برنامهها و دروس جديد

سیدغالمرضافلسفی

سوادرسانهای
واجبتر از نان شب
در قــرن بیســتم ،بــا ورود وســایل ارتبــاط جمعــی بــه عرصــه
عمومــی ،ســاختار قــدرت دچــار تطــور شــد و اطاعتپذیــری
جوامــع تحتتأثیــر شــیوههای ناپیــدا و غیرملمــوس اقنــاع و
تبلیــغ قــرار گرفــت .ســبک زندگــی افــراد بــه دلیــل بمبــاران
پیامهــای رســانهای دسـتخوش تغییــر شــد و رســانه در مقــام
تــک دانــای مطلــق نقشــی عمــده در شــکلگیری رفتــار ،عقاید،
عواطــف و همچنیــن روابــط فــردی و اجتماعــی ،برعهــده گرفت.
غــور در حافظــه تاریخــی یــادآور آن اســت کــه درگذشــتهای
نهچنــدان دور ،کــودکان همنســل مــن در ابتــدای شــب بــا ترنــم
روحنــواز والدیــن بــه خوابــی نوشــین فــرو میرفتنــد امــا از اوایــل
دهــه  1370بــه ویــژه اواخــر دهــه  1380بــه مــوازات افزایــش
بهرهمنــدی از دســتاوردهای مدرنیتــه در کشــور ،ســریالهای
ماهــوارهای از طریــق قــاب تلویزیــون تــا پاســی از شــب انیــس
و جلیــس خانوادههــا شــدند و در چارچــوب نظریــه هژمونــی
بــا ایجــاد ســونامی پخــش ســریالهای عامهپســند ،تســریع در
بازمهندســی ســبک زندگــی را در مســیری مغایــر بــا ارزشهــای
ملــی مذهبــی و قومــی موجــب شــدند.
براســاس آمارهــای رســمی  20درصــد افــراد کشــورمان در
فاصلــه ســنی  15تــا  24ســال قــرار دارنــد 1لــذا میتــوان ادعــا
نمــود کــه جامعــه ایرانــی جامعـهای جــوان اســت و چــون در این
طیــف ســنی ،نوجوانــان پرمصرفتریــن اســتفادهکنندگان از
رســانهها محســوب میشــوند؛ ضریــبنفــوذ مصــرف رســانهای
در بیــن آنــان بیشــتر از بقیــه اســت .ایــن قشــر در مواجهــه
بــا رســانه از ســواد فنــی باالیــی برخــوردار اســت امــا از ســواد
رســانهای بیبهــره اســت کــه ایــن مهــم ســبک زندگــی آنــان را
در همنشــینی بــا پیامهــای رســانهای آســیبپذیر میســازد.
پیامهایــی کــه براســاس ویژگیهــای فــردی در بســتر اجتمــاع
میتواننــد منجــر بــه کاهــش پایبنــدی آنــان بــه مباحــث
اخالقــی شــده ،بــر کیفیــت روابطشــان در نهادهــای مختلــف
جامعــه از جملــه خانــه و مدرســه ،همچنیــن در روابــط بیــن
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فــردی اثرگــذار شــوند .نشــانگرهای پژوهشــی حاکــی از آن
اســت کــه نســل نوجــوان و جــوان نســبت بــه نســل میانســال،
بیشــتر از تلویزیونهــای ماهــواره اســتفاده میکننــد و ایــن
خــود حاکــی از آن اســت کــه هرچــه میــزان اســتفاده از ماهــواره
افزایــش یابــد ،میــزان گرایــش بــه معیارهــای مــدرن از جملــه
در انتخــاب پوشــش ،افزایــش و میــزان گرایــش بــه معیارهــای
ســنتی کاهــش مییابــد.
