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الهه توانا | روزنامهنگار
برنامه درسی مدارس تا همین چندوقت پیش،
پرونده
سال به سال روی دیوار کالسها خاک میخورد
و رنگ میباخت؛ بچههای دهه  70و  80همان
کتابهاییرامیخواندندکهدههشصتیها.تحوالتاجتماعی
وتغییراتجهانوسیععلم،فقطدر ِ
حدعوضشدنعنوانوجلد
کتابهای درسی نمود داشت تا اینکه در سالهای اخیر،باالخره
تکان مختصری خورد« .تفکر و سواد رسانهای» یکی از عنوانهای
درسیجدیداستکهبهاقتضاینقشپررنگرسانههادرعصرکنونی،
از سال  95به برنامه آموزشی دبیرستان اضافه شد ه است .حاال شناختن
ِ
قدرت نامحدود و نامرئی
رسانهها که نفوذ و دامنه تأثیرگذاریشان،
بهشان داده ،همردیف با توانایی خواندن و نوشتن مهم
شدهاست .بنابراین گنجاندن آموزش سواد رسانهای
در برنامه تحصیلی ،تصمیم ضروری و مثبتی بوده
یشدنشچهمیدانیم؟
استاماازچگونگیاجرای 
محتوای کتاب با هدفش تناسب دارد؟ معلمها
در ایــن رشته تخصص و عالقهای دارنــد
یا آمــوزشــی دیــدهانــد؟ از آنجــایــی که
بازخوردها و نقدها به مولفان کمک
میکند ایــرادهــای کــارشــان را
ببینند و برطرف کنند ،پرونده
امروز را به بررسی این کتاب
اخــتــصــاص داده و بــرای
پیداکردن پاسخ سواالت
باال با دو معلم و یکی از
مولفان کتاب ،مصاحبه
کردهایم.

گفتوگوی زندگیسالم با یکی از اعضای تیم تألیف کتاب سواد رسانهای

تحققرویایآموزشسوادرسانهای
بهزماننیازدارد

موافقان و مخالفان کتاب سواد رسانه ای ،درباره آن چه میگویند؟

«دکتر محمدصادق افراسیابی» درباره کتاب «تفکر و سواد رسانهای» میگوید:

رسانه شناسی یا رسانه هراسی؟

این کتاب نگاه مهارتی ندارد

انتشارکتابتفکروسوادرسانهای،بحثهایزیادیب هراهانداختهاست؛مدرسانکتاب ،عمده
نقدشانمعطوفبهچالشهایتدریساینکتاباست.اساتیدعلومارتباطاتوکارشناسهای
حوز ه مطالعات فرهنگی اما به محتوای کتاب ایرادهایی وارد میدانند .اشکاالت مفهومی،
پرداختسطحی،رنگوبویرسانههراسیونداشتندانشوسوابقرسانهایمولفانکتاب،
تکرارشوندهترین نقدهاست .درمقابل ،موافقان کتاب معتقدند صرف پرداختن به سواد
رسانهای ،توجه دادن به آن و مخاطب قرار دادن قشر دانشآموز پسندیده است هرچند با
کاستیهاییهمراهباشد.برایاطالعبیشتر،خالصهایازنظراترانقلمیکنیم.
مخالفان؛رسانههراسوعوامزده
دکتر «حسینعلی افخمی» استاد ارتباطات دانشگاه عالمه معتقد است« :در این کتاب
اصطالحات و واژههایی استفاده شده است که من هم نمیفهمم منظور از آنها چیست.
با ترکیبات عجیبی برخورد میکنیم مثل «پیام همبرگری»« ،مهندسان پیام»؛ اینها به چه
معناست؟ مطمئنم کسانی که این کتاب را میخوانند در صنعت رسانه وارد نخواهند شد.
چون این کتاب حالتی دارد که مخاطب آن را از خود دور میکند .درحالی که صنعت رسانه
نقاطخوبومثبتیهمدارد» .دکتر«هادیخانیکی»،روزنامهنگارواستادارتباطاتازکسانی
استکهضمنامیدواریبهتأثیرگذاریاینکتاب،ایرادهاییراهمدرآنتشخیصدادهاست:
«یکیازدغدغههایمهمایناستکهایننوعپرداختنبهسوادرسانهایآنرادچارعوامزدگی
بکند.وقتیاینموضوعدرکتابدرسیمطرحمیشوداینسوالپیشمیآیدکهآیاباطرحاین
بحثبهسراغرسانهشناسیمیرویمیارسانههراسی؟».
موافقان؛آغازگرجریانیمثبت
«محمود امانی طهرانی» ،مدیركل دفتر تالیف كتا بهای ابتدایی و متوسطه نظری
آمــوز شوپــرورش ،در پاسخ به انتقادهای مطر حشده دربــاره سوابق مولفان کتاب و
با ِر ایدئولوژیک آن ،توضیح داد هاســت«« :گــروه ما سابقه خوبی در تالیف كتا بهای
مــیــانرشــتـهای داش ــت امــا گــاهــی كــارهــای جـدیـد تحت تاثیر جــو ق ــرار میگیرند.
آموزشوپرورش به موضوعات به چشم امواج سیاسی نگاه نمیكند ،این كتاب هم سیاسی
نیست .ما برای مشورت سراغ بسیاری از متخصصان ارتباطات كه نظریهپرداز و صاحب
كتاب بودند رفتیم و با آنها مصاحبه كردیم و بر همین اساس به جمعبندی رسیدیم».
«حسین حقپناه» ،عضو هیئت
تالیف کتاب تفکر و سواد رسانهای
و عضو هیئت علمی المپیاد سواد
رسانهای ،گفتهاست« :رسانه در
دنیای امروز و در راستای تعلیم و
تربیت فرزندان به عنوان یک عامل
مداخلهگر بین والدین و فرزندان
اســت که میتواند در پ ــارهای از
موارد و موجب تعارض بین والدین
و فرزندان ر شکلگیری آموزش
ناهمسان شــود .به همین دلیل
قبل از تالیف کتاب سواد رسانهای
یک گمگشته وجود داشت که این
کتاب میتواند تا حدودی این خأل
را پر کند».

