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پیش از اين به طور اجمالی زوايا، ابعاد و اهداف تربیت رسانه ای را 
مطابق با اسناد باالدستی نظام آموزش وپرورش شرح داده ايم. چنانکه 

پیش تر گفتیم1، به طور خالصه:
تربیت يافتة مطلوب نظام تربیت رسانه ای اسالمی کسی است که 
با »انتخاب آگاهانه«، از ظرفیت های رسانه ای پیرامونی و »کاربری 
مسئوالنه« )هم مصرف و هم انتشار( در ارتقای رشد همه جانبة خود 
و جامعه استفاده می کند و خود را در برابر خداوند متعال، خويش و 

جامعه »پاسخگو« می داند.
بايد  مسیری  چه  شايستگی ها  از  تراز  اين  به  رسیدن  برای  اما 
پیموده شود؟ آيا می توان مراحلی را برای ارتقای گام به گام مهارت 
»انتخاب آگاهانه و کاربری مسئوالنه« کودکان و نوجوانان در 
مواجهه با دنیای رسانه ها پیشنهاد داد؟ آيا نظام تعلیم وتربیت می تواند 
در  رسانه ای  تربیت  مراتب  تحقق  از  اطمینان  برای  دستورالعملی 

دانش آموزان داشته باشد؟
به نظر می رسد، پاسخ سهل و ممتنع اين سؤاالت به نوعی در خود 
شعار تربیت رسانه ای مستتر باشد. انتخابگری، آگاهی، کاربری 
و مسئوليت پذیری همان چهار رکن اصلی اين تعريف هستند 
که اگر بتوان برای آن حد و حدودی تعیین کرد و شرايط و الزامات 

تحقق آن را تبیین کرد، ايدة »مسير تربيت رسانه ای« خودش 
را بهتر نشان خواهد داد. هر کودک، نوجوان يا بزرگ سالی که در اين 
مسیر قدم بگذارد، پله پله از آسیب های حضور در فضای رسانه ها دور 
خواهد شد و قدم به قدم به بهره گیری مهارت افزا و مؤثر از رسانه ها 

نزديک می شود.

اشاره
مدیریت کشور، سراسر در مجازی کالسهای گسترش با
به توجه با آنها کارآمدی و اثربخشی و کالسها این
گستردگیشانونداشتنتعاملرودررو،بایدموردتوجهویژة
معلمانوصاحبنظرانقرارگیرد.لذادرایننوشتاربهاختصار
برای کاربردی بهطور مجازی کالسهای مدیریت فن 20

استفادةاستادان،معلمانومربیانبیانمیشود.

کلیدواژهها:آموزشمجازی،تدریسبرخط،کالساثربخش،
مدیریتکالسمجازی
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 1.آگاهیعمیق
آگاهی مقدمة انتخاب است، اما وقتی پای انتخاب رسانه ها در 
میان باشد، نمی توان به شناخت سطحی انواع ابزارها و قالب های 
رسانه ای اکتفا کرد. متأسفانه اکثر کاربران رسانه ها آشنايی با کارکرد 
رسانه ها را بدل از شناخت ماهیت رسانه ها گرفته اند. به خصوص 
کاربران کودک و نوجوان به خاطر مواجهة هیجان زده با رسانه های 
نوين، کمتر فرصت تأمل در چیستی و چگونگی عملکرد اين رسانه ها 
»آگاهی  به سمت  رسانه ها  شناخت«  »توهم  از  حرکت  دارند.  را 
عمیق« از ماهیت و ذات فناورانة آن ها، اولین گام در مسیر تربیت 

