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  سیماکودك  يها در برنامه یفرهنگ ۀتوسع

  بندپی پریسا گرجی   
  

  چکیده
ون از منظر یزیکودك تلوهاي  برنامه یاست که به بررس یرو حاصل پژوهش  شیپ ۀمقال

چارچوب  نشیگز ان منظور ابتدا بیبه ا. پردازد می آن يهاشاخصو  یفرهنگ ۀتوسع
 )هارتاینگلپارسونز و  وبر،( یشناسان فرهنگ جامعه يها دگاهیان دیمناسب از م ينظر

. پرداخته شده است) ونسکوی( یدگاه انتخابیاز د یفرهنگ ۀف توسعین و تعرییبه تب
ن رسانه یما و آنچه ایکودك سهاي  ت موجود با کنکاش در برنامهیوضع یسپس بررس

هاي هویت فرهنگی، میراث  شاخص( ار کودکان قرار داده از نظر محتوایدر اخت
نوع لباس، ( و ساختار )المللی هاي فرهنگی بین ، مشارکت فرهنگی و همکاريفرهنگی

مورد  )شارکت کودکان و شیوه انتقال پیام، مفضاي صحنه، تقلید صدا، موسیقی، شعر
و روش مورد  »قالب برنامه« ن پژوهشیل در ایواحد تحل. ار گرفته استتوجه قر

نکته . است یکانون ۀو مصاحب یفیو ک یکم يل محتوایتحل ،يمطالعه اسناد ،استفاده
ل مصادف شدن با چند مناسبت یبه دل ،یمورد بررس یزمان ةآنکه دورت یاهم حائز
ت پرداخت به موضوعات یظرف يام عادینوروز و ا ،فجر ،ام سال با محرمیدر ا یاصل

عمو پورنگ و ( انتخاب شدههاي  ن برنامهیهمچن. مختلف و قابل طرح را داشته است
 نشانها  افتهی. اند نندگان را به خود اختصاص دادهیاز ب ییطبق آمارها درصد باال )فیتیله

ناسبت مناسب با محتوا و م  ،برنامه این دو در پیام نوع لباس و فضاي ارائۀ دهد که می
در . لید صدا درست بهره گرفته شده است، موسیقی و تقبوده است و از سه عنصر شعر

                                                
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، تهران ، ایران دکتراي  دانش آموخته
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انتقال  ةویاستفاده شده و ش یکارتون خارجو  یشیشتر از قالب نمایب ي مذکورها برنامه
دگاه یاز د یفرهنگ ۀتوسعهاي  شاخص. م بوده استیرمستقیشتر به صورت غیام بیپ
ن دو یدر ا. ندارد یرتیاغمها  شده در برنامه ارائه يازس برنامه يها تیونسکو با اولوی

ن یاز مضام يارین حال بسیشود و در ع می شتر پرداختهیعات بواز موض یبرنامه به برخ
هاي  کودك با شاخص سازان حوزة به دلیل عدم آگاهی برخی برنامه از کودکانیمورد ن
توسعه  یداشتن کودک ياست که برا یحالن در یا. ردیگ می مورد اغماض قرار اي توسعه

ن یبنابرا. ه آشنا نمودیک سویمختلف و نه  ين و محتواهاید او را با مضامیافته بای
  .ردیگ نمی ار کودك قراریاز توسعه در اخت يرگذاریکامل و تأث ،درست ،روشن يمعنا

کودك هاي  برنامه ،کودك ،ونسکویدگاه ید ،یفرهنگ ۀتوسع ،توسعه :ها کلیدواژه
  .ونیزیتلو
  

  مقدمه. 1
هاي نوین  آوري دست آمده از فنه هاي ب هاي تازه و پیشرفت افزایش اطالعات، دانش

است و  عاملی قوي براي تغییر و دگرگونی را در جهان امروز بوجود آورده ،اطالعاتی
این امر اثر زیادي بر روي . جهان را با ایجاد ارتباطی نو متحول ساخته است چهرة

از . گذاشته است ،کودکان ویژه ، بههاي عمومی، نگرش، رفتار و عمل افراد سیاست
آورد در حوزة فرهنگ  چه عمل او به بار میدهد و هر آن سویی هر آنچه انسان انجام می

رشد، کمال و ارتقاء جامعه انسانی به  نشانۀ فرهنگ را )Hegel( هگل. گیرد قرار می
صالحی (د دان یابی انسان می و همچنین هویت سطحی متعالی و دستیابی به آزادي

داده توانند فرهنگ را توسعه  هاي فرهنگی می در این میان، سیاست. )23 :1386امیري، 
بتوانند از آنچه که به نام فرهنگ به جامعه  در اختیار مردمان بیشتري قرار دهد تا آنانو 

  ).130 :1378، همان(شود سود جویند و بهره گیرند  عرضه می
رش هاي انسان و گست فرهنگی امري است که هدف آن پرورش قابلیت توسعۀ

کننده بر  ، عامل نیروي انسانی نقشی تعییندر این روند .هاي اوست ها و امکان توانایی
  .عهده دارد
براي انتقال از  ،دان و اقتصاددان آمریکایی معتقد است تاریخ )Rosto( روستو

کشورها باید از آن  هایی وجود دارد که همۀ ک رشته قدمی ،ماندگی به توسعه عقب
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سنتی باید نخست آگاهی الزم که شرط مقدماتی براي خیز  اي گذر از جامعۀبر. بگذرند
یرات صورت پذیرد و به تبع آن سپس الزم است تغی ،به سوي رشد است ایجاد شود

پس الزمه و گام اول توسعه همان آگاهی است که به هر حال به . توسعه صورت گیرد
  .طریقی باید ایجاد شود
تواند یاري رساند  آنچه می. فرهنگی دگرگونی ضروري است براي ایجاد توسعۀ

ر، فضا کنندة رمز، ساختا و فرهنگ مشخص ارتباطات محصول فرهنگی. ارتباطات است
از سوي دیگر، ارتباطات محمل و مسیر زندگی . و زمینۀ ارتباطی صورت گرفته است

توان عنوان  فرهنگ است و هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست و حتی می
  ).130 :1379فلسفی،  بورن، ترجمۀ(گی وجود نخواهد داشت کرد بدون ارتباطات، فرهن

انسانی که از کودکی . بدون شک انسان امروز متأثر از وسایل ارتباط جمعی است
هاي وسایل ارتباطی همانند تلویزیون دارد با نسل گذشته متفاوت  عادت به دریافت پیام

از یک طرف داراي پوشش وسیع و سرعت انتقال پیام بوده و از طرف تلویزیون . است
نایی و شنوایی در آن واحد، به خاطر سهولت گیري از حواس بی دیگر به دلیل بهره

کند و برخالف پیام کتبی، دریافت آن نیاز چندانی به سواد  استفاده، تأثیر پیام را بیشتر می
  ).17 :2535اسدي و مهرداد، (ندارد 

هاي خاصی مانند جذابیت و گیرایی، اعتبار، توانمندي و  تلویزیون با ویژگی
رسانی، ایجاد آگاهی و تأثیر در افکار و  ییر، اطالعکارکردهایی همچون پیشرفت و تغ
تلویزیون حال و هواي کودکی را دگرگون . گیرد عقاید مورد توجه بسیاري قرار می

ر از موانع تواند به بشر در عبو گیري مثبت می تلویزیون با این نوع جهت. سازد می
ها دید بشر را  رهنگف ز تفرق باز دارد و از طریق مبادلۀرا ا فرهنگی کمک کند و او

هاي  سمینار ارزیابی برنامه(ها با یکدیگر را فراهم کند  ب همدلی انساناسبابازتر کرده، 
کودك موجودي با قابلیت یادگیري است که باید او را به تکامل  ).20-19 :1371کودك، 

او به . کودك موجودي است که براي یافتن راهش نیاز به کمک دارد. الزم رساند
ها و فرهنگ  ا هنجارها، ارزشسمی و غیررسمی در حال آموختن است و بصورت ر

  ).222 :1370قائمی، (شود  خود آشنا می جامعۀ
هاي  در این پژوهش ابتدا با گزینش چارچوب نظري مناسب از میان دیدگاه

از منظر آن دیدگاه پرداخته و  توسعۀ فرهنگیشناسی فرهنگی، به تعیین و تعریف  جامعه
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را مشخص ساخته و به بررسی وضعیت موجود  توسعۀ فرهنگیهاي  سپس شاخص
در انتها نیز تحلیل وضعیت موجود مورد . هاي کودك سیما پرداخته شده است برنامه

  .توجه قرار گرفته است
هاي نخستین زندگی خود این آمادگی را دارند تا مطالب بسیاري  کودکان در سال

هاي خاصی مانند  با ویژگی تلویزیون. خود بیاموزند زندگی و جهان پیرامون دربارة
بري و جیل، (اي یادگیري است منبعی بر ...و هاي حرکتی هاي تصویري و جاذبه جذابیت

  ).36 :1372فنی،  ترجمۀ
گیرنده کامالً  ،در برابر تلویزیون) سال 12تا  7(در سنین پایین کودکان گاهی  

ها را براساس یادگیري و تقلید از طریق  منفعلی هستند و رفتارها، هنجارها و نگرش
  ).55 :1373اعزازي، (گیرند  مشاهده فرا می

کنونی از مخاطبان پروپا قرص  عنوان نسل آینده جامعۀ کودکان به توجه به اینکهبا
هاي کودك تلویزیون از نظر  هروند، باید بررسی نمود که برنام تلویزیون به شمار می

کنند و به ترویج چه مفاهیمی از  چه مضامینی را ارائه می توسعۀ فرهنگیهاي  شاخص
راهکارهایی توان  میها  گیري از این یافته با بهره. پردازند می توسعۀ فرهنگیهاي  شاخص

ن توجه به سازان ضم رو برنامه این از. رائه نمودمناسب اهاي  براي تهیه و تولید برنامه
دك متناسب با تحوالت، رشد و هاي کو نیازهاي کودکان باید در تهیه و تولید برنامه

 و در جهت آموزش صحیح و ارائۀجهان کودکان امروز دقت نظر مبذول دارند  توسعۀ
  .تري بردارند هاي محکم محتوایی مثبت گام

، آنچه این هاي کودك سیما این پژوهش در پی آن است که با کنکاشی در برنامه
لیل وضع دهد را از نظر محتوایی بررسی کرده و به تح رسانه در اختیار کودکان قرار می

وضع موجود را با وضع آرمانی که همانا الگوها و  سپس فاصلۀ. موجود بپردازد
براساس چارچوب نظري تعیین شده در پژوهش است را  توسعۀ فرهنگیهاي  شاخص

  .وضعیت موجود بپردازدشناسی  دست آورده و به آسیبه ب
هاي منحصر به فردي که دارد، با محقق ساختن دو شرط اساسی  تلویزیون با ویژگی«
این دو شرط . گیري شخصیت کودکان داشته باشد اي در شکل تواند سهم عمدهمی

  :عبارتند از
روانی،  هاي مخاطبان به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، ژگیوی شناخت دقیق و عالمانۀ. 1
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  رشد جسمیو ی رشد ذهن
هاي مخاطبان، حول  هاي اصولی براساس نیازها و خواسته طراحی و تولید برنامه. 2

  .»)15 :1384بیابانگرد، (شده در سطح ملی و جهانی  گذاري محور مقاصد سیاست
  
  مبانی نظري. 2

  :توان چهار دیدگاه برتر را مطرح نمود شناسی فرهنگ می جامعه در حوزة
  

  )Weber( دیدگاه ماکس وبر .1
هاي مربوط به دیانت  اندیشه شناختی در آثار وبر ما را به پهنۀ جامعه مطالعۀ

