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اما و اگرها در مورد شورای
حراست و ثبات افغانستان
حفیظ اهلل ذکی

پس از ماهها بحث و گفتگو شــماری از رهبران جهادی» شورای
حراست و ثبات افغانستان» را ایجاد کردند .هدف این شورا ایجاد
اصالحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان اعالم شده
است .امسال سال دشوار و پرتلفاتی برای مردم افغانستان به شمار
می آید .در این ســال  -1جنگ از مناطق جنوبی به سوی شمال
کشور کشانیده شد -2 ،گروه داعش به عنوان یک تهدید جدی و
جدید در افغانستان ظاهر شد -3 .طالبان با قدرت ،امکانات و انگیزه
های بیشتر وارد کار و زار جنگ در افغانستان گردید.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن تمامی مسؤلیت های
امنیتی به نیروهای داخلی از یک طرف و برگزاری انتخابات پرجنجال
ریاست جمهوری و انتقال قدرت از حکومت قبلی به حکومت جدید
از سوی دیگر در بازتولید ناامنی ها در افغانستان نقش داشته است.
اگر چه ابعاد مسایل امنیتی افغانستان با توجه به عقبه های خارجی
آن بسیار پیچیده و ابهام آمیز بوده است؛ اما در سال جاری کشورها
و سازمان های خارجی نیز امیدوار شدند که با خروج نیروهای بین
المللی و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی ،زمینه ها و بسترهای
بیشــتری برای تضعیف نظام سیاسی در افغانستان فراهم گردیده
اســت .از این رو حامیان خارجی گروه های طالبان و شبکه حقانی
و سایر گروه های تروریســتی عالقه مندی پیدا کردند ،تا با تمام
قدرت و امکانات خود برای ســقوط دولت افغانستان تالش نمایند.
در کنار همه این مســایل ضعف تصمیم گیری ،فقدان هماهنگی و
تداخل کاری در ارگان های امنیتی نیز بر تشــدید جنگ و نا امنی
در کشور کمک کرد.
در شــش ماه گذشته طالبان از روستاها به شهرها و از ولسوالی ها
به مراکز والیت ها حمله بردند و برای نخســتین بار طی یک و نیم
دهه گذشته والیت کندز در مدت چند ساعت به دست طالبان افتاد
و تســلیحات و امکانات زیادی از این ناحیه نصیب طالبان گردید.
این حمله طالبان ســبب ترس و هراس مردم از وضعیت امنیتی در
کشور گردید .موج جدید از مهاجرت شهروندان به اروپا نیز بیشتر
به همین نگرانی ها ارتباط می گیرد .درست است که یکی از دالیل
فرار جوانان از کشــور را نبود کار و شغل مناسب تشکیل می دهد؛
اما اگر امنیت در کشور تأمین می بود ،مردم به بهبود وضعیت کار و
اشتغال امیدوار می شدند و به این آسانی به ترک کشور رضایت نمی
دادند؛ اما تشدید نا امنی نهال امید شهروندان را از ریشه خاکستر
کرد و هیچ گونه خوشبینی را برای آینده با قی نگذاشت.
برخی رهبــران جهادی که تا آن زمان در چوکات حکومت وحدت
ملی جایگاهی برای شان تعریف نشــده بودند و از سوی دیگر در
حکومت قبلی در مقامات باالی حکومتی جای داشــتند ،بار دگر
به تدویر جلسات هماهنگی میان مجاهدین سابق پرداختند و در
نهایت تشکیل شورای عالی مشورتی را به رییس جمهور پیشنهاد
کردند .ولی بعدا اینها شــورایی را تحت عنوان» شورای حراست و
ثبات افغانستان» تشــکیل دادند که اخیرا به صورت رسمی اعالم
موجودیت کرد .اعضای شورا از کسانی هستند که در جریان جنگ
علیه اشغال افغانســتان توسط نیروهای شوروی سابق ،فرماندهی
نیروهای مجاهدین را در دست داشتند.
