
سواد یا تربیت؟
»سواد رسانه ای« و »تربیت رسانه ای« دو مفهوم با ظاهر مشابه هستند 
که مقصود و مرادشان با هم متفاوت است. »سواد اطالعاتی و رسانه ای«1 
پشتیبان  تعریف های  که  دنیاست  در  علمی شناخته شده  یک سرفصل 
دانشگاهی برای آن وجود دارند و سازمان های متعددی در سطح ملی و 

بین المللی برای ترویج و توسعة آن می کوشند.
اما »تربیت رسانه ای« هنوز یک مبحث مشخص دانشگاهی نیست و 
به واژه ای دانشگاهی تبدیل نشده است؛ هر چند از سال 1395 درس 
»تربیت رسانه ای«2، به عنوان یکی از درس های اصلی، در برنامة درسی 
دورة کارشناسی رشتة علوم تربیتی وارد شده است، اما مروری بر اهداف 
و سرفصل های مصوب همین درس نشان می دهد که طراحان آن تصور 
و  نداشته اند  رسانه ای«  »تربیت  و  رسانه ای«  »سواد  تفاوت  از  دقیقی 
صرفًا اضافه کردن برخی آموزه های تربیتی به فهرست موضوعات »سواد 

رسانه ای« را کافی دانسته اند.
که  دیگری  تربیتی  نهاد  هر  یا  آموزش وپرورش  می رسد،  نظر  به  لذا 
می خواهد مسئلة مواجهة تربیتی متربیان با رسانه ها را سامان بدهد، مجبور 
است ضمن بازخوانی آموزه های »سواد رسانه ای« موجود، خودش »تربیت 
رسانه ای« را تعریف کند و شایستگی های مطلوب فرد تربیت یافتة رسانه ای 

را مشخص کند.

در باب چیستی تربیت رسانه ای

در دو سه سال گذشته که عبارت »تربیت رسانه ای« را زیاد می شنویم 
و به کار می بریم، بارها با این سؤال روبه رو شده ام که مگر عنوان 
»سواد رسانه ای« چه اشکالی دارد که به دنبال جایگزینی برای آن 
هستیم؟ حد و مرز »تربیت رسانه ای« تا کجاست و قرار است چه 
کاری بکند که »سواد رسانه ای« از انجام آن ناتوان است؟ اصالً این 
»تربیت رسانه ای« از کجا آمده و معادل چه اصطالح یا عبارت یا حیطة 

علمی و دانشگاهی در جهان است؟
حاال شاید وقت آن رسیده است که با کمی گفت وگوی بیشتر دربارة 
طرحوارة ذهنی »تربیت رسانه ای«، همة پژوهشگران، اندیشمندان و 
معلمان عرصة »تربیت« و »رسانه« را به این چالش گروهی دعوت 

کنیم.

کلیدواژه ها: سواد رسانه اي، تربیت رسانه اي، تربیت فناورانه
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نگاه جانبی یا نگاه امتدادی؟
به هم ریختگی های  مجازی،  فضای  به خصوص  و  نوین  رسانه های 
آشکاری در نظم سنتی زندگی انسان ایجاد کرده اند و به تبع آن تربیت 
را تحت تأثیر قرار داده اند. به نظر می رسد دو نگاه متفاوت به نوع مداخلة 
رسانه ها در زندگی وجود دارد که قبل از تعریف »تربیت رسانه ای«، باید 

تکلیف خودمان را با آن روشن کنیم:
الف( نگاه جانبی (دنیای رسانه ای در عرض زندگی واقعی(: 
در این رویکرد قدیمی تر به رسانه ، این پیش فرض وجود دارد که زندگی 
ما فارغ از دنیای رسانه ها، با همة فراز و نشیب هایش در جریان است و 
دنیای رسانه ها محیطی موازی در عرض این دنیای واقعی است. هر چند 
این دو جهان تأثیر و تأثرات متقابلی بر یکدیگر دارند، اما این اثرات قابل 
ره گیری، محدود و مدیریت شونده اند. در این نگاه، ترویج آموزه های »سواد 
رسانه ای« در حکم آموزش زبان دنیای رسانه ها و برپایی »نهضت سواد 
رسانه ای«، تالشی فراگیر برای تسهیل ارتباط انسان ها با دنیای رسانه ای 

