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 رسانه و آموزش پنهان:
 اي در ايران) سنجي موردي آموزش پنهان در فعاليتهاي رسانه ( امكان

 
 چكيده

 فـرض كـه    در اين مقاله، نويسنده به بررسي دو مفهوم يادگيري و آموزش پنهان پرداخته است.با پـذيرش ايـن پـيش   
 گـردد كـه موضـوع وقـوف      حجمي از التهابات اجتماعي و فردي در حيات كنوني جامعه ايران، به يادگيريهايي بازمي

 اند تا وجود آموزشها و يادگيري پنهان  هاي كمي موجود مورد بررسي قرار گرفته گران نيست؛ برخي داده آگاهي كنش
 در جامعه ايران مورد آزمون قرار گيرد.

 يد فرضيه اوليه خود به بررسي موردي عملكرد تلويزيون در جمهوري اسالمي ايران پرداخته است نويسنده جهت تأي
 انـد،   هاي تلويزيوني كه در ايران به نمـايش درآمـده   هاي موجود در ارتباط با بعضي از مجموعه گيري از داده و با بهره
 يـي فضـا و.مطـالبي را نهفتـه دارنـد كـه بيننـده        آرا دهد كه اين سريالها چگونه در ديالوگ بازيگران، صـحنه  نشان مي

هـاي تلويزيـوني و عطـف توجـه بـه       گذارد.توجه جـدي بـه مضـمون برنامـه     ناخودآگاه آنها را جذب و به عمل مي
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزش

 دهد. تواند داشته باشد؛ پيشنهاد مؤكد نويسنده را شكل مي پنهاني كه اين رسانه مي
 فهرست
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 مقدمه
 تأكيد اين متن بر فرستنده پيام ارتباطي و آثار و نتايجي است كه ارسال ناآگاهانه پيام، نصيب مخاطب و بـه تبـع آن    

 سازد.با اين نگاه، ضمن تبيين مفهوم يادگيري پنهان (مفهومي كه از خاستگاه مخاطـب بـه پيـام نظـر      فرستنده پيام مي
 .گذاريم.مركز ثقل واژه اخير، فرستنده پيام است حث ميكند) ، واژه جديدتري را (آموزش پنهان) به ب مي

 برآنيم كه آثار انتقال ناآگاهانه و ناخواسته پيام به مخاطـب ممكـن اسـت مقصـود و منظـور فرسـتنده پيـام نباشـد،          
 يل كه نتايج حاصل از يك پيام ارتباطي شايد مورد انتظار فرستنده پيام نباشد و برخالف خواست، اراده و تما همچنان

 وي، دنياي درون مخاطب(ذهنيت مخاطب) و يا دنياي بيرون او (رفتارهاي مخاطب )را متأثر سازد.
فـردي در حـوزه اجتمـاع و فرهنـگ را بـه ايـن آموزشـها         -فـرض، برخـي التهابـات اجتمـاعي      در مقام يك پـيش  

ــهاي   (آموزشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـارت ديگـر انتظـار داريـم بـا افـزايش حجـم        دهيم.به ع پنهان )و يادگيريهاي متعاقب آن (يادگيري پنهان) ارجاع مي

 آموزشها و يادگيريهاي پنهان، بر برخي رفتارها و كنشها كه احتماال منظور نظر فرستنده يا گيرنده پيـام نبـوده اسـت،    
 توانند از آن نوع رفتارها و كنشهايي باشـند كـه در يـك نگـاه ارزشـيابانه نمـره        افزوده گردد.اين رفتارها و كنشها مي

 گردند.نتيجه اين كه، مبـداء شـناختي بسـياري از     كنند و بلكه عالئمي از بيماري فرهنگي، تلقي مي تي دريافت نميمثب
 انگـارد و از آثـار و    مـي  "نامطلوب"اي ارجاع داد كه اين رفتارها را  توان به منبع يا فرستنده رفتارهاي نامطلوب را مي

 عوارض ناشي از انتقال پيام، در فغان است.
 هاي موجـود را بررسـي    ادامه و به قصد بررسي بود و نبود آموزشها و يادگيري پنهان در جامعه ايران، برخي داده در

 ايم. كرده



 هاي رسـمي (بـويژه سـيماي جمهـوري اسـالمي       هاي ما حاكي از وجود آموزشهاي پنهان از طريق برخي رسانه يافته
 اجتمـاعي در   -اي از التهابـات فرهنگـي    گيري مجموعه ها از شكل باشد.اين در حالي است كه همين رسانه ايران) مي

 كشور گاليه دارند.
 

