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مرکز تربیت رسانهای باران

تربیت رسانهای؛
خوابی گنگ یا
رؤیایی شیرین؟
در دو ســه ســال گذشــته کــه عبــارت
«تربیــت رســانهای» را زیــاد میشــنویم
و بــه کار میبریــم ،بارهــا بــا ایــن ســؤال
روبـهرو شــدهام کــه مگــر عنــوان «ســواد
رســانهای» چــه اشــکالی دارد کــه بــه
دنبــال جایگزینــی بــرای آن هســتیم؟
حــد و مــرز «تربیــت رســانهای» تــا
کجاســت و قــرار اســت چــه کاری
بکنــد کــه «ســواد رســانهای» از انجــام
آن ناتــوان اســت؟ اصــ ً
ا ایــن «تربیــت
رســانهای» از کجــا آمــده و معــادل
چــه اصطــاح یــا عبــارت یــا حیطــه
علمــی و دانشــگاهی در جهــان اســت؟
حــاال شــاید وقــت آن رســیده اســت کــه
بــا کمــی گفتوگــوی بیشــتر دربــاره
طرحــواره ذهنــی «تربیــت رســانهای»،
همــه پژوهشــگران ،اندیشــمندان و
معلمــان عرصــه «تربیــت» و «رســانه» را
بــه ایــن چالــش گروهــی دعــوت کنیــم.

سواد یا تربیت؟

«ســواد رســانهای» و «تربیــت رســانهای» دو مفهــوم بــا ظاهــر مشــابه هســتند کــه
مقصــود و مرادشــان بــا هــم متفــاوت اســت« .ســواد اطالعاتــی و رســانهای» ۱یــک
ســرفصل علمــی شناختهشــده در دنیاســت کــه تعریفهــای پشــتیبان دانشــگاهی
بــرای آن وجــود دارنــد و ســازمانهای متعــددی در ســطح ملــی و بینالمللــی بــرای
ترویــج و توســعه آن میکوشــند.
امــا «تربیــت رســانهای» هنــوز یــک مبحــث مشــخص دانشــگاهی نیســت و بــه واژهای
دانشــگاهی تبدیــل نشــده اســت؛ هــر چنــد از ســال  ۱۳۹۵درس «تربیــت رســانهای»،۲
بهعنــوان یکــی از درسهــای اصلــی ،در برنامــه درســی دوره کارشناســی رشــته علــوم
تربیتــی وارد شــده اســت ،امــا مــروری بــر اهــداف و ســرفصلهای مصــوب همیــن درس
نشــان میدهــد کــه طراحــان آن تصــور دقیقــی از تفــاوت «ســواد رســانهای» و «تربیــت
رســانهای» نداشــتهاند و صرفــاً اضافهکــردن برخــی آموزههــای تربیتــی بــه فهرســت
موضوعــات «ســواد رســانهای» را کافــی دانســتهاند.
لــذا بــه نظــر میرســد ،آموزشوپــرورش یــا هــر نهــاد تربیتــی دیگــری کــه میخواهــد
مســئله مواجهــه تربیتــی متربیــان بــا رســانهها را ســامان بدهــد ،مجبــور اســت ضمــن
بازخوانــی آموزههــای «ســواد رســانهای» موجــود ،خــودش «تربیــت رســانهای» را
تعریــف کنــد و شایســتگیهای مطلــوب فــرد تربیتیافتــه رســانهای را مشــخص کنــد.
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نــگاه جـــانبی یــا
نــگاه امتــــدادی؟

رســانههای نویــن و بهخصــوص فضــای مجــازی ،بههمریختگیهــای آشــکاری در
نظــم ســنتی زندگــی انســان ایجــاد کردهانــد و بهتبــع آن تربیــت را تحــت تأثیــر قــرار
دادهانــد .بــه نظــر میرســد دو نــگاه متفــاوت بــه نــوع مداخلــه رســانهها در زندگــی
وجــود دارد کــه قبــل از تعریــف «تربیــت رســانهای» ،بایــد تکلیــف خودمــان را بــا آن
روشــن کنیــم:

ب
نگاه جانبی
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الف

(دنیای رسانهای در عرض زندگی واقعی)

در ایــن رویکــرد قدیمیتــر بــه رســانه ،ایــن پیشفــرض وجــود
دارد کــه زندگــی مــا فــارغ از دنیــای رســانهها ،بــا همــه فــراز
و نشــیبهایش در جریــان اســت و دنیــای رســانهها محیطــی
مــوازی در عــرض ایــن دنیــای واقعــی اســت .هــر چنــد ایــن دو
جهــان تأثیــر و تأثــرات متقابلــی بــر یکدیگــر دارنــد ،امــا ایــن
اثــرات قابــل رهگیــری ،محــدود و مدیریتشــوندهاند .در ایــن
نــگاه ،ترویــج آموزههــای «ســواد رســانهای» در حکــم آمــوزش
زبــان دنیــای رســانهها و برپایــی «نهضــت ســواد رســانهای»،
تالشــی فراگیــر بــرای تســهیل ارتبــاط انســانها بــا دنیــای
رســانهای اســت.

نگاه امتدادی

(دنیای رسانهای در طول زندگی واقعی)

در دو دهــه اخیــر ،بــا توســعه روزافــزون دنیــای مجــازی
بهعنــوان فراگیرتریــن محیــط رســانهای ،بــه نظــر میرســد
نــگاه جانبــی بــه رســانهها کارآمــدی کافــی را نــدارد و نیــاز بــه
رویکــردی تحولــی احســاس میشــود .در ایــن رویکــرد ،انســان
هــر روز صبــح در دنیــای واقعــی بیــدار میشــود و تــا انتهــای
شــب ،بارهــا رفــت و برگشــت از محیــط ملمــوس بــه محیــط
ناملمــوس را تجربــه میکنــد .ایــن بــار محیــط رســانهای نــه
در کنــار زندگــی واقعــی ،بلکــه کام ـ ً
ا تنیــده شــده در تاروپــود
زندگــی واقعــی تعریــف میشــود و تأثیــر و تأثــرات متقابــل
ایــن دو زندگــی ملمــوس و ناملمــوس ،بســیار فراگیــر و عمیــق و
مدیریــت ناشــونده بــه نظــر میرســد .لــذا در ایــن نــگاه ،صرف ـاً
مســلط بــودن بــه زبــان رســانهها راهگشــا نیســت و داشــتن
«ســواد رســانهای» فقــط بخــش محــدودی از ارتبــاط زندگــی
واقعــی و دنیــای رســانهای را تنظیــم میکنــد.

