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ــارت  ــه عب ــته ک ــال گذش ــه س در دو س
ــاد می شــنویم  »تربیــت رســانه ای« را زی
و بــه کار می بریــم، بارهــا بــا ایــن ســؤال 
روبــه رو شــده ام کــه مگــر عنــوان »ســواد 
ــه  ــه ب ــکالی دارد ک ــه اش ــانه ای« چ رس
ــتیم؟  ــرای آن هس ــی ب ــال جایگزین دنب
حــد و مــرز »تربیــت رســانه ای« تــا 
کاری  چــه  اســت  قــرار  و  کجاســت 
ــانه ای« از انجــام  ــواد رس ــه »س ــد ک بکن
ــت  ــن »تربی ــًا ای ــت؟ اص ــوان اس آن نات
معــادل  و  آمــده  از کجــا  رســانه ای« 
ــه  ــا حیط ــارت ی ــا عب ــاح ی ــه اصط چ
ــت؟  ــان اس ــگاهی در جه ــی و دانش علم
حــاال شــاید وقــت آن رســیده اســت کــه 
ــاره  ــتر درب ــوی بیش ــی گفت وگ ــا کم ب
ــانه ای«،  ــت رس ــی »تربی ــواره ذهن طرح
و  اندیشــمندان  پژوهشــگران،  همــه 
معلمــان عرصــه »تربیــت« و »رســانه« را 
بــه ایــن چالــش گروهــی دعــوت کنیــم.

ــه  ــتند ک ــابه هس ــر مش ــا ظاه ــوم ب ــانه ای« دو مفه ــت رس ــانه ای« و »تربی ــواد رس »س
ــک  ــانه ای«۱ ی ــی و رس ــواد اطاعات ــت. »س ــاوت اس ــم متف ــا ه ــان ب ــود و مرادش مقص
ــگاهی  ــتیبان دانش ــای پش ــه تعریف ه ــت ک ــده در دنیاس ــی شناخته ش ــرفصل علم س
ــرای  ــی ب ــی و بین الملل ــددی در ســطح مل ــازمان های متع ــد و س ــرای آن وجــود دارن ب

ــند. ــعه آن می کوش ــج و توس تروی
امــا »تربیــت رســانه ای« هنــوز یــک مبحــث مشــخص دانشــگاهی نیســت و بــه واژه ای 
دانشــگاهی تبدیــل نشــده اســت؛ هــر چنــد از ســال ۱۳۹۵ درس »تربیــت رســانه ای«۲، 
به عنــوان یکــی از درس هــای اصلــی، در برنامــه درســی دوره کارشناســی رشــته علــوم 
تربیتــی وارد شــده اســت، امــا مــروری بــر اهــداف و ســرفصل های مصــوب همیــن درس 
نشــان می دهــد کــه طراحــان آن تصــور دقیقــی از تفــاوت »ســواد رســانه ای« و »تربیــت 
ــت  ــه فهرس ــی ب ــای تربیت ــی آموزه ه ــردن برخ ــاً اضافه ک ــته اند و صرف ــانه ای« نداش رس

موضوعــات »ســواد رســانه ای« را کافــی دانســته اند.
لــذا بــه نظــر می رســد، آموزش وپــرورش یــا هــر نهــاد تربیتــی دیگــری کــه می خواهــد 
مســئله مواجهــه تربیتــی متربیــان بــا رســانه ها را ســامان بدهــد، مجبــور اســت ضمــن 
ــانه ای« را  ــت رس ــودش »تربی ــود، خ ــانه ای« موج ــواد رس ــای »س ــی آموزه ه بازخوان
تعریــف کنــد و شایســتگی های مطلــوب فــرد تربیت یافتــه رســانه ای را مشــخص کنــد.

تربیترسانهای؛
خوابیگنگیا

رؤیاییشیرین؟

سوادیاتربیت؟
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رســانه های نویــن و به خصــوص فضــای مجــازی، به هم ریختگی هــای آشــکاری در 
نظــم ســنتی زندگــی انســان ایجــاد کرده انــد و به تبــع آن تربیــت را تحــت تأثیــر قــرار 
ــی  ــانه ها در زندگ ــه رس ــوع مداخل ــه ن ــاوت ب ــگاه متف ــه نظــر می رســد دو ن ــد. ب داده ان
ــا آن  وجــود دارد کــه قبــل از تعریــف »تربیــت رســانه ای«، بایــد تکلیــف خودمــان را ب

روشــن کنیــم:

ــوان چشــم انداز »تربیــت رســانه ای«  ــوان به عن پــس آنچــه می ت
ــه آن دل بســت، عبــارت اســت از: فراینــد تعاملــی زمینه ســاز  ب
ــه منظــور تحقــق  تکویــن و تعالــی پیوســته هویــت متربیــان، ب
ــان  ــه در زندگــی توأم ــات طیب ــب حی ــاری مرات ــه و اختی آگاهان

ملمــوس و ناملمــوس.
تربیــت  نظــام  مطلــوب  تربیت یافتــه  حســاب،  ایــن  بــا 
رســانه ای اســامی کســی اســت کـــه بــا »انتخــاب آگـــاهانه«، از 

رســانه ای   ظـــرفیت های 

ــم  ــرف و هـ ــم مصـ ــئوالنه« )هـ ــری مس ــا »کارب ــی، ب پیرامون
انتشــار(، در ارتـــقای رشــد همه جانبــه خــود و جامعــه اســتفاده 
ــه  ــش و جامع ــال، خوی ــد متع ــر خداون ــود را در براب ــد و خ کن

ــد. ــخگو« بدان »پاس
بایــد  مطلوبــی  تربیت یافتــه  چنیــن  اســت  طبیعــی 
شایســتگی های متعــددی در حیطــه دانشــی، نگرشــی، مهارتــی 
و رفتــاری داشــته باشــد کــه بــرای دقیــق شــدن آن بــه 

اســت. نیــاز  تکمیلــی  پژوهش هــای 

در ایــن رویکــرد قدیمی تــر بــه رســانه ، ایــن پیش فــرض وجــود 
ــراز  ــا همــه ف ــای رســانه ها، ب ــارغ از دنی ــا ف دارد کــه زندگــی م
ــی  ــانه ها محیط ــای رس ــت و دنی ــان اس ــیب هایش در جری و نش
مــوازی در عــرض ایــن دنیــای واقعــی اســت. هــر چنــد ایــن دو 
ــد، امــا ایــن  ــر یکدیگــر دارن ــرات متقابلــی ب جهــان تأثیــر و تأث
ــن  ــونده اند. در ای ــدود و مدیریت ش ــری، مح ــل ره گی ــرات قاب اث
ــگاه، ترویــج آموزه هــای »ســواد رســانه ای« در حکــم آمــوزش  ن
ــانه ای«،  ــواد رس ــت س ــی »نهض ــانه ها و برپای ــای رس ــان دنی زب
ــای  ــا دنی ــان ها ب ــاط انس ــهیل ارتب ــرای تس ــر ب ــی فراگی تاش

رســانه ای اســت.

