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چكيده
بررسي نقش رسانه در فرايند پرورش كودكان به عنوان مخاطبين بالقوه و بالفعل رسانه :  هدف
از متون مرتبط پيرامون موضوع شناسايي و كتابشناسـي  اي   باشد. سياهه  پژوهش مبتني بر بررسي متون مي :روش

 تحقيق شكل گرفت و سپس بر اساس ساختار مقاله از متون و منابع شناسايي شده به تناسب بحث استفاده شد.
ها آثار قابل توجهي بر مخاطبان خود دارنـد و كودكـان در معـرض أثيـرات     نشان داد كه رسانه بررسي :يافته

تواند اثرگذار باشد. اينترنـت بـا    هاي ديداري و شنيداري به مراتب بيشتر از ديگر رسانه مي رسانه منفي بيشتري هستند.
هاي خاص خود توانسته جمع تمام ويژگيهاي رسانه هاي ديگر را در خود داشته باشد و از طرفي كشش بيشتري ويژگي

اي هاي بـالقوه ن دليل مي تواند علي رغم فرصتدر بين مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان ايجاد كرده است. به همي
كه دارد، تهديد جدي عصر حاضر براي كودكان و نوجوانان باشد. تأثير رسانه ها و تهديدات آنها براي كودكان، يك 

مسئله جهاني شده است و براي حلّ آن و كاهش آثار منفي رسانه ها تمهيدات جهاني انديشيده شده است. 
ي نشان داد كه مديريت رسانه در حوزه كودك و كاهش آثـار منفـي آن نيازمنـد اراده    بررس گيري:نتيجه

عمومي است و الزم است كه همه نهادهاي متولي در سـطح محلـي، ملـي و بـين المللـي در ايـن زمينـه همگـام شـوند.          
الـدين و بـه ويـژه مخاطبـان     اي در بين وخانواده مهمترين نقش را در اين زمينه مي تواند داشته باشد. توسعه سواد رسانه

جامعه هدف، مي تواند در كاهش آثار منفي آن نقش موثري داشته باشد. تبديل تهديدات اين قبيل رسانه به فرصـت و  
بهره جستن از آن براي توسعه فرهنگ عمومي و دانش فردي و اجتماعي، از ديگـر عوامـل مـؤثر بـر كـاهش خطـرات       

 ها مي تواند باشد. رسانه
 رسانه، كودك، اينترنت، تلويزيون، راديو: كليدواژه ها
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 مقدمه

در اين نوشته سعي شده است به مقوله كودك و رسانه پرداخته شود و وجـوه ارتبـاط
و نقاط برخورد اين دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد. در نظريه كودك محـور در مقابـل

وع تقابل دارنـد و بـه منزلـهرسانه محور، آنچه برداشت مي شود، اين است كه اين دو موض
هاي مكررصفر و يك يا سياه و سفيد در نظر گرفته شده اند؛ در حالي كه بر اساس پژوهش

و متعدد انجام شده در اين حوزه، به صراحت بيان شده است كه اين دو موضوع نمي توانـد
رحالت صفر و يك داشته باشد، بلكه بيشـتر دو سـر طيـف اسـت كـه در فاصـله ايـن دو سـ        

توانند ارتباط بين دو سر را به هم پيوند دهند.البته تأثيرطيف، عوامل و مسائلي هستند كه مي
ها وابسـته اسـت. درهر طرف بر ديگري به عوامل و عناصر درون طيف و نحوه چيدمان آن

هاي آن مد نظر بوده است. همان طـوراين مقوله رسانه به طور عام بررسي شده و همه قالب
د، عناصر داخل اين طيف كه حالت ارتجاعي نيز دارد، مي تواند شـامل مـوارديكه ذكر ش

ها به رسانه،شود مانند: انواع و اقسام رسانه، كاركردهاي رسانه، مفاهيم حوزه رسانه، نگرش
-انتظارات از رسانه، متوليان و صاحبان رسـانه و اهـداف ايجـاد رسـانه، توليـد، توزيـع و بـه

هاي مخاطب، محيط رسانه، محيط كاربر و مخاطب، عناصـرالعملكارگيري رسانه، عكس 
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فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... اين عناصر مي توانند قوت و شدت اثر هريك از
دو طرف طيف را بر ديگري افزايش يا كاهش دهند.

در اين ميان الزم است ابتدا هريك از عناصر موجود در اين طيف بازشناسـي شـده و
ها بر روابط حاكم بر طيف تعيين شود. در پايـان راهكارهـايي بـرايان اثر هريك از آنميز

بهبود آثار مثبت هريك بر ديگري بيان خواهد شد.

تعريف رسانه
براي شناخت بيشتر درباره يك موضوع، بهترين و نخسـتين مرحلـه، تعريـف جـامع از

ريف رسانه مي پردازيم؛ تا حيطه آن راها ابتدا به تعموضوع است. از اين رو در مقوله رسانه
اسـت كـه» Medium«به طور كامل مشخص نماييم. رسانه اصطالح فارسي شده واژه التين 

است و منظور از آن گروهـي از ابزارهـا هسـتند كـه مـورد توجـه تعـداد» Media«جمع آن
اين تعريف به طوراند. البته رسانه در هاي جديد به وجود آمدهكثيري قرار گرفته و از تمدن

كامل معرفي نشده است، زيرا چنين ابزارهايي محدود و منحصر بـه وسـايل ارتبـاط جمعـي
اي اسـت كـهنيست. از اين رو بايستي به تعريفي دقيق تر پرداخت. رسانه به معني هر وسـيله 

بتـه). ال20121اي را انتقال دهد. (انجمن ملي براي آموزش جوانان...،ها و افكار عدهفرهنگ
ها نيز ارائه شده است كه ما به تعريفي از رسانه تعـامليتعريف هاي خاصي براي انواع رسانه

اشاره مي كنيم.

دسته بندي رسانه ها
توان دسته بندي كرد تا درك بهتـري از رسـانه و نقـش وها را از چند منظر ميرسانه

تباطات در مداخل خود، رسـانهالمعارف بين المللي رسانه و اركاركرد آن ايجاد شود. دائره
را به دسته هاي زير تقسيم كرده است.

1 . National Association for the Education of Young Children and the Fred Rogers Center for Early Learning and 
Children’s Media 
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 راديو و پخش برنامـه هـاي تلويزيـوني بـر روي مجموعـه آي پـاد و پخـش
كننده هاي قابل حمل و يا بر روي تلفن هاي همراه

 ها و پخش برنامه هاي تلويزيون و يا بر روي دي وي دي و شـبكه هـايفيلم
ايماهواره

 هـا و يـا دسـتيهـاي شخصـي، لـپ تـاپ    اي بـر روي رايانـه  رايانههاي بازي
هاي تعاملي اينترنتها و بازيماژول

 تلفن ثابت و تلفن همراه
 هاي همراه و رايانه هاي روميزيرايانه
 ــانه ــاق   رسـ ــد اتـ ــاطي ماننـ ــاي ارتبـ ــراه وهـ ــن همـ ــو، تلفـ ــاي گفتگـ هـ

)1،2008ايميل(ادگار
 تلويزيون كابلي و تلويزيون شبكه اي 

 2،2003هاي ضبط و پخش صدا (دونالدسيستم(
 هـايها، وب سياهاينترنت و تمام خدمات قابل دسترس در اينترنت (وبالگ

هـا، پادكسـتهـا، اشـخاص و شـركت   ها، نهادها، شـركت مربوط به سازمان
)2012، 3رسانه اجتماعي و....) (

 كاركردهاي رسانه

كنـيم؛ عصـري كـه در آنزنـدگي مـي  هـا  در نظام نو پديد جهاني، ما در عصر رسـانه 
هـايهـا بـا اتخـاذ سياسـت    هاي گروهي جزو جدايي ناپذير زندگي مـا هسـتند. رسـانه   رسانه