طبیعــی اســت ،وقتــی تاروپــود زندگــی انســان بــا تمــام اجــزا ،ارکان و عناصــر موجــود
در محیــط رســانهای تنیــده میشــود ،بــه چیــز بیشــتری از یــک مترجــم ،چیــزی
بیشــتر از یــک دســتورالعمل و بــه چیــزی بیشــتر از «ســواد رســانهای» نیــاز داریــم.

غایت تربیت رسانهای
پــس آنچــه میتــوان بهعنــوان چش ـمانداز «تربیــت رســانهای»
بــه آن دل بســت ،عبــارت اســت از :فراینــد تعاملــی زمینهســاز
تکویــن و تعالــی پیوســته هویــت متربیــان ،بــه منظــور تحقــق
آگاهانــه و اختیــاری مراتــب حیــات طیبــه در زندگــی توأمــان
ملمــوس و ناملمــوس.
بــا ایــن حســاب ،تربیتیافتــه مطلــوب نظــام تربیــت
رســانهای اســامی کســی اســت کـــه بــا «انتخــاب آگـــاهانه» ،از
ظـــرفیتهای رســانهای

پیرامونــی ،بــا «کاربــری مســئوالنه» (هـــم مصـــرف و هـــم
انتشــار) ،در ارتـــقای رشــد همهجانبــه خــود و جامعــه اســتفاده
کنــد و خــود را در برابــر خداونــد متعــال ،خویــش و جامعــه
«پاســخگو» بدانــد.
طبیعــی اســت چنیــن تربیتیافتــه مطلوبــی بایــد
شایســتگیهای متعــددی در حیطــه دانشــی ،نگرشــی ،مهارتــی
و رفتــاری داشــته باشــد کــه بــرای دقیــق شــدن آن بــه
پژوهشهــای تکمیلــی نیــاز اســت.
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تربیت رســــــــانهای
شش ســـــــــــــــاحتی

بــا نگاهــی بــه «ســند تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش»
درمییابیــم ،مبتنــی بــر فلســفه تعلیموتربیــت در جمهــوری
اســامی ایــران ،شــش ســاحت بــرای تعلیموتربیــت در نظــر
گرفتــه شــدهاند کــه میتواننــد راهنمــا و معیــار خوبــی بــرای
بســط دقیقتــر ماهیــت «تربیــت رســانهای» قــرار گیرنــد.
البتــه تربیــت در همــه ســاحتهای یادشــده ،معطــوف بــه
تکویــن و تعالــی هویــت متربیــان بهطــور یکپارچــه ،بــا توجــه
بــه همــه عناصــر اساســـی هویــت (معرفــت ،بــاور ،میــل ،اراده،
عمــل و تکــرار آن) اســت .بــا نگاهــی بــه «مبانــی نظــری تحــول
بنیادیــن» و بازخوانــی «الگــوی نظــری ســاحتهای تربیتــی»،
میتــوان بــه شــناخت دقیقتــری از ایــن شــش ســاحت رســید
کــه راهگشــای تعریــف «تربیــت رســانهای» باشــد.
۳
«انســان رســانهای شــده» کــه زندگــی او در دنیــای «عیــان»
و «رایــان» ۴بــه هــم آمیختــه اســت ،در تمامــی ســاحتهای
شــشگانه متأثــر از رسانههاســت و «تربیــت رســانهای» بایــد
چشــماندازی جامــع و شــش ســاحتی بــه نیازهــا ،چالشهــا و
فرصتهــای ایــن انســان جدیــد داشــته باشــد.
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ساحت تعلیموتربیت
اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ایــن ســاحت ناظــر بــر رشــد و تقویــت مرتبــه قابــل قبولــی از
جنبــه دینــی و اخالقــی حیــات طیبــه در وجــود متربیــان و
شــامل همــه تدابیــر و اقداماتــی اســت کــه بــرای پــرورش ایمــان
و التــزام آگاهانــه و اختیــاری متربیــان نســبت بــه مجموعـهای از
باورهــا ،ارزشهــا ،اعمــال و صفــات اعتقــادی عبــادی و اخالقــی
و در راســتای تکویــن و تعالــی هویــت دینــی و اخالقــی ایشــان
صــورت میپذیــرد.
«تربیــت رســانهای» در ایــن ســاحت بایــد در ســطح مقدماتــی
بــاور بــه ایــن عقیــده را کــه «خــدای دنیــای عیــان ،خــدای
دنیــای رایــان هــم هســت» ،بــا آمــوزش «احــکام»« ،فرائــض» و
«اخالقیــات» عرصــه رســانه تثبیــت و متربــی را در مســیر کمــال
اعتقــادی ،عبــادی و اخالقــی هدایــت کنــد .در ســطح عالــی،
ضمــن تمریــن التــزام عملــی بــه «تقــوای رســانهای» ،۵بایــد
روشهــای اعتــای اندیشــه دینــی از طریــق ابزارهــای رســانهای
و نحــوه تبلیــغ صحیــح و ممانعــت از انتشــار افــکار انحرافــی
و اندیشــههای مضــر اخالقــی را در کنــار آشــنایی و مهــارت
اســتفاده از منابــع مفیــد دینــی در فضــای رســانهای بیامــوزد.
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ساحت تعلیموتربیت اجتماعی و سیاسی
ایــن ســاحت ناظــر بــه کســب شایســتگیهایی اســت کــه
متربیــان را قــادر میســازد شــهروندانی فعــال و آگاه باشــند و
در فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی مشــارکت کننــد .ارتبــاط
مناســب بــا دیگــران ،تعامــل شایســته بــا نهــاد دولــت و ســایر
نهادهــای مدنــی و سیاســی ،کســب دانــش و اخــاق اجتماعــی و
مهارتهــای ارتباطــی ،از جملــه کســب توانایــی در زبانهــای
ملــی ،محلــی و جهانــی ،در قلمــرو ایــن ســاحت اســت.
«رســانههای فــردی» از جمـــله ابزارهــای برقــراری ارتبــاط افراد
۶
از فاصلههــای دور بــا هــم هســتند و « رســانههای جمعــی»
بهعنــوان عاملــی مهــم در توســعه ارتباطــات انســانی درون
فرهنگــی و بــرون فرهنگــی شــناخته میشــوند« .رســانههای
اجتماعــی» ۷نیــز بــا توســعه امــکان مشــارکت همــگان در
فرایندهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی ،بــه نبــض تپنــده
تحــوالت اجتماعــی تبدیــل شــدهاند .بــا ایــن حســاب ،بخــش
مهمــی از تعالیــم «تربیــت رســانهای» در ایــن ســاحت تمرکــز
خواهــد داشــت.
شــناخت انــواع روشهــای ارتباطــی و آگاهــی از تفــاوت کیفیــت
ارتبــاط در بســتر رســانههای گوناگــون ،آشــنایی بــا اثــرات
مثبــت و منفــی مداخلــه رســانهها در ارتباطــات خصوصــی،
خانوادگــی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،تســلط بــر شــیوه اســتفاده
صحیــح از رســانههای اجتماعــی بــا هــدف اعتــای ارزشهــای
الهــی و انســانی و پرهیــز از کاربــری ناصحیــح ایــن رســانهها در
جهــت آســیب زدن بــه منافــع شــخصی ،خصوصــی و جمعــی،
همگــی از جملــه آموزههــا و مهارتهــای «تربیــت رســانهای»
در ایــن ســاحت هســتند.

