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  3/2/91 :دريافت تاريخ
  31/2/91: تاريخ پذيرش

  
  

  

تـرين راهبـرد      اي، مهـم    توسعة سواد رسـانه   
ــب ــيش  مخاط ــور پ ــازمان مح ــاي  روي س ه

  اي كشور فرهنگي و رسانه
  نوشتة

  ∗عبداهللا بيچرانلو
  

   هچكيد
ـ        اين مقاله تالش دارد با رويكردي ايجابي به موضوع آموزش سواد رسـانه             ي و  اي، بـه مثابـة راهبـردي عمل

هـاي  اي و ضـرورت اجـراي برنامـه       اي و فرهنگي، ضمن معرفي سواد رسانه       هاي رسانه  گرا براي سازمان   واقع
نگارنـده  . آموزشي آن در كشور، برخي مباحث مقدماتي قابل تأمل در ايـن زمينـه را تـا حـدودي بـشكافد                    

هـا را     برخي الزامات و فوريـت     ها، پناه رسانه  كوشد ضمن تمركز بر موضوع كودكان به عنوان مخاطبان بي            مي
  . ندكاي به اين دسته از مخاطبان را تبيين  براي آموزش سواد رسانه

هـايي كـه در خـصوص       اين مقاله به روش اسنادي انجام شده است و ضمن اشاره به مباحث و ديـدگاه               
اند، ناگون اجرا شده  هاي اخير در كشورهاي گو    اي كه در دهه   هاي مبتكرانة سواد رسانه   ها و برنامه  اجراي طرح 

اي، نـسبت دقيـق و نزديكـي بـا بافـت          هاي سواد رسانه  بر اين موضوع تأكيد دارد كه ترويج و اجراي برنامه         
هـاي آمـوزش     از اين رو ضروري است برنامـه      . اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي اقتصادي هر كشوري دارد        

در پايـان، برخـي مالحظـات و    .  اجـرا شـوند  اي در ايران، متناسب با بافت كشورمان طراحـي و  سواد رسانه 
ها در ايران بايد مـورد نظـر و توجـه قـرار گيرنـد، بـه اختـصار در قالـب                      تأمالتي كه در اجراي اين برنامه     

  . اند هايي طرح شده پرسش

  .اي هاي رسانه اي، سازمان رسانه، مخاطب، سواد رسانه :كليد واژه

  مقدمه
هــا، تــال و اشــكال اقتــصادي و فنــي همگرايــي رســانهاي در عــصر ديجيتحــوالت شــتابان رســانه

ـ اجتماعي شـهروندان را متحـول        ريزي براي پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي     گذاري و برنامه    سياست
هاي ها و سياست   برنامه  اي جديد، هاي رسانه در بسياري از كشورها با گشوده شدن افق       . ساخته است 

____________________________ 
 bicharnlou@yahoo.comدكتري مديريت رسانه  ∗
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محور اي جديد، رويكردهايي مخاطب   يت محيط رسانه  گذشته به سرعت بازنگري شده و براي مدير       
  .انداتخاذ شده

 هايي جدي در خصوص تأثيرگذاري سوءِ اما در ايران، در طول دو دهة اخير، همواره نگراني         
اي  هاي گوناگون عمدتاً بيگانه بر مخاطبان طرح شده است و اغلب طرح مسئله بـه انـدازه             رسانه

ن داد سخن رانده شده است كه مجال طرح راهكار يا تدبر و برجسته شده و به تفصيل در باب آ
اي   تـرين مـسئله   براي مثال، برجسته. انديشي در قبال آن كمتر حاصل شده است  تعمق براي چاره  

 بـه  1380 مطرح بـوده و از اواسـط دهـة     1370كه در اين زمينه به صورت پيوسته از اوايل دهة           
اي بوده است و بـه       هاي تلويزيوني ماهواره   هاي شبكه  اوج خود رسيده، موضوع تهديدات برنامه     

اي را در اين دوره سراغ گرفت كه دربارة اين مسئلة فرهنگي به عنوان يكي                توان برهه  ندرت مي 
وگوهـايي در فـضاي فرهنگـي و اجتمـاعي            ها و گفـت    از مسائل فرهنگي طراز اول كشور بحث      

موريت يافته يا احساس    أهاي گوناگوني م   ازماناي كه نهادها و س     گونه كشور حاكم نبوده باشد؛ به    
اي بپردازند و براي كاهش آثار فرهنگي        هاي تلويزيوني ماهواره   اند كه به مسئلة شبكه     وظيفه كرده 

گـذاري و     توان گفت كه همواره رويكرد سياست      اما به جرئت مي   . اجتماعي آن وارد عمل شوند    
اي كه هزاران  تنده، متمركز بوده است، فرستندهريزي فرهنگي اجتماعي كشور بر سوية فرس       برنامه

كيلومتر دورتر در خارج از مرزهاي اين سرزمين اراده كرده است كـه از امكانـاتي كـه فنـاوري                    
زبانـان   هايش به مخاطبان ايراني يا فارسي      ماهواره در اختيارش قرار داده است براي رساندن پيام        

به نظر . ستا  شدهتوجه ايي در همين حوالي است، در مقابل، كمتر به مخاطب كه ج. بهره بگيرد
اي در خارج از مرزهـاي ايـران كـه عمـدتاً در              هاي تلويزيوني ماهواره   رسد كه متوليان شبكه    مي

مستقر هستند نيـز از ايـن نقطـه ضـعف و            ) آنجلس لس(، انگليس، آلمان و آمريكا      )دبي(امارات  
هـا   منفعالنه در كشور در برخورد بـا ايـن شـبكه          هاي آن را در برخورد       غفلت آگاه بوده و نشانه    

هـاي   آوري آنـتن  رغم اتخاذ راهكارهاي گوناگوني همچون ارسال پارازيـت، جمـع           اند كه به   ديده
  .ها در ميان مخاطبان ايراني وجود دارد همچنان اقبالي نسبي به اين شبكه... گيرنده و 

رسد بخش زيادي    تيم و به نظر مي    در برخورد با موضوع اينترنت نيز شاهد چنين فضايي هس         
گيـرد ناشـي از توانمنـد نـشدن مخاطبـان در برابـر           از انسدادي كـه در ايـن فـضا صـورت مـي            

هاي جديد اطالعاتي و ارتباطـاتي، همچنـان         چه بسا با ظهور فناوري    . هاي احتمالي است   نگراني
الني در برابـر    شاهد چنين روندي باشيم و اين چرخة نگراني از پذيرش نوآوري، مقاومـت طـو              

  .   آن، و در نهايت پذيرش آن بار ديگر تكرار شود
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  ها پناه رسانهكودكان، مخاطبان بي
ها، كودكان به جهت دانش اندك و قدرت كم تجزيه و تحليل، به لـشكر           در ميان مخاطبان رسانه   

ـ    اي، صرفاً جـذابيت    هاي رسانه  مانند كه در برابر انواع پيام      سالحي مي  بي ه را مـالك    هـاي كودكان
پـذيرتر    از اين رو، از ديگر مخاطبان آسيب      . دهند اي قرار مي   اقبال يا عدم اقبال به توليدات رسانه      

  .  ها در اولويت بااليي قرار دارد اي به آن هستند و آموزش سواد رسانه
به اين  كودكان  . شودهر آنچه به او داده مي     پذيراي  ذهن كودكان چون لوح سفيدي است كه        

