
بـه نظرتان دانش آموزان مدرسـة شـما چند سـاعت 
در روز وقـت خـود را بـا رسـانه ها می گذرانند؟

اگـرمعلـمکالسـیباشـیدکـهدانشآموزانتـاندر
اسـتفادهازتلفنهمراهواینترنتآزادیعملداشته

باشـندومحدودیتـیازطـرفخانـوادهبـرآنهـا
اعمـالنشـود،میتوانیـدایـنسـؤالرابـرای

کسـبیـکآمـارمحـدودازآنهـابپرسـید
کـهروزانـهچندسـاعتازوقتخـودرابا

رسـانههامیگذراننـد.اگـرهـممعلمی
درمدرسـهحضـورداشـتهباشـدکه

درمـوردرسـانهوسـوادرسـانهای
بـادانشآمـوزانسـروکاردارد،

میتوانیـدازایشـانبخواهید
ایـنسـؤالراازدانشآموزان

بپرسـدوآمارآنرادراختیارشـما
قـراردهد.

تنـوعرسـانهها،دسترسـیراحـتبـهآنهـا،هزینـةکـم
ازآنهـاوجذابیـتذاتـیومحتواییشـانآمـار اسـتفاده
اسـتفادهازایـنفضارابسـیارباالبردهاسـت.ازسـویدیگر،
قرنطینـةعمومـیو»کرونـا«نیـزدرایـنبیـنتأثیرداشـته
وبـرمیـزاناسـتفادةهمـگان،بـهویـژهدانشآموزان،بسـیار
افزودهاسـت.البتهمیزاناسـتفادةدانشآموزانودانشـجویان
ازرسـانه،عمومًاازسـایرافرادبیشتراسـت.چونمعمواًلاین
گروهسـنیمسـئولیتیجزدرسخواندنندارند،وزمانآزاد
زیـادیدارنـدکـهآنرابـاانـواعرسـانههاپرمیکننـد.تنوع
بسـترهایاسـتفادهازایـنفضـانیـزباعثمیشـودافـراداز

حضـوردرایـنفضااحسـاسخسـتگینکنند.
فضاهایزیادیبرایاسـتفادهازرسـانهوجوددارند.بسیاری
ازدانشآمـوزانعالقـةزیـادیبـهسـریالوفیلـمدارنـد؛بـه
راحتـیآنهـارابارگیـريوبـافاصلـةکـمتماشـامیکنند.
گـروهدیگـریازآنهـاعالقـةزیادیبـهدیدنودیدهشـدن
دارنـدوشـبکةاجتماعـیآنهـاراجـذبمیکنـدوزمان
زیـادیرادرآنمیگذراننـد.درایـنبیـنالبتـهعـدة

کمیهمهسـتندکـهکتابمیخوانند.متأسـفانه
سـرانةمطالعـةکتـاببیننوجـوانوجوانبسـیار

کماسـت.
مجـازی فضـای از اسـتفاده زیـاد مقـدار ایـن
روی را خـود اثـرات نهایـت در رسـانهها و
شـکلهای بـه کـه میگـذارد دانشآمـوزان
تأثیـر میدهـد. نشـان را خـود متفـاوت
رسـانههـادرتغـییرسـاعـتهـایخوابو
بـیــداریدانشآموزان،اعتیـادبهدیدن
سـریالهایخارجـیوایرانیبهدلیل
جذابیـتدنبالکـردنآنهـا،تغییر
دیـدگاهآنهـانسـبتبـهزندگی
تحتتأثیـربالگرهـا،بازیگران
وچـهــرهها)سـلبریتــیها(،
اخـبـــارواطـــالعـــاتدروغو

نادرســت،کمشـدنتحـرکبدنـی
بـهدلیـلاسـتفادةزیـادازوسـایلالکترونیکـی،
ارتباطـاتنامناسـبدرفضایمجـازی،وافتادن
دردامکانالهـایاعتیادبهمسـابقات،تنهابخش
کوچکـیازمسـائلومشـکالتاسـتفادةزیـاداز
فضـایمجازیاسـت.امااسـتفادهازرسـانههادر
دنیـایامـروزاجتنابناپذیـراسـتونمیتـوان
تنهـابـامدیریتزمانومحدودکـردن،بهمزایای
اسـتفادهازفضـایمجـازیرسـیدوازمعایـبو

