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ساله در مواجهه با  7تا  9هویتی کودکان  -ای در حل تعارض نقشی هدف این پژوهش تشخیص جایگاه سواد رسانه :چکیده

و رویکرد کیفی پدیدارشناسی استفاده ای فیث روگو  در این مقاله از مدل سه وجهی سواد رسانه.  است« مرد عنکبوتی»ابرقهرمان 

های مردعنکبوتی به دست های کودکان از کنشی عمیق، تفاسیر و تحلیل بدین ترتیب که با استفاده از تکنیک مصاحبه. شودمی

یا ای و فهم تعامل منظور شناخت وجوه سه گانه سواد رسانهسپس از روش تحلیل چارچوب برای تحلیل این تفسیرها، به. آیدمی

دهند که اغلب کودکان با دیدن کارتون مرد عنکبوتی، تعارض نتایج نشان می. شودهویتی کودکان استفاده می ـتعارض نقشی 

توانمند « فهم داستان»ای یعنی  کنند که کودکان در سطح اول سوادرسانهاین نتایج روشن می. کنندنقشی ـ هویتی را تجربه می

توانند رو، با ارائه چهار نوع جایگزین منطقی میاز این  .مهارت نسبتاً خوبی دارند« بان رسانهفهم ز»بوده و در سطح سوم یعنی 

سازی جنگ با همساالن، استفاده از انجام حرکات مهیج اما ایمن، شبیه:  شان را مدیریت کنند که عبارتند از هویتی -تعارض نقشی

 .  و تغییر روایت پوشش مشابه

 

 بندی، ابرقهرمان، خردسال، مردعنکبوتیای، هویت، چارچوب رسانهسواد : واژگان کلیدی
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 و طرح مسئله مقدمه

ابرقهرمانی مرد عنکبوتی در  شناخت تعارض نقشی ـ هویتی حاصل از تماشای کارتون مساله این پژوهش

اهمیت این مطالعه در آن   .ای آنها بر فائق آمدن بر تعارض مذکور است کودکان، و تحلیل مهارت سواد رسانه

 .  دهندبه هویت خود شکل میشوند بلکه میها نه تنها سرگرم کودکان از طریق رسانهکه است 

-کارتونبرای نمونه .  کودکان ایفا کنندو تفکر  یابیهویتتوانند نقش مهمی در می هافیلم رسد که اینبه نظر می

 ) دهندرا به کودکان انتقال میتأهل و زیبایی  ،جوانیون های زنانگی همچهای والت دیزنی برخی از کلیشه

گیری توانند شکلکه می (2239؛ کاپیت، 1665؛ براون، 1662؛ ویالنی، 1626جات،  ؛ ری و  2931، صوفیانی ده

ای خود در زندگی های رسانه کودکان از تجربهزیرا  .دهی کنندکلیت کودک و تجربه دوران کودکی را جهت

هر چه جزییات که طوریبه  .تر استجدیها ابرقهرمانویژه درباره این موضوع، به.  کنند شان استفاده می روزمره

کند؛  شده استفاده می دیده  ی نمایش داده شود، کودک در زندگی خود بیشتر از سناریوی برنامه از آنها تری دقیق

  (.2339گلن کاپیت، )گیرد ادیده میحتی اگر در در موردی تجربه قبلی هم داشته باشد، آن را نو 

که قدرت فراانسانی دارند و از پس کنند را معرفی میهایی  شخصیت ،های ابرقهرمان فیلمبا توجه به این که        

شناخت نحوه ر د د،از خو بیننده کودکانتظارات با تغییر  توانندمیآیند،  کارهایی چون نابود کردن دشمنان برمی

هویت »و « iهویت بالفعل» ماهیمف از استفاده باحاضر  پژوهش .فهم هویتی او ایفای نقش کنندیش و وی از خو

iبالقوه i» گافمن اروینگi i i، که سال  هفت تا چهار کودکان هویتی ساخت در را عنکبوتی مرد قهرمان ابر نقش

iفِیث روگو ای سواد رسانهبا استفاده از مدل در این مطالعه   .کندمی مطالعه رشد قرار دارند، مرحله ادارکیدر   v، 

که با توجه به این  .دونشمیها تحلیل چارچوب پاسخو  گرفته رمورد پرسش قرا کودکان ای سواد رسانهه وجه س

( سیر داستان، راوی داستان و نمایش داستان)فهم مخاطب از داستان  امکان اند کهها طوری تنظیم شدهپرسش

 . شودآنان نیز میای مهارت سواد رسانه موجب درک کودکان هایسخکنند، تحلیل پا فراهمرا 

های  کنشاز و دوستان  و خانواده باافرادهای اجتماعی مستقیم  کشف جامعه از کنش یاربکودکان 

اریکسون، )ای مهم به عنوان مقوله خود «کیستی»به تا کنند استفاده میها  غیرمستقیم از طریق رسانهاجتماعی 

 ،دارد از فیلم بستگیاو و درک تماشای فیلم  ی نحوه این موضوع به  .دنپاسخ ده (1629به نقل از راتنِر، 2356

نشان دادن تعارض  مساله این تحقیق.  گیرددر نظر می کودکانای یعنی چیزی که فیث روگو آن را سواد رسانه
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بر فائق آمدن بر  آنها ای واد رسانهمهارت س و تحلیل کودکاندر  مرد عنکبوتینقشی ـ هویتی حاصل از تماشای 

 .است تعارض مذکور

 ای کودکان و نوجوانان مدرسه به ای سواد رسانه با توجه به تاکید پژوهشگران مختلف بر اهمیت آموزش

کودکان و کم توجهی به آن در  (2931دالور و همکاران، ؛ 2931؛ باهنر و چابکی درزابی،2932 ،دهقان شاد)

تعارض حاصل از شناخت  کودکاندهد که ، مقاله حاضر به این کنجکاوی پاسخ میاز سنین دبستان  پیش

-را با استفاده از چه مهارتی برطرف می های ابرقهرمان و درک ناتوانی خود برای شبیه ابرقهرمان شدنتوانایی

در سایر  کودکانهایی مربوط است که مهارتبه  ای نام دارد ودر ادبیات رایج، این مهارت سواد رسانه. کنند

 . تجارب خود و احتماال از طریق دیگران نزدیک آموخته است

  

 چارچوب مفهومی

 هویتبندی  و چارچوب

در دو مرحله تولید و  (2339آنتمن، )« گزینش»و  «سازی برجسته»شامل ها رسانهبندی  فرایند چارچوب

ت را طوری ارائه دهد که برای اطالعا است که تولیدکننده قسمتی از بدین معنیسازی  برجسته.  استمصرف 