 آموزش و يادگيري پنهان -1
 در واقـع   )1(شـويم.   توانيم محركهايي را ثبت كنيم كه از ادراك آنها آگـاه نمـي   به زعم برخي از صاحبنظران، ما مي 

 توانيم به نوعي يادگيري معتقد باشيم كه آگاهانه نيست و كنشگر بدون اطـالع و آگـاهي خـود بـه ثبـت و ضـبط        مي
 :توان به شرح زير تعريف كرد نام دارد، مي 1كند.اينگونه يادگيري را كه يادگيري پنهان  محركها اقدام مي

 )2(سازد.  فعاليت آشكار مي در عمل آشكار نيست، ولي خود را در عمل بعدي ضمن يك يادگيري كه
 سـازد؛ نقـش يـادگيري پنهـان در      از آن جا كه هرگونه يادگيري، آثار خود را در نگرشها و رفتارهاي افراد نمايان مي 

در اين فضا اين احتمال وجود خواهد داشت كـه اقـدام    2يابد.  گيري و حيات خارجي و ذهني فرد، اهميت مي شكل
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ا حب و بغضـهايي را در خـود پـرورش دهـيم كـه در حـاق واقـع در تبيـين علـل و چرايـي           بروز رفتارهايي كنيم،ي
ــكل ــري  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آنها، دليل و توجيه خاصي در دست نداريم
 توانـد   باشد.گيرنده پيام مـي  چنين نگاهي به فضاي ارتباطات، توجه به عنصر آگاهي يا نبود آگاهي در گيرنده پيام مي

 تـوان نسـبت بـه     و حتي نسبت به دريافـت پيـام ناآگـاه باشـد.همين اسـتدالل را مـي      نسبت به محتواي پيام ارتباطي 
 فرستنده پيام نيز تسري داد.فرستنده پيام احتماال غير از متن موردنظر خويش، بسـياري حـاالت و شـرايط را نيـز بـه      

 يـام را آمـوزش پنهـان نـام     هـا از مبـداء فرسـتنده پ    رساند.انتقال ناآگاهانه و غيرمقصود، برخي داده اطالع مخاطب مي
 نهيم. مي

 
  

1T1 1T. Latent Learning 
 هاي پنهان انساني، اقـدام بـه تأسـيس برخـي      ها و آموخته گيري از تجربه نظران مانند فرويد، از طريق بهره برخي از صاحب -2

 ها، بيش از  دشده نيست.اين نظريههاي يا اند.بديهي است نگاه اين مقاله لزوما منطبق با نظريه ها در حوزه روانشناسي كرده نظريه
 هر چيز، در مقام ارائه چهارچوبي براي تبيين شخصيت انسان ( در حوزه روانشناسي شخصـيت) هسـتند و بـه همـين روي از     



 تنها در مقـام ارائـه يـك نظريـه يـادگيري ( در حـوزه        "يادگيري پنهان"گرا و جبري برخوردارند.در مقابل مفهوم  ساختي جزم
 باشد و اصوال از ساختي جبرگرا برخوردار نيست. يادگيري) مي روانشناسي



 اصوال آگاهي يا ناآگاهي گيرنده يا فرستنده يك پيام ارتباطي، تأثيري در ارسال يا دريافت پيـام و نتـايج ناشـي از آن    
 خـي پيامهـا در اختيـار    توان احتمال داد كه در مواردي، بدون اطالع فرستنده يا گيرنده پيام و يا هر دو، بر ندارد و مي

 تـوان   گيرندگان قرار گيرد.در يك تقسيم كلي و از حيث آگاهي يا ناآگاهي فرستنده يا گيرنده بـه محتـواي پيـام، مـي    
 چهار حالت متفاوت را از يكديگر بازشناسي و تفكيك كرد.فرستنده پيام ممكن است نسبت به محتواي پيام خـويش  

تواند همين وضعيت را داشته باشد.از تركيب ايـن حـاالت بـا يكـديگر، چهـار       نيز ميآگاه يا ناآگاه باشد.گيرنده پيام 
 حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 مورد اشاره قرار گرفته است.1گردد كه در جدول شماره  از يكديگر متمايز مي
 1جدول شماره 

