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بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

چکیده
از ضرورت هاي عصر اطالعات، که قرن بیست ویکم را نیز شامل می شود، نیاز به آموزش 
حاضر  مقاله  در  موضوع،  این  اهمیت  به  توجه  با  است.  رسانه ای  سواد  بویژه  پرورش  و 
پژوهش و بررسی آموزش سواد رسانه ای در دو کشور کانادا و ژاپن را، که از پیشگامان این 
حوزه در دنیا محسوب می گردند، انتخاب کرده و با روش اسنادی و توصیفی به بررسی آن 

پرداخته ایم. 
با توجه به مطالعات انجام شده، آموزش سواد رسانه ای در کانادا بر مبنای استانداردهایی 
یکسان ، معین و یکپارچه انجام نمی شود بلکه متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر ایالت و 
همچنین شرایط خاص دانش آموزان این آموزش صورت می گیرد. اما در کشور ژاپن آموزش 
سواد رسانه ای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این کشور مطرح شده و همین 
وزارت متولی این آموزش است؛ و به همین دلیل ژاپنی ها بیش از آن که بر سواد رسانه ای 
تأکید داشته باشند بر سواد اطالعاتی تاکید دارند. بر همین مبنا در ژاپن ، سواد اطالعاتی 
ـ به عنوان یک واحد درسی اختیاری در مدارس سراسر این کشور ـ با رویکرد آموزش 
مهارت استفاده از کامپیوتر و استفاده مؤثر از اطالعات تدریس می شود. ثمره این آموزش 
در دو کشور کانادا و ژاپن منجر به این شده که دانش آموزان این دو کشور، نسبت به دیگر 
خوبي  به  .آنها  کرده اند  پیدا  رسانه ها  خروجی  به  نسبت  بیشتری  درک  و  تسلط  کشورها، 
مي دانند از رسانه ها چه مي خواهند و لذا به طور فعاالنه به تحلیل و ارزیابی نّقادانة محتوای 

رسانه ای می پردازند تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند درک نمایند. 
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