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نوا آمده است
تــا دربــاره اهمیــت دوران طالیــی کودکــی ســخن بگویــد و بــه پــدران و مــادران و مربیــان کمــک کنــد
یهــای رشــدی و ارتباطــی ایــن دوره را بهتــر بشناســند و از آن بهــره ببرنــد.
تــا ویژگ 

تلویزیون،فرصتیادگیرییامانعرشد؟
سرمقاله

تلویزیون،همآری،همنه!

خیلــی از مــا والدیــن دربــاره زمانهایــی کــه کودکانمــان تلویزیــون تماشــا
میکننــد و تأثیــری کــه تلویزیــون ممکــن اســت بــر آنهــا داشــته باشــد نگرانیــم.
آیــا اصــا تلویزیــون ضــرر دارد؟
آموزشهــا و ســرگرمیها هــر دو میتواننــد فایدههــای زیــادی بــرای کــودکان
داشــته باشــند .از طرفــی ،دربــاره تأثیــر رســانه و بــه خصــوص تبلیغــات و
خشــونت موجــود در آن نگرانیهــای زیــادی وجــود دارد .واقعیــت ایــن
اســت کــه تلویزیــون همــه را ســرگرم میکنــد و بــرای کــودکان هــم پنجــرهای
بــه جهــان اســت .آنهــا از تماشــای تلویزیــون ،پیامهایــی دربــاره ســبکهای
زندگــی و رفتــاری دیگــران میگیرنــد .ممکــن اســت تأثیــر روحــی خشــونت و
واقعیتهــای تلــخ و بیرحــم زندگــی کــه در تلویزیــون نشــان داده میشــود

یشــوند ،آنقــدر
یــا آنچــه در بازیهــا یــا ســایتهای اینترنتــی بــا آن مواجــه م 
عمیــق باشــد کــه بــرای رشدشــان گــران تمــام شــود .البتــه تماشــای تلویزیــون
میتوانــد مثبــت هــم باشــد و مســئولبودن و خــوب رفتارکــردن را بــه کــودکان
نشــان دهــد و او را بــا مهارتهــای تــازه آشــنا کنــد .الزم اســت کــودکان فرصــت
کافــی داشــته باشــند تــا در یــک رونــد تدریجــی بــا انــواع نگرشهــا و رفتارهــا
آشــنا شــوند .همینطــور الزم اســت دنیــای خــارج از تلویزیــون را تجربــه کننــد.
کــودکان الزم اســت صحبــت کننــد ،بــازی کننــد ،خیالپــردازی کننــد و کتــاب
بخواننــد و در کنــار اینهــا تلویزیــون هــم ببیننــد .مــا پــدر و مادرهــا الزم اســت
میــان تماشــای تلویزیــون و ســایر فعالیتهــا تعــادل ایجــاد کنیــم.
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تلویزیونچگونهبرکودکتانتاثیرمیگذارد؟
ازدنیایپژوهشچهخبر؟

پژوهشهــای جدیــد نشــان داده اســت تجربههایــی کــه در مدتزمانــی
طوالنــی تکــرار میشــوند میتواننــد بــه الگوهایــی تبدیــل شــوند کــه از کودکــی
شــروع میشــوند و تــا نوجوانــی و بزرگســالی ادامــه پیــدا میکننــد .ایــن
تجربههــای مکــرر بــر مهارتهایــی مثــل فکرکــردن ،حــرفزدن ،حلمســأله،
توجهکــردن و روش تعامــل فــرد بــا دیگــران اثــر میگذارنــد .همچنیــن
پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه کــودکان بعــد از تماشــای برنامههــای
تلویزیونــی کــه ریتــم تنــد دارنــد بــا انجــام کارهــای آرامتــر مثــل کتابخوانــدن
و پازلدرســتکردن مشــکل پیــدا میکننــد.

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کــودکان آنقــدر جــذب تلویزیــون شــوند کــه از
تماشــای آن حتــی در زمــان پخــش آ گه ـی هــم دســت نکشــند .فرزندانتــان
هرقــدر بیشــتر تلویزیــون تماشــا کننــد کمتــر بــازی میکننــد ،کمتــر بــا دیگــران
میجوشــند ،کمتــر ورزش میکننــد ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه همــه ایــن
کارهــا بــرای آنکــه کــودک رشــد کنــد و ســالم باشــد ضــروری هســتند.
کــودکان واقعــا الزم اســت تمریــن کننــد ،یعنــی بــه شــکل فعــال یــاد بگیرنــد
چهطــور حــرف بزننــد ،بنویســند ،فکــر کننــد .تلویزیــون کــودکان را مســحور
میکنــد امــا ب هطــور معمــول آنهــا را در «یادگیــری فعــال» وارد نمیکنــد.