اعضای این شــورا تأکید می کنند که طرفدار ســرنگونی نظام
نیستند ،بلکه در صدد اصالح نظام هستند .از نظر آنها اکنون کشور
به مرحله ای رسیده است که توان مقابله با بسیاری از مشکالت را
ندارد و نیاز به حمایت و کمک دارد و مجاهدین نیروی توانمندی اند
که کشــور را از شغال نجات دادند و سبب به وجود آمدن حکومت
دموکراتیک در کشور گردیدند .اعضای این شورا روی این مسأله
نیز تأکید کردند که آنها نمی خواهند به قدرت و وزارت برسند؛ بلکه
می خواهند در حکومــت اصالحات به وجود بیاورند و به نیروهای
امنیتی کمک کنند.
تا هنوز روشن نیست که آیا این شورا در چوکات دولت و با بودجه
دولت ،فعالیت می کنند و یا به صورت مستقل می خواهند کارهای
خود را به پیش ببرند؟ از آنجایی که هدف اینها تشــکیل نیروهای
مردمی متشــکل از مجاهدین سابق اســت؛ پس این شورا صرف
کارکرد سیاســی ندارد؛ بلکه کارکرد نظامی نیز دارد .این شورا در
آینده دارای دهها هزار نیروی شبه نظامی در کشور خواهد بود .حال
سؤال این است که این نیروها از کی فرمان خواهند برد؟ حکومت
و یا شورای حراست و ثبات؟ آیا در کشوری که میان دو نفر اعتماد
الزم وجود ندارد ،حکومت می تواند روی صداقت این شورا اعتماد
کند؟ آیا این شــورا نمی تواند در آینده درد ســاز باشد و خود به
تهدید کننده امنیت و ثبات در کشور تبدیل شود؟

نگاهی به ایجاد شورای حراست و ثبات افغانستان

دیروز ،شــورای حراست و ثبات افغانستان
اعــام موجودیت کرد .اعضای این شــورا
را عبدالرب رســول ســیاف ،محمد یونس
قانونی ،معاون اول حامد کرزی ،عبدالهادی
ارغندوال ،وزیر ســابق اقتصاد ،بســم اهلل
محمدی ،وزیر ســابق دفــاع ،عبدالروف
ابراهیمی ،رئیس مجلس نمایندگان ،محمد
اسماعیل خان ،وزیر ســابق انرژی و آب و
عمر داوود زی ،وزیر پیشین داخله می باشد.
جناب ،ابراهیمی و قانونی ایجاد این شــورا
را حراست از ثبات و نظام کنونی افغانستان
اعالن کرد .آن ها وضعیت کنونی کشــور را
خطرناک توصیف کرده و بیان داشــتند که
وضعیت کنونی کشور ممکن موجب سقوط
نظام و فروپاشــی نظم کنونی گردد .مسئله
صلح ،برگزاری شورا های والیتی و ولسوالی
از دیگر اهداف این شــورا مطرح شد .چند
نکته اساسی و بنیادی در ارتباط با این شورا
و اعضای آن الزم به ذکر است.
اول؛ مهمترین نکته اساســی و جدی این
است که مهمترین اعضای این شورا پست
های مهم در حکومت قبلی را اشغال نموده
بود .با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی
و گسترش مشکالت عمومی دیدگاه های بر
این محور مــی چرخید که حکومت وحدت
ملی برخی مشکالت همانند ناامنی ،کاهش
رشد اقتصادی ،بی ثباتی و  ...را از حکومت
قبلی به میراث برده است .این نظر بیشتر از
جانب کسانی ابراز می شد که در چارچوب
حکومت جای گرفتند .بــا این حال اگر از
حق نگذریم حکومــت وحدت ملی برخی
مشکالت را از حکومت قبلی به ارث بردند.
