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در ادبیات سواد رسانه ای، کمتر به چالش های مرتبط با ارزیابی آموزش رسواد 
رسانه ای پرداخته شده است. هدف از این تحقیق چند روشی آن است تا از 
طریق مصاحبه  های کمی )n=10(، دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان سواد 
رسانه ای را در خصوص چالش های ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده 
از اطالعات به دست آمده پژوهش کمی توسعه داده شود تا یافته های کیفی با 
 )133=n( توجه به نمونه بزرگ تری از صاحبنظران سواد رسانه ای از سراسر دنیا

اعتباربخشی و تعمیم داده شود.
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مقدمه
آمـوزش سـواد رسـانه اي در سـال هاي اخیر 
قـرار  توجـه  مـورد  چشـمگیري  طـور  بـه 
سـواد  مهارت هـاي  اهمیـت  اسـت.  گرفتـه 
نسـخه  گـزارش  در  )دیجیتـال(  رسـانه اي 
آمـوزش عالـي افق کنسرسـیوم رسـانه هاي 
 Johnson.( اسـت  شـده  بیـان  جدیـد 
 Estrada, and Freeman 2014).
اهمیـت  یعنـي  مسـئله  ایـن  همچنیـن، 
تأییـد  مـورد  رسـانه اي  سـواد  مهارت هـاي 
انجمـن  همچـون  سـازمان هایي  و  مراکـز 
تحقیقاتـي5  و  دانشـگاهي  کتابخانه  هـاي 
مهارت هـاي  بـراي  »همـکاري  و   )2۰12(
قـرن 21«۶ )2۰11( قـرار گرفتـه اسـت. این 
سـواد  مهارت هـاي  به کارگیـري  از  مراکـز 
در  چشـم اندازها  و  برنامه هـا  در  رسـانه اي 
جهـت موفقیـت دانش آموزان و دانشـجویان 
در جامعـه معاصـر حمایت مي کننـد. افزون 
بـر ایـن،  هابز۷ )2۰11( در ایـن رابطه عنوان 
مي کنـد که هـم اکنون مشـارکت بیشـتري 
میـان صاحبنظـران و کارشناسـان در مـورد 
سـواد رسـانه اي وجـود دارد، ایـن در حالـي 
اسـت کـه در دهـه گذشـته، هرگـز چنیـن 

نمي شـد. مشـاهده  چیـزي 
رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  اخیـراً  اگرچـه 
مـورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه اسـت، اما 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي همچنـان مغفـول 
و  لیوینگسـتون  گفتـه  بـه  اسـت.  مانـده 
نظـر  اتفـاق  یـک  هنـوز   ،)2۰۰3( تامیـم8 
راهـکار  یـک  ارائـه  خصـوص  در  جامـع 
مناسـب به منظور سـنجش سـواد رسـانه اي 
ایـن مسـئله در  حاصـل نشـده اسـت کـه 
نحـوه ارزیابـي سـواد رسـانه اي نمـود پیـدا 
 )2۰۰3( تامیـم  و  لیوینگسـتون  مي کنـد. 
عنـوان مي کننـد کـه روش هـا و نمونه هـاي 
مختلـف تحقیقـي کـه در ایـن زمینـه مورد 
را  نتیجه گیـري  مي  گیـرد،  قـرار  اسـتفاده 
دشـوار مي کننـد. اسـکار9 )2۰۰2( در ایـن 
بـاره مي گویـد کـه اگرچه یـک درک کلي از 
چیسـتي نتایج سـواد رسـانه اي وجـود دارد، 
امـا اغلب ایـن مـوارد به طور کامل و شـفاف 
دقیـق  به طـور  و  نشـده اند  داده  توضیـح 

مـورد سـنجش قـرار نگرفته  انـد. همچنیـن، 
ایـن  بـر  کارنـي11)2۰۰8(  برگسـما1۰و 
عقیده  انـد کـه صاحبنظران سـواد رسـانه اي 
مهارت هـاي  و  مفاهیـم  مـورد  در   بایسـتي 
ایـن حـوزه بسـیار دقیـق باشـند و آن هـا را 
در دروسـي بگنجاننـد کـه در کالس  ها ارائه 
مي  دهنـد. سـواد رسـانه اي بایسـتي بـه طور 
کامـاًل واضـح تببیـن و تعریـف و بـه دنبـال 
ارزیابـي  معیارهـاي  و  اسـتاندارد ها  آن، 
 Christ 2004;( شـوند.  تدویـن  آن  بایـد 
Zacchetti 2011(. مارتنـز12 )2010( عنوان 
اثربخشـي  تبییـن  و  ارزیابـي  کـه  مي کنـد 
آمـوزش سـواد رسـانه اي، یکـي از مهم ترین 
چالش هایـي اسـت کـه  بایـد در تحقیقـات 

مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
اغلـب محققـان ادبیـات پژوهشـي، طراحـي 
چالش برانگیـز  را  رسـانه اي  سـواد  ارزیابـي 
 see: Livingstone( مي کننـد  عنـوان 
 and Thumim 2003; Martens 2010;
 Scharrer 2002; Scheibe and Rogow
2۰11( و از ایـن رو، تـا بـه امـروز تحقیقـات 
انجـام  ایـن زمینـه  نظام منـد معـدودي در 
پژوهش هـاي  در  اگرچـه  اسـت.  شـده 
پیشـین، شـواهدي در خصـوص چالش هاي 
سـواد رسـانه اي ارائـه مي شـود، امـا کمتـر 
معمـوالً  کـه  چالش هـا  ایـن  خصـوص  در 
کارشناسـان و صاحبنظران سـواد رسـانه اي 
شـده اند،  مواجـه  آن هـا  بـا  کار  هنـگام 

اطالعـات دقیقـي ارائـه شـده اسـت.
چالش هایـي  از  بهتـري  درک  بـه  رسـیدن 
کـه حـول ارزیابـي سـواد رسـانه اي وجـود 
بـراي  شـروعي  نقطـه  مي توانـد  دارنـد، 
و  معلمـان  کارشناسـان،  سیاسـتگذاران، 
سـایر فعـاالن سـواد رسـانه اي باشـد تـا بـه 
را  راه حل هایـي  و  بپردازنـد  چالش هـا  ایـن 
بـراي رفـع آن  هـا ارائـه کنند. تحقیـق حاضر، 
مي پـردازد  چالش هایـي  بـه  دقیـق  به طـور 
که افراد حرفه  اي در ارزیابي سـواد رسـانه اي 
بـا آن مواجه انـد. در ایـن پژوهـش برآنیم تا 
از طریـق مصاحبه هـاي کمـي دیدگاه هـاي 
صاحبنظران و کارشناسـان سـواد رسـانه اي 
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مـورد  ارزیابـي  چالش هـاي  مـورد  در  را 
بررسـي قرار گیـرد و با اسـتفاده از اطالعات 
به دسـت آمـده پژوهـش کمي توسـعه داده 
شـود تـا یافته هاي کیفـي با توجه بـه نمونه 
بزرگ تـري از صاحبنظـران سـواد رسـانه اي 
از سراسـر دنیـا اعتباربخشـي و تعمیـم داده 

 . د شو
سـؤال تحقیـق: کارشناسـان و صاحبنظـران 
در  چالش هایـي  چـه  بـا  رسـانه اي  سـواد 
رابطـه بـا ارزیابـي سـواد رسـانه اي مواجـه 

مي شـوند؟

مروري بر ادبیات تحقیق
ارزیابي سواد رسانه اي

اسـت  فراینـدي    آموزشـي،  ارزیابـي 
منظـور  بـه  کـه  اطالعاتـي  دریافـت  بـراي 
دانش آمـوزان،  مـورد  در  تصمیم  گیـري 
برنامه هـاي آموزشـي، مـدارس و خط مشـي 
مي گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  آموزشـي 
),Nitko and Brookhart 2011 3(. تاکنـون 
را  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  زیـادي  افـراد 
مـورد ارزیابي قـرار داده  اند. به عنـوان مثال، 
منظـور  بـه  رسـانه اي  سـواد  کارشناسـان 
ارزیابـي اثربخشـي آموزش سـواد رسـانه اي، 
پیشـرفت دانش آمـوزان را ارزیابـي کرده اند. 
عـالوه بر این، برخي کشـورها و سـازمان ها، 
وسـیع تري  مقیـاس  در  را  رسـانه اي  سـواد 
مـورد ارزیابـي قـرار مي دهنـد تـا دریابنـد 
کـه چگونـه رسـانه، شـهروندان و گروه هاي 
دانش آمـوزي را در جامعـه باسـواد مي کنـد. 
در نهایـت، هـر یـک از آموزگاران رسـانه اي، 
دانش آمـوزان  رسـانه اي  سـواد  مهارت هـاي 
را در کالس هـاي درس، کالس  هـاي بعـد از 
یـا سـایر موقعیت هـا  مدرسـه، کتابخانه هـا 
بـراي دسـتیابي بـه اهـداف مختلفـي مـورد 

قـرار مي دهنـد. ارزیابـي 
سـواد  ارزیابـي  زمینـه  در  کـه  محققانـي 
داده  انـد،  انجـام  را  پژوهش هایـي  رسـانه اي 
از رشـته هاي مختلفـي بوده  انـد و بـه تبـع، 
هـر کـدام از روش هـاي خاصـي در تحقیـق 
خـود اسـتفاده کرده  اند. به طـورکل، آموزش 

از  بـه سـه روش مختلـف  سـواد رسـانه اي 
سـوي صاحبنظران سـواد رسـانه اي ارزیابي 
آمـوزش  نخسـت،  روش  در  اسـت.  شـده 
سـواد رسـانه اي از طریق سـاختارها و نتایج 
جداگانـه  اي اندازه  گیري مي  شـود که ارتباط 
مسـتقیمي بـا دانـش، مهـارت و نگرش هاي 
بـه عنـوان مثـال  ندارنـد.  سـواد رسـانه اي 
مي تـوان بـه ارزیابـي تأثیـر آمـوزش سـواد 
تمایـل  اندازه گیـري  طریـق  از  رسـانه اي 
دانش آمـوزان بـه اتخـاذ رفتار خشـونت آمیز 
ریسـک  فاکتورهـاي   ،)Byrne 2005(
 Wade. Davidson.( تغذیـه اي  اختـالالت 
اندازه  گیـري  یـا   )and O’Dea 2003
غـذا  مصـرف  میـزان  چـون  سـاختارهایي 
 Evans et al.( و سـبزي توسـط کـودکان
سـواد  دوم،  روش  در  کـرد.  اشـاره   )2006
انتخاب شـده  عناصـر  طریـق  از  رسـانه اي 
تعصـب  درک  هماننـد  مي شـوند،  ارزیابـي 
)Vraga et al. 2009(، رئالیسـم درک شـده 
 Austin and Johnson 1995; Irving and(
 Berel 2001; Kusel 1999; Pinkleton et
 al. 2007; Vooijs and van der Voort
1993(، یـا واکنـش بـه پیام هـاي رسـانه اي 
 Primack et al.( مرتبـط بـا سیگارکشـیدن

.)2006; Primack et al. 2009
برخـي از محققان و سـازمان ها، ابزارهایي را 
بـراي ارزیابـي کلي سـواد رسـانه اي طراحي 
 e.g. Arke and Primack 2009;( کرده انـد
 Chang and Lui 2011; Duran et al.
 2008; EAVI 2010, 2011; Hobbs and
 Frost 1998, 2003; Inan and Temur
 2012; Maksl, Ashley, and Craft
 2015; Quin and McMahon 1993;
 UNESCO 2013; Worsnop 1996;
ایـن  از  برخـي  اگرچـه   .)Wulff 1997
محققـان از روش هـاي کیفي بهـره گرفتند، 
امـا بسـیاري از ایـن ابزارهـا في نفسـه ّکمي  
هسـتند. حتـي اگـر در برخـي از پژوهش ها 
کـه سـواد رسـانه اي بـه عنـوان یـک کلیت 
مـورد ارزیابـي قـرار گرفتـه، محققـان روي 
دانش آمـوزان  هماننـد  خاصـي  جمعیـت 
دبیرسـتان، بزرگسـاالن یـا معلمـان متمرکز 
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شـدند و نـوع خاصـي از پیام هـاي رسـانه اي 
همچـون تبلیغـات یـا اخبـار را مـورد توجه 
قـرار دادنـد. بسـیاري از ایـن معیارهـا ّکمي  
 Chang( خودارزیابـي  معیارهـاي  شـامل 
 and Lui 2011; EAVI 2010. 2011;
در  مي شـوند.   )Inan and Temur 2012
شـرکت کنندگان  از  ارزیابي هایـي،  چنیـن 
یـا پاسـخ دهندگان خواسـته مي  شـود تـا به 

مهارت هـا و دانـش خـود رتبـه دهنـد.
آمـوزش سـواد رسـانه اي نـه تنهـا از سـوي 
محققـان و سـازمان ها مـورد ارزیابـي قـرار 
بلکـه در سیسـتم هاي آموزشـي  مي  گیـرد، 
کشـورهاي سراسـر جهـان نیـز مـورد توجه 
جـدي اسـت. در برخي از کشـورها، آموزش 
درسـي  برنامه هـاي  در  رسـانه اي  سـواد 
دانش آمـوزان گنجانـده شـده یـا بـه عنـوان 
یـک موضوع جداگانه در سیسـتم آموزشـي 
مـدارس تدریـس مي شـود. با وجـود این که 
از  بسـیاري  در  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش 
امـا  مي شـود  تدریـس  جهـان  کشـورهاي 
در  فقـط  و  شـده  پرداختـه  آن  بـه  کمتـر 
گرفتـه  قـرار  ارزیابـي  مـورد  کشـور  چنـد 
 Buckingham and Domaille( اسـت 
سـواد  آمـوزش  دیگـر،  بیانـي  بـه   .)2009
رسـانه اي در سـطح ملي فقط در کشـورهاي 
بریتانیـا  و   )Lealand 2009( نیوزیلنـد 
مـورد   )British Film Institute 2013(
ارزیابـي قرار گرفت و در کشـورهاي دیگري 
همچـون ایـاالت متحـده، کانـادا و اسـترالیا 
ارزیابـي شـد.  ایالتـي  در سـطح اسـتاني و 
همچنیـن، میزان پرداختن سـواد رسـانه اي 
بـا سیسـتم آموزشـي مـدارس این کشـورها 
بـا یکدیگـر متفاوت اسـت کـه این مسـئله، 
بـر ارزیابـي آن تأثیرگـذار خواهد بـود. براي 
نمونـه، اگرچـه اسـترالیا بـه عنـوان یکـي از 
پیشـرفته  ترین کشـورها در زمینـه آمـوزش 
امـا  مـي رود،  به شـمار  رسـانه اي  سـواد 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي در ایالت هـاي ایـن 
کشـور متفـاوت اسـت. عـالوه بر این، سـواد 
رسـانه اي فقط در برخـي از ایالت هاي ایاالت 
متحـده و کانـادا تدریـس و مـورد ارزیابـي 