در دو دهــه اخیــر، بــا توســعه روزافــزون دنیــای مجــازی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــانه ای، ب ــط رس ــن محی ــوان فراگیرتری به عن
نــگاه جانبــی بــه رســانه ها کارآمــدی کافــی را نــدارد و نیــاز بــه 
رویکــردی تحولــی احســاس می شــود. در ایــن رویکــرد، انســان 
ــا انتهــای  ــدار می شــود و ت ــای واقعــی بی ــح در دنی هــر روز صب
ــط  ــه محی ــط ملمــوس ب ــت و برگشــت از محی ــا رف شــب، باره
ــه  ــانه ای ن ــط رس ــار محی ــن ب ــد. ای ــه می کن ــوس را تجرب ناملم
در کنــار زندگــی واقعــی، بلکــه کامــًا تنیــده شــده در تاروپــود 
ــل  ــرات متقاب ــر و تأث ــود و تأثی ــف می ش ــی تعری ــی واقع زندگ
ایــن دو زندگــی ملمــوس و ناملمــوس، بســیار فراگیــر و عمیــق و 
مدیریــت ناشــونده بــه نظــر می رســد. لــذا در ایــن نــگاه، صرفــاً 
ــتن  ــت و داش ــا نیس ــانه ها راهگش ــان رس ــه زب ــودن ب ــلط ب مس
ــی  ــاط زندگ ــط بخــش محــدودی از ارتب »ســواد رســانه ای« فق

ــد. ــم می کن ــانه ای را تنظی ــای رس ــی و دنی واقع

طبیعــی اســت، وقتــی تاروپــود زندگــی انســان بــا تمــام اجــزا، ارکان و عناصــر موجــود 
ــزی  ــم، چی ــک مترج ــتری از ی ــز بیش ــه چی ــود، ب ــده می ش ــانه ای تنی ــط رس در محی
ــم. ــاز داری ــه چیــزی بیشــتر از »ســواد رســانه ای« نی بیشــتر از یــک دســتورالعمل و ب

نگاهجانبی

نگاهامتدادی

)دنیای رسانه ای در عرض زندگی واقعی(

الف

)دنیای رسانه ای در طول زندگی واقعی(ب

یــا جـــانبی نــگاه
امتــــدادی؟ نــگاه

غایتتربیترسانهای
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بــا نگاهــی بــه »ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش« 
ــوری  ــت در جمه ــفه تعلیم وتربی ــر فلس ــی ب ــم، مبتن درمی یابی
ــر  ــت در نظ ــرای تعلیم وتربی ــاحت ب ــش س ــران، ش ــامی ای اس
ــرای  ــی ب ــار خوب ــد راهنمــا و معی ــه می توانن ــه شــده اند ک گرفت
بســط دقیق تــر ماهیــت »تربیــت رســانه ای« قــرار گیرنــد. 
ــه  ــوف ب ــده، معط ــاحت های یادش ــه س ــت در هم ــه تربی البت
ــا توجــه  ــی هویــت متربیــان به طــور یکپارچــه، ب ــن و تعال تکوی
بــه همــه عناصــر اساســـی هویــت )معرفــت، بــاور، میــل، اراده، 
عمــل و تکــرار آن( اســت. بــا نگاهــی بــه »مبانــی نظــری تحــول 
ــی »الگــوی نظــری ســاحت های تربیتــی«،  ــن« و بازخوان بنیادی
می تــوان بــه شــناخت دقیق تــری از ایــن شــش ســاحت رســید 

ــف »تربیــت رســانه ای« باشــد. کــه راهگشــای تعری
ــان«۳  ــای »عی »انســان رســانه ای شــده« کــه زندگــی او در دنی
ــاحت های  ــی س ــت، در تمام ــه اس ــم آمیخت ــه ه ــان«۴ ب و »رای
ــد  ــانه ای« بای ــت رس ــت و »تربی ــر از رسانه هاس ــش گانه متأث ش
ــا و  ــا، چالش ه ــه نیازه ــع و شــش ســاحتی ب چشــم اندازی جام

ــد داشــته باشــد. ــن انســان جدی ــای ای فرصت ه

ساحتتعلیموتربیت
اعتقادی،عبادیواخالقی

ــر رشــد و تقویــت مرتبــه قابــل قبولــی از  ایــن ســاحت ناظــر ب
ــان و  ــود متربی ــه در وج ــات طیب ــی حی ــی و اخاق ــه دین جنب
شــامل همــه تدابیــر و اقداماتــی اســت کــه بــرای پــرورش ایمــان 
و التــزام آگاهانــه و اختیــاری متربیــان نســبت بــه مجموعــه ای از 
باورهــا، ارزش هــا، اعمــال و صفــات اعتقــادی عبــادی و اخاقــی 
و در راســتای تکویــن و تعالــی هویــت دینــی و اخاقــی ایشــان 

ــرد. ــورت می پذی ص
»تربیــت رســانه ای« در ایــن ســاحت بایــد در ســطح مقدماتــی 
ــدای  ــان، خ ــای عی ــدای دنی ــه »خ ــده را ک ــن عقی ــه ای ــاور ب ب
دنیــای رایــان هــم هســت«، بــا آمــوزش »احــکام«، »فرائــض« و 
»اخاقیــات« عرصــه رســانه تثبیــت و متربــی را در مســیر کمــال 
ــی،  ــطح عال ــد. در س ــت کن ــی هدای ــادی و اخاق ــادی، عب اعتق
ــد  ــانه ای«۵، بای ــوای رس ــه »تق ــی ب ــزام عمل ــن الت ــن تمری ضم
روش هــای اعتــای اندیشــه دینــی از طریــق ابزارهــای رســانه ای 
ــی  ــکار انحراف ــار اف ــت از انتش ــح و ممانع ــغ صحی ــوه تبلی و نح
ــارت  ــنایی و مه ــار آش ــی را در کن ــر اخاق ــه های مض و اندیش
ــوزد. ــی در فضــای رســانه ای بیام ــد دین ــع مفی اســتفاده از مناب