3

ساحت تعلیموتربیت زیستی و بدنی
ایــن ســاحت بــه حفــظ و ارتقــای ســامت و رعایــت
بهداشــت جســمی و روانــی متربیــان در قبــال خــود و دیگــران،
تقویــت قــوای جســمی و روانــی ،مبــارزه بــا عوامــل ضعــف و
بیمــاری ،حفاظــت از محیطزیســت و احتــرام بــه طبیعــت
ناظــر اســت .قلمــرو ایــن ســاحت پــرورش قــوای بدنــی و تأمیــن
ســامت جســمی ،تربیــت جنســی ،ســامت فــردی و اجتماعــی،
بهداشــت زیســتمحیطی ،قلمروهــای زیســتبوم شــهری و
منابــع طبیعــی را پوشــش میدهــد .مواجهــه جســمانی انســان
بــا درگاههــای رســانهای ،از جملــه مواقــف تالقی دنیــای ملموس
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و ناملمــوس اســت کــه ناهشــیاری نســبت بــه آن میتوانــد بــه
آســیبهای بدنــی و ذهنــی فراوانــی منجــر شــود .مدیریــت
آثــار کاربــری رســانهها بــر چشــم و گــوش و دســت و پــا و
گــردن و کمــر ،در کنــار آشــنایی بــا اثــرات امــواج مخابراتــی و
صفحــات نمایــش بــر مغــز و حافظــه و خــواب ،همگــی در قلمــرو
ایــن ســاحت «تربیــت رســانهای» قــرار دارد.

4

ساحت تعلیموتربیت زیباییشناسی و هنری
ایــن ســاحت بــه رشــد قــوه خیــال و پــرورش عواطــف،
احساســات و ذوق زیباییشــناختی متربیــان ،یعنــی تــوان
درک موضوعــات و افعــال دارای زیبایــی مــادی یــا معنــوی
و تــوان خلــق آثــار هنــری و قدردانــی از آثــار و ارزشهــای
هنــری ناظــر اســت .بخــش مهمــی از دنیــای رســانهها بــا انــواع
هنرهــای زبانــی ،موســیقایی ،تجســمی یــا نمایشــی آمیختــه
اســت .مهمتریــن بــروزات دنیــای رســانهها کــه کــودکان و
نوجوانــان را درگیــر خــود میکنــد ،شــامل فیلــم و پویانمایــی
و موســیقی و بازیهــای دیجیتــال ،همگــی ضمــن دارا بــودن
زبــان زیباییشــناختی خــاص خــود ،تحریککننــده قــوه
خیــال و عواطــف و احساســات مخاطــب هســتند و ضــروری
اســت در «تربیــت رســانهای» بهطــور جــدی پــرورش ذائقــه
زیباییشناســی انســان ،از ســواد بصــری و ســواد موســیقی
گرفتــه تــا ســواد روایــت و ســواد ســینما ،مــورد توجــه قــرار
بگیــرد« .تربیــت رســانهای» در ایــن ســاحت میتوانــد ضمــن
ارتقــای ســطح فهــم و درک هنــری مخاطــب از آثــار رســانهای،
بــه انتخــاب آگاهانــه و اشــتیاق انســان بــه هنــر متعالــی و
بیمیلــی او بــه آثــار مبتــذل و ســخیف بینجامــد.

5

ساحت تعلیموتربیت
اقتصادی و حرفهای
ایــن ســاحت بــه یکــی از ابعــاد مهــم زندگــی آدمــی ،یعنــی
بُعــد اقتصــادی و معیشــتی انســانها ناظــر اســت .همچنیــن
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بــه رشــد تواناییهــای متربیــان در تدبیــر امــر معــاش و تــاش
اقتصــادی و حرف ـهای ناظــر اســت .امــوری نظیــر درک و فهــم
مســائل اقتصــادی ،درک و مهــارت حرفـهای ،التــزام بــه اخــاق
حرفـهای ،تــوان کارآفرینی ،مراعــات قوانین کســب و کار و احکام
معامــات و التــزام بــه اخــاق و ارزشهــا در روابــط اقتصــادی،
در قلمــرو ایــن ســاحت اســت .سالهاســت کــه عرصــه رایــان
بهعنــوان محیطــی جــذاب بــرای خدمــات اقتصــادی و حرفـهای
توســعه پیــدا کــرده و انــواع مبــادالت تجــاری ،تراکنشهــای
بانکــی ،خریــد و فروشهــای الکترونیکــی و کســبوکارهای
مجــازی رواج یافتــه اســت« .تربیــت رســانهای» در ایــن ســاحت،
دانــش بهرهبــرداری صحیــح اقتصــادی و حرفــهای از فضــای
مجــازی را در کنــار مهــارت تبــادالت امــن مالــی و اصــول
کارآفرینــی و کارپذیــری مجــازی تثبیــت میکنــد.