احتمالِ دریافت اطالعات،  ،سازیافزایش برجستهبا .  مخاطب بیشتر قابل مالحظه، معنادار و به یادماندنی شود

فاده های مورد است چارچوب.  دیاب افزایش می ها گیرنده نزدها  تشخیص معنا و پردازش و در نهایت ذخیره آن

مخاطب نیز حین چارچوب  . کنند هایی از اطالعات جلب یا از آن منحرف می تولیدکننده توجه را به قسمتی

 . گویند به این فرآیند گزینش می  .کندهایی از اطالعات را برجسته یا حذف میبندی، بخش

و شخص با  افراد نقش دارندهای هویتی ای در ویژگیبندی محصوالت رسانهچارچوبرسد که به نظر می       

براساس نظر گافمن  . دهدکه دوست دارد آن را تجربه کندهایی ویژه، نشان میسازی و گزینش بخشبرجسته

 و تعامالت در که هویتی و« بالقوه اجتماعی هویت» کنند می تعریف آن با را خویشتن  افراد، که هویتی( 2399)

.  شود می نامیده «بالفعل اجتماعی هویت»شناسند و دیگران فرد را با آن می دشو می پدیدارروزمره  های کنش

یعنی تعریف دیگران از فرد، همیشه با تعریف فرد از خویشتن .  نیستند یکسان یکدیگر با همیشه هویت دو این

در این .  شود میتعارضات هویتی ایجاد دو هویت اجتماعی بالقوه و بالفعل موجب  عدم انطباق.  ندارد همسانی

 خود اصلی نقش را آن که بزند دست هایی نقش اجرای به است مجبوریابی به تعادل  برای دست فردوضعیت، 

 .  داند ینم
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هم نحوه چارچوب بندی او از داستانی که مشاهده کرده را برمال  ها ناابرقهرم از تقلید برای کودک تالش

در شخصیت کارتونی پسندیده و دوست دارد که  کودکآنچه که یعنی   .اوست قوهبال هویت معرفکند و هم می

هویت اجتماعی بالفعل آن دسته از صفاتی هستند که در واقعیت بتوان برخورداری از  ،در مقابل.  شبیه آن باشد

 .  شود نقشی می -هویتی تعارض موجب کودکانعدم انطباق این دو هویت در .  را ثابت کرد ها آن

در فهم  کودکمهارت   .بخشندهای ابرقهرمانی این تعارض را شدت میکارتون تماشای رسدبه نظر می

فِیث روگو در مطالعه و تحلیل  ای سواد رسانهمدل .  ای در فائق آمدن بر این تعارض مهم استچارچوب رسانه

و مدیریت  (295:  1626پیترا، ) ها آنی  های ساخته شده های رسانه و واقعیت با دستکاری کودکانمواجهه  نحوه

 .تعارض مذکور مفید است

 مدل سه وجهی فیث روگو:  کودکان سواد رسانه ای

ی تواناییِ  ته شدهمفهوم پذیرف کند کهاظهار میگراست پردازی شناختکه نظریه( 1661) فِیث روگو

معتقد  روگو.  کاربرد نداردکودکان پیش دبستانی  ای سواد رسانهمطالعه ی برای انهاو تولید رس تحلیل، دسترسی

بلکه مسئله  دانند، را نمی «بازنمایی»و « واقعیت»ه کودکان پیش دبستانی تفاوت بین نیست ک ایناست مسئله 

را به  «واقعیت»کودکان .  کنند متفاوت از بزرگساالن تعریف می دیگر و ای را به گونه «واقعیت» ها آنآن است که 

اگر بتوانند چیزی را ببینند یا .  ی بر محسوسات استمبتن ها آنتعریف شکل اول .  کنند تعریف میشکل  دو

ان است، شخصیت های پس برای یک کودک که در مراحل پیش از دبست.  دانندمیواقعی را ن آ لمس کنند

که هرگز او  اش است اقوام خانوادگیر از یکی از تواقعیبیند  را در تلویزیون می ها آنروزانه یا هفتگی کارتونی که 

ی دیگری که کودکان  گونه.  شود ای فرستاده می نادیده، برایش هدیه را ندیده اما هرسال از طرف آن شخصِ

پیرامون تعریفشان از واقعیت است، چیزی که در مبتنی بر عواطف و احساسات آنان  کنند واقعیت را تعریف می

 .«viواقعیت»گویند نه  می «vگرایانه واقع»واقع بزرگساالن به آن 

سالگی به سه مرحله ادراکی،  29تا  9قابل توجه است که روانشناسان، تکامل شناختی انسان را از سن 

به این معنی . قرار دارندمرحله ادارکی  ساله در 7تا  9کودکان پیش دبستانی .  اندتحلیلی و بازتابی تقسیم کرده

ها و تبلیغات  برنامه در این مرحله کودکان تفاوت. ادراکی هستند تا انتزاعی و نمادینها بیشتر در سطح  آنکه 

باکینگهام به نقل از  1661دبورا رودر، ). اما توانایی فهم عمیق محتوای آنها را ندارند کنند بازرگانی را درک می

 (. 1665وهمکاران، 

کارتون یا تجارب یک شخصیت در فیلم، اگر گوید که روگو با در نظر گرفتن این مرحله سنی کودک می      

-آن شخصیت را به، دبرقرار کن آنعاطفی با ارتباط کودک  کهطوری، بهنظر رسد  کتاب، به نظر کودک واقعی به
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زنند یا مرد  ناسورها حرف نمییبنابراین به جای اینکه او را قانع کنیم که مثال دا.  پذیرد عنوان واقعیت می

بپرسیم که  ها آنتواند وجود داشته باشد، بهتر است از  ست و در زندگی واقعی نمیها نافقط در داستعنکبوتی 

جای آنکه کودکان را متقاعد کنیم  به.  واقعی است ها آنبه نظر ( ها)کدام تجربیات یا احساسات آن شخصیت

هایی  برایشان محدودیت بهتر است دهد،را نشان نمی ها آنکنند پیامدهایی دارد که رسانه  رفتارهایی که تقلید می

ین ترتیب، دب .(1661روگو، ) بگذاریم، مثال آنکه اجازه ندارد خودش را از روی یخچال یا کمد به پایین پرت کند

 : دهدپیشنهاد می ای سواد رسانهحوزه را برای شروع کار با کودکان در مبحث  سه روگو فِیث

ترین روش آن است که از کودک بخواهیم داستان را  ترین و ابتدایی رایجدر فهم داستان :   فهم داستان(  الف