شناسی  و اصول و مبانی جامعه) شناسی فرهنگ جامعه(و فرهنگ ) شناسی دین جامعه(
شناسی فرهنگ ماکس وبر  سپهر فرهنگ و جامعه .کند در مجموعه افکار وي هدایت می

 ).70 :1383آشتیانی،  وبر، ترجمۀ(شناسی است  براي جامعهی توجه هاي قابل مایه داراي درون
مفهوم ارزش است، ولی براي درك این تعریف » مفهوم فرهنگ«وي معتقد است که «

ها و به تغییرات مادي و نتایجی که این  ها و سمبل باید به وابستگی عمیق ارزش
در . شوند، توجه کردآورند و یا خود از آنها زاده می ها به دنبال می ها و سمبل ارزش

آنچه مهم است . دي وجود داردل و تغییرات ماواقع نوعی دیالکتیک بین ارزش، سمب
: 1381آشوري، ( »هاي غیرمادي یک جامعه است متقابل بین تظاهرات مادي و جنبه رابطۀ

ده داشت زیربناي اجتماعی در جامعۀ بشري عبارت از طرز تفکر، وبر عقی .)35
وژي ایمان بینی و بینش جامعه، یعنی طرز تفکر، نوع دین، کیفیت، اعتقاد، ایدئول جهان

یک نسل و یک عصر در جامعه است که نه تنها بر خانواده، سیاست، شغل، زندگی و 
. گذارد بلکه در زیربناي تولیدي جامعه نیز دخالت مستقیم دارد مصرف تأثیر مستقیم می

تواند با شناخت  انسان می. گیرد وبر، فکر و اندیشه را از خصوصیات انسان در نظر می
نفس استعداد اندیشیدن در انسان . کند و آن را دگرگون سازدمحیطش در آن تصرف 

  ).34 :1381مساواتی آذر، (عامل حرکت در تاریخ است 
پردازان از  شناسی فرهنگ از پیشتازان بوده و بسیاري از نظریه وبر اگرچه در جامعه

هاي فرهنگی غیرمادي بوده است و  اند اما بیشتر تأکید وي بر ارزش او تأسی نموده
بنابراین از . هاي فرهنگی اختصاص داشته است شناسی او بیشتر به تحلیل الزام امعهج
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هاي وبر است در مبحث بعدي به بررسی  کننده و پیرو دیدگاه ونز تکمیلآنجا که پارس
  .پردازیمنظرات وي می

  
  )Parsons( تالکوت پارسونز .2

بود که طرح  )structural functionalism( کارکردگرایی ساختی پارسونز مؤسس نظریۀ
، کارکردگرایی طبق نظریۀ. ام اجتماعی ارائه نمودچارچوب نظري کالنی را براي فهم نظ

اي  که به شیوهاست هاي در حال همکاري و تعاون  اي از گروه یافته جامعه شبکۀ سازمان
شریک ها که بیشتر اعضا در آن  اي از قوانین و ارزش تقریباً منظم و منطبق بر مجموعه

تعادل عنوان سیستمی ثابت و در عین حال متمایل به  جامعه به. شود هستند، اطالق می
آزاد ارمکی، (کند  سیستمی که به شکلی متوازن و هماهنگ عمل می شود، نگریسته می

نجام، تداوم، نظم، در این دیدگاه، نهاد ارتباطی بیشتر با فرض نیاز به ا). 20 :1381
ی از عنوان نظام و انطباق در نظر گرفته شده است و جامعه نیز بههدایت  انسجام، انگیزة

شود، تعریف  وسایل ارتباطی نیز می ها که دربرگیرندة نظام ها یا خرده روابط کاري، بخش
بیش  و اجتماعی نیازمند حفظ تداوم کم شده و بنابراین از نظر آنان سازمان زندگی

 مک کوئیل(و محیط اجتماعی است  هاي جامعه صحیح تصاویر ثابت و کامل از بخش
)Mac quail( ،عنوان  اي به سان تأکید بر انگارة رسانه بدین). 68 :1381اجاللی،  ترجمۀ

هاي مذکور است که در نهایت یکپارچگی درونی و نظم و  همه حالت پیونددهندة
توانایی پاسخگویی به پیشامدها براساس تصویري مشترك و یا منطقی دقیق از واقعیت 

  .کند پذیر می را امکان
هاي  سیستم فرهنگی عاملی در انسجام شخصیت و سیستماز دیدگاه پارسونز  

پیت (وسیع و نمادین معنا و ارزش، تعلق دارد  اجتماعی است و این سیستم به الگوهاي
هاي فرهنگی را  نظامپارسونز ). 110 :1384ازکیا،  ترجمۀ، )Peet, heartweek( و هارت ویک

یا به تعبیر خودش، نظام  انگارد که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و اي می نیروي عمده
بیش  و را دارد که کمنگ این خاصیت ویژه فره. دهد را به هم پیوند می اجتماعی

فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و . هاي دیگر گردد تواند بخشی از نظام می
هاي  بر سیستم ،یابد و سیستم فرهنگی به لحاظ اشراف بر اطالعات ها تجسم می ارزش

  ).54 :آزادارمکی، پیشین(کند دیگر مسلط است و آنها را کنترل می
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قابل طـرح  کند  دیدگاه پارسونز از آن جهت که به نقش نهادهاي اجتماعی اشاره می
در مواردي که به نقش رسانه در  ويرسد دیدگاه  به نظر می البته .در این پژوهش است

توانـد مفیـد فایـده     کند، بهتر مـی  اشاره میعی شدن و آموزش رفتارهاي اجتماعی اجتما
کـه عـالوه بـر    باشـیم  تـري   در پی الگـوي مناسـب  ید بابنابراین در این پژوهش . باشد

نیـز   توسـعۀ فرهنگـی  دو مبحث توسعه و  و کودکان بر نقش رسانه هاي فوق به ویژگی
  .توجه داشته باشد

  
  )Inglehart( اینگلهارت .3

دوران پس از جنگ جهانی به تحول  سابقۀ ست امنیت مادي و اقتصادي بیوي معتقد ا
تأثیر عوامل فرهنگی از یک . هاي مادي به فرامادي منتهی شده است ها از ارزش انسان

 :1373وتر،  اینگلهارت، ترجمۀ(یگر متفاوت است محیط اجتماعی به محیط اجتماعی د
گیري  هاي فرامادي بازتاب وجود امنیت در طی شکل ارزش ،از دیدگاه وي ).484

فضاي ارزشی در هنجارهاي دینی، اخالقی، اجتماعی و سیاسی . شخصیت فرد است
بنابراین با ایجاد چنین فضایی در میان کودکان نیز . شود تغییرات اساسی را موجب می

  .توان امید به تحوالت فرهنگی در آنها را داشت می
هاي  که حاوي دوازده ارزش است در نظر گرفته و تفاوت ارزش وي مقیاسی را

افزایش رشد اقتصادي،  شش گویۀ. مورد توجه قرار داده استمربوط به هر نسل را 
استقرار نظم در  ،اطمینان از قدرت و اقتدار ملی، ثبات اقتصادي، مبارزه با جرم و جنایت

تر،  اي انسانی رکت به جامعهح ، وهاي مادي جامعه و مبارزه علیه تورم جزء ارزش
، مدار دخالت مردم در تصمیمات، حمایت از آزادي بیان، حرکت به سوي جامعۀ اندیشه

هاي فرامادي است  جزء ارزشسازي شهرها و روستاها و توجه به حقوق مردم زیبا
ها،  فرهنگ نظامی از نگرش«از نظر رونالد اینگلهارت  ).66 :1386آزادارمکی، غفاري، (

هاست که به طرزي گسترده در میان مردم مشترك است و از نسلی به  ها و دانش ارزش
شناختی فطري و  اظ زیستدر حالی که طبیعت انسانی از لح. شود نسل دیگر منتقل می

اي دیگر  فرهنگ اکتسابی است و ممکن است از یک جامعه به جامعه .عمومی است
شده در  گونی حاصلوي دگر ).39-38: 1381پویان،  ، ترجمۀ)Smith(اسمیت (» تغییر کند
، در مبناي تحوالت اقتصادي و اجتماعی را در قالب دگرگونی فرهنگیجامعه بر
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کند  شود تعریف می هاي نسلی می هاي ارزشی که منجر به تفاوت گیري چارچوب سمت
یکی از امد و انج ها می هاي فرهنگی به تفاوت در میان نسل و معتقد است که دگرگونی

  . هاي فرا مادي است هاي مادي به سوي ارزش آن دگرگونی از ارزش هاي نشانه
ارتباط میان تغییرات فرهنگی با شرایط  دربارةوبر  اینگلهارت تا حدودي از نظریۀ 

وي منجر » تحول فرهنگی نظریۀ«دهی  پذیرد که همین امر به شکل ثیر میاقتصادي، تأ
، دانسته اي که توسط اقتصاد تعیین شود نمی ثانویه پدیدةوبر فرهنگ را صرفاً . شود می

دانست که گاهی اوقات به رویدادهاي  مستقلی از عوامل می بلکه آن را مجموعۀ
اینگلهارت  ).22 :1383آزادارمکی، غیاثوند، (پذیرد  دهد و از آن تأثیر می اقتصادي شکل می

بلکه معتقد  وزنی قایل نیست،گونی ارزشی چندان براي تأثیر نهادهاي فرهنگی در دگر
نظمی و آشفتگی هویتی را بوجود  نوعی سردرگمی، بی هاي نوین ارتباطی رسانه است

گیلوري و  ۀ، ترجم)Slovin( اسلوین(گردند  آورند و سبب تضعیف هویت ملی نیز می می
  ).140 :1380رادباره، 

هاي مورد توجه اینگلهارت  شود تا در پژوهش حاضر ارزش همین امر سبب می 
تواند  می و چه تلویزیون یکی از نهادهاي فرهنگی در جامعه استاگر ،استفاده نشود

در این پژوهش در پی سنجش  .تأثیر بسزایی بر تغییرات فرهنگی افراد داشته باشد
هاي مادي و فرامادي که  ارزشاز سوي دیگر . هاي متفاوت نسلی نیستیم ارزش

توان  لب در حوزة کودك قابل سنجش نیست؛ براي مثال میکند اغ اینگهارت مطرح می
یگري را این دیدگاه دبنابر .نام برد... ، اطمینان از قدرت و از مبارزه با جرم و جنایت
  .مورد بررسی قرار می دهیم

  
  دیدگاه یونسکو .4

اهتمام و کودکان  اي، به توسعۀ انسان مباحث توسعهتوجه به دیدگاه یونسکو عالوه بر 
ها و اهداف خاص فرهنگی را در کشور ایران  مأموریت این دیدگاه. ورزد خاصی می

اي  هاي جمعی و ارتباطات در این امر تأکید ویژه کند و همچنین بر نقش رسانه تعیین می
  .دارد مبذول می

در زمان جنگ جهانی دوم، نمایندگان چهل کشور در  ،1945اول نوامبر سال 
عنوان دو  رساندند و کشورهاي فرانسه و انگلستان به  همه کنفرانس لندن حضور ب
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کشوري که بیشترین صدمات را از جنگ تحمل کرده بودند پیشنهاد تشکیل سازمانی با 
ي بشر، کلمه و حمایت از آزادهدف نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معناي واقعی 

در نوزدهمین اجالس کنفرانس  .فرهنگ و بسط و تعمیم آن در دنیا را دادند توسعۀ
هاي خالقیت  مفهوم فرهنگ همه شکل: گونه تعریف شده است  ، فرهنگ بدینیونسکو