است.
ب( نگاه امتدادی (دنیای رسانه ای در طول زندگی واقعی(: 

در دو دهة اخیر، با توسعة روزافزون دنیای مجازی به عنوان فراگیرترین 
محیط رسانه ای، به نظر می رسد نگاه جانبی به رسانه ها کارآمدی کافی را 
ندارد و نیاز به رویکردی تحولی احساس می شود. در این رویکرد، انسان 

هر روز صبح در دنیای واقعی بیدار می شود و تا انتهای شب، بارها رفت 
و برگشت از محیط ملموس به محیط ناملموس را تجربه می کند. این بار 
محیط رسانه ای نه در کنار زندگی واقعی، بلکه کاماًل تنیده شده در تاروپود 
زندگی واقعی تعریف می شود و تأثیر و تأثرات متقابل این دو زندگی ملموس 
و ناملموس، بسیار فراگیر و عمیق و مدیریت ناشونده به نظر می رسد. لذا 
در این نگاه، صرفًا مسلط بودن به زبان رسانه ها راهگشا نیست و داشتن 
»سواد رسانه ای« فقط بخش محدودی از ارتباط زندگی واقعی و دنیای 

رسانه ای را تنظیم می کند.
طبیعی است، وقتی تاروپود زندگی انسان با تمام اجزا، ارکان و عناصر 
موجود در محیط رسانه ای تنیده می شود، به چیز بیشتری از یک مترجم، 
چیزی بیشتر از یک دستورالعمل و به چیزی بیشتر از »سواد رسانه ای« 

نیاز داریم.

غایت تربیت رسانه ای
پس آنچه می توان به عنوان چشم انداز »تربیت رسانه ای« به آن دل 
بست، عبارت است از: فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوستة هویت 
متربیان، به منظور تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در زندگی 

توأمان ملموس و ناملموس.
با این حساب، تربیت یافتة مطلوب نظام تربیت رسانه ای اسالمی کسی 

هر روز صبح در دنیای واقعی بیدار می شود و تا انتهای شب، بارها رفت نگاه جانبی یا نگاه امتدادی؟
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است کـه با »انتخاب آگـاهانه«، از ظـرفیت های رسانه ای پیرامونی، 
با »کاربری مسئوالنه« )هـم مصـرف و هـم انتشار(، در ارتـقای رشد 
همه جانبة خود و جامعه استفاده کند و خود را در برابر خداوند متعال، خویش 

و جامعه »پاسخگو« بداند.
طبیعی است چنین تربیت یافتة مطلوبی باید شایستگی های متعددی در 
حیطة دانشی، نگرشی، مهارتی و رفتاری داشته باشد که برای دقیق شدن 

آن به پژوهش های تکمیلی نیاز است.

تربیت رسانه ای شش ساحتی
با نگاهی به »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« درمی یابیم، مبتنی 
بر فلسفة تعلیم وتربیت در جمهوری اسالمی ایران، شش ساحت برای 
تعلیم وتربیت در نظر گرفته شده اند که می توانند راهنما و معیار خوبی 
برای بسط دقیق تر ماهیت »تربیت رسانه ای« قرار گیرند. البته تربیت 
در همة ساحت های یادشده، معطوف به تکوین و تعالی هویت متربیان 
به طور یکپارچه، با توجه به همة عناصر اساسـی هویت )معرفت، باور، 
میل، اراده، عمل و تکرار آن( است. با نگاهی به »مبانی نظری تحول 
بنیادین« و بازخوانی »الگوی نظری ساحت های تربیتی«، می توان به 
شناخت دقیق تری از این شش ساحت رسید که راهگشای تعریف »تربیت 

رسانه ای« باشد.
»انسان رسانه ای شده« که زندگی او در دنیای »عیان«3 و »رایان«4 
به هم آمیخته است، در تمامی ساحت های شش گانه متأثر از رسانه هاست 
و »تربیت رسانه ای« باید چشم اندازی جامع و شش ساحتی به نیازها، 

چالش ها و فرصت های این انسان جدید داشته باشد.

