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 چکیده

ای به مخاطبان کودک شبکه پویا انجام شده پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوب آموزش سواد رسانه
ساختاریافته ها به شیوه انجام مصاحبه نیمهآوری دادهاست. جهت دستیابی به چارچوب مذکور، جمع

وتحلیل متون پیاده شده  زیهبا کارشناسان در پنج دسته افراد مربوط به موضوع صورت گرفت. تج
ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین انجام شد. بر اساس نتایج  مصاحبه

بندی شد که عبارتند از پیشنهادهای حاصل از پژوهش، سه مضمون فراگیر شناسایی و دسته
 .عملیاتی، مالحظات و الزامات

ای به مخاطبان کودک شبکه پویا در هشت مضمون  پیشنهادهای عملیاتی جهت آموزش سواد رسانه
است از محدود نشدن به آنتن پخش، حاکمیت سواد   بندی شد که عبارت دهنده دسته سازمان

های شبکه، پیشنهادهای قالبی، پیشنهادهای روشی، تعریف نقش برای کودکان، ای بر سیاست رسانه
 ای و برگزاری رویداد. ی مشاهدهالمللی تولید، ایجاد فرصت یادگیر حضور در فضای بین

های محتوایی،  ای به مخاطبان کودک شبکه پویا در سه دسته بایسته مالحظات آموزش سواد رسانه
ای به مخاطبان  های تولیدی و نبایدها نشان داده شد. همچنین الزامات آموزش سواد رسانهبایسته

عبارت است از توجه به پژوهش،  دهنده مطرح گردید که کودک شبکه پویا در ده مضمون سازمان
ها،  های تشویقی، مدیریت منابع انسانی، عدم تناقض در سیاستاهتمام به سندنویسی، تعیین سیاست

سازمانی، ارتباط با کارشناسان، تعریف نقش و  رعایت الزامات مدیریتی و سازمانی، بهبود تعامالت برون
و نظرخواهی از آنان. در خاتمه پیشنهادهای سازان  بستر مشارکت برای والدین و آموزش برنامه

ای به مخاطبان  پژوهش ارائه گردید و عنوان شد که شبکه پویا با رعایت چارچوب آموزش سواد رسانه
 تواند نقش مهم و مؤثری در این زمینه ایفا نماید. کودک، می

یا، سازمان ای، مخاطب کودک، شبکه پو ای، آموزش سواد رسانه سواد رسانههای كلیدی:  واژه
 صداوسیما
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 مقدمه

ها و ابزارهای ارتباطی، افزایش به توسعه و گسترش روزافزون رسانه های اخیر با توجه در دهه

ها در سبک زندگی آنان،  ای افراد و نیز تأثیرات مثبت و منفی رسانهساعات مصرف رسانه

ها الزم در استفاده از رسانهها و دانش  اندیشمندان و اساتید ارتباطات بر لزوم فراگیری مهارت

 بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته است. 1«ای سواد رسانه»تأکید داشته و آموزش 

ای برخوردار  ای به کودکان از اهمیت ویژه های سنی افراد، آموزش سواد رسانه در میان گروه

اند، ای پرداختهنهشده است. با نگاهی گذرا به برخی از کشورهایی که به مقوله آموزش سواد رسا

ای را از دوران کودکی و نوجوانی و از پایه ها آموزش سواد رسانهیابیم که بسیاری از آندرمی

دانند و با گنجاندن موضوع اند و این دوران را بهترین زمان برای آغاز آموزش میکرده شروع

اند. )محمودی اختههای الزم در این زمینه پرددر عناوین رسمی، به آموزش ایسواد رسانه

 (3: 1334کوکنده، 

اند، اما این اتفاق به این معنا نیست که فعلی کودکان در عصر رسانه به دنیا آمده نسل

ها برخوردار هستند. از ها و دانش موردنیاز خود در استفاده بهینه از رسانهزمان از مهارت هم

-ها و دانش الزم برای بزرگد مهارتای از رشد نیستند که بتواننسوی دیگر کودکان در مرحله

ها و نهادهای  ای را آموزش ببینند؛ بنابراین شایسته است تا رسانهساالن در حوزه سواد رسانه

های افراد در این بازه سنی، به آموزش و  تخصصی کودک با در نظر گرفتن اقتضائات و ویژگی

 ای بپردازند. تولید محتوا در زمینه آموزش سواد رسانه

ای در بین اغلب کودکان و به وجود حداقلی از میزان تعامالت و مشاهدات رسانه توجه با 

های گیری اولین برداشتشکل ها وعالقه آنان به کشف و شناخت و تجربه درباره رسانه

تواند ها در زندگی روزمره افراد، این رده سنی میشان از دنیای پیرامون و جایگاه رسانه ذهنی

سازی تعامالت ای به کودک باهدف غنیر برای آموزش مقدماتی سواد رسانهنظیفرصتی کم

ای در نوجوانی و زمینه ذهنی نسبت به سواد رسانهای در کودکی و ایجاد آمادگی و پیشرسانه

 حساب آید. بزرگسالی به

ای در این رده سنی نظران اساساً با هرگونه مصرف و دسترسی رسانهگرچه بعضی از صاحب

متحده، به طور میانگین روزانه کودکان  ف هستند، اما بنا بر تحقیقات انجام شده در ایاالتمخال

ساعت و  2دقیقه و پنج تا هشت سال  33ساعت و  2دقیقه، دو تا چهار سال  02زیر دوسال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Media literacy 
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در ایران نیز بنا  (Rideout, 2017: 4)کنند.  نمایش استفاده می هایی با صفحه دقیقه از رسانه 65

اعالم مجری پروژه توسعه خدمات فضای مجازی برای کودک، نتایج پیمایش رفتارهای بر 

درصد از جمعیت  55دهد که حدود نشان می 1335سال کشور در سال  6تا  3مصرفی کودکان 

کنند. بیشترین تعداد  موردمطالعه از وسایل الکترونیکی مثل تلفن همراه و تبلت استفاده می

درصد  24سالگی و  درصد از سه 2۲شود از دوسالگی،  ها را شامل می درصد آن 34کودکان که 

درصد از موارد نیز مالکان ابزارهای  2۲اند. در  از چهارسالگی استفاده از این ابزارها را آغاز کرده

 (133۲دیجیتالی کودکان هستند. )خبرگزاری مهر، 

ها نیز نقش مروزه رسانهدر کنار والدین و مربیان و نهادهای اجتماعی مرتبط با کودک، ا

ترین های تخصصی کودک از مهمها رسانهپذیری کودکان دارند و در بین آنمهمی در جامعه

-رو می روند. ازاینای به شمار میبسترها در انتقال مفاهیم به کودکان در قالب تولیدات رسانه

ای ه آموزش سواد رسانههای ویژه کودک نیز این امکان را دارند که در حوزتوان گفت که رسانه

عنوان  توان شبکه پویا را بهبه کودکان ایفای نقش نمایند. برای مثال در سازمان صداوسیما می

 ها برای این امر به شمار آورد.ترین ظرفیترسانه تخصصی کودکان زیر شش سال، از مهم

ن زیر شش سال زبا های تلویزیونی خود را برای خردساالن فارسی این شبکه هر روز، برنامه

 2۲کانال پویا در  .کند پخش می 6بر روی بسته دوم فرستنده زمینی دیجیتال و ماهواره بدر 

های پویانمایی  ، پخش رسمی خود را آغاز کرد که در آن سال، مختص پخش برنامه1331تیر 

یا ، کانال پو1330از اول مهر  .)انیمیشن( برای هر سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان بود

، 1های پویانمایی به کانال تخصصی خردساالن تبدیل شد تا بر اساس یک منظومه تربیتی، برنامه

 (1044)شبکه پویا،  .و تلفیقی را برای مخاطب خردسال ارائه دهد 2رئال )الیو اکشن(

ای به کودکان در بستر یک شبکه تا به امروز پژوهشی به ارائه چارچوب آموزش سواد رسانه

سازمان صداوسیما نپرداخته است و خأل چنین پژوهشی ممکن است به سردرگمی تلویزیونی 

ای کودکان منجر های کودک برای پرداختن به سواد رسانهسازان و تولیدکنندگان برنامهبرنامه

های کودک نیز برای بسترسازی و تسهیل پرداختن به سواد  شود. از سوی دیگر مدیران رسانه

توانند  شده می های انجام ه تحت مدیریت خود در صورت وجود پژوهشای کودکان در شبکرسانه