بخشـند. كـاركردكنند و سرعت مي متفاوت ارتباطي، توسعه فرهنگي كشورها را آسان مي
ها در عصر ارتباطات، بي شـك در همـه ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي و فرهنگـي جوامـعرسانه

بشري انكار ناپذير است. امروزه جامعه اي توسعه يافته تلقـي مـي شـود كـه بتوانـد در كنـار

1 . Edgar 
2 . Donald 
3 . Mass media 
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هاي اجتماعي و اقتصادي مانند درآمـد سـرانه، توزيـع ناخـالص ملـي و نـرختوسعه شاخص
مرگ و مير، بر معيارهاي آموزش و اطالعات و در حقيقت عنصر دانـايي اجتمـاعي تأكيـد

ايل نوپديد ارتباط جمعي با توليـد و توزيـع مطلـوب اطالعـات،اي وسكند. در چنين جامعه
هاي گوناگون و ضروري به عهده مي گيرند و جامعه را درنقش زيادي در باالبردن آگاهي

نيل به تعالي و ترقي همه جانبه ياري مي كنند.
امــروزه كاركردهــاي ســه گانــه وســايل ارتبــاط جمعي(خبــري، آموزشــي، تبليغــي و

هـاياي است، در حالي كه قابليـت متخصصان امر، كاركردهاي شناخته شدهسرگرمي) نزد 
هايي فراتر از تبليغ و سرگرمي، نزد بسـياري از برنامـه ريـزانوسايل ارتباط جمعي در حوزه

اي از ابهام قـرار دارد(كـاظماجتماعي همچنان به صورت يك رازواره باقي مانده و در پرده
).1389زاده،

اركردهاي جاري و مرسـومي كـه بـراي آن تعريـف شـده، در تغييـررسانه با وجود ك
ها بـه موضـوعات خـاص نقشـي بسـزا دارنـد. بـهساختار جامعه، باورهاي مردم و نگرش آن

-همين جهت محققان و نويسندگان حوزه رسانه وقتي از رسانه و كاركردهاي آن سخن مي

و عمـدتاً منفـي اسـت، زيـرا بيشـتر ها بر كودكان، زيـاد گويند، عقيده دارند كه تأثير رسانه
هـاانـد كـه رسـانه   گيرندگان پيام منفعل هستند. حتي كودكان را به ظرف خالي تشبيه كـرده 

كننـد. بـه عقيـدة كارشناسـان،هاي خود، آن گونه كـه مـي خواهنـد، پـر مـي     ها را با پيامآن
و به ويژه كودكـان و گيري از اين ابزار قدرتمند، قصد دارند مخاطبانصاحبان رسانه با بهره

).2007، 1نوجوانان را شست و شوي مغزي دهند(بولت
هـاييهـا بـه يـك ميـزان، از قـدرت كـافي بـراي چنـين خواسـته         البته همه انواع رسانه

ها نيـز بـه يـك انـدازه، مانـدگاري و دوام نـدارد. برخـيبرخوردار نيستند و آثار همه رسانه
هاي ديداري و شنيداريمدتي برخوردارند، مانند رسانهها از اثرگذاري سريع و كوتاه رسانه

هـا اثرگـذاريهـا؛ در حـالي كـه برخـي رسـانه     از جمله تلويزيون، سـينما، راديـو و مـاهواره   
تـر اسـت. از ايـن دسـتها به مراتب بيشـتر و عميـق  كندتري دارند، ولي ماندگاري آثار آن

1 . Boldt 
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اره كـرد، از جملـه كتـاب، روزنامـه وهاي نوشتاري و مكتوب اشها مي توان به رسانهرسانه
هاي ذاتي كه دارنـد،هاي فيزيكي خود و محدوديتمجالت. اين رسانه ها به لحاظ ويژگي

كننـد. امـاها را منتقل مـي كند تر از رسانه هاي ديداري و شنيداري موصوف، مفاهيم و پيام
رنـد و مانـدگاريهاي ذاتي مي توانند اثري عميـق تـر بـر جـاي بگذا    به لحاظ همان ويژگي

هـاي ديـداري وهـاي نوپديـد و رسـانه    بيشتري داشته باشند. سـرعت انتقـال پيـام در رسـانه    
شنيداري زياد است و مي كوشند كه از تمام حواس اداركي مخاطب بهره گيرند، لـذا آثـار

ها مشاهده مي شود، ولي فرصت فكر كـردن و تأمـل را از مخاطبـانوضعي سريعتري از آن
گذارند، بدين روي آثار آن نيزد و مجالي براي تعمق و تفكر روي مفاهيم پيام نميمي گيرن

ها خارج خواهند شداند، از ذهنكوتاه مدت خواهد بود. در نتيجه به همان سرعتي كه آمده
شوند.و به فراموشي سپرده مي

هاي رسانهويژگي
هـاهركدام از انواع رسـانه  هاي مشتركي را دارند، چنانكهها به طور عام ويژگيرسانه
اي به رسـانه ديگـر درها سبب مي شود رسانههايي خاص خود دارد. اين ويژگينيز ويژگي

هاي صاحبان رسـانه را سـريعتر وبرخي از كاركردها مقدم باشد و در برخي موارد، خواسته
ام بـردههـايي كـه نـ   تري تحقق بخشند. در عصر حاضر، از ميان تمام رسـانه به شكل مطلوب

هاي تركيبي و همچنين اينترنت بـه طـور خـاصهاي ديداري و شنيداري و رسانهشد، رسانه
،اي فوق العاده تركيبي است (تركيبي از انواع تمام رسانهكه رسانه هاي ديـداري، شـنيداري

تعاملي، متني و گفتاري و صامت)، از محبوبيت و جذابيت خاصي برخـوردار اسـت و بـيش
گيرد.ها، مورد استفاده قرار ميها در راستاي انتقال پيامنهاز بقيه رسا

هـا وجـود نـدارد، لـذا مـيهـاي همـه رسـانه   در اين مقاله، فرصت پرداختن به ويژگي
هاي غالب موجود را بررسي كنيم.هاي رسانهكوشيم ويژگي



75///  کودک، رسانه و ارتباط متقابل

هاي ديداري و شنيداري مشابهرسانه
بي ديداري و شـنيداري اسـت كـه در ارائـههاي تركيرسانه تلويزيون، از جمله رسانه

پيام، مي كوشد تا بيشترين حواس غالب را همزمان بكار گيرد، مانند: حـس شـنوايي، حـس
ديداري، و قوه تخيل و تفكر.

ها وتواند منفعتتواند يك قصه گوي فوق العاده خوب باشد. بعالوه ميتلويزيون مي
هاي تلويزيـونيكان داشته باشد، ازجمله: آموزشمزاياي زيادي براي مخاطبان به ويژه كود

هاي آموزشي و درسي كودكان. كودكان همواره به درام و نمـايش بـيشو كمك به برنامه
هـاهاي علمي كشش دارند. داستان ها با جامعه پيوند ناگسستني دارند. كودكان آناز برنامه

هـا در بـارهبـه آن را يك هـدف مشـترك، يـك نقشـه راه بـراي زنـدگي شـان و آمـوزش         
شان، و موقعيت و جغرافياي زندگيشان در دنيـا مـيشان، تبار و ريشه شان، فرهنگ احساس

پندارند. فرهنگ منسجم و هويت ملي نياز به توسعه و آمـوزش عمـومي و فراگيـر دارد. در
هر دوره سني، بدون استفاده از تجارب مشترك فرهنگـي، آمـوزش از سـنين پـايين ممكـن

يابـد(ادگار،هاي تلويزيوني و رسانه تحقّق ميبود. اين فرايند به كمك فيلم و برنامهنخواهد 
2008.(  

هاي فراواني با رسانه هاي مكتـوب دارد،ها، شباهتتلويزيون در اين بخش از ويژگي
هـاي ويـژه ايهاي ديداري و همراه شدن گفتار و متن و تصاوير متحرك، قابليتاما قابليت