هاي هنري در بر  و بیان فردي و گروهی را چه در قالب طرز زندگی و چه در فعالیت
 .جانبۀ شخصیت انسان است سی تکامل همهنگ یکی از عوامل اسافره. گیرد می

 ، اثرات ناشی از توسعۀتوسعۀ فرهنگیهمچنین تاثیر انقالب علمی و نتایج آن در 
ها، توقع  یابی رادیو و تلویزیون به خانه ، راهارتباط از راه دور بر فرهنگ تکنولوژي

   .)35: 1381، پهلوان(ي خوب مورد نظر یونسکو بوده است ها استفاده از برنامه
تن از نمایندگان کشورها، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی  37، 1945نوامبر  19

را با هدف پیشبرد صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق ) یونسکو(ملل متحد 
  .ها تأسیس نمودند همکاري میان ملت
نامه یونسکو را در هیأت  ش قبول اساس.هـ 1325اردیبهشت ماه  30دولت ایران در 

از تصویب مجلس شوراي ملی گذرانید و  1327تیر ماه  15ران تصویب کرد و در وزی
  ).107 :1381فرهنگی مشهدي فراهانی، (فعالیت رسمی خود را شروع کرد  ،کمیسیون مزبور

صیانت از تنوع  ،آنها از جملۀ هاي مختلفی دارد که یونسکو اهداف کلی و رسالت
ها، تقویت ارتباط میان فرهنگ و  و تمدن ها فرهنگی و تشویق به گفتگو میان فرهنگ

از . تهاس رسانه ۀو همچنین توسع توسعه از طریق ظرفیت و مشارکت در دانش
ها و ایجاد تنوع  رسانه توان به توسعۀ هاي یونسکو در زمینۀ ارتباطات می اولویت

  .دجوامع نام بر هاي تصویري با توجه به کارکرد و نقش آنها در فرهنگی از طریق رسانه
  

  هاي یونسکو مأموریت
چارچوبی مفهومی » تنوع خالق ما«گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه با عنوان 

هاي مقتدر، توجه به کودکان و نوجوانان و بازاندیشی  در آن رسانهکند که  ارائه می
گزارش . اي نام برده شده است هاي توسعه هاي فرهنگی به عنوان استراتژي مشی خط

  ).347 :1381گزارش جهانی فرهنگ، (به فرهنگ و توسعه مربوط است جهانی فرهنگ 
، ارتقاء خالقیت و نوآوري، افزایش حجم مبادالت فرهنگی، تعمیق توسعۀ فرهنگی
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زا و متقابل در  تعامل و تقویت هویت فرهنگی است و رابطۀ فرهنگ و توسعۀ هانگرش
و دستیابی به توسعه ) 39 :1381پهلوان، (فرهنگ موجد توسعه است . شودنظر گرفته می

شرط  توسعۀ فرهنگیبه عبارتی . پذیر نیست بدون دسترسی به فرهنگ خاص آن امکان
، توسعۀ فرهنگیهاي مهم  الزم و کافی هرگونه توسعه است و یکی از پیش شرط

  ).39 :همان(مشارکت فرهنگی است 
هاي عضو یونسکو، از جمله ایران،  که مورد توافق اکثر دولت توسعۀ فرهنگیاهداف 

تقویت هویت فرهنگی، حفظ میراث فرهنگی، تقویت  است از قرار گرفته عبارت
همچنین ابزارهایی که از . المللی فرهنگی هاي بین همکاريمشارکت فرهنگی و ارتقاي 

الملل، ملی و محلی باید در نظر گرفته شود  هاي فرهنگی در سطح بین سوي مدیریت
گی، ریزي فرهنگی، آموزش فرهن گذاري فرهنگی، برنامه سیاست است ازعبارت 

موسایی، ( اقتصاد فرهنگی و حقوق فرهنگی رسانی فرهنگی، پژوهش فرهنگی، اطالع
  ).سخن آغازین :1379

یکی از ابعاد  توسعۀ فرهنگیاکنون  یونسکو و سایر محافل فرهنگی، هم هاي با تالش
توسعه پذیرفته شده است و مراد از آن توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با 

اقتصادي و  صورتی است که با وضعیت کلی توسعۀ هاي فرهنگی به هدف تحقق ارزش
  ).44 :1379اجاللی، (اجتماعی هماهنگ شده باشد 

یافتگی در  نیاز توسعه را پیش توسعۀ فرهنگیالمللی و فرهنگی یونسکو  سازمان بین
فرآیندي  توسعۀ فرهنگیبنابراین . داند اقتصادي و غیره می هاي سیاسی، اجتماعی،زمینه

هاي ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش  است که در طی آن تغییراتی در حوزه
کنار گذاشتن  توسعۀ فرهنگیحاصل فرایند . آیدهاي جوامع بوجود می انسان
بلی و جایگزینی آن با تفکري است که در اجتماع، محور تفکر هاي غلط ق فرهنگ خرده

محور نسبت به تمام مسائل  دن به نگرشی نو و داناییانسان قرار گرفته و هدف رسی
  ).10 :1380کواکس، (جهان است 

  
  هویت فرهنگی

االمینی هویت فرهنگی  محمود روح. هویت فرهنگی تعاریف مختلفی وجود دارد دربارة
 راي تاریخ، ضوابط خویشاوندي، شیوةهر گروه اجتماعی دا«: کند را چنین تعریف می
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این . باشد اقتصادي، مقررات، مناسک اعتقادي، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می
 سازد معرف شناسنامۀ یگر متمایز میدخصوصیات که فرهنگ یک جامعه را از جوامع 

یت فرهنگی در تعریف دیگري از هو). 110 :1379االمینی،  روح(فرهنگی آن جامعه است 
تواند  انسان بدون هویت و احساس هویت نمی. دهنده است فرهنگ هویت«: آمده است

فرهنگ و مواریث تاریخی یک ملت رکن رکین . به حیات مطلوب و موعود ادامه دهد
. »)285-284 :1374رفیع، (یت و هویت انسانی هر یک از افراد و آحاد آن ملت است شخص

توانند مسیر توسعه را جوامع تا زمانی که هویت فرهنگی خود را روشن نسازند نمی
زمانی که جامعه تالش خود را . توسعه در گروي هویت فرهنگی است. بپیمایند

واقعی دست یافت  توان به توسعۀ میبازسازي آن کند، معطوف و متوجه فرهنگ و 
  ).195 :1380حکیمی، (

  
  میراث فرهنگی

طور آگاه و یا ناآگاه ما را تحت تأثیر  از کلیه عواملی که بهاست میراث فرهنگی عبارت 
گذارند  اي در فکر و عمل ما تأثیر می گونه آنچه که خرد وجود ماست و به دهند،قرار می

فرهنگی هر ملت عامل مؤثري در جهت شناختن خویش و میراث ). 67 :1368ورجاوند، (
 رهنگی یک ملت را برخی تنها مجموعۀمیراث ف«. شناساندن خود به دیگران است

که  حالیدانند، در ن ملت میهاي باستانی و بناهاي تاریخی آ یادبودهاي هنري و محل
از کلیت زنده گیرد که عبارت است  می  را در بر يتر بسیار وسیع میراث فرهنگی مفهوم

میراث فرهنگی نشان . »)67- 66 :1368ورجاوند، پیشین، (و پویاي خالقیت انسانی یک ملت 
حفظ و مرمت آثار فرهنگی کشور به  .از حرکت فرهنگی بشر در بستر تاریخ دارد

تاریخی منبع عظیمی براي ـ  آثار فرهنگی. شخصیت گذشته است معناي حفظ هویت و
و ) هاي مختلف تاریخی دوره(ر در ایران از جهت قدمت این آثا. جذب توریست است

از موقعیت ...) هاي قدیمی، بازارها، تکایا و مساجد، تباع متبرکه و خانه(کثرت و تنوع 
انی اولین گزارش جه). 297 :1379موسایی، پیشین، (اي در جهان برخوردار است  برجسته

منابع معنوي و فرهنگی  فرهنگی به دلیل اهمیت فرهنگ یونسکو حفاظت از سرمایۀ
هاي زندگی که پس از هزاران سال تداوم، اینک رو به  ها و شیوه ها، زبان حفظ سنت

  .)196 :1381گزارش جهانی فرهنگ، (اند را مورد تأکید قرار داد  زوال
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  مشارکت فرهنگی
د آنها مرتبط مفهوم مشارکت با مفاهیمی چون همبستگی، اتحاد، همکاري، انجمن و مانن

مشارکت به معناي شرکت داوطلبانه و ). 1 :1379طبایی و عنبرایی،  کائوتري، ترجمۀ(است 
هاي اقتصادي،  دهنده یک جامعه در فعالیت هاي تشکیل ها و سازمان ارادي افراد، گروه

جانبه زندگی  پایدار و متوازن و همه اسی و فرهنگی براي رسیدن به توسعۀاجتماعی، سی
، هاي اقتصادي، اجتماعی شامل مشارکت(گون مشارکت گیري ابعاد گونا شکل. است

و  زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یافته، فرآوردة طور سازمان به) سیاسی و فرهنگی
 ).19 :1379نجاتی،  کوثري و(گرفته است  اخیر شکل فرهنگی نوین است که طی چند دهۀ

هاي موجود  ایششناسی کارکردي و گر مشارکت اجتماعی، مفهومی است که در جامعه
  ).257 :1366ساروخانی،  بیرو، ترجمۀ(فاده قرار گرفته است در آن مورد است

هاي مشارکت در تولید فرهنگی،  توان در حوزه ابعاد مشارکت فرهنگی را می
 در مصرف فرهنگی و مشارکت در مبادلۀمشارکت در توزیع فرهنگی، مشارکت 

  ).63 :1379 ،ایمانی جاجرمی(فرهنگی قرار داد 
  

  المللی همکاري فرهنگی بین
واقع چهارمین در . هاي بین المللی فرهنگی است ارتقاء همکاري از اهداف توسعه،

این . را میسر سازد توسعۀ فرهنگیبه تواند کمک به دستیابی  هدف عمده یونسکو می
حترام گذاردن به هدف بر بهبود کنش متقابل فرهنگی بین مردم و آموزش دادن و ا

در » همکاري«طبق تعریفی که از . )143: 1376 یونسکو،(کند  داللت می یکدیگر
هر کنش متقابل اجتماعی که در آن افراد یا  ،المعارف علوم اجتماعی آمده است دائره
ه هم یافته و با کمک متقابل ب وبیش سازمان ت خود را به صورتی کمها کار و فعالی گروه

همچنین ). 152 :1375ساروخانی، (همکاري است  تا هدفی مشترك تحقق پذیرد، آمیزند می
مسائل  برقراري ارتباطات خارجی در زمینۀ المللی، هاي فرهنگی بین منظور از همکاري

کنند و نمایانگر  نهادها با خارج برقرار میها و  سازمان کلیه روابطی که . فرهنگی است
المللی به  هاي فرهنگی بین باشد را جزء همکاري هاي خارجی این مراکز می فعالیت

  ).488 :1379هاي فرهنگی،  مرکز آمار و پژوهش(آورند  شمار می
گیرد و متکی بر الگوهاي خاصی است،  اي که بعد فرهنگی را نادیده می توسعه
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دارد و ظرفیت جامعه براي مقابله با فرهنگ و  می را از رشد باز میخالقیت فرهنگ بو
قانونی  کند که این امر باعث بی الگوهاي ناخواسته خارجی و وارداتی را سست می

زمین تشریک  اگر تمامی ساکنان کرة). 14 :1376یونسکو، ترجمه فاضلی، (شود  فرهنگی می
هایی حل وجوي راه ور جدي در جستط مساعی کنند، دانش خود را مبادله نمایند و به