شود؛ زیرا کودکان در در این مرحله فهم او از داستان و حتی خالقیت او در تولید، ارزیابی می. تعریف کند

زنمایی کنند و با چنین تولیداتی هویت بالقوه خود را با ها از تخیالت خود نیز استفاده می بازتعریف داستان

 .کنند می

ای های مؤلف پیام و تولیدکنندگان آن در تحلیل متون رسانه ها و انگیزه دیدگاه: شناسایی راوی یا مؤلف( ب

ای از رشد که الزمه تشخیص این مسائل است،  اهمیت بسزایی دارند، اما کودکان پیش دبستانی هنوز به مرحله

 .  گوی داستان سوال کرد ورد قصهها در م توان از آن حال میاند؛ با ایننرسیده

ی دید جزء الفبای زبان رسانه  کارتون، نمای بسته، محوشدن و زاویه/موسیقی فیلم: فهم زبان رسانه( ج

توانند درک بهتری از متن رسانه ای داشته  کودکان پیش دبستانی با فراگیری همین اصول اندک نیز می.  هستند

 .ها آموزش داد نولی این اصول را باید به آ.  باشند

 روش شناسی پژوهش

ی عمیق هدایت شده  این تحقیق با رویکرد کیفی، با استفاده از روش پدیدارشناسی و تکنیک مصاحبه

و  گو، فهم داستان  های مصاحبه بر اساس مدل سه وجهی فِیث روگو شامل شناسایی قصهپرسش  .شودانجام می

یک فیلم و « مرد عنکبوتیِ نهایی»یادگیری زبان رسانه روگو، پس از تماشای ده قسمت از مجموعه کارتونی 

رود که با ر میانتظا  .و برای اطمینان از درستی کار به تایید روگو رسانده شدند سینمایی از آن طراحی شده

ای کودکان در ابعاد مورد نظر روگو  توان به وجود یا فقدان مهارت سواد رسانههای کودکان، میتحلیل پاسخ

به منظور تصریح شیوه .  شوندهای تفسیری کودکان با استفاده از روش آنتمن، شناسایی میچارچوب . برد پی

الزم به توضیح است که مدل روگو دارای سه وجه به قرار زیر شناسی این مطالعه استفاده از نظریه روگو در روش

 :   است
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های تولیدکنندگان رسانه برای تحلیل پیام رسانه امری  دانستن زاویه نگاه و انگیزه: گو شناسایی قصه( الف

کاری اما .  حیاتی است، اما کودکان پیش دبستانی به لحاظ تکاملی قادر به تسلط یافتن در چنین دانشی نیستند

پاسخ به این سوال با .  «گوید؟ چه کسی داستان را می»توانند بکنند پاسخ دادن به این سوال است که  که می

ترین حالت، کودکان پیش دبستانی احتماالً  در ابتدایی.  توجه به مرحله رشد و سواد کودکان متنوع است

 (.  1661روگو، )کنند  گو شناسایی می ن قصهبینند یا در مرکز اتفاقات داستان است را به عنوا شخصیتی که می

کودکان نیز .  هاست ها صحبت کردن درمورد آن ترین روش تحلیل داستان سنتی: ها فهمیدن داستان( ب

بنابراین راه بهتری که .  شنوند، دارند خوانند و می بینند، می همانند بزرگساالن خوانش خود را از هر آنچه می

ها بخواهیم داستانی را دوباره تعریف  هایشان سنجید آن است که از آن ها و شنیده دیده ها را از توان درک آن می

ها برای تعریف داستان است، چیزهای زیادی در مورد اینکه چه کسانی هستند  آنچه که در مرکز توجه آن.  کنند

دهد که در جایگاه  ا نیز میها به کودکان این امکان ر بازتعریف داستان.  و چه در سر دارند، به ما خواهد گفت

 (.همان)تولید کننده باشند نه آنکه تنها مصرف کننده باشند 

کودکان از سن چهار یا پنج سالگی واژگان اساسی مربوط به حرکت دوربین، : یادگیری زبان رسانه( ج

های  رسانه زوم کردن و نمای بسته و محوشدن، الفبای.  کنند ها و تدوین را تقریباً به خوبی درک می شات

ها را در شناسایی  یادگیری زاویه دید آن.  توانند با یادگیری زاویه دید نیز شروع کنند ها می آن.  تصویری هستند

سازد،  زمینه قرار گرفته و صحنه را می طور توجه دادن کودکان به آنچه در پس همین  . گو کمک خواهد کرد قصه

با توجه به اهمیت صدا در زبان تلویزیون  و آسانی فراگیری .  کند گاه میها را از ساختگی بودن آن برنامه نیز آ آن

ای که در داستان به کار رفته چه  ها پرسید با شنیدن موسیقی توان از آن آن برای کودکان پیش دبستانی، می

از کند تا درک بهتری  ها کمک می توجه به احساسی که موسیقی القا خواهد کرد به آن  .کنند احساسی می

؛ به نقل از 1661؛ ون اورا،2331؛ مساریس، 2399میر، ) داشته باشند  استفاده موسیقی برای تأثیر گذاریِ قصه

 (.1665باکینگهام وهمکاران، 

 : گیردها برای مصاحبه با سه معیار صورت میانتخاب نمونه

 سال  7تا  1سن بین ( الف

 دیدن کارتون مرد عنکبوتی( ب

 گویی هنری، خالقیت و داستانهای شرکت در کالس( ج

گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،  های هنری، خالقیت و داستان با توجه به برگزاری کالس

زیرا با توجه به کمبود یا نبود آموزش . ها از این مراکز تمرکز داردطور هدفمند بر انتخاب نمونهراهبرد تحقیق به
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توانند توانایی فهم و تحلیل داستان را در کودکان ایجاد های مذکور میایران، آموزشای به کودکان در سواد رسانه

تا  5ها بین ها در مطالعه کیفی و مصاحبه عمیق بیشتر مقاالت و کتابدر مورد حجم نمونه  .کرده و ارتقاء دهند

تعیین حجم و کفایت ، در این پژوهش، اشباع نظری هم مالک (1621دورکین، )دانند نفر را مناسب می 56

های مربوط به ابعاد با استفاده از پاسخ.گیرندکودکمورد مصاحبه قرار می26بدین ترتیب، تعداد  . ها استنمونه

هایی که نمایانگر های هویت بالقوه و پاسخ ای، چارچوب در مدل سواد رسانه« فهم داستان»و « گو شناسایی قصه»

در ادامه به تصریح روش تحلیل چارچوب آنتمن و مدل نظری .  شوندتعارض نقشی ـ هویتی است، شناسایی می

