
حتــریریه هنر و رسانه

یادداشت شفاهی حسین غفاری، معلم و 
پژوهشگر فرهنگ و رسانه

بررسی تناسب سواد رسانه ای با مسئله ی تربیت

این سواد رسانه ای نیست!

متن اصلی تربیت رسانه ای از کجا پیدا گشت؟
کـه مـا چیـزی بـه نـام تربیـت  گفـت  در شـروع بایـد 
رسانه ای در منابع مکتوب دانشگاهی غربی و داخلی 
کـه  هرچنـد  نداریـم.  تعبیـر  ایـن  بـا  و  شـکل  ایـن  بـه 
اخیـرا در بازنگـری سـرفصل های درسـی رشـتهی علـوم 

کارشناسـی، یـک درس ِ دو واحـدی تربیتـی در مقطـع 
امـا وقتـی در موضوعـات  نـام اضافـه شـده  بـا همیـن 
ارجاعـات  و  منابـع  عمـا  می شـویم،  دقیـق  درس  آن 
از ترجمهـی  مناسـبی در آن دیـده نمی شـود. مشـکل 
احتمـاال  رسـانه ای  سـواد  می شـود؛  شـروع  لفـظ  ایـن 
تربیـت  ولـی  اسـت؛   »Media Literacy« ترجمـه ی 
 »Media Education« رسـانه ای، ترجمهـی چیسـت؟
یـا »Media Upbringing« ؟ یـا اصـا چـه لفـظ خارجـی 
دیگـری؟ یکـی از چالش های ابتدایی که با آن روبه رو 
رسـانه ای  تربیـت  علمـی  جایـگاه  و  تعریـف  هسـتیم، 
اسـت کـه چندان بحـث جدی درباره آن انجام نشـده 
سـواد  ذیـل  رسـانه ای،  تربیـت  بحـث  عمدتـا  اسـت. 
رسـانه ای تعریـف می شـود یـا حتـی جـزو اهـداف آن. 
کـه  هنـوز هـم علمـای سـواد رسـانه ای، الیـه اول آن را 
کاربـری اسـت تربیـت رسـانه ای  دسترسـی و مدیریـت 
می داننـد. پـس می تـوان گفـت از منظر دانشـگاهیان، 
یـا  نـدارد؛  خارجـی  وجـود  چنـدان  رسـانه ای  تربیـت 
حداقـل تـا االن وجـود نداشـته اسـت. در رشـته علـوم 
تربیتـی هـم مباحـث تربیتـی در مواجهه با رسـانه ها در 
حاشـیه ی اصـل تربیت بررسـی می شـود و خـود تربیت 

رسـانه ای چنـدان اصالتـی نـدارد.
را  رسـانه ای  تربیـت  لفـظ  دالیـل،  همیـن  بـه  مـن 
لفظـی بدیـع و تازه سـاز می دانـم و اتفاقـا بـا آن موافقم. 
کلماتـی را وضـع  مـا نیازهایـی داریـم و بـرای آن نیازهـا 
می کنیـم و بـرای راه حل هایمـان نام گـذاری می کنیـم. 
حتـی  و  نوجوانـان  کـودکان،  مواجهـه ی  مـا  چالـش 
ارتبـاط  در  لزومـا  ایـن  و  رسانه هاسـت  بـا  بزرگسـاالن 
و  رسـانه  کاربـری  چالـش  نیسـت؛  رسـانهها  فهـم  بـا 
ایـن  طبیعتـا  اسـت.  آن  از  ناشـی  هویتـی  تغییـرات 
مباحث، در حیطه  دانشـی به نام سـواد رسـانه ای قرار 
نمی گیـرد. پـس مـا عبـارت تربیـت رسـانه ای را بـه این 

