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 اینس��تاگرام که در ابتدا فق��ط فضایی برای 
اشتراک گذاری عکس های خاص و حرفه ای 
و معنادار و هنری بود امروزه بیشتر به فضایی 
برای فروش بیشتر هر آنچه مخاطبان تقاضا 
می کنند تبدیل شده است. اینستاگرام امروزه 
به دنیای ولنگاری تبدیل شده که براي هیچ 
حریم و حرمتی ارزش قائل نیس��ت و برای 
اکثر کاربران آن نیز دیگر حریم ش��خصی و 
خصوصی معنایی ندارد. البته خود مخاطبان 
هس��تند که دیگ��ر حریم خصوص��ی برای 
خودشان قائل نیستند. به هر جا که می روند 
و هر کاری را که انجام می دهند و هر آنچه را 
ک��ه مي خورند و مي پوش��ند در معرض دید 
میلیون ها انسان قرار می دهند تا از این طریق 
فالوور برای خود جم��ع کنند و خیلی ها هم 
دنبال این هستند که بتوانند درآمدی از این 
صفحات برای خود دست و پا کنند. در واقع 
ش��بکه های اجتماعی و این دنیای مجازی، 
موج جدیدی از کس��ب و کار ام��روزی را به 
راه انداخته است. بیزینسی که به سرعت در 
ایران مرسوم شده اس��ت و البته ایرادی هم 

ندارد، اما به شرط آنکه از این فضا سوءاستفاده 
نشود. متأس��فانه بس��یاری از افرادی که در 
این فضا هستند درصدد سوءاستفاده از این 
فضا برای رونق کس��ب و کار خود مي باشند. 
تبلیغات در این ش��بکه ها یکی از روش های 
اس��تفاده بهتر و بیش��تر در جهت باال بردن 
فروش محصوالت شرکت های مختلف است 
و البته نوع این تبلیغات باعث می شود نگاه ها 
نسبت به این شبکه های اجتماعی تغییر کند. 
جنس و شکل تبلیغات در این شبکه ها با تمام 
تبلیغاتی که در رس��انه مل��ی و بیلبوردهای 
ش��هری می بینیم کاماًل متفاوت اس��ت. از 
ابزارهایی در این تبلیغات اس��تفاده می شود 
که بسیار عجیب و ناباورانه است. به خصوص 
در اینستاگرام که این نوع تبلیغات دستمایه 
طنز و خنده برخی از طنزپردازها هم ش��ده 
اس��ت. برخی از تبلیغات در ای��ن صفحه ها 
به ش��کل اغراق آمیزی زننده است که حتی 
توی ذوق مخاطب هم می زن��د. در تبلیغات 
فضای مجازی به خصوص اینستاگرام همه 
نوع چه��ره ای را  می بینیم. از افراد با ش��کل 
و ش��مایل های عجیب و غریب ک��ه عنوان 
شاخ های اینس��تاگرام را به خود اختصاص 
داده اند تا سلبریتی های هنری و ورزشی و... 
که هر کدام با متن های یک خطی و تکراری 
محصول یا برند یا مکانی را تبلیغ می کنند.  

نکته قابل توجه این تبلیغات در اینجاست که 
بخش اعظمي  از این آگهی های اینستاگرامي 
 را کودکان به خود اختص��اص داده اند. البته 
در تمام دنی��ا ش��رکت ها و کارخانه هایی که 
محصوالتی برای ک��ودکان تولید می کنند از 
خود ک��ودکان هم برای تبلی��غ آن محصول 
استفاده می کنند. این تبلیغات به نوعی است 
که به کودک و حریم شخصی او هیچ آسیبی 
وارد نمی ش��ود و حقوق کودک به طور کامل 
رعایت می شود. این تبلیغات نمی تواند چندان 
ایرادی داشته باشد. در تبلیغات محصولی که 
برای کودک است و کودک هم آن را نمایش 