در عــوض ،در فعالیتهایــی مثــل کتابخوانــدن و بازیکــردن همیشــه
«یادگیــری فعــال» وجــود دارد.
بعضــی صحنههــا در تلویزیــون ممکــن اســت بــرای کــودکان ترســناک باشــد،
البتــه ایــن تــرس از کودکــی بــه کــودک دیگــر فــرق میکنــد .بعضــی کــودکان از
ایــن کــه کمــی احســاس تــرس کننــد خوششــان میآیــد ،البتــه بــه ایــن شــرط
کــه خطــر واقعــی تهدیدشــان نکنــد .ایــن کــودکان وقتــی بداننــد کــه جایشــان
امــن و امــان اســت از اینکــه میتواننــد احســاس هیجــان و لــرزش کننــد لــذت
میبرنــد .هرقــدر کــودکان برنامههــای تــرسآور بیشــتری ببیننــد بیشــتر
احســاس میکننــد کــه دنیــا جــای ترســناکی اســت .چنیــن فکــری ممکــن
اســت آنهــا را مضطــرب و ترســو کنــد.
نــوع نــگاه کــودک بــه خــودش هــم (چــه از خــودش راضــی باشــد و چــه نســبت
بــه خــودش احســاس بــدی داشــته باشــد) میتوانــد کامــا تحــت تأثیــر
قهرمانهایــی قــرار بگیــرد کــه مسحورشــان اســت .در کنــار چیزهایــی کــه از
شــما یــاد میگیــرد ،آدمهــای مشــهوری کــه بــر صفحــه تلویزیــون میبینــد
بهشــدت بــر افــکار او اثــر میگذارنــد ،یعنــی بــر ایــن کــه چــه چیــزی خــوب
اســت ،چــه چیــزی ارزش تالشکــردن دارد ،چهطــور بایــد رفتــار کــرد ،چــه

چیــزی مهــم اســت و...
ایــن کــه رفتارهــا و باورهــا و نگــرش فرزندانتــان بــه زندگــی چ هقــدر تحتتأثیــر
تلویزیــون قــرار بگیــرد ،بــه ایــن بســتگی دارد کــه آن برنامــه را چهقــدر واقعــی
یــا راســت بداننــد.
کــودکان ،دربــاره واقعــی بــودن یــا نبــودن برنامههــای تلویزیــون ،ممکــن
اســت قضاوتهــای متفاوتــی داشــته باشــند:
در آن برنامــه آدمهــا و چیزهایــی ببیننــد کــه در زندگــی واقعــی هم دیدهاند،
مثــا ممکــن اســت کــودک بگویــد« :ایــن برنامــه راســته چــون یــه ســگ توشــه
کــه عیــن ســگیه کــه تــو خیابــون دیــدم».
فکــر کننــد آن برنامــه «الکــی» اســت چــون بــا تجربههایشــان جــور در
نمیآیــد ،مثــا« :نــه بابــا آدمــا کــه نمیتونــن بــا تکــوندادن دماغشــون جــادو
کنــن».
درک کننــد برنامههــای تلویزیــون را «میســازند» ،یعنــی مثــا« :مــن
میدونــم کارتــون چ هجــوری ســاخته میشــه»« ،مــن میدونــم بعضــی آدمــا
بازیگــرن».

ســن کــودکان هــم در نحــوه و میــزان اثرپذیــری آنهــا از تلویزیــون موثــر
اســت:
بــرای کــودکان زیــر ششســال خیلــی ســخت اســت کــه بتواننــد تفــاوت
میــان تخیــل و واقعیــت را در تلویزیــون از هــم تشــخیص دهنــد .کــودکان
رونــد برنامههــا را دنبــال میکننــد و بخشهــای هیجانانگیــز برنامههــا
بهشــدت مسحورشــان میکنــد .آنهــا علــت و معلــول را درک نمیکننــد .بــه
همیــن دلیــل ،ممکــن اســت فکــر کننــد شــخصیتهای کارتونــی واقعیانــد.
جذابیتهــای تبلیغــات هــم بــر آنهــا عمیقــا اثــر میکنــد.
کودکان شش تا نهساله هم گاهی در تشخیص واقعیت و تخیل در
تلویزیــون مشــکل پیــدا میکننــد بهخصــوص ا گــر تخیــل بــه شــکل زندگــی
واقعــی نشــان داده شــود .ایــن کــودکان معمــوال شــیفته قهرمانهــای