کار می بریـم. بـه  و  منظـور می سـازیم 
چرا سواد رسانه ای برای ما کافی نیست؟

البتـه بنظـر می رسـد سـواد رسـانه ای نیـز در ایـران بـه 
کنـون محتـوای  ا گـر هـم  ا غلـط ترجمـه شـده اسـت. 
عملی مرتبط با این حوزه را جستجو کنیم، هیچ کجا 
Media Literacy نمی یابیـم. چندیـن سـال  از  نامـی 
کـه هـر کـس قصـد اشـاره بـه آن را داشـته باشـد،  اسـت 
از عبـارت »Media and Information Literacy« نـام 
می برد و »سـواد رسـانه ای و اطاعاتی« را کنار هم بکار 
گاه بـه سـواد  می بـرد. چـون در ابتـدا توسـط افـراد نـاآ

را چنـدان  اطاعاتـی  و سـواد  ترجمـه شـده  اطاعاتـی 
مرتبـط بـا سـواد رسـانه ای نمی دانسـتند، پـس بخـش 
سـواد اطاعاتـی آن ترجمـه نشـده و امـروز مـا بـا یـک 
مفهـوم کم اثـر بـه نـام سـواد رسـانه ای مواجـه هسـتیم 
کنیـم، حتـی در  کـه وقتـی می خواهیـم از آن اسـتفاده 
را حـل  مـا  حیطـه ی ادعایـی خـودش هـم مشـکات 

نمی کنـد. 
کـه می توانـد در الیـه  سـواد رسـانه ای، ادعـا می کنـد 
و  رسـانهها  بـا  مواجهـه  در  انتقـادی  تفکـر  دسترسـی، 
یـاری  مخاطـب  بـه  پیـام،  تولیدکننـدگان  شـناخت 
حـذف  را  آن  اطاعاتـی  بخـش  وقتـی  امـا  رسـاند. 
کارشناسـان سـواد رسـانه ای در تحلیـل  کثـر  می کنیـم ا
همـان  بـا  آن هـا  می رونـد.  خطـا  بـه  مجـازی  فضـای 
آن هـا  قدمـای  کـه  می نگرنـد  گرام  اینسـتا بـه  چشـم 
از  هـم  انتقاداتشـان  و  می نگریسـتند  تلویزیـون  بـه 
در  را  گرام  اینسـتا کـه  چرا نمـی رود؛  جلوتـر  تلویزیـون 

فضـای سـواد رسـانه ای تحلیـل می کننـد نـه در فضای 
کم بر جهـان دیجیتالی  سـواد اطاعاتـی. نـه قواعـد حا
را می شناسـند و نه چارچوبی برای شـناخت آن دارند. 
ایـن منجـر شـده تـا سـواد رسـانه ای، در بهتریـن حالت 

ِ سـنتی هشـیار   کنـد مـا را در برابـر رسـانه های تصویـری
امـا در برابـر رسـانه های دیجیتال، غالبـا کوته  بینانه و 

باشـد.  گمراه کننـده   حتـی 
گر سواد رسانه ای و اطاعاتی در معنای  فکر می کنم ا
واقعی خود ترجمه و تقریر می شد، بعید نبود که بتواند 
در الیه ی اهداف خودش یعنی سـه گانه بینش، کنش 
که تجربه ی شخصی  گرایش موفق باشد. همانطور  و 
من در تدریس درس سـواد رسـانه ای پایه دهم، نشـان 
گـر مـا مکمل سـواد اطاعاتـی را آنگونه که  می دهـد کـه ا
کار،  کنیـم، خروجـی  اضافـه  رسـانه ای  بـه سـواد  بایـد 