وجوي سرگرمي، اطالعـات، ارتباطـات        در جست كه  كنند  هاي مختلف استفاده مي    رسانه  از دليل
هاي مخصوص  خواهند تجربه اجتماعي و امكانات بيشتر براي شناخت هويت خود هستند و مي          

 امروزه كودكان به ميزان زيادي با انواع مختلف رسانه سر و كـار              .دست آورند ه  به خودشان را ب   
اي تبـديل بـه    هاي رسـانه   ها و شخصيت  گيرند و رسانه  دي را از آن يـاد مـي     دارند و مطالب زيـا   

  . اندهمدم و دوست كودكان شده
ا و  ـهـ  دهـها و پدي  هاي زندگي آن  كودكان از طريق تلويزيون اطالعات بسياري درباره مردم، شيوه        

ي به تلويزيون   پس، كودكان و نوجوانان فقط براي سرگرم      . كنند ون دريافت مي  ـاگـرخدادهاي گون 
 در قبـال  ند كه بياموزند چگونه بايد باشند تا واكـنش ديگـران            ا  ها در تالش  آورند، بلكه آن  رو نمي 

  ).257: 1380 ،فون في ليتزن( ها مطلوب باشد و در جامعه تنها نباشندآن

كننـد و حتـي   تقليد مـي  ،بينندها ميشك كودكان، بسياري از آداب و رسومي را كه در رسانهبي
بينند، شكل پيدا   هاي تلويزيون مي  تواند تحت تأثير آنچه در برنامه      مي ها  آنطرز فكر و اعتقادات     

 گفتـار و  ،كنـد رفتـار   سعي مـي ،دارد عالقهفيلم يا كارتون خاصي  مثال كودكي كه به رايب. كند
بـه عـالوه، تجـاربي كـه انـسان در سـنين       . بـسازد آن لي ـزديك به قهرمان اصـ    ـكردار خود را ن   

بينـي  هانـــ ريزي ج يــاي در پ  دهـازنــقش س ـكند، ن خردسالي از محيط اطراف خود كسب مي      
اي به كودكان معرفي نشود، ديـد و       طرز شايسته  هاي جهان پيرامون به   بنابراين، اگر پديده  . او دارد 

دار خواهـد شـد و فكـر و عمـل برخاسـته از ايـن نگـرش                  ه جهان هستي خدشـه    بنگرش آنان   
انگيـزه  : گويدمي “وفا خدمتكار بي  دزد وقت، ”كندري در مقاله    . بيراهه خواهد رفت  نادرست، به   

ترهـا بـه اقـرار       بـزرگ . ترهـا فـرق دارد     بـزرگ  خواسـت    كودكان از نشستن در پاي تلويزيون با      
پردازنـد، ولـي كودكـان ضـمن اينكـه طالـب             خودشان براي سرگرمي به تماشاي تلويزيون مـي       

ترهـا معمـوالً     بـزرگ . نگرنـد   فهميدن دنياي اطراف به تلويزيون مـي       سرگرمي هستند، غالباً براي   
 بـرعكس . كننـد  باوري آگاهانه نگاه مي    ند و بدان با يك ساده     ا  اهميت كمتري براي تلويزيون قائل    

شوند، در فرق گذاشتن بين صور واقعي و خيالي مـشكل            كودكان ضمن اينكه مشغول تماشا مي     
ترهـا   گر بـز  لـذا آنـان از    . است كه از دنياي اطـراف دارنـد       دارند و اين به جهت فهم محدودي        

  . ندترپذير آسيب
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ها، عقايد و رفتارهـاي كودكـان و         تلقي بر آموزش و اثرگذاري     ظرفيتاي  محصوالت رسانه 
د، هرچند كه اين تأثير تابع عوامل بسياري مثل         نداررا  ها  پذيري و اجتماعي شدن آن     جامعه ةنحو

يالت والـدين، طبقـه اجتمـاعي، چگـونگي گذرانـدن اوقـات             سن، ضريب هوشي كودك، تحص    
 مهـم در    ةامـا نكتـ   . سـت هـا ا   فراغت، كيفيت تماشا، ميزان تماشا، شكل و ساختار خـود برنامـه           

ها به ويژه در مواقعي كـه شـخص تجربـه، شـناخت و آگـاهي                اينجاست كه نقش و تأثير رسانه     
كنـد و قـادر نيـست از محـيط           نمي چنداني ندارد و همچنين اطالعات درست از جايي دريافت        

  ).1389ده صوفياني،  (شودتر مياي براي خود پيدا كند، برجستهشخصي خود، عقيده
كننـد،   ها تـوجه مي  از آنجا كه كودكان در سنيني قرار دارند كه با فراغ بال بيشتري به رسـانه              

هـاي داسـتاني    د شخـصيت  كنند، بـه ويـژه در مـور       ها برقرار مي    تري با آن    در نتيجه ارتباط عميق   
پنداري كودكـان بـا ايـن      ذات  انيميشن كه از زباني نزديك به زبان كودكان برخوردارند، ميزان هم          

سـاكنان شـهر تهـران كـه         از   1391در جديدترين پيمايشي كه در سال       . ها بيشتر است   شخصيت
  : استتيب بوده ها به اين تر  پاسخصورت گرفته اند،  سال بوده12 تا 2حداقل داراي يك فرزند 

 “كـم   كـم يـا خيلـي     ”درصـد درحـد     40 و   “زياد يا زيـاد     خيلي”درصد پاسخگويان درحد    2/50 
. معتقدند كه با تماشاي كارتون اطالعات عمومي و جانبي فرزندان آنان افزايش يافتـه اسـت               

اند تماشـاي كـارتون بـر افـزايش اطالعـات عمـومي و جـانبي                  درصد پاسخگويان گفته  4/9
   تأثيري ندارد؛“صالًا”فرزندشان 

 “كـم  كـم يـا خيلـي   ”درصد درحـد  4/39 و “زياد يا زياد    خيلي”درصد پاسخگويان درحد    6/31 
. پرداز شده اسـت     معتقدند كه فرزندشان با تماشاي كارتون از افكار واقعي دور شده و خيال            

ي پـرداز   اند تماشاي كارتون بر تخيلي شدن فرزندشان و خيـال           درصد پاسخگويان گفته  2/28
  تأثيري ندارد؛“اصالً”او 

 “زياد يـا زيـاد      خيلي”درصد درحد   8/25 و   “زياد يا زياد    خيلي”درصد پاسخگويان درحد    2/58 
... مند به استفاده از وسايلي مانند كيف، كفش، ليوان، عكـس و               معتقدند كه فرزندشان عالقه   

 فرزندشـان   “الًاصـ ”اند    درصد پاسخگويان گفته  6/15. هاي كارتوني است    با تصوير شخصيت  
 هاي كارتوني عالقه ندارند؛  به استفاده از وسايلي با تصوير شخصيت

 “كـم   كـم يـا خيلـي     ”درصـد درحـد     2/42 و   “زياد يا زيـاد     خيلي”درصد پاسخگويان درحد    41 
. هاي كارتوني بر نحوة گفتار و صحبت كردن فرزندشـان تـأثير دارنـد               معتقدند كه شخصيت  

هاي كارتوني را بر نحـوة گفتـار و بـه كـار بـردن               شخصيت “اصالً”درصد پاسخگويان   8/16
  1.دانند كلمات توسط فرزندشان مؤثر نمي

طـور خيلـي مختـصر، طـرح ذهنـي يـك سـاختار              به« :“گريبر”مفهوم طرح ذهني    اساس   بر
هـاي قبلـي   ها و افراد كه از تجربـه يافته راجع به وضعيت  شناختي است مركب از آگاهي سازمان     