قـرار مي گیـرد و آمـوزش سـواد رسـانه اي 
دو  ایـن  بخش هـاي  و  ایالت هـا  سـایر  در 
کشـور جایـي نـدارد. اخیـراً مرکـز مطالعات 
 EMEDUS( آموزش سـواد رسـانه اي اروپـا
2014( 2۷ گـزارش را در رابطـه بـا آموزش 
سـواد رسـانه اي و ارزیابـي آن در 2۷ کشـور 

اروپایـي منتشـر کـرده اسـت. 
بـر اسـاس این گـزارش، سـواد رسـانه اي در 
بسـیاري از کشـورها با موضوع هاي مختلفي 
ادغـام شـده و کمتـر بـه آن بـه چشـم یک 
موضوع و مسـئله مسـتقل نگاه شده است. از 
جملـه کشـورهایي که به سـواد رسـانه اي با 
ایـن نـگاه نگریسـته  اند مي توان به اسـترالیا، 
چـک،  جمهـوري  بلغارسـتان،  بلژیـک، 
اسـتوني، فرانسـه، فنالند، آلمان، مجارستان، 
ایرلنـد، ایتالیا، لتونـي، لوکزامبـورگ، مالت، 
هلند، لهسـتان، پرتغال، اسـلووني، اسلواکي، 
اسـپانیا و سـوئد اشـاره کرد. البتـه برخي از 
ایـن کشـورها همانند بلغارسـتان، اسـلووني 
بـه مثابـه  و اسـلواکي بـه سـواد رسـانه اي 
و  مي نگرنـد  رشـته اي  بیـن  موضـوع  یـک 
کشـورهایي همچـون فرانسـه و سـوئد نیـز 
برنامه هـاي  در  آزادانـه  را  رسـانه اي  سـواد 
 EMEDUS( مي گنجاننـد  خـود  درسـي 
2014(. بـا وجـود این که در برخي کشـورها 
موضـوع  یـک  عنـوان  بـه  رسـانه اي  سـواد 
ادغـام شـده بـا موضوع هـاي دیگـر تدریس 
مي شـود امـا هرگز نتایج سـواد رسـانه اي در 
این کشـورها مـورد ارزیابـي قـرار نمي گیرد 

.)EMEDUS 2014(

چالش هاي ارزیابي سواد رسانه اي
سـواد  ارزیابـي  هدفمنـد  اجـراي  فقـدان 
چالش هـاي  مهم تریـن  از  یکـي  رسـانه اي، 
اگرچـه  اسـت.  عرصـه  ایـن  در  موجـود 
برخي از کشـورهاي جهان، سـواد رسـانه اي 
دانش آمـوزان  درسـي  برنامه هـاي  در  را 
مناطـق،  از  بسـیاري  در  امـا  مي گنجاننـد 
ارزیابـي  بـر  اقدامـي  مبنـي  هیچ گونـه 
یادگیـري مهارت هـاي دانش آمـوزان صورت 
 Buckingham and Domaille.( نمي گیـرد
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نهادهـا  از  برخـي  خوشـبختانه،   .)2009
 )AML( 13هماننـد انجمـن سـواد رسـانه اي
 )BFI( 1۴در کانـادا و موسسـه فیلـم بریتانیـا
در انگسـتان چارچوب هایـي را بـراي سـواد 
رسـانه اي تدویـن کرده  انـد. همچنین برخي 
کشـورها همانند بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند 
شایسـتگي هاي  و  مهارت هـا  مشـخصه هاي 
سـواد رسـانه اي را در برنامه هـاي آموزشـي 
 Buckingham( کرده  انـد  تبییـن  خـود 
and Domaille. 2۰۰9(. بـا ایـن حـال، 
بین المللـي  تحقیـق  بـه  پاسـخ دهندگان 
باکینگهـام15 و دومیـل1۶ )2۰۰9( کـه براي 
کـه  کردنـد  عنـوان  شـد،  انجـام  یونسـکو 
آمـوزش رسـانه اي اغلـب در اسـناد مربـوط 
دیـده  آموزشـي  و  درسـي  برنامه هـاي  بـه 
قـرار  ارزیابـي  مـورد  هرگـز  امـا  مي شـود، 
نمي گیـرد. در مجمـوع، باکینگهـام و دومیل 
)2۰۰9( اشـاره کردنـد که نبـود راهکارهاي 
از  یکـي  را مي  تـوان  ارزیابـي سـاختاریافته 
وضیعـت  کـه  دانسـت  دالیلـي  مهم تریـن 
بـه  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  جایـگاه  و 
وضـع موجـود کشـانده اسـت. آن هـا اعتقاد 
دارنـد کـه ایـن رشـته در حـال تقـال بـراي 
شناخته شـدن در میان کارشناسـان اسـت و 
اغلـب در میـان ارزیابي هـاي سـایر رشـته ها 

مي شـود. مشـاهده 
اجـراي  عـدم  احتمالـي  دالیـل  از  یکـي 
در  رسـانه اي  سـواد  ارزیابـي  هدفمنـد 
کـه  اسـت  ایـن  آموزشـي  سیسـتم هاي 
به طـور  رسـانه اي  سـواد  نتایـج  و  معیارهـا 
دقیـق و مشـخص اعالم نمي شـود. به عنوان 
مي کنـد  بیـان   )2۰۰۴( کریسـت1۷  مثـال، 
به طـور  رسـانه اي  بایسـتي  سـواد  واژه  کـه 
دقیـق تبییـن شـود و بـه دنبـال آن بایـد، 
اسـتانداردها و مالک هـاي مـورد نیـاز بـراي 
رسـانه اي مشـخص  نتایـج سـواد  سـنجش 
شـوند. وي افـزود بسـیاري از دانشـکده هاي 
سـواد  کـه  مي کننـد  ادعـا  عالـي  آمـوزش 
رسـانه اي در برنامه آموزشـي آن ها گنجانده 
شـده، امـا در ارائـه یـک تعریـف واحـد از 
سـواد رسـانه اي عاجزند )Christ 2004(. به 

همیـن ترتیب، برگسـما18 و کارني19)2۰۰8، 
522( پیشـنهاد مي دهنـد کـه متخصصان و 
صاحبنظـران سـواد رسـانه اي  بایـد به طـور 
شـفاف، مفاهیـم اصلـي و مهارت هاي سـواد 
آن مشـخص  از  پـس  و  بیـان  را  رسـانه اي 
کننـد کـه بـا چـه شـرایط، در چـه مـدت و 
بـا چه روش هاي آموزشـي بایسـتي از سـواد 

شـد.    بهره منـد  رسـانه اي 
 )2۰11  ،2۰1۰(  EAVI دیگـر،  طرفـي  از 
عنـوان مي کنـد کـه مشـخص کردن معیارها 
مي توانـد  رسـانه اي  سـواد  شـاخص هاي  و 
چالش برانگیـز باشـد چراکـه ایـن مفهـوم به 
بسـیاري از زمینه هـا و حوزه  هـاي مختلـف 
کـه  مي کننـد  ادعـا  آن هـا  اسـت.  مرتبـط 
یـک پژوهـش به تنهایـي نمي توانـد ارزیابـي 
جامعـي از سـواد رسـانه اي را ارائـه کنـد و 
روش  هـاي  از  دلیـل،   بایسـتي  همیـن  بـه 
دیگـري نیـز بهره بـرد. بـه گفته شـوارتز2۰و 
چنـد  رسـانه اي  سـواد   ،)2۰11( همـکاران 
به طوري کـه  اسـت  پیچیـده  و  وجهـي 
عمـاًل توسـعه یـک ابـزار واحـد کـه بتوانـد 
تمامـي  جنبه هـاي سـواد رسـانه اي و تمامي  
گروه هـاي هـدف را مورد ارزیابي قـرار دهد، 
غیرممکـن اسـت. پیشـنهاد آن هـا طراحـي 
ارزیابي هایـي جداگانـه بـراي عناصـر خاصي 
از سـواد رسـانه اي و گروه هـاي هـدف خاص 
اسـت. بـه بیانـي دیگـر، سـواد رسـانه اي در 
بسـیاري از رشـته ها و حوزه هـاي مختلـف 
ارائـه  مسـئله،  همیـن  و  گرفتـه  جـاي 
ارزیابـي  ابزار هـاي  از  مجموعـه اي منسـجم 
 Scheibe and( مي  سـازد  غیرممکـن  را 
Rogow. 2011(. اگرچـه یونسـکو )2۰13( 
بـه تازگـي یـک ماتریـس صالحیـت بـراي 
کـرده  تدویـن  اطالعاتـي  سـواد  و  رسـانه 
اسـت امـا ابزارهـاي ارزیابي دقیق بـراي این 
ماتریـس هنـوز به طـور کامـل توسـعه داده 

نشـده  اند.
کـه  مي کنـد  عنـوان   )15 ،2۰1۰( مارتنـز 
محققان  بایسـتي سـریعا، ابزارهاي پژوهشي 
معتبـر و قابل اعتمادي را به منظور بررسـي 
رسـانه اي  یادگیـري  نتایـج  بـه  پي بـردن  و 
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طراحـي کننـد. وي پیشـنهاد مي دهـد کـه 
محققـان  بایسـتي مشـخص کننـد کـه آیـا 
آمـوزش  در  شـده  فراگرفتـه  مهارت هـاي 
سـواد رسـانه اي بـه شـرایط جدیـد منتقـل 
بـه  نسـبت  مارتنـز  خیـر.  یـا  مي شـود 
ایـن مسـئله مـردد اسـت کـه بسـیاري از 
بـه اسـتفاده  یافته هـاي تحقیقـات تجربـي 
روزمـره رسـانه ها تعمیـم داده مي شـود. وي 
پیشـنهاد مي دهـد کـه پژوهش جدیـد  باید 
تأثیـر درازمـدت آموزش سـواد رسـانه اي بر 
زندگـي روزمـره افـراد را مـورد بررسـي قرار 

. هد د
کـه  دارد  اعتقـاد   )3  ،2۰۰9( فاسـترز21 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي در مراحـل آغازین 
اقدامـات  هنـوز  و  مي بـرد  بسـر  خـود 
منظـور  بـه  هدفمنـدي  تالش هـاي  و 
اسـت.  نشـده  انجـام  آن  منسـجم کردن 
اگرچـه چنـد چارچـوب و ابـزار ارزیابـي در 
 e.g. Arke( دو دهـه اخیر ارائه شـده اسـت
 and Primack 2009; EAVI 2010. 2011;
 Quin and McMahon 1995; Worsnop
Wulff 1997 ;1996(، امـا همچنان نیازمند 
بررسـي و موشـکافي بیشـتر بـراي کسـب 
 Primack( اسـت  اعتمـاد  جلـب  و  اعتبـار 
et al. 2006; Primack et al. 2009(. در 
ایـن بیـن، معایـب احتمالـي خودارزیابـي22 
نیـز مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت. اگرچه 
 e.g.( خودارزیابـي، عـادي بـه نظر مي رسـد
 used by Chang and Lui 2011; EAVI
 ،)2010. 2011; Inan and Temur 2012
امـا معمـوالً و بنـا بـه دالیـل مختلـف فاقـد 
و  هیـث2۴  دانینـگ،23  هسـتند.  اعتبـار 
کـه  مي کننـد  عنـوان   )2۰۰۴( سـولس25 
میـان خودارزشـگذاري مهـارت و عملکـرد 
واقعـي، تفاوت هـاي محسوسـي وجـود دارد 
به طوري کـه دانش آمـوزان تمایـل دارنـد تـا 
خـود را بیشـتر از آن چیـزي کـه هسـتند 
ارزشـگذاري کننـد و همـواره ادعـا مي کنند 
متوسـط  حـد  از  باالتـر  مهارت شـان  کـه 
اسـت. همچنیـن، دانش آمـوزان در مسـئله 
اتخـاذ رفتـار مطلـوب و دسـتیابي بـه نتایج 

مـورد انتظـار، بیـش از حد اغـراق مي کنند. 
 .)Dunning. Heath. and Suls 2004(
بـه  رسـانه اي  سـواد  خودارزیابـي  درواقـع، 
جـاي سـنجش شایسـتگي حقیقـي افـراد، 
بـا  رابطـه  در  را  آن هـا  نفـس  بـه  اعتمـاد 
پیام هـاي  ایجـاد  و  ارزیابـي  اسـتفاده، 
رسـانه اي مـورد اندازه گیـري قـرار مي دهـد.
آمـوزش  ارتباطـي،  پژوهـش  چارچـوب  در 
سـواد رسـانه اي بـه صـورت ّکمـي  از سـوي 
مي گیـرد.  قـرار  ارزیابـي  مـورد  محققـان 
آن هـا عوامـل به وجودآورنـده اختـالل را در 
ابزارهایـي  بـه عنـوان  شـرایط کنترل شـده 
آزمایـش  مـورد  مضـر  آثـار  کاهـش  بـراي 
قـرار مي دهنـد. آموزش سـواد رسـانه اي در 
از طـرف  محیط هایـي چـون کالس درس، 
اتخـاذ  بـا  و  کیفـي  صـورت  بـه  محققـان 
یـک رویکـرد انتقـادي یـا فرهنگـي مـورد 
 .)Martens 2010( ارزیابـي قـرار مي گیـرد
 CML(2۶بـه گـزارش مرکـز سـواد رسـانه اي
تسـت هاي  روي  غالبـاً  ارزیابـي   ،).n.d
مهارت هـاي سـطح  و  دانش هـا  بـا  مرتبـط 
کـه سـؤاالت چنـد  متمرکـز شـده  پاییـن 
گزینـه  اي مطـرح مي شـود چراکـه هرگونـه 
ارزیابـي  گسـترده ترکردن  بـراي  تـالش 
سـطح  سـؤال هاي  اضافه کـردن  طریـق  از 
 .).CML n.d( مي کنـد  ایجـاد  چالـش  بـاال 
بـه گفتـه شـیب2۷ و روگـو28 )2۰11( اگـر 
آمـوزش سـواد رسـانه اي در مـورد یـاددادن 
حقایـق مجـزا و گسسـته بـود، ارزیابـي آن 
 Scheibe and( مي شـد  انجـام  آسـان  تر 
بخـش  چنـگ29)2۰۰9(   .)2۰11  Rogow
عمـده  اي از تولیـدات رسـانه اي را بـه عنوان 
کاري خالقانـه توصیـف مي کنـد، از ایـن رو 
آن هـا را بـه عنـوان ابـزاري سـودمند بـراي 
ابزارهـاي ارزیابـي قلمـداد  اسـتانداردکردن 

. نمي کنـد
بـاال  سـطح  تفکـري  مهارت هـاي  اگرچـه 
هماننـد تجزیـه و تحلیـل، ارزیابـي و تولیـد 
جزیـي  عنـوان  بـه  رسـانه اي  پیام هـاي 
رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  از  جدایي ناپذیـر 
ایـن  ارزیابـي  امـا  مي شـود،  محسـوب 
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مهارت هـا، چالش برانگیـز هسـتند و اغلـب 
چندیـن  نمي گیرنـد.  قـرار  ارزیابـي  مـورد 
چالـش مرتبـط بـا ارزیابـي سـواد رسـانه اي 
در ایـن بخـش شناسـایي شـدند. در بخـش 
بعـدي، درک چالش هـاي ارزیابـي را با ارائه 
دیدگاه هایـي از مربیـان و محققـان آمـوزش 
از چندیـن کشـور جهـان  سـواد رسـانه اي 

مـورد بررسـي قـرار خواهـم داد.