 تفكيك وجوه گوناگون ارسال و دريافت پيام از حيث
 ارتباطي آگاهي يا ناآگاهي فرستنده و گيرنده به محتواي پيام

 

 
 

 توانيم حاالتي بدانيم كه به علت ناآگاهي گيرنـده از محتـواي پيـام، يـادگيري پنهـان       دومين و چهارمين حالت را مي
ايجاد شده است و در موارد سوم و چهارم با آموزش پنهان مواجهيم.با اين وصف در حالـت سـوم، آگـاهي و رشـد     
ــده   گيرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .گيرنده پيام خواهد شدمانع از تأثير آموزشهاي پنهان در 
 انجامد كه وي آگاهي چنداني نسـبت   ناآگاهي گيرنده يا مخاطب پيام ارتباطي از محتواي پيام، به بروز رفتارهايي مي 

دهـد   داند، حب و بغضهايي را سازمان مـي  گر بدون آگاهي و وقوف نسبت به آن چه مي رو كنش به آنها ندارد، از اين
 و 

 يابد. اليل چندان متقني براي بروز اين رفتارها، در خويش نميكند كه د رفتارهايي مي



 انجامد كه مورد نظر و خواسـت   ناآگاهي فرستنده پيام ارتباطي به محتواي پيام نيز، احتماال به نتايجي در مخاطب مي 
ارهـايي خـاص   فرستنده نبوده است؛ مثال اگر يك نظام تبليغاتي، عليرغم اصرارهاي مكرر و روزافزونش بر بروز رفت

 در 
 كند، بايد به اين نكته توجه كند كه شـايد   مخاطبان، رفتارها و واكنشهايي در جهت مخالف خواست خود مشاهده مي

 اي كه در اختيار مخاطب قرار داده اسـت، برخـي پيامهـاي خـاموش نيـز       در كنار پيامهاي آشكار و از قبل تعيين شده
 اطبان را به رفتارهايي برخالف آن چه انتظار دارد تشويق كرده باشد.ارسال كرده و از اين طريق، ناخواسته مخ

  



 آثار آموزش و يادگيري پنهان -2
 هاي آشكار منجـر بـه    هاي پنهان نيز مانند آموخته در تيين آثار يادگيري پنهان اشاره به اين نكته گوياست كه آموخته 

 آموزش پنهان نيز عليـرغم قصـد و اراده فرسـتنده پيـام،     گردد.همچنان كه  گيري نگرش و رفتار در مخاطبان مي شكل
 سازد. مخاطب را متأثر مي

 گـري در   تر اين كه به علت پنهان بودن فرآيند يادگيري و ناآگاهي فرستنده يا گيرنده پيام، فرآينـدهاي گـزينش   جالب
 هيچ يك فعال نشده و فرستنده و گيرنده را از حالت فرستنده و گيرنده فعال به فرستنده و گيرنـده غيرفعـال تبـديل    

 كند. مي
توان ايـن فرجـام را بـه انتظـار نشسـت تـا بسـياري         از منظر فرستنده پيام و در صورت فقدان قصد و اراده وي، مي 

ــداف   اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـاي وي قـرار دارد) بـه گيرنـدگان منتقـل       و بلكه در تقابل با خواستهو اغراض آموزشي كه منظور نظر وي نيست (

 گرديده و نتايجي مغاير با آن چه خواست فرستنده پيام است را در مخاطب پديد آورد.اگر همچنـان كـه ادعـا شـده     
  )3(ذيرد، پ هاي تلويزيوني، هدفهاي مطلوب اجتماعي با وسايل نامطلوب تحقق مي است، بپذيريم كه اغلب در برنامه

 توانيم عليرغم اراده فرستندگان پيام، در اين انتظار باشيم تا مخاطب نيز ناخواسته اهـداف مطلـوب خـويش را بـا      مي
 گيري از ابزارها و وسايل نامطلوب محقق سازد. بهره

 وان آن را تـ  ها و آگهيهاي تلويزيوني، درست مثل فيلمهاي سينمايي سطحي ديگر وجود دارد كه مـي  در همه برنامه“ 
 هاي خيابـاني،   اي پرتفصيل تركيب يافته است.منظره اتومبيلها، صحنه ناميد.اين محتوا از زمينه 1 "محتواي غيرعمدي"