  .شودمبنی بر چگونگی استفاده از این روش در ترکیب با سه بعد مفهومی سواد رسانه ای روگو پرداخته می

 

 روش تحلیل چارچوب آنتمن        

سازی در آراء  برجسته.  است« گزینش»و «سازی برجسته»بندی شامل  چارچوب( 2339)به عقیده آنتمن 

.  ت برای مخاطب بیشتر قابل مالحظه، معنادار و به یادماندنی شوداطالعا آنتمن به معنای آن است که قسمتی از

افزایش برجسته سازی احتمالِ دریافت اطالعات، تشخیص معنا و پردازش و در نهایت ذخیره آنها را از طرف 

کنند  هایی از اطالعات جلب می ها توجه را به قسمتی ته شد چارچوبهمانطور که گف.  دهد ها، افزایش می گیرنده

کنند، به این فرآیند گزینش  هایی در اطالعات منحرف می بنابراین این بدین معناست که توجه را از قسمت

هایی که حذف کرده  شوند، بلکه با قسمت هایی که شامل می ها نه تنها با قسمت بسیاری از چارچوب.  گویند می

هایشان تحت تأثیر  ها تنها یک خوانش از مسائل را دریافت کنند پاسخ واضح است اگر گیرنده.  شوند ند تعریف میا

viها ای در مورد جایگزین های بسیار ناچیز و یا غیرقابل استفاده همان خوانش خواهد بود و داده i  کسب خواهند

شوند در تحلیل  اندازه مسائلی که گنجانده می شوند به ها نادیده گرفته می پس مسائلی که در چارچوب.  کرد

 .نتایج و پیامدها اهمیت دارند

شدهو بیشتر برجسته کردن  درک  هایی از یک واقعیتِ بندی که عبارت است از گزینش جنبه عمل چارچوب

 : یابدآنها در یک متنِ ارتباطی، از رهگذر چهار مرحله تحقق می

 . شود مسئله؛در این مرحله، مسئله یا موضوع مشخص میپرداختن به ترویج یک موضوع یا ( الف

 .شوند تفسیر علی آن؛نیروهایی که در به وجود آمدن مسئله دخیل هستند شناسایی می( ب

 یا /شوند؛ و ها ارزیابی می ارزیابی اخالقی مسئله؛ در این مرحله عوامل دخیل و تأثیرات آن( ج

ها راه  ای مسائل مطرح شده پیشنهادها و تأثیرات احتمالی آنحلی برای آن؛ طی این مرحله بر ارائه راه( د

 .گردد حلی ارائه می
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حل آنتمن  ارزیابی و ارائه راهها،  تشخیص علتدو وجه نخست مدل روگو با مراحل  که است الزم به توضیح

داستان حرف به عبارت دیگر، وقتی کودک در جریان مصاحبه در مورد کیستی مؤلف یا جریان .  انطباق دارند

براساس . دهد پردازد و ارزیابی خود را ارئه می سازی برخی عناصر، شناخت و تدوین مسأله می به برجسته ،زند می

، از کارتون مرد عنکبوتی ها آن، ما را به تفسیر یا انهسوادرس پاسخ کودکان به سواالت( 2شکل )مدل مفهومی 

، رفتار یا آرزوهایشانالتی درباره ابا استفاده از سو.  کند مین رهنمو بندی، و فهم هویت بالقوه آنهانحوه چارچوب

از ابرقهرمان درک  کودکانالب نقشی که قکه هویت، در با توجه به این. شودشناسایی میها نیز  آن تعارض هویتی

ظاهر و   -ها در دو بخش ویژگی یهویت بندیچارچوبیابد، کنند، و نقشی که برای خود قایل هستند بروز میمی

  .کندهویتی را برمال می نقشی ـ تعارضوجود  ،هویت بالقوه و بالفعل تفاوت.  دونشمیکنش توضیح داده 

 

 ای کودکان با استفاده از تحلیل چارچوبسنجش کیفی سواد رسانه تحلیلی -مدل مفهومی.  1شکل 

 های پژوهش یافته

 ای سواد رسانه

 (گوید؟ چه چیزی میداستان ) فهم داستان(1

ای، یعنی فهم داستان، عملکرد نسبتاً  در سطح اول سواد رسانه کودکاندهد  می ها نشان  تحلیل مصاحبه

( درک خط سیر روایت مردعنکبوتی و ب( کودکان در دو بخش الف« فهم داستان»مهارت .  خوبی دارند

 . شود های واقعی یا غیرواقعی داستان تشریح می تشخیص جنبه

توانند روایت مرد  کودکان درک خوبی از سیر داستان دارند و می :درک خط سیر روایت مردعنکبوتی(الف

.  کنندآنها در بازگویی خود، روال منطقی داستان را نسبتاً حفظ می. عنکبوتی را از ابتدا تا انتها بازگو کنند

ی اوج و پایان را به خوبی رعایت  یعنی آغاز، نقطه  ی داستان کودکان در بازگویی داستان مردعنکبوتی سه مرحله

 :کنند می
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کنند که مردعنکبوتی چگونه کودکان در بازتعریف داستان مردعنکبوتی از اینجا آغاز می( مرحله اول

ها به طور دقیق به نیش عنکبوت و اثر خاص آن در ایجاد  یک سوم آن. های خاصی به دست آورده است مهارت

کنند اثر نیش عنکبوت واقعی نیست  کنند و البته تأکید می کی شخصیت اصلی داستان اشاره میهای فیزی توانایی

با نیش یک عنکبوت، مرد  ]مرد عنکبوتی[او »گوید  مثالً مهربد می.  و فقط در کارتون شاهد چنین اتفاقی هستیم

 . «مرد عنکبوتی واقعیت ندارد. عنکبوتی شده، اما این خیاالتی است

براساس توضیحات .  دانند ها، لباس و ماسک مرد عنکبوتی را دلیل قدرت خاصش می البته برخی از آن

مردعنکبوتی را ظاهر کودکان در بازگویی روایت تبدیل شدن شخصیت اصلی داستان به مرد عنکبوتی، در واقع 

یکتا  ،«تی دارد، مرد عنکبوتی استچون لباس مرد عنکبو»گوید  مثالً دانیال می.  دانند دلیل اصلی نیروهای او می

تواند تار بتند و از  شود و می اگر کسی لباس مرد عنکبوتی داشته باشد، مرد عنکبوتی می»گوید  نیز می

 . «های بلند بپرد ساختمان

کودکان مورد مطالعه در این پژوهش، به اتفاقاتی که پس از رخ داد حادثه برای شخصیت ( مرحله دوم

viهای جنگجویانه ابرقهرمان را در مقابله با یک یا چند شرور بزرگ پردازند و کنش اصلی افتاده، می i i برجسته