ساحتتعلیموتربیتاجتماعیوسیاسی
ایــن ســاحت ناظــر بــه کســب شایســتگی هایی اســت کــه 
ــند و  ــال و آگاه باش ــهروندانی فع ــازد ش ــادر می س ــان را ق متربی
در فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی مشــارکت کننــد. ارتبــاط 
ــا نهــاد دولــت و ســایر  ــا دیگــران، تعامــل شایســته ب مناســب ب
نهادهــای مدنــی و سیاســی، کســب دانــش و اخــاق اجتماعــی و 
ــای  ــی در زبان ه ــب توانای ــه کس ــی، از جمل ــای ارتباط مهارت ه

ملــی، محلــی و جهانــی، در قلمــرو ایــن ســاحت اســت.
»رســانه های فــردی« از جمـــله ابزارهــای برقــراری ارتبــاط افراد 
ــی«۶  ــانه های جمع ــتند و » رس ــم هس ــا ه ــای دور ب از فاصله ه
به عنــوان عاملــی مهــم در توســعه ارتباطــات انســانی درون 
ــانه های  ــوند. »رس ــناخته می ش ــی ش ــرون فرهنگ ــی و ب فرهنگ
اجتماعــی«۷ نیــز بــا توســعه امــکان مشــارکت همــگان در 
ــده  ــه نبــض تپن ــی و سیاســی، ب ــای فرهنگــی، اجتماع فراینده
ــن حســاب، بخــش  ــا ای ــل شــده اند. ب تحــوالت اجتماعــی تبدی
مهمــی از تعالیــم »تربیــت رســانه ای« در ایــن ســاحت تمرکــز 

خواهــد داشــت.
شــناخت انــواع روش هــای ارتباطــی و آگاهــی از تفــاوت کیفیــت 
ــرات  ــا اث ــنایی ب ــون، آش ــانه های گوناگ ــتر رس ــاط در بس ارتب
ــی،  ــات خصوص ــانه ها در ارتباط ــه رس ــی مداخل ــت و منف مثب
ــر شــیوه اســتفاده  ــی، تســلط ب ــی و فرهنگ ــی، اجتماع خانوادگ
ــا هــدف اعتــای ارزش هــای  صحیــح از رســانه های اجتماعــی ب
الهــی و انســانی و پرهیــز از کاربــری ناصحیــح ایــن رســانه ها در 
ــه منافــع شــخصی، خصوصــی و جمعــی،  جهــت آســیب زدن ب
ــانه ای«  ــت رس ــای »تربی ــا و مهارت ه ــه آموزه ه ــی از جمل همگ

ــن ســاحت هســتند. در ای

ساحتتعلیموتربیتزیستیوبدنی
ایــن ســاحت بــه حفــظ و ارتقــای ســامت و رعایــت 
بهداشــت جســمی و روانــی متربیــان در قبــال خــود و دیگــران، 
ــف و  ــل ضع ــا عوام ــارزه ب ــی، مب ــوای جســمی و روان ــت ق تقوی
بیمــاری، حفاظــت از محیط زیســت و احتــرام بــه طبیعــت 
ناظــر اســت. قلمــرو ایــن ســاحت پــرورش قــوای بدنــی و تأمیــن 
ســامت جســمی، تربیــت جنســی، ســامت فــردی و اجتماعــی، 
بهداشــت زیســت محیطی، قلمروهــای زیســت بوم شــهری و 
منابــع طبیعــی را پوشــش می دهــد. مواجهــه جســمانی انســان 
بــا درگاه هــای رســانه ای، از جملــه مواقــف تاقی دنیــای ملموس 
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و ناملمــوس اســت کــه ناهشــیاری نســبت بــه آن می توانــد بــه 
ــت  ــود. مدیری ــر ش ــی منج ــی فراوان ــی و ذهن ــیب های بدن آس
ــا و  ــت و پ ــوش و دس ــم و گ ــر چش ــانه ها ب ــری رس ــار کارب آث
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 رســانه ای« قــرار دارد.
 

ساحتتعلیموتربیتزیباییشناسیوهنری
ــرورش عواطــف،  ــال و پ ــوه خی ــه رشــد ق ــن ســاحت ب ای
احساســات و ذوق زیبایی شــناختی متربیــان، یعنــی تــوان 
ــوی  ــا معن ــادی ی ــی م ــال دارای زیبای ــات و افع درک موضوع
ــای  ــار و ارزش ه ــی از آث ــری و قدردان ــار هن ــق آث ــوان خل و ت
هنــری ناظــر اســت. بخــش مهمــی از دنیــای رســانه ها بــا انــواع 
ــه  ــی آمیخت ــا نمایش ــمی ی ــیقایی، تجس ــی، موس ــای زبان هنره
ــودکان و  ــه ک ــانه ها ک ــای رس ــروزات دنی ــن ب ــت. مهم تری اس
ــی  ــم و پویانمای ــد، شــامل فیل ــر خــود می کن ــان را درگی نوجوان
ــودن  ــن دارا ب ــی ضم ــال، همگ ــای دیجیت ــیقی و بازی ه و موس
قــوه  تحریک کننــده  خــود،  زیبایی شــناختی خــاص  زبــان 
ــروری  ــتند و ض ــب هس ــات مخاط ــف و احساس ــال و عواط خی
ــه  ــرورش ذائق ــدی پ ــور ج ــانه ای« به ط ــت رس ــت در »تربی اس
زیبایی شناســی انســان، از ســواد بصــری و ســواد موســیقی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــینما، م ــواد س ــت و س ــواد روای ــا س ــه ت گرفت
ــد ضمــن  ــن ســاحت می توان ــانه ای« در ای ــت رس ــرد. »تربی بگی
ارتقــای ســطح فهــم و درک هنــری مخاطــب از آثــار رســانه ای، 
ــی و  ــر متعال ــه هن ــان ب ــتیاق انس ــه و اش ــاب آگاهان ــه انتخ ب

ــد. ــخیف بینجام ــذل و س ــار مبت ــه آث ــی او ب بی میل
 

ساحتتعلیموتربیت
اقتصادیوحرفهای

ــی  ــی، یعن ــی آدم ــم زندگ ــاد مه ــی از ابع ــه یک ــاحت ب ــن س ای
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــان ها ناظ ــتی انس ــادی و معیش ــد اقتص بُع