  2شـود .بـرعكس محتـواي عمـدي،      معماري، تلفنها، ماشينهاي پاسخگو و نيز رفتارهايي كه كمتر بـه آن توجـه مـي   
 دهند.بيننـده   ي كامال درست از واقعيتهاي زنـدگي روزمـره ارائـه مـي    جزئيات محتوايغيرعمدي، بارها و بارها تصوير

 شـوند و بخشـي از ذخيـره     كند، بلكه در ذهنش بايگـاني مـي   گيرد و نه فراموش مي كدام از اينها را نه ناديده مي هيچ
 )4( "دهند. عمومي دانش شخصي را نسبت به جهان تشكيل مي

 توان بررسي كرد.اصوال مقاومـت در مقابـل تبليغـات و تلقينـات فرسـتنده       ز ميآثار ياد شده را از منظر گيرنده پيام ني
 پيام، در شرايطي براي مخاطب و گيرنده پيام ميسر است كه بـه محتـواي اطالعـات و پيامهـاي مبادلـه شـده احاطـه        

 داشته باشد.
 
 



  
1T1 1T. Inadvertent Content     1T21T. Intentional Content 



توان بر ارزشيابي آنها پرداخته و آنها را درست يا غلـط، خـوب    امهاي مبادله شده است كه ميبا آگاهي از محتواي پي
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 هايش از اشياء، موقعيتهـا   بد و سودمند يا ناسودمند دانست.ديدگاههاي ارزشيابانه و نگرشهاي انسان نسبت به آموخته
كـافي برخـوردار باشـند، روشـن و شـفاف       هاي يـاد شـده از وضـوح    و انسانهاي ديگر، تنها در شرايطي كه آموخته

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.اما 
 اي نسبت به برخي از پيامهاي رد و بدل شده نداشته و آنها به صورت پنهـان در ذهـنش    در شرايطي كه انسان احاطه

 جاي گرفته باشند، ارزشيابي آنها و سپس مقابله با فرستنده و مقاومت در برابر پيامهاي مورد بحـث ممكـن نخواهـد    
 قش تفريحات و سرگرميها در وسايل ارتباط جمعي معاصر، به همين جهت تأكيد شده اسـت.آن هنگـام كـه    بود.بر ن

كند در حال تفريح و سرگرمي است واكنشهاي مؤثري در برآورد با محتواي پنهاني كه در هر تفـريح   انسان تصور مي
 و 

 هاي نمايشي كـه هـيچ    چيزها را از برنامه دهد.به همين دليل است كه كودكان بسياري سرگرمي وجود دارد بروز نمي
 )5(هاي آموزشي.  گيرند و نه از برنامه هدف آموزشي يا تربيتي ندارند، ياد مي

 كننـد   گيرند، چرا كه خيال مـي  ترتحت تأثير قرار مي هاي تفريحي بيشتر و عميق به واقع افراد ضمن تماشاي برنامه - 
 )6( "هاي دفاعي ذهن و فكرشان فروخفته است.و بنابراين واكنش "كنند صرفا تفريح مي"

 تعبيـر شـده    )7(در اين ميان بر برنامه پنهان مدارس تأكيد شده است؛ پيامهاي پنهان مدارس بـه پيامهـاي خاموشـي    
 دهـد.اين آموزشـها نـه از طريـق      بيني او را شـكل مـي   آموزان روانه شده و ديدگاهها و جهان است كه به سوي دانش

 تركيب نشستن محصلين، زنگ مدرسه، جدا كردن محصلين "مي مدارس، بلكه از طريق عواملي مانند هاي رس برنامه
 يادگيري ارزشهاي اجتماعي مسـلط و تحصـيل دانـش و     )8( "برحسب سن، تمايزات طبقاتي اجتماعي، اقتدار معلم

 بـر   د.اشاره شده است كه عالوهگرد و بسياري آموزشهاي پنهان ديگر عمل مي )9(مهارتهاي از نظر اجتماعي پسنديده 
شناسـي، درس انضـباط و اطاعـت از     شود.درس وقت درسهاي رسمي در مدارس، چندين درس ديگر نيز آموخته مي

ــن   ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )10(اند.  جمله

شـود كـه بخـش عظيمـي از آن اطالعـاتي       حاصـل مـي   "سـرگرمي "دانش گسترده و پهناور .بطور غيرمستقيم از  - 
 ناخواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته 

 اي زندگي جديد، روابط ميان افراد، مشكالت اجتماعي و حتي آداب و رسوم و بازارهاي خارجي ارائه ه درباره شيوه
 )11( "شود. مي