در مسیر صحیح خود قرار خواهد  توسعۀ فرهنگی ،براي مسائل محیطی روزمره باشند
شود تا مردم با ترکیب کردن افکار، احساسات و  تحقق این امر سبب می. گرفت

-194 :1375تومه، (تر شوند  اعتقادات، وضع قوانین، تصورات و اعمال، به یکدیگر نزدیک
195.(  

ها و راه دیگر  ایده تواند صورت گیرد؛ یکی تبادل مبادالت فرهنگی به دو طریق می
هاي  سازي، برگزاري جشنواره ، از طریق فیلمها در حال حاضر تبادل ایده. تبادل افراد

معاصر یا هاي هنر  هاي رادیویی و تلویزیونی، برپایی نمایشگاه موسیقی، اجراي برنامه
 :همان(گردد  اعمال می هاي درسی ها و انتشار کتاب شده از موزه آوري نمایشگاه آثار جمع

هاي  رسانی فرهنگی باید شامل اطالعاتی در مورد نهادها، سازمان اطالع شبکۀ). 178-179
هاي  گیري هاي فرهنگی، تصمیم هاي فرهنگی، حوادث فرهنگی، انجمن شخصیت ،فرهنگی

کلود  ).693 :1380فتحی، (فرهنگی و سایر اطالعات مربوط به گذشته و حال باشد 
ها  نگتمامی فره«شناس فرانسوي معتقد است که  مردم )Cloud Eshtrous( اشتراوس

رسد در پیشرفت  یکی از عواملی که به نظر می. ستدها هستنداي از مبادالت و دادو آمیزه
به همراه تمایل و  ،هاي دیگر گی در مقابل ایدهتوسعه نقش داشته باشد گشودگی فرهن

  .»)23 :یونسکو، پیشین(سازي آنها در قالب فرهنگ خودي است  قابلیت جذب و همسان
المللی کمک  بین توسعۀ فرهنگیتواند به دستیابی  هاي فرهنگی می این همکاريبنابر 
نتیجه آشنایی با بین و در ما هاي فرهنگی فی چه جوامع در جهت ارتقاء همکاريهر. کند

  .یابند اي فراگیر دست می ، بیشتر به توسعههاي مختلف تالش نمایند فرهنگ
  

  سازي گروه کودك برنامهسیما و 
و جایگاهی که  توسعۀ فرهنگیهاي تصویري مانند تلویزیون در  به نقش رسانه با توجه

سازي در نظر  اي براي گروه کودك در امر برنامه هاي ویژه اولویتدر میان کودکان دارند 
  . شده استگرفته 
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  دوران کودکی و آشنایی با تلویزیون
از اما ، فته شده استسالگی در نظر گر 18 زیر چه سن کودکی از نگاه یونسکو تااگر

دوران  ،توان به دو دوره تقسیم کرد دوران کودکی را مینظران  دیدگاه برخی از صاحب
توان شامل سنین واقع دوران کودکی را میدر. سالگی 12تا  6سالگی و دوران  6ا ت 2

در این  ).9 :1374دور، (ی باالتر از آن دانست قبل از دبستان، دوره دبستان و کم
شده گرفته  در نظر )سال 12تا  6دوره (کودکی میانه ، یعنی بندي پیاژه تقسیمپژوهش 

  .است
هاي خود  نادانسته ،هاي ارتباطی دهند با استفاده از دستگاه ترجیح میکودکان امروزي 

دالیل گوناگونی براي تماشاي تلویزیون میان کودکان وجود . را به دانسته مبدل سازند
پردازي، قدرت آن در جلب توجه فرد،  افزایش خیال« رخی از آنها عبارتند ازدارد که ب

اي بزرگ، زنده بودن  ن جزئیات یا صحنهتری توانایی آن در تمرکز بر روي کوچک
العاده در بازگویی یک داستان به هر صورتی  ها، آزادي فوق ها و برنامه العاده صحنه فوق

کند، دستیابی کودك به دنیاي کامالً جدید با مردم و  که تخیل کودك حکم می
یاي اي گشوده به دن هاي ناآشناي آنها از طریق داستان و تصاویر، دریچه سرزمین

  .»)Chram, Parker, Edvin( ،1377: 103( شرام، پارکروادوین(اطالعات و هیجان 
و روش استفاده دو عامل عمده براي کسب حداکثر آموزش از تلویزیون  روش ارائه

بنابراین یادگیري و عدم یادگیري کودك از طریق تلویزیون به . براي کودکان هستند
برنامه، دالیل  علمی، عالقۀ کودك، روش تهیۀز عوامل مانند پیشینه اي ا مجموعه

تماشاي تلویزیون و میزان تمرکز و توجه کودك هنگام تماشاي برنامه بستگی دارد 
  ).56: 1353رشیدپور، (

. استفاده کودك از تلویزیون بیشترین یادگیري را باید انتظار داشت هاي اولیۀ در سال
ان سنینی در نظر گرفت که در آن تو براساس اصل آشنایی سه تا هشت سالگی را می

تلویزیون در میان کودکان طرفدار زیادي دارد و کودکان به دلیل داشتن لوح ضمیر پاك 
هاي تلویزیون با  کنند و برنامه شود جذب و ثبت می هر آنچه که از تلویزیون پخش می

کمترین میزان رقیب از فرصت منحصر به فردي براي انتقال اطالعات و پرورش 
امل گوناگونی وجود عو. هاي کالمی و جلب توجه و عالقه کودکان روبروست رتمها

. یافته دست یافت به کودکی توسعهبتوان هاي کودك تلویزیون  برنامهاز طریق  دارند که
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متغیرهایی که در پژوهش حاضر در این زمینه مورد توجه واقع شده را نشان ) 1( نمودار
  .دهد می

  
  یافته سیما براي دستیابی به کودك توسعههاي کودك  متغیرهاي مؤثر بر برنامه .1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  روش پژوهش. 3

و اسنادي، تحلیل محتواي کمی و کیفی  رد استفاده براي این پژوهش مطالعۀروش مو
طبق . است» قالب برنامه«واحد تحلیل در این پژوهش . کانونی است مصاحبۀ
در واقع معماري یک برنامه است که با توجه » شکل یا قالب برنامه« ،تولید نامۀ فرهنگ

ساز  به هدف برنامه، محتواي پیام، نوع رسانه و اثرگذاري مورد انتظار آن از سوي برنامه
، )انیمیشن(هاي تلویزیونی شامل فیلم، کارتون  هاي برنامه قالب. شود انتخاب می

  ).20 :1366تولید،  نامۀ فرهنگ(است ... گزارش، مسابقه، نمایش عروسکی و
. اي براي بررسی متغیرهاي پژوهش استفاده شده است در این پژوهش از تکنیک مقوله

هاي  ولهدر این تکنیک با استفاده از اطالعات بدست آمده، محتوا براساس متغیرها و مق
واحد شمارش و واحد ثبت کلیه متغیرها . شود آوري می شده رمزگذاري و جمع تعیین

 
  یافته کودك توسعه

 هاي کودك سیما از طریق برنامه

شیوة انتقال 
 پیام

 فضا

 

 لباس
 هاي توسعۀ فرهنگی شاخص

 

مشارکت 
 کودکان

شعر 
موسیقی 
 تقلید صدا

 برنامه قالب

 برنامه حجم
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 ،براي مثال، واحد شمارش و ثبت متغیر هویت فرهنگی. هر متغیر است» هاي مؤلفه«
از قبیل پرداختن کالمی و غیرکالمی، مستقیم و غیرمستقیم به تاریخ، هنر،  ،هاي آن مؤلفه

واحد شمارش کلیه متغیرها با واحد ثبت آنها . کشور ایران است... آداب و رسوم و و
  .یکسان است

  
  مورد بررسی آماري و نمونۀ جامعۀ. 4
. دهد تشکیل می عموپورنگو  فیتیله کودك برنامۀدو آماري پژوهش حاضر را  جامعۀ
هاي این دو برنامه مورد بررسی و بازبینی دقیق قرار گرفتند و سپس از تعیین  قسمت

هاي پژوهش مشخص و کدگذاري و  واحدهاي تحلیل ثبت و شمارش، متغیرها و مقوله
آوري و براي تجزیه و تحلیل آماده  اساس کدها اطالعات مورد نیاز جمعدر نهایت بر

  .شدند
 کسان هستند و سه مناسبت محرم، دهۀآماري و نمونه ی ۀدر پژوهش حاضر جامع

 برنامۀ. گرفته شده است فجر و نوروز عالوه بر ایام عادي سال در آن در نظر
زهاي جمعه پخش ر هفته و روفیتیله یک روز د عموپورنگ سه روز در هفته و برنامۀ

فیتیله  دقیقه و برنامۀ 1555ی قرار گرفته عموپورنگ که مورد بررس حجم برنامۀ. شود می
  .دقیقه بوده است 2362
  
  متغیرهاي پژوهش. 5

شاخص هویت فرهنگی، شاخص میراث  تغیرهاي پژوهش حاضر عبارت است ازم
انتقال  مناسبت، قالب برنامه، شیوةالمللی فرهنگی،  هاي بین خص همکاريفرهنگی و شا

  .لید صدا، صداي خوب، موسیقی، شعرپیام، مشارکت کودکان، نوع لباس، فضا، تق
  
  تعاریف نظري و عملی متغیرهاي پژوهش. 6

براي جلوگیري از تکرار و افزایش حجم مقاله از آوردن مجدد تعاریف نظري متغیرها 
به تعاریف عملی کلیه متغیرهاي  در این مبحث. در این قسمت صرف نظر شده است

  :پردازیم پژوهش می
اعتقادات دینی، احترام به یکدیگر و  هاي شاخص هویت فرهنگی با مؤلفهـ 
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ها،  دوستی، سنت ، نوع)شجاعت(سیاسی، دوري از ترس ان، باور دخویشاون
 قوانین(دوستی، ادبیات، زبان مادري، زبان قومی، اعتماد به نفس، آموزش قوانین  میهن

آموزي، مدیریت زمان، قدردانی،  ، سالمت جسمی و ورزش، علم)راهنمایی و رانندگی
 .امانتداري، استفاده صحیح از رسانه، اخالق فردي و اجتماعی کدگذاري شده است

هاي کشور  هاي باستانی، زیبایی ها و مکان معرفی موزه شاخص میراث فرهنگی باـ 
 .ایران در ذیل این شاخص کدگذاري شده است

هاي تقبل مسئولیت سیاسی، تقبل مسئولیت  مؤلفه شاخص مشارکت فرهنگی باـ 
قوانین، همکاري و مشارکت در حیات فرهنگی، جتماعی، کتاب و کتابخوانی، رعایت ا

 .در این شاخص قرار گرفته است... اقتصادي و
شامل دعوت از میهمان خارجی، استفاده از  المللی هاي بین شاخص همکاريـ 
هاي نوین ارتباطی، تشویق به سفر، تبادل  آوري رسانی و فن هاي اطالع ت، شبکهاینترن

ها،  ها، جشنواره حضور در نمایشگاه...ها و هاي سمعی و بصري، نشریات و کتاب برنامه
هاي یکدیگر، تجارت فرهنگی و روندهاي  احترام گزاردن به یکدیگر و به فرهنگ

رت فرهنگی بر حسب آن، جریانات ارتباطی شامل تجارت فرهنگی، توزیع تجا
شود که در محاسبات آماري فقط دعوت از میهمان مقیم  می... گردشگري، ارتباطات و

 .خارج از کشور کدگذاري شده است
فجر و ایام نوروز کدگذاري شده  که به صورت ایام عادي، محرم، دهۀ مناسبتـ 
  .است
هاي خارجی،  کارتون ،انیمیشنقالب برنامه که به صورت کارتون داخلی یا همان ـ 