خروجـی قانع کننـده ای خواهد بود. 
مگر سواد رسانه ای چه کمبودی دارد؟
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کارآمدی سواد رسانه ای  شـاید بتوانیم ریشـه های نا
نمادیـن،  و  مرجـع  متـن  یـک  بررسـی  بـا  را  ایـران  در 
پیـدا  رسـانه ای«  سـواد  و  »تفکـر  درسـی  کتـاب  یعنـی 
کتـاب درسـی آمـوزش و پـرورش،  کنیـم. بـه هـر حـال 
یکـی از اسـناد رسـمی علمـی در کشـور اسـت و مـا بطـور 
مسـتقیم جـو آن هـا و نوجوانـان خـود را بـه سـمت آن 
معلـم،  هـزار  ده  حـدود  سـال  هـر  می دهیـم.  سـوق 
افـراد  کـه  می بینـم  و  می کننـد  تدریـس  را  درس  ایـن 
بسـیاری درگیـر ایـن موضـوع شـده اند. امـا شـاید برخی 
از متـن خـود  ناشـی  کارآمدی هـای سـواد رسـانه ای  نا
کـه در زمـان خـودش ثمـره  کتـاب درسـی باشـد. متنـی 
مولفانـش  بـرای  و  بـوده  اسـتثنایی  مجاهـدت  یـک 
باقیـات الصالحـات اسـت. امـا فهم شـان در آن زمـان، 
فهـم ناقصـی بـوده و دایره مطالعـات و تجربیات ما در 
آن زمـان بـا سـطح فعلـی بسـیار تفـاوت داشـته اسـت. 
اصلـی  خطـای  نیسـتند.  مقصـر  کتـاب  ایـن  مولفـان 
کتـاب  کـه تدریـس را بـا ایـن  کسـانی مرتکـب شـدند  را 
را  محـور  معلـم  پژوهـش  و  تحقیـق  و  دادنـد  اسـتمرار 
کردنـد. وگرنـه می بایسـت ایـن  در ایـن حـوزه متوقـف 

کتـاب بسـیار زودتـر اصـاح می شـد.
سـه گانه ی  کارآمـدی  نا از  عظیمـی  بخـش  بایـد 
را در متـن  رسـانه ای  کنـش سـواد  و  گرایـش  بینـش، 
کـه از  کنیـم. مـن بـا تجربـه ای  کتـاب درسـی جسـتجو 
مـدارس  رسـانه ای در  تدریـس سـواد  ایـن چنـد سـال 
نوجوانـان  کـه  می کنـم  عـرض  داشـته ام،  مختلـف 
امـا  هسـتند.  رسـانه ها  دربـاره   شـنیدن  تشـنهی  واقعـا 
کـه سـواالت آن هـا بـا سـرفصل های  مسـئله ایـن اسـت 
دسـت  و  نمی شـود  داده  پاسـخ  درسـی  کتـاب  کنونـی 
مسـائل  دربـاره ی  دانش آمـوز  بـا  گفتگـو  بـرای  معلـم 
کتـاب  در  چـون  اسـت؛  خالـی  کامـا  رسـانه ها  اصلـی 
نمی تـوان  اوصـاف  ایـن  بـا  نیسـت.  موجـود  چیـزی 
را  صحیـح  کنـش  و  گرایـش  بینـش،  تحقـق  انتظـار 
سـواد  کارآمـدی  نا مشـکات  قطعـا  باشـیم.  داشـته 
را  آن  کـه  اسـت  چیـزی  از  ناشـی  کشـور  در  رسـانه ای 
کـه  بـه عنـوان سـواد رسـانه ای تعریـف می کنیـم. چرا
سـواد رسـانه ای ادعـا دارد می توانـد سـواد اسـتفاده از 
بازی های دیجیتال، موسـیقی، فضای مجـازی و ... 
کـدام از ایـن  را بـه مخاطبـش بدهـد امـا در عمـل هیـچ 

نمی شـود. دیـده  درسـی  کتـاب  در  موضوعـات 
انتظارات از سواد رسانه ای فراتر از توان آن است

کارآمدی به تعریف سـواد رسـانه ای  بخشـی از این نا
و دایرهی اسـتحفاظی آن برمی گردد. وقتی می گوییم 
»سـواد«، یعنـی در الیـه ای بسـیار رقیـق از دانـش و بـه 
کار بسـتن آن قـرار می گیریـم و ایـن هنجارسـاز نخواهد 
بـود. در بهتریـن حالـت فـرد آمـوزش دیـده، دربـاره ی 
از  برخـی  و  می کنـد  گاهـی  آ کسـب  سـواد  آن  موضـوع 
مهارتهـای مربـوط بـه آن را فـرا می گیـرد اما زندگـی او را 
تغییـر نمی دهـد. برخـی امـا انتظـارات عجیـب و بیـش 
از انـدازه ای از سـواد دارنـد. در مدرسـه هـم وقتـی یـک 
نمی تـوان  می آمـوزد،  نوشـتن  و  خوانـدن  سـواد  فـرد 
بافاصلـه او را یـک انسـان اندیشـمند بـه شـمار آورد. 
کـه از سـواد داریـم بایـد در حـد خـودش  پـس انتظـاری 