فرزنــد ایــن زمانــه کــه بــا ژن دیجیتالــی در نقــش یــک کاربر
پــا بــه عرصــه وجــود نهاده ،بــه ســبب برخــورداری از طبــع نوجو
و نوگــرا بــا شــیفتگی هرچــه تمامتــر متوجــه فناوریهــای
ارتباطــی مــدرن شــده از آن اســتقبال میکنــد ،حــال آنکــه
والدیــن گذشــتهگرا و محافظــه کارش در خــوف و رجــا بــا
فناوریهــای اخیــر مواجــه شــده و طــی طریــق میکننــد  .ایــن
ثنویــت در نگــرش و عملکــرد نســبت بــه رســانههای مــدرن،
بــه افزایــش لحظــه بــه لحظــة شــکاف بیننســلی و نافرمانــی
نســل جدیــد میانجامــد .موضــوع رابطــة حضــرت موســی(ع)
و خضــر نبــی در قــرآن کریــم ،و شــاگردی حضــرت موســی(ع)
نــزد خضــر و فرجــام ایــن ماجــرا میتوانــد از ایــن منظــر محــل
تدقیــق واقــع شــود کــه اگر نســبت بــه مقتضیــات زمانه اشــراف
وجــود نداشــته باشــد ،حتــی نبــی الهــی هــم دســت بــه عصیان
میزنــد .از ایــنرو بــا وجــود ســرعت روزافــزون تحولهــا از
ســویی و تأخــر فرهنگــی جوامــع در حــال توســعه نســبت بــه
جوامــع توســعه یافتــه از ســویی دیگــر ،ایــن مســئله نــه تنهــا
نمیتوانــد و نبایــد مانــع دســتیابی افــراد بــه علــم تــوأم بــا
عمــل در حــوزه شــناخت رســانه و پیامهــای رســانهای شــود،
بلکــه نســل گذشــته و حاضــر بایــد همزمــان دانــش و مهارتــی
را بیاموزنــد کــه بتوانــد بــه همزیســتی مســالمتآمیز آنهــا بــا
ج شــود.
رســانه منتـ 
بازبینــی تجــارب گذشــته در چارچــوب بومشناســی ارتباطــی
گــواه آن اســت کــه اعمــال ممنوعیــت و تشــدید محدودیــت
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تــوأم بــا تمســک بــه تکنولــوژی انضباطــی و قفــس آهنیــن،
تــوان جلوگیــری از ایــن ســیالن فرهنگــی را نــدارد؛ لــذا بــه نظر
میرســد تنهــا راهــکاری کــه بیــش از دو دهــه صاحبنظــران
علــم ارتباطــات اجتماعــی بــه آن امیــد بســتهاند اهــدای
کلیــد ســواد رســانهای ( )Media Literacyبــه معلمــان،
دانشآمــوزان و والدیــن آنهاســت.
ســواد رســانهای مفهومــی قدیمــی اســت .اولیــن کتابــی کــه
در ایــن زمینــه نوشــته شــد کتــاب «فرهنــگ و طبیعــت» اثــر
فرانــک ریمونــد لیویــس اســت کــه در ســال  1933در لنــدن
چــاپ شــد .در مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت« :بســیاری از
معلمــان و اســتادان انگلیســی دچــار نگرانــی و شــک و تردیــد
شــدهاند .بــرای آنــان ایــن ســؤال بهطــور جــدی مطــرح اســت
کــه ایــن درسهــا کــه دانشآمــوزان در کالس فرامیگیرنــد در
مقابــل مــوج عظیــم و مؤثــر تبلیغــات ،فیلمهــا و اخبــار ،چــه
اثــری میتوانــد داشــته باشــد؟» ریشــة نگرانــی لیویــس در ایــن
ن زمــان او شــاهد یــک رقابــت نابرابــر بــود .از
اســت کــه در آ 
نظــرگاهليويــس کالس درس در مقابــل رســان ه غولپیکــر
هاليــوود ،رقیبــی ضعیــف و ناتــوان بهنظــر میرســید.
از دهــه  1960بــه بعــد یونســکو فعاالنــه بــه مبحــث «آمــوزش
ســواد رســانهای» ورود نمــود و بــه پشــتیبانی از آن همــت
گمــارد و تــاش کــرد در ایــن زمینــه برنام ـهای جهانــی اجــرا
کنــد .از نظــر صاحبنظــران یونســکو ،آمــوزش ســواد رســانهای،
بــه مثابــه راهکاری مناســب ،تــوان جبــران نابرابــریِ ّاطالعاتــی
بیــن کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه را دارد .زیــرا
در حالیکــه کشــورهای توســعه یافتــه بــه تولیــد ،کنتــرل و
توزیــع ّاطالعــات میپردازنــد ،کشــورهای در حــال توســعه
دریافتکننــدة منفعــل ّاطالعــات هســتند .ارتقــا بخشــیدن بــه
مهارتهــای فــردی ،بــه منظــور شــناخت رســانه و تفســیر و
تحلیــل پیامهــای رســانهای ،تنهــا راهــی اســت کــه میتوانــد
قــدرت اســتفادهکنندگان از رســانهها را در کشــورهای در

حــال توســعه افزایــش دهــد و آنــان را از وضعیــت انفعــال صــرف
خــارج کنــد .الزم بـ ه ذکــر اســت کــه اصطــاح ســواد رســانهای
نخســتین بــار توســط مارشــال مــک لوهــان در ســال  1965در
کتــاب «درک رســانه :توســعه ابعــاد وجــودی انســان» وضع شــد.