حال سوال این است که اعضای کنونی شورا
همانند سیاف ،قانونی ،ابراهیمی ،عمر داوود
زی ،اسماعیل خان در دوران کاری خود برای
حل مشکالت مردم چکار کردند که اکنون
می خواهد از ثبات و نظام کنونی حراســت
نماید .آیا در دوره که آین ها مهمترین پست
های دولتی را اشغال کرده بود ،صلح برقرار
بود و روند صلح بهتر از وضعیت کنونی دنبال
می شد؟ آیا انتخابات شوراهای ولسوالی در

علی قادری

زمان این ها برگزار شد .کدام یک از این ها،
در دوره کاری خود روند صلح را نقد نمودند
و یا از برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی
ســخن به میان آوردند .این ها به ظاهر اگر
چه بیان می دارد که آن ها دنبال پســت و
مقام و وزارت نیستند اما واقعیت این است
که در پس ذهن همه این ها چیزی جزء سهم
گرفتن در قدرت وجود ندارد .بنابراین ،آنچه
این ها اعالن نموده اســت هیچ سنخیت با
کار و فعالیت آن ها در دوره کار شان ندارد.
دوم؛ همان طور که بیان داشــتم مهمترین
اعضای این شورا افراد جهادی است .سیاف
به عنوان یک فــرد جهادی صراحتا اعالن
داشته اســت که از برکت تفنگ مجاهدین
است که امروز کسانی بر مسند قدرت تکیه
زده اند و انتخابات در افغانستان برگزار می
شود .باید به اعضای این شورا یادآوری کرد
که ویرانی و بربادی کشور نیز متوجه همین
جهادی ها اســت .اگر جهاد مجاهدین در
برابر نیرو های شوروی را قابل دفاع بدانیم
آیا جنگ هــای درونی مجاهدین قابل دفاع
است؟ بدون شک ،قابل دفاع نیست .جنگ

های درونی مجاهدین کشور را ویران کرد
و زیر ساخت های اقتصادی کشور را نابود
کــرد .از این جهت ،باید گفت که ویرانی و
برباد دادن کشــور توسط مجاهدین باعث
شــد که گروه طالبان شکل گیرد و قدرت
سیاسی را بدست گیرد و در نهایت جامعه
جهانی در کشــور بیاید و انتخابات برگزار
شود .آنچه امروز ما داریم از برکت تفنگ
مجاهدین نیســت .از برکت حضور جامعه
جهانی در افغانســتان اســت .بنابراین،
اشتباه اســت اگر بپنداریم که اعضای این
شورا نقش مهم در ســازندگی و ساختن
این کشور داشته است .در وضعیت کنونی
آنچه نظام و حکومت تحت فشار است به
خاطر زورگویی های همین مجاهدین است.
فراموش نکنیم که امــروزه مجاهدین در
میان مردم سالح توزیع می کند و حاکمیت
کشور را زیر سوال می برد .بنابراین ،الزم
است که نگاه به گذشته بیاندازیم و عملکرد
مجاهدین را به شکل آنچه واقع شده است
مورد بررسی قرار دهیم .باور نگارنده بر این
اســت که تنها از مبارزه مجاهدین در برابر

نیرو های شــوروی می توان دفاع کرد ولی
جنگ های درونی میان مجاهدین و اشغال
کــردن نهاد های حکومتی در دوره پســا
طالبان از سوی مجاهدین در هیچ صورتی
قابل دفاع نیست.
ســوم؛ در وضعیت کنونــی آنچه وضعیت
را وخیم می ســازد اظهارات برخی سران
حکومت قبلی و مجاهدین اســت .برخی
از ســران حکومت قبلی و اعضای شورای
حراست و ثبات افغانستان کشور را برباد می
دهد .حکومت کنونی در صدد حل مشکالت
فراروی روابط افغانستان با پاکستان است.
اما اظهارات این ها باعث وخیم شدن روابط
میان دو کشور می شود .به صورت مشخص
در زمان که رئیس جمهور غنی به اســام
آباد به سر می برد و در نشست قلب آسیا
سخنرانی می کرد اعالمیه صادر کرد که یک
سوم خاک پاکستان را به افغانستان نسبت
داده بود .این اعالمیه بدون شک ،اعالمیه
بربادی کشور بود .جناب عمر داوود زی یکی
از اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان
صراحتا بیان داشت که پاکستان خون های

ریخته شده در افغانستان را حساب خواهد
داد .این سخنان چیز جز برباد دادن کشور
نیســت .بنابراین ،اهداف این شورا هر چه
باشد حراست از ثبات و حفظ نظام کنونی
نیســت .بلکه برباد دادن کشور و گسترش
دامنه منازعه در کشور است.