کار بسـتن آن ها در  کلی و به  که همان شـناخت  باشـد 
عمـل خواهـد بـود. طبیعی اسـت که ایـن، یک بینش 
عمیـق نسـبت بـه دنیـای رسـانه ها بـه مـا نمی دهـد، 
چون در تعریف ذاتی سـواد این مطلب موجود نیسـت 
و بـه همیـن دلیـل، مـا واژه ای بـه نام تربیت رسـانه ای 
کردیـم. چـون وقتـی بـه زندگـی خانواده هـا در  را جعـل 
کـه مسـئله  دنیـای واقعـی نـگاه می کنیـم، می بینیـم 
آن ها پیش از اینکه تعریف چند واژه باشد، این است 
کـه مثـا آیـا من بـرای فرزندم موبایل بخرم یـا نه؟ این 
سـوال سـاده ای اسـت که ده ها پدر و مادر طی سـال ها 
بـه  نمی توانـد  رسـانه ای  امـا سـواد  پرسـیده اند  مـن  از 
ایـن سـوال پاسـخ دهـد. چـون در محـدوده آن نیسـت 
و حتـی وقتـی کـه به ریشـه های غربی سـواد رسـانه ای 
و  »دسترسـی  اول،  الیـه  در  هـم  آن هـا  برمی گردیـم، 
لیکـن  می داننـد  سـواد  از  جزئـی  را  رسـانه«  مدیریـت 
آن هـا هـم در همیـن سـطح مانـده و وارد توصیههـای 
تربیتی نمی شـوند. این دانش از درون دانشـکده های 
چنـدان  اعضایـش  کـه  آمـده  بیـرون  ارتباطـات  علـوم 
کاری بـه شـناخت انسـان ندارنـد و در بهتریـن حالـت، 
رسانه شـناس هسـتند اما صاحیت نظردهی دربارهی 
انسـان را ندارنـد. پـس وارد ایـن حـوزه نمی شـوند و بـه 
همین دلیل اسـت که سـواد رسانه ای، هرگز نمی تواند 
جایگزین تربیت رسـانه ای شـود. سواد رسانه ای هرگز 
نمی توانـد بـه پـدر و مادرهـا بـرای تربیـت فرزندانشـان 
در ایـن دنیـای پـر تاطم رسـانه ها کمـک کند. هرچند 
مجهـز شـدن بـه ایـن سـواد، زمینه سـاز اقتـدار علمـی 
ایـن  پـدر و مـادر در مدیریـت خانـواده می شـود، ولـی 
کافـی نیسـت و مـا بـرای مدیریـت خانـواده بـه دایره ی 

دیگـری از علـوم نیازمندیـم. 
پس به دو دلیل سـواد رسـانه ای در سـه گانه بینش، 
کامـل نیسـت. اول اینکـه محتـوای  گرایـش  کنـش و 
وجـود  بایـد  کـه  آنگونـه  اطاعاتـی  و  رسـانه ای  سـواد 
گـر  ا کـه  نمی شـود  تدریـس  بایـد  کـه  آنگونـه  و  نـدارد 
خـود  اهـداف  تحقـق  در  می توانسـت  شـاید  می شـد، 
موفـق باشـد. دوم اینکـه دایـره ی اسـتحفاظی سـواد 
تربیتـی  رسـانه ای و اطاعاتـی تنـگ اسـت و مسـائل 
کـه مـا نیـاز بـه چیـز  در آن، جـا نمی شـود. اینجاسـت 

نـام تربیـت رسـانه ای پیـدا می کنیـم. بـه  دیگـری 
چرا رویکرد تربیتی در سواد رسانه ای پررنگ نیست ؟