رسانه ای است.
انديشمندان فلسفة فناوری های رسانه ای، از مارشال مک لوهان2 
تا هیوبرت دريفوس3، همگی بر »خنثانبودن« و »جهت دار بودن« 
فناوری اصرار دارند. در مقابل اين نگاه فلسفی، رويکردی مهندسی 
و کارکردگرايانه وجود دارد که بر ماهیت ابزاری و منعطف فناوری 
تأکید می کند. مصداق بارز اين دو نگاه در شبهة قديمی »رسانه به 
مثابة چاقو« بروز می يابد. در نیم قرن گذشته هر بار که شکل تازه ای 
از فناوری های رسانه ای متولد شده و انديشمندان منتقد نسبت به 
چالـش ها و آسیـب های ناشـی از به کارگیـری آن هشـدار داده اند، 
کارکردگرايان با اعتمادبه نفسی مثال زدنی از نقش اختیار انسان در 
استفاده از آن فناوری سخن گفته اند و تلويزيون، بازی های ويديويی، 
اينترنت، موبايل و رسانه های اجتماعی را به چاقويی تشبیه کرده اند که 
از آن می توان هم برای پوست کندن میوه و عمل جراحی استفاده کرد 
و هم انجام جنايت و قتل. در اين نگاِه مهندسی، ابزارهای فناورانه 
مثل موم در دست انسان هستند و آنچه مهم است، انتخاب انسان 
در راستای به کارگیری آن فناوری است. در صورتی که هر بار شواهد 
عقلی و تجربی فراوانی يافت می شوند که نشان می دهند فناوری ها 
جهت گیری هايی درونی به سمت نوعی از پیام و محتوا دارند که ارادة 
انسان توانايی اثرگذاری بر آن را ندارد. جملة مشهور »رسانه همان 
پیام است«4 پرچمدار اين تقابل معناشناسانه است. رسانه ها به غیر از 
آنکه بستر انتقال پیام هستند، هر کدامشان نوع خاصی از الگوهای 
ادراکی دارند که مخاطب بدون هیچ گونه مقاومتی آن را می پذيرد. 
ارتباطات  در  »فردگرايی«  تلويزيونی،  پیام های  »تصويری بودن« 
پیام  کوبنده بودن«  و  »موجز  گیم،  دنیای  »تعاملی بودن«  موبايلی، 
در میکروبالگ ها، »بی جسمی« در ارتباطات مجازی، »حکمرانی« 
بستر های اجتماعی و مواردی مانند آن، همگی نشان دهندة خنثانبودن 

فناوری های رسانه ای نسبت به پیام است.
در اين شرايط، آگاهی عمیق مخاطب از جهت داربودن فناوری های 
رسانه ای که در معرض آن قرار دارد، به عنوان پیش شرط انتخاب 
صحیح، کاماًل ضروری و اجتناب ناپذير است. مخاطب بايد به طور 
را  رسانه ای  فناوری  هر  اثرگذاری  اجتناب ناپذير  جنبه های  عمیق 
بشناسد و از توهم آزادی مطلق در ارسال و دريافت پیام در بسترهای 

رسانه ای رها شود.

 2.خیرگزینی
از جمله مفاهیم ساده ولی ديرياب دربارة انسان، مفهوم »اراده و 
اختیار« است. انسان در انجام  دادن کارها »اراده« دارد و در انتخاب 
گزينه ها »اختیار«. اما همواره شرايط برای انتخاب انسان هموار 
نیست. از يک سو در بسیاری مواقع عوامل بیرونی و محیطی اراده و 
اختیار انسان را محدود می کنند و از سوی ديگر موانع درونی و ذهنی 

هم در اين محدودسازی نقش دارند.
در مواجهه با رسانه ها هر دو دسته عوامل بیرونی و درونی در اراده و 
اختیار انسان برای انتخاب گزينه های صحیح مشکل ايجاد می کنند. 
در مورد کودکان و نوجوانان عوامل بیرونی مثل شرايط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خانواده مهم ترين عامل شکل دهی به اراده و 
اختیار آن هاست. عادت های رسانه ای خانواده اولین زمینه ها را در 
وابستگی فرزندان به رسانه ها ايجاد می کند. اين وابستگی هم در 
الية ابزارها و هم در الية محتوا بروز می يابد. مثاًل میزان استفاده از 
تلويزيون و نوع برنامه های آن در اختیار خانواده است و بچه ها معمواًل 

