
بخش اول گفت وگوها
غفاری: به همة مهمانان گرامی خوشامد می گویم. در شرایطی قرار 
داریم که بچه ها بیشتر از همیشه با فناوری تنها مانده اند. نه راهنمای 
مصرف در اختیار دارند و نه نظارتی بر مصرف آن ها وجود دارد. ظاهرًا عموم 
خانواده ها نسبت به این موضوع بی تفاوت شده اند. البته قطعًا خانواده هایی 
نیز هستند كه رها نکرده اند و حساسیت خود را دارند، ولی بعید است كه 
بتوانند با این اوضاع كاری انجام دهند. گویا در شرایط فعلی دو دسته 
خانواده داریم: خانواده هایی كه نگران هستند و خانواده هایی كه نگران 
نیستند؛ ولی فقط یك دسته از بچه ها وجود دارند، آن هم بچه هایی كه در 
فضای رسانه ها رها شده اند! چون حتی خانواده های نگران هم  ابزاری در 
دست ندارند و آموزشی ندیده اند. به نظرم خوب است دربارة این موضوع 
انواع  با  بچه ها  مواجهة  خانواده ها  اینکه  دالیل  کنیم:  صحبت 
فناوری های رسانه ها )انواع دستگاه ها، پلتفرم ها و محتواها( را 

مدیریت نمی کنند، چیست؟
واحدی: زاویة دیگری که می توان از آن وارد بحث شد، این است که در 
گذشته دسترسی به ابزارها و دستگاه های دیجیتال و حضور در شبکه های 
اجتماعی و ... دارای مالحظات سنی بود و دائمًا بر رعایت این محدودیت ها 
تأکید می شد. حتی استانداردهای جهانی نیز حضور بچه های زیر ١٦ سال 
را در بعضی شبکه ها اصاًل توصیه نمی کنند. اما شرایط آموزش در دوران 
بحران كرونا وضعیتی را ایجاد كرد كه آموزش و تربیت همة بچه ها در همة 
سنین و حتی پیش دبستان، در شبکه های مجازی و مبتنی بر اینترنت اتفاق 
می افتد. خانواده ها و مدرسه ها ناگزیر شدند كه آموزش را به این فضا ببرند. 
اصول تربیت رسانه ای، حضور كودكان را در این فضاها توصیه نمی کند، 
ولی شرایط کرونایی اقتضا می کند كه آموزش یك کودک شش ساله در 

اگر تا پیش از این، موضوع »تربیت فناورانه« یکی از چندین اولویت 
خانواده ها در مواجهه با فرزندان بود، در روزگار کرونایی و آمیخته شدن 
زندگی و تحصیل بچه ها با رسانه ها و فضای مجازی، تربیت فناورانه 
باید به اولویت اول تربیتی خانواده ها تبدیل شود. از آنجا که متأسفانه 
با کمبود محتوای عمومی و آموزش های همگانی در زمینة رویارویي 
کودک و نوجوان با فناوری های رسانه ای روبه رو هستیم، تصمیم گرفتیم 
با دعوت از کارشناسان این حوزه، دربارة نگرانی خانواده ها و مدرسه ها 

و راه های مدیریت آن صحبت کنیم.
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  دکتر مهدی واحدی، استادیار گروه تکنولوژی آموزشی 
دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی، و سردبیر مجله
  دکتر سعید مدرسی، دکترای علوم تربیتی، پژوهشگر و 

مدرس سواد رسانه ای، و مدیر مرکز تربیت رسانه ای باران
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بستر برخط )آنالین( اتفاق بیفتد. 
خواهد  پایان  به  دوران  این  باالخره  خداوند  به فضل 
رسید، اما در دوران  پساكرونا، كودكان و نوجوانان از لحاظ 
عادت های رفتاری و شخصیتی شکل گرفته در تعامل با 
رسانه ها، به دنیای پیش از كرونا باز نخواهند گشت. آثاری 
كه از این دوران باقی خواهند ماند، نگرانی های تربیتی را 
برای خانواده ها و متولیان آموزش و تربیت بسیار جدی تر 
می کنند. واقعًا چه باید كرد كه كمترین آسیب را از این 
دورانی كه بچه ها به  اجبار وارد فضای مجازی شده اند، 