مرد عنکبوتی با »و « جنگد هایش می مرد عنکبوتی با دشمن»گویند  مثال دانیال و مهربد به ترتیب می.  کنند می

 . «جنگد هیوال می

دلیل این .  کنند ش داستان را تمام میی مرد عنکبوتی بر دشمنان در پایان با تعریف غلبه( مرحله سوم

البته با توجه به آن که کودکان مورد . رویارویی برای بیش از دو سوم کودکان مصاحبه شونده مشخص نیست

رود که منطق اعمال ابرقهرمان و شرور بزرگ هستند، انتظار نمی( ساله 7تا  9)مطالعه ما در مرحله رشد ادراکی 

کند  آنچه در کشمکش مرد عنکبوتی با افراد شرور، نظر کودکان را جلب می.  باشندرا به طور کامل درک کرده 

برای مثال، هنگامی که کودکان مقابله مرد عنکبوتی و .  بیشتر رفتارهای مهیج و تجهیزات مرد عنکبوتی است

ساختمان  با تارهایش از این ساختمان به آن»کنند با انبوه عباراتی چون  های شرور را تعریف می/شخصیت

 . شویم مواجه می« لباس و ماسک مخصوص دارد»و « کند تار پرت می»، «پرد می

خواهد شبیه مرد ها دلشان می ی آن کودکان قدرت زیاد مرد عنکبوتی را دوست دارند و تقریباً همه

کار اشتی چهشود، اگر قدرت مرد عنکبوتی را دقدر قوی باشند ولی وقتی ازشان پرسیده میعنکبوتی بوده و همان

ها در مورد علت مبارزات مرد عنکبوتی از نظر فهم داستان اما برخی از پاسخ  .دهند کردی؟، پاسخ دقیقی نمیمی

خواسته مثال ماشین را از دره پرت کند پایین و از همین  می ]هیوال[چون »گوید  مثالً مهربد می . قابل تامل است
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های بد دزدی  آدم. کند های بد که دشمن هستند حمله می تی به آدممرد عنکبو»گوید  علیرضا نیز می. «ها حرف

 . «گیرند ها را گروگان می کنند و آدم کنند، خرابکاری می می

ی دیگری که در تفسیر کودکان از کارتون حائز  جنبه: های واقعی یا غیرواقعی داستان تشخیص جنبه( ب

واقعی یا غیرواقعی ( 1661)به عقیده روگو . کارتون استهای گوناگون  واقعی دانستن جنبه/اهمیت است، غیر

شود و او را در فهم هرچه بهتر  ای کودک محسوب می ی مهمی از سواد رسانه ای جنبه های رسانه دانستن روایت

ی ما، غیرواقعی بودن شخصیت مرد  در این پژوهش، بیشتر کودکان مورد مطالعه  .رساند ای یاری می روایت رسانه

گویند اگر  آرش و احسان می.  دانند کنند و کارها و رفتارهای مرد عنکبوتی را واقعی نمی را درک می عنکبوتی

انجام  توانند کارهای مرد عنکبوتی را  شوند و نمی ها تبدیل به مردعنکبوتی نمی ها را نیش بزند آن یک عنکبوت آن

گوید اگر  پارسا می.  است« خیاالتی»به تعبیر آرش نیش عنکبوت و تبدیل شدن به مردعنکبوتی .  دهند

شود واقعی  زیرا چیزی که در کارتون نشان داده می« زند آن را با جارو می» عنکبوتی بخواهد او را نیش بزند 

دار است که کسی  و حتی بنظر او خنده« حرکات مرد عنکبوتی فقط در سی دی است»گوید  کیان می.  نیست

پندارد و تأکید  ز طرفی، دانیال، وجود مردعنکبوتی و کارهای او را واقعی میا.  فکر کند مردعنکبوتی واقعی است

ورد مطالعه، در سطح فهم مبنابراین بیشتر کودکان .  دی هم وجود دارد کند مرد عنکبوتی در خارج از سی می

درک  داستان در مورد واقعی یا غیرواقعی پنداشتن شخصیت مردعنکبوتی مهارت خوبی دارند ولی آنها برای

 .آموزی دارندرابطه هر عمل با قصد و نیت عامل نیاز به مهارت

 (گوید؟ چه کسی داستان را می)تشخیص راوی ( 2

با فهم خیالی بودن کارتون،  کودکرود که انتظار می  .ی پیام عنصر بسیار مهمی در ارتباط است فرستنده

-هایی که در خصوص راوی پرسیده می گوناگون به سوالهای کودکان به روش  .رابطه آن با نویسنده را هم بداند

سه . است« دانم نمی»ها درباره تشخیص راوی شامل هفت پاسخ  نتیجه گفتگوی ما با آن.  دهندشود، پاسخ می

کس قصه مرد عنکبوتی را نگفته،  هیچ»گوید  دانیال می.  دهندهای متفاوتی بدین شرح می نفر دیگر هم پاسخ

، کیان به فردی «گذارد شود و یک قسمت دیگر را می فقط تمام می. د عنکبوتی را نساختهکس کارتون مر هیچ

های ابرقهرمان  و آرش نیز وقتی در مورد شخصیت« کسی هست که او مرد عنکبوتی را ساخته»کند که اشاره می

است و  DC گوید مردعنکبوتی از می  .کند اشاره می Marvelو  DCگوید به دو شرکت  اش می مورد عالقه

 Marvelو   DC»ها سوال شد، در پاسخ گفت  اما هنگامی که از او در مورد چیستی آن. Marvelمردآهنی از 

 . «اسم بازی هایشان است
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که روگو طور آن  . رسدملی به نظر میداستان، موضوع قابل تأدر تشخیص راوی  کودکانتوانی بیشتر کم

رو از این.  شناسند اغلب شخصیت محوری داستان را به عنوان راوی میگوید، کودکان پیش دبستانی می( 1661)

اما نتایج مصاحبه . را به عنوان راوی معرفی کنند« مردعنکبوتی»توان انتظار داشت که کودکان مورد مطالعه می

ستند و این ها در سطح شناسایی راوی از توانایی الزم برخوردار نی ی آن دهد که تقریباً همه با کودکان نشان می

 . مورد توجه قرار گیرد کودکانای به های آموزش سواد رسانهتواند در برنامهمی نیز موضوع

 (شود؟ داستان چطور گفته می)فهم زبان رسانه ( 3

توان در زمان کارتون با کودکان را ندارند، نمیبه دلیل آنکه در این پژوهش، پژوهشگران امکان تماشای هم