می دهد قاعدتاً نباید به مخاطب تصور استفاده 
ابزاری از کودک دست بدهد ولی در تبلیغات 
وطنی این ح��س سوءاس��تفاده از کودکان 
در مخاطب ایج��اد می ش��ود. از آنجایی که 
بخش��ی از  افراد در تقلید از دیگران به قدری 
اغراق آمیز رفتار می کنند که به نوعی شورش 
را درمی آورند در این نوع تبلیغات هم شورش 
را درآورده اند. تبلیغ هر نوع محصولی که باشد 
تصویری از یک کودک را مي بینیم که در حال 
حرکات موزون، آن محصول را معرفی می کند. 
اس��تفاده از چهره کودکان و به نوعی طنازی 
دختر بچه های کودک شاید قرار است جای 
خانم هایی را پر کند که به دلیل محدودیت ها 
نمی توانند با طنازی تبلیغ کاال کنند؟! وگرنه 
چه دلیلی دارد در تبلی��غ محصولی که هیچ 
ربط��ی به کودک ن��دارد از تصوی��ر کودکان 
استفاده ش��ود. حتی در تبلیغات محصوالت 
کارخانه های معتبر داخلی نیز متأسفانه این 
اتفاق می افتد. برندهای معتبر تبلیغات خود 
را به صفحه هایی که فالوور بسیار زیادی دارند 
می دهند و بع��د از معرفی آن محصول چهره 

کودکی را می بینیم ک��ه کاالی آن برند را در 
دس��ت دارد و با ش��یرین زبانی آن را به همه 
توصیه می کند. آیا این سوءاستفاده نیست؟ آیا 

این استفاده ابزاری از کودکان نیست؟
البته نوک پیکان اتهام به س��مت والدین این 
کودکان است چراکه آنها خود از کودکان شان 
اس��تفاده ابزاری می کنند. وقت��ی والدین در 
اینستاگرام یک صفحه فقط مختص کودک 
خود باز می کنند و از بدو تولد تمام عکس های 
او را در معرض دی��د همگان قرار مي دهند...، 
وقتی در جش��ن های مختلف ک��ودک خود 
چنان آرایش کرده و لباس فاخر می پوشانند و 
در حال حرکات موزون و فیگورهای مختلف 
که از یک کودک به س��ختی برمی آید و مثل 
یک آدم بزرگ جلوی دوربین رفتار می کند 
فیلم و تصویر می گیرند و در معرض نمایش 
می گذارند آیا می توان اتهامي  غیر از استفاده 
ابزاری از کودک ش��ان به آنها داد؟ مادری که 
کودکش را ابزاری برای تبلیغات اینستاگرامي 
 می کند، پدری که کودکش را کاالیی می بیند 
تا درآمدزایی کند، آیا فکر می کنند با ساختن 
هویت مجازی برای کودک شان و ایجاد شهرت 
برای او بزرگ ترین لطف را در حق او کرده اند؟ 

خیر، این یک نوع کودک آزاری است!
در این میان صاحبان این کسب و کار جدید در 
فضای مجازی با واژه های جدید و اغواکننده 
مثل مدلینگ و پیشنهاد مبالغ وسوسه کننده، 
والدینی که زمینه وسوسه شدن را دارند جذب 
می کنند. با کلمه پرطمط��راق »مدلینگ« و 
شعار »هرچه بچه تر، جذب مخاطب بیشتر« 
ک��ودکان والدینی که مدام برای فرزندش��ان 
رؤیاپردازی می کنند را دس��تمایه تبلیغات و 
کسب و کار خود کرده اند. والدینی که کمترین 
آگاهی را در خصوص حقوق کودک شان ندارند 
و هیچ آموزش��ی نیز در این زمینه ندیده اند با 
این قبیل فعالیت ها حق انتخاب را از کودک 
می گیرن��د و حری��م ش��خصی و خصوص��ی 

کودکان شان را زیر پا مي گذارند.