عنوان پژوهشی جهت  از نتایج و پیشنهادهای آن استفاده نمایند. این چارچوب تالش دارد تا به

سازان و گذاری برای مدیران، و سند راهنما برای برنامه مندی در حوزه سیاست بهره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Animation 
2 Live action 
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رو سؤال اصلی  هت پرداختن به این موضوع باشد. ازاینهای شبکه پویا جتولیدکنندگان برنامه

ای به مخاطبان کودک شبکه  این پژوهش عبارت است از اینکه چارچوب آموزش سواد رسانه

 پویا چگونه باید باشد؟

 مبانی نظری

برای  1«لوهانمارشال مک»شویم که ای، متوجه میبا بررسی تاریخچه پیدایش سواد رسانه

این واژه را استفاده  2«درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان»خود با نام  اولین بار در کتاب

ها به سواد جدیدی به نام  زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد، الزم است انسان»کرد و نوشت: 

 (33: 13۲6)بصیریان جهرمی و بصیریان جهرمی «. ای دست یابندسواد رسانه

ال در حوزه ارتباطات تعاریف متفاوت و متعددی از اساتید ارتباطات و نهادها و مراکز فع

به ارائه تعریف  3المللی ارتباطاتالمعارف بین دائرةاند. برای نمونه ای بیان کردهسواد رسانه

توانایی دستیابی، »پرداخته است:  0«کریست و پاتر»ای از قول جامعی در مورد سواد رسانه

، نهادی در 6«آفکام»همچنین مؤسسه «. متون مختلف هایی از میانتحلیل، ارزیابی و خلق پیام

گونه ای را اینکند، سواد رسانهای کار میانگلستان که در زمینه تدوین مقررات سواد رسانه

«. های گوناگون استای دسترسی، درک و ایجاد ارتباط در بافتسواد رسانه»کند: تعریف می

 (105: 133۲فر، خجسته باقرزاده و کاظمی )نعمتی

سواد »مدنظر قرار گرفته است:  5«ای      انجمن ملی آموزش سواد رسانه»این تحقیق، تعریف 

با  11«کنش»و  14«خلق»، 3«ارزیابی»، ۲«تحلیل»، ۲«دسترسی»مثابه توانایی  ای بهرسانه

 (NAMLE 2021)«. است 12استفاده از تمامی اشکال ارتباطی

ای، بیشتر با در  یف موجود درباره سواد رسانهاز منظر برخی از اندیشمندان و محققان، تعار

ای کودکان از  اند و در حوزه تحقیقات سواد رسانه نظر گرفتن مخاطبان بزرگسال تدوین شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Marshall McLuhan 
2 Understanding Media: The Extensions of Man 
3 The International Encyclopedia of Communication 
4 Christ and Potter 
5 Ofcom 
6 NAMLE 
7 Access 

8 Analyse 

9 Evaluate 

10 Create 

11 Act 

12 Using all forms of communication 
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پردازان که جزو نظریه 1«فیث روگو»کارایی الزم برخوردار نیستند. برای نمونه، از منظر 

ای یعنی توانایی تحلیل، واد رسانهاز س رود، مفهوم پذیرفته شدهگرا به شمار میشناخت

دبستانی کاربرد ندارد. به ای کودکان پیشای برای مطالعه سواد رسانهدسترسی و تولید رسانه

را « بازنمایی»و « واقعیت»دبستانی تفاوت بین بیان روگو مسئله این نیست که کودکان پیش

ساالن ای دیگر و متفاوت از بزرگ نهگو را به« واقعیت»ها دانند، بلکه مسئله آن است که آننمی

 (20: 1335کنند. )اجاق و واعظ تعریف می

ای در اوایل دوران کودکی؛ چارچوب، گزارش سواد رسانه»در این پژوهش تعریف 

ای کودک موردنظر قرار گرفت.  از سواد رسانه 2«های رشد کودک و نکاتی برای اجرادستورالعمل

مرکز فناوری »ای کودکان است که توسط آموزش سواد رسانه این الگو جدیدترین سند در حوزه

، با مشارکت اساتید مطرح این حوزه 0«مؤسسه اریکسون»های  از زیرمجموعه 3«در اوایل کودکی

و  6«ای به کودکان   انجمن خدمات کتابخانه»، «ای      انجمن ملی آموزش سواد رسانه»و با همکاری 

 (TEC 2020: 6)منتشر شده است.  2424ن و در سال تدوی 5«های کودکان انجمن موزه»

ای به کودکان، با مبنا قرار این مرکز در جدیدترین گزارش خود درباره آموزش سواد رسانه

ای مختص ای، به بازتعریف سواد رسانه از سواد رسانه ایدادن توصیف انجمن ملی سواد رسانه

در اوایل کودکی توانایی در حال ظهور برای ای    سواد رسانه»کودکان پرداخته و آورده است: 

       ، ارزیابی و14«وجوی انتقادیپرس»، 3«درک»، ۲«اکتشاف کردن»، ۲«درگیر شدن»دسترسی، 

 (TEC 2020: 7)«. های متناسب از منظر توسعه کودکان است خلق با رسانه

، خردساالن در رده سنی زیر هشت سال برای کسب TECبر اساس گزارش مرکز 

 ای باید در این موارد حمایت شوند: های سواد رسانه رتمها

 صورت کارآمد ها به دسترسی: انتخاب و استفاده از رسانه .1

ها استفاده  درگیری و اکتشاف: برای اینکه باهدف و با قصد برای لذت بردن عامدانه از رسانه .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Faith Rogow 

2 Media Literacy in Early Childhood, Report, Framework, Child Development Guidelines, and 

Tips for Implementation 
3 Technology in Early Childhood Center 
4 Erikson Institute 
5 ALSC 
6 ACM 
7 engage 
8 explore 

9 comprehend 

10 critically inquire 
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 کنند.

 ن دانشای و انتقال صحیح ای ها و اقدامات رسانه درک کردن: برای فهم پیام .3

 ای های رسانه وجوی انتقادی: برای پرسش و تحلیل پیام پرس .0

 «آیا این رسانه برای من یا کار من مناسب است؟»که  ارزیابی: برای پرسیدن این .6

 (TEC 2020: 8ای باهدف و منظور ساخته شود. )که رسانه کردن: برای اینخلق

بندی به چهار رده سنی،  بر اساس گزارش این سند، کودکان زیر هشت سال با تقسیم

ای به فراخور بازه سنی  هایی در زمینه سواد رسانه هرکدام با انجام تمرینات و دریافت آموزش

 های زیر توسعه یابند: توانند در مهارت خود می

ها دسترسی داشته باشند، آنها را انتخاب  گیرند که به شکل هدفمند به رسانه یاد می کودکان. 1

های زیر را کسب  تفاده کنند. برای مسلط شدن در این کار باید مهارتکرده و از آنها اس

 کنند:

 الف. استفاده از ابزارها به شیوه کارآمد و مؤثر؛

شود  که بفهمند باعث می های یک قطعه رسانه یا ابزار دیجیتال، ازجمله این ب. فهمیدن ویژگی

 د؛کن چه حسی داشته باشند یا آیا به یادگیری و رشدشان کمک می

 کنند؛ که چرا و با چه هدفی رسانه را انتخاب می ج. تفکر انتقادی درباره این

ای را دارند و فراهم  د. کمک گرفتن از مراقبین، کتابدارها و سایر مربیانی که نقش مربی رسانه

 کردن دسترسی به رسانه، فناوری یا سایر ابزارهای دیجیتال و استفاده از آنها.

ند طوری رسانه را بررسی کنند که فرایند کلی توسعه و یادگیری آنها را گیر یاد می کودکان. 2

 های زیر را ایجاد کنند: باید مهارت کودکانحمایت کند. برای تسلط در این کار 

ها طوری که حس نمایندگی و کنترل را به آنها  الف. بررسی و جذب شدن به محتوای رسانه

 بدهد؛

حال بازی با  یک ذهنیت منعطف برای رشد و درعین ها و ایجاد ب. دنبال کردن کنجکاوی

ها برای ریسک کردن و شکست  فناوری از طریق اکتشاف نامحدود، استقبال از فرصت

 خوردن؛ و

های اجتماعی و اکتشاف برای یادگرفتن از بقیه و با بقیه هنگام استفاده از رسانه  ج. انجام بازی

 یا ابزارهای فناوری؛
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ای را درک کنند. برای تسلط در این فعالیت  های رسانه ها و فعالیت ند پیامگیر یاد می کودکان. 3

 های زیر را ایجاد کنند: باید مهارت

 ها؛ شده هنگام استفاده از رسانه آوری الف. تفسیر محتوا و اطالعات جمع

عیت ای یا ابزار فناوری به یک زمینه یا موق شده از یک منبع رسانه آوری ب. انتقال اطالعات جمع

 دیگر؛ و

ج. درک فرایندهای طراحی فناوری بصری و ویرایشی برای انتقال اطالعات )مثالً کات، زوم، وب 

 لینک و غیره(.