متحمل بشویم؟
لسانی: اولین نکته  این است که گویا در ذات موضوع 
»تربیت فناورانه«، نوعی شیفتگی به »فناوری« وجود دارد 
و ناخودآگاه جنبه های دیگر تربیت مغفول مانده اند. باید 
ببینیم »تربیت غیرفناورانه« شامل چه مواردی هستند و آیا  
والدین و آموزگاران از ظرفیت ها و قابلیت های آن آگاه اند 
یا خیر. به نظر بنده باید به این موضوع به صورت یك 
مجموعة درهم پیچیده نگاه كنیم. باید ابتدا منظومة کالن 
تربیتی احصا شود و نقش و وزن فناوری و جایگاه آن در 
منظومه مشخص شود. برخی از بخش های تربیت فناورانه 
می توانند زیر اصول کلی تری قرار گیرند كه این بخش 
فناوری و غیرفناوری ندارد. مثاًل مهارت ارتباط و احترام، 
فناورانه و غیرفناورانه ندارد و چه در عالم دیجیتال و چه در 
عالم واقع می تواند محقق شود. به همین دلیل لزومًا همة 
جوانب تربیتی به فناوری مرتبط نیستند و باید اصولی را به 

رسمیت بشناسیم. 
نكتة بعدی این است كه: ما فناوری را چه می دانیم؟ 
خیلی ها ممكن است تجّسد فناوری را در اینترنت ببینند. در 
حالی که طبق چیزی كه در عالم واقع اتفاق می افتد، جایگاه 
تلویزیون در خانواده برای والدین و كودك و نوجوان بیش 
از دنیای اینترنت است. هشت دسته ابزارها و قالب های 
تلویزیون،  رادیو،  مجله،  روزنامه،  كتاب،  یعنی  رسانه ای، 
سینما، اینترنت و تلفن همراه، سبد رسانه ای گسترده ای 
را در مقابل فرزندان ما قرار داده اند. پس رسانه فقط به 
اینترنت محدود نمی شود؛ گرچه یكی از آن ها می تواند 
اینترنت باشد. وقتی به سنت های ارتباطی نگاه می کنیم، 
را حوزه ای  تلویزیون  به خصوص  و  رسانه های تصویری 
جدی می یابیم. این دو نكته می توانند مقداری به ما برای 

ورود به بحث سمت وسو بدهند. 
مدرسی: در بحث تربیت فناورانه و تربیت رسانه ای، دو 
نوع ورود داریم: یكی ورود به بحث از سمت رسانه است و 
دیگری ورود به بحث از سمت تربیت. به نظر بنده اول باید 
هستة بحث را در بیاوریم. درد ما در حال حاضر چیست؟ 
درد ما فناوری است یا تربیت فناورانه؟ ما موجودی به 

نام »متربی« داریم كه یک »وضع موجود« دارد و یك 
»وضع مطلوب« برای او متصور است. فرایندی نیز باید 
طی شود تا وضع موجود به وضع مطلوب تبدیل شود. 
روی این فرایند می توانیم نام های متفاوتی مثل »رشد« یا 
»تربیت« بگذاریم. اما عواملی كه روی این رشد می توانند 

اثر بگذارند، کدام اند؟ 
اولین بستر اثرگذار »خانواده« است. فرزندان در سنین 
پایین تر بیشترین اثر را در شکل گیری هویت از خانواده 
می گیرند. هر قدر مسیر رشد فرزند به پیش می رود، عوامل 
اثرگذار بیشتری فعال می شوند. وقتی فرزند از حدود  هفت 
سالگی عبور می کند، عامل دیگری به نام »مدرسه« و در 
كنار آن »گروه هم ساالن« نیز اضافه می شوند. در ادامه، 
عامل دیگری كه حاكم بر این فضاست نیز اضافه می شود 
حوالی  و  بین  همین  در  است.  جامعه«  »جّو  همان  که 
حدود ٨-٧ سالگی كه بچه وارد مدرسه می شود، تقریبًا 
عامل جدیدی به نام »رسانه« ظهور می کند. درست است 
فرزندان ما از حدود دو سالگی درگیر رسانه هستند، ولی 
در سنین ٨-٧ سالگی این عامل نقش پررنگ تری پیدا 
می کند و به مقداری می رسد كه تقریبًا از دست خانواده ها 