سوءاستفاده از کودکان برای مدلینگ، تضییع حقوق آنان است

 معصومیت از دست رفته کودکان 
در اینستاگرام!

نگاه

گمشده های سرزمین مجازی از فقدان سواد رسانه ای رنج مي بریم

   کسری محمدیان
دنیای امروز تبدیل به یک دهکده جهانی ش�ده 
است. این را همه می دانیم که با یک کلیک از این 
سر دنیا می توانیم با آن سر دنیا ارتباط برقرار کرده 
و از حال هم باخبر ش�ویم. پیشرفت تکنولوژی و 
ایجاد رسانه های مختلف، برقراری ارتباط را برای 
مردم دنیا بس�یار سهل و آس�ان کرده است اما با 
ایجاد هر یک از این رسانه ها هجومي  از اطالعات 
و اخبار به ما رو آورده اس�ت که اگر قدم های خود 
را با این تح�والت در جه�ت باال ب�ردن آگاهی و 
شناخت این رس�انه های نوظهور، همگام نسازیم 
قطعًا دچار س�ردرگمي  و مشکالتی می شویم. هر 
یک از این رسانه های تازه متولد شده ویژگی های 
متفاوتی دارن�د ک�ه می توانند همچ�ون ابزاری 
مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از 
آخرین پدیده های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی 
و پرباری داشته باش�د. ضمن اینکه اگر این ابزار، 
غلط یا با س�وءنیت به کار گرفته شود می تواند به 
صورت نیروی�ی ویران کنن�ده و مصیبت  بار عمل 
کند. برای جلوگیری از بروز هر آسیبی باید سواد 
و دانش اس�تفاده از آن را داش�ته باشیم. در واقع 
لزوم داشتن سواد رسانه ای امروزه برای همه افراد 
جامعه به خصوص خانواده ها احس�اس می ش�ود 
تا با داشتن دانش اس�تفاده صحیح از رسانه های 
امروزی بهترین و بیش�ترین بهره  وری را داش�ته 
باشند. وقتی بیش از 80 درصد جامعه کاربر فضای 
مجازی هس�تند باید سواد اس�تفاده از آن را هم 

داشته باشیم.
ریشه و زادگاه سواد رسانه ای از کش��ور کانادا است. به 
همان اندازه که این مفهوم در بین جوامع غربی آشنا و 

مأنوس است، در ایران مفهومي  جدید و دست نخورده به 
حساب می آید و به جز چند مقاله محدود و چند کتاب 
معدود، اثر تألیفی جامعی را نمی توان یافت. در حالی که 
باید به این مفهوم تازه و جدید به صورت جدی پرداخته 
ش��ود تا افراد مختلف جامعه از بزرگ و کوچک، پیر و 
جوان که مورد هجوم پیام های ارسالی این رسانه ها قرار 
دارند بتوانند از خود محافظت کنند. رسانه های نوظهور 
به خصوص شبکه های اجتماعی به شدت خانواده های 
ایرانی را درگیر خود کرده است. برای اینکه خانواده ها و 
مخاطبان بتوانند در کنار بهره برداری آگاهانه و فعاالنه 
از این رس��انه ها، خود را در مقابل چالش ها، آسیب ها و 
پیامدهای مخرب رسانه ای حفظ کنند، نیازمند توجه 
به آموزش سواد رسانه ای در سطح جامعه هستیم چراکه 
در عصر ارتباطات و اطالعات باید خانواده ها را به سواد 

جدیدی به نام سواد رسانه ای مجهز کنیم. 
فضای مجازی با قابلیت در دسترس بودن شرایط استفاده 
راحت را برای مخاطبان خود در همه جا و در همه شرایط 
فراهم می کند. گوشی همراه و دنیای اینترنت به همراه هم 