مشـکالتآندرامـانبـود.
بـهنظـرمیرسـدیکـیازبهتریـنراههـایرسـیدنبـه
اسـتفادةبهینـهازرسـانهها،دادنقـدرتتجزیهوتحلیـلبـه
دانشآمـوزاناسـت.ایـنقـدرتکـهدرواقـعازنوعـیتفکر
انتقـادینشـئتمیگیرد،»سـوادرسـانهای«نامدارد.سـواد
رسـانهایترکیبـیاسـتازعلمومهـارتکهبهافـرادقدرت
مواجهـةمتفکرانـهوتحلیلـیمیدهد.تفکرانتقـادیدربرابر
رسـانههابـهاسـتفادةدرسـتوهوشـمندانهمنجرمیشـود.
بهطـورخالصـهمیتـوانسـوادرسـانهرااینگونـهتعریـف

گزارش

عقیله شهرستانی
کارشناسارشدمدیریترسانهدانشگاهتهران

سواد رسانه ای 
مهارت ها، دانش و 
درکی است که به 

افراد اجازه می دهد 
از رسانه ها به طور 

مؤثر و ایمن استفاده 
کنند

دانش آموزان
 رسانه ها و سواد رسانه ای

بـادانشآمـوزانسـروکاردارد،

بپرسـدوآمارآنرادراختیارشـما

دیـدگاهآنهـانسـبتبـهزندگی

اخـبـــارواطـــالعـــاتدروغو
نادرســت،کمشـدنتحـرکبدنـی

رسـانههامیگذراننـد.اگـرهـممعلمی
درمدرسـهحضـورداشـتهباشـدکه

بـیــداریدانشآموزان،اعتیـادبهدیدن
سـریالهایخارجـیوایرانیبهدلیل

رسـانههامیگذراننـد.اگـرهـممعلمیرسـانههامیگذراننـد.اگـرهـممعلمی
درمدرسـهحضـورداشـتهباشـدکه

کسـبیـکآمـارمحـدودازآنهـابپرسـید
کـهروزانـهچندسـاعتازوقتخـودرابا

تأثیـر میدهـد. نشـان را خـود متفـاوت کسـبیـکآمـارمحـدودازآنهـابپرسـیدکسـبیـکآمـارمحـدودازآنهـابپرسـید
کـهروزانـهچندسـاعتازوقتخـودرابا

باشـندومحدودیتـیازطـرفخانـوادهبـرآنهـا
اعمـالنشـود،میتوانیـدایـنسـؤالرابـرای

روی را خـود اثـرات نهایـت در رسـانهها و باشـندومحدودیتـیازطـرفخانـوادهبـرآنهـاباشـندومحدودیتـیازطـرفخانـوادهبـرآنهـا
اعمـالنشـود،میتوانیـدایـنسـؤالرابـرای

کمیهمهسـتندکـهکتابمیخوانند.متأسـفانهبـه نظرتان دانش آموزان مدرسـة شـما چند سـاعت 
سـرانةمطالعـةکتـاببیننوجـوانوجوانبسـیار

کماسـت.

بـه نظرتان دانش آموزان مدرسـة شـما چند سـاعت 

اگـرمعلـمکالسـیباشـیدکـهدانشآموزانتـاندر
اسـتفادهازتلفنهمراهواینترنتآزادیعملداشته

بـه نظرتان دانش آموزان مدرسـة شـما چند سـاعت 

اگـرمعلـمکالسـیباشـیدکـهدانشآموزانتـاندر
اسـتفادهازتلفنهمراهواینترنتآزادیعملداشته
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کـرد:»سـوادرسـانهایمهارتهـا،دانـشودرکیاسـتکه
بـهافـراداجـازهمیدهـدازرسـانههابهطـورمؤثـروایمـن

اسـتفادهکنند.«
بهمنظوردسترسـیشـهروندانبهاطالعاتو
اسـتفادهازآنها،ارزیابیانتقادیودستیافتن
ایمـن، و مسـئوالنه رسـانهای محتـوای بـه
شـهروندانبایـدازمهارتهایسـوادرسـانهای
پیشرفتهبرخوردارباشند.سـوادرسانهاینباید
تنهـابهیادگیـریابزارهـاوفناوریهـامحدود
شـود،بلکـهبایـدشـهروندانرابـهمهارتهای
تفکــرانتقــادیمـوردنیـازبـرایقضـاوت،
تجزیهوتحلیلواقعیتهایپیچیدهوتشخیص