بنابراین تنها به پرسش .  هایی چون نمای بسته و باز و غیره با کودکان گفتگو کرد ن و تکنیکمورد موسیقی کارتو

البته در خالل بازگویی داستان مرد عنکبوتی نیز کودکان تاحدی، . شود ها و ژانر فیلم اکتفا می درباره صحنه

 . دهندهای بصری فیلم را نشان میمهارت خود در درک جلوه

پرسند، اما  ابتدا معنای صحنه را می« ت چیست؟ ی مورد عالقه صحنه»در پاسخ به سؤال  سه نفر از کودکان

ی خود صحبت کرده و حتی با حرکات دست و صورت  های مورد عالقه خوبی در مورد صحنه هفت نفر دیگر به

کنند که  استفاده می« ترسناک»و « بزن بزن»ها از واژگان  ی آن در مورد ژانر نیز همه.  کنند ها را بازنمایی می آن

 . فهمنددهد معنای ژانر را در سطح ادراکی خویش، می نشان می

توان کودکان را براساس درک رسد که میهای کودکان از داستان مرد عنکبوتی به نظر میبراساس بازگویی

.  شناسندمی های بصری راکودکانی که جلوه( الف: های بصری و سینمایی فیلم به دو دسته تقسیم کردجلوه

کنند،  های بلند اشاره می های مرد عنکبوتی از ساختمان به پرش مثالً ،هنگامی این دسته از کودکان مورد مطالعه

کنند که این حرکات فقط در کارتون امکان پذیر است و اگر مثالً در پارک و خیابان این  با اطمینان اذعان می

 . میرند د یا میشکن کارها را انجام دهند، دست و پایشان می

هنگامی که پژوهشگران درباره واقعی یا غیرواقعی بودن .  شناسندهای بصری را نمیکودکانی که جلوه( ب

نبودن اعمال مرد عنکبوتی تردید /کنند، برخی از کودکان در مورد واقعی بودنکارتون با کودک صحبت می

حاصل بهت زدگی آنها در برابر رفتارهای مهیج مرد شویم که این تردید با گفتگوی بیشتر متوجه می. کنند می

اما .  های بلند پایین بپرد و دست و پایش نشکند شود از ساختمان گوید نمی مثالً سپهر می. عنکبوتی است

» دهد که  شود؟ پاسخ می های بلند بپرد، چه می پرسیم اگر با لباس مردعنکبوتی از ساختمان هنگامی که از او می

بیند،  به عبارت دیگر، تا زمانی که مردعنکبوتی را در تلویزیون می  .«شکند یا نه مچ پایم میمطمئن نیستم 
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بیند،  کند، ولی وقتی خود را در لباس و نقش مرد عنکبوتی می غیرواقعی بودن او و کارهایش را درک می

 .  دهد غیرواقعی بودن را مورد تردید قرار می

ها  ها و کارتونهای بصری فیلمکودکان مهارت کمی در تشخیص جلوه رسد کهبراساس این نتایج به نظر می

رسد اگر  به نظر می. ای به این گروه سنی مورد توجه قرار گیردتواند در آموزش سواد رسانهاین موضوع می. دارند

خصوص هایی ببینند، در  ی سبز و استوری بورد آموزش سینمایی از جمله پرده  های ویژه کودک در مورد جلوه

 .واقعی بودن اعمال مهیج مردعنکبوتی و امثالهم کمتر دچار تردید شوند

مرد عنکبوتی، درک کودکان از خود را با  کهفهم این ، دهندبا توجه به این تفاسیری که کودکان ارائه می

ای اد رسانههای کودکان به سؤاالت مربوط به سوبرای این منظور، پاسخ. ، اهمیت داردکند چه وضعیتی روبرو می

 .شود بندی آنتمن نیز تحلیل می از رهگذر چهار مرحله چارچوب

دهد که  های کودکان به سواالت مربوط به درک آنها از کارتون مرد عنکبوتی نشان میپاسخ :تعریف مسئله

یکی و های فیز ها و مبارزه کنند که معطوف به کشمکشهایی از مرد عنکبوتی را برگزیده و برجسته می آنها کنش

از این ساختمان به آن ... جنگد هایش می مرد عنکبوتی با دشمن»گوید  مثالً دانیال می. اعمال فراانسانی او هستند

تار  ]مردعنکبوتی[به دور دختری که میخواستند بهش شلیک کنند، »گوید  ، پارسا نیز می«...پرد ساختمان می

 .«...تند تار می... رود ها باال می از ساختمان»گوید  و همچنین مهربد می« ...جنگد می... تند می

اند ولی تنها یکی ی ابرقهرمان به تصویر کشیده شده های عادی و روزمره البته در کارتون مردعنکبوتی، رفتار

کند،  فقط بزن بزن نمی ]مرد عنکبوتی[»گوید  سپهر می.  کند طور مشخص به این رفتارها اشاره میاز کودکان به

بدون ماسک مردعنکبوتی .  وقتی ماسک دارد مردعنکبوتی است.  آورد دیگر خشن نیست وقتی لباسش را درمی

 . «ها خورد و این مثالً چایی می.  نیست

د که برشود و از آن لذت میکه، کودک چنان در حیرت ناشی از رفتار مردعنکبوتی غرق میتوضیح آن

که قبال گفته شد، بیشتر کودکان غیرواقعی بودن ویژه آنبه.  کند پذیری آن در عالم واقعی را ارزیابی می امکان

های ابرقهرمانانه  سازی کنش توان گفت که گزینش و برجستهمی.  فهمندابرقهرمان مرد عنکبوتی را می

ی ارزیابو  درک چرایی و چگونگی این حرکاتها  ی آن مردعنکبوتی از طرف کودکان، بدان معناست که مسئله

 .استآن حرکات در عالم واقعیت انجام امکان 

توان گفت ها و رفتارهای مردعنکبوتی می کودکان از چرایی کنش در مورد درک :ها و ارزیابی تشخیص علت

بسیاری از . او مربوط است ها و رفتارها اند، تشخیص علت نیز به کنش دهای که تعریف کر با توجه به مسئله
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کنند  ها به کسی اشاره می ولی سه نفر از آن. جنگد دانند که مرد عنکبوتی چرا یا برای چه چیزی می کودکان نمی

های مردعنکبوتی را تالش برای از  ها دلیل مبارزه آن. کند زند، و دزدی می که بدجنس است، به مردم آسیب می

 .دانند بین بردن این فرد می

های  کنش کودکانکه توان گفت، هنگامی های مردعنکبوتی نیز می مورد درک کودکان از چگونگی کنشدر 