هاي ذکر شده  مسابقه، نمایش، سرود، متن و یا دیالوگ و سایر مواردي که در قالب
  ...نیامده است مانند گزارش، نماهنگ و

  .مستقیم، غیرمستقیم و هر دو شیوه انتقال پیام به صورتـ 
این ر گرفته است که در سه سطح مورد بررسی و کدگذاري قرا مشارکت کودکانـ 

 .زیاد، تا حدودي و اصالً سطوح عبارتند از
آفرین، تقویت  به صورت شادي ه تنوع ایام مورد بررسی،با توجه ب نوع لباسـ 

 .کدگذاري شده است... هویت ملی، احساسات دینی، ابعاد حمایتی و
کار رفته در صحنه به صورت شاد، متناسب با احساسات دینی،  فضا؛ فضاي بهـ 



 سیماهاي کودك  فرهنگی در برنامه ۀتوسع 18

 1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

کدگذاري ... تقویت هویت ملی متناسب با ابعاد حمایتی و مشارکتی وسنتی و در جهت 
 .شده است

تواند انتقال پیام را بهتر  تقلید صدا و صداي خوب؛ استفاده از صداي خوب میـ 
برنامه را آکنده از آن نماید کودك توجه بیشتري به  کنندة در صورتی که تهیه. یسر سازدم

 .کدگذاري شده است نداردو  داردراین به دو کد اببن. دهد برنامه نشان می

موسیقی بر جذابیت . افزاید موسیقی؛ شعر همراه با ملودي بر زیبایی برنامه میـ 
این موارد سبب  همۀ. کند گذارد و در کودکان لطافت ذهنی تولید می برنامه تأثیر می

به  مؤلفه نیز این. در جهت رسیدن به اهداف یاري کردشود تا بتوان برنامه را  می
 .کدگذاري شده است نداردو  داردصورت 

بدون ملودي ) قافیه و ردیف(کارگیري کلمات با ریتم مناسب ادبی  شعر؛ شعر و بهـ 
و  دارددو کد  بارود و  کار می و آهنگ از مواردي است که در این دو برنامه بسیار به

  .مورد بررسی قرار گرفته است ندارد
  

  اطالعاتروش تجزیه و تحلیل 
اس متغیرهاي پژوهش به دست براسو ها  هاي پژوهش از طریق کدگذاري برنامه داده

انجام  SPSSافزار  پردازش آنها به وسیله نرم  ها به رایانه، پس از ورود دادهآمد و 
بعدي تنظیم  گیري در جداول یک بر مبناي درصد ها به صورت توصیفی و داده. پذیرفت

  .اند شده
 توسعۀ فرهنگیهاي  توزیع فراوانی شاخص دهندة به ترتیب نشان 2و1ول شماره جد

این جداول . سازي است هاي برنامه برحسب انواع قالبو فیتیله و عموپورنگ  در برنامۀ
در این . براي سهولت در دستیابی به آمارهاي مرتبط با این دو برنامه در اینجا آمده است

المللی  هاي بین کت، میراث و همکاريمشار  هویت،(هاي مورد بررسی  جداول شاخص
بر طبق این . ها در نظر گرفته شده است هر کدام با درصد فراوانی در کل قالب) فرهنگی
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  .هاي توسعه در برنامه مطرح نشده است هاي شاخص جداول بسیاري از مؤلفه
  

هاي  فیتیله بر حسب انواع قالب در برنامۀ توسعۀ فرهنگیهاي  توزیع فراوانی شاخص .1جدول 
  برنامه

ص 
شاخ

گی
رهن

ۀ ف
سع

تو
 

در 
ل 

ک
یله

 فیت
امۀ

برن
  

وع
وض

م
  

انی
راو

ف
صد  

در
  

متن و 
  دیالوگ

کارتون 
  خارجی

کارتون 
  سرود  نمایش  داخلی

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

سی
سیا

ور 
با

  

 1  4/1  1  1/7  -  -  -  -  -  -  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

الق
اخ

  
41  4/55  4  6/28  1  1/7  15  7/35  6  9/42  7  50  

گی
رهن

ت ف
هوی

ي   
دور

 و 
عت

شجا
س

 تر
از

  

7  5/9  1  1/7  1  1/7  -  -  2  3/14  2  3/14  
گی

رهن
ت ف

هوی
  

وع
ن

 
ستی

دو
  

35  3/47  11  6/78  7  50  5  7/35  5  7/35  7  50  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

نت
س

  ها 

21  4/28  7  50  2  3/14  2  3/14  4  6/28  6  9/42  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

هن
می

 
ستی

دو
  

8  8/10  5  7/35  -  -  -  -  1  1/7  2  3/14  
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گی
رهن

ت ف
هوی

ري  
ماد

ان 
زب

  

9  2/12  1  1/7  -  -  -  -  5  7/35  3  4/21  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

می
 قو

بان
ز

  

18  4/24  5  7/35  -  -  -  -  6  9/42  6  9/42  

ت 
هوی

گی
رهن

ف
س  

ه نف
اد ب

عتم
ا

  

9  2/12  -  -  4  6/28  2  3/14  2  3/14  1  1/7  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

ط 
رواب

دي
شاون

خوی
  

14  19  9  3/64  -  -  4  6/28  -  -  10  4/71  

گی
رهن

ت ف
هوی

گر  
کدی

به ی
رام 

احت
  
8  8/10  -  -  3  4/21  -  -  8  8/56  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

ینی  
ت د

قادا
اعت

  

49  2/66  10  4/71  12  7/85  5  7/35  7  50  13  9/92  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

مت
سال

  

35  3/47  10  4/71  4  6/28  5  7/35  11  6/78  5  7/35  

گی
رهن

ت ف
هوی

مان  
ت ز

یری
مد

  

4  4/5  1  1/7  -  -  -  -  -  -  3  4/21  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

 علم
زي

آمو
  

27  5/36  13  9/92  4  6/28  4  6/28  3  4/21  3  4/21  
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گی
رهن

ت ف
هوی

انی  
درد

ق
  

11  9/14  8  1/57  1  1/7  -  -  -  -  2  3/14  

ت 
هوی

گی
رهن

ف
ري  

تدا
امان

  

4  4/5  4  6/28  -  -  -  -  -  -  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

سانه  
د ر

ربر
کا

  

5  1/4  3  3/21  -  -  2  3/14  1  1/7  -  -  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
ت   

ئولی
مس

ل 
تقب

سی
سیا

  

1  14  1  1/7  -  -  -  -  -  -  -  -  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
ت   

ئولی
مس

ل 
تقب

عی
تما

اج
  

19  7/25  4  6/28  5  7/35  3  4/21  4  6/28  2  3/14  

ت 
ارک

مش
گی

رهن
ف

انی  
خو

کتاب
 و 

اب
کت

  

7  5/9  3  4/21  1  1/7  -  -  1  1/7  2  3/14  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
  

نین
قوا

ت 
عای

ر
  

8  8/10  1  1/7  -  -  -  -  7  50  -  -  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
  

 و 
ري

مکا
ه

کت
شار

م
  

29  2/39  7  50  7  50  4  6/28  6  9/42  5  7/35  

گی
رهن

ث ف
میرا

  

ایی
زیب

 
ران

ي ای
ها

  

4  4/5  1  1/7  -  -  -  -  2  2/14  1  1/7  
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گی
رهن

ث ف
میرا

  

وزه
ی م

عرف
م

  ها 

1  4/1  1  1/7  -  -  -  -  -  -  1  1/7  

بین
ي 

کار
هم

 
لی 

لمل
ا گی

رهن
ف

  

ان 
یهم

ز م
ت ا

دعو
جی

خار
  

1  4/1  1  1/7  -  -  -  -  -  -  -  -  

  
عموپورنگ بر حسب انواع  در برنامۀ توسعۀ فرهنگیهاي  توزیع فراوانی شاخص .2جدول 

 هاي برنامه قالب

ص 
شاخ

گی
رهن

ۀ ف
سع

تو
 

در 
    

ل 
ک

امۀ
برن

 
گ

ورن
موپ

ع
  

وع
وض

م
انی  

راو
ف

صد  
در

  

کارتون   متن و دیالوگ
  خارجی

  مسابقه  نمایش  کارتون داخلی
انی

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  

گی
رهن

ت ف
هوی

سی  
سیا

ور 
با

  
22  9/16  10  7/35  1  5/3  2  7  3  5/10  6  21  

گی
رهن

ت ف
هوی

الق  
اخ

  

27  8/20  5  2/18  6  4/21  5  5/17  8  28  2  7  

گی
رهن

ت ف
هوی

ي   
دور

 و 
عت

شجا
س

 تر
از

  

11  5/8  -  -  9  1/31  1  5/3  1  5/3  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

وع
ن

 
ستی

دو
  

40  8/30  18  3/62  8  5/28  4  14  8  28  1  5/3  
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گی
رهن

ت ف
هوی

  

نت
س

  ها 

15  5/11  8  6/28  -  -  2  7  4  14  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

هن
می

 
ستی

دو
  

14  8/10  10  7/35  -  -  -  -  2  7  2  7  

گی
رهن

ت ف
هوی

ري  
ماد

ان 
زب

  

6  6/4  -  -  -  -  -  -  3  5/10  3  5/10  

گی
رهن

ت ف
هوی

می  
 قو

بان
ز

  

6  6/4  -  -  -  -  -  -  5  5/17  1  5/3  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

اد 
عتم

ا
س

ه نف
ب

  

31  8/23  6  4/21  12  8/42  5  5/17  5  5/17  2  7  

گی
رهن

ت ف
هوی

گر  
کدی

به ی
رام 

احت
  

26  20  8  6/28  6  4/21  1  5/3  8  28  2  7  
گی

رهن
ت ف

هوی
ینی  

ت د
قادا

اعت
  

43  1/33  20  4/71  5  2/18  6  21  4  14  8  28  

گی
رهن

ت ف
هوی

نین  
قوا

ش 
موز

آ
  

15  5/11  5  2/18  -  -  -  -  1  5/3  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

مت
سال

  

16  3/12  9  1/31  2  1/7  1  5/3  2  7  1  5/3  
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گی
رهن

ت ف
هوی

مان  
ت ز

یری
مد

  

2  5/1  2  1/7  -  -  -  -  -  -  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

  

 علم
زي

آمو
  

5  8/3  -  -  -  -  -  -  5  5/17  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

انی  
درد

ق
  

2  5/1  2  1/7  -  -  -  -  5  5/17  -  -  

گی
رهن

ت ف
هوی

ري  
تدا

امان
  

2  5/1  2  1/7  -  -  -  -  -  -  -  -  

ت 
هوی

گی
رهن

ف
  

سانه
د ر

ربر
کا

  

1  8/0  1  5/3  -  -  -  -  -  -  -  -  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
سی  

سیا
ت 

ئولی
مس

  

5  8/3  3  7/10  -  -  -  -  2  7  1  1/7  
گی

رهن
ت ف

ارک
مش

عی  
تما

 اج
یت

سئول
 م

36  7/27  8  5/28  7  25  1  5/3  2  7  5  5/35  

گی
رهن

ت ف
ارک

مش
انی  

خو
کتاب

 و 
اب

 کت

10  7/7  3  7/10  1  5/3  -  -  4  4/15  2  2/14  

ت 
ارک

مش
گی

رهن
ف

ن   
وانی

ت ق
عای

ر
 و 

ایی
هنم

را
گی

نند
را

  

13  10  7  25  -  -  -  -  1  5/3  -  -  
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گی
رهن