6

ساحت تعلیموتربیت علمی و فناورانه
ایــن ســاحت بــه کســب شایســتگیهایی ناظــر اســت
کــه متربیــان را در شــناخت و بهرهگیــری و توســعه نتایــج
تجربههــای متراکــم بشــری در عرصــه علــم و فنــاوری یــاری
کند.رشــد توانمنــدی افــراد جامعــه در راســتای فهــم و درک
دانشهــای پایــه و عمومــی ،کســب مهــارت دانشافزایــی ،بــه
کارگیــری شــیوه تفکــر علمــی و منطقــی ،تــوان تفکــر انتقــادی،
آمادگــی بــروز خالقیــت و نــوآوری و نیــز کســب دانــش ،بینــش
و تفکــر فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی ،در قلمــرو
ایــن ســاحت اســت .دانشهــای پایــه رســانه از جملــه علــوم
ارتباطــات ،روانشناســی ،جامعهشناســی ،زبانشناســی و
منطــق ،و دانشهــای فنــی مثــل علــم اطالعــات ،مهندســی
اطالعــات و ارتباطــات ،مهندســی مخابــرات و انتقــال داده ،در
کنــار مبانــی نظــری هنــر و ادبیــات ،همگــی از جملــه اهــداف
علمــی و فناورانــه در «تربیــت رســانهای» هســتند کــه بایــد
متــوازن و متناســب بــا نیــاز و شــرایط متربــی بــه او آمــوزش
داده شــوند.

6
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بــا توجــه بــه آنچــه تــا اینجــا مــرور کردیــم ،معلــوم شــد بــه «تربیــت رســانهای» بایــد
ـی مشــخص و متعــارف در برنامهریــزی درســی توجــه
بســیار فراتــر از یــک واحــد درسـ ِ
داشــت .در نتیجــه ،ضــروری اســت سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان آموزشــی در مــورد
خطاهــای راهبــردی زیــر مراقبــت کننــد:
اول آنکــه بایــد بدانیــم« ،تربیــت رســانهای» مســاوی بــا «ســواد رســانهای» نیســت
و اگــر «ســواد رســانهای» بــه بهتریــن شــکل آن در آموزشوپــرورش ایــران جــاری
شــود ،بــاز هــم «تربیــت رســانهای» محقــق نمیشــود .جالــب آنکــه «ســواد رســانهای»
موجــود در برنامههــای آموزشــی ایــران ،بــه نســبت ســرفصلهای مشــابه جهانــی،
تقریب ـاً از «ســواد اطالعاتــی» تهــی اســت و لــذا حتــی در ابعــاد و اندازههــای ادعایــی
هــم کارآمــدی الزم را نــدارد .البتــه «ســواد اطالعاتــی و رســانهای» در تبییــن الیــه
دانشــی بعضــی از ســاحتهای تربیتــی آموزههــای مفیــدی دارد .مثــ ً
ا در ســاحت
علمــی و فناورانــه یــا اجتماعــی و سیاســی ،برخــی از مفاهیــم آن مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،امــا در ســایر ســاحتها ســاکت اســت .لــذا میتــوان «ســواد رســانهای» را
جــز کوچکــی از «تربیــت رســانهای» و یکــی از مقدمــات و ملزومــات آن دانســت .ولــی
الزام ـاً بــا توســعه «ســواد رســانهای» بــه «تربیــت رســانهای» دســت نمییابیــم.

دو خطــای راهبــردی
آمـــوزش و پــرورش
در تربیــت رســانهای

دوم آنکــه «تربیــت رســانهای» بــدون «خانــواده» معنــا نــدارد .حتــی قبــل از دوران
کرونــا هــم کــودکان و نوجوانــان خــارج از چارچــوب مدرســه و بــا اراده و اجــازه خانــواده
بــه رســانهها دسترســی داشــتند .خانــواده محــور «تربیــت رســانهای» اســت ،زیــرا
فرزنــدان عادتهــا ،ســلیقهها و رفتارهــای رســانهای خــود را تحــت اشــراف خانــواده
شــکل میدهنــد.
در زمــان حاضــر کــه نهــاد مدرســه تقریب ـاً بــر رابطــه متربــی و رســانه هیــچ تســلطی
نــدارد ،تــا آموزشوپــرورش نســبت خــود را بــا «خانــواده» تعییــن و نحــوه تعامــل خــود
را بــا خانــواده مشــخص نکنــد ،نمیتوانــد تربیــت رســانهای را محقــق ســازد .بایــد بــا
خانوادههــا همــراه شــد ،بــا آنهــا گفتوگــو کــرد و آموزشهــای کاربــردی و جامعــی
برایشــان در نظــر گرفــت.
برای تحقق «تربیت رسانهای» باید از خانواده شروع کرد.
پینوشت ها:
Media and Information Literacy .۱
Media Education .۲
 .۳ملموس ،حقیقی و خاکی
 .۴ناملموس ،مجازی و سایبری

 .۵پرهیز از ارتکاب گناه در دنیای رسانهای همتراز با دنیای واقعی
 .۶رسانههای گروهی Mass media
 Social Media .۷اعم از شبکههای اجتماعی و مانند آن
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مسیری برای تربیت رسانهای
پیــش از ایــن بــه طــور اجمالــی زوایــا ،ابعــاد و اهــداف تربیــت رســانهای را مطابــق بــا
اســناد باالدســتی نظــام آمــوزش و پــرورش شــرح دادهایــم .چنانکــه پیشتــر گفتیــم،
بــه طــور خالصــه:

تربیــت یافتــه مطلــوب نظــام تربیــت رســانهای اســامی؛ کســی اســت کــه بــا «انتخــاب
آگاهانــه» از میــان ظرفیتهــای رســانهای پیرامونــی؛ و «کاربــری مســئوالنه» (هــم
مــرف و هــم انتشــار) در ارتقــای رشــد همــه جانبــه خــود و جامعــه اســتفاده میکنــد؛
و خــود را در برابــر خداونــد متعــال ،خویــش و جامعــه «پاســخگو» میدانــد.
امــا بــرای رســیدن بــه ایــن تــراز از شایســتگیها چــه مســیری
بایــد پیمــوده شــود؟ آیــا میتــوان مراحلــی را بــرای ارتقــای
گام بــه گام مهــارت «انتخــاب آگاهانــه و کاربــری مســئوالنه»
کــودکان و نوجوانــان در مواجهــه بــا دنیــای رســانهها پیشــنهاد
داد؟ آیــا نظــام تعلیــم و تربیــت میتوانــد دســتورالعملی بــرای
اطمینــان از تحقــق مراتــب تربیــت رســانهای در دانشآمــوزان
داشــته باشــد؟
بــه نظــر میرســد ،پاســخ ســهل و ممتنــع ایــن ســؤاالت بهنوعــی
در خــود شــعار تربیــت رســانهای مســتتر باشــد .انتخابگــری،
آگاهــی ،کاربــری و مســئولیتپذیری همــان چهــار رکــن اصلــی
ایــن تعریــف هســتند کــه اگــر بتــوان بــرای آن حــد و حــدودی
تعییــن کــرد و شــرایط و الزامــات تحقــق آن را تبییــن کــرد،
ایــدهی «مســیر تربیــت رســانهای» خــودش را بهتــر نشــان
خواهــد داد .هــر کــودک ،نوجــوان یــا بزرگســالی کــه در ایــن
مســیر قــدم بگــذارد ،پلــه پلــه از آســیبهای حضــور در فضــای
رســانهها دور خواهــد شــد و قــدم بــه قــدم بــه بهرهگیــری
مهارتافــزا و مؤثــر از رســانهها نزدیــک میشــود.

ســیاسی
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آگاهی عمیق

آگاهــی مقدم ـهی انتخــاب اســت .امــا وقتــی پــای انتخــاب
رســانهها در میــان باشــد ،نمیتــوان بــه شــناخت ســطحی
انــواع ابزارهــا و قالبهــای رســانهای اکتفــا کــرد .متأســفانه
اکثــر کاربــران رســانهها ،آشــنایی بــا کارکــرد رســانهها را بــدل
از شــناخت ماهیــت رســانهها گرفتهانــد .مخصوصــاً کاربــران
کــودک و نوجــوان بخاطــر مواجهــه هیجــانزده بــا رســانههای
نوین،کمتــر فرصــت تأمــل در چیســتی و چگونگــی عملکــرد
ایــن رســانهها را دارنــد .حرکــت از «توهــم شــناخت» رســانهها
بــه ســمت «آگاهــی عمیــق» از ماهیــت و ذات فناورانـهی آنهــا،
اولیــن گام در مســیر تربیــت رســانهای اســت.
اندیشــمندان فلســفه فناوریهــای رســانهای ،از مارشــال
مکلوهــان ۲تــا هیوبــرت دریفــوس ،۳همگــی بــر «خنثــی
نبــودن» و «جهـتدار بــودن» فنــاوری اصــرار دارنــد .در مقابــل
ایــن نــگاه فلســفی ،رویکــردی مهندســی و کارکردگرایانــه وجــود
دارد کــه بــر ماهیــت ابــزاری و منعطــف فنــاوری تأکیــد میکنــد.
مصــداق بــارز ایــن دو نــگاه در شــبههی قدیمــی «رســانه بــه
مثابــه چاقــو» بــروز مییابــد .در نیمقــرن گذشــته هــر بــار
کــه شــکل تــازهای از فناوریهــای رســانهای متولــد شــده و
اندیشــمندان منتقــد نســبت بــه چالشهــا و آســیبهای ناشــی
از بکارگیــری آن هشــدار دادهانــد ،کارکردگرایــان بــا اعتمــاد بــه
نفســی مثالزدنــی از نقــش اختیــار انســان در اســتفاده از آن
فنــاوری ســخن گفتهانــد و تلویزیــون ،بازیهــای ویدیویــی،
اینترنــت ،موبایــل و رســانههای اجتماعــی را بــه چاقویــی
تشــبیه کردهانــد کــه از آن میتــوان هــم بــرای پوســتکندن
میــوه و عمــل جراحــی اســتفاده کــرد و هــم انجــام جنایــت

و قتــل .در ایــن نــگا ِه مهندســی ،ابزارهــای فناورانــه مثــل
مــوم در دســت انســان هســتند و آنچــه مهــم اســت انتخــاب
انســان در راســتای بکارگیــری آن فنــاوری اســت .در صورتــی
کــه هــر بــار شــواهد عقلــی و تجربــی فراوانــی یافــت میشــود
کــه نشــان میدهــد فناوریهــا جهتگیریهــای درونــی بــه
ســمت نوعــی از پیــام و محتــوا دارنــد کــه اراده انســان توانایــی
اثرگــذاری بــر آن را نــدارد .جملــه مشــهور «رســانه همــان پیــام
اســت» ۴پرچمــدار ایــن تقابــل معناشناســانه اســت .رســانهها
بــه غیــر از آنکــه بســتر انتقــال پیــام هســتند ،هــر کدامشــان
نــوع خاصــی از الگوهــای ادراکــی دارنــد کــه مخاطــب بــدون
هیچگونــه مقاومتــی آن را مــی پذیــرد« .تصویــری بــودن»
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پیامهــای تلویزیونــی« ،فردگرایــی» در ارتباطــات موبایلــی،
«تعاملــی بــودن» دنیــای گیــم« ،موجــز و کوبنــده بــودن»
پیــام در میکروبالگهــا« ،بیجســمی» در ارتباطــات مجــازی،
«حکمرانــی» پلتفرمهــای اجتماعــی و مــواردی ماننــد آن،
همگــی نشــاندهندهی خنثــی نبــودن فناوریهــای رســانهای
نســبت بــه پیــام اســت.در ایــن شــرایط ،آگاهــی عمیــق
مخاطــب از جهــتدار بــودن فناوریهــای رســانهای کــه در
معــرض آن قــرار دارد بــه عنــوان پیششــرط انتخــاب صحیــح،
ا ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت .مخاطــب بایــد عمیقـاً
کامـ ً
جنبههــای اجتنــاب ناپذیــر اثرگــذاری هــر فنــاوری رســانهای را
بشناســد و از توهــم آزادی مطلــق در ارســال و دریافــت پیــام در
بســترهای رســانهای رهــا شــود.