بــه رشــد توانایی هــای متربیــان در تدبیــر امــر معــاش و تــاش 
ــه ای ناظــر اســت. امــوری نظیــر درک و فهــم  اقتصــادی و حرف
مســائل اقتصــادی، درک و مهــارت حرفــه ای، التــزام بــه اخــاق 
حرفــه ای، تــوان کارآفرینی، مراعــات قوانین کســب و کار و احکام 
معامــات و التــزام بــه اخــاق و ارزش هــا در روابــط اقتصــادی، 
ــان  ــن ســاحت اســت. سال هاســت کــه عرصــه رای در قلمــرو ای
به عنــوان محیطــی جــذاب بــرای خدمــات اقتصــادی و حرفــه ای 
ــای  ــاری، تراکنش ه ــادالت تج ــواع مب ــرده و ان ــدا ک ــعه پی توس
بانکــی، خریــد و فروش هــای الکترونیکــی و کســب وکارهای 
مجــازی رواج یافتــه اســت. »تربیــت رســانه ای« در ایــن ســاحت، 
ــای  ــه ای از فض ــادی و حرف ــح اقتص ــرداری صحی ــش بهره ب دان
ــول  ــی و اص ــن مال ــادالت ام ــارت تب ــار مه ــازی را در کن مج

ــد. ــت می کن ــازی تثبی ــری مج ــی و کارپذی کارآفرین

ساحتتعلیموتربیتعلمیوفناورانه
ــت  ــر اس ــتگی هایی ناظ ــب شایس ــه کس ــاحت ب ــن س ای
کــه متربیــان را در شــناخت و بهره گیــری و توســعه نتایــج 
ــاری  ــاوری ی ــم و فن ــه عل ــری در عرص ــم بش ــای متراک تجربه ه
ــم و درک  ــتای فه ــه در راس ــراد جامع ــدی اف ــد توانمن کند.رش
ــه  ــی، ب ــارت دانش افزای ــی، کســب مه ــه و عموم ــای پای دانش ه
کارگیــری شــیوه تفکــر علمــی و منطقــی، تــوان تفکــر انتقــادی، 
آمادگــی بــروز خاقیــت و نــوآوری و نیــز کســب دانــش، بینــش 
ــرو  ــی، در قلم ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــه ب ــر فناوران و تفک
ــوم  ــه عل ــانه از جمل ــه رس ــای پای ــت. دانش ه ــاحت اس ــن س ای
و  زبان شناســی  جامعه شناســی،  روان شناســی،  ارتباطــات، 
ــی  ــات، مهندس ــم اطاع ــل عل ــی مث ــای فن ــق، و دانش ه منط
ــال داده، در  ــرات و انتق ــی مخاب ــات، مهندس ــات و ارتباط اطاع
ــه اهــداف  ــی نظــری هنــر و ادبیــات، همگــی از جمل کنــار مبان
ــد  ــه بای ــتند ک ــانه ای« هس ــت رس ــه در »تربی ــی و فناوران علم
ــوزش  ــه او آم ــی ب ــاز و شــرایط مترب ــا نی ــوازن و متناســب ب مت

ــوند. داده ش
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بــا توجــه بــه آنچــه تــا اینجــا مــرور کردیــم، معلــوم شــد بــه »تربیــت رســانه ای« بایــد 
بســیار فراتــر از یــک واحــد درســِی مشــخص و متعــارف در برنامه ریــزی درســی توجــه 
ــزان آموزشــی در مــورد  داشــت. در نتیجــه، ضــروری اســت سیاســت گذاران و برنامه ری

خطاهــای راهبــردی زیــر مراقبــت کننــد:

ــت  ــانه ای« نیس ــواد رس ــا »س ــاوی ب ــانه ای« مس ــت رس ــم، »تربی ــد بدانی ــه بای اول آنک
ــاری  ــران ج ــرورش ای ــکل آن در آموزش وپ ــن ش ــه بهتری ــانه ای« ب ــواد رس ــر »س و اگ
شــود، بــاز هــم »تربیــت رســانه ای« محقــق نمی شــود. جالــب آنکــه »ســواد رســانه ای« 
ــی،  ــابه جهان ــرفصل های مش ــبت س ــه نس ــران، ب ــی ای ــای آموزش ــود در برنامه ه موج
ــذا حتــی در ابعــاد و اندازه هــای ادعایــی  تقریبــاً از »ســواد اطاعاتــی« تهــی اســت و ل
ــه  ــن الی ــانه ای« در تبیی ــی و رس ــواد اطاعات ــه »س ــدارد. البت ــدی الزم را ن ــم کارآم ه
ــاحت  ــًا در س ــدی دارد. مث ــای مفی ــی آموزه ه ــاحت های تربیت ــی از س ــی بعض دانش
علمــی و فناورانــه یــا اجتماعــی و سیاســی، برخــی از مفاهیــم آن مــورد اســتفاده قــرار 
ــذا می تــوان »ســواد رســانه ای« را  ــد، امــا در ســایر ســاحت ها ســاکت اســت. ل می گیرن
جــز کوچکــی از »تربیــت رســانه ای« و یکــی از مقدمــات و ملزومــات آن دانســت. ولــی 

ــم. ــه »تربیــت رســانه ای« دســت نمی یابی ــا توســعه »ســواد رســانه ای« ب ــاً ب الزام

ــل از دوران  ــی قب ــدارد. حت ــا ن ــواده« معن ــدون »خان ــانه ای« ب ــت رس ــه »تربی دوم آنک
کرونــا هــم کــودکان و نوجوانــان خــارج از چارچــوب مدرســه و بــا اراده و اجــازه خانــواده 
ــرا  ــت، زی ــانه ای« اس ــت رس ــور »تربی ــواده مح ــتند. خان ــی داش ــانه ها دسترس ــه رس ب
ــواده  ــراف خان ــت اش ــود را تح ــانه ای خ ــای رس ــلیقه ها و رفتاره ــا، س ــدان عادت ه فرزن

ــد. ــکل می دهن ش
در زمــان حاضــر کــه نهــاد مدرســه تقریبــاً بــر رابطــه متربــی و رســانه هیــچ تســلطی 
نــدارد، تــا آموزش وپــرورش نســبت خــود را بــا »خانــواده« تعییــن و نحــوه تعامــل خــود 
ــا  ــواده مشــخص نکنــد، نمی توانــد تربیــت رســانه ای را محقــق ســازد. بایــد ب ــا خان را ب
ــردی و جامعــی  ــا آن هــا گفت وگــو کــرد و آموزش هــای کارب خانواده هــا همــراه شــد، ب

برایشــان در نظــر گرفــت.
برای تحقق »تربیت رسانه ای« باید از خانواده شروع کرد.

