آموزشي
مقدمه

فرزند بزرگترش آرش ـ كه در دورة متوسطه تحصيل ميكند ـ به نحوي حیرتانگیز جواب
دهد اما این تالشها به ظرفيتهایی نیاز دارند که فراتر از دسترس صدف چهارسالهاند.
از نظرگاه برخي صاحبنظران حوزة علوم ارتباطات اجتماعي ،ســواد رسانهای توانایی
تجزیهوتحلیل ،دسترسی ،و تولید پيامهاي رسانهاي است كه بهنظر میرسد درك مبتني بر
دانش و مهارت آن از دسترس نوآموزان دورة پیشدبستانی کام ً
ال خارج باشد .براي مثال،
ما بهطور منطقی انتظار داریم ۱۱ســالهها بتوانند از زاويهاي انتقادی به اخبار نگاه کنند.
درحالیکه بســیاری از مردم بههیچوجه نمیخواهند فرزندان  4و  5سالهشان اخبار نگاه
کنند؛ چه رسد به اینکه آن را تحلیل کنند .بنابراین ،اگر پیشدبستانیها نمیتوانند رسانهها
را تحلیل و یا پيام رسانهای تولید کنند و ثواب هم نیست که به چیزهایی دسترسی داشته
باشند که میدانیم درک نمیکنند ،معنای سواد رسانهای در بافتار آموزش نوآموزان دورة
پيش از دبستان چه معنایی دارد؟
ما انتظار نداریم پیشدبستانیها بتوانند ظرافت کار موالنا در سرايش مثنوي را درک کنند
یا مقاله بنویســند اما واقعبينانه اميدواريم اگر با موضوعهایی سادهتر آموزش مهارتهاي
زباني را شــروع کنیم ،آنها روزي به این مهارتها تســلط يابند .بنابراین ،ما کتابهای
ن قبیل آموزشها
متناسب براي نوآموزان را با صدای بلند برایشان میخوانیم .هیچیک از ای 
بهخودیخود یک نوجوان را قادر به تحليل شعر شاملو يا نوشتن یک غزل نمیکند بلکه
دركي به آنها میدهد تا براســاس آن پیامهایی پیچیدهتر در حوزة ادبيات را رمزگذاري
و رمزگشايي كنند .حال اگر بخواهیم کودکان با رسانهها ـ اعم از مكتوب و غیرمکتوب ـ
به يك همزيستي مسالمتآمیز برسند چه کنیم؟ آیا الفبایی برای آموزش سواد رسانهای
وجود دارد؟

صــدف كــه آبانمــاه پنجميــن
ســالگرد تولــدش بــود ،ميخواســت
عالوه بر همكالسيهايش در پیشدبستان،
از آنا و السا ،شخصیتهای كارتون یخزده،
نيز براي شركت در مراسم جشن تولدش
دعوت كنــد .نازيال ،مــادر او ،تالشکرد
با اســتفاده ازآنچه بهتازگــي در دورههای
آموزش ســواد رسانهای آموخته است ،وي
را متقاعد كند كه شخصیتهای كارتوني
واقعي نيستند اما بیتوجهیهای صدف به
تالشهاي مادر نشان از عدم درك طفل از
ماهيت رسانه داشت.
شــايد چنين بهنظر آید كــه گناه اين
متوجه مادري اســت كه بهدرســتي
امر ّ
سواد رسانهاي نياموخته يا توان انتقال آنرا
نداشته ،ا ّما علت این است که بيشتر مطالب
و راهبردهاي آموزش ســواد رسانهای برای
دانشآموزان دورة متوســطه طراحیشده
و بهنــدرت براي مهارتآمــوزي نوآموزان
مناسب است؛ بنابراين کمتر برای متربيان
دورههای پیشدبســتانی و دبستاني بهکار كليدواژهها :آموزش سوادرسانهاي ،سبک زندگی ،تشخيص راوي ،درك داستان ،شناخت
میرود .پس ،تالش نازيال ممکن است برای زبان رسانه

آموزشسوادرسانهاي:
كودكانپيشدبستاني
چهميتوانندبياموزند؟
ترجمه:سيدغالمرضافلسفي
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
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سبک زندگی از رسانهها