صورت انتقادی بررسی کنند. برای تسلط  ها و کاربرد آن را به گیرند که رسانه یاد می کودکان. 0

 های زیر را ایجاد کنند: در این فعالیت آنها باید مهارت

وجو که شامل سؤال پرسیدن، جستجوی اطالعات از منابع  نشان دادن دانش فرایند پرس الف.

گیری خود آنهاست. همچنین  مختلف، پرسیدن درباره شواهد و ارائه شواهد برای نتیجه

 گیرد؛ تفسیر و تحلیل اطالعات و مستندسازی را نیز در برمی

اطمینان، واقعی/افسانه،  اسب، قابلشوند رسانه دقیق، من ب. رمزگشایی عناصری که باعث می

 حقیقی و/یا خیالی باشد.

 ج. در نظر گرفتن دیدگاه رسانه و سوگیری آن و پرسش انتقادی درباره توسعه محتوای رسانه؛ و

 وجو درباره مخاطبین هدف رسانه و تأثیر رسانه روی افراد مختلف. د. پرس

شیوه مناسب از لحاظ تکاملی ارزیابی کنند.  گیرند محتوا و تأثیر رسانه را به . کودکان یاد می6

 های زیر را ایجاد کنند: باید مهارت کودکانبرای تسلط در این کار 

 ای؛ الف. شناسایی و مقایسه انواع منابع رسانه

 هایی که باهدف/وظیفه آنها متناسب است. ب. انتخاب رسانه

چیز  ن است؛ ولی لزوماً در همهاطمینا ای در یک مورد قابل ج. درک این موضوع که منبع رسانه

 اطمینان نیست؛ و قابل

 د. اندیشیدن درباره تجاربشان از رسانه.

های خود را ایجاد کرده و ابراز کنند. برای تسلط  ها ایده گیرند با کمک رسانه یاد می کودکان. 5

 های زیر را ایجاد کنند: در این فعالیت باید مهارت

 تأثیرگذاران فعال آن ببینند؛ الف. خودشان را خالق رسانه و از
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بندی، و/یا تخریب بررسی کنند، بارش  ها را از طریق خلق، پردازش، ترکیب، سرهم ایده

 فکری انجام دهند و آنها را انتقال دهند.

ج. هدف از تصمیماتشان را با کمک فرایند خلق رسانه توضیح دهند و بعد درباره فرایند 

 فکر کنند؛ و

 (TEC 2020: 9)تر ارتباط دهند.   ته شده را به دنیای وسیعد. محتوای رسانه ساخ

 مطالعات پیشین

 های رادیو جوان با محوریت طراحی الگوی مناسب برای برنامه»ای با عنوان  نامه در پایان

( هدف از انجام پژوهش طراحی یک الگوی جامع 1333)پور دهقانی فراشاه « ای سواد رسانه

ای بیان شده است.  جوان باهدف آموزش و ترویج سواد رسانه سازی در رادیو برای برنامه

های کوتاه، استفاده از  سازی مباحث در قالب ساختار دهد که ساده نتایج این اثر نشان می

گیری از عناصر جذابی چون مصاحبه با خود جوانان، موسیقی،  هایی با ریتم تند و بهره قالب

...، اجتناب از اتخاذ رویکرد تماماً سلبی در قطعات کوتاه نمایشی، مسابقه و سرگرمی و

های دیجیتال در کنار  های نوین و توجه به آثار و کارکردهای مثبت رسانه با رسانه  مواجهه

ها  بندی آن ای و اولویت کننده با ارکان سواد رسانه بار آن و نیز آشنایی تهیه آثار منفی و زیان

های دیجیتال برای  های رسانه داکثری از ظرفیتگیری ح جوان و بهره  بر اساس نیاز جامعه

سازی  کننده برای برنامه ترین نکاتی است که یک تهیهتعامل بیشتر با مخاطب، ازجمله مهم

 ای باید به آن توجه کند. در رادیو جوان با محوریت سواد رسانه

 مسئله (133۲)اجاق « ای به خردساالنآموزش مهارت سواد رسانه»ای با عنوان  در مقاله ،

ای به خردساالن مستقل از بزرگساالن بیان شده و با پژوهش، چگونگی آموزش سواد رسانه

های معتبر این حوزه موردمطالعه و  استفاده از روش تحلیل ثانویه اسناد، مقاالت و پژوهش

به دلیل قائل شدن نقش تسهیلگر  1«ریجیو ایملیا»اند. رویکرد آموزشی تحلیل قرار گرفته

ای خردساالن مناسب شناسایی شده است. مبتنی زرگساالن برای آموزش سواد رسانهبرای ب

ای به خردساالن، گفتگو، بازی، دیدن و بر این رویکرد، چهار شیوه آموزش سواد رسانه

دهنده محتوای ای معرفی شده است. همچنین، هفت مفهوم اصلی تشکیل آفرینش رسانه

های گوناگون بیان، زبان ازنمایی، تبلیغات، روشای به خردساالن بآموزش سواد رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Reggio Emilia 
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 رسانه، روایت و راوی، بیان گردیده است.

  های  ای برای خردساالن: بیش از بحث در مورد زمان استفاده از رسانه سواد رسانه»در کتاب

برای   مؤلف کتاب به دنبال ارائه آموزش مقدماتی و خدمات اولیه (Rogow 2022) 1«دیجیتال

های مناسب آموزشی و  از دبیران فعال و مربیان کودک است که به دنبال روشآن دسته 

هم با داشتن  منظور یافتن راهشان در دنیای پر از رسانه آن کمک به پیشرفت کودکان به

ای  های سواد رسانه نفس، کنجکاوی و تفکر انتقادی هستند. در این کتاب شایستگی اعتمادبه

دهد  سال نشان می ۲تا  2و نکات مطرح شده برای کودکان بین  ها، راهبردهادر کنار فعالیت

های روزمره درهم آمیخت و  ها را با فعالیت ای، دانش و گرایش های پایه توان مهارت چطور می

عنوان نوعی سواد  های جدید را تجربه و آزمایش کرد. در کتاب با نگاه به رسانه به نیز درس

وپاسخ و خلق رسانه برای تدریس رسانه به  دهد تا از پرسشهایی به خوانندگان اراده می روش

کودکان استفاده کرده و کودکان نیز بتوانند به مباحث معناداری در مورد رسانه بپردازند و در 

 جای رسانه همراه با اضطراب یا ترس بنشیند. ای به همراه شادی و خالقیت به کل رسانه

 دبستانی در ای کودکان در سنین پیشد رسانهدهی سواروش شکل»ای با عنوان  در مقاله

دبستانی  های آموزش رسانه در دوران پیش ویژگی( Yankovych et al. 2018)« اوکراین

دبستانی  مشخص شده است. همچنین مشکالت اجرای برنامۀ آموزش رسانه در مقاطع پیش

ها ر بررسیهایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است. د بینی شناسایی و پیش

دبستانی برجسته و اثبات  ای کودکان در مقطع پیش شناسی آموزش سواد رسانه عوامل روان

دهد و مفهوم  دبستانی به شکل دادن به تفکر انتقادی واکنش نشان می شد که سن پیش

عنوان بخشی از فرایند آموزشی توسط ساختاری سه  به« دبستانی آموزش رسانه در پیش»

دبستانی اوکراین  اهمیت آموزش رسانه برای دبیران مقاطع پیش ای مشخص و مؤلفه

 مالحظه گردید.