یشــوند و دلشــان میخواهــد جــای آنهــا باشــند.
برنامههــا م 
کــودکان نــه و دهســاله بازیگربــودن آدمهــا را تقریبــا بــدون مشــکل
درک میکننــد ،امــا کــودکان شــش و هفتســاله ممکــن اســت فکــر کننــد
خانوادههایــی کــه در تلویزیــون میبیننــد واقعــا وجــود دارنــد.
کــودکان بزرگتــر معمــوال از برنامههایــی کــه واقعیتهــای زندگــی را
یبــودن بــه ایــن معناســت
یشــوند ،چــون واقع 
نشــان میدهــد اذیــت م 
کــه ایــن اتفاقــات بــرای خودشــان هــم ممکــن اســت بیفتــد .آنهــا دربــاره
یشــوند ،و روابــط دختر-پســری
دنیــای نوجوانــی و مــد ب هشــدت کنجــکاو م 
ســریالهای عامهپســند ممکــن اســت باورهــای نادرســتی در ذهنشــان ایجــاد
کنــد.
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خشونت
بیشــتر والدیــن نگــران تأثیــر تماشــای خشــونت بــر کــودکان هســتند .ایــن تأثیــر
بــر کــودکان مختلــف یکســان نیســت و بــه عوامــل مختلــف از جملــه ســن و
مرحلــه رشــد کــودکان و همچنیــن بــه نــوع آن برنامــه بســتگی دارد.
کــودکان در هــر ســنی از دیــدن خشــونت ،اذیــت میشــوند .ممکــن اســت از
اینکــه دارنــد در ایــن دنیــای «خشــن و ترســناک» زندگــی میکننــد مضطــرب
شــوند؛ یــا حساسیتشــان نســبت بــه خشــونت در دنیــای واقعــی کــمشــود .از
طرفــی ممکــن اســت ایــن پیــام در ذهنشــان نقــش ببنــدد کــه« :اســتفاده از

خشــونت باعــث موفقیــت میشــود» ،بنابرایــن احتمــال اینکــه بــرای حــل
مسایلشــان بــه روشــهای پرخاشــگرایانه متوســل شــوند ،بیشــتر میشــود.
کودکانــی کــه خیلــی تلویزیــون میبیننــد (بیشــتر از ســه ســاعت در روز)،
کــودکان خردســال ،پســرها ،کودکانــی کــه در خانهشــان خشــونت وجــود دارد و
کودکانــی کــه احســاس عدمامنیــت دارنــد بیشــترین تأثیــر منفــی را از تماشــای
خشــونت در تلویزیــون میگیرنــد.

تبلیغات

تبلیغــات بــر کــودکان بهشــدت اثــر میکنــد .بیشــتر کــودکان زیــر
هشتســال هــر چیــزی را کــه در تبلیغــات ببیننــد بــاور میکننــد؛ و ممکــن
اســت بــا اصرارشــان بــرای خریــد آن کاال ،پــدر و مادرشــان را کالفــه کننــد.

چهچیزیبرایکودکانترسناکاست
قرارگرفتــن کــودکان در معــرض برنامههــای ترســناک میتوانــد بــر آنهــا اثرهــای
خیلــی شــدید و بلندمدتــی بگــذارد .کــودکان در ســنین مختلــف ممکن اســت از
چیزهــای متفاوتی بترســند.

دوران خردسالی (زیر هفت یا هشت سالگی)
صحنههــای ترســناک مثــل حیوانــات بــدذات یــا خونخــوار ،هیوالهــا،
شــخصیتهایی بــا خصوصیــات غیرعــادی (مثــا ترکیبــی از انســان و حیــوان)
داستانهایی که در آن پدر یا مادر میمیرد
داستانهایی که حوادث و بالیای طبیعی را بیپرده نشان میدهند.
کودکان سن دبستان (هفت تا  12سال)
تهدیدهــا و خطرهــای واقعگرایانهتــر ،بهخصــوص آنهایــی کــه ممکــن
اســت بــرای کــودکان اتفــاق بیفتــد
خشونت یا تهدید به خشونت
داستانهایی که در آن کودکان صدمه میبینند یا تهدید میشوند
اوایل نوجوانی ( 13سال و باالتر)
خشونت فیزیکی واقعی یا تهدید به صدمه جدی
تجاوز جنسی
خطر موجودات فضایی یا اسرارآمیز
نشریه نوا شماره 7