مي دهد.به تلويزيون 
گيري از رسانه هاي ديداري و شنيداري افزايش يافته است، لذاگرايش به سمت بهره
هاي جديد را كاسته و ادبيات و فرهنـگ كهـن را هـمهاي رسانهاين روش مي تواند چالش

چنان براي نسل جديد، جذّاب و پركشش جلوه دهد.
هـاي تحليلـيفـاهيم و انديشـه  ها در انتقال مبراساس برخي از تحقيقات، نقش روزنامه

بيشتر از تلويزيون است، اما تلويزيون در انتقال مفاهيم احساسي و عاطفي و دروني موفّق تـر
).1385عمل كرده است (جواهري، 
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راديو(صدا)
اي فراموش شده در زندگي امروزه ي فرزندان ما است. راديـوراديو تنها دنياي رسانه

كنـد. زمـاني كـهن و خـوب شـنيدن انسـان را تقويـت مـي     اي است شنيداري كه شنيدرسانه
،كودكي به تلويزيون نگاه مي كند، خوب ديدن و خوب شنيدن، ربط دادن ديدن و شنيدن

كند و كودك از داده هاي بينـاييفعال نمودن حس شنوايي و حس بينايي ايشان تمرين مي
عامـل مثبـت ديگـري نسـبت بـهكند، ولـي راديـو   و شنيداري تلويزيون مستقيما استفاده مي

تلويزيون دارد و آن هم تقويت حس ذهني تخيل و رشد اين حس در كودكان است.

اينترنت
اينترنت نو ظهورترين رسانه عصر جديد است و به همان اندازه كه جوان است، بـراي

ها كشش و جاذبه دارد. سرعت رشد فناوري اطالعات باعث شد كه اينترنـت بـهتمام گروه
هاي ديگر در جذب مخاطب گـوي سـبقت راهاي ويژه اي دست يابد، از تمام رسانهابليتق

هـاي خيلـي بيشـتر ازبربايد و تا جايي پيش برود كـه تمـام رسـانه هـاي ديگـر را بـا قابليـت       
خودشان در دل خود جاي دهد. كمتر كاربري در اينترنت مي توان يافت كـه نتوانـد شـبكه

ايرا پيدا كند و اسـتفاده نمايـد. همچنـين كمتـر اسـتفاده كننـده       هاي تلويزيوني و راديويي
است كه با مفاهيمي همچون كتاب ديجيتال آشنايي نداشـته باشـد و لـذت اسـتفاده از يـك

 كتابخانه ديجيتال را نچشيده باشد.

معــدود اســتفاده كننــدگان اينترنــت را مــي تــوان يافــت كــه ارتبــاط راه دور صــوتي
با دوستاني در فاصله هزاران كيلومتر دورتر از خود و يا شايد همسـايهوتصويري همزمان را 

طبقه باالي آپارتمان خود را تجربه نكرده باشد. كمتر نوجوان و جـواني را مـي تـوان يافـت
كه شنيدن موسيقي دلخواه خـود را در اينترنـت تجربـه نكـرده باشـد و يـا بـه مـدد اينترنـت

راي دوستان خود بـه اشـتراك نگذاشـته باشـد و يـا ازهاي مورد عالقه مشترك را بموسيقي
هاي خاص را به ديگر دوستان به صـورت گروهـي وطريق پست الكترونيك خود، مناسبت

همزمان يادآور نشده باشد.
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اي است كه هنوز متخصصان حوزهاينترنت با اين همه ويژگي و قابليت، معدود رسانه
هاي بس بزرگ آن را. زمـانياند، نه فرصتهاي وحشتناك آن را شناختهكودك نه چالش

هم با هزينه هاي فـوق العـاده اي قليل و آننه چندان دور، استفاده از اينترنت فقط براي عده
گزاف ميسر بود. حال آنكه در زمان حاضر، هر كسي كه تلفن همراه دارد، امكـان اسـتفاده

هـاي اينترنـتناچيز. از مهمترين ويژگيهاي اينترنت را دارد، با هزينه اي از حداكثر قابليت
-هاي ناچيز، ابزارهاي واسط آسان ياب و حداقل مهـارت توان به راحتي دسترسي، هزينهمي

هاي فوق العاده باال و شكستن مرزهاي زمان و مكانتر جذابيتهاي كاربري، و از همه مهم
طلـب نيـز بـراياشاره كرد. اين همه جذابيت و كشش باعث شده است كـه افـراد فرصـت    

اي را بـه خـوبي شـناخته و بـه خـدمتهاي خود، اين ابزار قدرت منـد رسـانه  تحقق خواسته
بگيرند. به همين لحاظ لحظه به لحظه حجم اطالعات موجود در اينترنت با رشدي تصاعدي
در حال افزايش بوده و كليه مخاطبان و كاربران خود را در حجم عظيمي از اطالعات غـرق

.نموده است
هـا در زنـدگي روز مـرهشايد نسبت كمي از والدين، از انواع رسانه ها و كـاركرد آن 

آشنايي و آگاهي داشته باشند، ولي كودكان و نوجوانان با توجه بـه ذهـن فعـال خـويش در
ها ارتباط گرفته و آنها را وارد زنـدگي خـويش مـي كننـد. اينجاسـت كـهاسرع وقت با آن

بيان كودك و نوجوان نسـبت بـه دنيـاي رسـانه هـا، اهميتـي دراهميت شناخت والدين و مر
).2،ص1389خور مي يابد (رنجبريان، 

انتظارات از رسانه
ها مي رود، عمدتا تحقق اهداف متوليان و صاحبان رسانه است.انتظاراتي كه از رسانه

ننـد كـهاما اين انتظارات يـك طرفـه نبـوده و مخاطبـان نيـز انتظـاراتي دارنـد. لـذا وقتـي ببي         
انتظارات آنها مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته است، انتخابهاي جديدي خواهند داشت. هر

اي ممكن است پيامدهايي نيز داشته باشد.چند كه اين تغيير رسانه
نظريه جايگزيني اشاره به همين نكته دارد. در نظريه جايگزيني مطرح است كـه يـك

اي اقدام مي كند. ممكن اسـت ايـن انتخـابتخاب رسانهفرد بر اساس ذائقه خود نسبت به ان
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كـرده اسـت، هـر چنـداي شود كه مخاطـب قـبال از آن اسـتفاده مـي    جديد جايگزين رسانه
هاي جديـدي بـراي اسـتفادهاي، مزيتممكن است كه در اين جايگزيني و جابجايي رسانه

يك اصـل كـامال روشـنهايي را از دست بدهد. اصل جايگزيني كننده پديد آيد يا فرصت
اي بـر كودكـان و نوجوانـان اسـت. زمـاني را كـه مخاطـب صـرفدر حوزه تأثيرات رسانه

كند، به طور بالقوه، بقيه رسانه هاي ديگر را كنـار مـي گـذارد. بـه عنـوان مثـالاي ميرسانه
هاي رسانه تلويزيون، آن را براي تماشـاهاي خود و جذابيتوقتي كودكي بر اساس ويژگي

هاي ديگري مانند مطالعه، بازي كردن در بيرون از منزل، گفتگو باتخاب مي كند، فرصتان
هاي جذاب ديگر را از دست داده است.دوستان، و يا ورزش

خواسـتهترين دليل اين جايگزيني، انتظاراتي است كه وي از رسانه داشته و مـي  عمده
). همچنين بر اساس1،2007تراسبورگرلذت بيشتري از زمان صرف شده با اين رسانه ببرد(اس

، يك سخنران، هدفمند و مخفيانه، به منظـور2نظريه دستكاري اطالعات استيو مك كرناك
اغوا و فريب مستمع و شنونده خود، يكي از اصول گفتگو مانند كيفيت، كميـت، ارتبـاط و