فضایی از رسانه را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند 
که در واقع راه فراری ب��رای او نمی گذارند. همین فضای 
مجازی امروزه سبک زندگی و سبک تربیتی خانواده های 
ایرانی را دچار تحول کرده اس��ت. والدین با هجمه ای از 
رسانه های مجازی روبه رو هستند که به دلیل عدم آگاهی 
و سواد رسانه ای، نحوه برخورد با آن را هم نمی دانند. وقتی 
والدین، خود محو و س��رگرم در این فضا هستند چگونه 
می توان انتظار داشت فرزندان خود را هدایت کنند. مثاًل 
مادری را فرض کنید که جذابیت فضای مجازی به قدری 
برای او باالس��ت که از فرزند خود غافل شده است. سؤال 
اساسی اینجاس��ت که این رفتار در روند تربیتی کودک 
چه نقشی دارد؟ آیا باید رفتار ما با فضای مجازی رفتاری 
باش��د که در فضایی مانند ش��هربازی انج��ام می دهیم؟ 
محدودیت های ما در استفاده از این فضا چیست؟ نداشتن 
پاسخ صحیح به این پرسش ها آفت هایی را به همراه دارد 
که شاید سربرآوردن آنها ما را به تعجب وادارد. آسیب های 
فضای مجازی بلندمدت است و شاید روزی خود را عیان 

کند که دیگر کار از کار گذشته باشد. 
متأسفانه سواد رسانه ای در خانواده ایرانی شناخته شده 
نیست و افراد جامعه نسبت به آن بیگانه هستند، در حالی 
که باید کاری کرد که سواد رسانه ای تبدیل به یک مطالبه 
جدی در جامعه ش��ود و این امر نیازمند فرهنگس��ازی 
عمومي  اس��ت. باید اقداماتی صورت گیرد تا خانواده ها 
و تمام افراد جامعه با اتکا به سواد رسانه ای خود بتوانند 
رسانه درست را از رسانه های غیرمعتبر تشخیص داده و 
پیا های درست و س��الم را از پیام های دروغین و مخرب 
تمییز دهند. تا زمانی که از س��واد رس��انه ای برخوردار 
نش��ویم مانند غریبه ای هس��تیم که به دلیل نداش��تن 
نقشه راه در شهر مجازی گم شده ایم و از این سردرگمي  

رنج مي بریم.

سبک ارتباط

تا زمانی که از س�واد رسانه ای برخوردار 
نشویم مانند غریبه ای هستیم که به دلیل 
نداشتن نقش�ه راه در ش�هر مجازی گم 
شده ایم و از این سردرگمي  رنج مي بریم

سبک آموزش

باسوادهای  بی سواد زندگی امروز هستیم
چالش های سواد زندگی در گفت وگو با محمدصادق دهنادی دکترای مدیریت رسانه و مدرس سبک زندگی

مشکل اساسی ما  به عدم تحول در نظام 
آموزش و پرورش برمی گردد. مش�کل 
ما در جامعه امروزی فقدان س�وادهای 
ش�ش گانه و س�وادهای فکری است که 
افراد برای زندگی امروزی به آنها به شدت 
نیاز دارند ولی هی�چ جایگاهی در نظام 
آموزش و پرورش ما ندارد و چون در نظام 
آموزش و پرورش موضوعی با این عناوین 
نداریم هر کاری که ما در رسانه ها انجام 
دهیم بی فایده است و به جایی نمی رسد

   مریم ترابی
»در دنیای امروزی تحصیالت و سوادآموزی از نان شب هم واجب تر است 
و اکثر مسئوالن کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تمام سعی خود 
را دارند تا بی س�وادی را در جامعه خود از بین برده یا کاهش دهند. پس 
اکثر انسان های امروزی افرادی باسواد با تحصیالت عالیه هستند اما با 
پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی که در س�بک زندگی امروزی رخ داده 
دیگر سواد دانشگاهی داش�تن کافی نیست و مدارک دانشگاهی دیگر 