3

کــودکان متعصــب یــا تنگنظــر متولــد نمیشــوند ،بلکــه تعصــب و تنگنظــری را از
اطرافیانشــان یــاد میگیرنــد .کــودکان الزم اســت بفهمنــد و درک کننــد کــه در کشــورمان و
در دنیایــی کــه زندگــی میکنیــم ســبکهای زندگــی مختلــف و ســنتهای متعــددی وجــود
دارد .کــودکان از ش ـشماهگی متوجــه تفــاوت رنــگ پوســت آدمهــا میشــوند و از دوســالگی
شــروع بــه پرســیدن دربــاره شــباهتها و تفاوتهــای آدمهــا میکننــد.
کــودکان بیــن دو و نیــم تــا ســه و نیمســالگی شــروع بــه جــذب نگــرش دیگــران یعنــی پــدر
و مــادر ،دوســتان ،کتابهــا و تلویزیــون نســبت بــه قومیتهــا و نژادهــای دیگــر میکننــد.
تلویزیــون میتوانــد بــه کــودکان داســتانها ،ســنتها و شــعرهای مربــوط بــه فرهنگشــان
را یــاد دهــد و بــه آنهــا کمــک کنــد دربــاره آدمهــا و فرهنگهــای دیگــر هــم یــاد بگیرنــد.
پیامهایــی کــه تلویزیــون میدهــد گاهــی بــر طرزفکــر کــودکان تأثیــر میگــذارد ،مثــا ممکــن
اســت ایــن پیــام را از تلویزیــون بگیرنــد کــه زنهــا ضعی ـف یــا مردهــا خش ـناند.

درکدیگران

چگونهتماشایتلویزیونرامدیریتکنیم؟
راهبریکودکباچاشنیمهر
تلویزیــون میتوانــد بــر روال زندگــی یعنــی مثــا در آمادهشــدن بــرای رفتــن
بــه مدرســه ،زمــان خــواب و غــذا ،مهمانهــا و انجــام تکالیــف اثــر بگــذارد.
شــما بعنــوان والــد میتوانیــد مــدت زمــان تماشــای برنامههــای تلویزیــون و
همچنیــن محتــوای آن را مدیریــت کنیــد.
از ســن پاییــن بــه کودکانتــان کمــک کنیــد دربــاره ایــن کــه چــه برنام ـهای
را تماشــا کننــد تصمیــم بگیرنــد .بــه آنهــا کمــک کنیــد خودشــان بــرای
برنامههــای تلویزیــون درجهبنــدی ابــداع کننــد و در ایــن درجهبنــدی دقــت
و وســواس بــه خــرج دهنــد ،مثــا «ح» :حتمــا بایــد ببینــم« ،خ» :خیلــی هــم

مهــم نیســت« ،و» وقــت تلفکردنــه .آنهــا را ترغیــب کنیــد اول برنامههــای
«و» و بعدتــر برنامههــای «و» و «خ» را دیگــر نبیننــد.
قانونــی بگذاریــد کــه تلویزیــون تــا وقتــی همــه کارهــای واجــب و تکالیــف
مدرســه انجــام نشــده خامــوش میمانــد( .دربــاره قانونگــذاری مشــارکتی،
میتوانیــد در همیــن شــماره بیشــتر بخوانیــد).
فهرســتی از کارهایی که الزم اســت انجام شــود تهیه کنید و به فرزندانتان
کمــک کنیــد زمانشــان را مدیریــت کننــد .قاطــع ،جــدی و واضــح باشــید ،مثــا:
«تــو هنــوز کارهایــی کــه بایــد انجــام م ـیدادی رو تمــوم نکــردی .ا گــه کارات

بــه موقــع تمــوم بشــن بــرای تماشــای تلویزیــون وقــت داری».
تلویزیــون را در فضــای اصلــی خانــه (اتــاق نشــیمن) نگذاریــد (البتــه ا گــر
خانهتــان جــا دارد) تــا تماشــای تلویزیــون را بــه یــک فعالیــت آ گاهانــه کــه
بایــد بــرای آن تصمیــم گرفــت تبدیــل کنیــد.
اگــر بیــش از یــک تلویزیــون در خانهتــان باشــد قــدرت کنتــرل و نظارتتــان
بــر برنامههایــی کــه فرزندانتــان میبیننــد کمتــر میشــود.
اگــر کودکتــان بــه برنامــه خاصــی عالقــه دارد آن را ضبــط کنیــد تــا بشــود
بعــدا آن را در زمانــی کــه بــرای او و خانــواده مناســب اســت دیــد.
صبحهــا کــه کــودکان بــرای رفتــن بــه مدرســه یــا مهــد آمــاده میشــوند
تلویزیــون خامــوش باشــد .تماشــای صبگاهــی تلویزیــون میتوانــد بــر کل
رونــد روز تأثیــر بگــذارد ،ضمــن اینکــه عمومــا باعــث میشــود کــودک بــه موقــع
آمــاده نشــود.