2

خیرگزینی

از جملــه مفاهیــم ســاده ولــی دیریــاب دربــاره انســان،
مفهــوم «اراده و اختیــار» اســت .انســان در انجــام دادن کارهــا
«اراده» و در انتخــاب گزینههــا «اختیــار» دارد .امــا همــواره
شــرایط بــرای انتخــاب انســان همــوار نیســت .از یکســو در
بســیاری مواقــع عوامــل بیرونــی و محیطــی ،اراده و اختیــار
انســان را محــدود میکننــد؛ و از ســوی دیگــر موانــع درونــی و
ذهنــی هــم در ایــن محدودســازی نقــش دارد.
در مواجهــه بــا رســانهها هــر دو دســته عوامــل بیرونــی و درونــی
در اراده و اختیــار انســان بــرای انتخــاب گزینههــای صحیــح
مشــکل ایجــاد میکننــد .در مــورد کــودکان و نوجوانــان عوامــل
بیرونــی مثــل شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خانــواده
مهمتریــن عامــل شــکلدهی بــه اراده و اختیــار آنهاســت.
عادتهــای رســانهای خانــواده اولیــن زمینههــا را در وابســتگی
فرزنــدان بــه رســانهها ایجــاد میکنــد .ایــن وابســتگی هــم در
الیــه ابزارهــا و هــم در الیــه محتــوا بــروز مییابــد .مثـ ً
ا میــزان
اســتفاده از تلویزیــون و نــوع برنامههــای آن ،در اختیــار خانــواده
اســت و بچههــا معمــوالً مجبــور بــه تحمــل انتخابهــای
خانوادگــی هســتند.
ایــن شــرایط بیرونــی کــه ابتــدا عادتهــای خانوادگــی محســوب
میشــوند ،کمکــم بــه عادتهــای شــخصی افــراد تبدیــل
میشــوند و بــه ســادگی قابــل تغییــر نیســتند .اینجاســت
کــه یــک عامــل بیرونــی بــه محدودکننــدهای درونــی تبدیــل
میشــود و همچنــان بــه کاهــش میــزان اراده و اختیــار انســان
منجــر میشــود.
گام دوم در مســیر تربیــت رســانهای ،فهــم قــدرت اراده و اختیــار
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انســانی اســت .مــا بــاور داریــم کــه خداونــد نــه تنهــا بــه انســان
اجــازه و امــکان انتخــاب داده اســت ،بلکــه تــوان شناســایی
بهتریــن انتخــاب را بــه او عطــا کــرده اســت ۵.از اینجــا بــه بعــد
بــرای اشــاره بــه ایــن ویژگــی مهــم بایــد از واژه «خیرگزینــی»
بــه معنــی توانایــی فهــم و قــدرت انتخــاب بهتریــن گزینــه
اســتفاده کــرد .کســی کــه در مــدار تربیــت رســانهای قــرار
دارد ،بعــد از آگاهــی عمیــق از ماهیــت هــر رســانه ،خیرگزینــی
میکنــد .یعنــی نــه تنهــا خــود را مجبــور بــه اســتفاده از نوعــی
خــاص از ابزارهــا یــا محتواهــا نمیدانــد ،بلکــه از میــان تمــام
ابزارهــا و تمــام محتواهــا ،بــا توجــه بــه نیازهــا و ویژگیهــای
شــخصی و شــخصیتی خــودش ،بهتریــن را انتخــاب میکنــد.
هــر گونــه پیــروی مطلــق از ُمــد ،عــرف ،هنجارهــا و عادتهــای
رســانهای دیگــران ،نشــانهی مهمــی در پایبندنبــودن بــه
خیرگزینــی اســت .اینجــا جــا دارد تــا بــار دیگــر بــر نــگاه شــش
ســاحتی بــه تربیــت تأکیــد ویــژه داشــته باشــیم .خیرگزینــی
زمانــی بــه کمــال میرســد کــه در انتخــاب هــر فــرد ،تمامــی
ابعــاد وجــودی او مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد .چــه بســیار
انتخابهــای خوبــی کــه باعــث رشــد و مهارتافزایــی در
ســاحت علمــی و فناورانــه میشــود و بــه ســاحت زیســتی و
بدنــی آســیب میرســاند .چــه گزینههــای جذابــی کــه موجــب
رشــد و ارتقــای حرفـهای و اقتصــادی میشــود؛ امــا بــه ســاحت
اعتقــادی و اخالقــی ضــرر میزنــد و  . ...در هــر انتخــاب توجــه
بــه ایــن شــش ســاحت ،ضامــن خیرگزینــی واقعــی اســت.
بــا توجــه بــه فــردی شــدن روز بــه روز فناوریهــای رســانهای
و امــکان انتخابهــای شــخصیتر در ابــزار و محتــوا ،بــه نظــر
میرســد «خیرگزینــی» میســرتر از قبــل شــده؛ بــه شــرطی
کــه پیــروی از ُمــد و تبعیــت از اطرافیــان و هیجــان بکارگیــری
تازهترینهــا ،جــای خــودش را بــه خودآگاهــی بــر نیازهــای
فــردی و جســارت انتخــاب درســتترینها بدهــد.