روش تحقیق
در ایـن تحقیـق از روش ترکیبـي اسـتفاده 
شـده اسـت؛ ترکیبـي از روش هـاي کمـي  و 
منظـور شناسـایي چالش هایـي  بـه  کیفـي 
کـه کارشناسـان و صاحبنظـران در خصوص 
بـا آن مواجه  انـد.  ارزیابـي سـواد رسـانه اي 
در ایـن تحقیـق از یـک روش اکتشـافي در 
دو مرحلـه اسـتفاده شـده اسـت. نخسـت، 
اطالعـات حاصـل از مصاحبه هـاي کیفـي با 
نمونـه کوچکي از متخصصان آموزش سـواد 
رسـانه اي گـردآوري و مـورد تحلیـل قـرار 
گرفـت تـا از ایـن طریـق، چالش هاي سـواد 
رسـانه اي مورد بررسـي قـرار گیـرد و بتوان 
از ایـن اطالعـات بـراي توسـعه یـک تحقیق 
بسـط دادن  و  اعتباربخشـي  جهـت  کمـي  
از  بزرگ  تـري  نمونـه  بـا  کیفـي  یافته هـاي 
متخصصـان و صاحبنظـران آمـوزش سـواد 
رسـانه اي از سراسـر جهـان اسـتفاده کـرد. 
سـپس، اطالعـات کیفي حاصـل از مصاحبه 
 )1۰=n( رسـانه اي  سـواد  کارشناسـان  بـا 
جمـع آوري شـد. پـس از آن، یـک دیـدگاه 
چالش هـاي  و  مسـئله  از  بیشـتر  توصیفـي 
آمـوزش سـواد رسـانه اي از طریـق اجـراي 
یـک نظرسـنجي کیفـي توسـعه داده شـد.

این تحقیق، بخشـي از یک تحقیق وسـیع تر 
در مـورد درک ارزیابي سـواد رسـانه اي بود. 
عـالوه بـر سـؤاالت مرتبـط بـا چالش هـاي 
نظرسـنجي ها،  و  مصاحبه هـا  در  ارزیابـي، 
ابزارهـاي  اهـداف،  بـه  مربـوط  سـؤاالت 
ارزیابـي و پیشـنهادهایي کـه کارشناسـان و 
صاحبنظـران سـواد رسـانه اي در خصـوص 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي داشـتند، گنجانده 

شـده اسـت. از آن جایي که پرداختن به کل 
پژوهـش در ایـن مقالـه امکان پذیـر نیسـت، 
بنابرایـن در این جـا فقـط در مـورد چالش ها 
و مسـائل مرتبـط با آموزش سـواد رسـانه اي 

پرداخت. خواهیـم 

 مصاحبه هاي كیفي مرحله اولـ 
کیفـي  تحقیقـات  عمدتـاً  شـرکت کنندگان. 
نسـبتاً  نمونـه  یـک  روي  عمیـق  به طـور 
کوچـک متمرکـز مي شـود کـه بـه صـورت 
هدفمنـد انتخاب شـده  اند. پاتـون3۰)2۰۰2( 
در ایـن رابطـه عنـوان مي کنـد کـه منطـق 
و قـدرت نمونه گیـري هدفمنـد در انتخـاب 
جهـت  از  کـه  اسـت  نهفتـه  نمونه هایـي 
مطالعـه  بـراي  و  بـوده  غنـي  اطالعـات 
بـراي   .)23۰( مي شـوند  برگزیـده  عمیـق 
ایـن منظـور، نمونه هـاي غنـي از اطالعـات 
انتخـاب  کیفـي  مصاحبه هـاي  بـراي 
بـراي  مشـخص  اسـتراتژي  مي شـوند. 
از  ترکیبـي  شـرکت کنندگان،  انتخـاب 
اسـت  اسـتثنایي31  مـوارد  از  نمونه  گیـري 
کـه ایـن کار از طریـق انتخـاب نمونه هـاي 
غنـي از اطالعـات در مـورد موضـوع تحقیق 
و نمونه  گیـري بـا حداکثر اختـالف از طریق 
انتخـاب کارشناسـان و صاحبنظـران سـواد 
 n( رسـانه اي از کشـورها و سـوابق مختلـف
از آن جهـت کـه  =1۰( صـورت مي گیـرد. 
ممکـن اسـت برخـي اطالعـات اعالم شـده 
در ایـن مصاحبه هـا حسـاس بـه نظر برسـد 
)هماننـد ضعـف در شـیوه هاي ارزیابـي(، از 
نام مسـتعار به جـاي نام مصاحبه شـوندگان 
اسـتفاده شده اسـت. این مصاحبه از افرادي 
بـا سـابقه حرفـه  اي و از کشـورهاي مختلف 
یـک  بـه  مي تـوان  ایـن رو،  از  شـده،  تهیـه 
درک جهانـي نسـبت بـه شـیوه هاي ارزیابي 
سـواد رسـانه اي رسـید. نمونه حاضر شـامل 
ایـاالت  کشـورهاي  از  شـرکت کنندگاني 
متحـده، اسـترالیا، کانـادا، بریتانیـا، بلژیک و 
هنگ کنـگ اسـت. در ایـن تحقیـق، از هفت 
مصاحبه شـونده اسـتفاده شـد کـه همگـي 
معلـم و محقـق بودنـد، به طوري کـه یکـي 
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از ایـن هفـت نفر، مدیر یک سـازمان سـواد 
رسـانه اي بـزرگ بود و شـخص دیگر پیش تر 
بـه عنـوان یـک پژوهشـگر میدانـي فعالیت 
مي کـرد و یکـي دیگـر از اعضـاي ایـن تیـم 

نیـز یـک معلـم بود.     
سـاختاریافته  نیمـه  پروتـکل  یـک  ابـزار. 
دیدگاه هـاي  بررسـي  و  منظـور کشـف  بـه 
ارزیابـي  بـا  رابطـه  در  مصاحبه شـوندگان 
سـواد رسـانه اي طراحـي شـد. سـپس ایـن 
تحلیـل  و  تجزیـه  از  پـس  تحقیـق،  ابـزار 
در  و  شـد  داده  توسـعه  کیفـي  اطالعـات 
کدهـا  اسـاس  بـر  تحقیـق  سـؤاالت  آخـر، 
در  مشخص شـده  دسـته  بندي هاي  و 
شـدند.  تنظیـم  کیفـي،  مرحلـه  خـالل 
مصاحبه شـوندگان چالش هـاي متعـددي را 
ذکـر کردند کـه در خالل کار ارزیابي سـواد 
رسـانه اي با آن مواجه شـده بودند. درنهایت، 
بـه پاسـخ دهندگان فهرسـتي از چالش هایي 
داده شـد کـه در طـي مصاحبه ها اسـتخراج 
شـد. بـه منظـور اعتباربخشـي و تعمیم دهي 
پاسـخ دهندگان  از  کیفـي،  یافته هـاي  ایـن 
در پژوهـش پرسـیده شـد کـه آیـا تاکنـون 
بـا ایـن چالش هـا مواجـه بوده  انـد یـا خیـر؛ 
و این کـه تـا چـه انـدازه اعتقـاد دارنـد کـه 
سـواد  آمـوزش  زمینـه  در  چالش هـا  ایـن 
رسـانه اي مهـم هسـتند. روي ایـن پروتـکل 
بیشـتر کار شـد و اعتبـار آن از طریـق سـه 
داور متخصـص افزایـش یافت. )معتبر شـد(

اطالعـات.  تحلیـل  و  تجزیـه  و  جعـع آوري 
کنفرانـس  ویدئـو  طریـق  از  مصاحبه هـا 
آنالیـن  صـورت  بـه  تصویـري،  و  صوتـي 
برگـزار و ثبـت و ضبـط شـد. هـر کـدام از 
مصاحبه هـاي حـدود ۶۰ دقیقـه بـه طـول 
انجامیـد. متـن مربـوط بـه مصاحبه هـا بـه 
مصاحبه شـوندگان  بـراي  بررسـي  منظـور 
ارسـال شـد. هر کـدام از این متن هـا، دو بار 
کدگـذاري شـدند. در اولیـن مرحلـه، کدهـا 
شـدند.  مشـخص  کلـي  دسـته بندي هاي  و 
کدگـذاري  مـورد  تم هـا  شناسـایي  سـپس 

قـرار گرفتنـد.

 تحقیق مرحله دومـ 
در  پاسـخ دهندگان  شـرکت کنندگان. 
ایـن پژوهـش، از میـان متخصصـان سـواد 
از  عرصـه  ایـن  صاحبنظـران  و  رسـانه اي 
سراسـر جهان بودند. اسـتراتژي خاص مورد 
شـرکت کنندگان،  انتخـاب  بـراي  اسـتفاده 
نمونه  گیـري بـا حداکثـر اختـالف32 بـود که 
ایـن امـر از طریـق تماس بـا کارشناسـان و 
صاحبنظـران سـواد رسـانه اي از کشـورهاي 
مختلـف جهـان و بـا سـابقه متنـوع میسـر 
اسـاس  بـر  پاسـخ دهندگان  سـپس،  شـد. 
چراکـه  شـدند  انتخـاب  معیارهـا  ایـن 
ممکـن اسـت چالش هـاي سـواد رسـانه اي 
چـون  دالیلـي  بـه  بنـا  تمامي کشـورها  در 
دولتـي  قوانیـن  آموزشـي،  سیسـتم هاي 
یکسـان  مؤسسـات  بـه  مربـوط  مقـررات  و 
نباشـد. بـه عـالوه، ایـن احتمـال نیـز وجود 
بـا  صاحبنظـران  و  کارشناسـان  کـه  دارد 
توجـه بـه فاکتورهایـي چـون مخاطباني که 
بـا آن هـا سـروکار دارنـد و تجربـه چندیـن 
برخـورد  متفاوتـي  چالش هـاي  بـا  سـاله، 

کـرده باشـند.
نمونه  گیـري گلولـه برفي نیـز در این تحقیق 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در این جـا از 
پاسـخ دهندگان خواسـته شـد تـا اطالعـات 
تمـاس با سـایر افـراد مرتبط در ایـن زمینه 
طریـق  از  را  نظرسـنجي  و  کننـد  قیـد  را 
انجمن هـاي سـواد رسـانه اي پخـش کننـد. 
ایـن پیمایـش بـا 133 پاسـخ دهنده کامل و 
بخشـي از آن نیز با 38 پاسـخ دهنده تکمیل 
از  شـده  جمـع آوري  اطالعـات  تنهـا  شـد. 
نظرسـنجي هاي تکمیل شـده مـورد تجزیه و 
تحلیـل قرار گرفتند. پاسـخ دهندگان شـامل 
افـرادي از 35 کشـور مختلـف و از پنج قاره 
متفـاوت بودنـد. کشـورهایي کـه بیشـترین 
نماینـده را در ایـن پژوهش داشـتند عبارت 
بودنـد از ایاالت متحـده )3۰ نفر(، اسـترالیا 
)1۷ نفـر(، هلند )1۰ نفـر( و فنالند )۷ نفر(. 
پاسـخ دهندگان گزارشـي از نقـش خـود در 
آمـوزش سـواد رسـانه اي را ارائـه کردنـد که 
در ایـن بیـن، برخي ها داراي چندین سـمت 
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بودنـد. از میـان 133 پاسـخ دهنده، ۷۶ نفـر 
از آن هـا بـه عنوان معلـم، ۷۰ نفر بـه عنوان 
محقـق، ۶۶ نفـر بـه عنـوان توسـعه دهنده 
 ۴۰ و  رسـانه اي  سـواد  آموزشـي  محتـواي 
نفـر دیگـر نیـز بـه عنـوان افـراد درگیـر بـا 
آمـوزش سـواد رسـانه اي حضـور داشـتند. 
حـدود 58 درصـد از پاسـخ دهندگان عنوان 
در  را  چندگانـه  اي  نقش هـاي  کـه  کردنـد 
مي کننـد.  ایفـا  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش 
بـه طـور متوسـط، پاسـخ دهندگاني کـه بـه 
بودنـد،  کـرده  نقـش  ایفـاي  معلـم  عنـوان 
بالـغ بـر 1۴.21 سـال سـابقه تدریـس را در 
کارنامـه داشـتند )SD=1۰.۷۰(. همچنیـن، 
کـه  محققانـي  بـراي  سـابقه  میـزان  ایـن 
کارهـاي پژوهشـي انجام داده بودنـد برابر با 
 .)8.8۰=SD( 11.۴5 سـال عنوان شـده بود
 11.1۴ سـابقه  متوسـط  ایـن،  بـر  عـالوه 
در  کـه  پاسـخ دهندگاني  بـراي  نیـز  سـال 
سـواد  آمـوزش  محتـواي  تولیـد  زمینـه 
رسـانه اي فعالیـت داشـتند، ذکـر شـده بود 
)SD=9.2۰(. درنهایـت، مي تـوان گفـت که 
پاسـخ دهندگان در ایـن تحقیـق بـا طیـف 
آموزش هـاي  و  مخاطبـان  از  گسـترده  اي 
سـواد رسـانه اي در زمینه هـا و موضوع هـاي 

مختلـف سـروکار داشـتند.
بـر  مبتنـي  نظرسـنجي  ابـزار  یـک  ابـزار. 
وب بـا اسـتفاده از نتایـج تجزیـه و تحلیـل 
اطالعـات کیفـي طراحي شـد کـه اطالعات 
و راهنمایي هایـي را در خصـوص حوزه هـاي 
مرتبـط ارائـه مـي داد. پـس از اتمـام مراحل 
سـاخت، این ابزار با اسـتفاده از ورودي سـه 
داور متخصـص مـورد بازبیني و اطـالح قرار 

 . فت گر
اطالعـات.  تحلیـل  و  تجزیـه  و  جمـع آوري 
ژانویـه  ماه هـاي  در  نظرسـنجي  اطالعـات 
و فوریـه 2۰1۴ گـردآوردي شـد. اطالعـات 
کمـي  بـا نرم افـزار SPSS مـورد تجزیـه و 
تحلیـل قـرار گرفـت و برخـي متغیرهـا قبل 

از تحلیـل، مجـدداً کدگـذاري شـدند. 
در گام بعدي، مسـائل و چالش هاي اصلي را 
کـه از دل تجزیه و تحلیل مصاحبه  اي کیفي 

بیرون آمدند به همراه شـواهدي از اطالعات 
نظرسـنجي ارائـه کردیـم. ایـن امـر بـه مـا 
کمـک مي کنـد تـا نشـان دهیم کـه واکنش 
بـه  نظرسـنجي  پاسـخ دهندگان  برخـورد  و 
ایـن چالش هـا و مسـائل چگونه بوده اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، مـا گزارشـي را ارائـه کردیم 
که در آن مشـخص شـده که چنـد درصد از 
پاسـخ دهندگان نظرسـنجي ایـن چالش هـا 
را در زمینـه آموزش سـواد رسـانه اي مهم و 
حائـز اهمیت قلمـداد مي کننـد؛ البته بدون 
در نظرگرفتـن ایـن امـر کـه آیـا خـود آن ها 
نیـز هنـگام کار آمورشـي بـا ایـن چالش هـا 

برخـورد داشـته اند یـا خیر.