زمــان خــواب کودکتــان را بــر اســاس ســن او تعییــن کنیــد نــه بــر اســاس
برنامــه تلویزیــون .برنامـهای را انتخــاب کنیــد کــه بــا فاصلــه از زمــان خــواب
کــودک تمــام شــود و ترســناک هــم نباشــد .کــودکان نیــاز دارنــد بیــن زمــان
تمامشــدن برنامــه تلویزیــون و زمــان خــواب فرصتــی بــرای بــه آرامــش
رســیدن داشــته باشــند .در آخریــن برنام ـهای کــه کــودک قبــل از خــواب
میبینــد صــدای تلویزیــون را کــم یــا قطــع کنیــد.
حتیالمقــدور در زمــان صــرف غــذا تلویزیــون خامــوش باشــد تــا افــراد
بتواننــد بــا هــم گفتگــو کننــد .ایــن کار بــه فرزندانتــان کمــک میکنــد دربــاره
خانوادهشــان بیشــتر بداننــد و بــه آن حــس تعلــق پیــدا کننــد.
روی یخچــال فهرســتی از کارهــای دیگــری کــه میشــود بــه جــای
تلویزیوندیــدن کــرد نصــب کنیــد ،مثــا روپای ـیزدن ،ســرزدن بــه دوســتان،
ســری بــه یــک جــای جدیــد زدن ،یــک کار کامــا متفــاوت کــردن ...
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تماشایتلویزیون
برنامهریــزی کنیــد .مدتزمانــی را کــه فرزندتــان در روز تلویزیــون میبینــد
محــدود کنیــد .همــراه بــا فرزندتــان دربــاره ایــن کــه چــه برنامههایــی را
تماشــا خواهیــد کــرد تصمیمگیــری کنیــد .تلویزیــون را فقــط در زمانــی کــه آن
برنامههــا پخــش میشــود روشــن کنیــد و همــه روز آن را روشــن نگذاریــد .ایــن
کار بــه کــودکان یــاد میدهــد کــه فکــر کننــد ،برنامهریــزی کننــد و انتخــاب
کننــد و از طرفــی بــه آنهــا فرصــت میدهــد کارهایــی را کــه بــرای رشدشــان بهتــر
اســت انجــام دهنــد.
برنامههایــی را کــه فرزندانتــان میبیننــد و شــخصیتهای ایــن برنامههــا
را بشناســید.

بــه فرزندانتــان اجــازه دهیــد ســؤال کننــد ،احساساتشــان را توصیــف کننــد
و بــه اتفاقاتــی کــه در برنامــه تلویزیونــی میافتــد معنــا بدهنــد .نظــر خودتــان
را هــم بــه آنهــا بگوییــد .مثــا نظرتــان دربــاره خشــونت را بــه آنهــا بگوییــد.
دربــاره برنامههــای تلویزیــون گفتگــو کنیــد :دربــاره شــخصیتها،
داســتانها و مضمــون آنهــا بــا هــم حــرف بزنیــد .دربــاره چیزهایــی کــه در آن
برنامــه خوشــتان آمــده یــا خوشــتان نیامــده حــرف بزنیــد .ســؤاالتی مطــرح
کنیــد ،مثــا« :فکــر میکنــی ا گــه تــو اون کارو کــرده بــودی چــی میشــد؟»
دربــاره تأثیــری کــه برنامــه تلویزیــون بعــد از تماشــا بــر خلقوخــو و
حالــت کودکتــان داشــته بــا او گفتگــو کنیــد .بــه آنهــا کمــک کنیــد کلمــات
موردنیــاز بــرای توصیــف احساسشــان را بــه کار ببرنــد ،مثــا :کســل شــدهام،
خوشــحالام ،ترســیدهام ،غمگیــن شــدهام ،هیجــانزده شــدهام ،بداخــاق

یقــرار شــدهام ،نگــرانام و...
شــدهام ،منقبــض شــدهام یــا اســترس دارم ،ب 
ا گــر کودکتــان بعــد از تماشــای برنام ـهای ناراحــت شــده اســت بــه او فضــا
دهیــد دربــاره چیــزی کــه دیــده ،احساســی کــه دارد و علــت آن بــا شــما حــرف
بزنــد .شــاید تــرس یــا نارحتــی او بــه چیــزی در زندگــی واقعیــش ربــط داشــته
باشــد یــا شــاید ترســیده باشــد آن اتفــاق بــرای او هــم بیفتــد .بــا لحنــی آرام
بــا او حــرف بزنیــد ،بغلــش کنیــد ،بــه او آرامــش دهیــد و برایــش یــک کار
ســرگرمکننده یــا تفریحــی تــدارک ببینیــد.
ا گــر برنام ـهای نگرانتــان کــرده اســت ،نظراتتــان را بــه شــبکه تلویزیــون یــا
بــه مراجــع ذیربــط اطــاع دهیــد و ایــن اطــاعدادن چــه بهتــر کــه بــه محــض
دیــدن آن برنامــه باشــد .زمــان ،تاریــخ و شــبکه پخــش آن برنامــه را دقیــق
بگوییــد و علــت نگرانــی و دغدغهتــان را شــفاف بیــان کنیــد.