ارتباطـات  علـوم  در  را  رسـانه ای  سـواد  مرکـز  وقتـی 
قـرار می دهیـم، طبیعـی اسـت که مسـئلهی اصلـی آن، 
متخصصـان  کـه  هرچنـد  انسـان.  نـه  و  شـود  رسـانه 
بدهنـد؛  نظـر  رسـانه ها  دربـاره  بایـد  رشـته ها  همهـی 
پزشـکان دربـاره جنبه هـای پزشـکی ، جامعه شناسـان 
دربـاره  جنبه هـای اجتماعـی، هنرمنـدان دربـاره ابعـاد 
تاثیرگذاری هنری آن و... اما با رعایت احترام نسبت 
بـه همـه ی ایـن عزیـزان، بایـد ایـن پرچـم و ایـن اتـاق 
فکـر را جابه  جـا کـرده و در علـوم تربیتـی بیاوریـم. البته 
منظـورم دانشـکده های علـوم تربیتـی نیسـت، بلکـه 
کـه هدفشـان انسـان  برنامه ریـزان و طراحانـی اسـت 
و رفتـار بهتـر او در زندگـی اسـت. امـا مشـکل آنجاسـت 
ایـن  پذیـرش  بـه  حاضـر  ارتباطـات  متفکـران  نـه  کـه 
کار  موضوع انـد و نـه افـراد مقابـل ظـرف تحمـل ایـن 
کـه بگوییـم در  را دارنـد و ایـن اصـا عجیـب نیسـت 
کشـور،  رسـانه ای  تربیـت  پرچمـداران  حاضـر  حـال 
مجموعه هـای حـوزوی و مبلغـان مذهبی انـد. اتفاقـا 
کـه  افـرادی  وقتـی  اسـت.  انتظـار  قابـل  هـم  بسـیار 
مدعـی هسـتند، توانایـی پاسـخگویی به ایـن نیازها را 
ندارنـد، مبلغانـی کـه در کـف میدان فعالیـت می کنند، 

بـه نتیجـه رسـیدن دعـوای علمـا  نمی تواننـد منتظـر 
باشـند. خودشـان آسـتین باال زده و وارد کار می شـوند. 
چـون طـرف حسابشـان خانوادهها هسـتند و آن ها نیز 
کننـد.  کار را رهـا  مشـاور خانـواده ، لـذا نمی تواننـد ایـن 
رسـانه ای  سـواد  وادی  در  هـم  آن هـا  ابتـدا  در  البتـه 
افتادنـد امـا دیدنـد کـه به نتیجهی مطلوب نمی رسـند 
کـه ایـن آموزه هـا در مواجهـه بـا نیازهـای  و دریافتنـد 
نمی کنـد  دوا  را  دردی  چنـدان  جوانـان  و  نوجوانـان 
حرکـت  اصیـل  تربیتـی  آموزه هـای  سـمت  بـه  پـس 
کردنـد. بـا ایـن حال حرکـت آنان هم جای بحـث دارد 
نـگاه آن هـا  آیـا  را دارنـد؟  آیـا آن هـا محتـوای الزم  کـه 
همه جانبـه اسـت و آیـا ایـن توصیه هـا قابـل تعمیـم به 
همـه ی افـراد اسـت؟ اما در ابتـدا و قبل از این بحث ها 
سـپس  و  بپذیریـم  را  مسـیر  ایـن  بـودن  تربیتـی  بایـد 

کنیـم. انتقـادات خـود را وارد 
تحقق تربیت رسانه ای در جامعه چه ابعادی دارد؟

کـردن  گاه  بـرای تحقـق تربیـت رسـانه ای عـاوه بـر آ
نیازمندیـم.  هـم  خانـواده  گاه سـازی  آ بـه  مـا  متربـی، 
چـون بـه جـز فرد، خانـواده و محیط تربیت او هم باید 
بـه اصـول تربیتـی مزیـن شـود و شـاید یکـی از دالیـل 
خـود  قـراردادن  هـدف  رسـانه ای،  سـواد  کارآمـدی  نا
هنجـار  ایجـاد  رسـانه ای،  تربیـت  هـدف  باشـد.  فـرد 
در جامعـه اسـت؛ پـس نیـاز بـه همـکاری همـه دارد. 
کنـار فـرد و خانـواده، نهادهـای تربیتـی هـم بسـیار  در 
کمیتی هم  مهـم انـد. همهـی اینها یک پشـتوانه ی حا

