
محمود حدادي

«همگرایــي رســانه اي»1 در تعریفــي ســاده، 
درهم آمیختــن رســانه های قدیمــی )كتــاب، 
مجالت، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون( با رســانه ها 
و فناوري هاي نوین )مبتني بــر رایانه، دیجیتال 
و فنــاوري اطالعات و ارتباطات( برای رســاندن 
محتوا عنوان مي شــود. بنابراین، امروزه مرزهاي 
مفهومي «سواد رسانه اي»2  با «سواد دیجیتال»3 

درهم تنیدگي دارد.
 وقتي از «سواد رسانه اي» و به دنبال آن از «سواد 

دیجیتال» مي گوییم، باید توجه داشــته باشــیم 
به گونه ای داد ســخن ندهیم كه نوع و سطحي از 
«رسانه  هراســي» یا «ترس از فضاي دیجیتال» یا 
بــه تعبیري «هراس از فضاي مجــازي» را دامن 
زده باشــیم. زیرا براي رســانه و فضاي دیجیتال 
)مجازي(4 نیز مانند بسیاري از دیگر موقعیت هاي 
زندگي، كاركرد و اثرات دو یا حتي چندگانه اي را 

مي توان متصور بود.
آنچه مســلم اســت، عقل و منطــق آدمي در 

ويژگى

 سواد رسانه اى
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بهره جویي از هر محصول یا حضور در هر فضایي، 
نادیــده گرفتن برخي مؤلفه ها را عامل وارد آمدن 
خســارت ها و آســیب هاي احتمالي )جسمي و 
رواني( به خودارزیابی مي كند. بر همین اســاس، 
آدمي تنها زماني خود را مجاز به اســتفاده از یك 
محصول یا حضور در فضایي خاص خواهد دانست 
كه دربارة تأمین مؤلفه هاي مذكور در كنار هم، به 

سطحي از اطمینان دست یابد.
در جریان آموزش ســواد رســانه اي و ســواد 
دیجیتــال )كه به ویژه بر نحــوة حضور و فعالیت 
در فضــاي مجــازي و بهره منــدي از تولیــدات 
رســانه اي موجود در آن ناظر اســت( و با هدف 
اطمینان بخشــي به دانش آموزان، باید سه مؤلفة 
سالم5 بودن، مفید6 بودن و ایمن7  بودن، به میزان 
الزم و كافي مــورد توجه قرار گیرند. هنگامي كه 
چگونگي مواجهة دانش آموزان با انواع رســانه ها و 
حضور ایشان در فضاي مجازي قابل قبول ارزیابي 
شــود، مي توان نتیجه گرفت آموزش و پرورش در 
رســاندن مخاطبان خود به سطحي از اطمینان و 
باور نسبت به سالمت، ســودمندي و ایمن بودِن 
رژیم رســانه اي و قلمروي از فضاي مجازي كه در 
اثر همدلي با والدین، معلمان و مربیان براي خود 

تنظیم و ترسیم كرده اند، موفق عمل كرده است.
به بیــان دیگــر، در زمینــة رویارویي مطلوب 
دانش آموزان با انواع رســانه ها و حضور و فعالیت 
پویاي آنان در فضاي مجازي )كه به میزان و سطح 
بهرة ایشــان از سواد رســانه اي و سواد دیجیتال 
وابسته اســت(، تبیین دقیق مؤلفه هاي سه گانه: 
«سالمت، ســودمندي و ایمني»، نكته اي اساسي 

به شمار مي رود.
 بر اســاس آنچه برشمرده شــد، در این میدان، 
اگر بین دو سوي ناهمطراز ماجرا، یعني «والدین، 
معلمــان و مربیــان» و «دانش آمــوزان»، تعامل 
مناسبي شكل گیرد كه به پیدایش و تكوین نگاه 
و فهمي مشــترك منتج شــود، در نهایت شاهد 
همراهي اثربخش، هم افزایــي و همدلي آنان در 
مسیر ارتقاي سطح سواد رسانه اي و سواد دیجیتال 
خواهیم بود، به نحوي كه دانش آموزان در تنظیم 
رژیم مصرف رســانه اي خود و همچنین چگونگي 
حضور و فعالیــت در فضاي مجــازي، آگاهانه و 

هوشمندانه نقش آفریني داشته باشند.
در همین جــا و بار دیگر بایــد بر این نكتة حائز 

اهمیــت تأكید داشــت كه: 
و  رســانه اي»  «ســواد  پایه هاي 

«ســواد دیجیتال» بر سه گانة «الف( 
توانایــي خواندن، یعني مجهز شــدن به 

مهارت هاي الزم براي تحلیل، تفســیر و درك 
درست و همه جانبة تولیدات رسانه اي، ب( توانایي 
نوشتن، یعني مجهز شدن به مهارت هاي فني الزم 
براي تولید محصوالت كیفي رسانه اي و پ( دانش 

و مهارت هاي ارتباطي» استوار است.
با ایــن اوصاف مي توان انتظار و اظهار داشــت 
كه بار اعظم برنامه ریزي و عملیاتي سازي جریان 
آموزش هاي مرتبط با ســواد رســانه اي و ســواد 
دیجیتال از ســویي بر دوش متولیان برنامه ریزي 
درســي و تولید محتوا و از طــرف دیگر بر عهدة 
معلمــان و مربیان ارجمند اســت. در این میان 

هماهنگي حداكثري این دو حیاتي مي نماید.
یكــي دیگر از نكات قابل تأمــل در این عرصه، 
گزینش و سازمان دهي متناسب محتواي مرتبط 
در برنامه هاي درســي همة دوره ها )سه دوره( و 
پایه هــاي تحصیلي )دوازده پایه( اســت. چرا كه 
سواد رسانه اي یا ســواد دیجیتال تنها با تألیف و 
تدریس یك یا چند كتاب درسِي مشخص یا تولید 
و در دســترس قراردادن تعداد مشخص و معیني 
از دیگر قالب هاي شناخته شدة محتوایي )با عنوان 

بسته هاي تربیت و یادگیري( محقق نمي شود.
 در پایان باید یادآور شــد: آموزش، یادگیري و 
كســب تجربة والدین، معلمان و مربیان در حوزة 
ارتباطات، رسانه و فضاي مجازي و ارتقاي سطح 
آگاهــي، توانمندي و مهارت هاي ایشــان در این 
زمینه ها، اهمیت ویژه اي دارد كه دست اندركاران 
نظام رسمي تعلیم و تربیت باید به طور جدي آن را 

مورد توجه و مالحظه قرار دهند.

 پی نوشت ها
1. Media Convergence
2. Media Literacy
3. Digital Literacy
4. Digital Space / Virtual Space / Cyberspace
5. Health
6. Useful
7. Security

بهره گیری از 
سواد رسانه ای 

یکی از الزامات 
تدوین برنامه در 

مدرسه است
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