تماشایاخبارتلویزیون
منظــور مــا از «اخبــار» در اینجــا آن نــوع از خبــر اســت کــه بســیار خشــن و
غیرعــادی اســت و دربــاره بدتریــن اتفاقاتــی اســت کــه در جهــان میافتــد .ایــن
درســت اســت کــه واقعیــات جهــان را نبایــد از کــودکان پنهــان کــرد ،امــا یکــی از
واقعیتهــا هــم ایــن اســت کــه ایــن «اخبــار» فقــط بخشــی از اتفاقاتــی هســتند
کــه در طــول روز در جهــان روی میدهــد .مثــا احتمــال خیلــی کمــی وجــود
دارد کــه اخبــار بــه هــزاران هواپیمایــی کــه هــر روز بــه ســامت بلنــد میشــوند
و مینشــینند کوچکتریــن توجهــی کنــد در حالــی کــه ا گــر بــرای یکــی از ایــن
هواپیماهــا حادث ـهای رخ دهــد تبدیــل بــه تیتــر خبــری میشــود.
کودکان:
بــه انــدازه بزرگســاالن تجربــه ندارنــد و نمیتواننــد تشــخیص دهنــد چیــزی
کــه در تلویزیــون میبیننــد چهقــدر احتمــال دارد در زندگــی خودشــان هــم

اتفــاق بیفتــد.
ممکــن اســت نتواننــد درک کننــد کــه ماجراهایــی کــه در اخبــار نشــان داده
میشــود ماجراهــای غیرمعمــول و نــادر اســت.
ممکــن اســت فکــر کننــد ایــن کــه تصاویــر یــک اتفــاق بارهــا و بارهــا پخــش
میشــود (مثــا تصویــر یــک انفجــار در اثــر نشــت گاز یــا تصویــر بخشهایــی از
یــک روســتا کــه در اثــر زلزلــه یــا ســیل تخریــب شــده) بــه ایــن معنــی اســت کــه
ایــن اتفــاق دائمــا در حــال تکــرار اســت.
در ســنین پاییــن ممکــن اســت نتواننــد معنــای «احتمــال» را درک کننــد.
بنابرایــن ایــن کــه بــه آنهــا بگوییــد «احتمالــش خیلــی کمــه کــه بــرای مــا اتفــاق
بیفتــه» شــاید خیالشــان اصــا راحــت نشــود .آنهــا از ایــن کــه خشــونت را در
محیطهــای آشــنایی مثــل خانــه ،خانــواده ،مدرســه و مهــد یــا نســبت بــه
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کــودکان و حیوانــات ببیننــد ممکــن اســت دچــار وحشــت شــوند.
شما:
الزم است درک کنید که این «اخبار» با کودکان چه کار میکند.
حواســتان باشــد فرزندتــان کــی و کجــا ،در معــرض چــه اخبــاری قــرار
میگیــرد.
بــه فاصلــه کمــی از زمانــی کــه کودکتــان ایــن گونــه «اخبــار» را میبینــد و
حتیاالمــکان هــر بــار کــه ایــن اتفــاق میافتــد بــا او گفتگــو کنیــد .میتوانیــد

بــه او کمــک کنیــد دنیــای اطرافــش را بهتــر بشناســد .بســیاری از بزرگســاالن
حواسشــان نیســت کــه کــودکان ممکــن اســت بارهــا و بارهــا چنیــن خبرهایــی
را ببیننــد ،مثــا وقتــی فــرد بزرگســال مشــغول تماشــای برنام ـهای اســت و
بعضــی خبرهــا بــه صــورت میانبرنامــه کوتــاه پخــش میشــود.
«رژیــم خبــری» کودکتــان را زیــر نظــر داشــته باشــید و متعــادل کنیــد:
محدودیــت بگذاریــد ،موقــع تماشــا بــا او همــراه باشــید و دربــاره چیزهایــی کــه
میبینــد بــا او حــرف بزنیــد.

قانونگذاریمشارکتیباکودک

توبرایمنمحترمی

یــک نکتــه خیلــی کلیــدی دربــاره قانــون گذاشــتن (چــه بــرای تماشــای
تلویزیــون چــه موضوعــات دیگــر) ایــن اســت کــه قانونگذاشــتن کاری نیســت
کــه شــما بــه تنهایــی انجــام دهیــد .ا گــر میخواهیــد کودکتــان بــا قانونــی کــه
میگذاریــد همــراه شــود و بــدون غــر و گالیــه بــه آن پایبنــد باشــد ،الزم اســت بــا
هــم «توافــق» کنیــد .ایــن توافــق در گفتگــوی مشــترک بــا او اتفــاق میافتــد.
گفتگو با کودک
موضــوع و دغدغههایتــان را بــا او مطــرح کنیــد و بگوییــد کــه برایــش چــه
نگرانیهایــی داریــد .بعــد بــا مشــارکت گرفتــن از خــودش ،قانونــی بــرای
تماشــای تلویزیــون بگذاریــد .دالیــل خــود را بــا زبــان کودکانــه بــه او بگوییــد
و از آنچــه کــه از حــرف شــما شــنیده و متوجــه شــده از او بازخــورد بگیریــد.
مثــا «مــن نگرانــم کــه بــه مغــزت آســیب برســه! مــن دلــم میخــواد از حــاال