دوخطــایراهبــردی
پــرورش آمـــوزشو
درتربیــترســانهای

پی نوشت ها:

Media and Information Literacy .۱
Media Education .۲
۳. ملموس، حقیقی و خاکی

۴. ناملموس، مجازی و سایبری

۵. پرهیز از ارتکاب گناه در دنیای رسانه ای هم تراز با دنیای واقعی
Mass media ۶. رسانه های گروهی

Social Media .۷ اعم از شبکه های اجتماعی و مانند آن
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پیــش از ایــن بــه طــور اجمالــی زوایــا، ابعــاد و اهــداف تربیــت رســانه ای را مطابــق بــا 
اســناد باالدســتی نظــام آمــوزش و پــرورش  شــرح داده ایــم. چنانکــه پیش تــر گفتیــم، 

بــه طــور خاصــه:
تربیــت یافتــه مطلــوب نظــام تربیــت رســانه ای اســامی؛ کســی اســت کــه بــا »انتخــاب 
آگاهانــه« از میــان ظرفیت هــای رســانه ای پیرامونــی؛ و »کاربــری مســئوالنه« )هــم 
مــرف و هــم انتشــار( در ارتقــای رشــد همــه جانبــه خــود و جامعــه اســتفاده می کنــد؛ 

ــد. ــد متعــال، خویــش و جامعــه »پاســخگو« می دان ــر خداون و خــود را در براب

مسیریبرایتربیترسانهای

امــا بــرای رســیدن بــه ایــن تــراز از شایســتگی ها چــه مســیری 
ــای  ــرای ارتق ــی را ب ــوان مراحل ــا می ت ــود؟ آی ــوده ش ــد پیم بای
ــئوالنه«  ــری مس ــه و کارب ــاب آگاهان ــارت »انتخ ــه گام مه گام ب
کــودکان و نوجوانــان در مواجهــه بــا دنیــای رســانه ها پیشــنهاد 
ــرای  ــد دســتورالعملی ب ــا نظــام تعلیــم و تربیــت می توان داد؟ آی
ــوزان  ــانه ای در دانش آم ــت رس ــب تربی ــق مرات ــان از تحق اطمین

داشــته باشــد؟
بــه نظــر می رســد، پاســخ ســهل و ممتنــع ایــن ســؤاالت به نوعــی 
در خــود شــعار تربیــت رســانه ای مســتتر باشــد. انتخاب گــری، 
آگاهــی، کاربــری و مســئولیت پذیری همــان چهــار رکــن اصلــی 
ایــن تعریــف هســتند کــه اگــر بتــوان بــرای آن حــد و حــدودی 
ــرد،  ــن ک ــق آن را تبیی ــات تحق ــرایط و الزام ــرد و ش ــن ک تعیی
ــان  ــر نش ــودش را بهت ــانه ای« خ ــت رس ــیر تربی ــده ی »مس ای
ــن  ــه در ای ــا بزرگســالی ک ــر کــودک، نوجــوان ی خواهــد داد. ه
مســیر قــدم بگــذارد، پلــه پلــه از آســیب های حضــور در فضــای 
ــری  ــه بهره گی ــدم ب ــه ق ــدم ب ــد و ق ــد ش ــانه ها دور خواه رس

ــود. ــک می ش ــانه ها نزدی ــر از رس ــزا و مؤث مهارت اف

ســیاسی
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آگاهــی مقدمــه ی انتخــاب اســت. امــا وقتــی پــای انتخــاب 
ــطحی  ــناخت س ــه ش ــوان ب ــد، نمی ت ــان باش ــانه ها در می رس
ــفانه  ــرد. متأس ــا ک ــانه ای اکتف ــای رس ــا و قالب ه ــواع ابزاره ان
اکثــر کاربــران رســانه ها، آشــنایی بــا کارکــرد رســانه ها را بــدل 
ــران  ــاً کارب ــد. مخصوص ــانه ها گرفته ان ــت رس ــناخت ماهی از ش
ــا رســانه های  کــودک و نوجــوان بخاطــر مواجهــه هیجــان زده ب
ــرد  ــی عملک ــتی و چگونگ ــل در چیس ــت تأم ــر فرص نوین، کمت
ایــن رســانه ها را دارنــد. حرکــت از »توهــم شــناخت« رســانه ها 
بــه ســمت »آگاهــی عمیــق« از ماهیــت و ذات فناورانــه ی آن هــا، 

اولیــن گام در مســیر تربیــت رســانه ای اســت.
مارشــال  از  رســانه ای،  فناوری هــای  فلســفه  اندیشــمندان 
مک لوهــان۲ تــا هیوبــرت دریفــوس۳، همگــی بــر »خنثــی 
نبــودن« و »جهــت دار بــودن« فنــاوری اصــرار دارنــد. در مقابــل 
ایــن نــگاه فلســفی، رویکــردی مهندســی و کارکردگرایانــه وجــود 
دارد کــه بــر ماهیــت ابــزاری و منعطــف فنــاوری تأکیــد می کنــد. 
ــه  ــانه ب ــی »رس ــبهه ی قدیم ــگاه در ش ــن دو ن ــارز ای مصــداق ب
ــار  ــر ب ــته ه ــرن گذش ــد. در نیم ق ــروز می یاب ــو« ب ــه چاق مثاب
ــده و  ــد ش ــانه ای متول ــای رس ــازه ای از فناوری ه ــکل ت ــه ش ک
اندیشــمندان منتقــد نســبت بــه چالش هــا و آســیب های ناشــی 
از بکارگیــری آن هشــدار داده انــد، کارکردگرایــان بــا اعتمــاد بــه 
ــتفاده از آن  ــان در اس ــار انس ــش اختی ــی از نق ــی مثال زدن نفس
ــی،  ــای ویدیوی ــون، بازی ه ــد و تلویزی ــخن گفته ان ــاوری س فن
اینترنــت، موبایــل و رســانه های اجتماعــی را بــه چاقویــی 
ــت کندن  ــرای پوس ــم ب ــوان ه ــه از آن می ت ــد ک ــبیه کرده ان تش
ــت  ــام جنای ــم انج ــرد و ه ــتفاده ک ــی اس ــل جراح ــوه و عم می

و قتــل. در ایــن نــگاِه مهندســی، ابزارهــای فناورانــه مثــل 
مــوم در دســت انســان هســتند و آن چــه مهــم اســت انتخــاب 
ــی  ــت. در صورت ــاوری اس ــری آن فن ــتای بکارگی ــان در راس انس
ــار شــواهد عقلــی و تجربــی فراوانــی یافــت می شــود  کــه هــر ب
ــه  ــی ب ــای درون ــا جهت گیری ه ــد فناوری ه ــان می ده ــه نش ک
ســمت نوعــی از پیــام و محتــوا دارنــد کــه اراده انســان توانایــی 
اثرگــذاری بــر آن را نــدارد. جملــه مشــهور »رســانه همــان پیــام 
ــانه ها  ــت. رس ــانه اس ــل معناشناس ــن تقاب ــدار ای ــت«۴ پرچم اس
بــه غیــر از آن کــه بســتر انتقــال پیــام هســتند، هــر کدامشــان 
ــدون  ــه مخاطــب ب ــد ک ــی دارن ــای ادراک ــوع خاصــی از الگوه ن
هیچ گونــه مقاومتــی آن را مــی پذیــرد. »تصویــری بــودن« 