  



 آموزش و يادگيري پنهان در ايران -3
 اكنون و به قصد بررسي اجمالي و آزمون فرضيه اين مقاله (بود يا نبود آموزش و يادگيري پنهان در ايران) نگاهي به 

 انجام شده خواهيم انداخت و در ادامه وضعيت تبليغات بازرگاني را به نحوي گذرا مرور خواهيم كرد.يك تحقيق 
 به  )12(تواند بيانگر تأكيد وي بر وجود يادگيري پنهان در جامعه ايران باشد  پور در تحقيقي كه مي دكتر فرامرز رفيع

 اي از ارزشـها و   پور بـا تعريـف پـاره    رداخته است.رفيعبررسي چند فيلم سينمايي و تعدادي از سريالهاي تلويزيوني پ
 جستجو به دنبال آنها در صحنه صحنه فيلمها، تالش كرده است تا آنچه را كه فيلم (خواسته يا ناخواسته) به مخاطب 

 پور عبارتند از: القاء كرده است، شناسايي نمايد.ارزشهاي موردنظر رفيع
 تبيين آن به عنوان يك ارزش مثبتميزان مشروعيت بخشيدن به ثروت و  -1
 ميزان تأكيد و مشروع ساختن نابرابريهاي اجتماعي يا كاهش آنها -2
 گرايي و سودجويي يا كاهش آنها گسترش ارزش مادي -3
 گرايي يا كاهش آن گسترش ارزش و روحيه مصرف -4
 )13(گسترش يا تضعيف ارزشهاي مذهبي  -5

 هـا و   نـوع منـزل و ارزش آن، وسـايل منـزل و ارزش آنهـا، لبـاس هنرپيشـه        وي به همين منظور از معرفهايي ماننـد 
 زيورآالت و آرايش ايشان و ارزش آنها، وضعيت حجاب ايشان، وسايل نقليه مورد استفاده و ارزش آنها، رفتارهـا و  

 ا ملـي، بـراي   عملهاي مذهبي، ميزان انتقال ارزشهاي مذهبي و ميزان انتقال ارزشهاي مربوط به گروه مرجع غربـي يـ  
 گيرد. بررسي ميزان ارزشهاي اشاره شده در فوق بهره مي

)را كه در زمـان خـود   1372)و باغ گيالس (1370)،مهمان (1365وي آن گاه سريالهاي تلويزيوني سايه همسايه ( 
 از 

 اند، براي بررسي انتخاب كرده است.بررسي نتايج به دست آمده و تطبيق آن با  ترين سريالهاي تلويزيوني بوده پربيننده
 .موضوعات مورد تأكيد در اين مقاله گوياي بسياري نكات است

 دولتـي   بعد، سـريالهاي تلويزيـوني كـه از تلويزيـون رسـمي و      و به1370به عقيده او با گذر زمان به سوي سالهاي 
جمهوري اسالمي ايران پخش شده اسـت در جهـت كـاهش ارزشـهاي انقالبـي، مـذهبي و ارزشـهاي مشـابه قـدم          

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  برداشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته
جالب اين جاست كه تأكيد ظاهري و خارجي صـدا   )14(اند.  و در عوض ارزشهاي مادي و نابرابري را ترويج كرده

 و 



درست برخالف جهتي است كه صدا و سـيما، ناخواسـته (و   سيماي جمهوري اسالمي ايران، در طول دوره ياد شده 
 از 

 طريق آموزش پنهان )به بينندگان خود القاء كرده است.



 هاي ظاهري و بيروني سيماي جمهوري اسالمي ايران در حركت بـه سـوي تأكيـد     به عبارت ديگر، در حالي كه اليه
 هاني كه از طريق همين رسانه به مخاطبـان منتقـل شـده    هاي پن بيشتر بر ارزشهاي انقالبي و مذهبي بوده است، آموزه

 گفته، پيموده است.يكي از نتايج جالب اين تحقيـق ايـن اسـت كـه بـه نظـر        است، دقيقا مسيري برخالف مسير پيش
 گويد: پور مي اي ارزشها، ناتوان بوده است.رفيع رسد، سريال مهمان در همسازي و آشتي ميان پاره مي
 كته جالب آنست كه هم ارزشهاي مادي و نابرابري و هم سودجويي و هم ارزشهاي مـذهبي بـه   در سريال مهمان ن" 