تــا وقتــی بــزرگ شــدی ،بتونــی راحــت فکــر کنــی ،بازیهــای جدیــد بســازی
و انجــام بــدی ،دوس ـتهای تــازه پیــدا کنــی .وقتــی زیــاد تلویزیــون تماشــا
یشــه و نمیتونــه ایــن کارهــا رو انجــام بــده!» حــاال
میکنــی ،مغــزت خســته م 
از او بپرســید کــه از حرفهــای شــما چــه شــنیده و نظــرش چیســت؟ حتــی
میتوانیــد گاهــی اوقــات آ گاه شــدن بــه ایــن آســیبها را بــه عهــده خــودش
بگذاریــد .مثــا یــک روز کــه کمتــر تلویزیــون دیــده ،حــال و حوصلـهاش و مقدار
بازیهــای دیگــری کــه میکنــد را بــا زمانــی کــه تلویزیــون زیــاد دیــده مقایســه
کنیــد .کمــک کنیــد خــودش بــه بدنــش ،حالــت چشــمانش و احساســی کــه در
ســرش دارد توجــه کنــد:
« االن چشمات چطوری شده؟ آرومه یا میسوزه؟»
« دوست داری االن یه پازل درست کنی؟»

کــودکان معمــوال زمانــی کــه زیــاد تلویزیــون تماشــا میکننــد ،حوصلــه کارهــای
دیگــر را کمتــر دارنــد .معمــوال خســته و کسـل هســتند و کمتــر راضــی میشــوند
بــه ســراغ فعالیتهــای بدنــی ،فکــری و هنــری برونــد.
بعــد از گفتگــو دربــاره نگرانیهــا ،از او بخواهیــد کــه بــرای ایــن نگرانــی بــا
همدیگــر فکــری کنیــد.
اگــر تــا کنــون کودکتــان تجربــه توافــق کــردن و قانــون گــذاری مشــارکتی را
نداشــته ،بــه او چنــد گزینــه پیشــنهاد دهیــد .مثــا:
« میتونیــم قــرار بگذاریــم ســه تــا نیــم ســاعت تلویزیــون تماشــا کنــی .یــک
عالمــت بــرای برنامههایــی کــه خیلــی دوســت داری بســاز تــا بــرای تماشــای
اونهــا یــک جــدول درســت کنیــم».
« میخواهــی بــا هــم بــرای کارهــای دیگـهای کــه بــه جــای تماشــای تلویزیــون
میتونــی انجــام بــدی ،حــرف بزنیــم و برنامهریــزی کنیــم؟»
با در نظر گرفتن سن کودک ،با او توافق کنید.

در نظر داشته باشید:
قانونــی کــه خودتــان هــم نمیتوانیــد بــه آن پایبنــد باشــید ،نگذاریــد.
بعضــی وقتهــا رعایــت قانونهــای ســخت ،رابطــه کــودکان را بــا قانــون بــد
میکنــد.
بــه قوانیــن و توافقهایــی کــه میکنیــد ،مادامــی کــه توافــق جدیــدی
نکردیــد ،پایبنــد باشــید امــا بــا نرمــی ،نــه بــا خشــونت.
کــودکان نیــاز بــه یــادآوری دارنــد .گاهــی اوقــات و نــه همیشــه ،توافــق هــا را
بــه آنهــا یــادآوری کنیــد.
نکتــه خیلــی مهــم ایــن اســت کــه «رشــد و یادگیــری» موضوعــی تدریجــی
اســت .منتظــر نباشــید کــه کودکتــان و رفتــارش یــک شــبه قانونمنــد شــود و بــه
او فرصــت بدهیــد .امــا یادتــان باشــد ایــن فرصــت ،بــه معنــی زیــر پــا گذاشــتن
توافــق مشــترکتان نیســت بلکــه بــه معنــی حمایــت از او بــرای پایبنــد بــودن بــه
قــرار یــا انجــام توافــق جدیــد در صــورت ســخت بــودن قــرار قبلــی اســت.
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کودکچهقدرتلویزیونببینداشکالندارد؟
رســانههای تصویــری از قبیــل تلویزیــون و دیویدی و کامپیوتــر میتواننــد
«ســارق» وقــت و زمــان باشــند.
توصیه ما این است:
کودکان زیر دو سال :خیلی خیلی کم (بهتر است اصال نبینند)
کــودکان پیشدبســتانی :حدا کثــر یــک ســاعت در روز (و حتمــا برنامههــای
مخصــوص کــودکان ایــن ســن را تماشــا کننــد).
کــودکان پنــج تــا هفــت یــا هشــت ســاله :بیــش از یــک ســاعت و نیــم یــا
حدا کثــر دو ســاعت در روز نباشــد( .و ترجیحــا بیــن هــر دو نیــم ســاعت فاصلــه