ها و ظاهر او از جمله با جرأت بودن، قوی بودن، لباس،  کنند به ویژگی فراانسانی مرد عنکبوتی را برجسته می

اعمال مهیج مردعنکبوتی و ظاهر او های مستقیم کرده و حتی در برخی موارد بین  ماسک و دستگاه تار، نیز اشاره

طور که اشاره شد سپهر با وجود آنکه درک خوبی از غیرواقعی بودن شخصیت  همان.  کنند ارتباط علی برقرار می

خود مبنی بر پرش از  «ناتوانی» مرد عنکبوتی دارد، اگر خود را دارای لباس و تجهیزات مردعنکبوتی ببیند، در 

او را در  ظاهرهای مردعنکبوتی و  های دیگر از ایجاد رابطه علی بین کنش مثال.  کند یهای بلند تردید م ساختمان

 .توان مشاهده کرد های یکتا و دانیال نیز که در بخش فهم داستان به آن اشاره شد، می گفته

های مردعنکبوتی را به درستی  در مجموع، بیش از نیمی از کودکان مصاحبه شونده علت اصلی توانایی

طور  عنبکوت نیشش زده که این»گوید  مثال مهربد می. کنند کرده و در بازتعریف داستان به آن اشاره می درک

 .داند که دشمنانش او را نشناسند و لباس مردعنکبوتی را تنها ابزاری می« شده

کنند با ارزیابی  های خاص مردعنکبوتی، سعی می رسد، کودکان در حیرت ناشی از تواناییبه نظر می

خودشان   مره حلی برای انطباق واقعیت برساخته در کارتون و واقعیت زندگی روز ی او، راه چگونگی اعمال قهرمانانه

به عبارت .  کنند که دوست دارند شبیه مرد عنکبوتی باشندکه، تقریبا همه کودکان بیان میبه ویژه آن.  بیابند

های او دارد، هویت بالقوه و قعی یا غیرواقعی بودن کنشدیگر، کودک با تماشای ابرقهرمان و تفسیری که از وا

داند که مرد عنکبوتی، واقعی سازد که شبیه مرد عنکبوتی است ولی این را هم میآلی را برای خود برمیایده

ای مشابه مرد و هویت بالقوه کودکتواند موجب بروز تعارض بین هویت بالفعل و واقعی این وضعیت می. نیست

 . داشتنی است، بشودکه غیرواقعی اما دوستعنکبوتی 

در . شودبراساس ادبیات گافمن، شکاف بین هویت بالقوه و بالفعل کودک را دچار تعارض نقشی ـ هویتی می

داند در عالم  هایی دست بزند که می این وضعیت کودک برای دستیابی به تعادل مجبور است به اجرای نقش

-در این مرحله باید بفهمیم که کودک چگونه این تعارض را حل می. پذیر نیست ها امکان نقش  واقعیت اجرای آن

هایی برای حلکه راهکند به هر قیمتی شده به آن دست یابد؟ یا اینگیرد؟ آیا تالش میآیا آن را نادیده می. کند

 کند؟ تحقق خواسته خود در دنیای واقعی پیدا می
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خواهند که خود را جای مرد پژوهش، پژوهشگران از کودکان میای از این در مرحله :ی راه حل ارائه

انتظار . خواهند ایجاد کرده و داستان را بازگو کنندعنکبوتی گذاشته، در داستان مرد عنکبوتی هر تغییری که می

 .پژوهشگران این است که کودکان، راه حل خود برای حل تعارض نقشی ـ هویتی را ارائه دهند

های فراانسانی و مهیج مردعنکوبتی را  ه در این مصاحبه به استثنای یک نفر، کنشکودکان شرکت کنند

. کننددهند که رفتارهای فراانسانی را تبدیل به رفتارهایی انسانی می هایی ارائه میکنند ولی جایگزینحذف نمی

د عنکبوتی مجسم هایی با طرح مردعنکبوتی، خود را در نقش مر مثال مهربد با استفاده از ماسک و دستکش

توانم در خانه از دیوار باال بروم و از روی  توانم کارهای مردعنکبوتی را انجام دهم، اما می نمی»گوید  کند، او می می

کند و در  سرایی می بیند و داستان یا سپهر با زدن ماسک مردعنکبوتی، خود را در آن نقش می.  «ها بپرم مبل

گوید وقتی در  مردعنکبوتی را دارد، می  بازی دانیال هم که اسباب.  کند می خانه کارهای مردعنکبوتی را تقلید

تواند تار بتند داند که نمی همچنین، علیرضا می. ها باال برود تواند از مبل پوشد می خانه لباس مرد عنکبوتی را می

: کند ازی مردعنکبوتی میاو همچین در خانه با برادرش ب.   «توانم از طناب استفاده کنم به جای تار می»ولی 

 .«کنم ها را تمرین می درخانه با برادرم بزن بزن»

سن و  کند و بعضی مواقع با هم صدرا نیز همچون دیگران در خانه کارهای مردعنکبوتی را تقلید می

 یکی از سناریوهایی که او.  کنند سالهایش بر مبنای داستان مردعنکبوتی، سناریوی بازی خود را طرح ریزی می

 :کند بدین شرح است کهتعریف می

ش ساختمان آت.  را نابود کرده بودندکردیم که صدتا آدم بد رفته بودند شهر  با پسر عمویم یک بازی می»

بعد رفت در .  های بدجنس را بکشد دانست، رفت در زیردریایی که آدم گرفته بود، بعد آن پلیس زیر آب بود، نمی

تواند  یک پلیس که نمی. همین یک پلیس.  ک پلیس بیست نفر را کشتی. شهر و کلی آدم کشت، بیست تا

 .   «بیست نفر را بکشد

های  جایگزین»های زندگی،  جای اتخاذ رویکرد حذفی، با ارزیابی خود از واقعیت بنابراین کودکان به

.  یابند پاسخ عملی میارائه داده و با استفاده از تخیل خود به نیاز خویش برای یکی شدن با ابرقهرمان، « منطقی

هویتی در کودکان  -دهند که تماشای کارتون مرد عنکبوتی، موجب رخداد تعارض نقشیاین نتایج نشان می

 . شود اما جالب این است که آنها مهارت نسبی برای حل این تعارض را دارندمورد مطالعه می

 نتیجه گیریبحث و 
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. شوندشبیه مرد عنکبوتی  آرزو دارندکه  کودکان مورد مطالعهکه تقریبا همه د نده نتایج مصاحبه نشان می

که با چارچوب هویت دهد  رمان را به کودکان ارائه میی یک ابرقه کارتون مرد عنکبوتی چارچوب هویت بالقوه