از طرح ذهني براي پردازش اطالعات جديد و بازيافـت اطالعـات ذخيـره              ... . تاس منتزع شده 
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كنـد  مفهوم طرح ذهني به ما كمـك مـي        ). 107: 1384 سورين و تانكارد،   (»شودشده استفاده مي  
ويژه مطالب و موضوعات مطرح شده     تا دريابيم كودكان چگونه بسياري از مطالب و در اينجا به          

 اطالعـات جديـد را بـا توجـه بـه            كودكـان،  ،طبق ايـن نظريـه    . كنند مي ها را پردازش    در رسانه 
  زنـدگي واقعـي خـود      ربيـا در تجـا    و اين اطالعات قبلـي را       كنند  اطالعات قبلي پردازش مي   

  . اند كسب كرده،ها فراهم شده از سوي رسانه كه نيابتيرب يا در تجادست آورده به
” با استناد بـه  نژاد در تبليغات تلويزيوني كودكان      در تحقيق خود راجع به بازنمايي        “لمرلي و

   :گويدمينظرية طرح ذهني 
هـا  هـاي ذهنـي آن    هاي مختلف دارنـد، طـرح     هاي كمتري با افراد گروه    چون كودكان مواجهه  

هـاي  ساالن دارد؛ بنـابراين، طـرح      هاي بزرگ يافتگي كمتري نسبت به طرح    پيچيدگي و توسعه  
 هـاي جديـد نظيـر آنچـه كـه بـه       هستند و از طريق مواجههپذيرذهني كودكان بسيار آسيب  

پس تلويزيون،  . گيرندشود، تحت تأثير قرار مي    ها فراهم مي  ها و به صورت كليشه    وسيله رسانه 
هـا  تواند تأثير قدرتمندي بر انتظارات كودكان و درك آن        به عنوان رسانه مرجح كودكان، مي     

   .(Li‐Vollmer, 2002: 210) باشد ختلف داشتههاي مهاي اجتماعي در مورد گروهاز نقش
شود كه  ها بر كودكان اين پرسش مطرح مي       در مورد ارتباط ميان نظرية طرح ذهني و تأثير رسانه         

بر طبق اين نظريـه،     . كنندها را چگونه پردازش مي    كودكان الگوهاي به نمايش در آمده در رسانه       
چـون كودكـان    . گيـرد ي ذهني قبلي صورت مـي     هاتحليل و پردازش اطالعات با توجه به طرح       

هـاي سـينمايي يـا       هـا يـا فـيلم     هاي ذهني چنداني ندارند، پس آنچه را كه مثالً در كـارتون           طرح
گيرنـد و   كنند بلكه بيشتر همـان رفتـار را يـاد مـي           بينند، كمتر پردازش مي   اي مي  هاي رايانه  بازي

 .  الگوهاي اين محصوالت بر كودكان استدهندة تأثير زياداين موضوع نشان. كنندتقليد مي

  ها و كودكانخشونت در رسانه
ها   نما ديدم كه آدم     هاي گرگ   ها و آدم    آشام  هنگامي كه شش سال داشتم، يك فيلم در مورد خون         «

. رفتار خاصي پس از ديدن اين فيلم در من آغاز شد كه هنوز نيـز ادامـه دارد         . كردند  را شكار مي  
گيرنـد و     آيند و گردنم را گـاز مـي         ها مي   آشام  كه هرگاه خواب باشم، خون    من متقاعد شده بودم     

خورند، براي پيشگيري از اين مرگ وحشتناك، پيش از آنكـه بـه خـواب روم                  تمام خونم را مي   
هـاي     عنـوان مـانعي بـين مـن و دنـدان            پتـو بـه   . پوشاندم  دور گردن خود را با پتوي خاصي مي       

  ).30: 1383كنتُر،  (»كند آشام عمل مي خون
هاي سينمايي يا   گونه از تماشاي فيلم     رسد بسياري از افراد، احساسات و خاطراتي اين       به نظر مي   

هايي در دوران كـودكي قـرار       تأثير مشاهدة چنين صحنه     ها تحت   تلويزيوني دارند، و روح و روان آن      
گـاه افـراد در   . د اسـت ها بلكه در برخي موارد گاه تـا پايـان عمـر همـراه فـر              گرفته و اثر آن تا سال     

ها را دارند و  بينند كه قصد تهديد جان آنهايي در خصوص موجوداتي ترسناك ميخواب بزرگسالي
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هـا در كـودكي، بـه ويـژه      هايي از مـشاهدات و تجـارب آن  توان نشانهدر بررسي موضوع، اغلب مي  
      .اند، يافت ن زمينه داشتههاي ناخوشايندي كه در اياند و تجربههاي ترسناكي كه مشاهده كرده فيلم

. رونـد    شـمار مـي     هاي تصويري به     ويژه رسانه   ها به   در واقع، كودكان مخاطبان خاص رسانه     
هـا    شـود تـا در برابـر محتـواي ايـن رسـانه              هاي شناختي و عاطفي آنـان باعـث مـي           محدوديت

نظـران علـوم      باي در والـدين و صـاح        هاي عمده   اين مسئله همواره نگراني   . پذيرتر باشند   آسيب
بنابر اين براي محافظت از ايـن مخاطبـان خـاص و كـاهش              . اجتماعي و تربيتي برانگيخته است    

هاي والدين و مصلحان اجتماعي، بايد مقررات روشن و دقيقي وضـع شـود تـا سـالمت             نگراني
، سعيديان و همكاران  (هاي ويژه كودكان تأمين شود و اطمينان خاطر والدين نيز فراهم شود               فيلم

هاي كودكان، به ويـژه والـدين، ضـمن آشـنايي دقيـق بـا          عالوه بر اين بايد خانواده    ). 14: 1383
اي بر كودكانشان، در اين زمينه مسلح و مجهز به سـواد              گون توليدات رسانه    ها و آثار گونه   رسانه
والدين بايـد بداننـد كودكـان، بـه جهـت توانـايي اندكـشان در تحليـل و فهـم                     . اي باشند رسانه

ها با واقعيات زندگي، اغلب از عـوارض ايـن          اي و تمييز ندادن اين بازنمايي     هاي رسانه  بازنمايي
افالطـون در كتـاب     . زنندشوند و گاه دست به رفتارها و اقداماتي ناخوشايند مي           مسئله  متأثر مي   

  : دهد كه سرايان عصر خود هشدار مي  به داستانجمهوري
ـ فاً حكايت است و آنچه واقعيت دارد، تمايز قا        كودكان قادر نيستند بين آنچه صر      ل شـوند و    ئ

به همـين دليـل،     . گيرد، معموالً دشوار است     هايي كه در اين سنين شكل مي        تغيير دادن نظريه  
 شنوند، اثر اخالقي صحيح مـورد نظـر را بـر او بگـذارد     هايي كه كودكان مي  بايد اولين داستان  

  ).19: همان(
اي در كشورهاي گوناگون بـا اجمـاع        هايي كه محققان سواد رسانه    ترين موضوع يكي از برجسته  

كارگيري ساز و كارهاي مختلف بـراي مقابلـه بـا             دربارة آن اظهار نگراني كرده و بر ضرورت به        
هـا و آثـار آن بـر        اين مسئله يا كاهش آثار آن، تأكيد دارند، موضوع بازنمايي خشونت در رسانه            