ت ف
ارک

مش
  

ري
مکا

ه
  

28  5/21  7  25   -  -  3  5/10  5  5/17  4  4/28  

گی
رهن

ث ف
میرا

  

ایی
زیب

 
ران

ي ای
ها

  

10  7/7  9  32  -  -  -  -  1  5/3  -  -  

  
  ها بندي و تحلیل یافته جمع. 7
اند طبق آخرین آمارهاي به  پژوهش انتخاب شدههایی که براي بررسی در این  برنامه

هاي مرکز تحقیقات صداوسیما، داراي درصد باالیی از بینندگان  دست آمده از پژوهش
اسبت اصلی در ایام سال هایی که به دلیل مصادف شدن با چند من کل برنامه. هستند

قابل  ظرفیت پرداخت به موضوعات مختلف و) فجر، نوروز، ایام عادي محرم، دهۀ(
  .فیتیله بوده است برنامۀ 14برنامۀ عموپورنگ و  28طرح را داشته شامل 

فیتیله را متن  برنامۀ. اي مختلف تشکیل شده است ههاي برنام این دو برنامه از قالب
...) گزارش و(هاي خارجی و داخلی، سرود، نمایش، مسابقه و سایر  و دیالوگ، کارتون

اي متن و دیالوگ،  هاي برنامه مشتمل بر قالب عموپورنگ نامۀدهد و برتشکیل می
این در حالی . ستا...) نماهنگ و(یر اکارتون خارجی و داخلی، نمایش، مسابقه و س

 برنامۀ عموپورنگفیتیله از لحاظ زمانی بیشتر از قالب نمایش و در  است که در برنامۀ
پورنگ از نمایش نیز عمو برنامۀ 28در تمام . تفاده شده استبیشتر از کارتون خارجی اس

استفاده شده اما از لحاظ زمانی کارتون خارجی زمان بیشتري را به خود اختصاص داده 
  .دهند ها تشکیل می برنامه را کارتون و عمالً بخش عمدةاست 

هاي تلویزیونی را مانند  تأثیر برنامه، )Goerge Gerbner( براساس نظریۀ کاشت گربنر
ل داشته باشد اي براي عم که فرایند، فرصت قابل مالحظهسایش یا کاشتن، تنها زمانی 

 وا یا مضمونی خاص در برنامۀمحت بنابراین هر چه مدت ارائۀ توان مشاهده کرد؛ می
فرایند  ،طبق این نظریه. گذاردتلویزیونی بیشتر باشد، تأثیر بیشتري بر مخاطب می

تدریج و در طول زمان صورت شود، ولی تأثیر به  تأثیرگذاري با تماشاي برنامه آغاز می
کند، اما هیچ نوبت تماشا به  هر نوبت تماشا میزان تأثیر را کمی بیشتر می. گیرد می
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گیري باشد، برجاي گذارد، بلکه  تواند تأثیري را که به سهولت قابل اندازه تنهایی نمی
ي براي ا فرصت قابل مالحظه ،تأثیرها را مانند سایش و یا کاشتن تنها زمانی که فرایند

براساس همین نظریه که حاصل ). 114: 1374دور، (توان مشاهده کرد عمل داشته باشد می
بر مخاطبان است، افراد  تأثیر تلویزیون دربارة) 2000(جرج گربنر  لعۀتالش دو دهه مطا

اي  گونه به مرور جهان را به ،ویژه تلویزیون بسیار با وسایل ارتباط جمعی به در مواجهۀ
واقعیت  دربارةها  کنند که به جاي انطباق با واقعیت بیرونی بیشتر با آنچه رسانه درك می
گیرد این دیدگاه مخاطبان را موجوداتی فعال در نظر می. یابند کنند همخوانی می بیان می

  ).1381یگران، نیکو و د(کنند  هاي دریافتی را فعاالنه تفسیر می که محتواي برنامه
کننده، تأثیر بیشتري بر  هاي نمایشی و سرگرم از طریق برنامه تواند تلویزیون می

شوند  ها و یا تجربیاتی ملموس مطرح می ها، موقعیت در این نوع برنامه. کودکان بگذارد
توانند تجربیاتی ارزشمند  ها می بنابراین، این برنامه. که براي کودك شناخته شده است

طور  ار قرار دهند که به کودك این امکان را بدهد تا با مشکالت زندگی بهدر اختی
 راین برنامۀبناب ).Genter, Mac Aler( ،1380: 107-108( گونترومک آلر(منطقی روبرو شود 

مطالب و محتواي مورد انتخابی طراحان را بهتر  ،فیتلیه با استفاده از قالب نمایش
 همین نکته در مورد برنامۀ. ه باشدتواند انتقال دهد و تأثیرگذاري بیشتري داشت می

هاي خارجی بیشتر مطرح  هاي کارتوندر این برنامه محتوا ؛عموپورنگ نیز مطرح است
 کارگیري شیوة به. تقال پیام استان اهمیت شیوة یکی دیگر از نکات حائز. شودمی

هاي  ر از روشهاي اخالقی و اجتماعی بسیار مفیدتر و مؤثرت غیرمستقیم در آموزش
شود که فالن عمل بد است اما  غیرمستقیم به کودك گفته نمی در شیوة. مستقیم است
طبق دیالکتیک سقراطی که بر . شود که عمل به آن عاقبت مطلوبی ندارد نشان داده می

شود تا عمل بد چنان برجسته شود که کودك  شود تالش می قی میغیرمستقیم تل شیوة
در این ). 204: 1387، ساروخانی(خود بگوید که این کار بد است و از انجام آن سرباز زند 

اما تلفیق هر دو شیوه در  مستقیم بیشتر بهره گرفته شده است،غیر دو برنامه از شیوة
  .بیشتر بوده است برنامۀ عموپورنگ

مطرح شد،  )Leon Festinger( ناموزونی شناخت، که توسط لئون فستینگرنظریه 
طبق . دهد شوند، توضیح می رفتار افراد را در هنگامی که با دو شناخت متضاد روبرو می

این نظریه، هرگاه فردي با دو نوع شناخت متضاد مواجه شود، دچار حالتی ناموزون 
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ایجاد ). 12: 1375محسنیان راد، (دهد  میاز دست  درنتیجه عزت نفس خود راگردد و  می
کننده است، فرد را به سمت کاهش  شناختی ناراحت ناهماهنگی که از جهت روان

ها و اطالعاتی که  دهد و فرد فعاالنه از موقعیت ناهماهنگی و حصول هماهنگی سوق می
ر صورتی د). 226: 1381سورین، (کند  احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهند، پرهیز می

هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد کودك از  ،برنامه دهندة که میان عناصر تشکیل
ترتیب  بدین. ک مضمون و پیام خواهند بودی دهندة گردانی رها و تمام عناصر، انتقالسر

بنابراین همکاري و تبادل نظر میان طراح لباس، نویسنده و . یابد تأثیر پیام افزایش می
  .امري ضروري استگردان کار

هاي  در صورتی که جنبه .زارهایی براي رساندن محتوا هستنداب فنون تولید در زمرة
. آمیزتر خواهد بود ارسال اطالعات موفق ،ظاهري تولید در خدمت محتوا قرار گیرند

هاي صوري خاصی همچون فضاي برنامه یا به عبارتی دکور و طراحی  زمانی که ویژگی
بنابراین نباید  ؛گذارد برده شود بر دریافت کودکان از محتوا تأثیر میکار  صحنه درست به

پردازي زمانی موفق خواهد بود  صحنه. تنها به پر کردن فضا به صورتی تزئینی اکتفا کرد
خود  اي پخش برنامۀاین دو برنامه بر. که با زمان، امکانات و سایر موارد سازگار باشد

  .اند بهره گرفتهاز فضاي شادي آفرین 
کارگیري صداي خوب  در هر دو برنامه از سه عنصر موسیقی، شعر و تقلید صدا و به

تأثیر عوامل خارجی بر شخصیت کودك را اول بار فروید مورد . بهره گرفته شده است
هاي صوتی  ویژگی. گذارد طور غیرمستقیم بر رفتار تأثیر می موسیقی به. بررسی قرار داد

وتی و تقلید صدا که داراي برجستگی ادراکی هستند، توجه هاي ص مانند موسیقی، افکت
عوامل . کنند کودکان را به سمت محتوا حفظ و به دریافت کودك کمک بیشتري می

خطوط افزایش حجم . توانند گاهی به بازداري توجه منجر شوند دیداري و شنیداري می
هاي پر سروصدا،  صدا، صداهاي کودکان، خنده، صداهاي زنانه، صداهاي زیر و موسیقی

کنند، اما صداهاي مردانه، آوازهاي  توجه دیداري کودکان را نسبت به برنامه جلب می
). 61: 1378دادستان، (شوند  هاي مالیم به بازداري توجه منجر می یک نفره و موسیقی

هاي سنگین و کلمات ناآشنا که کودك قدرت درك آنها را ندارد،  المثل کاربرد ضرب
درست نیست و براساس توصیه فرهنگستان علوم باید از کاربرد کلمات التین در 

کودك خردسال سخن گفتن و تلفظ کلمات را از راه تقلید یاد . ها پرهیز کرد برنامه



 سیماهاي کودك  فرهنگی در برنامه ۀتوسع 28

 1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

افزاید اما باید از نوع مثبت  ذابیت برنامه میکارگیري موسیقی اگرچه بر ج به. گیرد می
گذاري زمانی که موسیقی از حد و میزان خود بیشتر شود تأثیردیگر به عبارتی  ،باشد

ی مثبت یا فعال تبدیل به موسیقی در این زمان موسیق .دهد مثبت خود را از دست می
ملودي و یا تقلید جاي توجه به محتوا بیشتر به ریتم،  هکودك ب. شود رده و منفی میم

  .ماند کند و از اصل محتوا باز می صداي موجود دقت می
 49فیتیله بیشتر به نوع اعتقاد دینی با فراوانی  هاي هویت فرهنگی در برنامۀ مؤلفه از

کل عموپورنگ از  پرداخته شده و در برنامۀ 41اوانی و سپس مضامین اخالقی با فر
این . و سپس اعتقادات دینی پرداخته شده استدوستی  هاي موجود، بیشتر به نوع قالب

مضامین و محتواهاي یافته، باید او را با  ن کودکی توسعهدر حالی است که براي داشت
بنابراین معناي روشن، درست و کاملی از هویت در . سویه آشنا نمود مختلف و نه یک

ساله مباحث اخالقی را تشخیص  6تا  4کودکان بین . گیرد اختیار کودك قرار نمی
  ).Masen( 1370 :384( ماسن(سازند  دهند و آن را از عرف اجتماعی متمایز می می

م آموزشی کشور امري بدیهی لزوم رقابت و در عین حال تعامل میان تلویزیون با نظا
تشویق به مطالعه، آموزش محتواي کتاب درسی، ترغیب به یادگیري از طریق . است

از مواردي است که بهتر است کودکان را از سنین پایین با آنها آشنا ... کتابخوانی و
راي مشارکت فرهنگی نزد تواند یک منبع مهم فراگیري ب بنابراین تلویزیون می. سازیم

) 28با فراوانی (کاري فیتیله تأکید بر هم است که در برنامۀو این در حالی  باشدکودك 
  .مطرح شده است) 36با فراوانی (عموپورنگ تقبل مسئولیت اجتماعی  و در برنامۀ

آشنایی با آثار فرهنگی و تاریخی گذشتگان، احیا و آشنایی با هنرهاي دستی و 
توان  د که از شاخص میراث فرهنگی میآموزش حفظ میراث فرهنگی، از مواردي هستن