روش را نقض مي كند. تئوري دستكاري اطالعات، چهار اصل را ارائه مي دهد.
 گردد به انتظارات شخصي كه مكالمه بر اساس آن انجام اصل كميت بر مي

مي شود. ما انتظار نداريم چيزي از اطالعات كنار گذاشته و حذف شود.
 اصل كيفيت اشاره دارد به انتظارات اشخاص كه اطالعات درسـت و كامـل

ارائه شود.
        يـك مكالمـهاصل رابطه، انتظاراتي را كـه اطالعـات مـرتبط مـي توانـد بـه

كند.كمك كند، توصيف مي
 اصل حالت و چگونگي ارتباط، ناظر بر اين است كه عناصـر چگونـه گفتـه

).3،1992شده، نه اينكه چه چيزي گفته شده است (مك كورناك

1 . Strasburger 
2. Steve A. McCornack 
3 . McCornack 
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اي، مي كوشند اهدفهاي رسانهگيري از ويژگياشاره شد كه صاحبان رسانه، با بهره
هند مخاطبان را از دست بدهند، بدين روي مي كوشـندخواخود را تحقّق بخشند؛ ولي نمي

هاي مخاطبان هم سو سازند تا ميزان جـذب آن توسـط مخاطـب بـههاي خود را با ذائقهپيام
حداكثر برسد. چنانچه اين ويژگي مورد توجه قرار نگيرد، به مرور زمان و گـاهي نيـز دفعتـا

دهند.ممكن است تمام يا بخشي از مخاطبان خود را از دست ب
هـا مـينظريه استفاده و لذت، رويكردهاي انساني متعددي را براي اسـتفاده از رسـانه  

ها اسـتفاده مـي كننـد. بـههاي متعدد، از رسانهپذيرد. بلومر و كتز معتقدند كه مردم به شيوه
هـا وجـودها بـه عنـوان كـاربران رسـانه    گان از رسانهعقيدة آنها داليل بسياري براي استفاده

گيرند كـه چگونـهد. با توجه به اين نظريه، استفاده كنندگان رسانه ها آزادانه تصميم ميدار
ها متاثر شوند.ها استفاده كنند و چگونه از رسانهاز رسانه

ها كه استفاده كنندگانارزش نظريه بلومر و كتز به وضوح مبتني است بر اين باور آن
ها دارند، انتخاب كنند. همچنين معتقدنـد كـها بر آنهتواند تأثيري را كه رسانهرسانه ها مي

كاربران، رسانه ها را صرفاً به عنوان يك وسيله انتخاب مي كنند. نظريه اسـتفاده و لـذّت بـه
تواند يكها ميهاي رسانهها خوشبين است. اين نظريه نهايتا معتقد است كه توانمنديرسانه

ويد كه ما چطور بايد به جهان نگاه كنيم. ايـن ايـدهاثر دورني بر زندگي ما داشته باشد و بگ
رسـدكنـيم، بـه نظـر نمـي    ها براي ارضاي نيازهاي خود استفاده ميكه ما به سادگي از رسانه

تـوان درها در جامعه امروز را شناخته باشد. نظريه استفاده و لذت را مـي كامال قدرت رسانه
كنيم، نه تنها بـرايا موسيقي را انتخاب ميمواردي، از قبيل انتخاب موسيقي شخصي ديد. م

خـواهيم انگيـزه هـاي درونـي و قـدرتاين كه يك رفتار و عادت فردي اسـت، بلكـه مـي   
اجتماعي را به نمايش بگذاريم. انواع مختلف و متعـددي از موسـيقي وجـود دارد، ولـي مـا

 ).1974، 1گزينيم كه به ذائقه فردي ما مناسب باشد(بلومرچيزي را بر مي

اما به طور كلي انتظارات از رسـانه، در دو دسـته اساسـي جـاي مـي گيـرد: انتظـارات
مالكان و صاحبان رسانه و انتظارات مخاطبان رسانه، كه برخي موارد مانعة الجمع هستند.

1 . Blumler 
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تأثير رسانه بر كودكان
بحث اصلي اين مقاله، تأثير رسانه بر كودك است، بدين روي در ادامه مي كوشيم به

هايين آثار، به صورت ويژه توجه كنيم. در بخش قبلي اشاره شد كه آثار رسانه، در گروها
ها در ادامه، به تفضيل بررسي خواهد شد.مختلف جاي مي گيرد. اين گروه

آموزشي و علمي
رسانه عموما، از همان ابتدا كـه عموميـت يافـت، كـاركرد آموزشـي خـود را نيـز بـه

هاي عمومي گرفته تا باالترين سطح آموزشـي وتجربه و آموزشنمايش گذاشت. از انتقال 
هـاعلمي كه در عصر حاضر با مقوله رسانه هاي آموزشي روبرو هستيم. در اين حوزه رسانه

به طور خاص رويكرد آموزشي داشته و مي كوشند مفاهيم علمي و كاربردي را بـه منظـور
-ويژه كودكان انتقال دهنـد. از سـالارتقاء سطح دانش، مهارت، بينش و نگرش مخاطب به 

هاي درسي به عنوان شاخص ترين اين نـوعهاي پيشين كه مجالت علمي آموزشي و كتاب
رسانه ها بود، تا عصر حاضر كه رسانه هاي تركيبـي، آموزشـي از رايـج تـرين محصـوالت

اي براي كودكان محسوب مي شود.رسانه
د علمي، شبكه هـاي خبـري علمـي وهاي تلويزيوني آموزشي، شبكه هاي مستنشبكه

-هاي آموزشي و علمي، مجالت علمي آموزشي و كتـاب آموزشي، سي دي و دي وي دي

هاي آموزشي و علمي، در شمار بارزترين مصاديق ايـن حـوزه هسـتند. تمـام ايـن مصـاديق
تالش مي كنند كه آثار مثبت آموزشي براي مخاطب به دنبال داشـته باشـند. لـذا ميـزان اثـر

-ها، به عوامل متعددي، از جمله ميزان توجه به ذائقـه و ويژگـي  ي هر يك از اين رسانهبخش

هاي كودكان وابسته است. هرچه اين توجه بيشتر باشد، كشش، جذابيت و نهايتـا اثربخشـي
آن بيشتر خواهد بود. گاهي شرايط زماني استفاده از رسانه نيـز در كـاهش يـا افـزايش آثـار

يابد.رسانه، نقشي مهم مي 
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آثار اجتماعي رسانه
آثار اجتماعي رسانه به حدي ملموس و عيني است كه به ندرت كسـي از اهميـت آن
غفلت مي كند. به تعبير ديگر، به دليل آثار اجتماعي بـااليي كـه دارد، بـه عنـوان مهمتـرين
ابزار كنترل اجتماعي نيز مطرح است. در عصر حاضر، پژوهشگران و مديران و متوليـان امـر  

هـاي كنترلـي خشـناند كه رفتارهاي ناهنجار اجتماعي بـا قـدرت  اجتماع به اين باور رسيده
گيري از ابزارهـاي قـدرت و فشـارهاي فيزيكـي بتـوان تـااصالح نخواهند شد. شايد با بهره

حدي در مدت محدودي كنترل كرد، ولي براي ماندگار شدن آثار، بايد از قدرت پنهـان و
رفت.ها بهره گنرم رسانه
در تحقيقي كه توسط همكاران خود در هنـد انجـام داده، بـه ايـن نتيجـه رسـيده 1ري

هـايهـاي همـراه، و شـبكه   هـاي ويـدئويي، تلفـن   هـا، بـازي  است كه راديو، تلويزيون، فيلم
ها آثار بـالقوهكامپيوتري نقش محوري را در زندگي روزانه كودكان ما گرفته است. رسانه