توان گفت که این تحقیق به  سنجی پژوهش پیشرو با مطالعات پیشین، می به نسبت با توجه 

دلیل در نظر گرفتن مخاطبان کودک در محیط فرهنگی اجتماعی ایران، نگاه به یک شبکه 

ای و همچنین تالش برای ارائه چارچوب عملیاتی،  ش سواد رسانهمثابه بستر آموز تلویزیونی به

مندی از تحقیقات انجام شده، در حوزه موضوعی جدید و  در تالش است تا ضمن بهره

 ها و ارائه پیشنهادها بپردازد. وتحلیل داده تری به تجزیه  متفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Media Literacy for Young Children: Teaching Beyond the Screen Time Debates 
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 روش پژوهش

گفته  1«آنسلم استراس»یفی روش پژوهش این تحقیق، کیفی است. در تعریف روش تحقیقی ک

هایی را به دست است که یافته منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هر نوع تحقیقی»است: 

«. اندهای آماری یا هرگونه کمی کردن کسب شدههایی غیر از روشدهند که با شیوه می

 (1۲: 13۲6)استراس و کوربین 

ها به کار گرفته شده است. داده مثابه روش تحلیل در این تحقیق فن تحلیل مضمون به

ها بوده است. آوری داده عنوان روش جمع ساختاریافته بهروش پژوهش کیفی و مصاحبه نیمه

آوری مبانی نظری مطالعه اسنادی و ها بوده و در جمعواحد تحلیل، متن پیاده شده مصاحبه

پیش از مصاحبه انجام  ای انجام گرفته است. طراحی سؤاالت و تعیین اهداف مصاحبهکتابخانه

شوندگان، در حین مصاحبه بنا به  صورت حضوری یا اینترنتی با مصاحبه شده و در دیدارها به

کننده پرسیده های مشارکتتشخیص پژوهشگر، سؤاالتی هم بر حسب ضرورت در میان صحبت

 شد. ثبت اطالعات نیز با ابزار ضبط صدا انجام گرفت.

گیری هدفمند که گیری هدفمند است. نمونهیر احتمالی، نمونهگیری غهای نمونهیکی از روش

دار گویند، به معنی انتخاب هدفنیز می« کیفی»یا « دارهدف»، «گیری غیر احتمالینمونه»به آن 

گیری شامل انتخاب واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع از نمونه

صورت تصادفی است. )رنجبر و  اس هدف پژوهش و نه بهواحدها یا موردهای موردپژوهش بر اس

کننده در مصاحبه، درباره افراد نخبه و ( همچنین، از افراد مشارکت201، 1331دیگران 

 نیز عمل شده است.« گلوله برفی»کارشناسان حوزه تحقیق سؤال شده و درنتیجه بر اساس روش 

اد مورد مصاحبه قرار گرفتند و برای رسیدن به پاسخ سؤاالت پژوهش، پنج دسته از افر

 بودند از:  ها عبارتمعیارهای پذیرش افراد در نمونه به تفکیک دسته

مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد فعلی یا پیشین سازمان صداوسیما: ارتباط حوزه  .1

 ای.مسئولیت فعلی یا سابق با مخاطبان کودک، آشنایی با حوزه مطالعاتی سواد رسانه

آموختگان دکتری رشته علوم ارتباطات اجتماعی: سابقه تألیف علمی و دانش اعضای هیأت .2

 ای.کتاب یا مقاله در زمینه سواد رسانه

آموختگان کارشناسی ارشد به باال در رشته  وتربیت: دانش محققان و پژوهشگران حوزه تعلیم .3

وتربیت،  زه تعلیمشناسی، دارا بودن سابقه تألیف مقاله یا کتاب در حوعلوم تربیتی یا روان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Anselm Strauss 
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 ای.داشتن پیشینه مطالعاتی در حوزه سواد رسانه

ای به ای: دارا بودن حداقل دو سال تجربه تدریس سواد رسانهمدرسان و معلمان سواد رسانه .0

کودکان، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، شهرت به 

 خالقیت و نوآوری در تدریس.

های کودک: سابقه همکاری با سازمان صداوسیما در ان و تولیدکنندگان برنامهسازبرنامه .6

 ای.های کودک، داشتن پیشینه مطالعاتی در زمینه سواد رسانهطراحی و تولید برنامه

 شوندگان . اطالعات مصاحبه0جدول 

 تحصیالت / مسئولیت كنونی یا پیشین مرتبط شماره

یریت رسانه، مدیر طرح و برنامه شبکه کودکدکتری مد 1  

2 
کنندگی تلویزیونی، مسئول آموزش و پژوهش شبکه کودک، مسئول ارزیابی و ارشد تهیه کارشناسی

 تأمین شبکه کودک

3 
های کننده برنامهپویا، تهیه های نوین شبکه  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، مدیر رسانه

 کودک و نوجوان

ای ایرانری علوم ارتباطات اجتماعی، معاون انجمن سواد رسانهدکت 0  

ایدکتری علوم ارتباطات اجتماعی، پژوهشگر سواد رسانه 6  

ای یونسکو ـ ایران دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه 5  

 دکتری علوم تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان ۲

ایشناسی در دانشگاه بوعلی، مدرس سواد رسانهی دکتری رواندانشجو ۲  

ایدانشجوی دکتری علوم تربیتی در دانشگاه تربیت مدرس، معلم سواد رسانه 3  

شناسی، مدیر مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراجدکتری جامعه 14  

ایارشد علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس سواد رسانهآموخته کارشناسیدانش 11  

ایارشد علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس سواد رسانهآموخته کارشناسیدانش 12  

ساز، مدیر مؤسسه زرین فیلم درناانیمیشن 13  

ساز، سابقه همکاری با مرکز پویانمایی صباانیمیشن 10  

 تدوینگر و صداپیشه در حوزه تولیدات کودک 16

شبکه »و  1«تحلیل مضمون»در این پژوهش، برای پاسخ دادن به سؤاالت تحقیق، از روش 

توان استفاده شده است. برای شناسایی و تشریح چرایی و چیستی یک پدیده می 2«هامضمون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thematic Analysis 
2 Thematic Networks 
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ها استفاده نمود. تحلیل توان از شبکه مضموناز تحلیل مضمون و برای تشریح چگونگی می

ها مضمون به دنبال استخراج مضامین برجسته یک متن در سطوح مختلف است؛ شبکه مضمون

 .هاستنیز به دنبال تسهیل ساختاردهی و ترسیم این مضمون

کند: الف( مند میهای ذیل را نظامها بر اساس یک رویه مشخص، مضمونشبکه مضمون

-های سازمانمضمون»)کدها و نکات کلیدی موجود در متن(؛ ب(  1«های اصلیمضمون»

های مضمون»های اصلی(؛ ج( آمده از ترکیب و تلخیص مضمون دست )مقوالت به 2«دهنده

عنوان یک کل(. سپس این  های عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به)مضمون 3«فراگیر

های برجسته هر یک شوند که در آن مضمونهای شبکه وب رسم میصورت نقشه ها بهمضمون

 (1331زاده شود. )شیخاز این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می

جای بحث درباره روایی و پایایی پژوهش،  به اینکه این پژوهش از نوع کیفی است، به توجه  با

از بازرسی  0«میکوت و مورهاوس»ایم.  های تحقیق بودهقابلیت اعتماد یافته به دنبال افزایش

عنوان دو روش افزایش قابلیت  مسیر کسب اطالعات و وارسی از سوی افراد تحت بررسی به

رو در این پژوهش مراحل  ( ازاین1۲1: 13۲3اند. )ویمر و دومینیک  ها نام برده تهاعتماد یاف

توسط دو نفر از اعضای هیأت علمی رشته علوم  آمده دست ها و کدهای بهتحقیق، متن مصاحبه

ارتباطات اجتماعی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج پژوهش به 

ارسال شد و از این تعداد، هفت نفر اعالم کردند که  کنندگان در مرحله مصاحبه مشارکت

شونده  ها را تأیید کردند. )مصاحبه گزارش تحقیق را مطالعه و توصیفات پژوهشگر از مصاحبه

 (12، 11، 14، 3، ۲، ۲، 6شماره 

انجام شده  MAXQDAافزار  نرم 2424های کیفی این پژوهش با نسخه وتحلیل داده تجزیه

 است.

 اه تحلیل داده

آوری شده در مرحله مصاحبه پرداخته شده است. های جمعوتحلیل داده در این بخش، به تجزیه

های احصا شده در مرحله مصاحبه بر داده به همین منظور، فن تحلیل مضمون با تکیه

ها، به همراه آمده از مصاحبه دست دهنده به مورداستفاده قرار گرفته و مضامین اصلی و سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Basic Themes 
2 Organizing Themes 
3 Global Themes 
4 Maykut and Morhose 
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 هایی از اظهارنظرهای کارشناسان آورده شده است.اگیر، شبکه مضامین و نمونهمضامین فر

 پیشنهادهای عملیاتی

ای به مخاطبان  ها، پیشنهادهای عملیاتی در زمینه آموزش سواد رسانه وتحلیل داده پس از تجزیه

اصلی دهنده و  عنوان مضمون فراگیر نخست شناسایی و مضامین سازمان کودک شبکه پویا به

 ذیل آن مطرح شد.