مالک باسوادی افراد نیس�ت. در دنیای امروزی برای باسواد بودن باید 
سوادهای دیگری داشته باش�یم تا بتوانیم باس�واد به معنای کاربردی 
آن شناخته شویم. س�وادهایی که برای یک زندگی بهتر، دانستن آنها 
ضروری و الزم اس�ت.  همه افراد جامعه به خصوص والدین برای تربیت 
بهتر فرزندان خود باید سواد زندگی را داشته باشند و اگر بی سواد باشند 
قطعًا در برخورد با فرزندان خود دچار مشکالتی می شوند اما ظاهراً تنها 

مکانی که می تواند این نوع سواد را آموزش دهد مدارس هستند.

 بی تردید آموزش صحیح هر نوع سوادی باید در مکان درست آن صورت 
گیرد اما آیا نظام آموزش و پرورش ما که در بس�یاری از جهات مي لنگد 
آمادگی آموزش این سوادهای جدید را دارد؟ آیا اولیا و مربیان مدارس 
خود افرادی باس�واد هس�تند یا خیر؟«  محمدصادق دهنادی دکترای 
مدیریت رسانه و مدرس کارگاه های سبک زندگی با بیان عبارات فوق، در 
گفت وگو با ما به طرح و بررسی انواع الزم سواد در زندگی امروزی پرداخته 

است. ماحصل نظرات و دیدگاه های این کارشناس را مي خوانید.

   حسین گل محمدی
دختر خردس�ال یکی از اقوام نزدیکم که هنوز دوساله هم نش�ده چهره بسیار زیبا 
و معصوم و خیره کننده ای دارد. چهره این کودک کاماًل ش�بیه همان بچه های موبور 
چشم آبی است که عکس کارت پستالی آنها را در همه جا می بینیم، به همان زیبایی 
است. به یمن حضور شبکه های مجازی به خصوص اینستاگرام ما هم هر چند وقت یک 
بار چهره زیبای این دختر خردس�ال را در حالت ها و موقعیت های مختلف می بینیم. 
مادر این دختر زیبا می گف�ت: »یک روز یک پی�ام در دایرکت )بخش چت خصوصی 
اینس�تاگرام( از یک فرد غریبه دریافت کردم که برایم خیلی عجی�ب بود. این فرد 
غریبه به من پیشنهاد پول در قبال استفاده از تصویر دخترم در تبلیغات داده بود. در 
واقع پیش�نهاد مدلینگ برای دخترم بود. خیلی صریح و قاطع جواب منفی خودم را 
به این فرد غریبه اعالم کردم. برایم خیلی عجیب ب�ود که چطور این غریبه می تواند 
عکس های صفحه من را ببیند در حالی که صفحه من برای بازدید افراد غریبه بس�ته 
است و چطور به خودش این اجازه را می دهد که چنین پیشنهادی به من بدهد؟ مگر 
دختر من وسیله ای برای فروش کاالست؟ احساس ناامنی به من دست داد. ترسیدم 
از اینکه کسی از عکس های من سوءاستفاده کند و بدون اجازه من از تصاویر دخترم 
استفاده کند. به همین دلیل عطای اینستاگرام را به لقایش بخشیدم و از همه فالوورها 
خداحافظی کردم. اوایل برایم سخت بود ولی کم کم عادت کردم و حاال خیلی هم راضی 

و خوشحال هستم و خود را با کتاب سرگرم کرده ام«.

   بدون این س�وادها دکترا هم داش�ته باش�ی، 
بی سوادی!