خارج می شود. 
تربیتی  سیر  این  بخواهد  اگر  كه  است  این  ما  حرف 
تربیتی  ولّی  كه  خانواده  ببینیم  باید  بشود،  طی  درست 
است، چه دانش ها، نگرش ها و مهارت هایی باید داشته 
باشد. احساس من این است كه وقتی از رسانه و فناوری 
شروع كنیم، در مسیر گم می شویم و به راهکارهایی صرفًا 
از چالش های  بسیاری  رسید.  فناورانه خواهیم  منظر  از 
تربیت فناورانه بچه های ما ریشه در نقص های تربیت های 
غیرفناورانه در محیط حقیقی آنان دارد. به قول یکی از 
استادان، فرزند ما در »اینستاگرام« به دنبال جمع کردن 
»الیك« است، چون در زندگی واقعی و حقیقی خود از 

والدین خود الیك دریافت نمی کند. 
مجددًا  را  خودم  که سؤال  می خواهم  اجازه  غفاری: 
تكرار كنم: آیا می توانیم زمینة این بی تفاوتی و بی توجهی 
خانواده ها نسبت به استفاده  کردن فرزندان خود از رسانه ها 
را كشف كنیم؟ با تشخیص این زمینه ها شاید بتوانیم 
راه حل هایی پیدا كنیم كه هم حساسیت خانواده ها باال برود 
و هم آن ها بتوانند كاری در این زمینه انجام دهند. چون 
شرایط پیش رو شرایطی نیست كه مدرسه بتواند تسلطی 
بر بچه ها داشته باشد. به نظر می رسد كه اگر با خانواده 
صحبت نكنیم، حرف های خود را نمی توانیم اثربخش كنیم. 
لسانی: پس ما این مفروض را  داریم  که: خانواده ها 
در حال حاضر بی توجه هستند و ما باید گرهی را از دست 
و پای والدین باز كنیم. این گره می تواند بینشی، گرایشی 

در شرایط 
فعلی دو دسته 
خانواده داریم: 
خانواده هایی كه 
نگران هستند و 
خانواده هایی كه 
نگران نیستند؛ ولي 
فقط یك دسته از 
بچه ها وجود دارد، 
آن هم بچه هایی 
كه در فضای 
رسانه ها رها 
شده اند!

دكتر مهدي واحدي
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یا كنشی باشد. اما در حقیقت پدر و مادر در ساختاری 
قرار دارند که امکان عمل وجود ندارد. ما پدر و مادرهایی 
به واسطة درگیری در مشكالت فراخانوادگی،  داریم كه 
مثل محیط پرتب وتاب اشتغال، وظایف خانوادگی خود را 

نمی توانند به خوبی انجام دهند. 
نسلی  اقتضائات  درگیر  همین طور  والدین  مدرسی: 
خود هم هستند و شكاف دیجیتالی عمیقی بین آن ها و 
فرزندانشان وجود دارد. کودکان در درك ابزارها و امکانات 
دیجیتالی به  مراتب جلوتر از آنان هستند و چنین والدینی، 

مرجعیت تربیتی خود را از دست می دهند.
لسانی: بنده با بی توجهی مطلق والدین مخالف هستم. 
ما والدین دغدغه مندی داریم كه هنوز نمی دانند گلوگاه یا 
مركز ثقل ورودشان كجاست. محل اعمال دغدغة خود را 
نمی دانند كجاست. در میدان عمل، گزینه هایی به  عنوان 
راه حل وجود دارند، اما یا در شناخت گزینه و یا در نحوة 

اعمال آن گزینه مشكل دارند. 
به نظر می رسد یک مشکل جدی والدین، گفت وگو با 
فرزندان است. گفت وگو دربارة همه چیز و گفت وگو دربارة 
رسانه ها. آدمی كه گفت وگو ندارد، نمی داند از كجا باید ورود 
پیدا كند. یکی از پرطرف دارترین بازی های نوجوانان ایران 
»كلش آف كلنز« بود. شما برای نظارت وقتی به گوشی 
بچه نگاه می کنید، می بینید كه درگیر یك بازی راهبردی 
)استراتژیك( است. در حالی که من با یک بچه ١٢ ساله 
گفت وگو کردم که می گفت: من تا فالن مرحله این بازی 
می روم و آن را به قیمت یکی دو میلیون تومان می فروشم 
و در طول ماه حدود دو میلیون درآمد دارم. این موارد با 
بخش  یك  بازی  همین  مثاًل  یا  قابل فهم اند.  گفت وگو 
گفت وگوی بازیکنان با هم دارد كه هیچ محدودیتی روی آن 
اعمال نمی شود و متأسفانه بسیار پرآسیب است. والدین این 
چت را نمی بینند و فقط بازی کردن فرزندان خود را می بینند. 
پس حتی والدین دغدغه مند نمی توانند ورود آگاهانه داشته 

