمی آموزد را رسانه ها روش برقراري تعاملی متفکرانه و آگاهانه با 

فـراهم  نوشـتاري، دیـداري و شـنیداري   پیام هاي رسانه اي دیدگاهی نقاد و تحلیلی نسبت به 
.می آورد



زمینـه سـاز   د بنابراین آشنایی کودکان، نوجوانان، والدین، معلمان و اساتید با سواد رسانه اي می توان
.حضــور و حرکــت آگاهانــه جامعــه مــا در عرصــه مواجهــه خردمندانــه بــا رســانه باشــد         



ه  در یک تعریف بسیار کلی عبـارت اسـت از یـک نـوع درك متکـی بـر مهـارت کـ        رسانه اي سواد 
ناسایی و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شرسانه ها براساس آن می توان انواع 

ــرد؛ در  ــت      کـ ــانه هاسـ ــوء رسـ ــرات سـ ــاهش اثـ ــدیریت و کـ ــانه اي مـ ــواد رسـ ــع، سـ .  واقـ



هوشمندانه مراقب است که چه موادي مناسب  که سواد رسانه اي مثل یک رژیم غذایی است 
هستند و چه موادي مضر؛ چه چیزي را باید مصرف کرد و چه چیزي را نه و یا این که میزان 

. مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد



بهوشدهخارجمصرفیوانفعالیحالتازکهبیاموزدرسانه هامخاطبانبهمی تواندرسانه ايسواد
وادسسخن،دیگربه.باشدآنانخودنفعبهنهایتدرکهشوندواردفعاالنه ايومتقابلمعادله

.گردیمبهره مندمفیدوهوشمندانهگونه ايبهرسانه هاسفره يازتامی کندکمکرسانه اي



نمودبه نکات ذیل اشاره رسانه اي می توان از دیگر فواید سواد  	



		ـ تربیت کودکان و شهروندان هوشیار، مختار و فعال 
		ـ درك بهتر و عمیق تر رسانه هاي سمعی و بصري 

		ـ کسب قدرت تحلیل و درك صحیح پیام هاي رسانه اي
	ـ افزایش و توسعه سطح آگاهی فرد به فرد شهروندان

		ـ ایجاد ارتباطات اجتماعی سالم تر با رسانه ها
		ـ تقویت ساختارهاي دموکراتیک جامعه



نرم افزارمعرفی 



ده در براي زندگی در عصر دیجیتال، مهارت یاد شرسانه اي ضرورت فراگیري مهارت سواد علیرغم 
دلیـل ایـن امـر عـالوه بـر تـازگی مفـاهیم و        . میان عامه مردم بسـیار ناشـناخته باقیمانـده اسـت    

و محتـواي مناسـب و همچنـین    ارائه سرفصل هـا  آموزشی در نظام هاي ناتوانی مهارت هاي مرتبط، 
.رسانه اي استگستردگی، تنوع و پراکندگی منابع مرتبط با آموزش سواد 



و دشواري نسبی فراگیري آن از منابع  رسانه اي سواد مهارت هاي بنابراین با توجه به پیچیدگی 
که ارایه یک بسته آموزشی جامع تنها راه حل براي پاسخگویی به می رسد پراکنده، به نظر 

.باشدنیازهاي مخاطبان رسانه 



از مطالعـات  بهـره گیـري   وزارت کشور بـا درك صـحیح نیـاز فـوق و بـا      استان هاي شوراي اداري 
تلفـن  زار نـرم افـ  کارشناسی و سنجش نیازهاي مخاطبان ایرانی، کوشیده است که با تولیـد اولـین   

. ، در فراگیر نمودن آموزش آن، گام برداردرسانه ايحوزه طرح آموزش جامع سواد در همراه 



و انه اي رسـ اطالعات نسبت به مفهوم سـواد  هرگونه با توجه به اینکه اغلب کاربران در ایران فقدان 
د بـه  که در عین سادگی، بتواننرم افزاري ، طراحی می باشندکارکردهاي آن در دنیاي مجازي امروز 

د اصـلی در تولیـ  اولویت هـاي  جامع نیازهاي همه کاربران را در این حوزه برطرف نماید، از گونه اي 
.  استبوده "مجازیار"ناماین نرم افزار با 



