
ســال گذشته در کالس تاريخ، هنگامی که مشــغول بحث دربارة يک واقعة  تاريخی معاصر بوديم، دانش آموزی داشتم كه 
اصرار داشــت آنچه من می گويم و  در کتاب درسی هم نوشته  شده اشتباه است و چنین استدالل می کرد: »آقا! من مطمئنم 
شما اشتباه می کنید! خودم توی تلويزيون ـ شما بخوانید ماهواره ـ  ديدم که چیز ديگری نشان می داد!« از او پرسیدم: »به 
نظر تو واقعًا اعتبار گفته های من معلم يا نوشــته های کتاب های تاريخی درســت تر است يا آنچه تلويزيون نشان می دهد؟« 
جواب داد: »آقا شــما می خواهید به  زور حرف های خودتان را به ما ياد بدهید و براساس منافع شخصی و سیاسی تان حرف 

می زنید. اما برنامه تلويزيونی واقعیت را نشان می دهد!« 
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آموزش ناهمسان
نمی دانم خوانندگان این مقاله، موقعیت مشابه با 
موقعیت باال را در کالس درس خود تجربه کرده اند 
یا نه؛ اما به نظر می رســد این مســئله منحصر به 
کالس درس من نبوده و نیســت. امروزه بسیاری 
از نظام هــای آموزش وپرورش دنیــا درگیر پدیدة  
»آموزش ناهمســان« هســتند. تا قبــل از ظهور 
نهادی  به عنوان  آموزش وپرورش  نوین،  رسانه های 
رســمی، مجموعه ای از مطالب کاماًل مشــخص و 
مورد تأیید ساختار قدرت را به طور سنتی منتقل 
می کــرد. معلــم اصلی ترین مرجــع علم آموزی و 
دریافت اطالعات صحیح و معتبر بود و زبان گویای 
دیگری بیرون مدرســه وجود نداشت که مطالب 
خــود را برای دانش آموزان بیــان کند و آن ها هم 
مخاطبش باشند. اما امروز، رسانه ها وظیفة آموزش 
غیررسمی و آموزش پنهان را برعهده گرفته اند و در 
بسیاری اوقات محتوایی مغایر با محتویات مصوب 
درســی را عرضــه می کنند. در چنین شــرایطی 
دانش آموزان در یک فراینــد دائمی، آموخته های 
خود از تلویزیون و اینترنت و ... را با مباحث رسمی 
 درسی مقایسه مي كنند كه در نتیجه دچار تعارض 
ناهمســان می تواند  این آموزش های  می شــوند. 
لطمه های جدی به تعلیم و تربیت وارد سازد. اما این 
تنها چالش نهاد آموزش با رســانه ها نیست، بلكه 
چالش هاي دیگري هم هست كه در ادامه به آن ها 

اشاره مي كنیم.

به سوی مدارس هوشمند
رسانه هاي نوین باعث دگرگون شدن كیفیت و 
شیوه های عمل مراكز رسمی علمی شده و آن ها 
را وا داشــته اند تا خود را از نظر انطباق با كاربرد 
فناوری های پیشــرفته  تجدید ســاختار كنند. 
اما این تجدید ســاختار معمــواًل ابتدا در فضای 
ســخت افزاري  اتفاق می افتد و پــای ابزارهایي 
همچون صفحات نمایــش، رایانه و اینترنت را به 
کالس ها باز می کند. آموزش از راه دور و آموزش 
معکوس هم از جمله روش های نوین آموزش است 
که این روزها و به مدد همگانی شدن استفاده از 
رســانه های جدید گسترش  یافته است. اما تغییر 
اصلی باید در محتوای آموزشی اتفاق  افتد. یعني 
جایی که آموزش فنــاوری اطالعات، کاربردهای 
رایانه، سواد دیجیتال، سواد رسانه ای و مواردی از 
این قبیل جای خود را در برنامه ریزی آموزشی باز 
کرده و در کنار ریاضی و فیزیک و ادبیات به عنوان 

دروس رسمی تدریس می شوند.

رسانه به جای معلم
زماني در بریتانیــا مطالعاتي صورت گرفت كه 
نشــان مي داد گروه همســاالن و خویشــاوندان 
می تواننــد بــرای پســرهای جــوان مهم تر از 
معلمانشــان باشــند، و لذا فقدان معلمان مرد، 
به عنــوان الگوهــای نقش در مدارس، از ســوی 
رســانه ها به عنوان یک نگرانی مهم مطرح شــده 
بود.هر چند آن پژوهش كه بعداً در چهار مدرسة 
در هرتفورشــایر انگلســتان نیز اجرا شد، رابطة  
مذکور را تأیید نکرد اما مسئلة مهم تری را نشان 
داد: برخالف ادعای دولت و رسانه ها که معتقدند 
معلمــان مرد الگوهای نقش دانش آموزان پســر 
می باشند، ارجاع بسیار ضعیفی به این قشر وجود 
داشت. در عوض ســلبریتی ها )یعنی ستاره های 
برآمــده از رســانه ها( همچــون ورزشــکاران، 
بازیگران و خواننده های موســیقی انتخاب اصلی 
دانش آموزان بود. این تحقیقات نشــانه ای از یک 
چالش دیگر رســانه ها بــا آموزش وپرورش بود: 
الگوهایی  به جای  الگوهای رســانه ای  جایگزینی 
که ســعی می شود در مدارس برای دانش آموزان 

معرفی و تبلیغ شود.

سرگرمی + آموزش
یکــی از خصوصیات مهم رســانه های تصویری 
آن هاســت.  جذابیــت  و  ســرگرم کنندگی 
تولیدکننــدگان محتــوای رســانه ای نیز تالش 
می کنند بــرای جذب و نگه داشــتن مخاطب از 
این خصوصیت اســتفاده کنند. همین مســئله 
باعث شده است عمدة محتوای آموزشی رسانه ها 
جنبة  ســرگرمی و تبلیغاتی نیز داشته باشند و 
شیوة  خاصی از آموزش به نام »سرگرم آموزی«1 
را ترویج کنند. در این شرایط، استفادة  گستردة  
کودکان و نوجوانان از رســانه ها موجب می شود 
مخاطبان به سرگرم آموزی عادت کنند و  هنگام 
مواجهه با گونه های 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 دانش آموزان در کالس درس دچار 
چالش می کند. در کنــار فرصت ها و تهدیدهای 
ذکرشده، مسئلة  »دانش تصنعی« یا »بی سوادی 
مــدرن« یکی از مهم تریــن چالش های به وجود 
آمده در ســپهر آموزش و رسانه است که به امید 
پروردگار در شــمارة  آینده دربارة آن به تفصیل 

سخن خواهیم گفت.
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