  : گذارد اي سه تأثير عمده بر مخاطب باقي مي شونت رسانهخ. روح و روان كودكان بوده است
  آميز فراگيري رفتار و طبع خشونت. 1
  زدايي در مقابل خشونت حساست. 2
  )29: همان(ترس فزاينده از اينكه خود فرد، قرباني خشونت شود . 3

تي از آثـار  ها به شناخ هاي كودكان و هم خود آن    در هر سه مورد ياد شده، ضرورت دارد هم خانواده         
 يابند تا كودكان از تماشاي ايـن توليـدات شـامل          اي مشحون از خشونت دست      محصوالت رسانه 

هـا    اي و نظيـر ايـن     هـاي رايانـه     ها، بازي ها، ويدئو موزيك  ها، انيميشن هاي سينمايي، سريال  فيلم
 كه هـر سـه      باره، خودداري از تماشا است چرا       ترين راهكار در اين     در حقيقت، مهم  .  كنند خودداري

چنانچـه  . دهنـد   هاي خاص كودك، به صـورت ناخوداگـاه رخ مـي          عارضه ياد شده، به دليل ويژگي     
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هـاي   والدين در كنار كودكان حضور داشته باشند و هنگـام تماشـاي چنـين محـصوالتي، جنبـه                 
هـاي ويـژه را بـه كودكانـشان         ها از جمله استفاده از جلوه     اين بازنمايي  غيرواقعي بودن    گوناگون

  . تا حدودي از آثار مخرب اين محصوالت كاسته شودتوان اميدوار بود كه ياموزند، ميب

  زدايي در مورد خشونت حساسيت
اي بازنماياننـده خـشونت،     تأثير توليدات رسـانه     در مورد فراگيري خشونت توسط كودكان تحت      

اند و اغلـب   هاي مفصلي را طرح كرده      هاي گوناگون، صاحب نظران بحث    طور مكرر در رسانه    به
زدايي درباره خشونت، موضوعي است كـه       گاهي دارند، اما فرايند حساسيت    آافراد در اين زمينة     
  .  تر بودن فرايند آن، افراد، كمتر در اين زمينه اگاهي وجود داردبه جهت پيچيده

شناسان اجتماعي نشان داده است كه قرار گرفتن مكرر در معرض رويدادهاي            مطالعات روان 
. گـذارد اي بر حساسيت ما در مقابل اين رويدادها باقي مي         كننده  ك و ناخوشايند اثر كرخت    دردنا

هاي فيزيولوژيكي چنـدين مـرد جـوان را در          در يك آزمايش ويكتور كالين و همكارانش پاسخ       
بـه  . كردند، اندازه گرفتنـد   زني خونين و وحشيانه را تماشا مي      هنگامي كه آنان يك مسابقه مشت     

كردند، در قبال ضرب و جرحي كـه        آناني كه روزانه مقدار زيادي تلويزيون تماشا مي       نظر رسيد   
آنان شـواهد فيزيولـوژيكي انـدكي از هيجـان،          . تفاوت بودند گرفت، نسبتاً بي    در رينگ انجام مي   

از سـوي ديگـر،     . اضطراب و غيره نشان دادند و با بيحالي و خماري با خشونت برخورد كردند             
كردند، برانگيختگي فيزيولـوژيكي زيـادي       معمول نسبتاً كمتر تلويزيون تماشا مي      طور  آناني كه به  

  . بر آنان اثر گذاشته بود داشتند و خشونت واقعاً
انـد كـه تــماشاي      به همين ترتيب، مارگارت هـانراتي تومـاس و هــمكارانش نــشان داده             

مواجهـه بـا پرخاشـگري در       هاي مردم را به هنگـام       تواند متعاقباً واكنش    خشونت تلويزيوني مي  
هاي خـود را وادار كـرد كـه يـا     توماس آزمودني. حسي كندزندگي واقعي، دچار كـرخـتي و بي 

پـس از   . آميز واليبـال را تماشـا كننـد       يك برنامه خشن پليسي، يا يك بازي مهيج و غيرخشونت         
 بـين دو كـودك      تنفسي كوتاه، به آنان اجازه داده شد تا برخورد كالمي و بـدني پرخاشـگرانه را               

كساني كه برنامة پليسي را تماشا كرده بودند، پاسخي كمتر هيجـاني            . دبستاني مشاهده كنند  پيش
نمايد كه مـشاهدة خـشونت اوليـه،        چنين مي . نشان دادند تا آناني كه بازي واليبال را ديده بودند         

از رويدادي كه بايد    آنان  . آميز بيشتر شده بود   زدايي آنان در مقابل اقدام خشونت     باعث حساسيت 
در حالي كه چنين واكنشي ممكن است به لحاظ رواني . كرد، ناراحت نشدندها را ناراحت مي آن

ما را از ناراحت شدن محافظت كند، اين تأثير ناخواسته را نيز دارد كه عدم حـساسيت مـا را در         
اين استدالل يك گام    توماس در يك آزمايش پيگيرانه، از       . دهدقبال قربانيان خشونت افزايش مي    

وي نشان داد دانشجوياني كه در معرض خـشونت تلويزيـوني زيـادي قـرار گرفتـه                 . فراتر رفت 
 بلكه عالوه    بودند، نه تنها شواهدي فيزيولوژيكي مبني بر پذيرش بيشتر خشونت را نشان دادند،            
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ها   يي ديگر به آن   هاي الكتريكي بر دانشجو   بر آن وقتي كه متعاقباً فرصتي براي وارد آوردن ضربه         
هـاي الكتريكـي نيرومنـدتري وارد آوردنـد           داده شد، نسبت به دانـشجويان گـروه گـواه، ضـربه           

شايد بتوان علت برخي از رفتارهاي اجتماعي كه امروز در جامعه ما            ). 303ـ4: 1386ارونسون،  (
برخي جـرائم و  وجو كرد؛ براي مثال، ارتكاب به     ها بر افراد جست   شود را در آثار رسانه    ديده مي 
هاي اخير بسيار بارز بوده، در كنار عدم حـساسيت بـسياري از             هاي خياباني كه در سال    خشونت

گاهي مشاهده شده اسـت كـه افـرادي در          . ها نمونه اين موضوع است      مردم هنگام مواجهه با آن    
ام هنگـ )  كه به قتل يك نفر منجـر شـد         1390براي مثال در ماجراي ميدان كاج در سال         (خيابان  

پردازنـد، يـا در كمـال آرامـش اقـدام بـه             مواجهة با چنين مـسائلي صـرفاً بـه تماشـاي آن مـي             
كنند، گويي از دنياي واقعي غافل شده و در حـال تماشـاي             تصويربرداري با موبايل از ماجرا مي     

  .فيلمي سينمايي هستند
از . مانـد ها مـي   آثار رواني تماشاي خشونت بر كودكان، گاه تا پايان عمر بر روح و روان آن              

هـايي كـه بايـد در    ها و كودكان، يكـي از موضـوع      اي به خانواده  اين رو، در آموزش سواد رسانه     
اولويت قرار بگيرد، و معموالً افـراد حـساسيت زيـادي بـه بحـث دربـارة آن ندارنـد، موضـوع                      

  . ها استبازنمايي خشونت در رسانه
  اي  هاي رايانهخشونت در بازي

اي و آثار آن بر كودكـان، بـه دليـل متفـاوت بـودن فـضاي                 هاي رايانه  بازي موضوع خشونت در  
تري در مقايـسه بـا      تر و متفاوت  تر آن، كاركردها و آثار عميق     اي و تأثيرات عميق   هاي رايانه بازي