بنابراین ،ما بیــش از آن که نیازمند ایجاد
شورا برای حراست از ثبات افغانستان باشیم
نیازمند آنیم که دست از فشار آوردن و نفوذ
در درون حکومت به منظور دست یابی به
اهداف شــخصی خود دست برداریم .ما به
جای این مسئله شدیدا به یک اپوزیسیون
قوی نیاز داریم که حکومت را از رفتن به راه
منحرف باز دارد .اپوزیسیون که وابسته به
خواست ها و منافع شخصی مبتنی نباشد.
بلکه منافع عمومی و جمعی را دنبال نماید.
با این حال ،یکی از خواست های این شورا
که برگزاری لوی جرگه به منظور مشــخص
کردن ساختار حکومت کنونی است برحق
است .لوی جرگه قانون اساسی باید برگزار
شود و پســت اجرائیه کنونی باید مشخص
گردد زیرا ،ساختار کنونی هیچ همخوانی با
قانون اساسی کشور ندارد.
در پایان این نوشتار باید گفت که مجاهدین
و ســران حکومت قبلی نه تنهــا قادر به
حراســت از ثبات و نظام کنونی نیســت
بلکه مجاهدین یکی از موانع تحکیم نظام
و دموکراسی در کشــور است .در وضعیت
کنونی آنچه نظام و کشور را تهدید می کند،
اظهارات اعضای همین شورا است .در تقابل
قرار دادن کشــور در برابر پاکستان چیزی
نیســت که منجر به صلح و آوردن ثبات
در کشــور گردد .بلکه قرار دادن کشور در
برابر پاکســتان منجر به بربادی و ویرانی
کشور می گردد .از این جهت ،اعضای شورا
باید یکبار دیگر وضعیت کشور و مناسبات
کشور با پاکســتان بازنگری نماید .ما بیش
از آنکه نیازمند شورایی باشیم که سراسر
پارادوکس عمل مــی کند نیازمند آنیم که
یک اپوزیسیونی هستیم که حکومت را از
رفتن به راه منحرف باز دارد.

آیا رسانه های صوتی و تصویری می توانند در عرصه تعلیم و
تربیه نقش مؤثر داشته باشند؟

پیش از اینکه به نقش تلویزیون در کمک به روند
تعلیم و تربیه جوانــان و نوجوانان بپردازیم ،بهتر
است مختصرا ً به نیاز شدیدی که جامعه افغانستان
به عرصه تعلیم و تربیه دارد و همچنین چگونگی
فعالیت مؤسسات تعلیمی و تربیه وی کشور اشاره
ای داشته باشیم.
هرچند معارف افغانســتان در چند ســال اخیر
دستاوردها و پیشرفتهای چشــمگیری داشته؛
پذیرش بیش از شــش و نیم میلیون شاگرد در
مکاتب افغانســتان در ذات خــود «بزرگترین
دستاورد» کشور در زمینه تعلیم و تربیه محسوب
میگردد و حضــور این عده شــاگرد در مکاتب
افغانســتان در تاریخ تعلیم و تربیه این کشور بی
سابقه اســت ،اما در عین حال باید در نظر داشت
که رشــد میزان تعلیم و تربیه در یک کشور تنها
در افزایش جلب و جذب کودکان به مکاتب خالصه
نمی گردد .حضور شاگرد در مکتب و صنف درسی
یک مرحله به شــمار رفته و مهمتر از آن؛ بارور
ساختن اوقات شاگردان در داخل مکتب و زمینه
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سازی برای بارور نمودن آن در محیط خانه،
مرحله مهمتر و مؤثرتر میباشد.