، در قالب محیطی تعاملی و جذاب، به آموزش مفـاهیم رسانه ايطرح جامع آموزش سواد نرم افزار 
. دمـی پـرداز  مربوط به رسانه در دنیـاي امـروز   مسائل مرتبط و مهارت هاي ، رسانه ايکلیدي سواد 

ی هـاي  ویژگـ که ضمن مدیریت یادگیري خود، از می دهد به کاربران امکان نرم افزار محیط تعاملی 
. شوندبهره مند تعامل هوشمند با محتواي موجود توسط تلفن همراه خود 



بهافزارينرمجذابیتافزایشبرعالوه،نرم افزارمختلفقسمت هايدرکوتاههايکلیپازاستفاده
یادگیريارزیابیبرايبخش،هرپایاندر.نمودخواهدکمکنیزکاربرانیادگیريارتقاي

شسنجضمنکهمی کندکمککاربربهکهاستشدهطراحیآزمون هاییوتمرین هامخاطبان
.ایدنمتأملبیشتررسانهدنیايمختلفجنبه هايمورددر،نرم افزاريآموزشازحاصلاطالعات



دارايپادکستونوشتعکساساتید،سخنویدئو،متن،قالبدرنرم افزاردرشدهارائهمحتواي
بامرتبطمهارت هايهمچنینورسانه ايسوادامروز،رسانه ايجهانمورددرجامعیمطالب

.دمی باشنیزجدیدآموزش هايوکاربرانآگاهیبیشترسطحبردنباالبرايرسانه ايسواد



بخش اصلی تشکیل شده است6این نرم افزار از 



6ازکهاست)اسامال(الکترونیکآموزشمدیریتسیستمافزارنر اینمهمبسیارویژگی هاياز
زیباییعتصنوبازيصنعت-سبدرسانه-نومادرانه-رسانهکلینیک-رسانه ايسواداصلیبخش

متصلامهنگدر،نر م افزارمحیطدرکاربرانفعالیت هايتمامیثبتضمنکهاستشدهتشکیل
.می نمایدارسالداده هامرکزيپایگاهبهرااطالعاتاینترنت،شبکه ي جهانیبهآن هاشدن

کارنامهصدوروکاربرانیادگیريفرآیندوتحلیلتجزیهبرايپایگاه،درشدهجمع آورياطالعات
.می رودکاربهآن هابراي



نسخه هاي بعدي در نرم افزار و بهبود ویژگی ها در جهت ارتقاي می تواند این اطالعات همچنین 
. مورد استفاده قرار گیرد



طرحاهداف 



افکار عمومیشکل گیري در تأثیر رسانه ها افزایش آگاهی نسبت به 
گوناگون و متنوع آنجنبه هاي و رسانه اي آموزش کاربردي مفهوم سواد 

رسانه هادر مخاطبان براي برخورد فعاالنه و هوشمندانه با عالقه مندي ایجاد انگیزه و 
آ ن هاو ارزیابی محتوایی پیام هاي رسانه اي مرتبط با تجزیه و تحلیل مهارت هاي آموزش 

رسانه هاافزایش قدرت نقد هوشمندانه مخاطبان در مواجهه با 
رسانه ايفراگیري طرح جامع سواد 



طرحدستاوردهاي 



که هدف غایی هر نظام آموزشی تربیت و پروش افرادي است که در جامعه خود به آن جا از 
آموزشی کوتاه مدت مجازي دوره هاي ، می پردازندخود نقش هاي فعاالنه و موثر به ایفاي گونه اي 

.می کنندنیز اهداف خود را در چنین مسیري پیگیري 



، به مسئولین امکان خواهد داد که ضمن کاهش رسانه ايصحیح طرح آموزش جامع سواد اجراي 
ارائه  نوین و فضاي مجازي براي ظرفیت هاي فن آوري هاي حضوري، از هزینه هاي ارائه آموزش هاي 

. سریع، هدفمند، مفید و کم هزینه استفاده نمایندآموزش هایی 



آموزشی ضمن دوره هاي استفاده از سیستم مدیریت یادگیري، سبب خواهد گردید که مجریان 
تکمیلی مورد نیاز را به سرعت طراحی و از آموزش هاي رصد فرآیند یادگیري در مخاطبان طرح، 

.   نمایندارائه پشتیبان به مخاطبان سایت هاي طریق 



پایان
مجازیار