انـد. بـاروي توسعه شناختي، اجتماعي و رفتاري كودكان نشـان داده  عميق، مثبت و منفي بر
هـاي روبـه افـزايش قـرارهاي جديدتري از رسانهكه كودكان در معرض شكلتوجه به اين 

هـا بـرمي گيرند، ري و همكارانش تصميم گرفتند آثار و منابع موجود در مورد آثار رسـانه 
هند را بررسي كنند. نتيجـه ايـن شـد كـه بـهسالمت كودكان هر دو در كشورهاي غربي و 

ها تأثير عميقي بر سالمت كودكان، از جمله خشونت، چاقي، سـيگاراي رسانهطور گسترده
و مصرف الكل، و رفتارهاي خطرناك جنسي داشـته اسـت. همزمـان، رسـانه ممكـن اسـت

بهينـه سـازي برخي از آثار مثبت بر سالمت كودك داشته باشد. ما به يافتن راه هـايي بـراي  
گيري از ويژگـي هـاي مثبـت خـود را و بـه حـداقلنقش رسانه ها در جامعه خودمان، بهره

تـوان تـأثيرات منفـيرساندن منفي آنها نياز داريم. ما نيازمنديم كه درك كنيم چگونـه مـي  
)2010رسانه را كاهش و آثار مثبت آن را افزايش دهيم. (ري،

دهـد،هاى جمعى را كاهش مـى ت در فعاليتوجود تلويزيون در يك جامعه، مشارك
ها و گفت وگوها كاهش مىحتى درون يك خانواده. وقتى تلويزيون روشن است، صحبت

1 Ray 



)1394زمستان  ، اولشماره سال اول، علوم و فنون مديريت اطالعات ( فصلنامه///  82

هاى خود، نياز بـه توانـايى روحـى و جسـمىيابند. عالوه بر اين، كودك براى تمام فعاليت
نظيم نشود،دارد كه خواب محور اين نيازمندى هاست. اگر برنامه خواب كودكان درست ت

هاى كودكان مختل مى گردد و شكّى نيست كه تلويزيون عامل مهـم بـى نظمـى درفعاليت
هـايى كـه گـاه توسـطساعات خواب كودكان و نوجوانان است. وقتى كودك در وضعيت

گيرد، بـه بزرگسـاالن واقعـى متعلّـق بـه نخسـتينتلويزيون بر وى تحميل شده است قرار مى
يابـد. تـأثير ايـنل مى شود. در اين موقع، بيشتر آنها را نـاتوان مـى  گروه تماس با خود متوس

عدم توانايى بزرگسـاالن واقعـى بـر كـودك، مـى توانـد بـه انـدازه تـأثير عـدم اطمينـان بـه
)1386بزرگساالن به روايت تلويزيون يا بيش از آن باشد. (جوكار، 

نامه هاى بزرگسـاالنكودكان بيشتر زمان تماشاى تلويزيون خود را صرف مشاهده بر
كننــد مواجهــه دايمــى بــا ايــنمــى كننــد. برخــى از روانشناســان و روانكــاوان احســاس مــى

ها مى تواند به نحوى غير طبيعى تـأثير محـيط زنـدگى بزرگسـاالن را بـر كـودكسرگرمى
سرعت بخشد و او را به اجبار به نوعى بلوغ زودرس بكشاند؛ بلـوغى كـه ويژگـى هـاى آن

اعتماد به بزرگساالن، رويكرد سطحى به مسائل بزرگسـاالن و حتـى عـدم سردرگمى، عدم
)1390تمايل به بزرگ شدن است.(ظهيري ناو،

كودك در دنياى خاص خود زندگى مى كند و تا زمانى كه كودك اسـت، بايـد در
اين فضا قرار داشته باشد. طبيعى است كه اگر فضاى بزرگساالن جـايگزين دنيـاى كـودك

مى كند.» از خودبيگانگى«را دچار تعارض درونى و  گردد، كودك

 آثار فرهنگي رسانه

ها باورهايي يكسان و مشابه نسبت به چارچوب فرهنگي جهانبه نظر مي رسد كه بچه
ها نقش مهمي در شكل گيري تخيل آنها بـازي مـي كننـد، امـا قطعـاداشته باشند. تلويزيون

هـا بخصـوصده اسـت. كودكـان از رسـانه   فقط بخشهاي جذّابي براي بچـه هـا انتخـاب شـ    
كنند. مهم اين اسـت كـه نـه تنهـا محـدوديتي بـراي اسـتفاده از آن درتلويزيون استفاده مي

جاهاي مختلف نيست، بلكه مي توان اثر تعاملي تلويزيون را به گونـه هـا و انـواع گونـاگون
ها و طبيعت شـگفتها در مورد سرزمين هاي ديگر، شهرديد. مطالعه نشان مي دهد كه بچه
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انگيز جهان نقاشي مي كنند و سخن مي گويند، بـه راحتـي سـطح بـااليي از تخيـل و خيـال
هاي آنان احساس مي شود، در حـالي كـهپردازي يكسان و متجانس در كودكان و خواسته

هاي متفاوتي دارند. اين امـرآنان در نقاط مختلف جهان زندگي مي كنند و سنّتها و فرهنگ
).1،2003دد و كمك رسانه بويژه تلويزيون و اينترنت ممكن نمي شود (مونجز به م

"خيال پردازي هـاي بـزرگ  "رسد الگوهاي معمول و متداول و يكساني از به نظر مي

در سراسر مرزهاي فرهنگي وجود دارد. به عنوان مثال:
دنيايي از هماهنگي با طبيعت و حيوانات

دنيايي از جنگ و تهديد
 سرگرميدنياي 

دنياي قدرت فوق العاده
 دنياي فن آوري، اختراع ماشين آالت

 دنيايي از سفر

 دنيايي از سرزمين هاي خارجي

 دنيايي از شاهان و حكومتهاي سلطنتي(همان)

 آثار خانواده

-ها به شكلهاي گوناگون بر اعضا و روابط افراد خانواده اثر مي گذارنـد. برنامـهرسانه

تلويزيوني مي تواند الگوهاي رفتاري را در قالب فـيلم، سـريال و هاي گوناگون راديويي و
نمايش هاي راديويي ارائه دهد. اين الگوها از زمان كودكي در فرد دروني شده، تصـويري

كند. بدين ترتيـب مـي تـوان گفـت القـايخاص از روابط زن و شوهر و فرزندان ايجاد مي
رفتاري مي تواند به تشديد يا شكل گيـري هاييك تفكّر يا روش غلط در هر يك از زمينه

هـا اسـت. درآسيب هاي جديد منجر شود. نقش رسـانه عمـدتاً در طـرح نيازهـا و خواسـته     
برخي از سريال هاي تلويزيون مردان متأهل به پنهان كـاري و داشـتن رابطـه بـا زنـان ديگـر

ب از اين رفتـار اسـت،متّهم مي شوند. البته هدف اين سريال ها نشان دادن چهره اي نامطلو

1 . Moon 
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اما بيننده اين سريال ها ممكن است با برداشت سطحي از اين گونـه مـوارد تحـت تـأثير آن
 ).1390قرار گيرد (لبيبي، 

همچنين نتايج پژوهش ديگري نشان داد كـه الگوهـاي رفتـاري كودكـان، والـدين و
عنـا كـه كـودكهاي تلويزيوني است؛ چه اين الگو سازي مستقيم باشد، به ايـن م شخصيت

مستقيماً از برنامه هاي تلويزيوني كه مي بيند، الگو بگيرد، و چه اينكـه والـدين برنامـه هـاي
تلويزيوني را ديده و رفتارهـايي مشـابه انجـام داده كـه الگـوي كـودك شـده اسـت. نتـايج
بررسي نشان داد كه بين مشاهده برنامه هاي تلويزيون و رفتار والـدين و رفتارهـاي كـودك