پیام هــای تلویزیونــی، »فردگرایــی« در ارتباطــات موبایلــی، 
ــودن«  ــده ب ــز و کوبن ــم، »موج ــای گی ــودن« دنی ــی ب »تعامل
ــازی،  ــات مج ــمی« در ارتباط ــا، »بی جس ــام در میکروباگ ه پی
»حکمرانــی« پلتفرم هــای اجتماعــی و مــواردی ماننــد آن، 
ــانه ای  ــای رس ــودن فناوری ه ــی نب ــان دهنده ی خنث ــی نش همگ
نســبت بــه پیــام اســت.در ایــن شــرایط، آگاهــی عمیــق 
مخاطــب از جهــت دار بــودن فناوری هــای رســانه ای کــه در 
معــرض آن قــرار دارد بــه عنــوان پیش شــرط انتخــاب صحیــح، 
کامــًا ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت. مخاطــب بایــد عمیقــاً 
جنبه هــای اجتنــاب ناپذیــر اثرگــذاری هــر فنــاوری رســانه ای را 
بشناســد و از توهــم آزادی مطلــق در ارســال و دریافــت پیــام در 

ــا شــود. بســترهای رســانه ای ره

ــان،  ــاره انس ــاب درب ــی دیری ــاده ول ــم س ــه مفاهی از جمل
ــا  ــار« اســت. انســان در انجــام دادن کاره مفهــوم »اراده و اختی
»اراده« و در انتخــاب گزینه هــا »اختیــار« دارد. امــا همــواره 
ــو در  ــت. از یک س ــوار نیس ــان هم ــاب انس ــرای انتخ ــرایط ب ش
ــار  ــی، اراده و اختی ــی و محیط ــل بیرون ــع عوام ــیاری مواق بس
انســان را محــدود می کننــد؛ و از ســوی دیگــر موانــع درونــی و 

ــش دارد. ــازی نق ــن محدودس ــم در ای ــی ه ذهن
در مواجهــه بــا رســانه ها هــر دو دســته عوامــل بیرونــی و درونــی 
ــح  ــای صحی ــاب گزینه ه ــرای انتخ ــان ب ــار انس در اراده و اختی
مشــکل ایجــاد می کننــد. در مــورد کــودکان و نوجوانــان عوامــل 
بیرونــی مثــل شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خانــواده 
مهم تریــن عامــل شــکل دهی بــه اراده و اختیــار آن هاســت. 
ــواده اولیــن زمینه هــا را در وابســتگی  عادت هــای رســانه ای خان
ــن وابســتگی هــم در  ــه رســانه ها ایجــاد می کنــد. ای ــدان ب فرزن
الیــه ابزارهــا و هــم در الیــه محتــوا بــروز می یابــد. مثــًا میــزان 
اســتفاده از تلویزیــون و نــوع برنامه هــای آن، در اختیــار خانــواده 
اســت و بچه هــا معمــوالً مجبــور بــه تحمــل انتخاب هــای 

خانوادگــی هســتند.
ایــن شــرایط بیرونــی کــه ابتــدا عادت هــای خانوادگــی محســوب 
می شــوند، کم کــم بــه عادت هــای شــخصی افــراد تبدیــل 
می شــوند و بــه ســادگی قابــل تغییــر نیســتند. اینجاســت 
ــل  ــی تبدی ــده ای درون ــه محدودکنن ــی ب ــل بیرون ــک عام ــه ی ک
می شــود و همچنــان بــه کاهــش میــزان اراده و اختیــار انســان 

ــود. ــر می ش منج
گام دوم در مســیر تربیــت رســانه ای، فهــم قــدرت اراده و اختیــار 
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خیرگزینی
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انســانی اســت. مــا بــاور داریــم کــه خداونــد نــه تنهــا بــه انســان 
ــایی  ــوان شناس ــه ت ــت، بلک ــاب داده اس ــکان انتخ ــازه و ام اج
بهتریــن انتخــاب را بــه او عطــا کــرده اســت.۵ از اینجــا بــه بعــد 
بــرای اشــاره بــه ایــن ویژگــی مهــم بایــد از واژه »خیرگزینــی« 
ــه  ــن گزین ــاب بهتری ــدرت انتخ ــم و ق ــی فه ــی توانای ــه معن ب
ــرار  ــانه ای ق ــت رس ــدار تربی ــه در م ــی ک ــرد. کس ــتفاده ک اس
دارد، بعــد از آگاهــی عمیــق از ماهیــت هــر رســانه، خیرگزینــی 
می کنــد. یعنــی نــه تنهــا خــود را مجبــور بــه اســتفاده از نوعــی 
ــان تمــام  ــد، بلکــه از می ــا نمی دان ــا محتواه ــا ی خــاص از ابزاره
ــای  ــا و ویژگی ه ــه نیازه ــا توجــه ب ــا، ب ــام محتواه ــا و تم ابزاره
ــد.  ــاب می کن ــن را انتخ ــودش، بهتری ــخصیتی خ ــخصی و ش ش
هــر گونــه پیــروی مطلــق از ُمــد، عــرف، هنجارهــا و عادت هــای 
بــه  رســانه ای دیگــران، نشــانه ی مهمــی در پایبندنبــودن 
خیرگزینــی اســت. اینجــا جــا دارد تــا بــار دیگــر بــر نــگاه شــش 
ــی  ــژه داشــته باشــیم. خیرگزین ــد وی ــت تأکی ــه تربی ســاحتی ب
ــرد، تمامــی  ــه کمــال می رســد کــه در انتخــاب هــر ف ــی ب زمان
ابعــاد وجــودی او مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد. چــه بســیار 
انتخاب هــای خوبــی کــه باعــث رشــد و مهارت افزایــی در 
ــتی و  ــاحت زیس ــه س ــود و ب ــه می ش ــی و فناوران ــاحت علم س
بدنــی آســیب می رســاند. چــه گزینه هــای جذابــی کــه موجــب 
رشــد و ارتقــای حرفــه ای و اقتصــادی می شــود؛ امــا بــه ســاحت 
اعتقــادی و اخاقــی ضــرر می زنــد و ... . در هــر انتخــاب توجــه 