امروزه برخورداری از س��واد 
خوان��دن و نوش��تن مالک 
باس��وادی افراد نیس��ت. هر 
یک از افراد باید س��وادهای 
دیگری را بلد باشند که انسان 
باسوادی به حساب بیایند. در 
واقع افراد باید سواد زیستن 
امروزی را بلد باشند. یونسکو 
برای قرن 21 انواع س��واد زندگی را در شش دسته سواد 
عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد 
تربیتی و سواد رایانه ای تقسیم بندی کرده است. هریک 
از افراد جامعه اگر مدرک دکترا هم داشته باشند ولی این 
سوادهای شش گانه را نیاموخته باشند در دنیای امروزی 
باسواد به حساب نمی آیند. در واقع خیلی از ما باسوادهای 
بی سواد زندگی امروز هستیم. اگر بخواهیم تعریفی برای 
هر یک از این سوادها داشته باشیم باید گفت سواد عاطفی 
یعنی توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همس��ر، 
فرزندان و دوستان به نحو شایسته. سواد ارتباطی یعنی 
توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامي  اعضای جامعه 
که همان آداب معاش��رت و روابط اجتماعی است. سواد 
مالی یعنی توانایی مدیری��ت اقتصادی درآمد، چگونگی 
پس انداز، س��رمایه گذاری و مدیریت خرج. سواد رسانه 
یعنی اینکه بدانیم کدام رس��انه ها معتبر و کدام نامعتبر 
هستند و توانایی تشخیص اخبار درست از اخبار نادرست 
و دیگر پیام های رسانه ای را داشته باشیم. سواد تربیتی 
همان توانایی تعلیم و تربیت فرزندان به نحو شایس��ته 

است. سواد رایانه نیز توانایی استفاده از مهارت های  رایانه
 (ICDL(،  مفاهیم پایه فن��اوری اطالعات و ارتباطات، 

استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها و واژه پردازی است. 
برای داشتن سواد زندگی امروزی آموختن هر کدام از این 
سوادها الزم و ضروری است به خصوص سواد رسانه ای و 
شناختی. موضوع سوادی که در قرن 21 توسط یونسکو 
مطرح شده و توسط س��ازمان های بین المللی هم بسیار 
دنبال می شود به عنوان تحول سواد مطرح است، لیکن 
هم از لحاظ فرهنگی ریشه های عمیقی در فرهنگ ما دارد 
و هم از جهت دین و مذهب اسالم مورد توجه است ولی 
چون ما هیچ وقت فرآورده سازی از فرهنگ و منابع خود 
نمی کنیم قاعدتاً در این حوزه نیز خوش��ه چین کارهای 
دیگران هستیم. سواد زندگی مطرح شده توسط یونسکو 
برای ما یک مفهوم بی س��ابقه نیس��ت که حاال بخواهیم 

بگوییم خیلی حرف جدیدی است. 
   جای 6 س�واد در آم�وزش و پرورش مان خالی 

است
مش��کل اساس��ی ما  به بالتکلیفی والدی��ن در تربیت 
فرزندان ش��ان و عدم تحول در نظام آموزش و پرورش 
برمی گردد. هر جامع��ه ای برای اینکه مس��ائلش حل 
شود ناچار است مش��کالتش را در این حوزه حل کند. 
بزرگ ترین مشکل ما در جامعه امروزی فقدان سوادهای 
شش گانه و سوادهای فکری است که افراد برای زندگی 
امروزی به آنها به شدت نیاز دارند ولی هیچ جایگاهی در 
نظام آموزش و پرورش ما ندارد و چون در نظام آموزش 
و پرورش موضوعی با ای��ن عناوین نداری��م هر کاری 
که ما در رس��انه ها انجام دهیم و همه سخنرانی هایی 
که برای خانواده ها انجام می دهیم بی فایده اس��ت و به 

جایی نمی رسد. من به عنوان دوره های ضمن خدمت، 
برای معلمان مدارس جلسه ای برگزار کردم و متأسفانه 
بسیاری از آموزگاران ما این س��وادها را ندارند و حتی 
برخ��وردی متعجبانه ی��ا موضع گیرانه دارن��د. نه تنها 
این س��واد را ندارند بلکه در اجتماعی که خود معلمان 
بخواهند این را آموزش بدهند نمی توانند، زیرا به خاطر 
مش��کالت مالی و فق��دان انگیزه، معلم��ان آموزش و 
پرورش هیچ تمایلی برای یاد گرفتن آن ندارند. مجموع 
این اتفاقات مانند یک دور باطل اس��ت و تنها با اصالح 
نظام آم��وزش و پرورش و همچنی��ن آموزش معلمان 