وزارت تعلیم و تربیه افغانســتان میتواند
باتوجه بــه واقعیت زندگــی نوجوانان و
کودکان کشــور؛ اعم از ســطح اقتصاد،
فرهنــگ و عنعنات ،باورهــای فکری و
عقیدتی و سائر عرصه های زندگی مردم،
برای تشویق و ترغیب شاگردان به تعلیم
و تربیه برنامه های فرادرسی را تهیه نموده
و در این زمینه فضا ســازی نماید .حتی
میتوان با روی دست گرفتن چنین برنامه
هائی فرادرسی ،به عالوه تشویق؛ در رشد
سطح دانش و بینش شــاگردان به گونه
مستقیم نیز نقش آفرینی نمود.
رسانه ها ،به ویژه تلویزیونها ،بهترین ابزار
و مناسب ترین بســتر برای چنین برنامه
هائی می باشند .نبود فضاهای باز مناسب
و کمبــود مراکز عمومــی باعث گردیده
بیشــتر نوجوانان حد اعظم اوقات فراغت
خویش را با تماشــا نمــودن برنامه های
تلویزیونی سپری کنند و این درحالی است
که با تأسف فراوان ،نود فیصد برنامه های
تلویزیونی را که با ذوق جوانان برابر باشد،
برنامه هــای تفریحی محض و حتی گمراه
کن و مشوش اذهان تشکیل میدهد .اینجا
است که نقش مسؤولین بلند پایه وزارت
تعلیم و تربیه در استفاده نمودن از چنین
فرصتهائی در جهت دهی اذهان شاگردان
مکاتب و مثمر نمودن اوقات فراغت آنان
برجسته میگردد .مسؤولین وزارت تعلیم
و تربیه میتوانند به همکاری رســانه های
کشور برنامه های آموزنده و در عین حال
جذاب و سرگرم کننده ای را تولید و پخش
نمایند و به این ترتیــب از یک طرف در
تشویق رســانه ها به ابتکار عمل و بیرون
آمدن از نقاب مقلــد محض نقش مؤثری
بازی کنند و مهمتر از آن اینکه توجه عام
مردم ،به ویــژه جوانان را به اهمیت و نیاز
شدید کشور به تمرکز روی روند تعلیم و
تربیه و رشد فکری جلب نمایند.
شاید بهانه بعضی ها در خصوص بی توجهی
به چنین مواردی این باشــد که بگویند
تولید چنین برنامه هائی هزینه های فراوان
و تخصص ویژه ای تقاضا میکند که فراتر از
میزان بودجه و توان وزارت تعلیم و تربیه
میباشد ،اما واقعیت این است که ما برای
راه اندازی چنین روند مثمر و تولید چنین
برنامه هائی بیشتر از اینکه به هزینه های
بلند نیاز داشــته باشیم ،به ابتکار عمل و
مسؤولین دلســوز و غمخوار نیاز داریم.
کمال در این اســت که چگونــه بتوانیم
از همیــن هزینه های اندک ،بیشــترین
استفاده را نمائیم و با راه اندازی پروژه های
کوچک ،راه را به سوی دستاورد های بزرگ
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بگشائیم.
اگر هدف مندی و احساس مسؤولیت وجود
داشته باشد ،میتوان با همین هزینه های
اندک و در همین شــرائط نا هموار کشور،
جرقه انقالب بــزرگ تعلیمی و تربیتی را
زد و فراموش نه کنیم که بیشــترین نیاز
مردم مان در حال حاضر در مقایســه با
سایر مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم
میکنیم ،مسأله رشد و جهت دهی مناسب
عرصه تعلیم و تربیه میباشد.
بدون شک یکی از دســتاوردهای بزرگ
دولت افغانستان پس از حاکمیت طالبان؛
گسترش ســریع فعالیت های رسانه ای
میباشــد .دولت جدید افغانستان در 15
ســال و چهار دوره فعالیت اش تا کنون
تالش نموده بیشــتر از هــر عرصه ای
دیگری از عرصه هــای زندگی اجتماعی
مردم ،رســانه ها را تقویت نموده و آن را
با معیارهای بین المللی ســازگار نماید.