هـاي  در مورد بازي  . ها دارد هاي سينمايي و ويدئو موسيقي    اي همچون فيلم  ديگر توليدات رسانه  
 مواجه هستيم و هنگامي كه يك كـودك يـا نوجـوان، در حـال                “فضاي بازي ”مفهوم  اي با   رايانه

بازي در اين فضا است، عمالً پذيراي نقشي در فضاي بازي است و مـشاركت بـسيار فعـالي در       
چنـين فـردي در     . كنـد اين فضا دارد كه او را تا حدودي زيادي از محيط پيرامون خود جدا مـي               

تر از وضعيتي است كـه بيننـدة         چنين حالتي بسيار فراتر و عميق      شود و ور مي فضاي بازي غوطه  
پنـداري بـا    فيلمي سينمايي يا يك فيلم يا سريال تلويزيـوني هنگـام همراهـي بـا آن و همـذات                  

پنـداري بـسيار    كننـده، همـذات   در واقـع، در فـضاي بـازي، فـرد بـازي           . هاي آن دارد  شخصيت
هـا    شود و در رفتارهايي كه شخصيت     كند، بلكه وارد كنش مي    شديدتري دارد و صرفاً تخيل نمي     
كند، از خود احساسات ها تالش مي كند و براي انجام دادن آنو عناصر بازي دارند، مشاركت مي

شـود و احـساس     شود، ناراحت يا نااميـد مـي      شود، خوشحال مي  دهد، دچار هيجان مي   بروز مي 
  ...      كند و ناكامي يا پيروزي مي
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اي بسيار اندكي دارند، توانـايي      توان گفت به دليل اينكه كودكان سواد رسانه        مـجموع مي  در
ها   پذيري آن  ها را ندارند و در نتيجه تأثيرپذيري و آسيب        هاي پيچيده رسانه    تجزيه و تحليل پـيام   

  . ها بسيار زياد است در مقابل رسانه

  اي؛ توانمندسازي مخاطب توسعة سواد رسانه
هاي نوين و  ها و مخاطبان و نيز رسانه مسائل گوناگون مربوط به كژكاركردهاي تعامل رسانهدر مقابل 

اي در  ترين راهبردهايي كه بر سوية مخاطبان متمركز است، گسترش سواد رسانه كاربران، يكي از مهم
طالح افـراد، اصـ  بـسياري از  آيد بـراي   اي به ميان مي   وقتي سخن از سواد رسانه    . ميان مخاطبان است  

گيري از محـصوالت     هاي نوشتاري يا بهره   اي، به معني توانايي مطالعة مطبوعات و رسانه        سواد رسانه 
اي، اسـتفاده از     يا توانايي كار كردن بـا رايانـه مـثالً دانـستن اصـطالحات رايانـه                ديداريشنيداري و   

اي، اسـتفاده از فـضاي       يانـه هـاي را   اي يا توانايي استفاده از بـازي      افزارهاي رايانه   افزارها و سخت   نرم
... هـاي اجتمـاعي و       هـا، شـبكه    ها، سايت  نوشت  وجو، وب   گيري از موتورهاي جست    مجازي و بهره  

. اي، متفاوت اسـت    اي، با اين برداشت از سواد رسانه      ات از سواد رسانه   تباطمراد محققان ار  اما  . است
هـاي   ري و ديـداري يـا رسـانه       گيري از محـصوالت شـنيدا     گرچه توانايي خواندن مطبوعات و بهره     

اي، هـا بـه معنـاي سـواد رسـانه      اي شده است اما اسـتفاده از آن  مجازي، باعث ضرورت سواد رسانه    
گنجد كه   مي“اي آموزش رسانه”ها ذيل مفهومي به نام  يادگيري اين نوع توانمندي. شودمحسوب نمي

هـاي   اي، آموزش د آمدن هر نوع رسانهاي طوالني دارد و در حقيقت، در هر دورة زماني با پدي     پيشينه
هاي گوناگون متناسب بـا توسـعه يـك          نسل. گيري از آن نيز ضرورت پيدا كرده است        مربوط به بهره  

گيـري از آن رسـانه، در اسـتفاده مـؤثر از آن        هاي بهـره   اند با يادگيري مهارت    نوع رسانه، تالش كرده   
ندن، براي استفاده از رسانة كتاب و سپس مطبوعات اي، توانايي خوا براي مثال، در دوره. متبحر شوند

  .ضرورت داشت
اي رسـانه هاي  انواع پيام در معرض   ها پيوسته    ان رسانه مخاطبدانشمندان ارتباطات،   از ديدگاه   

به ايـن قـدرت و تـوان تحليـل و           . ها درك، تحليل و تفسير شوند     هستند كه الزم است اين پيام     
اي  هر چه ميزان سواد رسانه    . شود  گفته مي  “اي سواد رسانه ”الح  اي در اصط   هاي رسانه تفسير پيام 

ها، تحليل و تفـسير      فردي باالتر باشد، قدرت و توان بيشتري در شناخت و درك محتواي رسانه            
اي بيشتر باشد، آسيب پذيري او در        ها دارد و هرچه اين توانايي در يك مخاطب رسانه           و نقد آن  

شخيص و بينش او در اين خصوص كه خود يا اطرافيانش از چه             ها كمتر و قدرت ت     مقابل رسانه 
اي بهـره بگيرنـد يـا اينكـه در صـورت اسـتفاده از هـر                 هايي و نيز چه محصوالت رسـانه      رسانه

ها، مضامين و محتواي    هاي آن مصون باشند يا از پيام      اي، چگونه در مقابل آسيب    محصول رسانه 
  .واهد بودها، بهره مناسب بگيرند، بيشتر خ مفيد آن
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هاي بـشري و نيـز       اي بر اين رويكرد استوار است كه با گسترش آگاهي          موضوع سواد رسانه  
ها براي مخاطبـان پديـد       ها و منابع مختلف دستيابي به انواع پيام        با تنوع روزافزوني كه در رسانه     

 دارد و   كند، قـرار   تأثير بافتي كه مخاطب در آن زيست مي         ها تحت  آمده است، تأثيرگذاري رسانه   
اي، نخست، لزوماً از تأثير بسيار بااليي برخوردار باشند و دوم،      هاي رسانه  گونه نيست كه پيام     اين
بر اين اساس ممكن    . ها را داشته باشند    اي همان تأثير مورد نظر توليدكنندگان پيام       هاي رسانه  پيام

به نوعي نگاه دربارة ايـران      ، با تماشاي اين فيلم      300است براي مثال، تماشاگران آمريكايي فيلم       
ها ايجاد شود كه ايرانيان ملتي خشن و جنگجو هستند، در حـالي               برسند و چنين برداشتي در آن     

هاي  كه مخاطبان ايراني با تماشاي اين فيلم، به نوعي اشمئزاز دربارة اين فيلم برسند چرا كه پيام                
تـأثير    ت هـر دسـته از مخاطبـان، تحـت         در اين مورد تفسير و برداش     . جويانه بدانند  فيلم را ستيزه  

ها است و لزوماً آن معني مورد نظر زك اسنايدر، كارگردان ايـن فـيلم،                 دانش فرهنگي پيشين آن   
  . آيد در نظر همة مخاطبان نمي

بيـشتري  و توانـايي   به قدرت   مخاطبان  اي اين است كه     هدف اصلي سواد رسانه   در حقيقت،   
اي بـه افـراد توانـايي       سـواد رسـانه   . اي دست يابند  ي رسانه هايامدر تفسير، تعبير، تحليل و نقد پ      