وی معتقــد بــود کــه در هنگامــة دهکــده جهانــی انســانها بــه
ســوادی جدیــد بــه نــام ســواد رســانهای نیــاز دارنــد.
2
مطابــق بــا تعریــف مرکــز ســواد رســانهای ( ، )CMLســواد
رســانهای چارچوبــی بــرای دسترســی ،تحلیــل ،ارزشیابــی و
بــه کارگیــری رســانه اســت .بــه بيــان ديگــر گســترش تفکــر
انتقــادی و مهارتهــای تولیــد و نقــد پیــام كــه بــرای توســعة
فرهنــگ رســانهای قــرن  21مــورد نیاز اســت .ســواد رســانهای از
راه یــک فراینــد چهارمرحل ـهای ،شــامل پرس ـشگری ،ارزیابــی،
واکنــش و رفتــار ،بــه افــراد کمــک میکنــد تــا بــه توانمنــدی
در دسترســی ،تحلیــل ،ارزشیابــی و تولید پیا م رســانهای دسـت
یابنــد .ســواد رســانهای اکتســاب دانشــی مرتبــط بــا رســانه
جهــت بهرهمنــدی و تعامــل بــا آن و همچنیــن مجموع ـهای از
مهارتهاســت .لــذا از نظــر متخصصــان مرکــز ســواد رســانهای
( ،)CMLســواد رســانهای در پــی پاســخگویی بــه ایــن پنــج
ســؤال کلیــدی اســت:
 1چه کسی پیام را بهوجود آورده است؟
 2چــه روشهــای خالقان ـهای بــرای جلــب توجــه مخاطــب
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؟
 3درک و فهــم ارتباطگیــر از پیــام چقــدر متفــاوت از درک و
فهــم ســایر ارتباطگیــران از همــان پیــام اســت؟
 4چــه نــوع ســبک زندگــی ،ارزشهــا یــا دیدگاههایــی در پیــام
گنجانــده شــده یــا از پیــام حذف شــده اســت؟
 5هدف از ارسال پیام چیست؟
موســع ،ســواد رســانهای را میتــوان در پنــج اصــل
بــه بیــان ّ
بنیــادی کــه بــه نحــوی پاســخ ســوالهای بــاال را در بــردارد
دســتهبندی کــرد:
 1همه پیامهای رسانهای ساخته میشوند (هویت)
 2پیامهــای رســانهای از یــک زبــان رســانهای بــا قواعــد خــود
ســاخته میشــود (قالــب)
 3مخاطبــان مختلــف ،مفهــوم موردنظــر خــود را از رســانهها
میگیرنــد (مخاطــب)
 4ارزشهــا و نظراتــی پنهــان در رســانهها وجــود دارد
(محتــوی)
 5اغلــب پیامهــای رســانهای بــه شــکلی ســازماندهی
میشــوند تــا بــه کســب ثــروت و قــدرت بینجامــد (هــدف)
آنچــه کــه تصریــح آن جهــت پرهیــز از کژتابیهــای ذهنــی،
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ضــرورت دارد آن اســت کــه گرچــه ماهیــت ســواد رســانهای،
انتقــادی اســت امــا بایــد اذعــان نمــود کــه امــروزه رســانهها
مهمتریــن ابــزار ارتبــاط و نمــود فرهنگیانــد ،بهطــوری کــه
بــرای مشــارکت فعــال در عرصــة عمومــی ،اســتفاده از رســانهها
بــه ویــژه رســانههای نوظهــور امــری ضــروری اســت .رســانه،
اگرچــه محــل مناقشــه اســت امــا در حــال حاضــر موقعیــت
خانــواده ،مدرســه و مســجد را در جایــگاه مهمتریــن نهادهــای
اجتماعــی شــدن در جامعــه معاصر تحتالشّ ــعاع قرار داده اســت.
رســانه در تاروپــود و روال زندگــی روزمــره جــا افتــاده و عمــدة
منابــع نمادینــی را که مــا در تماسهایمــان و در تفســیر پیوندها
و روابطمــان و در تعریــف هویتمــان بــه کار میبریــم ،فراهــم
میکنــد؛ پــس آمــوزش ســواد رســانهای نــه بــه معنــی محــدود
کــردن بلکــه مشــروط کــردن بهرهمنــدی از رســان ه و بــه طریــق
اولــی دانــش و مهارتــی مبتنــي بــر درك بــرای همزیســتی
مســالمتآمیز بیــن مخاطــب و رســانه اســت.