3

ورزیدگی فناورانه

همــهی مــا کــودکان ســه ســاله زیــادی را دیدهایــم
کــه کنتــرل تلویزیــون را بــا اعتمــاد بــه نفــس در دســت
میگیرنــد و در چهــار ســالگی در گوش ـیهای هوشــمند بــرای
خودشــان بــازی نصــب میکننــد .ابزارهــای فناورانــه روز بــه روز
شــیوههای کاربســت ســادهتری مییابنــد .روشــن کــردن و
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بکارگرفتــن لپتــاپ ،بــه مراتــب از ســر هــم کــردن و راه انــدازی
یــک رایانــه شــخصی ســادهتر اســت .بــه همیــن نســبت راه
انــدازی یــک تبلــت از لپتــاپ آســانتر بــه نظــر میرســد.
تــا جایــی کــه کــودکان خردســال هــم میتواننــد بــا ابزارهــای
هوشــمند دارای صفحــه لمســی بــه راحتــی کار کننــد.
توســعه فناوریهــای رســانهای بــه ســمت «تصویــری شــدن»
حتــی پیششــرط «ســواد خوانــدن و نوشــتن» را بــرای کار
کــردن بــا پیچیدهتریــن ابزارهــای رســانهای ملغــی کــرده اســت.
آموزشهــای مجــازی اجبــاری دوران کرونــا هــم مزیــد بــر علــت
شــده و بکارگیــری پیامرســانها و تماشــای ویدیــو در اینترنــت
را خیلــی خــوب بــه دبســتانیها تــا دبیرســتانیها آموختــه
اســت .همــهی ایــن تجربههــا ،ایــن توهــم را در کوچــک و
بــزرگ ایجــاد کردهانــد کــه اســتفاده از ابزارهــا و انتخــاب
محتواهــای رســانهای بــه هیــچ آمادگــی قبلــی نیــاز نــدارد .حتی
آنهایــی کــه در مســیر تربیــت رســانهای گامهــای اول و دوم را
برداشــتهاند و بــا آگاهــی عمیــق دســت بــه خیرگزینــی زدهانــد،
کار را تمــام شــده میپندارنــد و خــود را بینیــاز از آمــوزش
میداننــد .حــال آنکــه فناوریهــای رســانهای بــا وجــود ظاهــر
ســاده و کاربرپســند ،پیچیدگیهــای ســاختاری و کارکــردی
فراوانــی دارنــد کــه بــرای تســلط بــر آن بــه آمــوزش و تمریــن
زیــادی نیــاز اســت.
دانــش عمومــی اســتفاده از رســانهها صرفــاً شــامل الیــه
کاربــری ســاده و مصرفــی ابزارهــا و محتواهــا میشــود .مثــل
روش راه انــدازی ،روش بــرآورده کــردن نیازهــای پایــه ،روش
حــل مشــکالت اصلــی .امــا بــرای مدیریــت جذابیتهــای
ایــن ابزارهــا و اســتفاده مهارتافــزا و رشــدآفرین از رســانهها،
بــه تســلط تکنیکــی کامــل بــر زیــر و بــم آنهــا نیــاز اســت.
تنظیمــات پیشفــرض ابزارهــای رســانهای معمــوالً بــا هــدف
وابستهســازی و اســتفاده نمایشــی از ایــن ابزارهــا ســازماندهی
شــده اســت .بــرای بــه فرمــان درآوردن فناوریهــای رســانهای
در راســتای اهــداف واقعــی زندگــی ،بــه تنظیمــات ثانویــه و
بکارگیــری ترفندهــای هوشــمندانه نیــاز اســت.
امــا اغلــب مــا ،روش اســتفاده از رســانهها را فقــط بــه همــان
شــیوهای بلدیــم کــه از اطرافیــان و آشــنایانمان آموختهایــم.
طبیعتـاً آنهــا هــم همیــن روال را داشــتهاند و ایــن زنجیــره تــا
ناکجــا ادامــه مییابــد .در نتیجــه ،ســقف کاربــری و بهــرهوری
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مــا از رســانهها بــه ســطحی عمومــی ،انفعالــی و آســیبپذیر
محــدود میمانــد.
«ورزیدگــی فناورانــه» بــه ســطح قابــل قبولــی از ســلطه تکنیکی
بــر ابــزار رســانهای میگوییــم کــه نــه تنهــا آســیبهای
اســتفادهی نادرســت از آن را کاهــش میدهــد ،بلکــه افســار
فناوریهــای رســانهای را بــه مثابــه اســبی رامشــده ،در دســت
کاربــر هوشــیار قــرار میدهــد .بخــش عمــدهای از آموزههــای
تربیــت رســانهای (چــه در ســواد اطالعاتــی و چــه در ســواد
رســانهای) ۶شــامل همیــن نکتههــای کاربــری و توصیههــای
ایمنــی میشــود.