جیغو داد کردن کودک در فروشــگاه برای داشتن چیزی که در تلویزیون دیده ،امري
طبيعي است .در چنين مواقعي ما میتوانیم با کودکان بزرگتر دربارة علت اینکه چرا چنين
چیزی را میخواهند و چگونگی تأثیرگذاری شرکتهایی که کارشان فروختن این چیزها به
آنهاست ،گفتوگو كنيم .اما پیشدبستانیها قادر به تفکر انتزاعی الزم برای درک انگیزه
نیستند .بهعبارتدیگر ،آنها درک نميکنند افرادی که برنامههای تلویزیونی ،تارنماها یا
فیلمهای مطلوب آنها را تولید میکنند؛ ميکوشــند تا چیزی به آنها بفروشند! همین
عدم توانایی درک انگیزه ،از دالیلي است که پیشدبستانیها تفاوت «تبلیغات» را با ساير
برنامهها تشخیص نمیدهند.
این مهم همچنین به این معناست که ما باید انتظارات خود را دربارة اینکه پیشدبستانیها
میتوانند بیاموزند كه در برابر پیامهای تبليغاتی مقاومت کنند ،تعدیل کنیم .براي مثال،
ک موضوع خاص تمرکز کنند و همیشه چیزهایی
خردساالن گرایش دارند هر بار روی ی 
را کــه بزرگترها بههم مرتبط میدانند ،به هم ربط نمیدهند .با اين وصف ،میتوان به

یک خردسال تفاوت بین یک اسباببازی
واقعی و نسخة تلويزیونی آن را نشان داد.
ممکن است آنها تفاوتها را درک کنند؛
زیرا آنها تفاوتها را به آن موضوع خاص
ربط میدهند اما ممکن است آنچه را یاد
گرفتهاند ،برای چیــز جالبي دیگر که در
تلویزیون میبینند تعميم ندهند.
ما میتوانیم هر بار که آگهیهای تبليغاتي
پخش میشوند با این بازی که «آنها دارند
سعی میکنند چه بفروشند؟» بچهها را با
مفهوم آگهی دادن آشنا کنیم .بازی فقط
سرگرمي نیست بلكه به خردساالن کمک
میکند تفاوت بین انواع مختلف برنامهها
را درک کنند .لذا به ياد داشــته باشيم که
ســواد رســانهای متمرکــز بــر حقوق
شــهروندانی مخاطب و درنهایت ،مستلزم
درک انگیزههای حامیان زرمدار و زورمدار
رسانههاست.

تقابل واقعیت و بازنمایی

موضوعی دیگر که آموزش سواد رسانهای
را به سرعت از مسیر خارج میکند ،سندروم
«این واقعی نیست» است .نازيال چه در آن
زمان كه ســعی میکند به آرش توضیح
دهد که او نمیتوانــد از قهرمان محبوب
بازیهای ویدئوییاش تقلید کند و به بدن
خواهر کوچکترش ضربــه بزند( ،زیرا در
زندگی واقعی افراد براثر این ضربهها آسیب
میبینند) و چه وقتی میکوشد به صدف
توضيح دهد كه چرا آنا و الســا به جشن
تولدش نمیآیند ،اگر کودک را به درک این
موضوع ترغيب کند که آنچه در تلویزیون
میبیند واقعی نیست ،در مقام یک مادر كه
در پي آموختن سواد رسانهاي به فرزندانش
استبه شکســت محكوم ميشود .البته
اینطور نیست که پیشدبستانیها تفاوت
بیــن واقعیت و بازنمایــی را درک نکنند
بلکه آنها واقعیت را به شــیوهای متفاوت
از بزرگترها استنباط میکنند .این تعریف
دارای دو سطح است :اولی مبتنی بر عینیت
است يعني اگر نوآموزان بتوانند چیزی را
ببینند یا لمس کنند ،آن چیز واقعی است.
بنابراین برای یک کودک پیشدبستانی ،آنا
و السا که بارها در طول هفته در تلویزیون
دیده میشــوند ،واقعی هســتند اما عمو
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كاوهاش که از كشوري دیگر کارت تبریک
تولد میفرســتد اما به آنها سر نمیزند،
واقعینیست.
سطح دوم به وابستگی عاطفی ربط دارد؛
يعني اگر تجارب یک شخصیت (پرسوناژ)
برای کودک واقعی بهنظر رســد و کودک
بهلحــاظ عاطفی با آن شــخصیت ارتباط
برقرار کند ،آن را واقعی میبیند .بنابراین،
بهجای تالش بــرای متقاعد کردن كودک
در این خصوص کــه بهطور مثال پاتريك
نمیتواند بهواقع حرف بزند یا باب اسفنجي
روی صفحــة تلویزیون اســت و نمیتواند
از آنجا بیــرون بیاید و با او بازی کند ،بهتر
است با وي دربارة این موضوع بحث کنید
که «کدامیک از تجربهها یا احساسات آن
شخصیت رسانهای به نظر او واقعی است».
همچنين ،بهجای تالش برای متقاعد کردن
کودکی که رفتاري نامطلوب انجام میدهد
و رسانهها نیز پیامدهای آن رفتار را نادیده
گرفتهاند،سعيكنيدفقط«مرزبندي»ایجاد
نمايید .درست همانطور که نوآموزان یاد
میگیرند کارهایی هست که فقط در خانه
ميتوانند انجام دهند نه در پیشدبستانی و