تباط مستقيم وجود دارد. چنانچـه كـودك برنامـه هـاي خشـن تلويزيـوني ببينـد و سـپسار
الگوهاي خانواده نيز آن را تاييد كند، اين رفتار در كودك، با سـرعت بيشـتر بـه رفتارهـاي
واقعي تبديل خواهد شد. همچنين مشخص شد كه استدالل هاي اخالقي كودكـاني كـه در

هـاي ديـده شـده در تلويزيـونه شـدت متـأثّر از برنامـه   معرض خشونت تلويزيوني هستند، ب
).1،2005كريمار و ويررااست(

رونـد كـه ارزش عمـدهاكنون جوامع غربي به سوي نوعي از خانواده جمعي پيش مي
ها از طريق اثرگذاري بر ارتباط منفـي بـيناست. در اين ميان رسانه 2در آن، انعطاف پذيري

شوند. نسل جوان امـروز درت بزرگي در تربيت فرزندان ميوالدين و فرزندان، منشأ تحوال
هاي ديكته شده توسط خانواده مـي رود. بـههاي گذشته، كمتر زير بار ارزشمقايسه با نسل

تـوان گفـت: امـروزه تنهـا مـدارس و مسـاجد و سـاير نهادهـاي اجتمـاعيطور خالصه مـي 
نقـش مهمـي در ايـن ميـان دارد و اند، بلكه رسـانه نيـز  جايگزين نقش تربيتي فرزندان نشده

فرزندان الگوهاي رفتاري خود را در بسياري موارد، از رسانه اخذ مـي كننـد. جـاي تعجـب
هـا، بـيش از معلمـان مـدارس و اسـاتيدهـا و سـريال  نيست كه هنر پيشگان و بازيگران فـيلم 

).1390شوند (لبيبي،  ها بعنوان الگو شناخته ميدانشگاه
ص شد كـه تبليغـات تلويزيـوني تـأثير مسـتقيم روي نگـرشدر بررسي ديگري مشخ

كودكان دارد. تبليغات تلويزيوني كودكـان را بـه مصـرف گرايـي بيشـتر و در نتيجـه فشـار

1 . Krcmar, Marina; Vieira, Jr; Edward.T 
2 . Flexibility 
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هاي آنان را براي خريد آنچـه آنـان ديدنـد وبيشتر بر والدين ترغيب نموده است تا خواسته
كان، نااميـدي و نارضـايتي از زنـدگيتمايل يافتند، تحقق بخشند. نتيجه اين تأثير روي كود

در كودكان و كاهش ارتباط آنان با والدين شان بوده است. مقايسـه نتـايج ايـن پـژوهش بـا
ما را به نتايج غير قابل باور رساند؛ چـه آنكـه در دهـه 1970هاي هاي مشابه در سالپژوهش

اي تلويزيـون بـرايبرنامه هاي تبليغي تلويزيون و در پـي آن، سـاعات تماشـ    1980و  1970
كودكان محدود بود. در حالي كه در زمان حاضـر، ايـن محـدوديت از هـيچ طـرف وجـود
ندارد، نه براي محدوديت تماشاي تلويزيون توسط كودكـان و نـه محـدوديت برنامـه هـاي

هـاي عـاطفي بـين والـدين و كودكـان، ناشـي ازتبليغاتي براي كودكان. در نتيجه دشـواري 
هاي محقق نشده كودكـان، بـه مراتـب بـيش ازليغات تلويزيوني و خواستهتأثيرهاي منفي تب

).2003، 1هاي گذشته است (بوژانسال
ها رابطه بين زمان مشاهده تلويزيون،ري به نقل از بيخان و همكاران مي گويد كه آن

محتوا، زمينه و تركيـب يكنواخـت برنامـه مشـاهده را بررسـي كردنـد. آنـان متوجـه شـدند
ن مجموعا مدت زمان بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند، و بـه مراتـب بـهفرزندا

تري را صرف بودن با دوستان مي كنند. بنابراين، ديدنميزان قابل توجهي مدت زمان كوتاه
تلويزيون رابطه عاطفي و دوستانه را كاهش و در نتيجـه خطـر انـزاوي اجتمـاعي را افـزايش

هـاي شـلوغ ، و رفتـار ضـد اجتمـاعي، ازضطراب، ترس از مكاندهد. همچنين اختالل امي
).2010هاي هنجار شكن را شدت مي دهد(ري، جمله تجاوز و حضور و عضويت در گروه

رفتاري
هاي جمعي مؤثر بر رفتارهاي مرتبط با سـالمت كودكـان و نوجوانـان، بـهتأثير رسانه

ده است. خيلي از افراد هنوز به حـد بلـوغمراتب گسترده و به طور بالقوه زيانبار شناسايي ش
هـا واند تا واقعيـت را از خيـال تشـخيص دهنـد، بـه ويـژه هنگـامي كـه برنامـه         كافي نرسيده

ارائـه مـي شـود. بـراي سـالمت فكـري "زنـدگي واقعـي  "محتواي رسانه به عنـوان الگـوي   

1 . BUIJZEN 
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دهنـد، تـا مي ها را به درستي رشد و توسعهكودكان بسيار مهم است كه چه كساني فكر آن
ها بتوانند توهم و خيال را از واقعيت تشخيص دهند.آن

عالوه بر اين، مدت زماني كه با رسانه ها صرف شده، مقدار زمانِ در دسـترس بـراي
هاي بدني، خدمات اجتماعي، حرفه هـايتر مانند ورزش، فعاليتپيگيري فعاليت هاي سالم

هـا شـاهد برنامـه هـايكند. كودكاني كه در رسانهفرهنگي، زمان مفيد با خانواده را كم مي
مخرب و رفتارهاي نا بهنجار هستند، بـالقوه بـراي انجـام و نمـايش همـان رفتارهـاي خشـن
تهاجمي مانند ضربه زدن و خرابكاري آمادگي دارند (همان). مؤسسات دولتـي و نهادهـاي

هاي مختلـف بـه اشـتراكبخشغير دولتي نيز مي توانند تجربيات موفق در اين زمينه را در 
ــژوهش   ــود بخشــند. انجــام پ ــود عملكردهــاي پيشــگيرانه را بهب ــد و بهب هــاي علمــيگذارن

توانـد بـه ايـن فراينـد كمـك مـؤثّريهـا نيـز مـي   وكاربردي بـا حمايـت ايـن قبيـل سـازمان     
).1،2003نمايد(اندرسون

رنامـه هـايدهـد كـه بـين ب   هاي بيش از دو دهه از دانشـمندان نشـان مـي   نتايج بررسي
مشاهده شده در تلويزيون و رفتارهاي پرخاشگرانه كودكـان، ارتبـاط مسـتقيم وجـود دارد.
عالوه بر اين تحقيقات نشان مي دهد كـه كودكـان مسـتعد پرخاشـگري، بـراي رسـيدن بـه
اهداف خود، از رفتارهاي ضد اجتماعي در تلويزيون، ويدئو و رسانه هاي بصري و نمـايش

ماشاي يك فيلم كارتوني براي كودك مسـتعد پرخاشـگري، وي را وادارگيرند. تالگو مي
هايكند. لذا افراد مستعد پرخاشگري مراقبتهاي مشابه در دنياي واقعي ميبه عكس العمل
هـا در نظـرهاي ويژه اي براي تماشـاي تلويزيـون بـراي آن   طلبد و بايد برنامهويژه اي را مي

).1993، 2گرفته شود (گادو
هاي تلويزيـون يـا كنتـرل تماشـاي تلويزيـون،رسد كه حذف برخي برنامهنظر مي به

خشونت و جرم را در بين افراد جوان و نوجوان و جامعه بـه طـور كلـي كـاهش دهـد. البتـه
محدود كردن تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و كنترل آن، به برقراري ارتباط بـا همسـاالن و

1 . Anderson 
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هـاي ارتبـاط اجتمـاعينـد. در ايـن وضـعيت مهـارت    همسايگان نيز ممكن اسـت كمـك ك  
هـاي تلويزيـوني نيـزافزايش يافته و آثار مثبت ديگري در پي خواهد داشـت. برخـي برنامـه   

