برنامة درسی

حسينحقپناه
دبیر تفکر و سواد رسانهای ،منطقة  ۳تهران

تلویزیون چیز دیگــری میگوید!

ســال گذشته در کالس تاریخ ،هنگامیکه مشــغول بحث دربارة یک واقعة تاریخی معاصر بودیم ،دانشآموزی داشتم كه
اصرار داشــت آنچه من میگویم و در کتاب درسی هم نوشتهشده اشتباه است و چنین استدالل میکرد« :آقا! من مطمئنم
شما اشتباه میکنید! خودم توی تلویزیون ـ شما بخوانید ماهواره ـ دیدم که چیز دیگری نشان میداد!» از او پرسیدم« :به
نظر تو واقع ًا اعتبار گفتههای من معلم یا نوشــتههای کتابهای تاریخی درســتتر است یا آنچه تلویزیون نشان میدهد؟»
جواب داد« :آقا شــما میخواهید بهزور حرفهای خودتان را به ما یاد بدهید و براساس منافع شخصی و سیاسیتان حرف
میزنید .اما برنامه تلویزیونی واقعیت را نشان میدهد!»
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آموزش ناهمسان

نمیدانم خوانندگان این مقاله ،موقعیت مشابه با
موقعيت باال را در کالس درس خود تجربه کردهاند
یا نه؛ اما به نظر میرســد این مســئله منحصر به
کالس درس من نبوده و نیســت .امروزه بسیاری
از نظامهــای آموزشوپرورش دنیــا درگیر پدیدة
«آموزش ناهمســان» هســتند .تا قبــل از ظهور
رسانههای نوین ،آموزشوپرورش بهعنوان نهادی
رســمی ،مجموعهای از مطالب کام ً
ال مشــخص و
مورد تأييد ساختار قدرت را بهطور سنتی منتقل
میکــرد .معلــم اصلیترین مرجــع علمآموزی و
دریافت اطالعات صحیح و معتبر بود و زبان گویای
دیگری بیرون مدرســه وجود نداشت که مطالب
خــود را برای دانشآموزان بیــان کند و آنها هم
مخاطبش باشند .اما امروز ،رسانهها وظیفة آموزش
غیررسمی و آموزش پنهان را برعهدهگرفتهاند و در
بسیاری اوقات محتوایی مغایر با محتویات مصوب
درســی را عرضــه میکنند .در چنین شــرایطی
دانشآموزان در یک فراینــد دائمی ،آموختههای
خود از تلویزیون و اینترنت و  ...را با مباحث رسمی
درسی مقایسه ميكنند كه در نتيجه دچار تعارض
میشــوند .این آموزشهای ناهمســان میتواند
لطمههای جدی به تعلی موتربیت وارد سازد .اما این
تنها چالش نهاد آموزش با رســانهها نیست ،بلكه
چالشهاي ديگري هم هست كه در ادامه به آنها
اشاره ميكنيم.

بهسوی مدارس هوشمند

رسانههاي نوين باعث دگرگون شدن كيفيت و
شيوههای عمل مراكز رسمی علمی شده و آنها
را واداشــتهاند تا خود را از نظر انطباق با كاربرد
فناوریهای پيشــرفته تجدید ســاختار كنند.
اما اين تجدید ســاختار معمــوالً ابتدا در فضای
ســختافزاري اتفاق میافتد و پــای ابزارهايي
همچون صفحات نمایــش ،رایانه و اینترنت را به
کالسها باز میکند .آموزش از راه دور و آموزش
معکوس هم از جمله روشهای نوین آموزش است
که این روزها و به مدد همگانی شدن استفاده از
رســانههای جدید گسترشیافته است .اما تغییر
اصلی بايد در محتوای آموزشی اتفاقافتد .يعني
جایی که آموزش فنــاوری اطالعات ،کاربردهای
رایانه ،سواد دیجیتال ،سواد رسانهای و مواردی از
این قبیل جای خود را در برنامهریزی آموزشی باز
کرده و در کنار ریاضی و فیزیک و ادبیات بهعنوان
دروس رسمی تدریس میشوند.

رسانه بهجای معلم

زماني در بریتانیــا مطالعاتي صورت گرفت كه
نشــان ميداد گروه همســاالن و خویشــاوندان
میتواننــد بــرای پســرهای جــوان مهمتر از
معلمانشــان باشــند ،و لذا فقدان معلمان مرد،
بهعنــوان الگوهــای نقش در مدارس ،از ســوی
رســانهها بهعنوان یک نگرانی مهم مطرحشــده
بود.هر چند آن پژوهش كه بعداً در چهار مدرسة
در هرتفورشــایر انگلســتان نيز اجرا شد ،رابطة
مذکور را تأيید نکرد اما مسئلة مهمتری را نشان
داد :برخالف ادعای دولت و رسانهها که معتقدند
معلمــان مرد الگوهای نقش دانشآموزان پســر
میباشند ،ارجاع بسیار ضعیفی به این قشر وجود
داشت .در عوض ســلبریتیها (یعنی ستارههای
برآمــده از رســانهها) همچــون ورزشــکاران،
بازیگران و خوانندههای موســیقی انتخاب اصلی
دانشآموزان بود .این تحقیقات نشــانهای از یک
چالش دیگر رســانهها بــا آموزشوپرورش بود:
جایگزینی الگوهای رســانهای بهجای الگوهایی
که ســعی میشود در مدارس برای دانشآموزان
معرفی و تبلیغ شود.

سرگرمی +آموزش

یکــی از خصوصیات مهم رســانههای تصویری
ســرگرمکنندگی و جذابیــت آنهاســت.
تولیدکننــدگان محتــوای رســانهای نیز تالش
میکنند بــرای جذب و نگهداشــتن مخاطب از
این خصوصیت اســتفاده کنند .همین مســئله
باعث شده است عمدة محتوای آموزشی رسانهها
جنبة ســرگرمی و تبلیغاتی نیز داشته باشند و
1
شیوة خاصی از آموزش به نام «سرگرمآموزی»
را ترویج کنند .در این شرایط ،استفادة گستردة
کودکان و نوجوانان از رســانهها موجب میشود
مخاطبان به سرگرمآموزی عادت کنند و هنگام
مواجهه با گونههای رسمی و سنتی آموزش دچار
مشکل شده و تمرکزشان را از دست بدهند .این
وضعیت معلمان را برای افزایش جذابیت طراحی
آموزشــی ،آمیختن آموزش با بازی و سرگرمی و
حفــظ تمرکز دانشآموزان در کالس درس دچار
چالش میکند .در کنــار فرصتها و تهدیدهای
ذکرشده ،مسئلة «دانش تصنعی» یا «بیسوادی
مــدرن» یکی از مهمتریــن چالشهای به وجود
آمده در ســپهر آموزش و رسانه است که به امید
پروردگار در شــمارة آینده دربارة آن بهتفصیل
سخن خواهیم گفت.
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 .1ســرگرمآموزی فراینــدی
هدفمنــد بهمنظــور انتقال
پیامهای آموزشی در قالبهای
سرگرمیاست و ترجمة لغت
انگلیســی Edutainment
اســت کــه از ترکیــب دو
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 Entertainmentبه دست
آمده است.
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