ــه ایــن شــش ســاحت، ضامــن خیرگزینــی واقعــی اســت. ب
ــه روز فناوری هــای رســانه ای  ــه فــردی شــدن روز ب ــا توجــه ب ب
ــر  ــه نظ ــوا، ب ــزار و محت ــای شــخصی تر در اب ــکان انتخاب ه و ام
ــرطی  ــه ش ــده؛ ب ــل ش ــرتر از قب ــی« میس ــد »خیرگزین می رس
کــه پیــروی از ُمــد و تبعیــت از اطرافیــان و هیجــان بکارگیــری 
ــای  ــر نیازه ــی ب ــه خودآگاه ــودش را ب ــای خ ــا، ج تازه ترین ه

ــد. ــت ترین ها بده ــاب درس ــارت انتخ ــردی و جس ف

همــه ی مــا کــودکان ســه ســاله زیــادی را دیده ایــم 
ــت  ــس در دس ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــون را ب ــرل تلویزی ــه کنت ک
می گیرنــد و در چهــار ســالگی  در گوشــی های هوشــمند بــرای 
خودشــان بــازی نصــب می کننــد. ابزارهــای فناورانــه روز بــه روز 
شــیوه های کاربســت ســاده تری می یابنــد. روشــن کــردن و 

بکارگرفتــن لپ تــاپ، بــه مراتــب از ســر هــم کــردن و راه انــدازی 
ــبت راه  ــن نس ــه همی ــت. ب ــاده تر اس ــخصی س ــه ش ــک رایان ی
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــان تر ب ــاپ آس ــت از لپ ت ــک تبل ــدازی ی ان
تــا جایــی کــه کــودکان خردســال هــم می تواننــد بــا ابزارهــای 

ــد. ــی کار کنن ــه راحت ــه لمســی ب ــمند دارای صفح هوش
ــری شــدن«  ــه ســمت »تصوی ــانه ای ب ــای رس ــعه فناوری ه توس
ــرای کار  ــتن« را ب ــدن و نوش ــواد خوان ــرط »س ــی پیش ش حت
کــردن بــا پیچیده تریــن ابزارهــای رســانه ای ملغــی کــرده اســت. 
آموزش هــای مجــازی اجبــاری دوران کرونــا هــم مزیــد بــر علــت 
شــده و بکارگیــری پیام رســان ها و تماشــای ویدیــو در اینترنــت 
ــه  ــتانی ها آموخت ــا دبیرس ــتانی ها ت ــه دبس ــوب ب ــی خ را خیل
ــک و  ــم را در کوچ ــن توه ــا، ای ــن تجربه ه ــه ی ای ــت. هم اس
بــزرگ ایجــاد کرده انــد کــه اســتفاده از ابزارهــا و انتخــاب 
محتواهــای رســانه ای بــه هیــچ آمادگــی قبلــی نیــاز نــدارد. حتی 
آن هایــی کــه در مســیر تربیــت رســانه ای گام هــای اول و دوم را 
برداشــته اند و بــا آگاهــی عمیــق دســت بــه خیرگزینــی زده انــد، 
ــوزش  ــاز از آم ــود را بی نی ــد و خ ــده می پندارن ــام ش کار را تم
می داننــد. حــال آن کــه فناوری هــای رســانه ای بــا وجــود ظاهــر 
ــردی  ــاختاری و کارک ــای س ــند، پیچیدگی ه ــاده و کاربرپس س
فراوانــی دارنــد کــه بــرای تســلط بــر آن بــه آمــوزش و تمریــن 

زیــادی نیــاز اســت.
دانــش عمومــی اســتفاده از رســانه ها صرفــاً شــامل الیــه 
ــل  ــود. مث ــا می ش ــا و محتواه ــی ابزاره ــاده و مصرف ــری س کارب
ــه، روش  ــای پای ــردن نیازه ــرآورده ک ــدازی، روش ب روش راه ان
حــل مشــکات اصلــی. امــا بــرای مدیریــت جذابیت هــای 
ــانه ها،  ــدآفرین از رس ــزا و رش ــتفاده مهارت اف ــا و اس ــن ابزاره ای
ــاز اســت.  ــا نی ــم آن ه ــر و ب ــر زی ــل ب ــی کام ــه تســلط تکنیک ب
ــدف  ــا ه ــوالً ب ــانه ای معم ــای رس ــرض ابزاره ــات پیش ف تنظیم
ــازماندهی  ــا س ــن ابزاره ــازی و اســتفاده نمایشــی از ای وابسته س
ــه فرمــان درآوردن فناوری هــای رســانه ای  ــرای ب شــده اســت. ب
ــه و  ــات ثانوی ــه تنظیم ــی، ب ــی زندگ ــداف واقع ــتای اه در راس

ــت. ــاز اس ــمندانه نی ــای هوش ــری ترفنده بکارگی
ــان  ــه هم ــط ب ــانه ها را فق ــتفاده از رس ــا، روش اس ــب م ــا اغل ام
ــم.  ــنایانمان آموخته ای ــان و آش ــه از اطرافی ــم ک ــیوه ای بلدی ش
طبیعتــاً آن هــا هــم همیــن روال را داشــته اند و ایــن زنجیــره تــا 
ــره وری  ــری و به ــد. در نتیجــه، ســقف کارب ــه می یاب ناکجــا ادام

ورزیدگیفناورانه3
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ــیب پذیر  ــی و آس ــی، انفعال ــطحی عموم ــه س ــانه ها ب ــا از رس م
ــد. ــدود می مان مح

»ورزیدگــی فناورانــه« بــه ســطح قابــل قبولــی از ســلطه تکنیکی 
بــر ابــزار رســانه ای می گوییــم کــه نــه تنهــا آســیب های 
ــار  ــه افس ــد، بلک ــش می ده ــت از آن را کاه ــتفاده ی نادرس اس
ــه اســبی رام شــده، در دســت  ــه مثاب فناوری هــای رســانه ای را ب
ــای  ــده ای از آموزه ه ــد. بخــش عم ــرار می ده ــیار ق ــر هوش کارب
ــواد  ــه در س ــی و چ ــواد اطاعات ــه در س ــانه ای )چ ــت رس تربی
ــای  ــری و توصیه ه ــای کارب ــن نکته ه ــامل همی ــانه ای(۶ ش رس