نتیجه گیري
هشـت چالـش اصلـي از طریـق مصاحبه هـا 
واسـطه  بـه  آن  اعتبـار  و  مشـخص 
از  کـدام  هـر  شـد.  تأییـد  پاسـخ  دهندگان 
چالش هاي زیر حداقـل ده بار در مصاحبه ها 
بیـان  مصاحبه شـونده  چهـار  حداقـل  بـا  و 

شـدند.
روش هـا و معیارهـاي ارزیابـي بـا توجـه بـه 
شـرایط انتخاب مي شـوند و جهاني نیسـتند

بـراي  خاصـي  روش  هیـچ  آن جایي کـه  از 
اندازه  گیـري در این زمینه حـرف اول و آخر 
را نمي زنـد، محققـان و مربیـان از روش هاي 
ارزیابـي متنوعي بـراي این منظور اسـتفاده 
ارزیابـي  معیـار  یـک  درواقـع،  و  مي کننـد 
مشـخصي را ایجـاد مي کننـد کـه با شـرایط 
یادگیـري خـاص در آن مناطـق همخوانـي 
دارد. دکتـر مـاس،33 در ایـن رابطـه عنـوان 
مي کنـد کـه ارزیابي سـواد رسـانه اي به طور 
دقیـق و حرفـه  اي طراحـي و توسـعه داده 
بـه  نشـده اسـت. »اگرچـه موضـوع داغـي 
نظـر مي رسـد، امـا هنـوز تحقیقـات تجربي 
کافـي در ایـن زمینه صـورت نگرفته اسـت. 
نمي توانیـد  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه 
اندازه  گیري هـاي دقیقـي را کـه مـورد تأیید 
یـک انجمن و گـروه بزرگ تري قـرار بگیرد، 

دهید.« ارائـه 
»ایـن  مي گویـد:  ادامـه  در  مـاس  دکتـر 
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مسـئله یـک چالـش بـه حسـاب مي  آید که 
هیـچ اتفـاق نظـر یا نوعـي دیدگاه مشـترک 
در خصـوص ابزارهـاي اندازه  گیري مناسـب 
وجـود نـدارد و مـن فکـر مي کنـم کـه اگـر 
بـه سـایر رشـته ها در روان  شناسـي نگاهـي 
بیندازیـد، بي  تردیـد رشـته هایي را خواهیـد 
در  توافقنامـه  اي  نوعـي  آن  در  کـه  دیـد 
اندازه  گیـري  و  سـنجش  نحـوه  خصـوص 
اسـت.  شـده  تنظیـم  مشـخص  چیزهـاي 
بنابرایـن، مـا بـا یـک مشـکل بسـیار بزرگ 

مواجهیـم.«
سـواد  آمـوزش  متخصصـان  از  برخـي 
ابزارهـاي  و  تعاریـف  دنبـال  بـه  رسـانه اي 
جهانـي در ایـن زمینه هسـتند. دکتر لین3۴ 
در ایـن رابطـه عنـوان مي کنـد بـراي این که 
بخواهیـم آموزش سـواد رسـانه اي را به یک 
رشـته علمي  دانشـگاهي تبدیـل کنیم »نیاز 
بـه یـک روش پژوهشـي منسـجم، تئـوري 
داریـم.  ارزیابـي  اسـتانداردهاي  و  پژوهـش 
مـا نیازمند یـک دیـدگاه مشـترک در مورد 
چیسـتي سـواد رسـانه اي و نحـوه ارزیابـي 
آن هسـتیم.« وي در ادامـه اضافـه مي کنـد 
کـه در حـال حاضـر، هیچ گونـه اسـتاندارد 
مشـترک یـا روشـي هدفمنـد بـراي ارزیابي 
سـواد رسـانه اي وجود نـدارد. ایـن چنین به 
نظـر مي رسـد که این مسـئله به یک سـؤال 
کلـي مرتبـط مي شـود کـه دکتـر اسـمیت 
بـه آن اشـاره مي کنـد. وي مي گویـد: »بـه 
اعتقـاد مـن، یکي از چالش هـاي پژوهش در 
زمینـه آمـوزش سـواد رسـانه اي ایـن اسـت 
کـه ایـن سـؤاالت را از خـود بپرسـیم: آیـا 
یـک سـواد رسـانه اي جهانـي وجـود دارد؟ 
آیـا مي تـوان از دانـش و اطالعات ارائه شـده 
در  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  خصـوص  در 
سـایر مناطقي اسـتفاده کـرد که از شـرایط 
زمینـه  اي متفاوتي برخوردار هسـتند و درک 

سـواد رسـانه اي را ارتقـا داد؟«
به طـور مشـابه، زماني کـه از پاسـخ دهندگان 
در مـورد این کـه بـا چـه چالش هـاي سـواد 
پرسـیده  داشـته  اند  برخـورد  رسـانه اي 
از 133 شـرکت کنندگان  شـد، ۴۶ درصـد 

اعتقـاد داشـتند کـه شـخصاً بـه ایـن نتیجه 
رسـیده  اند کـه »نتایـج سـواد رسـانه اي بـه 
طـور دقیـق و کامـل تعریـف نشـده اسـت، 
بنابرایـن مشـخص نیسـت کـه دقیقـاً چـه 
چیـزي  بایسـتي مـورد ارزیابي قـرار گیرد.« 
اگرچـه برخـي از کارشناسـان تالش هایي را 
در زمینـه توسـعه یـک ابـزار مشـخص براي 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي انجـام داده  انـد امـا 
بسـیاري از مصاحبه شـوندگان عنوان کردند 
کـه ارزیابـي سـواد رسـانه اي، بـه موقعیت و 
شـرایط بسـتگي دارد. دکتـر لیـن در ایـن 
از  اسـتفاده  کـه  مي دهـد  توضیـح  رابطـه 
متفـاوت  مختلـف  فرهنگ هـاي  در  رسـانه 
اسـت بنابراین، سـواد رسـانه اي در کشـوري 
هماننـد آمریـکا با سـواد رسـانه اي در چین 
متفـاوت اسـت. بـه همیـن ترتیـب، سـطوح 
ارزیابي هـاي متفاوتـي  نیـز  سـني مختلـف 
مي گویـد  دکتـر  هامونـد35  مي طلبنـد.  را 
از یـک طـرح کدگـذاري  نتوانسـت  او  کـه 
کـه بـراي یـک مدرسـه خصوصـي طراحـي 
کـرده بود، براي بررسـي یـک جمعیت گروه 
اقلیـت مورد اسـتفاده قرار دهـد. وي در این 
رابطـه توضیـح مي دهـد: »مـا بـه آن هـا از 
طریـق گروه هـاي مرجع شـان نـگاه کردیـم 
چراکـه حقیقتـاً نمي تـوان فرزنـدان مدیران 
شـرکت گـوگل را بـا فرزندان کارگـران یک 
کارخانـه در یـک مقیـاس جهانـي مقایسـه 
کـرد، کاري کـه بـه هیـچ عنـوان عادالنـه و 
منصفانـه نیسـت.« از طرفـي دیگـر، دکتـر 
اسـمیت3۶ در ایـن بـاره مي گویـد کـه تیـم 
تحقیقاتـي اش، آمـوزش سـواد رسـانه اي را 
بـر اسـاس زمینـه آموزشـي مـورد ارزیابـي 
قـرار مي دهنـد. بـه عنـوان مثـال، زماني که 
تعـداد دانش آموزان کم اسـت، آن ها بیشـتر 
بـه ارزیابـي کیفـي آموزش سـواد رسـانه اي 
تمایـل دارنـد و زمانـي که با تعداد بیشـتري 
ترکیبـي  روش هـاي  از  دارنـد،  سـروکار 

مي کننـد. اسـتفاده 
و  پژوهـش  کمبـود  بـه  مربـوط  چالـش 
توافقنامـه در خصـوص روش هـاي ارزیابـي، 
تـالش بـراي تعریـف ایـن نکتـه اسـت کـه 
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چـه چیـزي بـه عنـوان یـک عمـل و دانش 
معتبـر شـناخته مي شـود. آقـاي فـارل3۷ در 
»مي توانیـد  مي دهـد:  توضیـح  رابطـه  ایـن 
بـه ویدئوهایـي بنگریـد که توسـط کودکان 
ایـن  بـه  نـگاه  بـا  مـن  مي شـوند.  سـاخته 
ویدئوهـا مي توانـم بگویـم: فوق العاده اسـت، 
بسـیار هنرمندانـه ویرایـش شـده اسـت. اما 
ممکن اسـت شـخص دیگـري بگویـد: ُخب، 
آن هـا از ایـن کار چـه چیزي یـاد گرفتند؟«

دکتـر دیویـس38 نیز در همین راسـتا عنوان 
مي کنـد کـه مفاهیمـي  چـون خالقیـت را 
تعییـن و مشـخص  بـه سـادگي  نمي تـوان 
مي دهـد:  توضیـح  ادامـه  در  وي  کـرد. 
بـه  مشـغول  دبیرسـتان  در  کـه  »افـرادي 
تحصیـل هسـتند، عالقـه زیادي به سـاخت 
فیلم هـاي ترسـناک دارنـد. حـال، زماني کـه 
موفـق بـه سـاخت چنیـن فیلمي  بر اسـاس 
فـوت و فن هایـي شـدند کـه در ایـن زمینه 
فـرا گرفته  انـد، شـما مي توانیـد ایـن سـؤال 
را بپرسـید کـه واقعـاً آن هـا چـه چیـزي را 
آن هـا  آیـا  کرده  انـد؟  ثابـت  فیلـم  ایـن  در 
خالقیت شـان را در الگوبـرداري از قالب هاي 
فیلـم  سـاخت  در  افـراد  سـایر  فیلمسـازي 
ترسـناک نشـان دادنـد؟ یـا این کـه آیـا بـا 
دنبال کـردن قالب هـاي فیلمسـازي خالقیت 
نشـان  را  مهـارت خـود  و  توانایـي  واقعـي، 
داده  انـد و ثابـت کرده  انـد کـه تـا چـه اندازه 
در ایـن زمینـه حساسـیت و زیباشناسـي را 

گرفته  انـد؟« کار  بـه 

تفکر انتقادي یا حفظ كردن محتوا
ارزیابي هـاي  از  حرکـت  و  تغییـر  اگرچـه 
سـطح پاییـن بـه مهارت هاي تفکري سـطح 
بـاال بسـیار مهـم اسـت، اما ایـن امـر از نگاه 
مصاحبه شـوندگان بسیار دشـوار عنوان شد. 
بـر قوانیـن و مقـررات، چالش هـاي  عـالوه 
آموزشـي نیـز وجـود دارنـد. دکتـر لیـن در 
ایـن رابطه عنـوان مي کند که بررسـي هایش 
روي رفتـار و فعالیـت دانش آمـوزان نشـان 
مي دهـد کـه اغلـب آن هـا از یکدیگـر تقلید 
مي کننـد. پـس از آن کـه یک گـروه، تحلیل 

و  دوم  گروه هـاي  مي دهـد،  ارائـه  را  خـود 
چهـارم نمونـه ذکـر شـده از سـوي گـروه 
اول را دنبـال مي کننـد. ایـن باعث مي شـود 
کـه دانش آمـوزان در سـطوح پاییـن فکـري 
بماننـد. آقـاي فـارل نیـز در همیـن رابطـه 
عنـوان مي کنـد زماني کـه وي یـک آزمـون 
آسـان را مـورد ارزیابـي قـرار مي دهـد، در 
ابتـدا ممکـن اسـت بـه ایـن موضـوع فکـر 
یـک  مي تواننـد  دانش آمـوزان  کـه   کنـد 
را  آن  و  کـرده  درک  خوبـي  بـه  را  متـن 
تحلیـل کننـد »امـا درواقـع پـس از آن کـه 
شـما 1۰ مقالـه نسـبتاً مشـابه دیگـر را نیـز 
مطالعـه مي کنیـد بـه ایـن نتیجه مي رسـید 
در  تنهـا  دانش آمـوزان،  ایـن  پاسـخ  کـه 
مـواردي خالصـه مي شـود کـه از معلمـان 
 25 درمجمـوع،  گرفته  انـد.«  یـاد  خـود 
درصـد از پاسـخ دهندگان عنـوان کردند که 
ارزیابي هایـي فراتـر از تفکرات سـطح پایین 

و دانـش محتوایـي، امـري دشـوار اسـت.