ل شـوند، در    يبدتها  ن خالق پيام  ابخشد تا ضمن اينكه متفكراني منتقد باشند خود نيز به مولد           مي
 را متحول ساخته، بر فهم و ادراك ما از خودمـان،       مختلف  جوامع ،هاي ارتباطي ورياحالي كه فن  

اي، مهارتي حيـاتي   مندي از سواد رسانه    بهره گذارد، مسلماً ثير مي أجوامعمان و تنوع فرهنگي ما ت     
اي در مفهوم وسيع خـود شـامل توانـايي          سواد رسانه . آيدبراي قرن بيست و يكم به حساب مي       

هـاي مكتـوب،    دسترسي، تحليل، ارزيابي و پردازش فعـال اطالعـات در اشـكال مختلـف پيـام               
اي پاسـخي ضـروري، غيرقابـل اجتنـاب و           رسـانه  به عبـارتي سـواد    . ديداري و شنيداري است   

  . پيچيده و دائم در حال تغيير و تحول اطراف ما استاي  رسانهبه محيط انه نگر واقع
اي اين است كه به قدرت تشخيص، تحليل و شناخت مخاطبان از             مبناي اساسي سواد رسانه   

انمنـدي الزم را بـراي مـصون        گيرنـد، تو   هايي كه فرا مـي     ها با آموزش    ها اعتماد شود و آن     رسانه
اي  گذاران فرهنگي و رسانه     كنند، اما چنانچه سياست    اي پيدا مي   هاي رسانه  ماندن از عوارض پيام   

ها افـراد داراي قابليـت و ظرفيـت چنـين شـناخت و                چنين رويكردي اتخاذ نكنند و در نظر آن       
نـين فـضاي اعتمـادي بـا        در چ . اي منتفي خواهد بود    ادراكي دانسته نشوند، آموزش سواد رسانه     

هـايي   تـوان ضـمن پـرورش نـسل        توانمند شدن مخاطبان، به ويژه كودكان، جوانان و زنـان مـي           
هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي اقتصادي تحميل شده بـر            فرهيخته، از  بسياري از هزينه     

  .    كشور جلوگيري كرد
 ،ايه سـواد رسـانه     اينكـ  دبـا وجـو   نكتة اساسي كه بايد به آن توجه داشت، ايـن اسـت كـه               

اي وارد  سـواد رسـانه   د، امـا    كنـ ها مطرح مـي   ثيرات رسانه أهاي انتقادي را در خصوص ت      پرسش
 ة همـ  كمك به  ، بلكه هدف اصلي آن    شود،اي نمي  و توليدات رسانه   هارسانهچالش و مخالفت با     
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 كه در برابر محيط     يا سواد رسانه  هاياز طريق مهارت  است تا   ويژه كودكان و نوجوانان     ه  افراد ب 
، نقـاد هـا    كمك كند تا در خصوص انواع رسانه       ،پذيرنداي عصر حاضر بسيار آسيب    رسانهآلودة  

  .دگر باشن تحليلدقيق و 
اي در جهان، بيش از سه دهه است و بيـشتر در  كـشورهاي ژاپـن و            عمر دانش سواد رسانه   

 برخي كشورها، مصون شـدن      علت عمده برجسته شدن اين موضوع در      . كانادا مطرح بوده است   
مخاطبان، به ويژه كودكان در مقابل انواع تبليغات تجاري و گاه خشونت و نيز برخـي مـضامين                  
مشابه ديگر بوده است كه به منظور حمايت از مخاطبان، اين بحث به تدريج جايگاه خود را در                   

  .محافل علمي جهان گشود
اي اهميت دارد كه آن را يك مـاده درسـي    زهاي به اندا در برخي از اين كشورها، سواد رسانه 

انـد و آن را      هاي تحصيلي راهنمايي تا مقطع ديپلم به رسميت شـناخته         در ميان مواد درسي دوره    
اي در  ادبيـات سـواد رسـانه     . اند  سال و مقاطع تحصيلي باالتر نيز طراحي كرده         براي سنين بزرگ  

قاالتي محدود، ترجمة يك كتاب و يك       كشور ما كمتر از يك دهه است كه مطرح شده اما جز م            
  .طور جدي و مستقل به اين مقوله پرداخته نشده است ، بهفصلنامة رسانهنامة ويژه

بخشي در زمينه  گسترش نشريات حوزة رسانه در كشور، به ويژه با رويكرد تحليلي و آگاهي
ني و نيـز تقويـت      هـاي راديـويي و تلويزيـو       اي در جهان و ايـران، توليـد برنامـه          توليدات رسانه 

اي را   تواند به تدريج زمينة تعميق و گسترش سواد رسـانه          هاي مجازي با اين رويكرد مي      فعاليت
  .  در ميان مخاطبان ايراني فراهم كند

اي در درجة نخـست بايـد بـر كودكـان متمركـز       الزم به تذكر است كه گسترش سواد رسانه     
بريم و ضـرورت دارد بـا    ن در غفلت به سر مي    رسد در اين زمينه در كشورما      باشد كه به نظر مي    

نخست اين دسـته از     ...) اي و    شامل فيلم، بازي رايانه   (اي   توليد نشريات و ديگر توليدات رسانه     
تـر   مهم. اي، خلع سالح هستند، توانمند شوند      ها كه در برابر انواع توليدات رسانه       مخاطبان رسانه 

شـوند، ضـرورت     اي مـي   مك به توسعه سـواد رسـانه      اي كه باعث ك    از اين گونه توليدات رسانه    
در نگاه مـديريت    . اي براي كودكان و نوجوانان است      هاي سواد رسانه   ها و كالس   تشكيل كارگاه 

هـا بـه     فرهنگي كنوني، تمركز الزم در ايـن زمينـه بـر كودكـان وجـود نـدارد و عمـدتاً تـالش                     
  .ستدانشجويان در دانشگاه يا اردوهاي دانشجويي معطوف شده ا

  اي در ايرانمالحظاتي دربارة اجراي برنامة آموزش سواد رسانه
اي، در كـشورهاي مختلـف بـا اهـداف     توجه به اين نكته ضرورت دارد كـه آمـوزش سـواد رسـانه             

هـاي سـواد    شود و در فضاي فرهنگي، اجتماعي خاص ايران نيز، اجراي برنامه          گوناگون، پيگيري مي  
ها  در بسياري از كشورهايي كه اقتصاد آزاد يا بازار در آن. طلبد مياي، اقتضائات خاص خود رارسانه

حاكم است، به دليل اين كه تبليغات تجاري گسترده، كودكان را هدف قـرار داده اسـت و كودكـان،                    
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گيرد كه اي با اين هدف، صورت ميروند، آموزش سواد رسانهاسيران اين گونه تبليغات، به شمار مي    
  .  و پيامدهاي ناخوشايند تبليغات تجاري، مصون بمانندكودكان، از عوارض
اي كنوني ايران، ضـروري اسـت كـه عـالوه بـر تـالش بـراي دسـتيابي بـه                در محيط رسانه  

اي بر شناخت هاي سواد رسانه  اي داخلي، بخشي از برنامه    توانمندي نقد و تحليل توليدات رسانه     
اي هـاي تلويزيـوني مـاهواره     ون شـبكه  اي فرامـرزي همچـ    و ارزيابي اهداف و محتـواي رسـانه       

  . اختصاص يابد
هـاي گونـاگون     اي در ايران، نيازمند همكاري گسترده دسـتگاه        اجراي برنامة آموزش سواد رسانه    