کنـد.  میخواهنـد تـا زمیـن را بـرای تربیـت مهیـا 
ایـن  تربیتـی  فضـای  در  مهـم  چالش هـای  از  یکـی 
کار تربیتـی نـدارد.  کمیـت، اصـا دغدغـه  کـه حا اسـت 
کارهـای  پشـت  تربیتـی،  فرهنگـی-  دغدغـه  گـر  ا
ح هـای  طر بـه  تبدیـل  بعضـا  نباشـد،  کمیتـی  حا
را  ضدتربیتـی می شـوند. مثـا رئیـس جمهـور طرحـی 
یـک  ایرانـی،  هـر  کـه  عنـوان  ایـن  بـا  می کنـد  افتتـاح 
ح  ایـن طـر تربیتـی  امـا پیوسـت  اینترنتـی.  تلویزیـون 
در  را  خـود  ایرانـی،  خانواده هـای  بایـد  آیـا  چسـت؟ 
ارتباطـات  وزارت  کننـد؟  غـرق  اینترنـت  و  تلویزیـون 
هـم بـه اینترنـت پرسـرعت عشـق مـی ورزد امـا برایـش 
از  اسـت  قـرار  چگونـه  و  کسـی  چـه  کـه  نیسـت  مهـم 
ایـن اینترنـت اسـتفاده کنـد. تلویزیـون هـم بـه پخش 
برنامه هـای مهیـج و پرطرفـدار بـرای جوانـان افتخـار 
آن  تربیتـی  و  فرهنگـی  تبعـات  بـه  آیـا  امـا  می کنـد 
کمیتی  اندیشـیده اند؟ بایـد بـه برخی دسـتگاه های حا
تـو امیـد نیسـت، شـر مرسـان!«.  گفـت: »مـرا بـه خیـر 
گـر کمـک بـه ابتدائیـات تربیـت رسـانه ای نمی کننـد،  ا
گـر در فضـای مجازی  حداقـل سـنگ انـدازی نکننـد. ا
رایـگان  اینترنـت  تربیـت نمی کننـد، الاقـل  بـه  کمـک 
تحویـل  مـردم  بـه  هـم  صبـح  هفـت  تـا  شـب  دوی 
ندهنـد. یـا بـا پخش برنامه هـای جذاب بعد از سـاعت 
۱۱ شـب، امـکان زندگـی سـالم را از مخاطـب نگیرنـد. 
کمک هـای  کـه آن هـا هـم  امیدواریـم روزگاری بیایـد 

کننـد.  تربیـت رسـانه ای  امـر  بـه  اساسـی 
تنهـا  کـه  اسـت  ایـن  خانواده هـا  اساسـی  مشـکل 
مانده اند! نه سـامانه ی پشـتیبانی و نه مسـئول فهیم 
یا پلتفرم دلسـوزی که آن ها را در عصر طاغوت رسـانه 
ای یـاری کنـد. خودشـان بـه تنهایی می جنگنـد. این 
گام رو  واقعیـت تلخـی اسـت امـا امیدواریـم. زیـرا یـک 
در  رسـانه ای  تربیـت  مفهـوم  و  برداشـته ایم  جلـو  بـه 
کـه  حـال پررنـگ شـدن در جامعـه اسـت. ان شـاءاهلل 
افـراد  و  مربیـان  معلمـان،  تاش هـای  بـا  مسـیر  ایـن 

دغدغه منـد جلـو رود و بـه نتایـج مطلـوب برسـد. 
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   این منجر شده تا سواد رسانه ای، در 
بهترین حالت ما را در برابر رسانه های تصویرِی 

سنتی هشیار  کند اما در برابر رسانه های 
دیجیتال، غالبا کوته  بینانه و حتی گمراه کننده  

باشد.  