تفـاوتبیـننظـروواقعیتمجهـزکند.
البتـهبایـددقـتشـود،نمیتـوانتنهـااز
را فضـا ایـن داشـت انتظـار دانشآمـوزان
مدیریـتکننـد،بلکـههمراهـیمـادرانو
پـدران،معلمان،مدرسـههاوسـایرافرادیکهبـانوجوانانو
کـودکانسـروکاردارنـد،ضروریاسـت.برایمثـال،یکیاز
مسـئلههاییکهدانشآموزانرابهاسـتفادةزیادازرسـانهها
سـوقمیدهـد،نداشـتنسـرگرمیدرایـامفراغـتاسـت.
خـوددانشآمـوزاننمیتواننداینمشـکلرابهتنهاییحل
کننـد،بلکهوالدینوجامعهوظیفهدارندامکاناتسـرگرمی
سـالمرابـرایآنهافراهـمآورنـد.بهخصوصدرایـامکرونا

کهسـرگرمیهایعـادیمانندکالسهایورزشـیوهنری
تعطیـلشـدهاند،وظیفةپـدرومادراسـتکهبـاتفریحات
سـالم،دانشآمـوزانراازفضایرسـانههاجداكننـدوآنها

رادرجهـتگذرانـدناوقاتـیمفیـدومفرحیـاریدهند.
ازطـرفدیگـر،ارتباطـاتصمیمیخانوادگـیوگفتوگو
بـافرزنـداندرزمانهـایمناسـبمیتواندراهحلبسـیاری
ازمشـکالتباشـدوفرزنـدانراازکنارهگیـریوتنهایـی
نجـاتدهـدونیزآنهاراازارتباطاتنامناسـبدورکند.در
واقـع،راههایبسـیاریبـرایتفریحاتخانوادگـیدرداخل
وخـارجازمنـزلوجـوددارنـدکهبایـدآنهـارابیاموزیمتا
بـاآزمونوخطـابـهروشهایمتناسـبباخانـوادةخودمان

برسیم.

آشنایي با قوانین و مقررات رسانه ها از كودكي
یکـیدیگـرازمسـائلیکـهبایـدلحـاظشـود،ایناسـت
کـهکـودکانازهمـانابتـدا،حتیازسـنینپیـشازدورة
ابتدایـي،بـاقوانیـن،مقـرراتونظـمآشـناشـوندوبداننـد
بـرایهـرچیزیحـدودیوجودداردوقانونـیبرهرچیزی
حاکـماسـت.اینقانونهـابایدبسـیارسـادهوانعطافپذیر
باشـند.الزماسـتازکودکـیقانونـیبـرایمیزاناسـتفاده
ازرسـانههاونـوعاسـتفادهازآنهـا،درکنـاردیگـرقوانیـن
زندگـیوجـودداشـتهباشـد.والبتـهفقـطبـهرسـانهها
محدودنشـود،بلکهدرخانـهایکهبهطور
کلـیافـراددرچارچـوبمعینـیزندگـی
از اسـتفاده بـرای میتـوان میکننـد،
رسـانهنیـزقانونهاییراتعیینکـرد.این
قانونهـااگـربهصـورتتوافـقدوسـتانه
بیـنکـودکانووالدیـنباشـند،بسـیار

اثرگـذارخواهنـدبود.
وامـانکتـةپایانـیواصلـیایـناسـت
کـهخـودوالدیـنومعلمـاننیـزبایـدبه
امـرمهمیادگیریسـوادرسـانهایاهتمام
گمارنـد.شـایدآنهـاگمـانکننـدچون
درصداوسـیماوسـایررسـانههادرمـورد
سـوادرسـانهایزیادگفتهشـدهاسـت،به
انـدازةکافـیدرایـنمـوردمیداننـد.اما
ایـنتصـورغلـطدرموردعلمیگسـترده
اسـتکـهیادگیـریآنبـهمهارتهـای
ویـژهنیـازدارد.بنابرایـن،همـةمـابایـد
بـامطالعـةمسـتمراطالعاتمـانرادربارة
سـوادرسـانهوتجزیهوتحلیـلرسـانهها

بـهروزنگـهداریم.

نمـی توان تنـها از 
دانش آموزان انتـظار 
داشت این فضا را 
مدیریت کنند، بلکه 
همراهی مادران 
و پدران، معلمان، 
مدرسه ها و سایر 
افرادی که با نوجوانان 
و کودکان سروکار 
دارند، ضروری است

براي اطالعات بیشتر، 
رمزینـه هاي بـاال را 

اسكـن كنید .

|  رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 6 | اسفند 1400 32