یا در خانة مادربزرگ ،میتوانند درک کنند که بعضی از رفتارها فقط مخصوص نمايش و به
بياني ديگر ديده شدن از طريق تلویزیون یا رایانه هستند.
با اين اوصاف ،اگــر آگهیهای تبليغاتی یا «واقعیت در برابر بازنمايي» هیچکدام نقطة
آغازی مناسب برای برنامة درسی آموزش سواد رسانهای خردساالن نیستند پس چهچیز
نقطة آغازي مناسب محسوب ميشود؟ در ادامه ،سه گام پیشنهاد میشود که میتوان با
آنها آموزش اين سواد مدرن را براي نوآموزان دوره پيش از دبستان شروع کرد:
 مشخص کردن قصهگو
برای اینکه بتوانيد پیامهای رسانهها را تحلیل کنید ،دانستن دیدگاه و انگیزة سازندگان
رسانه امری ضروری است اما پیشدبستانیها بهلحاظ رشد ذهني قادر به تسلط بر چنین
دانشــی نیستند .بههرحال ،آنچه آنها میتوانند انجام دهند پاسخ دادن به این پرسش
است« :چه کسی این قصه را میگوید؟»
پاســخ این پرســش با توجه به رشد ذهني و ســطح ادراك كودكان فرق میکند .در
ابتداییترین ســطح ،نوآموز دورة پیشدبستانی شخصیتی را که میتواند ببیند یا کسی
را که داراي نقشمحوري است تشخیص میدهد .در یک برنامة تلویزیونی ،كودكان دورة
پیشدبستانی دوست دارند شخصيت اصلي داستان را قصهگو بنامند .كودك دورة ابتدايي
متوجه شود که این برنامه یک راوی هم روی پرده دارد که صدای شخصیتهای
ممکن است ّ
داســتان از آن اوست .یک كودك ۷ساله میتواند درک کند که راوی ،قصهگوست .وقتی
بچه ۸ساله میشود ،میتواند چیزهایی را که نمیبیند درک کند .او با این توانایی میتواند
بفهمد که یک برنامة تلویزیونی ،نویسنده دارد و آن نویسنده ،قصهگوست .وقتی کودکان
به دورة اول متوسطه میرســند ،میتوانند درک کنند که هزينههاي آنچه نویسندگان
مینویسند ،توسط شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي ،تأمين ميشود .بنابراين ،آنها
باید نام تولیدکنندگان و حامیان مالــی را مانند قصهگوها بدانند .این مراحل را میتوان
بهطور تقریبي برای هر رســانهای در نظر گرفت .وقتی یك مربي پیشدبستانی کتابي را
با صدای بلند برای نوآموزان میخواند ،کودکان مربي خود را قصهگو میدانند؛ زیرا مربي
موجودي نزدیک و عینی است .وقتی کودک کمی بزرگتر میشود ممکن است یکی از
شــخصیتهای کتاب را تشخیص دهد .دانشآموزان دوره ابتدایی ممکن است نگاهی به
جلد کتاب بیندازند تا نام نویسنده و طراح تصاویر را ببینند .تا جايي كه برخي دانشآموزان
ناشر را نيز به فهرست راويان اضافه میکنند.
بهطــور مجدد تأکید میشــود که همه اینها مــواردي عینی هســتند .در آموزش
سواد رسانهای به پیشدبستانیها هدف این نیست که آنها بهاجبار بهسوی پیچیدهترین
سطوح ادراک رانده شوند .وقتی تواناییهای شناختی آنها بهخاطر اینکه به سؤال کردن
ادامه میدهند ،رشد میکند؛ این ســطح درک بهطور طبیعی حاصل میشود .بنابراین
آموزش سواد رسانهاي برای پیشدبستانی با ترغیب آنها به اینکه عادت کنند این سؤال را
بپرسند شروع میشود« :چه کسی قصهگو است؟»
 درک داستان
اولیهترین راههای تحلیل یا تأمل دربارة داستان این است که دربارة آن «حرف
یکی از ّ
بزنیم» .پیشدبستانیها هم مانند افراد بزرگسال ،از آنچه میبینند ،میخوانند و میشنوند
برداشتی دارند؛ بنابراین ،اینکه از آنها بخواهید یک داستان را دوباره تعریف کنند ،یکی
از راههای بررسی درک مطلب از سوي آنهاست .آنچه آنها بر آن تمرکز میکنند ،به ما
چیزهايي زیاد دربارة شخصیتشان و آنچه در ذهن دارند ،میدهد .بازگویی قصه ،کودکان
را در نقش قصهگو قرار میدهد و بنابراین ،آنها طعم ســاختن و نهفقط مصرفکردن
پيامهاي رسانهها را میچشند.
وقتــی از کودکان دربارة آنچه میبینند ســؤال میکنیم و به پاســخهای آنها گوش