آنها مند و  عالقه... محیط زندگی، گذشتگان و این امر کودکان را به. توجه نمود به آنها
بدون . کند دوستی را در آنان تقویت می سازد و حس میهن ها آشنا می را با این مقوله

اجتماعی آنان هاي اصلی بین مردم و محیط  ها و حلقه شک تلویزیون یکی از واسطه
  .)Castello, 2009: 306(ین ابزار در خلق تصورات ملی است بوده و نیرومندتر

اي غیرمستقیم اما فراگیر  ویژه تلویزیون، اغلب به شیوه هاي گروهی به رسانه
زندگی  وکنند  ها به مخاطبان منتقل می ملت دربارةهاي بسیار را  اطالعات و آگاهی

حال شواهدي نیز وجود دارد که  درعین. ندده د قرار میروزمره آنان را زیر نفوذ خو
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هاي سنی  توانند بر دانش و اعتقادات ملی مخاطبان گروه ویژه تلویزیون می ها به رسانه
هاي درونی جامعه را  این امر پذیرش ارزش). :Amadeo، 2002105(مختلف تأثیر بگذارند 

) 4با فراوانی (هاي کشور  تنها به موضوع معرفی زیبایی برنامۀ فیتیله. سازد پذیر می امکان
 )10با فراوانی (ن هاي ایرا تنها به زیبایی برنامۀ عموپورنگو ) 1با فراوانی (ها  و موزه

  .اشاره کرده است
اگر میان عقاید  .ستنده، پیام و گیرنده مطرح هستنددر روند ارتباطی سه عامل فر

پیام هماهنگی وجود داشته باشد، گیرنده در حالت  فرستندةگیرندگان و پیام ارسالی و 
برد و نگرش قبلی او که با پیام ارسالی هماهنگ است، حفظ و  هماهنگی کامل بسر می

فرد ناهماهنگی وجود داشته باشد، نوعی  اما اگر میان پیام و نظر اولیۀ. دگرد تقویت می
در این حالت . از میان برداشته شود آید که باید وجود می تنش و ناهماهنگی در افراد به

یا فرد عقیده قبلی خود را تغییر دهد، یا فرستنده را به صورت منفی  ،سه راه وجود دارد
  .در نظر گیرد، یا پیام را به میل خود تفسیر کند

کودك در سنین قبل از هفت سالگی، در حال درونی کردن کردارهایی است که 
با این حال مفاهیم انتزاعی را هنوز . داد ملموس انجام میاي مادي و  گونه پیش از این به

براي منتقل کردن مفاهیم انتزاعی به او باید  ،در این دوره. شود خوبی متوجه نمی ههم ب
این مفاهیم را با ادراکات حسی و عینی او پیوند داد و تنها آن دسته از مفاهیم انتزاعی را 

 ,Karmiloff( ا مثالی عینی و ملموس ارائه کردبراي کودك مطرح کرد که بتوان براي آنه

1979: 19(.  

از هم تفکیک کرد و  باید رفتارهاي خوب و بد را دبستانی بنابراین براي کودك پیش
هاي  اعی مصداقهر مفهوم انتز. ها و مصادیق روشن مشخص ساخت آنها را با مثال

تواند به درك  کنند می آنها به کودکان که مفاهیم انتزاعی را درك نمی عینی دارد که ارائۀ
  ).52: 1378دادستان، (نسبی آنها کمک کند 

 .است» یادگیري اجتماعی نظریۀ«یا » بندورانظریۀ «، یادگیري موجود مهمترین نظریۀ
اي خود در چهار  یادگیري از راه مشاهده را براساس مدل یادگیري مشاهده بندورا

به یاد سپاري  ، مرحلۀ دوم مرحلۀمرحله اول مرحله توجه است گیرد؛حله در نظر میمر
 انگیزشی است و مرحلۀ چهارم، مرحلۀ باز آفرینی ایت، مرحلۀ سوم مرحلۀیا یادداري 

یادگیرنده باید به رفتار الگو یا سرمشق، یعنی کسی که قرار  ،در اولین مرحله. است
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در مرحله دوم، آنچه مورد مشاهده و توجه یادگیرنده  .است از او بیاموزد، توجه کند
آفرینی حرکتی در مرحلۀ سوم که مرحلۀ باز. گردد او ذخیره می ر حافظۀواقع شده، د
گیرنده به عملکردهاي آشکار  ي کالمی یا تصویري موجود در حافظۀاست، رمزها

ادگیرنده قرار ی دةگوید که آنچه مورد مشاه آخر می مرحلۀ دربارةبندورا . شود تبدیل می
هاي آن  شود و از راه بازآفرینی حرکتی کم و کاستی او بازنمایی می گیرد و در حافظۀ می

ه با شود، براي اینکه در یک موقعیت واقعی به ظهور برسد، باید همرا برطرف می
  . یادگیرنده حائزاهمیت است این رفتار الگوي مورد مشاهدةبنابر. پیامدهاي مطلوب باشد

ارشد تلویزیون  کنندة که تهیه )Smith(خصوصیات مجریان کودك را اسمیت 
  :شمارد سی است چنین بر می بی بی

پذیر بودن، جلب اعتماد، انتقال آرامش، همکاري با صمیمیت و گرمی، هوش، باور
اي خاص و  گروه، اشتیاق براي یادگیري بیشتر، داشتن استعدادهاي خاص در زمینه

کار  گویی، استعداد طنز، سابقۀ ، بداهه، قدرت)در زندگی کودکان غرق شدن(ایثارگري 
لحن و کار است، آهنگ و  اي که در آن مشغول به خبرنگاري، تسلط به زبان رسانه
  ).,Trowin :1702003- 184( رعایت مکث و سکوت در گفتار

غیرمردانه و  ياي نیز با رفتارها گانه و عموهاي فیتیله عموپورنگ با رفتاري بچه
طور طبع  به ،نگري لودگی رفتاري و سطحی و تاحدياي سراسر طنز و غیرجدي  گونه به

ی مناسب براي کودك عنوان الگوی قادر به انتقال مفاهیم جدي مانند اعتقادات دینی به
درصد باالي مضامین دینی، بسیاري از آن خواهد شد که باوجود  نیستند و نتیجه

  .ن بیگانه هستندکودکان با این مضامی
افزاید توجه به این  هاي برنامه می آنچه بر تأثیرگذاري بیشتر گفتار مجري و یا مجري

مشاهده رفتار و اعمال دیگران  خش بزرگی از یادگیري انسان از راةنکته است که ب
  .گیرد صورت می

 ،است که یادگیرنده به این دلیل ،گیرد در اینجا اگر یادگیري صورت نمی
مشق یا الگو را که قرار بوده به آنها توجه کند، مورد توجه قرار نداده هایی از سر فعالیت

یا آنها را به یاد نسپرده است یا به لحاظ جسمی توانایی انجام آنها را نداشته است و یا 
در اختیار نداشته ) عملکرد(هاي مناسب را براي تبدیل یادگیري به رفتار آشکار  مشوق
  ).218- 214 :1373سیف، (است 
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هاي دینی  ارزش بلکه ،تواند تنها در حد گفتار خالصه شود پذیري دینی نمی جامعه
  .سازي الزم برخوردار باشد د از همپذیري دینی بای جامعه. دذهنی کودکان شو باید ملکۀ

کودکان مانند بزرگساالن از کسانی که مورد توجه مردم هستند و از نظر دیگران مهم 
 مطالب آید و ارائۀ ار بچه ها، خوششان میشوند و کسانی که مهربانند و دوستد میتلقی 

کروم (تواند تأثیر بیشتري بر رفتار کودکان داشته باشد این افراد می از طریق نوع رفتار
  ).Krom Boltez( ،1368 :27( بولتز

 رتبۀ 20اعتقادات دینی با فراوانی  برنامۀ عموپورنگدر قالب متن و دیالوگ در 
این  .اند سوم را به خود اختصاص دادهدرصد جایگاه  4/71با  برنامۀ فیتیلهنخست و در 

این  به. است ولی کارکرد خود را دارد معنا در حالی است که دین از نظر تجربی بی
  .پردازند هاي خود می سازان بیشتر به خودنمایی در تولید محتواي برنامه ترتیب برنامه

بازي یکی از . تلویزیون پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی است یکی از کارکردهاي
توان آنان را در برقرار کردن ارتباط  ضمن بازي می .هاي سرگرم کردن آنان است راه

همکاري  یت کرد و رفتارهاي متعدد در زمینۀمتقابل با همساالن به اشکال مختلف هدا
هاي شاخص  ز میان مؤلفها. هاي گروهی شکل داد و تقویت کرد بازي وسیلۀ را به

تقبل مسئولیت  برنامۀ عموپورنگمشارکت فرهنگی در قالب متن و دیالوگ در 
مورد توجه قرار گرفته  7انی همکاري با فراو برنامۀ فیتیلهو ) 8با فراوانی (اجتماعی 

  .است
گیرند و پایدار  ها و عواطف کودکان تا هفت سالگی شکل می طور کلی هیجان به

دهد، از آنچه ایشان  کودك به تقلید از رفتار بزرگساالن تمایل نشان می. مانندمی
  ).354: 1368نژاد،  شعاري(شود  ترسد و مانند آنان خشمناك میترسند او نیز می می

بینند بیش از زندگی روزمره  برخی کودکان از ماجراهایی که در تلویزیون می
ترس در یک کودك سبب ایجاد ترس به تصویر کشاندن .  گیرند والدینشان چیز یاد می

ذات پنداري،  شود که اصالً با این مفهوم آشنا نبوده و تنها بر این هم در کودکانی می
عنوان امري ضروري که دیگر همساالن هم مبتال هستند، در خود ایجاد  ترس را به

دهد و کودك با  مشارکت کودك با تلویزیون، هنگام تماشاي آن رخ می. اند کرده
پنداري با آنها  هاي تلویزیونی همدردي کرده و در نهایت دچار همذات تشخصی

هاي خارجی  در قالب کارتون برنامۀ عموپورنگاین در حالی است که در . شود می
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و سپس دوري ) 12فراوانی (برحسب شاخص هویت فرهنگی بیشتر به اعتماد به نفس 
  .دوستی پرداخته شده است وعاعتقاد دینی و نبه و در فیتیله ) 69فراوانی (از ترس 

سازي است که براي کودکان داراي جذابیت باالیی است  هاي برنامه انیمیشن از قالب
توان شرایطی فراهم کرد که کودکان بتوانند با سرزمین خود و  و از طریق آن می

اطالعات . هاي مختلف آن آشنا شوند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند ویژگی
از طریق روابط اجتماعی شخصی و گسترده، از جمله  ،کشور و مردم ارةدربابتدایی 

چنین کارگزارانی، این امکان را فراهم . شوند ها کسب می ها و رسانه نظام آموزشی، موزه
هایی با این محتوا درونی برنامه خشی از حیات ملی را از طریق ارائۀسازند تا ب می

این دو برنامه از دو شاخص میراث فرهنگی و در . )Van Den Bluck, 2001: 53( ساخت
  .المللی در قالب کارتون داخلی پرداخته شده است هاي بین همکاري

جهان، روابط اجتماعی و  دربارةهاي تلویزیونی  نمایش وسیلۀ مخاطبان کودك به
به صورت مشهود و ... فردي، چگونگی رفتار در شرایط مختلف، مشاغل مختلف و

 اینکی از دالیل توجه و انتخاب تلویزیون از سوي کودکان نیز ی. آموزند جذاب می
 یاد خود و جهان اطراف دربارةمطالب بسیاري  تلویزیون وسیلۀ بهتوانند  آنها میست که ا
عنوان الگو  ود را شناسایی و بهش گیرند و عناصر خاصی که در نمایش بر آنها تأکید میب