كنند كه كودكان از ديدن خشـونت و رفتارهـاي خشـن در فـيلمهايي تهيه و پخش ميفيلم
ي در بـين كودكـان ولذّت مي برند، و اين گونه عوامل تماشاي تلويزيون، رشد چشم گيـر 

هـا نيـزنوجوانان در پي دارد. برخي واژگان مورد استفاده در برنامه هاي تلويزيـون و رسـانه  
كند، ماننـد برخـي اخبـار و واژگـان ورزشـي ازذاتاً خشونت را در ذهن مخاطبان متبلور مي

ن واي مطلـوب مخاطبـان بـه ويـژه كودكـان و نوجوانـا      قبيل بوكس و ... البتـه سـواد رسـانه   
تواند از آثار منفـي ايـن مـوارد بـه نحـوي چشـمگير بكاهـد. روابـط والـدين بـاجوانان، مي

هاي تلويزيوني داشته باشـد،فرزندان نيز مي تواند تأثير زيادي در كاهش آثار مخرب برنامه
-ها وخطرات ناشي از تماشاي اين برنامهبه ويژه اگر اين رابطه به صحبت در خصوص زيان

هـا را بـهتوانند از مزاياي اين قبيل رسانه هـا سـخن گوينـد و آن   البته والدين مي ها بينجامد.
ها بويژه تلويزيون ترغيب كنند. نتيجة اين روش بيشتر از سانسـور واستفاده مطلوب از رسانه

هاي تلويزيون اسـت. مـدارس نيـز درهاي بيش از حد براي تماشاي برنامهايجاد محدوديت
ل تري مي توانند داشته باشند. اگر در اين زمينـه فعاليـت جـدي صـورتاين زمينه نقش فعا

نگيرد، در آينده شاهد رفتارهاي خشنونت بار زياد و سوء استفاده هاي فراوانـي از كودكـان
).2008، 1خواهيم بود (ساواج

همچنين كودكانى كه مـدت زمـان زيـادى را صـرف تماشـاى تلويزيـون مـى كننـد،
ر فعاليت هاى پرتحرّك و تعامل بـا همسـاالن دارنـد. بـه نظـر مـىفرصت كمترى براى ديگ

رسد تماشاى تلويزيون جايگزين ديگر فعاليت هايى مـى شـود كـه كودكـان بايـد بـه طـور
ها درگير شوند؛ از قبيل: رفتن به سينما، بازى كـردن، مطالعـه، گـوش دادن بـهمستقيم با آن

ر فعاليـت هـاى غيرسـازمانى (جوكـار،راديو، شركت در ورزش هاى سـازمان يافتـه و ديگـ   
1386.(  

1 . Savage 
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هاي رسانه و راهكارهاي مديريت آنچالش
با آثار رسانه در ابعاد مختلف بـر كودكـان تـا حـدي آشـنا شـديم و روشـن شـد كـه

-هاي تركيبي وجود دارد. همچنـين فرصـت  ها بويژه رسانههاي زيادي فراروي رسانهچالش

ها براي كودكان ايجاد شود كه باعث بهبـود عملكـردرسانهتواند به مدد هاي زيادي نيز مي
ها شود.رفتاري، آموزشي، تربيتي، اخالقي و ... آن

هاي رسانه اي به حدي قابل توجـه و مهـم هسـتند كـه كميتـه حقـوق كـودكچالش
در جلسه عمومي خود تصـميم گرفـت در ايـن خصـوص بـه 1996اكتبر  7سازمان ملل در 

و رسانه ها و آثار و كاركردهاي آن را بررسي كند. به همين منظور، ايـنطور ويژه بپردازد 
كميته در همين مورد مقرّر كرد به سه حوزه اصلي زير به صورت جدي بپردازد.

تواند انجام شود ؟ها ميچه كارهايي براي محافظت از كودكان از خشونت در رسانه
تـوان انجـامبيگانه ستيزي چه كـاري مـي  براي تشويق رسانه ها به كمك در مبارزه با 

داد؟
توان انجام داد؟براي توسعه مشاركت فعال براي كودكان، در رسانه ها چه كاري مي

هاي فوق چندين توصيه و دستورالعمل تصويب شد:براي تحقق خواسته
رسانه مخصوص كودكان ايجاد شود

هاي مخصوص كودكان در اينترنت ايجاد شودانجمن
ه فعال براي كودكان ايجاد شودكتابخان

 ها براي كودكان استها از ايجاد و تقويت رسانهحمايت دولت

اي براي محافظت از كودكان در برابـر تـأثيراتهاي رسانهتوافقات سازنده با شركت
مضر

 هاها توسط دولتطرح جامع ملي اقدام به توانمند سازي پدر و مادر در بازار رسانه

كنوانسيون حقوق كودك 17هاي كودكان در اجراي ماده از رسانهها حمايت دولت
 تدوين رهنمودهاي خاص براي گزارش در مورد كودك آزاري

)1996ايجاد شبكه رسانه هاي ديدبان و ناظر (كميته حقوق كودك سازمان ملل.
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كاهش آثار منفى تلويزيون
قرار گيرد:تواند مورد توجه كاهش آثار منفي تلويزيون، از چند منظر مي

اي نسبت بـهاول اينكه متوليان رسانه و متوليان جامعه متفقا براي توليد محتواي رسانه
وضعيت كودكان با مطالعه الزم اقدام كنند. از اين دست ممكن است بخشي از آثـار منفـي

ها بر كودكان كاسته شود. البته توسعه كاركردهاي مثبت مـي توانـد بـر اسـاس نظريـهرسانه
زيني، تهديدهاي موجود را به فرصت تبديل كند.جايگ

-بايست مورد توجه قرار گيرد، خانواده وكودك است. خانواده  منظر ديگري كه مي

ها بايد نسبت به مديريت زمـان اسـتفاده از برنامـه هـا و سـاعات تماشـاي تلويزيـون توسـط
ايد مورد توجه قـراراي داشته باشد. اين نكته حساس ب كودك، برنامه ريزي منظم و عالمانه

هاي جايگزين را سبب مي شود كه كنتـرلگيرد كه هر گونه افراط و تفريط افزايش آسيب
آن به مراتب سخت تر خواهد بود.

خانواده، مهم ترين زمينه براي يادگيري اوليه است و خانه محيطـي مناسـب بـه عنـوان
رزنـدان را در اسـتفاده ازيك رسانه اشباع شده براي رشد و تربيت كودك است. والدين، ف

اينترنت همراهي نمي كنند . فناوري بخشي از زندگي و آموزش و تربيـت بچـه هـا اسـت و
رشد و بالندگي بخشي از شخصيت وهويت آنهاست كه از طريق ارتباط، مشـاركت جامعـه
و آينده تعامل مدني تحقق مي يابد. برنامه ريزي خوب براي بهره گيري از رسانه مـي توانـد

رسهاي با ارزشي در مورد زندگي در يك جامعه را آموزش دهد. كودكان نياز دارند يـادد
توانند برنـده شـوند و زنـدگيها هميشه نميبگيرند كه آنها بخشي از يك گروه هستند، آن

ها را در بهترين حالت آن ببيننـد.(ادگار،ها نياز دارند كه تالش انسانيك رقابت نيست. آن
ركردهاى منفى تلويزيون را نمي توان به صفر رساند، ولى نبايد نسـبت بـه). گرچه كا2008
ها بى تفاوت بود. از اين رو، بايد تمام هم خود را به كار بست تا اين كاركردهاى منفـىآن

به حداقل ممكن برسند.
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الگوسازي توسط والدين
والـدين بـا گيري از نظريه اسكريت شناختي كاترين هانسون، مي تـوان گفـت:  با بهره