 شود و در پوشـش آن،   شود.به عبارت ديگر، ارزشهاي نابرابري با ارزشهاي مذهبي پيوند زده مي ببننده انتقال داده مي
 ن عـدل و قسـط جـايي نـدارد در     داري مفرط كـه در آ  گردند؛ تا جايي كه يك مذهب سرمايه به جامعه متشعشع مي

 )15( "جامعه گسترش يابد و به ارزش تبديل شود.
 آمده است.2شماره  يادشده در جدول بينندگان از سريالهاي اي از ارزيابيهاي خالصه

 
 2جدول شماره 

 تلويزيوني منتخب  سريال ازسه ازقسمتهايي شده منتقل ازارزشهاي بينندگان ميانگين ارزيابي
 

 
 



 .پور: وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشهاي اجتماعي فرامرز رفيع -مأخذ  



 )را بررسـي  1372)و هنرپيشه(1370)،عروس (1362)،بايكوت (1360ها( وي همچنين چهار فيلم سينمايي برزخي
 آمده است.3ها نيز در جدول شماره  كنند.ميانگين ارزشهاي نمايش شده در اين فيلم مي

 
 3جدول شماره 

 رزشهاي نمايش داده شده در مورد چند معرف در فيلمهاي سينمايي منتخبميانگين ا
 

 
 

 پور حاكي است كه فيلمهاي جديد (مثال عروس) ريل جديدي از تغيير ارزشها را در جامعـه تثبيـت    گيري رفيع نتيجه
 اند. نموده

روند.از يك طرف ارزشهاي مـادي   در دو جهت به هم مرتبط پيش مي1368تغييرات ارزشي در ايران بعد از سال " 
 و 

 )16( "نابرابري در حال گسترشند و از طرف ديگر، همسو با آن، ارزشهاي مذهبي در حال تضعيفند.
 داده شـده، بـرخالف رونـدهاي     پور در مقام بررسي اين سؤال نيست كه آيا رونـدهاي نمـايش   رفيع اگر چه تحقيق 

 هـاي آشـكار و پنهـان     باشد يا خير؟ با اين حال در اين نكته ترديدي نيسـت كـه ميـان پيـام     اعالمي فرستنده پيام مي
 كننـدگان   در اين ميان اگر ايـن دوگـانگي را بـه سـوءنيت تهيـه      1هاي ياد شده، تعارضي آشكار وجود دارد.  فرستنده

 هـاي پنهـان در فعاليتهـاي يـاد شـده       بايد بر وجود برخي آمـوزه  دهيم)؛ مي ع ندهيم (كه نميهاي ياد شده ارجا برنامه
 هـاي پنهـان آن رسـانه قـرار      هاي رسمي و آشكار يك رسانه، تحت شـعاع آمـوزه   صحه بگذاريم.بر اين اساس آموزه

 گيرد. مي
*  *  * 

 
  
 هـاي رسـمي و    صي دارد؛ زيرا كه اوال اين رسـانه، پيـام  در اين ميان وضعيت سيماي جمهوري اسالمي ايران برجستگي خا -1

 كنند )و ثانيا صـدا و   هاي سينمايي لزوما چنين نمي كنندگان فيلم كند (حال آنكه تهيه آشكار خويش را با صراحت تمام اعالم مي



رسـمي) تحمـل   سيما به عنوان يك رسانه رسمي محدوديتهاي بيشتري را (از حيث تبعيـت از الگوهـاي ارزشـي و هنجـاري     
ــي ــد،  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي سينمايي، از اين حد از محدوديت برخوردار نيستند؛ و اصوال تكليفي ندارند، مانند يك رسـانه   كنندگان فيلم حال آنكه تهيه
 شده، تبعيت و دفاع كنند. رسمي از ارزشهاي رسمي اعالم



 هـا   بايد مجراي انتقال پنهـان داده  در مورد آگهيهاي بازرگاني نيز چنين فرآيندي قابل مشاهده است.تبليغات را نيز مي
 هـايي بـه    دانست.همچنان كه قبال نيز اشاره شده، در بسياري موارد از طريق تبليغات (بازرگاني و غيربازرگاني)، داده

 پور معتقد اسـت كـه    مقصود نظر و منظور فرستنده پيام نبوده است.رفيعگردد كه در تحليل نهايي،  مخاطب منتقل مي
به بعد متأثر از تبليغات كاالها نيز بوده است.از منظر وي دولت جديد 1368تغييرات ارزشي در جامعه ايران از سال 

 از 
لفي بهره برد كه يكـي  اين سال يك جريان قوي نيازآفريني را در جامعه بوجود آورد و در اين مسير از اهرمهاي مخت

 از 
 دهد: محسنيان راد نيز از نتايج تحقيقات مشابهي خبر مي )17(اين اهرمها، تبليغات گسترده كاالها بود. 