های جدید کارتون یا تواند به ساخت مجموعهکارشناسان اظهار داشتند شبکه پویا می

ها بهتر است ای اقدام نماید. این برنامهانیمیشن یا مجموعه عروسکی با محوریت سواد رسانه

صورتی های منظم و مبتنی بر سیر آموزشی و تربیتی تعریف شوند که در چنین دارای سرفصل

های اثرگذاری بیشتر کند. طراحی کاراکترهای قهرمان از روشبه اثرگذاری آن کمک شایانی می

شده به  سپرند و مفاهیم منتقلها را به یاد میمفاهیم در حافظه کودکان است؛ زیرا آنان قهرمان

با تولید،  زمان گیرد. الزم است تا شبکه پویا هماین روش بیشتر مورد استقبال کودکان قرار می

های ای را نیز در برنامهنهگذاری محتوایی با رویکرد پرداختن به مفاهیم سواد رسا سیاست

 (16موجود بگنجاند. )کارشناس 

کننده در قالب کارتون و انیمیشن، استفاده از زبان طنز های جذاب و سرگرمارائه آموزش

های دیجیتالی با ، طراحی بازیایمتناسب با ذائقه و سن کودکان برای آموزش سواد رسانه

های تلویزیونی، طراحی پلتفرم ویژه کودکان و قرار ای و مکمل برای آموزشرویکرد سواد رسانه

هایی با رویکرد ارتقاء خالقیت و استدالل و  دادن محتواهای مناسب در آن، و تولید برنامه

از دیگر پیشنهادهای  گیری برای کودکاننوآوری و همچنین تفکر انتقادی و قدرت تصمیم

 (11، 14، 3مطرح شده از جانب کارشناسان است. )کارشناس 

توان محدود نشدن به بستر آنتن از نکات مورد تأکید کارشناسان است. به پیشنهاد آنان، می

های دیجیتالی مرتبط اقدام کرد تا کودکان کاراکترهایی طراحی کرده و سپس به تولید بازی

شده برایشان  داده   تر برقرار کنند و مفاهیم آموزشها ارتباط نزدیکتبتوانند با این شخصی

ها مطرح است که چرا شوندگان، این پرسش ( از منظر مصاحبه0ماندگارتر شود. )کارشناس 

نباید سازمان صداوسیما بازی موبایلی تولید کند؟ مگر رسانه به معنای اکمل نیست؟ برای 

های بنیان ایجاد کرده و یا با گروهتواند یک گروه دانشمی رسیدن به این اهداف، شبکه پویا

ای ویژه زیر شش سال هم نامه همکاری امضا کند تا در زمینه تولید بازی رایانهموجود تفاهم

 (6هایی برداشته شود. )کارشناس گام



  0510/ زمستان  54فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  051

 

 

ای از جانب های آموزش سواد رسانهعنوان یکی از روش سازی برای کودکان به محیط

سان مطرح شده است؛ چراکه به بیان آنان برگزاری اردو یا ایجاد فضاسازی محیطی برای کارشنا

های مختلفی مانند شناسایی و کشف، تواند به گونهآموزش در این سنین بسیار مفید است و می

ای در آموزش کودکان در بسیاری از محور باشد. استفاده از روش مشاهده ماجرا محور و آموزش

های آموزش مورد اتفاق فعاالن و اساتید آموزشی است؛ ترین روشعنوان یکی از اصلی کشورها به

شده و بر اساس سیر آموزشی  برند و حساببرای نمونه آنان کودکان را به موزه تاریخ باستان می

گیرند. اما از نقاط ضعف مهم در اردوهای کشور ما، این است که شده بازدید صورت می طراحی

شود و توضیحات راهنماها هم طورمعمول بدون سیر منظم و هدفمندی انجام می هبازدیدها ب

تواند یک محیط مناسب برای کودکانه می برای کودکان جذابیتی ندارد. ایجاد موزه رسانه

ای برای کودکان فراهم نماید. یک مثال ساده اینکه نوارهای قدیمی مانند آموزش سواد رسانه

کند تا بدانند رسانه چه مسیری را از ن جالب است و کمک میبرای کودکا VHSکاست و 

گذشته تا به امروز طی کرده است. عالوه بر موزه، شبکه پویا نیز باید خود دارای جذابیت بصری 

 (1وآمد کودکان تبدیل شود. )کارشناس  محیطی باشد و به محل رفت

-ای منع می رد مصرف رسانهبه بیان کارشناسان، بسیاری از کودکان وقتی در برخی از موا

تواند این پردازند. شبکه پویا می شوند، به مقاومت و اعتراض در برابر تصمیمات والدین می

-سازی کرده و امری به نفع کودکان نشان دهد، و یا حتی با نشان دادن صحنهنظارت را فرهنگ

والدین اقدام  سازی این عمل برای کودکان و همچنینهای نظارت والدین، نسبت به فرهنگ

های های برند و چهرهتواند از ظرفیت برنامهکند. برای رسیدن به این هدف، صداوسیما می

 (13محبوب کودکان بهره ببرد. )کارشناس 

عنوان مرکز تخصصی تولید پویانمایی در سازمان صداوسیما، یکی از  مرکز پویانمایی صبا به

ای ان باید ورود کرده و پرداختن به سواد رسانهترین مراکزی است که بنا به نظر کارشناسمهم

گذاری محتوایی تولیدات خود موردتوجه قرار دهد. همچنین این مرکز  کودک را در سیاست

-ها قرابت فرهنگی داریم، برنامهتواند با هدف انجام تولیدات مشترک با کشورهایی که با آنمی

ها بتی، هم سطح تولیدات باال رفته و هم هزینهالمللی و رقاریزی نماید تا با حضور در فضای بین

 (2کاهش یابد. )کارشناس 

تواند از راه جان بخشیدن به رسانه و ابزارهای کارشناسان اظهار داشتند که شبکه پویا می

به  ای بپردازد. با توجه دیجیتالی در تولیدات به بیان نکات مدنظر خود در حوزه سواد رسانه
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کند، شبکه پویا ه سنی همه اشیای دوروبر خودش را جاندار تصور میاینکه کودک در این رد

بخشی و ایجاد خط سیر داستانی، به انتقال مفاهیم خود  تواند با استفاده از روش جانمی

انگاری ویژگی مهم دیگر در دوره کودکی است. به  اقدام نماید. کارشناسان معتقدند غایت

داده در اطرافش درنتیجه کارهای اوست. برای  ت رخکند همه اتفاقاعبارتی کودک تصور می

انگاری  شود. ویژگی غایتکند چون او تصمیم گرفته که بخوابد، روز شب مینمونه تصور می

ها استفاده کرد و برای مثال به کودک گفته توان در خط سیر داستانفرصتی است که می

تناسب کار خودت روی  بعدی بهشود چون از رسانه استفاده خوب یا بدی داشتی، اتفاقات 

 (۲دهد. )کارشناس می

جهت آموزش تفکر انتقادی درباره محتوای تولیدشده در  1«آموزی سرگرم»استفاده از روش 

ها بود. استفاده ترکیبی از ای از پیشنهادهای کارشناسان در مصاحبهفضای ارتباطی و رسانه

شود. های کودک استفاده میسانهسرگرمی در کنار آموزش بسیار مهم است و در اکثر ر

 (11)کارشناس 

تر از آموزش از منظر کارشناسان، در دوره کودکی آموزش غیرمستقیم بسیار مؤثرتر و جذاب

ها طوری طراحی شوند که کودکان جذب برنامه شده و در ضمن آن مستقیم بوده و باید برنامه

ای باید از ناسان، آموزش سواد رسانهها و محتوای موردنظر ارائه گردد. به بیان کارشآموزش

ورسوم بومی و  های جذاب، با در نظر گرفتن آدابهای کودکانه و انیمیشنطریق داستان، بازی

 (3هایی که کودک بتواند مشارکت داشته باشد، انجام شود. )کارشناس ترجیحاً از طریق بازی

 ید:درمجموع، در ذیل اولین مضمون فراگیر نتایج ذیل احصا گرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Edutainment 

 



  0510/ زمستان  54فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  055

 

 

 
ای به مخاطبان كودک شبکه  . پیشنهادهای عملیاتی جهت آموزش سواد رسانه0تصویر 

 پویا
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 ای به مخاطبان كودک . پیشنهادهای عملیاتی جهت آموزش سواد رسانه1جدول 