در ســالهای گذشــته از طــرف مســؤالن کشــور صحبتهایی در
زمینــه آمــوزش ســواد رســانهای مطــرح شــد امــا هیـچگاه جنبه
عملــی نیافــت .مرکــز پژوهشهــای مجلس شــورای اســامی در
ســال  1385طــی گزارشــی ،ضمــن انتقــاد از وضعیــت آمــوزش
ســواد رســانهای در کشــور اعــام کــرد کــه ایــران بــا وجــود دارا
بــودن شــرایط خــاص درونــی و بیرونی چون رشــد شهرنشــینی،
گســترش تحصیــات عالیــه ،افزایــش جمعیــت جــوان و فعالیت
هدفمنــد گروههــای برانــداز ،اقدامــی مؤثــر در زمینــه ســواد
رســانهای انجــام نــداده اســت .دفتــر مطالعــات فرهنگــی مرکــز
پژوهشهــا در ادامــه گــزارش خــود بــا نــام «ســواد رســانهای
رویکــردی نویــن بــه نظــارت رســانهای» پیشــنهادهایی را بــرای
توســعة ســواد رســانهای کشــور ،در ســه بخش شــامل راهکارهای
سیاســتی ،تقنینــی و اجرایــی ،اعــام کــرد .بــر ایــن اســاس ،در
بخــش راهکارهــای سیاســتی ،تحقیقــات و مطالعــات تطبیقــی
بــرای ارایــه الگــوی مطلــوب ممکــن ،وارد کردن ســواد رســانهای
در نظــام آموزشــی رســمی کشــور الزم اســت و آمــوزش ایــن
کــه خشــونت در دنیــای واقعــي عواقبــی شــدید بــه دنبــال
دارد ،و ایفــای نقــش دیدبانــی و نظــارت دایــم بــر توســعه ســواد
رســانهای و ارزشیابــی منســجم و همهجانبــه بــرای فراهــم
کــردن مســتندات مربــوط به اثربخشــی آموزش ســواد رســانهای
در کشــور ضــروری اســت .ایــن مرکــز در حــوزه راهکارهــای
تقنینــی نیــز نگاهــی قانونگذارانــه بــه ســواد رســانهای از منظــر
یــک ابــزار نظارتــی و دفاعــی در برابــر پروژههــای ارتباطــی
هدفمنــد و اختصاصردیفهــای بودجــهای بــه آمــوزش
ســواد رســانهای در قوانیــن بودجــه ســالهای آتــی را توصیــه
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کــرد کــه ســوگمندانه در ایــن زمینــه نیــز اقدامــی عملــی و
نظاممنــد انجــام نگرفــت .در گــزارش مرکــز پژوهشهــا تصریــح
شــد کــه اکنــون ســواد رســانهای یکــی از کارامدتریــن ابزارهــای
نظارتــی مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته اســت و بــا عملیاتــی
کــردن ایــن دانــش و مهــارت نــه تنهــا فرهنــگ ایرانی ـ اســامی
تقویــت ،بلکــه بخشــی از حقــوق مخاطــب نیــز تأمیــن میشــود.
نیکبختانــه پــس از ســالها ،انتظــار بــه پایــان رســید و
در بهمنمــاه ســال ،1394بــر اســاس مصوبــة شــورای عالــی
آموزشوپــرورش ،مقــرر شــد کــه بــرای اولینبــار در تاریــخ نظــام
تعلیموتربیــت عمومی رســمی کشــور طی ســال تحصیلــی -96
 ،95کتــاب درســی بــا عنــوان «تفکــر و ســواد رســانهای» در دفتر
تألیــف کتابهــای درســی ابتدایــی و متوســطة نظــری تولیــد و
وارد فراینــد آموزشــی کشــور شــود تــا دانشآمــوزان پایههــای
دهــم و یازدهــم ،در قالــب درســی انتخابــی امــکان بهرهمنــدی
از کتــاب و دیگــر اجــزای مختلــف بســتة آموزشــی آن را بیابنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران مــدارس در چارچــوب بنــد
 5-5ســند تحــول بنیادیــن و بنــد  2-13ســند برنامــه درســی
ملــی بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع میتواننــد آمــوزش ســواد
رســانهای را از پیشدبســتانی تــا پایــان دورة متوســطه مطمــح
نظــر قــرار دارنــد .امیــد اســت بــا انجــام این مهــم گامی بلنــد در
حــوزه آمــوزش ســواد رســانهای در کشــور و بــه تبــع آن تربیــت
شــهروند مســئول برداشــته شــود.
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