 دهـد كـه    وسايل ارتبـاط جمعـي ايـران، نشـان مـي     1371آگهي تبليغاتي يك هفته در آذر  2699تحليل محتواي “ 
 درصد آگهيهاي راديو و تلويزيون و سـينماها را  50ت.موزيك متن درصد آنها مربوط به كاالهاي خارجي بوده اس24

 شده در اين آگهيهـا، بيشـتر مربـوط بـه كاالهـاي خـانگي        هاي تحريك داده است.انگيزه موزيك تند غربي تشكيل مي
 درصد آگهيهـا، فقـط طبقـه مرفـه و ثروتمنـد جامعـه بـوده         51رسد كه مخاطب  نيازمند انرژي بوده است.به نظر مي

كاالهـاي  "از يكسـو، و   "ثـروت "و  "آسـودگي "هـاي قـرار گـرفتن     رسد كه زمينه ست.در مجموع چنين به نظر ميا
ــارجي  از  "خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )18( "گذاريهاي جامعه از طريق آگهيهاي مذكور در حال تكوين است. سوي ديگر، در ارزشها و ارزش
 هـاي پنهـان محصـوالت سـيماي      توجـه اليـه  توجه به يكي از اظهارنظرها در اين زمينه مفيد است؛ اظهارنظري كه م 

 .جمهوري است
 اسـالمي قـرار دارد، تشـويق و تحـريص      رسد و در تباين با فرهنـگ  چه ايراد كلي براي اصل تبليغات به نظر مي آن“ 

 گرايي و تبليغ اشرافيت، به بهانه زندگي راحت است.به خاطر بياوريد شعارهاي تبليغاتي چون هزار و سيصد و  مادي
 اي لوكس، ماشيني كه پر از پول است و يا تصاوير كودكاني كه بـا   اد متر اسكناس هزار توماني، كليد طاليي خانههفت

دهان پر به صرف ماكوالت و مشروبات مورد تبليغات مشغولند و يا زماني كـه در يـك آشـپزخانه لـوكس، از درون     
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

 )19( "مثال ترازويي را تبليغ كنند. قيمت، چند دانه مثال خيارشور برداشته تا ظرف بلور گران



در مورد فيلمها و سريالهاي خارجي پخش شده از سيماي جمهوري اسـالمي ايـران نيـز، همـين اسـتدالل سـاري و       
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 
 است.عليرغم مميزي قوي و بسيار شديد ( كه بيشتر متوجه مالحظات شكلي و محدوديتهاي رفتاري شـرعي اسـت)   

 استان سريالهاي پخش شده از سيما در بسياري موارد بـا نظـام ارزش ترويجـي سـيما در     ها و بستر اصلي د زمينه پس
 ها ونگرشهاي شديد فمينيستي در آثار خـارجي (و گـاه داخلـي) پخـش      تعارض بنيادين قرار دارد.وجود برخي زمينه

 قضـا سـيماي   (كـه از   1شده از سيماي جمهوري اسالمي ايران و مالحظات رسـمي حـاكم در زمينـه حقـوق زنـان      
هاي پنهان و آشكار صـدا و سـيما    جمهوري اسالمي ايران بشدت مدافع اين مالحظات است)امكان جمع ميان آموزه

 در 
 2سازد.  اين زمينه را ممكن نمي

 

 گيري نتيجه
 تـوان ناخودآگـاه و يـا ناخواسـته بـه آمـوزش ديگـران         پـذيرد.مي  آموزش و يادگيري لزوما آگاهانه صورت نمي -1

 هاي شناختي خود بيفزايند. ت.همچنان كه ديگران نيز ممكن است ناخواسته يا ناخودآگاه بر اندوختهپرداخ
 آيند.اگر مبـدأ پيـام از آن    گذاري موارد فوق به كار مي آموزش پنهان و يادگيري پنهان واژگاني هستندكه براي نام -2