1. ساحت تعلیم وتربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی
این ساحت ناظر بر رشد و تقویت مرتبة قابل قبولی از جنبة دینی و 
اخالقی حیات طیبه در وجود متربیان و شامل همة تدابیر و اقداماتی 
است که برای پرورش ایمان و التزام آگاهانه و اختیاری متربیان نسبت به 
مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات اعتقادی عبادی و اخالقی 
و در راستای تکوین و تعالی هویت دینی و اخالقی ایشان صورت می پذیرد.
»تربیت رسانه ای« در این ساحت باید در سطح مقدماتی باور به این 
عقیده را که »خدای دنیای عیان، خدای دنیای رایان هم هست«، با 
آموزش »احکام«، »فرائض« و »اخالقیات« عرصة رسانه تثبیت و متربی 
را در مسیر کمال اعتقادی، عبادی و اخالقی هدایت کند. در سطح عالی، 
ضمن تمرین التزام عملی به »تقوای رسانه ای«5، باید روش های اعتالی 
اندیشة دینی از طریق ابزارهای رسانه ای و نحوة تبلیغ صحیح و ممانعت 
از انتشار افکار انحرافی و اندیشه های مضر اخالقی را در کنار آشنایی و 

مهارت استفاده از منابع مفید دینی در فضای رسانه ای بیاموزد.

2. ساحت تعلیم وتربیت اجتماعی و سیاسی
این ساحت ناظر به کسب شایستگی هایی است که متربیان را قادر 
می سازد شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
مشارکت کنند. ارتباط مناسب با دیگران، تعامل شایسته با نهاد دولت 

و  اجتماعی  و اخالق  دانش  نهادهای مدنی و سیاسی، کسب  و سایر 
مهارت های ارتباطی، از جمله کسب توانایی در زبان های ملی، محلی و 

جهانی، در قلمرو این ساحت است.
از  افراد  ارتباط  برقراری  ابـزارهای  جمـله  از  فـردی«  »رسانه هـای 
فاصله های دور با هم هستند و » رسانـه های جمعی«6 به عنوان عاملی 
مهم در توسعة ارتباطات انسانی درون فرهنگی و برون فرهنگی شناخته 
می شوند. »رسانه های اجتماعی«7 نیز با توسعة امکان مشارکت همگان در 
فرایندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به نبض تپندة تحوالت اجتماعی 
تبدیل شده اند. با این حساب، بخش مهمی از تعالیم »تربیت رسانه ای« در 

این ساحت تمرکز خواهد داشت.
شناخت انواع روش های ارتباطی و آگاهی از تفاوت کیفیت ارتباط در 
بستر رسانه های گوناگون، آشنایی با اثرات مثبت و منفی مداخلة رسانه ها 
در ارتباطات خصوصی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، تسلط بر شیوة 
استفادة صحیح از رسانه های اجتماعی با هدف اعتالی ارزش های الهی 
و انسانی و پرهیز از کاربری ناصحیح این رسانه ها در جهت آسیب زدن به 
منافع شخصی، خصوصی و جمعی، همگی از جملة آموزه ها و مهارت های 

»تربیت رسانه ای« در این ساحت هستند.