باشند، مگر اینکه با بچه ها وارد گفت وگو شوند. 
مدرسی: به نظر بنده دورة پساكرونا دورة فعال شدن 
ظرفیت های تربیتی والدین و خانواده است. یعنی قباًل در 
فضای تربیت رسمی، 20 درصد خانواده و 80 درصد مدرسه 
نقش داشت. خانواده ها بچه را به مدرسه می سپردند كه 
بتوانند به كارهای خود برسند. ولی بچه االن در خانه است! 
به  این  ترتیب شاید این دوران باعث شود كه این نسبت ها 
برگردد و ٧٠ درصد خانواده و ٣٠ درصد مدرسه نقش داشته 
باشند. شاید به تدریج با نهضت به خانه برگشتن مادران 
دغدغه مند روبه رو شویم و مادران برای تربیت فرزندان خود 

از كارهای دیگر صرف نظر كنند. 
را  خود  فرزند  آیا  كه  دهد  رخ  بازنگری  باید  اینجا  در 

می شناسید؟ آیا سیر رشد را می شناسید؟ آیا دركی از وضع 
مطلوب تربیتی او در همین موقعیت دارید؟ اگر پدر و مادر 
هستید، جایگاه خود را ببینید و سعی كنید ظرفیت اثرگذاری 
خود را به باالترین حد برسانید. والدین باید درك عمیقی از 
ساحت های تربیتی پیدا كنند؛ درك عمیقی از سایر عوامل 
اثرگذار پیدا كنند. همچنین والدین باید به درك عمیقی از 
رسانه رسیده باشند. تربیت فرزند در دوران حاكمیت رسانه ها 
بسیار سخت است. یك مربی هم كه می خواهد اثرگذار باشد  
و به تربیت فناورانه بپردازد، بدون كمك والدین نمی تواند 
كاری انجام دهد. به همین دلیل مربی سواد رسانه ای هم با 
خواندن بخشی از درس های علوم ارتباطات نمی تواند کاری 
از پیش ببرد. باید در سواد رسانه ای نگاه تربیتی داشت و 

همة عوامل تربیت را دخیل دانست.
لسانی: خیلی از زمینه های تربیت از گفت وگوی بین 
بازیکنان  متوسط  سن  مثاًل  درمی آید.  والدین  و  فرزند 
بازی های دیجیتالی در ایران حدود 19-18  سال شده 
است، در حالی که در کشورهای دیگر خیلی باالتر است. 
بودن  باال  دالیل  از  یکی  فرهنگی،  دالیل  از  غیر  به  
سن بازیکنان در کشورهای دیگر، انجام بازی به شکل 
و  احساسات  بازی،  هیجان  در  بچه ها  است.  خانوادگی 
در سرخوشی  و  می دهند  بروز  را  خود  واقعی  شخصیت 
دیجیتالی، برخی از گرایش ها و عالقه های خود را ظاهر 
كمبودهای  والدین  بازی ها،  همین  جریان  در  می کنند. 
شخصیتی فرزندان را كشف می کنند؛ چون حین بازی 
گفت وگو می کنند. نه گفت وگوی بازخواستی و بازجویی که 
خیلی اوقات جواب هم نمی گیرد، بلکه گفت وگوی همدالنه 

و مثبت که به برقراری ارتباط مؤثر منجر می شود.
لطفًا ادامة گفت وگو را در شمارة بعد مطالعه كنید.

بسیاري از 
چالش های تربیت 
فناورانه بچه های 

ما ریشه در 
نقایص تربیت های 

غیرفناورانه در 
محیط حقیقي آنان 

دارد
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