به تحمل انتخاب های خانوادگی مجبورند.
اين شرايط بیرونی که ابتدا عادت های خانوادگی محسوب می شوند، 
کم کم به عادت های شخصی افراد تبديل می شوند و به سادگی قابل 
تغییر نیستند. اينجاست که يک عامل بیرونی به محدود کننده ای 
درونی تبديل می شود و همچنان به کاهش میزان اراده و اختیار انسان 

منجر می شود.
گام ديگر در مسیر تربیت رسانه ای، فهم قدرت اراده و اختیار انسانی 
است. ما باور داريم که خداوند نه تنها به انسان اجازه و امکان انتخاب 
داده است، بلکه توان شناسايی بهترين انتخاب را به او عطا کرده 
است.5 از اينجا به بعد برای اشاره به اين ويژگی مهم بايد از واژة 
»خیرگزينی« به معنی توانايی فهم و قدرت انتخاب بهترين گزينه 
استفاده کرد. کسی که در مدار تربیت رسانه ای قرار دارد، بعد از آگاهی 
عمیق از ماهیت هر رسانه، خیرگزينی می کند. يعنی نه تنها خود را 
به استفاده از نوعی خاص از ابزارها يا محتواها مجبور نمی داند، بلکه 
از میان تمام ابزارها و تمام محتواها، با توجه به نیازها و ويژگی های 
شخصی و شخصیتی خودش، بهترين را انتخاب می کند. هر گونه 
پیروی مطلق از ُمد، عرف، هنجارها و عادت های رسانه ای ديگران، 

نشانة مهمی در پايبندنبودن به خیرگزينی است.
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 اينجا جا دارد بار ديگر بر نگاه شش ساحتی به تربیت تأکید ويژه 
داشته باشیم. خیرگزينی زمانی به کمال می رسد که در انتخاب هر 
فرد، تمامی ابعاد وجودی او مورد توجه قرار گرفته باشند. چه بسیار 
انتخاب های خوبی که باعث رشد و مهارت افزايی در ساحت علمی 
و فناورانه می شوند و به ساحت زيستی و بدنی آسیب می رسانند! چه 
گزينه های جذابی که موجب رشد و ارتقای حرفه ای و اقتصادی 
می شوند، اما به ساحت اعتقادی و اخالقی ضرر می زند. در هر انتخاب، 

توجه به اين شش ساحت، ضامن خیرگزينی واقعی است.
با توجه به فردی شدن روز به روز فناوری های رسانه ای و امکان 
انتخاب های شخصی تر در ابزار و محتوا، به نظر می رسد »خیرگزينی« 
میسرتر از قبل شده است، به شرطی که پیروی از ُمد و تبعیت از 
به  را  خودش  جای  تازه ترين ها،  به کارگیری  هیجان  و  اطرافیان 
خودآگاهی بر نیازهای فردی و جسارت انتخاب درست ترين ها بدهد.

 3.ورزیدگیفناورانه
همة ما کودکان سه سالة زيادی را ديده ايم که کنترل تلويزيون را 
با اعتمادبه نفس در دست می گیرند و در چهار سالگی در گوشی های 
هوشمند برای خودشان بازی نصب می کنند. ابزارهای فناورانه روز به 
روز شیوه های کاربست ساده تری می يابند. روشن کردن و به کار گرفتن 
لپ تاپ، به مراتب از سرهم کردن و راه اندازی رايانة شخصی ساده تر 
است. به همین نسبت، راه اندازی يک تبلت از لپ تاپ آسان تر به 
نظر می رسد، تا جايی که کودکان خردسال هم می توانند با ابزارهای 

هوشمند دارای صفحة لمسی به راحتی کار کنند.
حتی  »تصويری شدن«  سمت  به  رسانه ای  فناوری های  توسعة 
پیش شرط »سواد خواندن و نوشتن« را برای کار کردن با پیچیده ترين 
اجباری  مجازی  آموزش های  است.  کرده  ملغا  رسانه ای  ابزارهای 
و  پیام رسان ها  به کارگیری  و  بر علت شده  مزيد  کرونا هم  دوران 
تماشای ويديو در اينترنت را خیلی خوب به دبستانی ها تا دبیرستانی ها 