3. ساحت تعلیم وتربیت زیستی و بدنی
این ساحت به حفظ و ارتقای سالمت و رعایت بهداشت جسمی و روانی 
متربیان در قبال خود و دیگران، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با 
عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت ناظر 
است. قلمرو این ساحت پرورش قوای بدنی و تأمین سالمت جسمی، 
زیست محیطی،  بهداشت  اجتماعی،  و  فردی  سالمت  جنسی،  تربیت 

قلمروهای زیست بوم شهری و منابع طبیعی را پوشش می دهد.
مواجهة جسمانی انسان با درگاه های رسانه ای، از جمله مواقف تالقی 
دنیای ملموس و ناملموس است که ناهشیاری نسبت به آن می تواند به 
آسیب های بدنی و ذهنی فراوانی منجر شود. مدیریت آثار کاربری رسانه ها 
بر چشم و گوش و دست و پا و گردن و کمر، در کنار آشنایی با اثرات امواج 
مخابراتی و صفحات نمایش بر مغز و حافظه و خواب، همگی در قلمرو این 

ساحت »تربیت رسانه ای« قرار دارد.

4. ساحت تعلیم وتربیت زیبایی شناسی و هنری
این ساحت به رشد قوة خیال و پرورش عواطف، احساسات و ذوق 
زیبایی شناختی متربیان، یعنی توان درک موضوعات و افعال دارای زیبایی 
مادی یا معنوی و توان خلق آثار هنری و قدردانی از آثار و ارزش های 

هنری ناظر است.
موسیقایی،  زبانی،  هنرهای  انواع  با  رسانه ها  دنیای  از  مهمی  بخش 
تجسمی یا نمایشی آمیخته است. مهم ترین بروزات دنیای رسانه ها که 
پویانمایی و  و  فیلم  را درگیر خود می کند، شامل  نوجوانان  و  کودکان 
موسیقی و بازی های دیجیتال، همگی ضمن دارا بودن زبان زیبایی شناختی 
و احساسات مخاطب  قوة خیال و عواطف  خاص خود، تحریک کنندة 
هستند و ضروری است در »تربیت رسانه ای« به طور جدی پرورش ذائقة 
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زیبایی شناسی انسان، از سواد بصری و سواد موسیقی گرفته تا سواد 
روایت و سواد سینما، مورد توجه قرار بگیرد. »تربیت رسانه ای« در این 

ساحت می تواند ضمن ارتقای سطح فهم و درک هنری مخاطب از آثار 
رسانه ای، به انتخاب آگاهانه و اشتیاق انسان به هنر متعالی و بی میلی او 

به آثار مبتذل و سخیف بینجامد.

5. ساحت تعلیم وتربیت اقتصادی و حرفه ای
این ساحت به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی، یعنی ُبعد اقتصادی و 
معیشتی انسان ها ناظر است. همچنین به رشد توانایی های متربیان در تدبیر 
امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه ای ناظر است. اموری نظیر درک و 
فهم مسائل اقتصادی، درک و مهارت حرفه ای، التزام به اخالق حرفه ای، 
توان کارآفرینی، مراعات قوانین کسب و کار و احکام معامالت و التزام به 

اخالق و ارزش ها در روابط اقتصادی، در قلمرو این ساحت است.
برای خدمات  به عنوان محیطی جذاب  رایان  سال هاست که عرصة 
اقتصادی و حرفه ای توسعه پیدا کرده و انواع مبادالت تجاری، تراکنش های 
بانکی، خرید و فروش های الکترونیکی و کسب وکارهای مجازی رواج 
یافته است. »تربیت رسانه ای« در این ساحت، دانش بهره برداری صحیح 
اقتصادی و حرفه ای از فضای مجازی را در کنار مهارت تبادالت امن مالی 

و اصول کارآفرینی و کارپذیری مجازی تثبیت می کند.