فرهنگي، اعم از سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش و پـرورش،                 
 جوانان، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات       وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ورزش و       

هـا،   هاي فرهنگي شهرداري   ها يا معاونت   اسالمي حوزة علمية قم، ستادهاي اقامة نماز جمعه، سازمان        
هـاي فرهنگـي مـساجد و         هـا، كـانون    سازمان بسيج مستضعفين، نهاد نمايندگي رهبري در دانـشگاه        

  .است... موسسات فرهنگي غيردولتي
اي و آمـوزش آن، مـسائل        ل گوناگون از جمله ناآگاهي دقيق از موضوع سواد رسـانه          به دالي 

 دانـش در زمينـة سـواد         اي، نبود متخصصان كافي صـاحب      مربوط به بودجة اجراي چنين برنامه     
هـاي   هاي فرهنگي كـشور بـه منظـور اجـراي برنامـه            اي، ناهماهنگي مطلوب ميان دستگاه     رسانه

اي به عنوان راهبـردي      دهي به ضرورت آموزش سواد رسانه       اولويت مشترك ملي، و عدم باور يا     
هـاي سـنتّي و      مخاطب محور باعث شده است تا بسياري از مخاطبان و كـاربران ايرانـي رسـانه               

  . ها منفعل باشند اينترنت در برابر اين رسانه
كـشور  هاي فرهنگـي بنيـاديني كـه در          رسد در گام اول همچون بسياري از برنامه        به نظر مي  

سـند تحـول    ” و   “نقـشه جـامع علمـي كـشور       ”اند همچون    تدوين شده و به مرحله اجرا رسيده      
برنامه جامع آموزش   ”، ضروري است شوراي عالي انقالب فرهنگي،        “بنيادين آموزش و پرورش   

هاي فرهنگي كشور را در اجـراي         در كشور را تدوين و نقش هر يك از دستگاه          “اي سواد رسانه 
          . ندكآن تعيين 

اي در ديگر كشورها، با توجه به محيط فرهنگـي و            هاي سواد رسانه   در ادامه با مطالعة برنامه    
هـايي طـرح شـده      ـ اجتماعي كشور پرسـش     آفرين در محيط فرهنگي    هاي نقش  نهادها و سازمان  

اي در ايـران    هـاي آمـوزش سـواد رسـانه       هـا در اجـراي برنامـه        است كه چگونگي پاسخ بـه آن      
  . ننده خواهد بودك تعيين

 اي هايي عمومي دربارة سواد رسانهپرسش
طور عمومي،  به. اي، متناسب با بافت و فرهنگ يك كشور است پرسش از تعريف سواد رسانه.1

اي، بـه عنـوان توانـايي دسترسـي، تحليـل و ارزيـابي قـدرت توليـدات                  معموالً سواد رسانه  
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طور روزمـره بـا آن مواجـه هـستيم،         ي كه به  ااي متني، صوتي و تصويري يا چندرسانه       رسانه
يا در تعريف   . دهندشود كه بخش مهمي از فرهنگ امروز در جهان را تشكيل مي           تعريف مي 

ها و مهارت توليـد     اي، توانايي دسترسي، تحليل و ارزيابي قدرت رسانه        ديگري، سواد رسانه  
  .شوداي قدرتمند دانسته ميهاي رسانهپيام

اي در ايران چيست؟ آيا بايـد توجـه    هاي مربوط به سواد رسانه    ف برنامه  هدف و مخاطب هد    .2
هاي ديجيتال صورت بگيرد، چون نوجوانان و جوانان كشورمان، بيشتر از اين            ويژه به رسانه  

هايي كه احياناً   اي يا برنامه  هاي مربوط به سواد رسانه    كنند؟ آيا بايد برنامه   ها استفاده مي  رسانه
  شوند؟شوند، در كنار يكديگر اجرا ها اجرا ميش مصرف رسانهدر زمينة افزاي

طـور روزافزونـي، بـه ويـژه در ميـان نـسل جديـد                اي، بـه   خالقيت در ارائة توليدات رسـانه      .3
هـا و پيگيـري عالئـق خـود         ها كه از فضاي مجازي براي ارائه ديدگاه       كنندگان رسانه  مصرف
هـاي سـواد    برنامـه ءاي هم جزهاي توليد رسانهرتآيا بايد مها  . شودگيرند، ديده مي  بهره مي 
اي وجـود نـدارد؟     ها ذيل سـواد رسـانه     گونه برنامه اي باشند يا ضرورتي به اجراي اين      رسانه

... نويسي، طراحـي سـايت، نگـارش مقالـه و          هاي توليد فيلم، كليپ، وب    براي مثال، مهارت  
  ضرورت دارد يا نه؟

هـا و فـضاها    در مدارس آموزش داده شود يـا در ديگـر محـيط    اي عمدتاً  آيا بايد سواد رسانه    .4
اي وجود دارد؟ نظام آمـوزش      همچون مساجد و فرهنگسراها هم امكان آموزش سواد رسانه        

  آموزان آموزش دهد؟اي را به دانشتواند سواد رسانهكارهايي مي و رسمي با چه ساز
ي در مـدارس طراحـي و انديـشيده         اآيا تمهيدات و مقدمات الزم براي اجراي چنين برنامـه         

اي را دارنـد؟    شده است؟ براي مثال، آيا معلمان، دانش و توانايي الزم براي آموزش سواد رسانه             
  هاي مورد نياز در اين زمينه، مجهز هستند؟آيا به مهارت

همچون ديگر مواد درسي ابتدا بايد خـود معلمـان مـدارس، آمـوزش ببيننـد تـا بتواننـد                     آيا
  آموزان منتقل كنند؟  خود را به دانشهاي آموخته

اي به عنوان يك مـادة درسـي مجـزا در مـدارس آمـوزش داده شـود يـا                     آيا بايد سواد رسانه    .5
هاي مربوط به آن در دل ديگر مواد آموزشـي گنجانـده شـود؟ بـراي مثـال، برخـي از                      بحث

يا برخـي از    مباحث آن ذيل دروس تعليمات اجتماعي و علوم اجتماعي آموزش داده شود؟             
تعلـيم  ) كـار و فنـاوري    (اي  اي در دروس فني و حرفه     هاي مربوط به توليدات رسانه    مهارت

  داده شود؟
هـاي  تـوان در اجـراي برنامـه      هـايي را مـي     عالوه بر آموزش و پرورش، چه نهادها و سازمان         .6

استا قابـل   ها در اين ر   هايي در اين سازمان   اي دخيل كرد؟ چه نوع برنامه     آموزش سواد رسانه  
ها  هاي فرهنگي شهرداري  هاي فرهنگي هنري يا معاونت    اجرا هستند؟ براي مثال، آيا سازمان     
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هـا، بـه    اي در ميان خـانواده    توانند از فرهنگسراها به منظور آموزش و ترويج سواد رسانه         مي
  دار و كودكان بهره بگيرند؟ ويژه زنان خانه

و نهـاد نماينـدگي رهبـري در        و فنـاوري    آيا معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقـات        
اي دانـشجويان،    براي ارتقاي سـواد رسـانه      هاي گوناگون دانشجويي   ها و نيز انجمن    دانشگاه

  ساز و كارهايي را تمهيد خواهند كرد؟ 
هاي فرهنگي مساجد و مؤسـسات فرهنگـي غيردولتـي، در ايـن زمينـه وارد عرصـه                  آيا كانون 
  خواهند شد؟ 