ــود. ــی می ش ایمن

از نظــر منطقــی شــاید ســه مرحلــه ی »آگاهــی«، 
»انتخــاب« و »کاربــری« یــک زنجیــره کامــل و ارزشــمند را برای 
ــه  ــر گون ــع ه ــا در واق ــد، ام ــانه ای تشــکیل می دهن ــت رس تربی
ــم  ــدر ه ــر چق ــانه ای، ه ــای رس ــری فناوری ه ــاب و کارب انتخ
ــاز هــم تبعــات غیرقابــل اجتنابــی  کــه از روی آگاهــی باشــد، ب
خواهــد داشــت. همــان طــور کــه بهتریــن غذاهــا اگــر بــا دقــت 
ــات«  ــاز از »ُمصلح ــم بی نی ــاز ه ــوند، ب ــرف ش ــاب و مص انتخ
نیســتند.در طــب ســنتی ایرانــی، هــر غــذا و مــاده خوراکــی یــک 
یــا چنــد »ُمصلـِـح« دارد. »ُمصلِحــات«، برخــی مــواد غذایــی یــا 
گیاهــان دارویــی هســتند کــه مصــرف آن هــا بــه همــراه غــذای 
ــد در اصــاح و تعدیــل عــوارض جانبــی آن غــذا  اصلــی می توان
مؤثــر باشــد و هضــم غــذا را ســاده تر و فایده هــای غــذا را 
در بــدن مضاعــف کنــد. »گــردو« در کنــار پنیــر، »نعنــاع« بــه 
همــراه ماســت و »نمــک« روی خیــار، نمونه هایــی از ُمصلحاتــی 
ــد. ــا افتاده ان ــًا ج ــا کام ــی م ــای غذای ــه در عادت ه ــتند ک هس

ــق از  ــی عمی ــد از آگاه ــر چنــد بع ــر ارتبــاط مجــازی، ه ه
ــن  ــا و ایمن تری ــن فناوری ه ــاب پاک تری ــا انتخ ــت آن و ب ماهی
پلتفرم هــای مجــازی برقــرار شــود، بــاز هــم تبعاتــی مثــل نبــود 
ــی دارد.  ــه و بویای ــس المس ــت از ح ــور و محرومی ــس حض ح
ــی از زیرســاخت های  ــا آگاه ــد ب ــر چن ــال، ه ــازی دیجیت ــر ب ه
فنــی و تجــاری آن انتخــاب شــود و بــا دقــت فــراوان در جهــت 
ــتفاده  ــب اس ــرایط مناس ــدازه الزم و در ش ــه ان ــی ب مهارت افزای
شــود، بــاز هــم تبعاتــی مثــل نبــود تحــرک بدنــی و فشــار بیــش 

ــه اعصــاب چشــم و گــوش دارد. ــدازه ب از ان
در مســیر تربیــت رســانه ای کســی بــه قلــه می رســد کــه بدانــد 
ــاوری  ــر فن ــتی های ه ــران کاس ــیب ها و جب ــم آس ــرای ترمی ب
رســانه ای، از چــه مصلحاتــی بایــد کمــک بگیــرد. مثــًا بــه ازای 
ــوری و در  ــوی حض ــک گفتگ ــازی، ی ــه ی مج ــد مکالم ــر چن ه
ــازی  ــاعت ب ــک س ــال، ی ــازی دیجیت ــاعت ب ــک س ــر ی ــار ه کن
حرکتــی و واقعــی، می توانــد ُمصلــح آن کاربــری رســانه ای 
ــس  ــات« از جن ــن »ُمصلح ــده ی ای ــه عم ــد ک ــر چن ــد. ه باش
ــا گاهــی  ــت رســانه ای هســتند، ام ــادل واقعــی همــان فعالی مع
ــه عنــوان مصلحــات  ــوان از گونه هــای متفــاوت رســانه ای ب می ت
کمــک گرفــت. مثــًا گــوش کــردن بــه رادیــو یــا مطالعــه کتــاب 
ــانه ای  ــرف رس ــی مص ــر دو نوع ــه ه ــا این ک ــواب، ب ــل از خ قب
ــد ترمیــم کننــده پریشــانی احــوال ناشــی  هســتند، امــا می توان
ــانه های  ــه زنی در رس ــا پرس ــال و ی ــای دیجیت ــام بازی ه از انج
اجتماعــی قبــل از خــواب باشــد. پایبنــدی بــه برنامه هــای 
ــم،  ــی ه ــردی و گروه ــادی ف ــه مناســک عب ــد ب ــوی و تقی معن
ــرای جبــران آســیب های  گونــه ی بســیار مؤثــری از ُمصلحــات ب
روانــی و فرهنگــی ناشــی از حضــور در محیط هــای نــه چنــدان 

ــاک رســانه ای و مجــازی اســت.۷ پ

پایبندیبهمُصلحات4
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در 
ــد گفــت کــه هــر  جمع بنــدی بای

چنــد تحقــق شــعار »انتخــاب آگاهانــه و کاربــری 
ــق ایــن چهــار گام ممکــن  ــت دقی ــئوالنه« بــا رعای مس

ــا گام  ــد پنداشــت کــه حرکــت از گام اول ت ــا نبای ــود، ام خواهــد ب
چهــارم فقــط یــک بــار بــرای هــر فــرد رخ می دهــد. درســت آن اســت کــه 

چرخــش از مرحلــه اول تــا مرحلــه چهــارم را بــه شــکل ادواری و در هــر مرحله 
بدانیــم. ضــروری  زندگــی  از 

ــق او از  ــی عمی ــطح آگاه ــت س ــی اس ــودک طبیع ــی ک ــال اول زندگ ــت س در هف
رســانه های پیرامونــی بســیار رقیــق باشــد و شــیوه ی خیرگزینــی او بســیار ســاده رخ 
ــروری  ــات ض ــت و ُمصلح ــهل الوصول اس ــاز او س ــورد نی ــه م ــی فناوران ــد. ورزیدگ بده
ــه  ــه مرحل ــا ورود ب ــت ب ــا الزم اس ــود. ام ــاری می ش ــادگی ج ــه س ــی او ب در زندگ
بعــدی زندگــی یعنــی آغــاز مدرســه و هفــت ســال دوم حیــات مــادی و متناســب بــا 
ــارات رســانه ای او، مجــدداً حرکــت در چرخــه از آگاهــی  ــات و اختی توســعه امکان

ــود.  ــرار ش ــات تک ــه مصلح ــدی ب ــه و پایبن ــی فناوران ــی و ورزیدگ ــا خیرگزین ت
ــط  ــه شــکل گیری محی ــر منجــر ب ــار در شــعاعی بزرگت ــر ب ــرار ه ــن تک ای

ــد. ــد ش ــرد خواه ــانه ای ف ــت رس ــیع تر تربی وس
»تربیــت رســانه ای« نــه یــک حادثــه و رویــدادی گــذرا، کــه 

جریانــی همیشــه جــاری در حیــات مــادی و معنــوی 
انســان اســت.
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