 كند، آگاه نباشد، بـا يـادگيري پنهـان     آنچه دريافت ميفرستد آگاه نباشد با آموزش پنهان؛ و اگر مقصد پيام از  چه مي
 .مواجهيم

 گذارند، با اين  گران برجاي مي آموزش و يادگيري پنهان، هر دو تأثيراتي عميق در شناختها، نگرشها و رفتار كنش -3
 باشد. ده) ميوصف تأكيد اصلي اين مقاله بر ناخواسته يا ناآگاهانه بودن پيام ارسالي از روي مبدأ پيام (فرستن

 هـاي دريـافتي از سـوي گيرنـده،      پنهان بودن برخي پيامهاي ارسالي از روي فرستنده و يا مخفي بودن برخي داده -4
 گر باعث گردد كه مقصود و يا مطلوب فرستنده نبوده، يـا اينكـه بـا سـازمان ارزشـي       تواند رفتارهايي را در كنش مي

 .گر منطبق نيست كنش
 هـاي آشـكار نظـام اجتمـاعي يـا       ميان ابعاد آشكار و پنهان پيام، يا ميان پيامهاي پنهان و علقـه  برخي ناسازگاريها -5

 .افراد، از عوارض و بيماريهاي ناشي از آموزش و يادگيري پنهان است
  



 توان به عدم تصويب كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان توسط ايران اشاره كرد كـه در بسـياري از ابعـاد     به عنوان نمونه مي -1
 تر است. هاي پخش شده از سيماي جمهوري اسالمي ايران رقيق خود، از نگرشهاي فمينيستي ترويج شده توسط فيلم

 ديدگاه فمينيستي يا مخالفت با آن نيستيم.تأكيد اصلي ما در اينجا تنهـا بـر   بديهي است كه در اينجا در مقام ارزيابي صحت  -2
 تواند رسما مخالف برخي رويكردهاي فمينيستي باشـد و در   اين نكته است كه يك رسانه (سيماي جمهوري اسالمي ايران)نمي

 ر نهايت نيـز از برخـي رفتارهـاي    عمل (از طريق آموزش پنهان)همين رويكردها را با شدت و حدت بيشتري ترويج كند، و د
 هـاي آشـكار (بـويژه در     هـاي پنهـان بـيش از آمـوزه     فمينيستي در سطح اجتماع نگران باشد.بياد داشته باشيم كه اصوال آمـوزه 

 اعتمادي بر نگرش مردم به رسانه حاكم باشد) نافذند  شرايطي كه نوعي بي



 ر (از جمله سيماي جمهوري اسالمي ايران) وجود بسـياري  هاي كشو مطالعاتي بر عملكرد جاري برخي از رسانه -6
 دهد.از قضا تأكيدات سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران بـر       هاي منتشر شده را گواهي مي پيامهاي پنهان در ميان پيام

برخي تظاهرات و الگوهاي رفتاري و هنجارهاي فردي، اجتماعي و مذهبي اهميت خاصي به نقـش پيامهـاي پنهـان    
ــن   ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسد در مقام عمل وجود تضاد و تناقض ميان پيامهاي آشكار و پنهان سـيماي جمهـوري    نه داده است.به نظر ميرسا
 هـاي   رسد كه براسـاس يافتـه   اسالمي ايران، از تأثيرگذاري پيامهاي آشكار اين رسانه كاسته است؛ همچنين به نظر مي

 تأثير پيامهاي پنهان اين رسانه بـيش از تـأثير پيامهـاي     علمي، به علت عدم مقاومت مخاطبان نسبت به پيامهاي پنهان،
 آشكار اين رسانه بوده باشد.

 با وسعت يافتن و گسترش دامنه و شمار مخاطبان يك رسانه بر تأثيرات منفي پيامهاي پنهان بـر فـرد، فرهنـگ و     -7
 .گردد اجتماع افزوده مي

 بايد در تعارض ميان پيامهاي پنهان و آشـكار   شود) مي ادعا ميگونه كه  منشأ بسياري از التهابات اجتماعي را ( آن -8
 ها دانست.اين مهم نيست كه اين رسانه كدام ارزشـها   تر پيامهاي پنهان اين رسانه هاي بزرگ كشور و تأثير قوي رسانه

 و شـايد   -كنند، بلكه آن چه مهم است اينست كـه ايـن رسـانه كـدام ارزشـها و رفتارهـا را عمـال         را رسما تبليغ مي
 دهند. ترويج مي -ناخواسته 
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