۶. ساحت تعلیم وتربیت علمی و فناورانه
این ساحت به کسب شایستگی هایی ناظر است که متربیان را در شناخت 
و بهره گیری و توسعة نتایج تجربه های متراکم بشری در عرصة علم و 
فناوری یاری کند. رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهم و درک 
دانش های پایه و عمومی، کسب مهارت دانش افزایی، به کارگیری شیوة 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی بروز خالقیت و نوآوری 
و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی، در 

قلمرو این ساحت است.
دانش های پایة رسانه از جمله علوم ارتباطات، روان شناسی، جامعه شناسی، 
زبان شناسی و منطق، و دانش های فنی مثل علم اطالعات، مهندسی 
اطالعات و ارتباطات، مهندسی مخابرات و انتقال داده، در کنار مبانی 
نظری هنر و ادبیات، همگی از جمله اهداف علمی و فناورانه در »تربیت 
رسانه ای« هستند که باید متوازن و متناسب با نیاز و شرایط متربی به او 

آموزش داده شوند.

دو خطــای راهبــردی آمـوزش  و پرورش در تربیت 
رسانه ای

با توجه به آنچه تا اینجا مرور کردیم، معلوم شد به »تربیت رسانه ای« 
باید بسیار فراتر از یک واحد درسِی مشخص و متعارف در برنامه ریزی 
درسی توجه داشت. در نتیجه، ضروری است سیاست گذاران و برنامه ریزان 

آموزشی در مورد خطاهای راهبردی زیر مراقبت کنند:
اول آنکه باید بدانیم، »تربیت رسانه ای« مساوی با »سواد رسانه ای« 
نیست و اگر »سواد رسانه ای« به بهترین شکل آن در آموزش وپرورش 

پینوشتها
1. Media and Information Literacy
2. Media Education

3. ملموس، حقیقی و خاکی
۴. ناملموس، مجازی و سایبری

5. پرهیز از ارتکاب گناه در دنیای رسانه ای هم تراز با دنیای واقعی
Mass media 6. رسانه های گروهی

Social Media .7 اعم از شبکه های اجتماعی و مانند آن

جالب  نمی شود.  محقق  رسانه ای«  »تربیت  هم  باز  شود،  جاری  ایران 
آنکه »سواد رسانه ای« موجود در برنامه های آموزشی ایران، به نسبت 
سرفصل های مشابه جهانی، تقریبًا از »سواد اطالعاتی« تهی است و لذا 

حتی در ابعاد و اندازه های ادعایی هم کارآمدی الزم را ندارد.
از  تبیین الیة دانشی بعضی  البته »سواد اطالعاتی و رسانه ای« در 
ساحت های تربیتی آموزه های مفیدی دارد. مثاًل در ساحت علمی و فناورانه 
یا اجتماعی و سیاسی، برخی از مفاهیم آن مورد استفاده قرار می گیرند، 
اما در سایر ساحت ها ساکت است. لذا می توان »سواد رسانه ای« را جز 
کوچکی از »تربیت رسانه ای« و یکی از مقدمات و ملزومات آن دانست. 
ولی الزامًا با توسعة »سواد رسانه ای« به »تربیت رسانه ای« دست نمی یابیم.

دوم آنکه »تربیت رسانه ای« بدون »خانواده« معنا ندارد. حتی قبل 
از دوران کرونا هم کودکان و نوجوانان خارج از چارچوب مدرسه و با 
اراده و اجازة خانواده به رسانه ها دسترسی داشتند. خانواده محور »تربیت 
رسانه ای« است، زیرا فرزندان عادت ها، سلیقه ها و رفتارهای رسانه ای خود 

را تحت اشراف خانواده شکل می دهند.
در زمان حاضر که نهاد مدرسه تقریبًا بر رابطة متربی و رسانه هیچ 
تسلطی ندارد، تا آموزش وپرورش نسبت خود را با »خانواده« تعیین و نحوة 
تعامل خود را با خانواده مشخص نکند، نمی تواند تربیت رسانه ای را محقق 
سازد. باید با خانواده ها همراه شد، با آن ها گفت وگو کرد و آموزش های 

کاربردی و جامعی برایشان در نظر گرفت.
برای تحقق »تربیت رسانه ای« باید از خانواده شروع کرد.
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