مسـائل مربـوط بـه تفسـیر و پایایي 
دروني

مربیان و محققـان، همواره در تالش و تکاپو 
بـراي ارزیابـي سـواد رسـانه  اي دانش آموزان 
هسـتند. آقـاي فـارل یـادآور مي  شـود حتي 
بخواهنـد  محققـان  و  مربیـان  زماني کـه 
سـواد  معیارهـاي  در خصـوص  را  تعریفـي 
رسـانه اي ارائـه دهنـد، تعاریف آن ها بیشـتر 
نسـبي اسـت و بـه تفسـیر معلمـان از نحوه 
بسـتگي  دانش آمـوزان  عملکـرد  ارزیابـي 
دارد. وي در ادامـه افـزود: »حتـي در غیـر 
ایـن صـورت هـم کار بسـیار دشـوار خواهد 
بـود چراکـه معیارهایي از قبیـل درک عالي، 
خـوب یـا حداقلـي مطرح مي شـوند کـه باز 
هـم هـر کـدام از این ها نسـبي هسـتند.« از 
آن جـا کـه برخـي مفاهیـم نظري و فلسـفي 
هماننـد خالقیـت ممکـن اسـت بـه بحثـي 
کـه ایـن مفاهیـم در آن هـا مطرح مي شـود 
تعریـف شـوند، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
در میـان معلمـان، هـر کدام ایـن مفاهیم را 
بر اسـاس اعتقادات و سـابقه خـود تعریف و 
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تفسـیر مي کننـد.« دکتـر دیویـس در ایـن 
رابطـه مي گویـد که درک یک معلم از سـواد 
رسـانه اي، بـه نحوه قضاوتـش برمي گردد. به 
عبـارت دیگـر، معلمي  کـه همـواره موضعي 
حمایتـي را اتخـاذ مي کنـد، ممکـن اسـت 
متفـاوت  را  دانش آمـوزان  پاسـخ هاي 
موضـع  از  کـه  کنـد  ارزیابـي  معلمـي    از 
فـارل  آقـاي  اسـت.  برخـوردار  ترقي خـواه 
در ایـن رابطـه عنـوان مي کنـد کـه معلمان 
دیدگاه هـاي  اغلـب  گیرنـدگان،  آزمـون  و 
خـود را در آمـوزش سـواد رسـانه اي لحـاظ 
مي کننـد و ایـن مسـئله باعـث مي شـود که 
جهت گیـري فلسـفي آن هـا بر نحوه تفسـیر 

عملکـرد دانش آمـوزان تأثیـر بگـذارد.
دانش آمـوزان  عملکـرد  معلمـان  زماني کـه 
را متفـاوت بـا یکدیگـر، ارزیابـي مي کننـد، 
محققـان پایایـي درونـي آن را پاییـن عنوان 
دیویـس،  دکتـر  و  فـارل  آقـاي  مي کننـد. 
عنـوان کرده  انـد کـه پایایـي درونـي پایین، 
بـه  مربـوط  کارهـاي  ارزیابـي  در  بیشـتر 
تـا  مي شـود  مشـاهده  رسـانه اي  تولیـدات 
ارزیابـي رسـانه اي. آقاي فـارل در این رابطه 
مي گویـد کـه تیم تحـت رهبـري اش، تقریباً 
را  و درجه هـا  رتبه هـا  نیمـي  از کارهـا،  در 
در  تغییـر  ایـن  اگـر  حتـي  دادنـد،  تغییـر 
بسـیاري از مـوارد ناچیـز بـود. با ایـن حال، 
بـه  ادامـه چنیـن گفـت کـه »شـما  در  او 
یـک نسـبت معینـي دسـت خواهیـد یافـت 
احتمـاالً حـدود 1۰ درصـد از مـدارس کـه 
تغییـرات در آن هـا بسـیار گسـترده اسـت و 
ایـن یـک مشـکل بزرگ محسـوب مي شـود 
چراکـه مشـاهده خواهیـد کـرد کـه آن هـا 
دکتـر  نمي فهمنـد.«  را  اسـتاندارد  اصـاًل 
کار  هدایتـش،  تحـت  تیـم  کـه   هامونـد 
تحلیـل رسـانه اي را ارزیابـي کـرد، در ایـن 
پایایـي درونـي  یـادآوري کـرد کـه  رابطـه 
پاییـن، در تحقیقاتـش نیـز بـه یک مشـکل 
بـدل شـد کـه او را مجبـور بـه کدگـذاري 
از مـوارد  امـا در حـدود 1۰ درصـد  کـرد، 
این مشـکل وجـود داشـت. چندین مسـئله 
مرتبـط بـا پایایـي درونـي، چالش هایـي را 

بـراي پاسـخ دهندگان نظرسـنجي به وجـود 
 3۶ شـرکت کننده،   133 میـان  از  آورد. 
درصـد از آن هـا عنـوان کردند کـه »دخالت 
ارزیابي هـا  فلسـفي در  نـدادن دیدگاه هـاي 
و فکرنکـردن دربـاره تأثیـر گذشـته فـرد در 
ارزیابـي دانش آمـوزان امـري بسـیار دشـوار 
از  درصـد   3۴ ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت.« 
پاسـخ دهندگان ایـن مسـئله را یـک چالش 
عنـوان کردنـد کـه معلمـان مختلـف اغلـب 
نمره هـاي  دانش آمـوزان،  مشـابه  کار  بـه 
 23 »همچنیـن،  مي دهنـد.  را  متفاوتـي 
درصـد از پاسـخ دهندگان عنـوان کردند که 
مقایسـه نمـره یـک کالس یا یک مدرسـه با 

نمـرات کالس دیگـر دشـوار اسـت.«

همبسـتگي در مورد میزان سـنجش 
سـواد رسانه اي

شـرکت  کنندگان در میـزان سـنجش تنـوع 
سـواد  ارزیابـي  در  موجـود  توانایي هـاي 
رسـانه اي بـا چالـش مواجه شـدند. برخي ها 
نسـبت بـه عـدم توانایي در توسـعه و تدوین 
اقدامـات مربـوط به ارزیابي، ناامید و دلسـرد 
بودنـد. بـراي مثـال، دکتـر شـرمن39 عنوان 
مي کنـد کـه این رشـته نیازمند راهي اسـت 
کـه بتوانـد از طریق آن نشـان دهـد ارزیابي 

سـواد رسـانه اي مفیـد واقـع خواهد شـد:
خانـم بـراون۴۰ عنـوان مي کنـد کـه بایـد از 
طریـق شـواهد نشـان داد کـه دانش آموزان 
ادامـه  در  وي  گرفته  انـد.  یـاد  را  مـواردي 
افـزود بایـد شـواهدي را بـراي مـردم درک 
درسـتي از کاري بـه وجـود آوریـد کـه در 
و  منطقـي  تـا  هسـتید،  آن  اجـراي  حـال 
قابـل قبول باشـد. افـراد اغلـب در این مورد 
بسـیار مـردد هسـتند که همین مسـئله کار 
را سـخت مي کنـد. دکتـر لین در ایـن رابطه 
یادگیـري  سـنجش  کـه  مي کنـد  عنـوان 
سـواد رسـانه اي، امر بسـیار دشـواري است. 
بـه عبارتـي دیگـر، اسـتفاده از ارزیابي هـاي 
کمـي  و اسـتاندارد شـده بـراي دسـتیابي به 
ایـن هـدف در برخـي مصاحبه هـا، کارایـي 
چندانـي نداشـت و مفیـد واقـع نشـد. آقاي 
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فـارل ادامـه داد کـه تنها برخـي مهارت هاي 
استانداردشـده  تسـت هاي  در  خـاص 
ایـن  در  او  گرفتنـد.  قـرار  ارزیابـي  مـورد 
رابطـه افـزود: »تجربـه چندیـن سـاله مـن 
آزمون هـا  برگـزاري  و  کالس هـا  اداره  در 
بـراي  تنهـا  آزمون هـا  نشـان مي دهـد کـه 
اسـت  مفیـد  کـودکان  از  کوچکـي  بخـش 
بایـد حفـظ  را  کـه مي داننـد چـه چیـزي 
کننـد. آن هـا پـس از کسـب نمـره، تمامـي  
آنچـه را کـه حفـظ کرده  انـد، بـه فراموشـي 

مي سـپارند.«
مصاحبه هـا،  از  حاصـل  نتایـج  اسـاس  بـر 
یکـي از چالش هـاي پیـش روي آزمون هاي 
ایـن  در  اغلـب  کـه  اسـت  ایـن  رسـمي، 
آزمون هـا، تنهـا یـک پاسـخ درسـت مـورد 
تأییـد اسـت. بـه بیانـي دیگـر، پاسـخي که 
بتـوان آن را از طریـق کامپیوتر مورد ارزیابي 
و امتیازدهـي قـرار داد. یکي از نکات مهم در 
خصـوص سـواد رسـانه اي، تعدد پاسـخ هاي 
درسـت اسـت. دکتر اسـمیت در ایـن رابطه 
بیـان مي کنـد کـه گاهـي ممکـن اسـت که 
پاسـخ یـک سـؤال »بسـتگي دارد« باشـد. 
درواقـع، بیشـتر پاسـخ هاي سـواد رسـانه اي 
کامـل  طـور  بـه  یـا  درسـت  به طورکامـل 
دو  ایـن  بیـن  چیـزي  و  نیسـتند  اشـتباه 

هسـتند. 
کـه  مي  کنـد  عنـوان  شـرمن  دکتـر 
را  پاییـن  سـطح  تفکـري  مهارت هـاي 
مي تـوان بـه صـورت کمـي  مـورد سـنجش 
و اندازه  گیـري قـرار داد، امـا متأسـفانه وي 
هنـوز موفـق بـه کشـف یـک ابـزار کمي  که 
بتوانـد به طـور مؤثـر مهارت هـاي سـطح باال 
را ارزیابـي کنـد، نشـده اسـت. تقریبـا ۴5 
نظرسـنجي،  بـه  پاسـخ دهندگان  از  درصـد 
اعتقـاد داشـتند کـه ارزیابي رسـمي  همانند 
سـؤاالت چند گزینـه  اي یا امتحانـات کتبي، 
واقعـي  یادگیـري  نشـان دهنده  نمي توانـد 

افـراد باشـد.

فقـدان آمادگـي و آموزش هـاي الزم 
معلمان بـراي 

معلمـان  بـراي  کافـي  آموزش هـاي  نبـود 
نیـز مي توانـد در عـدم توانایـي در ارزیابـي 
تأثیرگـذار  پاییـن  سـطح  مهارت هـاي 
عنـوان  بـاره  ایـن  در  بـراون  خانـم  باشـد. 
مي کنـد کـه وي هنـگام مشـاهده کالس ها، 
دانش آمـوزان  زماني کـه  مي شـد  متوجـه 
سـؤاالت جالـب یـا دشـوار را از معلـم خـود 
مي پرسـیدند، معلمـان از آمادگـي الزم براي 
برخـوردار  سـؤاالت  ایـن  بـه  پاسـخگویي 
نبودنـد و از ایـن رو، پاسـخ مناسـبي را ارائـه 
نمي کردنـد. عـالوه بـر ایـن، دکتـر دیویـس 
برنامـه  در  زودي  بـه  کـه  کـرد  عنـوان 
درسـي مـدارس ابتدایـي اسـترالیا، درسـي 
بـا عنـوان هنرهـاي رسـانه۴1 اضافـه خواهد 
شـد. اگرچـه معلمانـي کـه در ایـن مدارس 
فعالیـت مي کنند،  بایسـتي مفاهیـم کلیدي 
سـواد رسـانه اي را بـه دانش آمـوزان آموزش 
امـا  قـرار دهنـد،  ارزیابـي  مـورد  و سـپس 
حقیقـت ایـن اسـت که ایـن افراد بـه عنوان 
آمـوزگاران رسـانه اي، آمـوزش ندیده  انـد و 
همیـن مسـئله، چالشـي را در ایـن زمینـه 
ایجـاد خواهـد کـرد. اغلـب انتظـار مـي رود 
کـه ارزیابـي سـواد رسـانه اي باید بـه عنوان 
یـک برنامه درسـي جانبـي بـه دانش آموزان 
یـاد داده شـود. دکتر دیویـس در این رابطه 
عنـوان مي کنـد که ارزیابي سـواد رسـانه اي 
بـراي معلمانـي کـه فاقـد آموزش هـاي الزم 
در ایـن زمینـه هسـتند، امکان پذیر نیسـت. 
خصـوص  در  را  چالش هایـي  بـراون  آقـاي 
از  کـودکان  رسـانه اي  یادگیـري  ارزیابـي 
کـرد.  تجربـه  انگلیسـي  آمـوزگاران  طـرف 
آن هـا به جـاي ارزیابـي یادگیري رسـانه اي، 
مـورد  را  آن هـا  محتوایـي  دانـش  درواقـع 
ارزیابـي قـرار مي دادنـد. وي افـزود کـه این 
کـه  مي کردنـد  تأکیـد  همـواره  آمـوزگاران 
»آمـوزش رسـانه اي بـراي ارتقـاي یادگیري 
کـودکان بسـیار مفیـد و ضـروري اسـت، اما 
مـن عنـوان کـردم کـه مـا دقیقـا نمي دانیم 
کـه یادگیـري رسـانه اي به چه معناسـت؟« 
معلمـان رسـانه بـدون گذرانـدن دوره هـاي 
آموزشـي یـا مدل هـاي ارزیابـي، تنهـا روي 
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کاربردهـاي ابتدایـي رسـانه تأکیـد دارنـد و 
از تکنیک هـاي ارزیابـي پایـه  اي و اولیـه در 
فقـدان  مي برنـد.  بهـره  خـود  کالس هـاي 
مهم تریـن  از  یکـي  آمـوزش  و  آمادگـي 
مسـائل مطرح شـده در ایـن زمینه اسـت که 
53 درصد از پاسـخ دهندگان به نظرسـنجي، 
عنـوان کردنـد کـه بـا ایـن مشـکل مواجـه 

بوده انـد.

فقدان كنترل بر ارزیابي
و  اسـتانداردها  کشـورها،  از  برخـي  در 
از سـوي  دارد کـه  قوانیـن خاصـي وجـود 
برخـي نهادهـا همانند وزارت آمـوزش وضع 
مي  کنـد  عنـوان  فـارل  آقـاي  مي شـوند. 
تدویـن  حـال  در  بریتانیـا  در  زماني کـه 
مشـخصه هاي سـواد رسـانه اي بـود، مجبـور 
بـود تـا تمامـي  ایـن قوانیـن را در کار خـود 

لحـاظ کنـد. 
وي نگرانـي خود را از عملکـرد وزیر آموزش 
جدیـد اعـالم و یـادآور شـد کـه آقـاي وزیر 
در حـال تغییـر همـه چیـز اسـت کـه البته 
ایـن تغییـرات برخـالف انتظـار آمـوزگاران 
حتـي  تـا  دارد  قصـد  او  اسـت.  رسـانه اي 
آزمون هـاي میـان تـرم را نیـز حـذف کند و 
همـه چیـز در آزمـون پایانـي خالصه شـود. 
اگـر ایـن امـر اتفـاق بیفتـد و درس رسـانه 
نیـز تحت تأثیـر ایـن تصمیـم قـرار بگیـرد، 
نخواهـد  مفیـد  دانش آمـوزان  بـراي  قطعـا 
بـود چراکـه بخش قابـل توجهـي از آن ها از 
کارهـاي عملـي و آزمون هایـي کـه در طول 
تـرم برگـزار مي شـود، چیزهـاي زیـادي را 

فـرا مي گیرنـد.
او سـپس در ادامـه افزود که نظام آموزشـي 
آزمون محـور  و  نتیجه محـور  بیشـتر 
مهارت هایـي  سـنجش  روي  فقـط  و  شـده 
نیـز  بـراون  خانـم  مي کنـد.  تأکیـد  خـاص 
نارضایتـي اش را از دولـت بریتانیـا اعـالم و 
اشـاره کـرد کـه آن هـا برنامـه خـود را براي 
آن چیـزي دارنـد کـه بایسـتي در مـدارس 
فـرا گرفتـه شـود. آن هـا دوسـت دارنـد تـا 
بگیرنـد کـه  یـاد  را  دانش آمـوزان مسـائلي 

بیشـتر مـورد پسـند آن هاسـت کـه شـامل 
تـالش بـراي ارتقـاي هر چه بیشـتر کشـور 
در تمامـي  زمینه هـا و رقابـت بـا رقیب هـاي 
آن هـا  بـا  وقتـي  امـا  مي شـود.  بین  المللـي 
بـه  کـه  رسـانه اي  آموزش هـاي  مـورد  در 
صحبـت  مي شـود،  داده  دانش آمـوزان 
یادگرفتـن  »خـب،  مي گوینـد:  مي کنیـم، 
این هـا چـه فایـده  اي دارد؟ چـه کسـي بـه 

مي دهـد؟« اهمیـت  چیزهـا  ایـن 
دکتـر  هاموند نیز در خصـوص عملکرد نظام 
آموزشـي دولـت آمریـکا ابراز نگرانـي کرد و 
افـزود یکـي از دالیلـي که مـا نمي توانیم در 
انجـام  این چنینـي  ارزیابي  هایـي  آمریـکا، 
ارزیابي هـاي بیـش  ایـن اسـت کـه  دهیـم 
چنیـن  بـروز  بـه  منجـر  فردگـرا  انـدازه  از 
آموزشـي  سیسـتم  در  نامسـاعدي  شـرایط 
آمریـکا شـده اسـت، جایي کـه همـه چیـز 
بـه نمـره  اي بسـتگي دارد کـه دانش آمـوزان 
کسـب مي کننـد. وي در ادامـه گفـت کـه 
ارزیابي سـواد رسـانه اي  بایسـتي بـه صورت 
ارزیابـي  موقعیت۴3مـورد  در  و  زمینـه  اي۴2 
قـرار گیـرد. دکتر اسـمیت نیـز در خصوص 
آزمون هـاي پایاني و اصلي کـه همه چیز در 
مورد یـک دانش آموز از نتیجه آن سـنجیده 
ایـن  بـا  مي کنـد.  نگرانـي  ابـراز  مي شـود، 
حـال، فقـط 15 درصـد از پاسـخ دهندگان 
عنـوان کردنـد؛ محدودیت  هایي که از سـوي 
تصمیمـات  )هماننـد  بیرونـي  فشـارهاي 
دولـت یـا تصمیمـات کنترل نشـده( هنـگام 
ارزیابـي سـواد رسـانه  اي اعمال مي  شـود، بر 

کارشـان تأثیـر مي  گـذارد.