دوستی و  در قالب نمایش و مضامین نوع برنامۀ عموپورنگ. به ذهن و خاطر بسپارند
در همین قالب موضوع  برنامۀ فیتیلهاز شاخص هویت فرهنگی و ) 8فراوانی (احترام 
  .پرداخته است 6و اخالق با فراوانی ) 8فراوانی (احترام 
اهمیت این  .توان در کودکی یافت ها و رفتارهاي بزرگسالی را می پاي نگرشرد

گیري یک  کند که لحظات آن پاس داشته شود و از آن براي شکل دوران ایجاب می
تواند ابزاري مفید در این  هاي کودك سیما می برنامه. شخصیت رشدیافته استفاده شود

از الگویی جهانی امروزي با استفاده  یافتۀ ك توسعههاي کود شناخت ویژگی .ندزمینه باش
. امروز و فردا تبدیل کند کودك را به یک عنصر مفید در جامعۀاند تو و نیازهاي آن می

از  یتوان به درك درست زنده در روندي نه چندان کوتاه میها و اطالعات سا پیام با ارائۀ
میان نظام سان با هماهنگی  ینبد. و آن را در کودکان نهادینه ساخت توسعه دست یافت

  .سو با فرایند توسعه دست یافت اي متعادل و هم جامعهتوان به  ارتباطی و اطالعاتی می
   



  33 پریسا گرجی

1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك  

  منابع
 .سروش انتشارات:تهران ،شناسی هاي جامعه نظریه .)1381( آزاد ارمکی، تقی

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     ،شناسی نسلی در ایران جامعه .)1386( آزادارمکی، تقی؛ غفاري، غالمرضا
 .جهاد دانشگاهیانتشارات : اجتماعی، تهران

 .انتشارات آن :تهران ،ات فرهنگی در ایرانشناسی تغییر جامعه .)1383( آزادارمکی، تقی؛ غیاثوند، احمد
بـه کوشـش    ،مقـاالت  ، مجموعـۀ اندازهاي فرهنگ مسائل و چشم .)1381( آشوري، داریوش و دیگران

 .ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیسازمان چاپ و انتش :تهران بهروز منتظمی و دیگران،
 .انتشارات آن :تهرانچاپ اول،  ،در ایران ریزي فرهنگی سیاستگذاري و برنامه .)1379( اجاللی، پرویز

 انتشـارات : تهـران  ،توسـعۀ فرهنگـی  هـا در پشـتیبانی    نقش رسانه .)2535( اسدي، علی؛ مهرداد، هرمز
 .ارتباطی و توسعه ایرانپژوهشکده علوم 

 انتشـارات  :و علـی رادبـاره، تهـران    عباس گیلـوري ترجمۀ  ،ینترنت و جامعها .)1380( اسلوین، جیمز
 .کتابدار

دفتـر  انتشـارات   :تهـران  ، ترجمـۀ پویـان،  هـاي فرهنگـی   درآمـدي بـر نظریـه    .)1381( اسمیت، فلیـپ 
 .هاي فرهنگی پژوهش

 .مرندیزانتشارات  :تهران ، چاپ اول،خانواده و تلویزیون .)1373( اعزازي، شهال
چـاپ   ،بررسی جایگاه مشارکت فرهنگی در سیاست فرهنگی کشور .)1379(ایمانی جاجرمی، حسین 

 .انتشارات آن:تهران  اول،
 :تهـران  ، ترجمـۀ مـریم وتـر،   تحول فرهنگی در جامعـۀ پیشـرفتۀ صـنعتی    .)1373( اینگلهارت، رونالد
 .انتشارات کویر

مرکـز   انتشارات: تهران ترجمۀ مهرسیما فلسفی،، بعد فرهنگی ارتباطات براي توسعه .)1379( بورن، او
 .اي صداوسیماي جمهوري اسالمی تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

هاي کودك و نوجوان شبکه یک و دو سیما از منظر  بررسی برنامهپژوهش  .)1384( یابانگرد، اسماعیلب
اي  مرکـز تحقیقـات، مطالعـات و سـنجش برنامــه    : تهـران . پـرداختن بـه هویـت و بحـران هویـت     

 .جمهوري اسالمی صداوسیماي
 .انتشارات کیهان :تهران ، ترجمۀ باقر ساروخانی، چاپ سوم،فرهنگ علوم اجتماعی .)1375( بیرو، آلن

، احمد صـبوري و شـهر آشـوب امیرشـاهی     ، ترجمۀتوسعۀ فرهنگی .)1381( پهلوان، چنگیز و دیگران
 .کتاب انتشارات خانۀ: تهران

انتشـارات پیـام    :تهـران  ،گفتارهایی در زمینه فرهنـگ و تمـدن  شناسی؛  فرهنگ .)1378( پهلوان، چنگیز
  .امروز

 .لویه انتشارات :تهران ، ترجمۀ مصطفی ازکیا،هاي توسعه نظریه .)1384( پیت ریچارد؛ ویک، الین هارت
نامه  فصل، نامۀ پژوهش، پور محمود شارح زیست، ترجمۀ در محیط توسعۀ فرهنگی .)1375( تومه، ژرژ
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 .1شماره  تحقیقات فرهنگی
مجموعه مقاالت اولین همایش  ،»رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی اطالع« .)1380( حکیمی، هوشنگ

 .کتاب خانۀ انتشارات :تهران، چاپ اول،توسعۀ فرهنگیرسانی در  نقش اطالع
گیري و تقویت مفـاهیم مـذهبی و اخالقـی     نقش تلویزیون در شکل پژوهش .)1378( دادستان، پریرخ

 .صدا و سیماي جمهوري اسالمی اي مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه :تهران ،کودکان
 .سروشانتشارات  :تهران علی رستمی،ترجمۀ  ،تلویزیون و کودکان .)1374( دور، امه

 .انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران :تهران ،تلویزیون و اطفال .)1352( رشیدپور، ابراهیم
 .اطالعاتانتشارات : تهران ،چاپ دوم ،فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد .)1374( رفیع، جالل

 .انتشارت عطار: تهران ، چاپ پنجم،شناسی زمینۀ فرهنگ .)1379( االمینی، محمود  روح
 .انتشارات اطالعات :تهران ،شناسی ارتباطات جامعه .)1382( ساروخانی، باقر
پژوهشـگاه  انتشـارات  : تهران ، جلد اول،اجتماعیهاي تحقیق در علوم  روش). 1375( ساروخانی، باقر

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 و آمـوزش   پـژوهش  کـل  ادارة انتشـارات : تهران ،هاي جمعی کودك و رسانه .)1387( نی، باقرساروخا

 .سیما
 .دانا انتشارات:تهران  ،ها ها و روش نظریه ،تغییر رفتار و رفتاردرمانی .)1373( اکبر سیف، علی

 ، ترجمۀ محمود حقیقت کاشانی،تلویزیون در زندگی کودکان ما .)1377( شرام، ویلبر؛ پارکر، ادوین بی
 .اي صداوسیما مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامهانتشارات : تهران

 .انتشارات اطالعات :تهران ،شناسی رشد روان .)1368( اکبر نژاد، علی شعاري
االن سـیما از منظـر تربیـت    خردسـ  محتواي پالتوهاي عروسکی برنامـۀ یل تحل .)1384( شهات، فوزیه
 .اي صداوسیما مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامهانتشارات : تهران ،اجتماعی

 .انتشارات ققنوس :تهران هاي فرهنگی، چاپ اول، مفاهیم و نظریه .)1386( صالحی امیري، سیدرضا
 خانۀ انتشارات: تهران، چاپ اول،توسعۀ فرهنگیرسانی در  اطالع .)1380( فتحی، بهروز؛ خزایی، شانیتو

 .کتاب
انتشـارات سـازمان   : ، تهـران مصوب سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی .)1366( نامۀ تولید فرهنگ

 .صدا و سیماي جمهوري اسالمی
ایران بعد از انقالب  توسعۀ فرهنگینقش تلویزیون در « .)1380-381( فرهنگی مشهدي فراهانی، پانتی

 .، واحد مرکز، تهراندانشگاه آزاد اسالمی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی نامۀ پایان ،»اسالمی
 . انتشارات امیري :تهران ،تربیت و بازسازي کودکان ،)1370( قائمی، علی

طبـایی، چـاپ   ، ترجمۀ هادي عنبرایی و داوود مشارکت در توسعه .)1379( کائوتري، هوئین و دیگران
 .انتشارات روش :تهران اول،

، ترجمـۀ  دادن رفتارهـاي کودکـان و نوجوانـان   تغییـر   .)1368( جان دي؛ کروم بولتز، هلیکروم بولتز، 
 . انتشارات فاطمی :تهران یوسف کریمی،
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 خانـۀ انتشـارات  : تهـران  ،1998، یونسکو رسانی و سیستم اطالع فرهنگیتوسعۀ  .)1380( کواکس، میته
 .کتاب

 .انتشارت آن :تهران ، چاپ اول،مشارکت فرهنگی .)1379( ي، مسعود؛ نجاتی حسینی، سیدمحمودکوثر
 .شریف انتشارات :تهران ،فرهنگ و جامعه ،)1377( گرانپایه، بهروز

مرکـز   :تهـران  چـاپ اول،  .)1381( تنـوع فرهنـگ، تضـاد تکثرگرایـی     ،2000گزارش جهانی فرهنگ 
 .در ایرانانتشارات کمیسیون ملی یونسکو 

 .انتشارات سروش :ترجمۀ نصرت فتی، تهران ،کودك و تلویزیون .)1372( گونتر، بري؛ مک آلر، جیل
 :تهـران  ، ترجمـۀ مهشـید پارسـایی،   رشد و شخصـیت کـودك   .)1370( اول هنري و همکارانماسن، پ

 .انتشارت فاوان
 ها اونت امور مجلس و استانمعانتشارات : تهران  ، .)1382( )1311-1381(وعه قوانین و مقررات مجم

 .سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی
 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی :شناسی تبلیغات، تهران جامعه .)1375( راد، مهدي، محسنیان

، ویرایش 1377گزارش فرهنگی کشور،  .)1379( هاي فرهنگی و هنري ریزي پژوهش مهمرکز آمار و برنا
 .عاونت پژوهش و آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیم انتشارات: تهران اول،

 .احرارانتشارات : شناسی، تبریز مبانی جامعه .)1381( مساواتی آذر، مجید
انتشـارات   :تهـران  پرویـز اجاللـی،  ترجمـۀ   ،هاي ارتباطی ظریهدرآمدي بر ن .)1381( مک کوئیل، دنیس

 . وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسالمی
 .انتشارات آن :تهران ، چاپ اول،اقتصاد و فرهنگ .)1379( موسایی، میثم

 انتشـارات  :زوین بـا رویکـرد اسـتفاده و خشـنودي، تهـران     شناخت مخاطبان تلـوی  .)1381( نیکو، مینو
 .سروش
 .قطرهانتشارات : تهران ، ترجمۀ منوچهر آشتیانی،تشناسی شناخ جامعه .)1383( وبر، ماکس

شـرکت سـهامی   : تهـران  ، چاپ اول،توسعه بر بنیاد هویت فرهنگیشرفت پی .)1368( ورجاوند، پرویز
 .انتشار

 .دانشگاه تهرانانتشارات  :، تهرانعلیرضا دهقانهاي ارتباطات، ترجمۀ  نظریه .)1381( ورنر، سورین
اهللا فاضـلی و محمـد    نعمت ، ترجمۀ)شناختی توسعه رهیافت مردم(فرهنگ و توسعه  .)1376( یونسکو

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتشارات : تهران فاضلی، چاپ اول،
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