 شبکه پویا

های اصلی مضمون  
های  مضمون

دهنده سازمان  
 

  ریزی کارشناسان جهت استفاده از بسترهای جدیدبرنامه

محدود نشدن به آنتن 

 پخش

1  

  2 اید رسانهطراحی پلتفرم ویژه کودکان و بارگذاری محتوا با تأکید بر سوا

  3 های دیجیتالی های موفق در آموزش به خردساالن با بازیالگوگیری از تجربه

  0 بنیانهای دانشسازی در شبکه کودک با مشارکت شرکت تشکیل گروه بازی

  6 ایطراحی بازی دیجیتالی کودک با تأکید بر ارتقاء سواد رسانه

  های تولیدیایی برنامهگذاری محتو ای در سیاستتأکید بر سواد رسانه

ای حاکمیت سواد رسانه

های شبکهبر سیاست  

5  

  ۲ ای کودکانتنظیم کنداکتور شبکه با رویکرد رعایت اصول سواد رسانه

  ۲ ادامه سیاست حذف آگهی بازرگانی در شبکه پویا

  3 ایتدوین استانداردهای پخش برنامه و موسیقی کودک منطبق با سواد رسانه

  14 ای و پخش برنامهحقوق کودک در تولیدات رسانهرعایت کامل 

  11 های فرهنگی، دینی و عرفی پاالیش تولیدات تأمینی بر اساس مالک

  ایهای مرتبط با سواد رسانهپخش سرودهای شاد با محوریت پیام

 

 پیشنهادهای قالبی

12  

  13 استفاده خالقانه و هنرمندانه از ظرفیت کارهای عروسکی

  10 های استودیویی خردساالنای در برنامهرسانه پرداختن به سواد

  16 کارگیری فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی های تعاملی با بهساخت برنامه

  15 کمیک و... های انیمیشن مانند کات اوت، موشنتنوع در استفاده از قالب

  1۲ ایسازی از کاراکترهای آثار ایرانی با رویکرد سواد رسانهبازی

  زمان برای مخاطب کودک و والدین لید برنامه با جذابیت همتو

 

 

 

 

 

 پیشنهادهای روشی

1۲  

  13 هایی با رویکرد ارتقاء خالقیت، استدالل و نوآوریتولید برنامه

  24 گوییانگاری خردساالن در داستان استفاده از ویژگی غایت

  21 های نمادین در یادگیری خردساالناستفاده از نمادها و بازی

  22 های تأمینی و نمایشیای کوتاه و جذاب برای برنامههای رسانهایجاد پیوست

  23 های شاخص تولیدات کودکها و چهرهاستفاده از سرمایه شهرتی برنامه

  20 هامند کودکان و والدین در برنامهالگوسازی با نمایش استفاده قاعده

  26 لیدات کودکخلق کاراکترهای مثبت و منفی به زبان طنز در قالب تو

  25 بخشی به ابزارهای دیجیتالی و بیان نکات از زبان آنان با داستان جان

  2۲ هاایجاد امکان همزاد پنداری با ایجاد کاراکتر کودک در اولین تجربه
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های اصلی مضمون  
های  مضمون

دهنده سازمان  
 

  2۲ ایهای کاربردی و آموزش ضمنی سواد رسانه ترغیب به یادگیری مهارت

  23 (Edutainment)آموزی استفاده از روش سرگرم

  34 المثل و قصه برای یادگیری بهتر کودکان استفاده از ظرفیت ضرب

  31 مندی از روش فبک و تسهیلگری آموزشی در اثربخشی تولیداتبهره

  32 ای در آموزش خردساالنهای اثرگذاری تجارب موفق رسانهاحصا روش

  33 ایها توسط مجریان مسلط به سواد رسانه بیان هنرمندانه آموزه

  30 ای آنای کودک با بازنمایی رسانهازی نظارت والدین بر مصرف رسانهس فرهنگ

  ای در خانوادهنقش دادن به کودکان جهت رعایت سواد رسانه

تعریف نقش برای 

 کودکان

36  

  35 مثابه سفیران پیام برای همساالن سازی بهمشارکت کودکان در برنامه

  3۲ د تعاملیها با رویکرنظرسنجی از خردساالن درباره برنامه

  3۲ ایتشویق کودکان برای ورود به مرحله تولید رسانه

-حضور در فضای بین ای مشترک با کشورهای دارای قرابت فرهنگیانجام تولیدات رسانه

 المللی تولید

33  

  04 ها با حضور در فضای رقابتیارتقاء سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه

ایجاد فرصت یادگیری  یط رسانهایجاد امکان حضور و تجربه کودکان در مح

ایمشاهده  

01  

  02 تأسیس موزه کودکانه رسانه جهت بازدیدهای مکمل آموزشی

  03 ایایجاد جذابیت محیطی و بصری در شبکه پویا جهت اردوهای رسانه

  ایبرگزاری مسابقات نقاشی کودک با محوریت سواد رسانه

 برگزاری رویداد

00  

  06 های تئاتر و سینمای کودکدر جشنوارهای کودکان تأکید بر سواد رسانه

  05 ای کودکانای با موضوع سواد رسانهبرگزاری رویدادهای علمی و رسانه

 مالحظات

عنوان دومین مضمون فراگیر  ای به مخاطبان کودک شبکه پویا به مالحظات آموزش سواد رسانه

ای باید باورپذیر و ه سواد رسانهها برای کودکان در حوز از منظر کارشناسان، قصه شناسایی شد.

ها جذاب باشند تا فهم باشد. همچنین وقتی مخاطب آموزش کودکان هستند، باید برنامه قابل

ای باشد که کودک حس  گونه ها نباید بهبتوانند مخاطب را با خود همراه کنند. ادبیات برنامه

سازی تلویزیونی ت بصری برنامهکند در حال سرزنش یا گیر دادن به او هستیم. توجه به مالحظا

های تحقیقات در حوزه ها باید به نکات و آموزهکودک بسیار مهم است و در استفاده از رنگ

 (3شناسی رنگ توجه داشته باشیم. )کارشناس  روان
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سازی شود، اما باید توجه کرد به بیان کارشناسان، مطالب در آموزش به کودکان باید ساده

سازی یعنی اینکه زبان رسانه را با زبان سازی نشد. سادهی، دچار سطحیسازتا باهدف ساده

ها جهان کودکان نزدیک شویم و از منظر آنان به مسائل و پدیده جوار کنیم، به زیست کودک هم

 (11بنگریم. )کارشناس 

سازی برای کودکان ضرورتی بدیهی و انکارناپذیر بنا به گفته کارشناسان، جذابیت در برنامه

است و به جهت رعایت این اصل، باید از برخی اقدامات و مواضع پرهیز کرد. مانند ایجاد فضای 

شعاری در تولیدات، داشتن انتظارات فراتر از ظرفیت کودکان و شبکه پویا در حوزه ارتقاء سواد 

مسئله با این گزاره که کودک نباید مصرف و  های سلبی و پاک کردن صورت ای و نگاهرسانه

عنوان رکن ضروری در جهت رعایت جذابیت  شناسی به ای داشته باشد. مخاطبرسی رسانهدست

 (13های کودک مطرح شده است. )کارشناس در برنامه

ها را کارشناسان معتقدند وجود برخی نقاط ضعف درنهایت قادر است تا ثمربخشی آموزش

کرد. مانند ادبیات نصیحت و  در تولیدات کودک کاهش دهد و باید از بروز این موارد جلوگیری

کننده بودن. در برابر این آور و خستهدستوری، انتزاعی بودن و فقدان ربط به مسائل روز، کسالت

های مندی از قالبموارد، وجود نقاط قوّتی مانند شاد بودن، داشتن ریتم اجرای مناسب و بهره

 (10ارشناس افزاید. )کسازی بر کیفیت و اثربخشی آثار میمدرن برنامه

ای کودکان، این است که کودک بتواند از منظر کارشناسان، موفقیت مهم در تولیدات رسانه

ها باید از منظر یک کودک و ها، کاراکترها و عروسکها همزادپنداری کنند. برنامهبا کاراکتر

ن کمک های او باشد. توجه کنیم که صرفاً صدای کودکانه درآوردمربوط به اقتضائات و دغدغه

 (0کند که کودک با یک مجری، بازیگر یا عروسک ارتباط برقرار کند. )کارشناس نمی

دهنده به  پس از ترسیم شبکه مضامین، مضامین اصلی پژوهش در ذیل سه مضمون سازمان

 شرح زیر به دست آمد:



  0510/ زمستان  54فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  051

 

 

 
 ای به مخاطبان کودک شبکه پویا . مالحظات آموزش سواد رسانه2تصویر 

 ای به مخاطبان كودک شبکه پویا . مالحظات آموزش سواد رسانه3جدول 

های اصلی مضمون  
های  مضمون

دهنده سازمان  
 

 ها برای کودک فهم بودن قصه باورپذیری و قابل

 

 

 

 

 

های بایسته

 محتوایی

1  

  2 داشتن نظم و سیر محتوایی در بیان مفاهیم

  3 ترجیح آموزش غیرمستقیم بر آموزش مستقیم

  0 شناسی رشد خردساالن تنظیم سیر مطالب بر اساس روان

  6 مره و پرهیز از بیان مسائل انتزاعیپیوند زدن مطالب با مسائل روز

  5 تأکید بر استفاده از طنز در آموزش به کودکان

  ۲ ای: سریع، جذاب، کوتاه و ساده بودنرعایت چهار اصل سواد رسانه

  ۲ رعایت ظرافت در تبدیل مطالب انتزاعی به سناریو و ایده تولید

  3 گیری کودک با برنامههای تسهیل ارتباط رعایت مؤلفه
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های اصلی مضمون  
های  مضمون

دهنده سازمان  
 

  14 بندی سنی تولیدات برای مخاطب هدفدقت در سطح

  11 در نظر گرفتن ذائقه کودکان امروز

 نویس در پرداخت موفق به داستان نامه توانایی و خالقیت فیلم

 

 

 های تولیدیبایسته

 
 

12  

  13 شناسی در طراحی شخصیت پویانمایی و نمایش عروسکیتوجه به زیبایی

  10 سازیبرنامه هایها و قالببروز بودن روش

  16 های جذابیت بصری دارا بودن مؤلفه

  15 سازان از نظرات متخصصان حوزه کودک حین ساخت مندی برنامه بهره

  1۲ شناسی رنگ ها و لحاظ کردن مالحظات روانها در برنامه شاد بودن رنگ

 سازیسازی به اسم سادهپرهیز از سطحی

 

 

 

 نبایدها

1۲  

  13 ذه و بازخواستپرهیز از ادبیات دستور، مؤاخ

  24 اینداشتن انتظارات فراتر از ظرفیت خردساالن در یادگیری سواد رسانه

  21 پرهیز از بیان شعارگونه و صریح بدون در نظر گرفتن اقتضائات کودکان

  22 سازیپرهیز از تعصب در قالب و ایده در برنامه

  23 ی بازیسازی در تولید برنامه و طراحپرهیز از ادبیات ثقیل و پیچیده

  20 ای به بایدها و نبایدهای مصرفپرهیز از تقلیل سواد رسانه

  26 پرهیز از آموزش مسائل و نیازهای بزرگساالن به خردساالن

 الزامات

ای به مخاطبان کودک شبکه پویا سومین مضمون فراگیر شناسایی  الزامات آموزش سواد رسانه

م اول برای تحقق پیشنهادهای مطرح شده، باور شده در پژوهش است. از منظر کارشناسان گا

ای کودکان و توانمندی آنان در این ضرورت ارتقاء سواد رسانه داشتن نیروی انسانی شبکه پویا به

زمینه است. همچنین همراهی و حمایت رئیس سازمان صداوسیما و معاونان و مدیران ارشد 

 (12ری است. )کارشناس سازمان برای تحقق پیشنهادهای مطرح شده الزم و ضرو

ای کودک جزو الزامات مهم در در بیان کارشناسان، توجه به پژوهش در حوزه سواد رسانه

تحقق پیشنهادهای مطرح شده است. این حوزه به دلیل نو و بدیع بودن، نیازمند انجام تحقیقات 

گیرد. جهت داخلی است تا ابعاد نظری و پژوهشی آن به طور تفصیلی موردبحث و بررسی قرار 

نهاد و نهادهای های مردممندی از نظرات کارشناسان، الزم است تا شبکه پویا با سازمانبهره

ریزی نماید. مربوط به حوزه کودک مرتبط بوده و برای داشتن تعامالت مستمر با آنان برنامه
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از تجربیات همچنین الزم است تا شبکه ارتباط مستمر با والدین و مربیان کودکان داشته باشد و 

 (11و  14موفق و نظرات آنان در تکمیل و رفع نقاط ضعف خود استفاده نماید. )کارشناس 

کارشناسان معتقدند والدین بیشترین مسئولیت را در تربیت کودکان بر عهده دارند و 

ای فرزندان، وقت کافی را برای شایسته است تا ضمن ایفای نقش مؤثر در ارتقاء سواد رسانه

بازی با کودک اختصاص داده و امکان تفریحات جایگزین رسانه را برای فرزند فراهم  تفریح و

ترین خألها گام ویژه والدین از مهم به نمایند. در این زمینه، فقدان کتاب و راهنمای گام

شناسایی شد و پیشنهاد گردید تا شبکه پویا نسبت به تألیف کتاب و تولید محتوا در پاسخ به 

 (.1ام نماید. )کارشناس این نیاز اقد

ای بنا به اظهار کارشناسان، برای ایفای نقش مطلوب شبکه پویا در زمینه ارتقاء سواد رسانه

کاری افراطی گذاران افزایش یابد و از محافظه پذیری مدیران و سیاست کودکان، باید ریسک

دید آشنایی داشته های جبپرهیزند. همچنین اگر دانش مدیران بروز بوده و با اقتضائات نسل

گذاری آنان نیز تأثیر خواهد داشت. بنا به  باشند، این ویژگی بر بهبود کیفیت مدیریت و سیاست

سپاری تولیدات جهت بهبود کیفی بازی در برونگفته کارشناسان، پرهیز از فضای رانتی و پارتی

ند تا آنان به آثار ضرورت دارد. شبکه پویا باید از کارشناسان مجرب حوزه کودک دعوت ک

ارزیابی تولیدات اقدام نمایند، نه اینکه افرادی بدون صالحیت و بدون معیارهای علمی و 

 (13مشخص به داوری بپردازند. )کارشناس 

-ای به کودکان در شبکه پویا، نیاز به تیمبه بیان کارشناسان، در زمینه آموزش سواد رسانه

های نظری مربوطه و عوامل تولید در حوزهنظر های متشکل از یک یا چند متخصص و صاحب

ها را داشته باشند، وجود دارد. عالوه سازانی که امکان اجرایی کردن ایده مانند کارگردانان و بازی

های کلی سازمان را تدوین کرده و از منظر گذاران نیز باید سیاست بر موارد فوق، سیاست

سنجی  صورت مستمر مخاطب نیز باید بههایی پشتیبانی کنند. همچنین تیم تخصیص بودجه

 (0کرده و بازخورد تولیدات و اقدامات را تدوین و ارائه نمایند. )کارشناس 

شوندگان، شبکه مضامین به این صورت بندی موارد مطروحه و سایر نکات مصاحبهدر جمع

 احصاء گردید:
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 ای به مخاطبان كودک شبکه پویا رسانه. الزامات آموزش سواد 3صویر ت

 اای به مخاطبان كودک شبکه پوی . الزامات آموزش سواد رسانه5جدول 

های اصلی مضمون دهنده های سازمان مضمون    

 های تخصصیگذاری برای انجام پژوهش سیاست

 

 توجه به پژوهش

1  

  2 ای کودکهای جهانی در حوزه سواد رسانهگیری از تجربیات و پژوهشبهره

  3 عنوان ستاد عنوان صف با مرکز تحقیقات به ارتباط مستمر شبکه به

  0 ت نسلی جهت شناسایی ذائقه مخاطبپژوهی و انجام مطالعا مخاطب

 الساعهتأکید بر نگارش سند راهبردی و پرهیز از اقدامات خلق

 

 اهتمام به سندنویسی

6  

  5 روزرسانی اسناد همگام با تحوالت و خلق مفاهیم جدید به

  ۲ ای کودکانتدوین نسخه جامع و مشارکتی در حوزه سواد رسانه

  ۲ یشرفت در عملعدم توقف در مرحله سندنویسی و پ

 ایتشویق تولیدکنندگان محتوای کودک به تولید با رویکرد سواد رسانه
 

های تشویقیتعیین سیاست  

3  

  14 تشویق دانشجویان ارتباطات به انتخاب حوزه تخصصی کودک

  11 ای خردسالحمایت و تشویق پژوهشگران حوزه سواد رسانه
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های اصلی مضمون دهنده های سازمان مضمون    