دبیرکل همایش سواد رسانهای درباره این کتاب می گوید« :این برای اولین بار است که به موضوع سواد
رسانهای توجه میشود و این مسئله نقطه عطفی در سیستم آموزشی از این لحاظ محسوب میشود اما
محتوای این کتاب یک سری ایرادات دارد که تا جایی که من خبر دارم ،مولفان به دنبال اصالح آن هستند« ».دکتر محمدصادق
افراسیابی»دربارهمهمترینچالشیکهبرایتدریساینکتابوجوددارد،میافزاید«:معلمیکهبتوانداینکتابرابهخوبیدرس
بدهد ،کم است یعنی معلمها برای تدریس اصولی این کتاب آموزش ندیدهاند .در بسیاری از مدارس این کتاب به عنوان یک کتاب
تفریحی تدریس میشود و معلم کار خاصی هم از دانشآموز درباره محتوای این کتاب نمیخواهد چون خودش مسلط نیست .این
بزرگترین چالش درباره این کتاب و تدریس آن است ».دبیر کل همایش سواد رسانهای درباره مهمترین ایرادهای این کتاب هم
میگوید«:اساسادرحوزهسوادرسانهایبرایدرکبهتربهیکسریمهارتهانیازاستکهدراینکتابکمتربهاینمهارتهاتوجه
شده است مانند مهارت تفکر انتقادی ،مهارت تجزیه و تحلیل پیام و  . ...این کتاب نگاه مهارتی ندارد .نکته دیگر هم اینکه ،مقطع
دبیرستان زمان مناسبی برای آموزش این مسائل نیست و دیر شده است .در دوره نوجوانی ،شخصیت فرد شکل می گیرد در حالی
کهبعضیازاینمهارتهارابایددرکودکیبهافرادآموزشداد.اینموضوعهمیکیدیگرازچالشهایتدریساینکتاباست».

منابع :ایسنا ،خبرگزاری صداوسیما

 2مدرس «تفکر و سواد رسانهای» درباره چالشهای تدریس این کتاب میگویند:

ناآگاهی والدین و همراهی نکردن مدیران

«صدیقه کفاش» ،دانشجوی کارشناسیارشد نقاشی است که با اضافه شدن تفکر و سواد رسانهای به
برنامه ،کالس هنرش حذف میشود و کتاب تازه را تدریس میکند .اگرچه رشته تخصصیاش با این
درس ارتباطی ندارد ولی از دوره آموزشی که برای مدرسان سواد رسانهای برگزار شده ،راضی است
ولی مشخص نبودن اهمیت این واحد درسی برای دانشآموزها ،مدارس و خانوادهها را مشکل اصلی میداند« :من همان سال
اول اضافه شدن سواد رسانه به برنامه ،تدریس اش میکردم .بچهها خیلی به این کتاب تازه عالقه نشان نمیدادند؛ بهنظرشان
نصیحتگونه میآمد و فکر میکردند بهتر است وقتشان را برای درسهای مهمتر صرف کنند .والدین و مدرسه هم همین توقع
را ازشان داشتند .خانوادهها فقط به این فکر میکنند که فرزندشان برای مثال حتما پزشکی قبول شود و هر درس دیگری که در
قبولیاشموثرنباشد،بهنظرشانبیهودهاست.پستوقعدارندمعلم،نمر هدرسهایعمومیرابدهدوفرزندشانفقطتخصصیها
را بخواند .مدارس هم ،مدارس غیرانتفاعی البته ،به معلمها توصیه میکنند که سوالها طوری طراحی شود تا دانشآموزها راحت
جواب بدهند و امتیازشان پایین نیاید و خانوادهها ،فرزندانشان را به مدرسه دیگری نبرند».

فقدان امکانات آموزشی

«آیداصبوری»،دانشآموختهمهندسیکشاورزیباسابقهتدریسدرسهای
تفکروسبکزندگی،فناوریودفاعی،سهسالاستکهتفکروسوادرسانهای
تدریسمیکند.اوکمبودامکاناتآموزشی،توزیعنامناسبکتابوبیتوجهی
مدیران مــدارس را مهمترین چالشهای مدرسان سواد رسانه میداند:
«اضافه شدن این درس ،قدم مثبتی است اما معلمها باید بهتنهایی از عهده
اشبربیایند؛درمشهدتاجاییکهمنمیدانمتااالنفقطیکدورهآموزشیبرگزارشدهاست.نهگروهی
وجودداردونهکالسیتشکیلمیشود.منازطریقگروهکشوری،فایلهایآموزشیوفیلمهارامیخرم.
کتابچههاییهموجودداردکهبایدشخصاهزینهشانراپرداختکنیم.مدیرهاخیلیراحتازساعتاین
کالسکممیکنندوبهمعلمهایدیگرمیدهندودبیرهاینامرتبطمثالمعلمبهداشت،اینکتابراتدریس
میکنند .امکانات آموزشی مناسب هم وجود ندارد .باید سر کالس فیلم نمایش بدهیم تا بچهها تجزیه و
تحلیلاشکنندولیهمهکالسهاتختههوشمندندارند.ضمناینکهیکساعتونیمدرهفتهزمانکمی
برای این کتاب است؛ آن هم درحالیکه برای هر درس باید دست کم سهتا فیلم ببینیم و دربارهاش حرف
بزنیم و همه بچهها نظر بدهند .مشکل دیگر ،توزیع نامناسب کتاب است .هر سال اواسط آبان کتاب به
دستمانمیرسد،تازهاگرآماردقیقباشدوکتابهاراب هتعدادهمهدانشآموزهابفرستند».