ارزیابـي كیفـي پُرهزینـه و زمان بـر 
ست ا

برخـي از مصاحبـه   شـوندگان عنـوان کردند 
دریافـت  منظـور  بـه  ارزیابي هایـي  کـه 
مهارت هـاي  و  رسـانه اي  سـواد  یادگیـري 
فکـري سـطح بـاال، امـري شـدني اسـت اما 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه ایـن ارزیابي هـا، 
دنبـال  بـه  را  زیـادي  هزینـه  تنهـا  نـه 
به کارگیـري  و  بـوده  زمان بـر  بلکـه  دارنـد، 
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پیچیـده  بسـیار  درس  کالس هـاي  در  آن 
اسـت. دکتـر شـرمن در ایـن بـاره عنـوان 
از  یادگیـري سـواد رسـانه اي  مي کنـد کـه 
سـوي کـودکان و نوجوانـان را مي تـوان بـه 
آسـاني مـورد ارزیابـي قـرار داد، امـا اینـکار 
فراینـدي   بسـیار زمان بـر اسـت. »زماني کـه 
مي خواهیـد کـودکان پنـج، شـش و هفـت 
سـاله را ارزیابـي کنید، بایسـتي بـا هر کدام 
بـه صـورت تک تـک مصاحبـه کنیـد، پـس، 
ایـن کار زمـان زیـادي را مي  طلبـد.« دکتـر 
متعـددي  ارزیابـي  روش هـاي  از  کـه  لیـن 
اسـتفاده مي کنـد، در ایـن خصـوص عنـوان 
مي کنـد: »مـن در کالسـم ۴1 دانش آمـوز 
دارم و از ایـن رو، توزیـع برگه هـاي امتحانـي 
و ارزیابي هـا، بسـیار زمان بـر اسـت«. آقـاي 
یـک  مسـئله  ایـن  مي کنـد  عنـوان  بـراون 
چالـش مدیریتـي نیـز محسـوب مي شـود. 
کـه  دارنـد  وجـود  زیـادي  دانش آمـوزان 
 بایـد مـورد ارزیابـي قـرار گیرنـد کـه ایـن 
امـر، ارزیابـي را بـه یـک ابـزار ُکنـد تبدیـل 

. مي کنـد
اقداماتـي کـه مبتني بـر عملکـرد و فعالیت 
دانش آمـوزان  کارهـاي خالقانـه  و  هسـتند 
قـرار  ارزیابـي  مـورد  مسـتقیم  به طـور  را 
مي دهنـد، مي تواننـد زمان بـر باشـند. دکتر  
هامونـد، اقـدام مبتنـي بـر عملکرد خـود را 
بـه عنوان یـک ابـزار قدرتمند بـراي ارزیابي 
سـواد رسـانه اي توصیـف کـرد. امـا وي در 
ادامـه گفـت کـه ایـن ابـزار، معایـب خـاص 
خـود را دارد: »آنچـه را کـه در مـورد ایـن 
اقدامـات نمي پسـندم، این اسـت که بسـیار 
زمان بـر هسـتند چراکـه  بایـد کدگـذاري به 
نیازمنـد  و  گیـرد  صـورت  دسـتي  صـورت 
پایایـي درونـي هسـتید و باید بـه کدگذاران 
عـالوه  اقدامـات  ایـن  دهیـد.  آمـوزش 
نیـز  پُرهزینـه  بسـیار  بـودن،  زمان  بـر  بـر 
هسـتند.« وي ایـن چنیـن نتیجـه مي گیرد 
کـه چالـش اصلـي ایـن اسـت کـه »چگونه 
مي تـوان بـه یـک راهکار کـم هزینـه و مؤثر 
بـراي ارزیابـي سـواد رسـانه اي دسـت یافت 
کـه بتوان از طریق آن و بـدون کوچک ترین 

مشـکلي، مـواردي کـه قصـد سـنجش آن 
داد.«  قـرار  اندازه  گیـري  مـورد  داریـم،  را 
پاسـخ دهندگان  از  درصـد   ۴۴ درواقـع، 
بـه نظرسـنجي اعـالم کردنـد کـه ارزیابـي 
مهارت هـاي تفکري سـطح بـاال در خصوص 
سـواد رسـانه اي، فرایندي   زمان بـر، پُرهزینه 

و پیچیـده اسـت.

و  ارزیابـي  كنتـرل،  تناقضـات 
انتقـادي  خودمختـاري 

سـواد  آمـوزش  انجمـن  اعضـاي  از  برخـي 
سـنجش  کـه  مي کننـد  عنـوان  رسـانه اي 
را  ذاتـي  تناقـض  یـک  رسـانه اي،  سـواد 
به وجـود  سـازمان  و  قـدرت  بـا  رابطـه  در 
خواهـد آورد. بـه گفتـه دکتـر مـاس، برخي 
از پژوهشـگران بـه دالیـل مختلـف نظري و 
سیاسـي بـه دیـده شـک و تردیـد بـه ایـده 

مي نگرنـد.  رسـانه اي  سـواد  ارزیابـي 
برخـي از مصاحبه شـوندگان عنـوان کردند؛ 
ارزیابـي  پارادایـم  در  کـه  کنتـرل  مسـائل 
وجـود دارد، اغلب بـا خودمختـاري انتقادي 
کـه معلمـان مي خواهنـد در دانش آمـوزان 
ایجـاد کننـد، در تناقـض اسـت. بـه عنـوان 
وي  کـه  کـرد  بیـان  بـراون  خانـم  مثـال، 
شـدیداً بـه یادگیـري شـخصي اعتقـاد دارد 
اهـداف  بتواننـد  بایسـتي  مـردم  این کـه  و 
یادگیـري خـود را تعییـن کننـد و بـا کمک 
قـرار  ارزیابـي  مـورد  را  آن هـا  دیگـران، 
دهنـد. وي در ادامـه افـزود کـه آزمون هـاي 
کتبـي همـواره شـرایطي را ایجـاد مي کنـد 
را  خـود  آموزش هـاي  افـراد  آن  در  کـه 
بـراي دسـتیابي بـه نتایجـي خـاص تنظیـم 
گونـه  هـر  کـه  این جاسـت  و  مي کننـد 
یادگیـري  قرارگرفتـن  بـر  مبنـي  احتمـال 
دانش آمـوزان در مسـیري دیگـر، بـه صفـر 
مي رسـد. خانـم گریـن۴۴ نیـز در موافقـت با 
نظریه هـاي خانم بـراون عنوان کـرد که این 
سـرفصل ها هسـتند کـه مشـخص مي کنند 
دانش آمـوزان باید چه چیـزي را یاد بگیرند. 
کارهایـي  »سـرفصل ها  دیگـر  عبارتـي  بـه 
را کـه  بایـد انجـام شـوند، بـه دانش آمـوزان 
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روشـي  سـرفصل ها  مي کننـد.  دیکتـه 
بـراي هدایـت دانش آمـوزان در یـک مسـیر 
سـرفصل ها  مي شـوند.  محسـوب  مشـخص 
ایـن بـاور را در ذهـن دانش آمـوزان شـکل 
مي دهنـد کـه یک نیـروي خارجي بـر آن ها 
ایـن همـان چیـزي  درواقـع،  دارد.  تسـلط 
اسـت که مـن مي خواهم همـواره از آن فرار 

» . کنم
آمـوزش سـواد رسـانه اي،  اهـداف  از  یکـي 
القـاي حـس قـدرت و پویایـي بـه افـراد در 
جهـان اسـت. با ایـن حـال، زماني که سـواد 
تدریـس  خاصـي  اهـداف  بـراي  رسـانه اي 
مي شـود، ایـن امـر، قـدرت را از دانش آمـوز 
بـه معلـم منتقل مي کنـد. حال مسـئله این 
میـان کنتـرل  تعادلـي  بتوانیـم  اسـت کـه 
کـه  را  پویایـي  و  قـدرت  و حـس  ارزیابـي 
مي خواهنـد،  دانش آمـوزان  بـراي  معلمـان 
خصـوص  در  اسـمیت  دکتـر  کنیـم.  پیـدا 
تضـاد میـان خودمختاري انتقـادي و کنترل 
ارزیابـي عنـوان مي کنـد: »بـه عقیـده مـن، 
از  چگونـه  بدانیـم  کـه  این جاسـت  هنـر 
تعصـب و کوته فکـري جلوگیـري کنیم و در 
عیـن حـال، بـه معنـي واقعـي کلمـه، نوعي 
از یادگیـري فعـال را کـه مـا بـه دنبـال آن 
هسـتیم و مي توانـد فهـم عمیـق مطالـب را 
به دنبال داشـته باشـد، ترویـج دهیم.« آقاي 
گریـن در ادامـه افزود: »مشـکلي کـه من با 
آن هـا مواجه ا م، بـه یک تناقض در تدریسـم 
دانش آمـوزان  از  مـن  مي شـود.  مربـوط 
تحـت  را  خـود  یادگیـري  کـه  مي خواهـم 
کنتـرل داشـته باشـند. بنابرایـن، شـرایطي 
را فراهـم مي کنـم و در آن تـالش مي کنـم 
تـا شـیوه فکرکـردن آزادانـه را ترویـج دهم 
برایشـان توضیـح  را  ارزش چنیـن کاري  و 
دهـم. با ایـن کار، مـن روش هـاي خاصي از 
فکرکـردن را بـه آن هـا مي آمـوزم و یـادآور 
مي شـوم کـه این روش هـا از دیگر روش هاي 
سـؤال  یـک  هسـتند.  برتـر  و  بهتـر  تفکـر 
بسـیار قدیمـي  وجـود دارد کـه مي گویـد: 
»مـا چطـور مي توانیـم مخالـف پیشـداوري 
باشـیم بدون این کـه خودمان کسـاني را که 

مـورد پیشـداوري قـرار گرفتند؛ پیشـداوري 
نکنیـم؟ در آمـوزش نیـز، چگونـه مي توانیم 
قضـاوت کنیـم و بگوییم یک فرد روشـنفکر 
اسـت، بـدون این کـه خودمـان دربـاره ذهن 
بسـته  اي  افـکار  محافظـه  کاري،  و  بسـته 

داشـته باشـیم؟«
گفت وگوهـاي  و  سـخنان  گریـن  آقـاي 
ارزشـگذاري  بـا خودشـان  را  دانش آمـوزان 
مي کنـد. اگرچـه وي تـالش مي کند تـا این 
داسـتان را سروشـکل دهـد و آن را مدیریت 
تعریـف  را  داسـتان  نمي خواهـد  امـا  کنـد، 
کنـد و اجـازه مي  دهـد کـه تکمیـل شـود. 
ایـن شـبیه کاري اسـت کـه خانـم بـراون 
بهره منـدي  بـراي  را  کالس  تـا  مي خواهـد 
از سـایر روش هـاي یادگیـري آزاد بگـذارد. 
وي در ایـن رابطـه عنـوان مي کنـد: »روایت 
دانش آمـوزان هماننـد یـک گیـاه اسـت و ما 
بایـد مراقـب آن باشـیم. بعضـي زمان هـا که 
مي خواهیـم ایـن درخـت را انـدازه گیـري 
کنیـم، متوجـه مي شـویم کـه آن را از بیـن 
برده ایـم.« 33 درصـد از پاسـخ دهندگان بـه 
نظرسـنجي بـا ایـن موضـوع موافق انـد کـه 
»نوعـي تناقـض میـان کنترلـي کـه در ذات 
ارزیابـي وجـود دارد و توسـعه خودمختـاري 

در یادگیـران وجـود دارد.«

دیگر چالش هاي سواد رسانه اي
پاسـخ دهندگان بـه نظرسـنجي، چالش هـاي 
در  کـه  کردنـد  شناسـایي  را  دیگـري 
نداشـت.  وجـود  مصاحبـه  موضوع هـاي 
شـرکت کنندگان  از  نظرسـنجي،  ایـن  در 
خواسـته شـد تـا مشـخص کننـد کـه چـه 
انـدازه بـا چالش هـاي ذکرشـده اي موافق انـد 
کـه کمتـر بـا آن مواجـه مي شـوند. یکـي از 
فراینـد  میـان  تنـش  اصلـي،  چالش هـاي 
یادگیـري دانش آمـوز و محصوالت رسـانه اي 
مي کردنـد.  تولیـد  دانش آمـوزان  کـه  بـود 
نکتـه جالـب توجـه ایـن بـود کـه ۴8 درصد 
از پاسـخ دهندگان کـه یـک کار رسـانه اي را 
نمي توانسـتند  دادنـد،  قـرار  ارزیابـي  مـورد 
رسـانه اي  سـواد  یادگیـري  به طورکامـل، 
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را از طریـق صـرف نـگاه کـردن بـه محصـول 
مشـاهده کننـد، چراکـه آن ها محتوایـي را که 
در آن، این کار تولید شـده بـود گم مي کردند. 
بـه عنوان مثـال، آموزگاران ممکن بـود به این 
مسـئله کـه تـا چـه انـدازه والدین در سـاخت 
محصـول رسـانه اي بـه دانش آمـوزان کمـک 
کردنـد یـا این که تـا چـه انـدازه از الگوهاي از 
پیـش موجـود براي این منظور اسـتفاده شـد؛ 
توجـه نکننـد. ایـن مسـئله چالشـي بـود کـه 
فقـط سـه نفـر از ده مصاحبه شـونده ها بـه آن 