می توانیم به نتایج خوبی برسیم. 
وقتی صحبت از سواد و سوادآموزی به میان می آید فقط 
نظام آموزش و پرورش مطرح می شود. شما وقتی قلب تان 
خون را خوب پمپاژ نکند، این پمپ را شما در هر قسمت 
از بدن تان نصب کنید که جایگاهش خون نباشد بی فایده 
است. ما هر جا اصالحات انجام بدهیم به جز آنجایی که 
باید و شاید باشد به نظر می رسد نتیجه مطلوبی نخواهد 
گرفت و حتی در بعضی موارد ایجاد تعارض هم می کند. 
مثاًلَ یک اصالحاتی را انجام بدهیم و یک س��وادی را به 
دانش آموز یاد بدهیم در حالی که دانش آموز ما چیزی را 
بلد است که معلم در واقع از آن بی خبر است و این موضوع 
بیشتر ایجاد تعارض می کند. بنابراین اگر ما آموزشی را 
به بچه ها بدهیم که معلم و خانواده ها از آن بی خبر باشند 

این خود ایجاد تعارض می کند.
   اول باید معلمان و والدین آموزش ببینند؟ 

ش��روع این قصه فقط با آموزش و پرورش اس��ت. البته 
آموزش و پرورش هم نباید برای آموزش این س��واد، به 
معلمانی که از حقوق خود راضی نیستند به اجبار بگوید 

شما باید این را یاد بگیرید تا به دانش آموزان هم آموزش 
بدهید. در این صورت قطعاً نتیج��ه خوبی نمی گیریم و 
کاماًل بی فایده  است. اما اگر با شرط تمام مالحظاتی که 
باید در نظر گرفته شود هوای تازه ای در مورد این موضوع 
به آموزش و پرورش دمیده ش��ود به نظرم این کار انجام 
شدنی است. االن در یکی از پایه های دبیرستان، یکی دو 
سال است که درسی را به مجموع دروس اضافه کرده اند 
با عنوان تفکر و سواد رس��انه ای. اساساً می خواستند این 
موضوع و مهارت رس��انه ای که یکی از مباحث سواد در 
قرن 21 است را آموزش بدهند. ش��ما فقط کافی است 
یک پرس وجوی س��اده انجام بدهید ک��ه معلم هایی که 
این درس را آموزش می دهند قباًل چه درسي را تدریس 
می کردند و االن با استناد به چه تحصیالت جدیدی و در 
چه فضای جدیدی این را درس می دهند. اگر معلم حرفه 
و فن را گذاش��تید برای آموزش ای��ن درس نباید انتظار 

داشته باشید بچه ها چیز جدیدی یاد بگیرند. 
ما وقتی درباره تفکر و سواد رسانه ای به عنوان یک درس 
صحبت می کنیم این همه فارغ التحصیالن رش��ته های 
حوزه مدیریت یا ارتباطات در کشور وجود دارد که اصاًل از 
آنها در آموزش و پرورش استفاده نشده است و مي توان از 
آنها بهره گرفت البته به دلیل محدودیت های استخدامي 
 که دارند اکثراً معلم ه��ای دروس دیگری که به هر دلیل 
دوست نداشتند در دروس دیگر از آنها استفاده شود برای 
تدریس این درس به این مهمي انتخاب شده اند. این فضا و 
این نوع برخوردها در مورد آموزش سواد زندگی این نکته 
را می رس��اند که تمام صحبت ها و تالش هایی که انجام 
می شود بی فایده است و به نقطه درستی ختم نمی شود و 

این فقط یک دور باطل است.