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میدهیم ،هدف این نیست که آنان را امتحان كنيم؛ بلكه بدين شيوه عادت فکر کردن و
حرف زدن دربارة رسانهها را در آنها تقویت میکنیم .وقتي از پیشدبستانیها ميخواهیم
داستانهای رسانهها را بازتعریف کنند ،در وهلة اول بررسي دّقت آنها (یا دقیقتر اینکه،
آنچه از منظر ما دّقت نام دارد) مدنظر نیست بلکه هدف این است که براي كودكان فرصت
تمرین حرفزدن را دربارة آنچه میبینند و میشنوند فراهم کنیم.
 شناخت زبان رسانه
نویسندگان براي انتقال پيام از واژهها و فیلمسازان از دوربين و برداشتهای آن استفاده
میکنند .زوم ،کلوزآپ و فِید (بزرگنمایی ،نمای نزدیک ،کمرنگ کردن) الفبای رسانههای
تصویربنیان هستند .درست مانند خوانندگان مطالب چاپی که حروف و واژهها را تشخیص
میدهند ،بينندگان نوپای تصاویر نيز میتوانند حركتهاي دوربين و برداشــتهاي آن
را تشــخیص دهند .وقتی باربي صفحة تلویزیون را پــر میکند و ما آن را نمای نزدیک
مینامیم و وقتی میتوانیم کل يك قلعه را با یک برداشت عریض ببینیم ،حتی كودكان
پیشدبســتانی هم میتوانند یاد بگیرند .آنها میتوانند شروع به درک چشمانداز کنند.
اگر پيشدبســتانيها مرد عنكبوتي را پروازکنان در آســمان ببینند و برداشت بعدی از
خانههای روی زمین باشــد ،درک میکنند که برداشت دوم از زاویة نگاه مرد عنكبوتي
اســت .این میتواند درنهایت به آنها
کمک کند بهتر تشــخیص دهند که
هدف از اینکه از نوآموزان بخواهیم چه کسی داستان را روايت میکند.
اگرچه نمیخواهیم همة جلسههای
داستانهای رسانهها را بازتعریف کنند این
تماشای تلویزیون را به جلسات آموزشي
است که فرصت تمرین حرفزدن دربارة رسمي تبدیل کنیم ،گاه نامگذاری روی
آنچه را میبینند و میشنوند برایشان برداشتها میتواند بهپیش دبستانیها
فراهم کنیم کمک کند فرهنگ واژگانی بسازند که
بتوانند از آن برای صحبت کردن دربارة
فيلم استفاده کنند .این امر همچنین
در درك اين نكته به آنها کمک ميکند که یک نفر دربارة استفاده از برداشتها تصمیم
ميگيرد و این حس را به آنان انتقال ميدهد که «تصاویری که میبینند ،ساختهشدهاند».
عالوه بر نامگذاری برداشــتها ،میتوانیم بهپیشدبستانیها كمك كنيم تا چیزها را در
بســتري که مجموعه را میسازد ،ببینندو از ماهیت ساختهشدة آنچه میبینند ،آگاهی
يابنــد .به آنها مدادرنگی و کاغذ بدهید تا بتوانند نمایش مورد عالقه یا چیزی آشــنا،
مث ً
ال مکانی را که در آن میخوابند ،ترســیم کنند .بزرگساالن میتوانند کودکان را به
گنجاندن جزئیاتی ترغيب كنند که بیننده با مشاهدة آنها بفهمد بهطور مثال تصویري
كه كشيدهاند ،تصوير اتاقخواب آنهاست نه اتاقخواب یک نفر دیگر و به اين ترتيب ،سواد
رسانهاي کودکان را ارتقا دهند.
البته ميدانيم كه زبان رسانههايي مانند تلویزیون فقط تصاویر را در برندارد بلکه صدا را
هم دربرمیگیرد .چيزي كه پیشدبستانیها آن را درك ميكنند ممکن است آسانترین
بخش از زبان رسانهها محسوب شود .پرسیدن اینکه آنها نسبت به موسیقی چه احساسی
دارند یا دعوت بینندگان به ورزش كردن با آن موسیقی ،یا انجام دادن بازیهای صوتی
مانند گوش دادن به جلوههای ويژة (افكت) صوتی ،گوش دادن به صداها با چشمان بسته
و حدس زدن اینکه این صدا از چیست ،تقلید صداها و غیره میتواند به آنها کمککند
بياموزند كه راويان رسانهها از صدا برای داستان گفتن استفاده میکنند و صداهایی که
قصهگوها انتخاب میکنند ،بر احساس آنها تأثیر میگذارد.
عــدهای تصــور ميكنند که پیشــنهاد گنجاندن آموزش ســواد رســانهاي در دوره
پيشدبستاني بیمورد است؛ زیرا بر این باورند که خردساالن نباید تلویزیون تماشا كنند