4

پایبندی به مُصلحات

از نظــر منطقــی شــاید ســه مرحلــهی «آگاهــی»،
«انتخــاب» و «کاربــری» یــک زنجیــره کامــل و ارزشــمند را برای
تربیــت رســانهای تشــکیل میدهنــد ،امــا در واقــع هــر گونــه
انتخــاب و کاربــری فناوریهــای رســانهای ،هــر چقــدر هــم
کــه از روی آگاهــی باشــد ،بــاز هــم تبعــات غیرقابــل اجتنابــی
خواهــد داشــت .همــان طــور کــه بهتریــن غذاهــا اگــر بــا دقــت
انتخــاب و مصــرف شــوند ،بــاز هــم بینیــاز از « ُمصلحــات»
نیســتند.در طــب ســنتی ایرانــی ،هــر غــذا و مــاده خوراکــی یــک
یــا چنــد « ُمصلِــح» داردُ « .مصل ِحــات» ،برخــی مــواد غذایــی یــا
گیاهــان دارویــی هســتند کــه مصــرف آنهــا بــه همــراه غــذای
اصلــی میتوانــد در اصــاح و تعدیــل عــوارض جانبــی آن غــذا
مؤثــر باشــد و هضــم غــذا را ســادهتر و فایدههــای غــذا را
در بــدن مضاعــف کنــد« .گــردو» در کنــار پنیــر« ،نعنــاع» بــه
همــراه ماســت و «نمــک» روی خیــار ،نمونههایــی از ُمصلحاتــی
هســتند کــه در عادتهــای غذایــی مــا کامــ ً
ا جــا افتادهانــد.
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هــر ارتبــاط مجــازی ،هــر چنــد بعــد از آگاهــی عمیــق از
ماهیــت آن و بــا انتخــاب پاکتریــن فناوریهــا و ایمنتریــن
پلتفرمهــای مجــازی برقــرار شــود ،بــاز هــم تبعاتــی مثــل نبــود
حــس حضــور و محرومیــت از حــس المســه و بویایــی دارد.
هــر بــازی دیجیتــال ،هــر چنــد بــا آگاهــی از زیرســاختهای
فنــی و تجــاری آن انتخــاب شــود و بــا دقــت فــراوان در جهــت
مهارتافزایــی بــه انــدازه الزم و در شــرایط مناســب اســتفاده
شــود ،بــاز هــم تبعاتــی مثــل نبــود تحــرک بدنــی و فشــار بیــش
از انــدازه بــه اعصــاب چشــم و گــوش دارد.
در مســیر تربیــت رســانهای کســی بــه قلــه میرســد کــه بدانــد
بــرای ترمیــم آســیبها و جبــران کاســتیهای هــر فنــاوری
رســانهای ،از چــه مصلحاتــی بایــد کمــک بگیــرد .مثـ ً
ا بــه ازای
هــر چنــد مکالمــهی مجــازی ،یــک گفتگــوی حضــوری و در
کنــار هــر یــک ســاعت بــازی دیجیتــال ،یــک ســاعت بــازی
حرکتــی و واقعــی ،میتوانــد ُمصلــح آن کاربــری رســانهای
باشــد .هــر چنــد کــه عمــدهی ایــن « ُمصلحــات» از جنــس
معــادل واقعــی همــان فعالیــت رســانهای هســتند ،امــا گاهــی
میتــوان از گونههــای متفــاوت رســانهای بــه عنــوان مصلحــات
کمــک گرفــت .مثـ ً
ا گــوش کــردن بــه رادیــو یــا مطالعــه کتــاب
قبــل از خــواب ،بــا اینکــه هــر دو نوعــی مصــرف رســانهای
هســتند ،امــا میتوانــد ترمیــم کننــده پریشــانی احــوال ناشــی
از انجــام بازیهــای دیجیتــال و یــا پرســهزنی در رســانههای
اجتماعــی قبــل از خــواب باشــد .پایبنــدی بــه برنامههــای
معنــوی و تقیــد بــه مناســک عبــادی فــردی و گروهــی هــم،
گون ـهی بســیار مؤثــری از ُمصلحــات بــرای جبــران آســیبهای
روانــی و فرهنگــی ناشــی از حضــور در محیطهــای نــه چنــدان
۷
پــاک رســانهای و مجــازی اســت.
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در
جمعبنــدی بایــد گفــت کــه هــر
چنــد تحقــق شــعار «انتخــاب آگاهانــه و کاربــری
مســئوالنه» بــا رعایــت دقیــق ایــن چهــار گام ممکــن
خواهــد بــود ،امــا نبایــد پنداشــت کــه حرکــت از گام اول تــا گام
چهــارم فقــط یــک بــار بــرای هــر فــرد رخ میدهــد .درســت آن اســت کــه
چرخــش از مرحلــه اول تــا مرحلــه چهــارم را بــه شــکل ادواری و در هــر مرحله
از زندگــی ضــروری بدانیــم.
در هفــت ســال اول زندگــی کــودک طبیعــی اســت ســطح آگاهــی عمیــق او از
رســانههای پیرامونــی بســیار رقیــق باشــد و شــیوهی خیرگزینــی او بســیار ســاده رخ
بدهــد .ورزیدگــی فناورانــه مــورد نیــاز او ســهلالوصول اســت و ُمصلحــات ضــروری
در زندگــی او بــه ســادگی جــاری میشــود .امــا الزم اســت بــا ورود بــه مرحلــه
بعــدی زندگــی یعنــی آغــاز مدرســه و هفــت ســال دوم حیــات مــادی و متناســب بــا
توســعه امکانــات و اختیــارات رســانهای او ،مجــددا ً حرکــت در چرخــه از آگاهــی
تــا خیرگزینــی و ورزیدگــی فناورانــه و پایبنــدی بــه مصلحــات تکــرار شــود.
ایــن تکــرار هــر بــار در شــعاعی بزرگتــر منجــر بــه شــکلگیری محیــط
وســیعتر تربیــت رســانهای فــرد خواهــد شــد.
«تربیــت رســانهای» نــه یــک حادثــه و رویــدادی گــذرا ،کــه
جریانــی همیشــه جــاری در حیــات مــادی و معنــوی
انســان اســت.

پینوشت ها:
 -۱ارجاع به مقاله «تربیت رسانهای ،خوابی گنگ یا رؤیایی شیرین» ،ماهنامه
رشد فناوری آموزشی ،اردیبهشت  ،۱۴۰۰ص ۴۰
 ۱۹۱۱( Marshal McLuhan -۲تا  )۱۹۸۰در کتاب «برای درک
رسانهها»
 ۱۹۲۹( Hubert Dreyfus -۳تا  )۲۰۱۷در کتاب «درباره اینترنت»
 »The medium is the message« -۴را اولین بار از مک لوهان
نقل کردهاند.

َ
ورها َو تَقْواها» سوره مبارکه شمس ،آیه ۸
َ « -۵فأل ْ َه َمها ُف ُج َ
 -۶سواد در معنای واقعی خودش نوعی مهارت متکی بر دانش است .متأسفانه
عمدهی تعلیمات سواد اطالعاتی و رسانهای در محیط آموزشی ما صرفاً بر
انتقال دانش تکیه داشته و منجر به شکلگیری مهارت نمیشود.
 -۷برای آشنایی بیشتر با این ُمصلحات ضروری به مقاله « ُمصلحات آموزش
مجازی | آموزههای تربیت رسانهای برای معلمان برخط» ماهنامه رشد
مدرسه فردا ،شماره  ،۱۳۴اردیبهشت  ۱۴۰۰مراجعه فرمایید.