ترين سازمان فرهنگي در كشور كـه در اجـراي اغلـب             به عنوان پررنگ   سازمان صدا و سيما   
شود، در اين زمينـه چـه نقـشي را بـه            گيري به آن داده مي     هاي فرهنگي كشور نقش چشم    برنامه

اي هايي در زمينة تقويـت سـواد رسـانه        عهده خواهد گرفت؟ آيا اين سازمان، متولي توليد برنامه        
هايي بـه منظـور تقويـت قـدرت نقـد و تحليـل           اي مثال برنامه  مخاطبان خود خواهد شد؟ آيا بر     

  توليد و پخش خواهد كرد؟.... ها و ويدئوها، انيميشن ـ ها، موزيكهاي سينمايي، سريال فيلم
هايي مانند شبكه دو و آموزش كه به جهت ماهيت و كاركرد،            آيا صدا و سيما، به ويژه شبكه      

برخوردارند و بالقوه كودكـان و نوجوانـان از مخاطبـان          هاي آموزشي بيشتر و باالتري      از ظرفيت 
هايي به منظور آموزش اين دو دسـته        روند؟ اقدام به توليد برنامه     اصلي اين دو شبكه به شمار مي      

ها، آثـار و تبعـات روانـي         اي، كاركردها و كژكاركردهاي آن    هاي رايانه از مخاطبان در زمينه بازي    
  خواهد كرد؟... اي و هاي رايانهاي، محتواي انواع بازينههاي راياها، اعتياد به بازي آن

هايي   هنري برنامه  ةآيا نهادهايي مانند معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و حوز           
را به منظور تقويت قدرت ارزيابي و تحليل مردم از آثار هنري همچـون توليـدات موسـيقيايي،                   

اجـرا  .... ل عكاسي، نقاشي، گرافيك، نگـارگري و        هاي گوناگون هنرهاي تجسمي شام    زيرشاخه
هاي دائم و پيوسـته خـود در زمينـة           خواهند كرد؟ آيا شوراي فرهنگ عمومي كشور، در دغدغه        

اي را به عنوان راهبردي اثربخش مورد نظـر خواهـد           فرهنگ عمومي، راهبرد تقويت سواد رسانه     
   پيشنهاد دهد؟ حقوقي خوديتك اعضاداد تا بتواند اجراي آن را به تك

 نماز جمعه در سراسر ةاي در دستور كار ستادهاي اقامآيا امكان دارد كه آموزش سواد رسانه      
 آثـار و  ة جمعه سراسر كـشور كـه معمـوالً بـا دلـسوزي فـراوان دربـار       ةكشور قرار گيرند و ائم   

اين ميان  دهند و در    اي معارض با فرهنگ بومي هشدار مي      پيامدهاي منفي آثار و توليدات رسانه     
 و مـستمعان و مخاطبـان خـود را بـا            اند، راهبردي ايجابي را در پيش گرفتـه       بسيار اثرگذار بوده  

هاي خـود را بـه طـرح         اي آشنا كنند و گاه، به جاي اين كه بخشي از خطبه           موضوع سواد رسانه  
دهند بـه طـرح مبـاحثي ذيـل         دغدغه و مسئله در خصوص توليدات ناسالم فرهنگي اختصاص          

-هـا را در برابـر ايـن    اي مردم بپردازند تا آناي با عنوان تقويت قدرت نقد و تحليل رسانه    مهبرنا
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 جمعه از طرح    ةاي قابل اجرا است؟ آيا ائم     اي مصون كنند؟ آيا چنين برنامه     گونه توليدات رسانه  
  ؟اي استقبال خواهند كرد و در برابر آن، انعطاف و آمادگي الزم را خواهند داشتچنين ايده

اي در كشور قابـل اجـرا خواهنـد بـود؟           هاي سواد رسانه   آيا بدون تأمين حمايت مالي، برنامه      .7
اجتماعي در اين عرصـه پيـشگام شـوند و در           ـ    هاي گوناگون فرهنگي   ترديد بايد سازمان   بي

آيا ممكن است همچون بسياري از بنيادهاي       . هاي خود به اين موضوع بها بدهند      ريزيبرنامه
بنيـاد ملـي سـواد      ”تأسـيس   . انـد  ه در طول دو دهة اخير در كشور تأسـيس شـده           فرهنگي ك 

هـاي گونـاگون     نيز در دستور كار قرار گيرد كه متولي هماهنگي و اجـراي برنامـه              “اي رسانه
اي در سراسر كشور باشد يا ساختار پيچيدة اداري كشور اجـازه تأسـيس چنـين                سواد رسانه 

هـاي فرهنگـي موجـود      هاي سازمان ها و قابليت   از ظرفيت  دهد و صرفاً بايد   سازماني را نمي  
  بهره گرفت؟

اي افراد مختلف، اعم از كودكان و نوجوانان        هايي براي ارزيابي ميزان سواد رسانه      چه شاخص  .8
هاي افـراد  ها و توانمنديها در دسترس وجود دارند؟ آيا با سنجش مهارت هاي آنو خانواده 

اي ها در زمينـة سـواد رسـانه        توان به شناختي از توانمندي آن      مي ايدر زمينة توليدات رسانه   
هايي طراحي شوند كه قابليـت سـنجش شـناخت          رسيد؟ آيا براي اين منظور بايد پرسشنامه      

  ها را بسنجند؟  اي را داشته باشند و قدرت نقد و تحليل آنافراد از محتواها و توليدات رسانه

     نوشت پي
، “هـاي خـارجي      بـا تأكيـد بـر انيميـشن        تأثيرات انيميشن بر كودكان   ”ان دربارة   نظرسنجي از مردم تهر   . 1

  .1391پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

  منابع
 .انتشارات رشد   ترجمة حسين شُكركُن، ،روانشناسي اجتماعي  ).1386( ارونسون، اليوت

هاي جنـسيتي     نمايش كليشه  ةحو ن ؛سازي براي كودكان   والت ديزني و كليشه   ” ).1389( صوفياني، اعظم  ده
نامـه كارشناسـي ارشـد علـوم ارتباطـات دانـشگاه عالمـه               ، پايـان  )انيميشن (“يهاي پويا نماي   در فيلم 

 .طباطبايي به راهنمايي دكتر حسيني پاكدهي
بـه سـوي منـشور سـينماي كـودك و       ).1383(سعيديان، ايما، كيومرث كلهر و محمدرضا رضايي بايندر      

  . بنياد سينماي فارابي ،)گام دوم(نوجوان 
، ترجمة عليرضا دهقان، انتشارات دانـشگاه       هاي ارتباطات نظريه   ).1384 ( جيمز  سورين، ورنر و تانكارد،   

 . تهران

 ةترجمـ . هـاي جمعـي    كودكان و خـشونت در رسـانه      . )1380 (اوال كارلسون ) و(فون في ليتزن، سيسيليا     
 .و سيماي جمهوري اسالمي ايران  صدااي مهدي شفقتي، مركز مطالعات و سنجش برنامه
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 كنـد،   ها كودكان را دچـار وحـشت مـي          چگونه تلويزيون و فيلم   : ترسممامان من مي   .)1380(  كنتر، جوان 
  .السادات ساكت، بنياد سينمايي فارابيترجمة عبدالرضا زارعي؛ ويراستار اكرم

. “هاي خارجي    با تأكيد بر انيميشن    كانتأثيرات انيميشن بر كود   ”دربارة   .)1391( نظرسنجي از مردم تهران   
  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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