  12 محتوای کودک های تشویقی جهت ایجاد نهضت تولیداعمال سیاست

 های شبکهمند در مسئولیتانتصاب افراد متخصص و دغدغه

 مدیریت منابع انسانی

13  

  10 ایالمللی سواد رسانهحضور کارشناسان شبکه در رویدادها و مؤسسات بین

  16 ای کودکآموزش مستمر کارشناسان شبکه در حوزه سواد رسانه

ای به خردساالن و نهعدم انقطاع و ناهماهنگی سیر آموزش سواد رسا

 های سازمان صداوسیمانوجوانان در شبکه
 

هاعدم تناقض در سیاست  

15  

عدم تناقض بین رویکرد شبکه و سایر نهادهای رسمی کودک در حوزه سواد 

 ایرسانه
1۲  

  1۲ ایهای شبکه با اصول سواد رسانههای برنامهعدم تناقض پیام

 ر در مدیریت شبکهانتصاب مدیر شایسته و آگاه و دارای تدبی

رعایت الزامات مدیریتی و 

 سازمانی

 
 

13  

  24 پرهیز مدیر از رویکرد آنتن پرکنی

  21 گذاری بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی متخصصسرمایه

  22 جای گزارش کار تأکید بر اثرگذاری به

  23 مندانتراشی در برابر دغدغه پرهیز مدیران از خودرأیی و مانع

  20 از تصمیم پشت درهای بسته بدون آگاهی از مسائل میدان عمل پرهیز مدیر

  26 مندی مدیر شبکه از مشاوران متخصص و غیر متملقبهره

  25 مسئله با برخوردهای سلبی پرهیز مدیر از پاک کردن صورت

  2۲ سازی برای کودکپرهیز از دخالت دادن افراد غیرمتخصص در برنامه

  2۲ سازیهای نوآور در برنامه ابر قالبپرهیز مدیران از مقاومت در بر

  23 ای خردسال به دغدغه مدیران ارشد سازمانشدن سواد رسانه تبدیل

  34 کودک گذاری شبکه های عملیاتی و سیاستهماهنگی تیم

  31 گونهکاری افراطپذیری مدیران و پرهیز محافظهافزایش ریسک

در تولیدات ای تخصیص بودجه کافی جهت پرداختن به سواد رسانه

 باکیفیت
32  

  33 عنوان حوزه صنایع خالق توجه صداوسیما به تولیدات حوزه کودک به

 سازان اهتمام مرکز پویانمایی صبا به جلب نظر و همکاری انیمیشن

سازمانی بهبود تعامالت برون  

30  

  36 تقویت برند شبکه با حسن انجام تعهد در برابر تولیدکنندگان

  35 ای با مراکز و افراد تولیدکننده در حوزه کودکهرفتار محترمانه و حرف

  3۲ هاتوجهی به تولیدکنندگان در استانتمرکززدایی و پرهیز از بی

  3۲ دقت در تنظیم قرارداد جهت جلوگیری از کاهش سطح کیفی آثار

  33 انگیزگی تولیدکنندگان جهت همکاری با صداوسیماشناسایی علل بی
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های اصلی مضمون دهنده های سازمان مضمون    

  04 فراری دادن تولیدکنندگان مطرح پرهیز از بروکراسی اداری و

  01 بنیان جهت تفاهم و همکاری های دانشها و مجموعهدعوت از شرکت

  02 های ناموجهکنار نگذاشتن فعاالن حوزه کودک به بهانه

  03 ها و پیشنهادهای تولید در حوزه کودکایجاد درگاه دریافت ایده

  00 کپرهیز از ایجاد فضای رانتی در سفارش تولیدات کود

  06 مندهای هنری و تولید جوان و دغدغه بها دادن به جوانان و گروه

  05 های غیرکارشناسیها و ممیزیاذیت نکردن تولیدکنندگان با ارزیابی

 های تولیدی شبکه توسط کارشناسانها و برنامهاثر سنجی سیاست

 ارتباط با کارشناسان

0۲  

  0۲ یان کودکاستفاده از نظرات متخصصان علوم تربیتی و مرب

  03 دریافت انتقادات و اعمال راهکارهای کارشناسان در حین اجرای اسناد

-گذاری و برنامه شناسان کودک جهت مشارکت در سیاستدعوت از روان

 سازی
64  

 تعامل و ارتباط با والدین و گرفتن نظرات و پیشنهادهای آنان

تعریف نقش و بستر مشارکت 

 برای والدین
 

61  

  62 ر والدین برای احساس مسئولیت در این زمینهایجاد دغدغه د

  63 آموزش و ایجاد بستر مناسب جهت انتخاب محتوای کودک برای والدین

  60 ای کودک ویژه والدینگام ارتقاء سواد رسانه به تدوین راهنمای گام

کودکان در شبکه پویا با آموزش والدین در سایر  مکمل بودن آموزش

 هاشبکه
66  

 سازان راهنما، دستورالعمل، منشور و استانداردها برای برنامه نوشتن اسناد

سازان و  آموزش برنامه

 نظرخواهی از آنان

65  

گذاری جهت دخیل کردن عرصه  کنندگان در سیاست نقش دادن به تهیه

 عمل
6۲  

  6۲ سازان نسبت به اهداف و جزئیات اسناد توجیه بودن برنامه

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ای به مخاطبان کودک شبکه پژوهش که هدف اصلی ارائه چارچوب آموزش سواد رسانه در این

پویا بود، چارچوب مذکور با سه مضمون فراگیر پیشنهادهای عملیاتی، مالحظات و الزامات ارائه 

 گردید.

ای  بنا به نتایج پژوهش، شبکه پویا برای ایفای نقش در زمینه آموزش محورهای سواد رسانه

تواند بر اساس عمل به پیشنهادهایی عملیاتی که با در نظر گرفتن اقتضائات  ، میبه کودکان
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مخاطبان و بستر تولید و پخش از جانب کارشناسان مطرح شده است، عمل نماید. در 

گذاری و فرایند عمل به این تولیدات، الزم است تا مالحظات مربوط به تولیدات  سیاست

برای کودکان شامل بایدهای تولیدی، بایدهای محتوایی و  ای ای در موضوع سواد رسانه رسانه

ای به کودکان  نبایدها مدنظر قرار گرفته و رعایت گردد. همچنین آموزش اثربخش سواد رسانه

توسط این شبکه، نیازمند تدارک و رعایت الزاماتی است که باید موردتوجه مدیران شبکه پویا 

 قرار بگیرد.

وتحلیل نظرات کارشناسان، پیشنهادهای پژوهشی  س از تجزیهبا نگاهی کلی به پژوهش و پ

 شود: و کاربردی زیر به شبکه پویا ارائه می

 ای به کودکان در ایراننویس سند ملی آموزش سواد رسانه ارائه پیش 

 اینیازسنجی آموزشی منابع انسانی شبکه کودک در حوزه سواد رسانه 

 ای ویژه کودکانرسانه -شی ارائه الگوی پیشنهادی برگزاری اردوی آموز 

 ای نوجوانان در شبکه امیدارائه الگوی عملیاتی ارتقاء سواد رسانه 

 ای  های شبکه تلویزیونی پویا با تأکید بر اصول سواد رسانه طراحی جدول پخش برنامه

 کودکان

 ای کودک طراحی الگوی تعامل سازمان صداوسیما و تولیدکنندگان محتوای رسانه 

 های دیجیتالی ای به کودکان بر پایه یادگیری با بازی موزش سواد رسانهارائه الگوی آ 

 ای کودکگذاری محتوایی شبکه پویا با تأکید بر اصول سواد رسانهشناسی سیاست آسیب 

 ای به کودکان در شبکه پویا بر اساس اصول فبک ارائه الگوی آموزش سواد رسانه 

 ای بیت کودک با تأکید بر سواد رسانهوتر تشکیل شورای ملی هماهنگی نهادهای تعلیم 

 ای  های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شبکه پویا با تأکید بر سواد رسانه برگزاری دوره

 کودک

 ای تأسیس موزه کودکانه رسانه جهت بازدیدهای آموزشی رسانه 

 ای کودک های رسانه ای کودکان در جشنواره تأکید بر سواد رسانه 

 ای کودک ژوهشی در شبکه پویا با تأکید بر سواد رسانهگذاری پ تشکیل شورای سیاست 

 ای کودکان پردازی با موضوع سواد رسانه برگزاری رویدادهای همفکری و ایده 
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