اشـاره کردنـد. یکي دیگـر از چالش هایي که از 
سـوي 38 درصـد پاسـخ دهندگان عنوان شـد 
ایـن بـود که بررسـي هاي خودارزیابـي، ممکن 
اسـت نتوانـد به طـور دقیق مهارت هـاي واقعي 
افـراد را مورد سـنجش قرار دهنـد چراکه افراد 
معمـوال نمي تواننـد بـه درسـتي مهارت هـاي 
خودشـان را اندازه  گیـري کننـد. نگاهـي کلـي 
نـگاه  از  رسـانه اي  تمامـي  چالش هـاي  بـه 
بـه نظرسـنجي در شـکل 1  پاسـخ دهندگان 

اسـت.  قابل مشـاهده 
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جدول 1. چالش  هاي مشاهده شده در مورد ارزیابي سواد رسانه  اي
SDMچالش نیستچالش کوچکچالش بزرگn

0.722.5478

)67.2 درصد(

23

)19.8 درصد(

15

)12.9 درصد(

عدم آمادگي معلم و فقدان آموزش هاي کافي 116
سواد  آموزش  نتایج  ارزیابي  جهت  وي  به 

رسانه اي

0.722.1941

)36.6 درصد(

51

)45.5 درصد(

20

)17.9 درصد(

هنگام ارزیابي یک محصول رسانه اي، نمي توان 112
سواد  محصول،  صرف  به  نگاه کردن  با  فقط 
رسانه اي را ارزیابي کرد، چراکه شرایطي که در 
آن محصول رسانه اي تولیدشده در نظر گرفته 

نمي شود

0.742.2850

)45.5 درصد(

41

)37.3 درصد(

19

)17.3 درصد(

ارزیابي رسمي  )همانند سؤاالت چهارگزینه  اي 110
در  نتوانند  است  ممکن  کتبي(  آزمون هاي  و 

ارزیابي سواد رسانه اي واقعي مؤثر باشند

0.782.0738

)33.6 درصد(

45

)39.8 درصد(

30

)26.5 درصد(

آشکار 113 و  واضح  به طور  رسانه اي  سواد  نتایج 
معلوم  دقیق  به طور  بنابراین،  نیست.  مشخص 
نیست که چه چیزي باید مورد ارزیابي قرار گیرد

0.742.2951

)45.5 درصد(

42

)37.5 درصد(

19

)17 درصد(

ارزیابي مهارت هاي تفکري سطح باال مرتبط با 112
پیچیده  و  هزینه بر  زمان بر،  رسانه اي  سواد 

است

0.592.0929

)22.4 درصد(

69

)64.5 درصد(

14

)13.1 درصد(

دقیق، 107 به طور  نمي توانند  خودارزیابي ها 
کنند  مشخص  را  افراد  واقعي  مهارت هاي 
عادالنه  افراد در مورد مهارت هاي خود،  زیرا 

قضاوت نمي کنند

0.711.9222

)21.2 درصد(

52

)50 درصد(

30

)28.8 درصد(

در 104 شخصي  تفکرات  و  نظرها  ندادن  دخالت 
است  ممکن  و  است  بسیار سخت  ارزیابي ها 
دانش آموزان  ارزیابي  نحوه  بر  فرد  سابقه 

تأثیرگذار باشد

0.711.8218

)17.1 درصد(

50

)47.6 درصد(

37

)35.2 درصد(

را 105 آنچه  تا  دارند  تمایل  دانش آموزان  اغلب 
تا  بیاورند  زبان  بر  دارم،  دوست  که  بشنوم 

این که از فکر یا احساس واقعي خود بگویند

0.712.0730

)28.6 درصد(

52

)49.5 درصد(

23

)21.9 درصد(

نحوه نمره دادن معلمان به کار دانش آموزان با 105
یکدیگر متفاوت است

0.761.9629

)26.6 درصد(

47

)43.1 درصد(

33

)30.3 درصد(

به اعتقاد من، نوعي تناقض میان کنترلي که در 109
ذات ارزیابي نهفته است و توسعه خودمختاري 

انتقادي در یادگیرنده  ها وجود دارد

0.751.8322

)20.8 درصد(

44

)41.5 درصد(

40

)37.7(

به چیزهایي فراتر از مهارت هاي تفکري سطح 106
پایین پرداختن، بسیار دشوار است

0.731.8922

)21.4 درصد(

48

)46.6 درصد(

33

)32 درصد(

سواد 103 تحقیقات  در  یادگیري  محیط  کنترل 
رسانه اي و به دنبال آن، دستیابي به نتایج کمي  

معتبر دشوار است

0.751.9425

)25.3 درصد(

43

)43.4 درصد(

31

)31.3 درصد(

با 99 مدرسه  یک  یا  کالس  یک  نمرات  مقایسه 
نمرات کالس یا مدرسه  اي دیگر دشوار است

0.71.5212

)11.7 درصد(

30

)29.1 درصد(

61

)59.2 درصد(

به دلیل فشارهاي بیروني )همانند تصمیمات 103
ارزیابي سواد  مرتبط،  نهادهاي  و سایر  دولت 

رسانه اي در محدویت انجام مي شود
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از پاسـخ دهندگان عـالوه بـر پاسـخگویي بـه 
سـؤاالتي مرتبـط بـا چالش هـاي ارزیابـي که 
با آن مواجه شـدند، خواسـته شـد تا نظرشان 
را در رابطـه بـا ایـن مسـئله عنـوان کننـد 
کـه تـا چـه انـدازه ایـن چالش هـا مرتبـط با 
حوزه ارزیابي آموزش سـواد رسـانه اي اسـت. 
ایـن نتایـج در جـدول 1 قابـل رؤیـت اسـت. 
البتـه همـه پاسـخ دهندگان بـه ایـن سـؤال 
پاسـخ ندادنـد، از ایـن رو، اندازه نمونـه تغییر 
پیـدا کـرد. پاسـخ هاي ارائـه شـده در تضـاد 
پاسـخ دهندگان  کـه  بـود  چالش هایـي  بـا 
به طـور شـخصي بـا آن مواجـه شـده بودنـد. 
بـه عنـوان مثال، عدم آمادگـي معلم و فقدان 
آموزش هـاي کافـي بـه وي جهـت ارزیابـي 
بیشـترین  رسـانه اي  سـواد  آمـوزش  نتایـج 
امتیـاز متوسـط )۶2.۷ درصد( را داشـت. در 
واقع، پاسـخ دهنـدگان بیشـترین مواجه را با 
ایـن چالـش داشـتند. همچنین، تنهـا 11.۷ 
درصـد از پاسـخ دهنـدگان در حیـن ارزیابي 
سـواد رسـانه اي بـا محدودیت هـاي ناشـي از 
فشـار بیرونـي مواجـه بودنـد. این چالـش، از 
نـگاه پاسـخ دهندگان بـه عنوان چالشـي که 
کمتریـن تأثیـر را در زمینـه ارزیابـي سـواد 

رسـانه اي دارد، شـناخته شـد.
از طرفـي دیگر، از پاسـخ دهندگان خواسـته 
شـد تـا بـه یـک سـؤال بـاز۴5 پاسـخ داده و 
کـه  چالش هایـي  خصـوص  در  را  نظرشـان 
توسـط مصاحبه شـوندگان شناسـایي نشـد، 
عنـوان کننـد کـه البته چنـد چالـش جدید 
نیـز ذکـر شـد. بـراي مثـال، یـازده نفـر از 
پاسـخ دهنـدگان عنـوان کردنـد کـه نبـود 
تکنولوژي هـا  تجهیـزات،  هماننـد  منابـع 
ایـن  از  یکـي  مي توانـد  ارزیابـي  وسـایل  و 
چالش هـا باشـد. عالوه بـر این، هشـت نفر از 
پاسـخ دهندگان عنوان کردند کـه نبود عالقه 
بـه سـواد رسـانه اي و ارزیابـي آن از طـرف 
مراکـز آموزشـي، مدیـران و دانشـگاهیان نیز 
یکـي دیگـر از ایـن چالش هاسـت. همچنین، 
در سـطح  تفـاوت  نیـز  پاسـخ دهنده  هفـت 
مهارتـي و تجربـه رسـانه اي دانش آمـوزان و 
شـش پاسـخ دهنده نیـز گسـترده و پیچیـده 

بـودن ارزیابـي سـواد رسـانه اي را بـه عنـوان 
چالش هایـي در ایـن زمینـه مطـرح کردنـد.

بحث و نتیجه  گیري
بسـیاري از پاسـخ دهندگان در ایـن پژوهـش 
عنـوان کردنـد که رشـته سـواد رسـانه اي به 
راهـکاري نیـاز دارد تـا از طریـق آن نشـان 
سـواد  ارزیابـي  انـدازه  چـه  تـا  کـه  دهـد 
رسـانه اي مي توانـد مؤثـر واقـع شـود. اگرچه 
شـرکت کنندگان در ایـن نظرسـنجي بر لزوم 
روش هـا و ابزارهـاي تحقیـق معتبـر و قابـل 
اعتمـاد تأکیـد کردند، اما بسـیاري نیز عنوان 
کردنـد کـه یـک ارزیابي سـاده یـا ارزیابي در 
ایـن  نیسـت.  امکان پذیـر  وسـیع  مقیـاس 
امـر بـه نتایـج، معیارهـا و ابزارهـاي ارزیابـي 
شـرایط  بـه  و  برمي گـردد  رسـانه اي  سـواد 
جغرافیایـي، تاریخـي و فرهنگـي کـه در آن 
ارزیابـي صـورت مي گیـرد و گروه هایـي مورد 
ارزیابـي بسـتگي دارد )هماننـد سـن و طبقه 
اجتماعـي ـ اقتصـادي(. بـه همیـن ترتیـب، 
برخي از شـرکت کنندگان اذعان داشـتند که 
آموزش سـواد رسـانه اي از طریـق آزمون هاي 
کتبـي و اسـتاندارد امکان پذیر نیسـت چراکه 
نمي تـوان از ایـن طریـق مهارت هـاي سـطح 
بـاال را کـه با آموزش سـواد رسـانه اي مرتبط 
اسـت، مورد سـنجش قـرار داد. جالب آن که، 
تحقیـق  ایـن  شـرکت کنندگان  از  بسـیاري 
تمایـل دارنـد تـا پـا را فراتـر از ارزیابي هـاي 
کمـي  بگذارنـد تـا بتواننـد یادگیـري سـواد 
رسـانه اي واقعـي را که شـامل مـواردي چون 
تفکـر انتقـادي، تجزیـه و تحلیـل، ارزیابـي و 
تولیـد خالقانه پیام هاي رسـانه اي مي شـوند، 
مـورد ارزیابـي قـرار دهنـد چراکـه در حـال 
حاضـر، تالش هایـي کـه بـه منظـور ارزیابـي 
سـواد رسـانه اي در سـطح بین المللـي انجـام 
 e.g. EAVI.( مي شـود، عمدتـا کمي  هسـتند

.)2010. 2011; UNESCO. 2013
تحقیـق  ایـن  در  شـرکت کنندگان  اگرچـه 
تمایـل دارنـد تـا بـه چیـزي فراتـر از ارزیابي 
مهارت هـاي سـطح پایین و دانـش محتوایي 
چالش هـاي  راه،  ایـن  در  امـا  بپردازنـد، 
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انجـام  از  مانـع  کـه  دارد  وجـود  متعـددي 
از  بسـیاري  گفتـه  بـه  مي شـود.  کار  ایـن 
شـرکت کنندگان، عـدم آمادگـي کامل معلم 
و آموزش هـاي الزم در ایـن حـوزه بـه خوبي 
احسـاس مي شـود. عـالوه بـر ایـن، برخـي از 
شـرکت کنندگان اذعان داشـتند کـه انتخاب 
بـه عوامـل و  ارزیابـي  آن هـا در روش هـاي 
قوانیـن  چـون  خارجـي  محدودیت هـاي 
موجـود بسـتگي دارد که آن ها را به اسـتفاده 
از آزمون هـاي اسـتاندارد در ایـن زمینه ملزم 
مي کنـد. همچنیـن، پایایـي درونـي هنـگام 
یـک  بـه  بـاال  سـطح  مهارت هـاي  ارزیابـي 
از  یکـي  چراکـه  مي شـود  تبدیـل  مشـکل 
عناصـر اصلـي آمـوزش سـواد رسـانه اي این 
اسـت کـه ممکـن اسـت بیـش از یک پاسـخ 
داشـته  وجـود  سـؤال  یـک  بـراي  درسـت 
عنـوان  همچنیـن  شـرکت کنندگان  باشـد. 
کردنـد کـه ارزیابي هـاي فراتـر از مهارت هاي 
سـطح پاییـن و دانش محتوایي کار سـاده  اي 
نیسـت، زیـرا ارزیابي هاي کیفي کـه تفکرات 
سـطح بـاال را مـورد ارزیابـي قـرار مي دهند، 
هزینه بـر بـوده و طراحي و اسـتفاده از آن ها، 
بـه زمـان زیـادي نیـاز خواهـد داشـت. یکي 
از مصاحبه شـوندگان بیـان کـرد کـه چالـش 
اصلـي »چگونگـي طراحـي و توسـعه یـک 
روش مقـرون بـه صرفـه و مؤثر بـراي ارزیابي 

سـواد رسـانه اي« اسـت.