این تالشــهای دولت هرچند در برخی از
بخشهای فعالیت رسانه ای موفقیت آمیز
بوده و دســتاوردهائی نیــز در پی دارد؛
چنانچه بخشــهای خبری ،گزارشهائی که
از محل حوادث تهیه میشود ،گزارشهای
تحلیلی ،میزگردهائی کــه برای تحلیل
مسائل سیاسی دایر میگردد ،پوششهای
ویژه خبری وغیره ...اینها مواردی است که
رسانه های افغانستان در آن سیر صعودی
و قابل توجهی داشــته و میتواند از جمله
دست آوردهای دولت در عرصه مطبوعات
کشور به حساب آید.
اما پرسش اصلی که در این خصوص مطرح
میباشــد این اســت که چرا رسانه های
افغانســتان تنها در همین چند مورد به
خصوص ،که اکثرا ً عرصه سیاسی میباشد،
مهارت بیشتر پیدا نموده و در سائر عرصه
ها؛ یا هیچ گونه فعالیت چشم گیری وجود
ندارد و یا اگر هم وجود دارد ،عموم ًا فعالیت
های تقلیدی و نســخه برداری از رسانه
های بیرونــی بوده و هیچ ابتکار عملی که
برخاســته از واقعیت ها و نیازهای عینی
جامعه افغانی باشــد در آن به چشم نمی
خورد؟ مانند سیل عظیمی از موسیقیها،
فیلمهــا ،ســریالها و ســائر برنامه های
اجتماعی.
روشن است که با توجه به اهمیت و نقش
بسیار بزرگی که رسانه ها در جهت دهی
افکار عامــه پیدا نموده ،قطعــ ًا از توجه
و حمایــت همه جانبه دولتهــا برخوردار
میباشد و دولت مردان از این ستون جدید
قدرت برای تحکیم حاکمیت خود استفاده
اعظمی میکنند .بنا ًء ساده اندیشی خواهد
بود اگر گمان کنیم که فعالیت رســانه ها
به گونه خود جــوش و با توجه به نیازهای

مردم صعود و نزول میکند ،بلکه واقعیت
این است که این منافع دولتها و سیاستهای
حکومت ها است که جهت فعالیتهای رسانه
ای را مشــخص نموده و آن را با توجه به
سیاستهای هر دولت و حکومت ،در عرصه
های گوناگون تقویت و یا تضعیف میکند.
پرسش اصلی این اســت که چرا رسانه
های افغانســتان ،به ویژه تلویزیونها ،در
چند ســال اخیری که در برخی از عرصه
ها درخشش قابل توجهی داشته ،از نقش
مؤثری که در عرصه تعلیم و تربیه میتواند
بازی کند تا حدود زیــادی غافل مانده و
چنانکه باید و شاید ،مؤثر واقع نه گردیده؟
و اینکه چگونه میتوانــد از تلویزیون به
عنوان یکی از پرطــرف دار ترین بخش
رســانه ها ،در روند تعلیم و تربیه درست
نوجوانان و کودکان بهره برد ،بدون این که
چیزی از پرطرف دار بودن و جذاب بودن
آن در میان توده های جامعه کاسته شود؟
رســانه ها ،به ویژه تلویزیون میتوانند در
روند رو به رشد تعلیم و تربیه کشور نقش
فوق العاده مؤثــری را بازی نموده و افکار
عامه و بــه خصوص نوجوانان و کودکان را
در این عرصه سمت و سوی درست و کارا
دهند .تلويزيون يكی از وســايل ارتباط
جمعی است كه از قدرت زيادی در عرصه
ارتبــاط اجتماعی برخوردار اســت و به
م سن
خانههايی كه نوجوانان و كودكان ك 
و سال در آنها زندگی میكنند ،به سرعت
نفوذ می¬ كند .حضور گسترده تلويزيون
از نظر ك ّمی در منازل ،داشتن تصوير ،وجود
شبكههای متعدد برای پخش برنامههای
متنوع ،ســهلالوصول و ارزان بودن آن
نســبت به برخی از وسايل ارتباط جمعی
دیگر ،به تلويزيون در ميان وسايل ارتباط
جمعی موقعيت ممتازی بخشيده كه از اين
جهت ،نظر محققان را به خود جلب كرده
است.
تلويزيون منبع مهمی در توليد ارزش های
اجتماعی ،ايدئولوژی ها و ديدگاه هاست.