یا نبايد از رایانــه ،تلفن همراه و بازيهاي
ويدئويي (رايانهاي) استفاده کنند .اگرچه
این باور از نگرانی واقعی نسبت به سالمت
ســبك زندگي کودکان ناشي ميشود اما
بیشتر آرزو است تا واقعیت .عاقالنه نیست
که به جاي آشــنا کردن کودکان در دوره
پيشدبستاني با دانش و مهارتهای سواد
رسانهای ،صبر کنیم تا رشد کنند و به درک
پیامهای رسانهاي نايل شوند .برعکس ،اگر
آموزش ســواد رســانهاي را برای زندگی
در «عصــر ارتباط» حیاتی بدانیم ،باید در
حد امکان براي شــروع آموزش این سواد
مدرن به كودكانمان سريعتر تدبير كنيم
و همچنان بهتربيت شهرونداني مسئول و
عدالتخواه اميدوارانه بنگريم.
پينوشت

 .1اين مطلب ترجمة آزاد مقالهاي با عنوان

ABC's of Media Literacy: What Can Pre-Schoolers
?Learn

نوشتة دكتر فيتروگو مؤســس و رئيس سازمان اتحاد ملي
براي سواد رســانهاي آمريكا همچنين صاحبنظر در حوزة
رســانههاي آموزشي كودكان است .اين مقاله نخستينبار در
ســال 2002در مجلة «تلهمديوم» كه مجلهاي تخصصي در
حوزة سواد رسانهاي است ،منتشر شد.
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