«سیدغالمرضا فلسفی» ،ارتباطپژوه و عضو شــورای
برنامهریزیوتألیفكتابدرسیتفكروسوادرسانهایدر
گفتوگوییبهسواالتمادربارهاینکتاب،پاسخمیدهد.
بچهها در دنیای امروز خیلی زودتر از 16سالگی،
سنی که برای آموزش سواد رسانهای درنظر گرفته
شدهاست ،با رسانه مواجه میشوند .پایه دهم برچه
مبناییبرایآموزشایندرسانتخابشدهاست؟
انتخابپایهدهمویازدهم[متوسطهنظریوفنیوحرفهای]بهاستنادمصوبهشورای
عالی آموزشوپرورش و ابالغ آن به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و به تبع
دفترتألیفكتابهایدرسیابتداییومتوسطه،نظریبرایتولیدمحتواانجامشد.
در جدول جدید دروس دوره اول و دوم متوسطه برای پایه 10تا 12مجموعهای از
دروسبانامخوشهدرسی،مأموریتگرفتندتادرچارتآموزشیمفاهیمیجدیدرا
بارویکردتازهآموزشدهند.دراینجدولبرنامهدرسیدوخوشهجدیددردورههای
تحصیلیتعریفشدكهكتابتفكروسوادرسانهایدریكیازایندوخوشهدركنار
هنر و كارآفرینی در مقام دروس اختیاری قرار گرفت .البته این کتاب استمرار سه
کتاب تفکر پایههای ششم تا هشتم در دورههای ابتدایی و اول متوسطه محسوب
میشودبااینتفاوتكهقیدسوادرسانهایدارد.
سواد رسانهای را قرار بوده است چه کسانی تدریس کنند؟ میدانیم که در
خیلیازمدارسایندرسبهعهدهمعلمهاییگذاشتهمیشودکهساعتخالی
داشتهباشند،فارغازتخصصوتجربهشان.
نظام آموزشی همیشه برای رشتههای موجود ،معلم تربیت کردهاست ولی وقتی
ریلگذاری جدید انجام میشود باید برای آن معلم درنظر گرفت تا یواشیواش به
جریان روز تبدیل شود؛ لذا پیشنهاد سازمان در حوزه تامین دبیر ،روی نزدیکترین
رشتهها متمرکز شد كه عبارتاند از ،اجتماعیها ،دینیها و پرورشیها .افزون بر
اینپیشنهادشدکهدانشگاهفرهنگیان،سازوكاریبرایارائهگواهینامهصالحیت
تدریساینكتابهمدرنظربگیرد.بهواقعپیراموندرسهایمیانرشتهایونوبنیاد
چارهای جز این نیست که از جنس گواهی نامههای صالحیت تدریس و رشتههای
مرتبطچارهاندیشیشود.البتهاكنونوپسازگذشتنزدیکبهچهارسالمعلمان
درسسوادرسانهایهویتپیداکردهاند،تشکیالتدارندوباهممرتبطاند.سرگروه
آموزشی این درس در استان حضور دارد .این نوع کار ،باید به اقتضائات پلهای تن
میداد تا رویای آموزش سواد رسانهای در مدارس به واقعیت بپیوندد .در طول این
سهسالوخردهای،دورههایمختلفآموزشمعلماناعمازحضوریوغیرحضوری
برایدبیرانبرگزارشد.مدرسان،معلمهاراباكتابوروشآموزشآنآشناكردند.
كتابمعلموفیلمآموزشمعلمهانیزدراختیاردبیرانقرارگرفتهاست.
یکی از انتقادهای مطرحشده ،معطوف به بیارتباطی دانش و تجربه تیم
مولفانبامحتوایکتاباست؛ظاهرااصطالحاتوتعابیرنامأنوسکتابوبعضی
مفاهیمپایهایکهازقلمافتادهاند،مرتبطباهمینموضوعباشد.
نوشتن یک کتاب بیعیب در نظام آموزشی غیرممکن است چه برسد به کتابی مثل
تفکر و سواد رسانهای كه تا سال  94فاقد پیشینه نظاممند و شناسنامهدار در حوزه
آموزشوپرورش و آموزش عالی کشور بود .بهطور طبیعی رسانه موضوع حوزه علوم
ارتباطات است اما باید تصریح شود همین كه این موضوع به آموزش سواد رسانهای
تبدیلشد،موضوعمشتركحوزهعلومتربیتی،علوماجتماعی،روانشناسیتربیتی
شوپرورش،
وفلسفهتعلی موتربیتمیشود.اینكتابطبقمصوبهشورایعالیآموز 
تفكروسوادرسانهاینامگرفتلذاتركیبشورایبرنامهریزیوتیمتألیفازمتخصصان
برنامهریزی درسی ،طراحی آموزشی ،فناوری آموزشی ،متخصص موضوعی (علوم
ارتباطات و غیره) ،فلسفه تعلیم و تربیت و دبیر باتجربه در مقطع مربوط تشكیل شد.
خالءهرکدامازاینتخصصهاباعثمیشدنظمکتاببههمبریزد.درسهسالگذشته
همیشهبابهمكاریباصاحبنظران،دبیران،دانشآموزانواولیاگشودهبودهاست
ودراصالحاتانجامشدهطیسهویراستحاضروهمچنینویراستچهارمكهسال
تحصیلیآینده واردچرخهآموزشیمیشود،ازنظراتشانبهرهبردهشدهاست.
گذشتهازمتنکتاب،تصاویرهمخالیازاشکالنیستند؛عکسهایدانلودی
بیکیفیتوبعضیکارتونهاوکاریکاتورهایبیمنبعدرحالیکهکتابمدیر
هنریوطراحگرافیکدارد،عجیباست.
در این كتاب حدود  200تصویر وجود دارد .از ابتدا بنا بر این نبود که تصاویر یا
لطیفههاییجدیدطراحیشودبلکهمقررشدجلوهایازتولیداتبیرونیبهنمایش
گذاشتهوبینآنهااتصالوپیوستگیایجادشود.خوبوبدبودنلطیفههاوتصاویر
هم امری سلیقهای است .پیرامون ذكر منبع و اسم صاحب اثر هم همواره سازمان
خودراملزمبهرعایتقانوندانستهوبهآنگردننهادهاست.