تواننـد زمـاني را كـهگيري از الگوهاي مناسب مـي الگو سازي و انتقال مفاهيم منفي، با بهره
-هاي ديگر و فعاليتكودكانشان صرف تماشاي تلويزيون مي كنند كه نبايد بكنند، با رسانه

هاي مطلوب تري ديگري جايگزين نمايند؛ مانند: مطالعه، ورزش، بودن در جمـع دوسـتان،
ليتهاي اجتماعي و....فعا

نظريه هانسون بر اين باور است كه مفاهيمي كه الگـو شـده انـد، باورپـذير ترنـد و بـه
راحتي مي توان انتقال داد. به همين جهت وقتي صحبت از برنامه منظم تماشاي تلويزيون در
ساعات خاص مي شود، هيچ الگـويي بهتـر از رفتـار والـدين نخواهـد بـود. همچنـين وقتـي

بت از مشاهده برنامه مربوط به خود براي كودك مطرح مي شود، الگـوي رفتـاري ويصح
والدين هستند. اگر هر يك از والدين در ساعات معين وكنترل شده اي برنامه خـاص خـود
را نگاه كنند، اين رفتار براي فرزندان الگو مي شود. آنگاه درك اين نكته كه فرزندان بايـد

تلويزيون را ببينند، راحت تر و ملموس تر خواهد بود. منظم و بر اساس برنامه

اثر سواد رسانه اي
از مهمترين راهكارهاي كاهش آثـار نـامطلوب رسـانه بـر كودكـان، توجـه بـه سـواد

اي از مهارت هاسـت كـه هـر كسـي مـي توانـد يـاداي مجموعهاي است. سواد رسانهرسانه
اد مي گيرد. سواد رسانه اي، اشاره دارد بـهطور كه سواد خواندن و نوشتن را يبگيرد، همان

توانايي براي دسترسي، تجزيه و تحليل، ارزيابي و ايجاد همه انواع پيام هاي رسـانه اي. ايـن
هاي ضـروري در جهـان امـروز اسـت. امـروزه، بسـياري از مـردم، بخـش زيـادي ازمهارت

دريافت مي كنند. اي از متن، تصوير و صدااطالعات خود را از طريق تركيب پيچيده
-اي را هدايت كنيم تا بتوانيم درك درستي از پيـام ما بايد بتوانيم محيط پيچيده رسانه

ها و انواعكنند، پديد آوريم و خودمان را با شكلهاي رسانه را كه هر روز ما را بمباران مي
سـواد رسـانهاي نشان دهيم. جوانـان و بزرگسـاالن با  گوناگوني از فناوري و ابزارهاي رسانه

اي هسـتند كـه از تلويزيـون، راديـو، روزنامـه هـا، اي، بهتر قادر به كشف پيام هاي پيچيـده 
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مجالت، كتاب ها، بيلبوردهاي تبليغاتي، عالئـم، بسـته بنـدي، مـواد بازاريـابي، بـازي هـاي
هـا مـيكننـد. آن  هـاي ديگـر دريافـت مـي    ويدئويي، موسيقي ضبط شده، اينترنت و رسانه

اي ساخته شـده اسـت، و همچنـين كشـفك كنند كه چگونه اين پيام هاي رسانهتوانند در
آفريننـد.ها معموال به طـور پنهـاني و در اليـه هـاي زيـرين، معـاني را مـي       نمايند چگونه آن

اي دارند، مي توانند رسانه هاي خود را بسـازند و مشـاركت فعـال دركساني كه سواد رسانه
اي به توسعه تفكـر انتقـادي و مشـاركت. آموزش سواد رسانهفرهنگ رسانه اي داشته باشند

فعال در فرهنگ رسانه اي كمك مي كند. هدف اين است كه با قدرت بخشيدن به جوانـان
ها به تجزيه و تحليـل، ارزيـابي و ايجـاد رسـانه هـا اسـتقاللو بزرگساالن براي دسترسي آن

دهيم.
ز كشـورها (در حـوزه هنـر، زبـان،در مدارس، اسـتانداردهاي آموزشـي در بسـياري ا   

هـاي دسترسـي، تجزيـه ومطالعات اجتماعي، بهداشت و ديگر موضـوعات) شـامل مهـارت   
ها است. اينها مهارت هاي سواد رسانه اي است،تحليل و ارزيابي اطالعات موجود در رسانه

ان بـههر چند از استانداردها ممكن است استفاده نشوند. معلمان مي داننـد كـه دانـش آمـوز    
ها متوجـه مـي شـوند وبررسي و سخن گفتن در مورد رسانه هاي خودشان تمايل دارند. آن

اي راه جذّابي براي كشف يك بخش وسيعي از موضـوعاتدرك مي كنند كه سواد رسانه
).2010، 1و مسائل است (پروژه سواد رسانه اي

االن كمك كند تا:اي مي تواند به كودكان، جوانان و بزرگسهاي سواد رسانهمهارت
 ها چطور مفهوم و مقصود خود را مي سازند.درك كنند و بفهمند رسانه
 اي خاص را مي سازند.هاي رسانهشناسايي كساني كه پيام 

 اي مي خواهند ما چيزي را باور كنيم يا كـاريتشخيص اينكه متوليان رسانه
را انجام دهيم.

  دروغتشخيص تعصب، تنيدگي و چرخش، اطالعات غلط و

1  .  Media literacy 
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 كشف بخشي از داستان است كه گفته نمي شود و پنهـان اسـت (واقعيتهـاي
 پنهان).

  هاي مااي بر اساس تجارب، باورها و ارزشارزيابي پيام هاي رسانه
 ايجاد و توزيع پيام هاي خودمان 

 اي (همان).تبديل به حاميان تغيير در سيستم رسانه

جمع بندي و نتيجه گيري
س و قابل توجهي بر مخاطبان خود دارند و كودكـان در ايـن بـينها آثار محسورسانه

در معرض تهديدات و تأثيرات منفي بيشـتري هسـتند. رسـانه هـاي ديـداري و شـنيداري بـه
هـاي خـاص خـودمراتب بيشتر از ديگر رسانه مي تواند اثرگذار باشـد. اينترنـت بـا ويژگـي    

ر خود داشـته باشـد و از طرفـي كشـشهاي رسانه هاي ديگر را دتوانسته جمع تمام ويژگي
بيشتري در بين مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان ايجاد كرده است. به همـين دليـل مـي

اي كه دارد، تهديد جدي عصر حاضـر بـراي كودكـان وهاي بالقوهتواند علي رغم فرصت
هاني شده استها براي كودكان، يك مسئله جها و تهديدات آننوجوانان باشد. تأثير رسانه

و براي حلّ آن و كاهش آثار منفي رسانه ها تمهيدات جهاني انديشيده شـده اسـت. كميتـه
هاي پيشگيرانه و كنترلي جهاني طراحي كرده و از همـهحقوق كودكان در اين راستا برنامه

ها نيز نشان داد كهكشورها خواسته است كه براي تحقق و اجراي آن بكوشند. نتيجه بررسي
ها در حوزه كودك و كاهش آثـار منفـي آن نيازمنـد اراده عمـومي اسـت وريت رسانهمدي

الزم است كه همه نهادهاي متولي در سطح محلي، ملي و بين المللي در ايـن زمينـه همگـام
اي وشوند. خانواده مهمترين نقش را در اين زمينه مي تواند داشته باشد. توسعه سواد رسـانه 

ين والدين و به ويژه مخاطبان جامعه هدف، مي تواند در كاهش آثـارفراگير نمودن آن در ب
منفي آن نقش موثري داشته باشد. تبديل تهديدات اين قبيل رسانه به فرصت و بهره جسـتن
از آن براي توسعه فرهنگ عمومي و دانش فردي و اجتماعي نيز، از ديگر عوامـل مـؤثر بـر

باشد.ها مي تواند كاهش خطرات وتهديدات رسانه
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