پژوهش  هـاي  بـراي  پیشـنهادهایي 
آتي

بر اسـاس نتایج ایـن تحقیق، چند پیشـنهاد 
زمینـه  ایـن  در  بعـدي  پژوهش هـاي  بـراي 
ارائـه مي شـود. بسـیاري از شـرکت کنندگان 
تحقیقـات  تاکنـون  کـه  کردنـد  عنـوان 
زیـادي در خصـوص ارزیابي سـواد رسـانه اي 
صـورت نگرفتـه و بـه نوعي، پیشـینه مرتبط 
نـدارد.  ایـن زمینـه وجـود  قابل توجهـي در 
 بایسـتي در ارزیابي سواد رسـانه اي، ابزارهاي 
ارزیابـي کـه مهارت هاي سـطح بـاال را اندازه 
از  و  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  مي گیرنـد، 
آن هـا اسـتفاده شـود. نیـاز بـه ارزیابي هایـي 

بـه منظور سـنجش تفکـر انتقـادي و توانایي 
دانش آمـوزان در تحلیـل انتقـادي، ارزیابـي و 
تولید پیام هاي رسـانه اي به شـدت احسـاس 
مي شـود. ایـن امـر ممکـن اسـت در قالـب 
روش هـاي مختلـف ارزیابـي با هدف بررسـي 
مجموعـه مهارت هـاي مختلـف در گروه هاي 
متفـاوت مخاطبـان انجام شـود. این مسـئله 
بسـیار مهم اسـت که محققـان و متخصصان 
بـه صـورت انتقـادي، ارزیابي هاي موجـود را 
مـورد بررسـي قـرار دهند تا مشـخص شـود 
کـه آیـا ایـن ارزیابي هـا توانایـي اندازه گیري 
و  مهارت هـا  دانـش،  ماهیـت  و  پیچیدگـي 
سـواد  ارزیابـي  از  جزئـي  کـه  را  نگرش هـا 

رسـانه اي هسـتند، دارنـد یـا خیر. 
همچنیـن، مطالعـه در خصـوص چالش هایي 
کـه کشـورهاي مختلـف در ارزیابـي سـواد 
بـا آن مواجه انـد مي توانـد مفیـد  رسـانه اي 
تحقیـق،  ایـن  در  اگرچـه  شـود.  واقـع 
شـرکت  کشـور   35 از  شـرکت کنندگاني 
کردنـد، امـا افزایش مشـارکت از کشـورهاي 
مختلـف مي توانـد در ایـن زمینـه ثمربخـش 
پژوهشـي کـه دربرگیرنـده  باشـد. درواقـع، 
کشـورهاي  از  بیشـتري  افـراد  نظرهـاي 
مختلـف باشـد، مي توانـد یـک نـگاه تطبیقي 
را در خصـوص اختالفـات میـان کشـورهاي 
مختلـف در حـوزه ارزیابـي سـواد رسـانه اي 

ارائـه کنـد. 
انتقـال یادگیـري، مسـئله دیگـري اسـت که 
مي تـوان از انجام پژوهش هاي بیشـتر در این 
رابطـه بـه آن دسـت یافـت. هنـوز مشـخص 
نیسـت که آیـا دانـش، مهـارت و نگرش هاي 
سـواد رسـانه اي که از سـوي دانش آموزان در 
یـک محیـط آموزشـي فـرا گرفتـه مي شـود، 
بـه سـایر محیط هـاي بیرونـي نیـز منتقـل 
دانش آمـوزان  اگرچـه  خیـر.  یـا  مي شـود 
متـون  انتقـادي،  نگاهـي  بـا  اسـت  ممکـن 
مـورد  درس  کالس هـاي  در  را  رسـانه اي 
ارزیابـي قـرار دهنـد، اما معلوم نیسـت که آیا 
ایـن رویکـرد را در قبـال پیام هـاي رسـانه اي 
کـه در خارج از محیط مدرسـه بـا آن مواجه 
خیـر.  یـا  مي گیرنـد  پیـش  در  مي شـوند، 
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عـالوه بـر ایـن، تحقیقـات طوالني مـدت نیز 
مي توانـد در ایـن زمینـه مفیـد واقـع شـود 
چراکه مشـخص نیسـت که آیـا دانش آموزان 
دانـش، مهارت هـا و نگرش هایـي را کـه پس 
فـرا گرفته  انـد،  آمـوزش سـواد رسـانه اي  از 

حفـظ خواهنـد کـرد یـا خیر.
ادبیـات پژوهـش، شـواهدي را در خصـوص 
چالش هایـي که متخصصان سـواد رسـانه اي 
ممکـن اسـت بـا آن هـا مواجـه شـوند، ارائـه 
مي دهـد. بـا این حـال، ایـن اولیـن تحقیقي 
اسـت که مسـتقیما نظـر صاحبنظران سـواد 
رسـانه اي در مـورد چالش هایـي کـه شـخصا 
بـا آن هـا رو به رو شـده  اند، خواسـته و از آن ها 
پرسـیده شـد تـا نظـر خـود را در خصـوص 
در  چالش هـا  ایـن  میـزان  چـه  تـا  این کـه 
ارزیابـي سـواد رسـانه اي وجـود دارنـد، بیان 
کننـد. بـا توجـه بـه این کـه تحقیـق حاضـر 
بـراي اولین بار دیـدگاه جامعي از چالش هاي 
ارزیابي سـواد رسـانه اي از دیدگاه متخصصان 
فعـال در این حـوزه ارائـه مي دهـد، مي تواند 
زمینـه را بـراي آغاز تحقیقات بیشـتر در این 
حـوزه فراهـم کنـد و بـه راه حل هایـي بـراي 
فایق آمـدن بـه ایـن چالش هـا دسـت یافـت.

پي نوشت:
3. Virginia Polytechnic Institute and 
State University
4. Sam Houston State University

5 . Association of College & Research 
Libraries

6.  Partnership for 21st Century Skills
7. Hobbs

8. Livingstone and Thumim

9. Scharrer

10. Bergsma

11. Carney

12. Martens

13. Association for Media Literacy

14. British Film Institute

15 Buckingham

16. Domaille

17. Christ

18. Bergsma

19. Carney

20. Schwarz

21. Fastrez

22. Self-assessment

23. Dunning

24. Heath

25. Suls

26. Center for Media Literacy

27. (Scheibe

28. Rogow

29. Cheng

30. Patton

31. Extreme case Sampling

32. maximum variation sampling

33. Maas

34 Lin

35. Hammond

36. Smith

37. Farrell

38. Davis

39. Sherman

40. Brown

41. Media Arts

42. contextual  

43 situational

44 Green

45. Open-ended

ی
نه ا

سا
د ر

سوا
ش  

وز
 آم

بی
زیا

ی ار
ها

ش 
چال



شماره 46
آذر و دي 98

80

منابع
1. Arke, Edward, and Brian Primack. 
2009. “Quantifying Media Literacy: 
Development, Reliability, and Validity 
of a New Measure.” Educational 
Media International 46 (1), 5356-.

2. Association of College & Research 
Libraries. 2۰12. “ACRL Information 
Literacy Competency Standards 
for Higher Education Task Force.” 
http://www.ala.org/acrl/aboutacrl/
directoryofleadership/taskforces/
acrtfilcshe 

3. Austin, Erica W., and Kristine K. 
Johnson. 1995. “Direct and Indirect 
Effects of Media Literacy Training 
on Third Graders’ Decision-making 
for Alcohol.” Paper presented at 
the meeting of the International 
Communication Association.

4. Bergsma, Lynda J., and Mary 
E. Carney. 2008. “Effectiveness 
of health-promoting media literacy 
education: A systematic review.” 
Health Education Research 23 (3), 
522542-.

5. British Film Institute. 2013. “Statistical 
Yearbook 2013.” http://www.bfi.org.
uk/statisticalyearbook2013

6. Buckingham, David, and Kate 
Domaille. 2009. “Making Media 
Education Happen: A Global View.” 
In Media Education in Asia, edited by 
Chi-Kim Cheung, 1930-. Dordrecht, 
Springer. doi:10.1007-4020-1-978/
5_0-9529 Byrne, Sahara. 2009. 
“Media Literacy Interventions: What 
Makes Them Boom or Boomerang?” 
Communication Education 58 (1), 
114-.

7. Center for Media Literacy. 
“Assessment.” Accessed August 
11, 2015. http://www.medialit.org/
assessment Chang, Chiung-Sui, and 
Eric Zhi-Feng Liu. 2011. Exploring 
the Media Literacy of Taiwanese 

Elementary School Students. The 
Asia-Pacific Education Researcher 
20 (3), 604611-.

8. Cheng, Kai-Ming. 2009. “The 
Times They are a Changing: Media 
Education.” In Media Education in 
Asia, edited by Chi-Kim Cheung 
(pp. 1318-). Dordrecht, Springer. 
doi:10.10075_0-9529-4020-1-978/

9. Christ, William G. 2004. “Assessment, 
Media Literacy Standards, and Higher 
Education.” American Behavioral 
Scientist 48 (1), 9296-.

10. Duran, Robert L., Bill Yousman, 
Kaitlin M. Walsh, and Melanie A. 
Longshore. 2008. “Holistic Media 
Education: An Assessment of the 
Effectiveness of a College Course 
in Media Literacy.” Communication 
Quarterly 56 (1), 4968-.

11. EAVI. 2010. Study on Assessment 
Criteria for Media Literacy Levels. 
http://www.eavi.eu/joomla/images/
s to r i es /Pub l i ca t i ons /S tudy2_
Assessment/mlstudy2/eavi_study_
on_a ssessment_criteria_for_media_
literacy_levels_in_europe.pdf ———. 
2011. Testing and Refining Criteria 
to Assess Media Literacy Levels in 
Europe. http://www.eavi.eu/joomla/
images/stories/Publications/study_
testing_and_refining_ml_levels_in_
europ e.pdf

12. EMEDUS. 2014. Reports Drafted 
by UAB. http://eumedus.com/index.
php/reports/reports-drafted-from-
uab Evans, Alexandra E., Jayna 
Dave, Andrea Tanner, Sonya Duhe, 
Margaret Condrasky, Dawn Wilson, 
Sarah Griffin, Meredith Palmer, and 
Martin Evans. 2006. “Changing the 
Home Nutrition Environment: Effects 
of a Nutrition and Media Literacy Pilot 
Intervention.” Family Communication 
Health 29 (1), 4354-.

13. Hobbs, Renee. 2011. “What a 
Difference Ten Years can Make: 
Research Possibilities for the Future 



شماره 46
آذر و دي 98

81

of Media Literacy Education.” Journal 
of Media Literacy Education 3 (1), 29-
31.

14. Hobbs, Renee, and Richard Frost. 
1998. “Instructional Practices in Media 
Literacy Education and Their Impact 
on Students’ Learning.” The New 
Jersey Journal of Communication 
6 (2), 1232003  .———  .148-. 
“Measuring the Acquisition of Media 
Literacy Skills.” Reading Research 
Quarterly 38, 330- 556.

15. Inan, Taskın, and Turan Temur. 
2012. “Examining Media Literacy 
Levels of Prospective Teachers.” 
International Electronic Journal of 
Elementary Education 4 (2), 269285-.

17. Irving, Lori M., and Susan R. 
Berel. 2001. “Comparison of Media-
Literacy programs to strengthen 
college women’s resistance to media 
images.” Psychology of Women 
Quarterly 25 (2), 103111-.

18. Johnson, Larry, Samantha Adams 
Becker, Victoria Estrada, and Alex 
Freeman. 2014. NMC Horizon Report: 
2014 Higher Education Edition. 
Austin: The New Media Consortium

19. Kusel, Amy Beth. 1999. “Primary 
Prevention of Eating Disorders 
Through Media Literacy Training 
of Girls.” Dissertation Abstracts 
International 60 (4), 1859B.

20. Lealand, Geoff. 2009. “A 
Success Story: Media Teaching in 
New Zealand.” In Media Education 
in Asia, edited by Chi-Kim Cheung 
(pp. 5162-). Dordrecht, Springer. 
doi:10.10075_0-9529-4020-1-978/

21. Livingstone, Sonia, and Nancy 
Thumim. 2003. Assessing the Media 
Literacy of UK Adults: A Review of 
the AcademicLiterature.http://eprints.
lse.ac.uk/216731//Assessing_the_
media_literacy_of_UK_adults.pdf

22. Maksl, Adam; Ashley, Seth; and 
Craft, Stephanie. 2015. “Measuring 

News Media Literacy.” Journal of 
Media Literacy Education 6 (3), 29-
45.

23. Martens, Hans. 2010. “Evaluating 
Media Literacy Education: Concepts, 
Theories, and Future Directions.” 
Journal of Media Literacy Education 
2, 122-.

24. Nitko, Anthony J., and Susan 
M. Brookhart. 2011. Educational 
Assessment of Students. Boston, MA: 
Pearson/Allyn & Bacon.

25. Partnership for 21st Century Skills. 
2011. Media Literacy. http://www.p21.
org/overview/skills-framework/349 
Pinkleton, Bruce E., Erica Weintraub 
Austin, Marilyn Cohen, Autumn Miller, 
and Erin Fitzgerald. 2007. “A Statewide 
Evaluation of the Effectiveness of 
Media Literacy Training to Prevent 
Tobacco use Among Adolescents.” 
Health Communication 21 (1), 2334-.

26. Primack, Brian A., Melanie A. 
Gold, Galen E. Switzer, Renee 
Hobbs, Stephanie R. Land, and 
Michael J. Fine. 2006. “Development 
and Validation of a Smoking Media 
Literacy Scale for Adolescents.” 
Archives of Pediatric and Adolescent 
Medicine 160 (4), 369374-.

27. Primack, Brian A., Jaime Sidani, 
Mary V. Carroll, and Michael J. 
Fine. 2009. “Associations Between 
Smoking and Media Literacy in 
College Students.” Journal of Health 
Communication 14 (6), 541555-.

28. Quin, Robyn, and Barrie McMahon. 
1995. “Evaluating Standards in Media 
Education.” Canadian Journal of 
Educational Communication 22 (1), 
1525-.

29. Scharrer, Erica. 2002. “Making 
a Case for Media Literacy in 
the Curriculum: Outcomes and 
Assessment.” Journal of Adolescent 
& Adult Literacy 46 (4), 354358-.

30. Scheibe, Cyndy, and Faith 

ی
نه ا

سا
د ر

سوا
ش  

وز
 آم

بی
زیا

ی ار
ها

ش 
چال



شماره 46
آذر و دي 98

82

38. Zacchetti, Matteo. 2011. “A 
European Approach to Media 
Literacy.” Paper presented at a 
meeting of the national conference 
Literacia, Media e Cidadani.

39.h t tp : / /www. las i cs .uminho .
p t / o j s / i n d e x . p h p / l m c / a r t i c l e /
v i e w F i l e / 5 2 4 4 9 3 /

Rogow. 2012. The Teacher’s Guide 
to Media Literacy: Critical Thinking in 
a Multimedia World. Thousand Oaks: 
Corwin Press.

31. Schwarz, Fifi, Sanne Huveneers, 
Bas van Schoonhoven, Sam 
Besselink, Wim Hilberdink, Bob 
Wissink, Sanne van der Hagen, Wende 
Meijers. Vanessa Pattipeilohy, Brit 
Thomassen, and Florine Wiebenga. 
2011. “Meten van Mediawijsheid.” 
http://typo. kennisnet.nl/fileadmin/
kennisnet/ Mediawijzer.net/meten_
van_mediawijsheid.pdf

32. UNESCO. 2013. Global Media 
and Information Literacy Assessment 
Framework: Country Readiness and 
Competencies. Paris: UNESCO. 
h t t p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g /
images/0022224655 /002246 /e.pdf

33. Vooijs, Marcel W., and Tom H. A. van 
der Voort. 1993. “Teaching Children to 
Evaluate Television Violence Critically: 
The Impact of a Dutch Schools Television 
Project.” Journal of Educational 
Television 19 (3), 139152-.

34. Vraga, Emily K., Melissa Tully, 
and Hernando Rojas. 2009. “Media 
Literacy Training Reduces Perception 
of Bias.” Newspaper Research 
Journal 30 (4), 6881-.

35. Wade, Tracey D., Susan Davidson, 
and Jennifer A. O’Dea. 2003. “A 
Preliminary Controlled Evaluation 
of a School-Based Media Literacy 
Program and Self-Esteem Program 
for Reducing Eating Disorder Risk 
factors.” International Journal of 
Eating Disorders 33 (4), 371383-.

36. Worsnop, Chris. 1996. Assessing 
Media Work. Mississauga: Wright 
Communications.

37. Wulff, Sherry. 1997. “Media 
Literacy.” In Media Education 
Assessment Handbook, edited by 
William G. Christ (pp. 123142-). 
Mahwah, Erlbaum.