هویتی در -این شکاف موجب بروز تعارض نقشی( 2399)ی گافمن ها فاصله دارد و به گفته بالفعل و واقعی آن

کنند سرشار از  ای که کودکان از کارتون مرد عنکبوتی دریافت می چارچوب هویت بالقوه.  شود کودک می

ی دشمنان، پرش از  های فراانسانی و حرکات خاص و مهیج همچون یک تنه شکست دادن همه قدرت

 . های بلند، تار تنیدن و غیره است ساختمان

ما به سؤاالت مربوط به کارتون مرد عنکبوتی، ی  های کودکان مورد مطالعه نتیجه تحلیل چارچوب پاسخ

درک چرایی و چگونگی حرکات مهیج مرد عنکبوتی و ( ی ایجاد شده برای کودک الف دهد دو مسئله نشان می

 .  شان است بررسی امکان انجام آن حرکات در واقعیت زندگی روزانه( ب

اانسانی و بسیاری از حرکات مرد عنکبوتی یرواقعی بودن قدرت فرمورد مطالعه، غبا توجه به آنکه کودکان  

بنابراین . دهند که کارهای مرد عنکبوتی تنها در فیلم و کارتون امکان پذیر است ؛ تشخیص میفهمند-رامی

ها در سطح فهم زبان رسانه، تا حدودی به  ها در سطح فهم داستان، و مهارت نسبتاً خوب آن مهارت خوب آن

 .  حلی بیایند شان پاسخ و راه لهکند تا برای مسئ ها کمک می آن

تحت تاثیر نیش عنکبوت قرار گرفتن و ( ی الف ها به چرایی قدرت خاص مرد عنکبوتی به دوسته پاسخ آن

دانند که هر دو دلیل  بیشتر کودکان مورد مطالعه می.  شود لباس و تجهیزات خاص مرد عنکبوتی تقسیم می( ب

ها چگونگی حرکات مرد عنکبوتی را نیز با استفاده از  بنابراین آن  .تنها در دنیای داستان امکان پذیر است

 . کنند ای خود یعنی فهم داستان و فهم زبان رسانه، استدالل می های سوادرسانه مهارت

شان و هویت بالفعلشان در صدد یافتن  ی بالقوه این کودکان با پذیرش شکاف موجود بین هویت قهرمانانه

های  پاسخ. آیند می دوم یعنی امکان تقلید از اعمال مرد عنکبوتی و شبیه شدن به او، بری  راه حلی برای مسئله

انجام ( الف: دهد را نشان می« جایگزین منطقی»شان بود،  چهار ای کودکان به سواالتی که بر مبنای سواد رسانه

ها بلند،  اال رفتن از ساختمانحرکات مهیج با مقیاسی کوچکتر و ایمن همچون باال رفتن از مبلمان خانه به جای ب

های  ها نیز قدرت بزن بزن با همساالن خود به جای جنگیدن با دشمنانی که آنشبیه سازی جنگ و ( ب

و در آخر  او، ماسک، لباس و طناب برای شبیه شدن بهپوشش مرد عنکبوتی مانند استفاده از ( فراانسانی دارند، ج

را با  نقش مرد عنکبوتیهای گوناگون  و جنبه بازی کرده،نقش قهرمان را ها کودک  که در آنارائه روایتی نو ( د

 .کندمیهای بالفعل خود تنظیم  توجه به توانایی
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هویتی به -کنند تعارض نقشی ای خود سعی می های سوادرسانه در مجموع، کودکان با کمک حداقل مهارت

توان گفت میاند،  ای ندیده کودکان به طور رسمی آموزش سوادرسانهکه با توجه به این.  وجود آمده را حل کنند

  خانواده و گروه دوستان فراگرفته ازهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و  ها را در کالس این مهارت که

 . باشند

 کودکیابی ی تاثیرگذار در هویت براساس نتایج این پژوهش ضمن توجه به این که رسانه تنها واسطه

نیست ولی با توجه به ماهیت مخاطب یعنی بودن در سنین کودکی، هم باید نسبت به ورود و فروش انبوه این 

های همگانی به لزوم افزایش  رسانی در رسانه ها، راهبرد مدیریتی مناسبی داشت و هم از طریق اطالعقبیل فیلم

 . کودکان در این سنین توجه داشت عنوان دیگران نزدیکای والدین و معلمان به سطح سواد رسانه

در ارائه این . کندارائه می کودکانای به  این پژوهش، سه پیشنهاد برای محتوای آموزش سواد رسانه 

ای پیشنهادها به این واقعیت توجه شده که ممکن است به زودی یا سادگی نتوان درسی با نام آموزش سواد رسانه

-کودک، و والدین و هر بزرگدبستان و مهدهای مدارس، مربیان پیشولی معلمطور رسمی به کودکان ارائه داد به

تواند از راه گفتگو یا با تماشای فیلم و صرف زمانی کوتاه اصول مهمی را به تری که با کودک ارتباط دارد می

 : کودک آموزش دهد

ها و تالش بر  ها و فیلم ا، کارتونه های ارائه شده در کتاب قصه توان با بحث و گفتگو پیرامون روایتمی( الف

های  های رفتارهای شخصیت تر روایات، کودک را در فهم روابط منطقی و انگیزه نقب زدن به سطوح عمیق

هایی چون نویسندگی، کارگردانی، تصویرگری و سازکارهای  ترها با معرفی حرفهبزرگ( ب.  داستانی توانمند کرد

به منظور ( ج. کنند ی رسانه کمک  خیص راوی، مؤلف و واقعیت برساختهتوانند به کودکان در تشها، می آن

طور همزمان با کودک، با او در مورد تأثیرات  ها به ها و فیلم ی کارتون توان با مشاهده ای می آموزش زبان رسانه

های  لوههمچنین بهتر است با معرفی فنون سینمایی مانند ج.  موسیقی، نمای بسته و باز و غیره گفتگو کرد

کودک در  مثالً.  بصری، مراحل ساخت و تدوین یک کارتون یا فیلم را در حد ابتدایی به کودک نشان داد

طور عملی ببیند که هر آنچه در  اش را بکشد و به های مورد عالقه تواند استوری بورد داستان های نقاشی می کالس

 .ی سینما ظاهر شده است ر پردههای ذهنی یک مؤلف است که ب کند طرح ها تماشا می کارتون
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:پی نوشت

                                                           

i   Actual social identity 

ii Virtual social identity 

iii Erving Goffman 
iv

 Faith Rogow 
v
  Realistic 

vi
  Real 

vii
 Alternatives 

viii
 Supervillain  
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