ظرفيت اين رسانه در انتقال سريع و ساده
پيام هــای گوناگون و به ویــژه پیامهای
تعلیمی و تربیتی ،اســتفاده از آن را برای
طيف وسيعی از مخاطبان اعم از كوچک و
بزرگ ،فراهم كرده است.
محققین معتقدنــد كودكان بيش از ديگر
مخاطبان از تلويزيــون تأثير می گيرند.
چون ذهن كودک ســاده و فاقد توانايی
تجزيه و تحليل پيام های اين رسانه است.
بنابر این نیاز اســت تا مسؤولین کشور به
صورت عموم و مسؤولین نهادهای تعلیمی
و تربیتی و همچنین مســؤولین رسانه ها
به این مسأله و حساسیت آن توجه ویژه
نمایند و با توجه جدی و ســرمایه گذاری

الزم در ایــن عرصه نه گذارنــد افکار و
استعدادهای نســل بعدی کشور به هدر
برود.
برخی از ابعاد تربیتی تلویزیون قرار ذیل
است:
 -1اعطای بينش :يكــي از ابعاد كاركرد
تربيتــی تلويزيون ،القــای بينش هايی
است كه از اين رسانه منعكس می شوند.
مخاطبان تلويزيون ،در اثر اســتفاده از
برنامه های آن بــه دانش ها و بينش های
نشر شــونده از تلويزيون دست پيدا می
كنند .گفته می شــود كه روند يادگيری و
كسب معرفت از تلويزيون ،در بيشتر وقت
ها فارغ از قصد و نيت بيننده تحقق پيدا
می كند .افراد به ويژه كودكان ،بيشــتر
برنامه های تلويزيون را همچون سرگرمی
نگاه می كنند ،نه به قصد كســب دانش و
معرفت .ولی در عين حال ،روند كســب
دانــش و بينش از تلويزيــون ،به صورت
ناخودآگاه به وقوع می پيوندد.
كسب دانش و بينش مخاطبان از تلويزيون
چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه ،نشانگر
موقعيت مهــم تلويزيون در اعطای بينش
های تازه بــه بينندگان يا تغيير اعتقادات
آنان است .در مواردی كه رسانه تلويزيون،
به القای بينش های خاص ،همچون رسالتی
برای خودش بنگرد ،عمق و گستره تأثير
تلويزيون در اين جهت ،بيش از موارد ديگر
خواهد بود .امــروزه تلويزيون هايی كه با
اين هدف برنامه پخش می كنند ،رشدی
فزاينده دارند.
 -2ايجاد تمایل :تأثير تربيتی تلويزيون بر
افراد ،بيشتر به صورت چند بعدی به وقوع
می پيوندد .يكی از ابعاد آن ،تأثير برنامه
های اين رسانه بر تمایالت مخاطبان است.
محتوای تلويزيــون ،فضيلت های خاصی
را به مخاطب القا مــی كند كه مواردی از
آن به صورت عقيده برای مخاطب درمی
آيد .ترديدی نيســت كه پيام های رسانه
تلويزيون ،در انتقال تمایالت خاص خنثی
عمل نمی كند ،بلكه دربردارنده تمایالت
خاصی برای مخاطب است .از طرف ديگر،
پيام های تلويزيون زمانی تأثيرگذار است
كه زمينه های روانی و اجتماعی آن برای
مخاطب فراهم شود .بخش زيادی از برنامه
های تلويزيون ،ســبک و سياق عاطفی و
انگيزشی دارد .از اين رو ،هميشه تلويزيون
با تمایالت مخاطب درگير است .از آن جا
كه بخش زيــادی از مخاطبان تلويزيون
كودكانند ،تغيير تمایالت مخاطبان و ايجاد
تمایالت تازه در آنان هم تشديد می شود
و هم با سهولت انجام می پذيرد.
 -3معرفی الگوهای رفتاری :تأثير تربيتی
تلويزيــون ،تنها در بخــش های فکری
و تمایــات خالصه نمی شــود ،بلكه در
حيطه عمل هم ،راه و روش خاصی را برای
مخاطبانش عرضه و معرفی می كند.
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