آموخته است.
همة اين تجربه ها اين توهم را در کوچک و بزرگ ايجاد کرده اند که 
استفاده از ابزارها و انتخاب محتواهای رسانه ای به هیچ آمادگی قبلی 
نیاز ندارد. حتی آن هايی که در مسیر تربیت رسانه ای گام های اول و 
دوم را برداشته اند و با آگاهی عمیق دست به خیرگزينی زده اند، کار 
را تمام شده می پندارند و خود را بی نیاز از آموزش می دانند. حال آنکه 
فناوری های رسانه ای با وجود ظاهر ساده و کاربرپسند، پیچیدگی های 
ساختاری و کارکردِی فراوانی دارند که برای تسلط بر آن ها به آموزش 

و تمرين زيادی نیاز است.
کاربری  الية  شامل  صرفًا  رسانه ها  از  استفاده  عمومی  دانش 
ساده و مصرفی ابزارها و محتواها می شود. مثل روش راه اندازی، 
روش برآوردن نیازهای پايه و روش حل مشکالت اصلی. اما برای 
مديريت جذابیت های اين ابزارها و استفادة مهارت افزا و رشدآفرين از 
رسانه ها، به تسلط تکنیکی کامل بر زير و بم آن ها نیاز است. تنظیمات 
پیش فرض ابزارهای رسانه ای معمواًل با هدف وابسته سازی و استفادة 
فرمان  به  برای  است.  شده  سازمان دهی  ابزارها  اين  از  نمايشی 
درآوردن فناوری های رسانه ای در راستای اهداف واقعی زندگی، به 

تنظیمات ثانويه و به کارگیری ترفندهای هوشمندانه نیاز است.
اغلب ما روش استفاده از رسانه ها را فقط به همان شیوه ای بلديم 
که از اطرافیان و آشنايانمان آموخته ايم. طبیعی است آن ها هم همین 
روال را داشته اند و اين زنجیره تا ناکجا ادامه می يابد. در نتیجه، 
سقف کاربری و بهره وری ما از رسانه ها به سطحی عمومی، انفعالی و 

آسیب پذير محدود می ماند.
بر  تکنیکی  سلطة  از  قابل قبولی  سطح  به  فناورانه«  »ورزيدگی 
ابزار رسانه ای می گويیم که نه تنها آسیب های استفادة نادرست از 
آن را کاهش می دهد، بلکه افسار فناوری های رسانه ای را به مثابة 
اسبی رام شده، در دست کاربر هوشیار قرار می دهد. بخش عمده ای 
از آموزه های تربیت رسانه ای )چه در سواد اطالعاتی و چه در سواد 
رسانه ای(6 شامل همین نکته های کاربری و توصیه های ايمنی می شود.

 4.پایبندیبهُمصلحات
از نظر منطقی شايد سه مرحلة »آگاهی«، »انتخاب« و »کاربری« 
زنجیره ای کامل و ارزشمند را برای تربیت رسانه ای تشکیل می دهند، 
اما در واقع هرگونه انتخاب و کاربری فناوری های رسانه ای، هر چقدر 
هم که از روی آگاهی باشد، باز هم تبعات غیرقابل اجتنابی خواهد 
داشت. همان طور که بهترين غذاها اگر با دقت انتخاب و مصرف 

شوند، باز هم بی نیاز از »ُمصلحات« نیستند.
در طب سنتی ايرانی، هر غذا و مادة خوراکی يک يا چند »ُمصِلح« 
دارد. »ُمصِلحات«، برخی مواد غذايی يا گیاهان دارويی هستند که 
مصرف آن ها به همراه غذای اصلی می تواند در اصالح و تعديل 
عوارض جانبی آن غذا مؤثر باشد و هضم غذا را ساده تر و فايده های 
غذا را در بدن مضاعف کند. »گردو« در کنار پنیر، »نعناع« به همراه 
ماست و »نمک« روی خیار، نمونه هايی از ُمصلحاتی هستند که در 

عادت های غذايی ما کاماًل جا افتاده اند.
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هر ارتباط مجازی، هرچند بعد از آگاهی عمیق از ماهیت آن و 
با انتخاب پاک ترين فناوری ها و ايمن ترين بستر های مجازی برقرار 
شود، باز هم تبعاتی مثل نبود حس حضور، و محرومیت از حس المسه 
و بويايی دارد. هر بازی ديجیتال، هر چند با آگاهی از زيرساخت های 
فنی و تجاری آن انتخاب شود و با دقت فراوان در جهت مهارت افزايی 
به اندازة الزم و در شرايط مناسب استفاده شود، باز هم تبعاتی مثل 
نبود تحرک بدنی، فشار بیش از اندازه به اعصاب چشم و گوش دارد.
در مسیر تربیت رسانه ای کسی به قله می رسد که بداند برای ترمیم 
آسیب ها و جبران کاستی های هر فناوری رسانه ای از چه مصلحاتی 
بايد کمک بگیرد. مثاًل به ازای هر چند مکالمة مجازی، يک گفت وگوی 
حضوری و در کنار هر يک ساعت بازی ديجیتال، يک ساعت بازی 

حرکتی و واقعی، می تواند ُمصلح آن کاربری رسانه ای باشد.
هر چند که عمدة اين »ُمصلحات« از جنس معادل واقعِی همان 
فعالیت رسانه ای هستند، اما گاهی می توان از گونه های متفاوت رسانه ای 
به عنوان مصلحات کمک گرفت. مثاًل گوش کردن به راديو يا مطالعة 
کتاب قبل از خواب، با اينکه هر دو نوعی مصرف رسانه ای هستند، اما 

می تواند ترمیم کنندة پريشان احوالی ناشی از انجام بازی های ديجیتال 
يا پرسه زنی در رسانه های اجتماعی باشد. پايبندی به برنامه های معنوی 
و تقید به مناسک عبادی فردی و گروهی هم گونة بسیار مؤثری از 
ُمصلحات برای جبران آسیب های روانی و فرهنگی ناشی از حضور در 

محیط های نه چندان پاک رسانه ای و مجازی است.7 

 5.جمعبندي
 هر چند تحقق شعار »انتخاب آگاهانه و کاربری مسئوالنه« 
با رعايت دقیق اين چهار گام ممکن خواهد بود، اما نبايد پنداشت که 
حرکت از گام اول تا گام چهارم فقط يک بار برای هر فرد رخ می دهد. 
درست آن است که چرخش از مرحلة اول تا مرحلة چهارم را به شکل 

دوره ای و در هر مرحله از زندگی ضروری بدانیم.

در هفت سال اول زندگی کودک طبیعی است سطح آگاهی عمیق 
او از رسانه های پیرامونی بسیار رقیق و شیوة خیرگزينی او بسیار 
ساده رخ می دهد. ورزيدگی فناورانة مورد نیاز او سهل الوصول است و 
ُمصلحات ضروری در زندگی او به سادگی جاری می شوند. اما الزم 
است با ورود به مرحلة بعدی زندگی، يعنی آغاز مدرسه و هفت سال 
دوم، حیات مادی و متناسب با توسعة امکانات و اختیارات رسانه ای او، 
مجددًا حرکت در چرخة از آگاهی تا خیرگزينی و ورزيدگی فناورانه و 
پايبندی به مصلحات تکرار شود. اين تکرار هر بار در شعاعی بزرگ تر 

به شکل گیری محیط وسیع تر تربیت رسانه ای فرد منجر خواهد شد.
گذرا، که جريانی  رويدادی  و  حادثه  نه يک  رسانه ای«  »تربیت 

همیشه جاری در حیات مادی و معنوی انسان است.
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