باشــد).
درســت اســت کــه در تلویزیــون ،دیویدی و کامپیوتــر تجربههــای
ســرگرمکنندهای بــرای کــودکان فراهــم اســت ،امــا الزم اســت چیزهایــی را کــه
کــودکان در ســنین مختلــف بــرای رشــد ســالم خــود نیــاز دارنــد در نظــر داشــته
باشــیم .کــودکان نیــاز دارنــد زمــان کافــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا انســانهای
واقعــی و دلســوز داشــته باشــند ،زمانــی داشــته باشــند تــا بازیهــای
پرجنبوجــوش کننــد و زمانــی را هــم صــرف کســب تجربههــای واقعــی بــا
چیزهــای واقعــی در دنیــای واقعــی کننــد.

یادآوریها
الگــوی فرزندانتــان باشــید :عادتهــای فرزندتــان در تماشــای تلویزیــون
چــه بســا کپــی عادتهــای خودتــان باشــد.
تلویزیــون را کنتــرل کنیــد :نگذاریــد تلویزیــون اختیــار شــما را بــه دســت
بگیــرد.
خوب است که در اتاق فرزندانتان تلویزیون نباشد.
الزم اســت اگــر فرزنــدان خردســالتان تلویزیــون تماشــا میکننــد بــا آنهــا
همــراه باشــید.
برنامههایــی را کــه قــرار اســت دیــده شــوند انتخــاب کنیــد و تلویزیــون را
فقــط در آن زمــان روشــن کنیــد (نــه ایــن کــه صــدای تلویزیــون پسزمینــه
زندگــی روزمرهتــان باشــد).
برنامههــای تلویزیونــی واجــب را ضبــط کنیــد تــا کودکتــان در زمانــی کــه
برایــش مناســب اســت تماشــا کنــد.

کــودکان را ترغیــب کنیــد دربــاره احساســی کــه بعــد از تماشــای برنامههــای
تلویزیــون پیــدا کردهانــد صحبــت کننــد.
وقتــی تبلیغــات پخــش میشــود ،بــا هــم «ا گــه گفتــی کلــک ایــن تبلیــغ
چیــه» بــازی کنیــد.
تلویزیــون را در فضــای اصلــی خانــه (اتــاق نشــیمن) نگذاریــد تــا عضــوی از
خانــواده نشــود.
کــودکان الزم اســت مهارتهایــی یــاد بگیرنــد کــه بــه آنهــا در مهدکــودک و
مدرســه و در ارتبــاط بــا دیگــران کمــک کنــد .بهتریــن راه یادگرفتــن و بهبــود
چنیــن مهارتهایــی ایــن اســت کــه کــودک آنهــا را تمریــن کنــد نــه ایــن کــه
جلــو تلویزیــون بنشــیند.
تماشــای تلویزیــون را بــه یــک گزینــه در میــان تعــداد زیــادی گزینــه تبدیــل
کنیــد.
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کوتاهومفید
چگونهفعالیتییکطرفهرابهیکبازیتعاملیتبدیلکنیم؟
واقعیــت ایــن اســت کــه یکــی از اصلیتریــن ضررهــای تلویزیــون ،یــک طرفــه
بــودن ارتبــاط کــودک بــا آن اســت .ایــن ضــرر بــرای کــودک خیلــی جدیتــر
از بزرگســال اســت چــون مغــز کــودک در حــال شــکلگیری بــوده و نســبت بــه
یادگیــری بســیار منعطــف اســت و ایــن یادگیــری از طریــق تعامــل صــورت
میگیــرد .وقتــی کــودک تلویزیــون تماشــا میکنــد ،در واقــع در حالــت منفعــل
قــرار گرفتــه و مغــز فقــط بــه گیرنــدهای محــض تبدیــل شــده اســت.
قــرار نیســت بــه خاطــر ایــن موضــوع کــودک را از تماشــای تلویزیــون منــع
کنیــم بلکــه میتوانیــم ایــن تعامــل را حیــن تماشــا بــا همراهــی برایــش ایجــاد

کنیــم .میتوانیــم دربــاره کارتــون بــا هــم صحبــت کنیــم و گــپ بزنیــم،
میتوانیــم همزمــان بــا تماشــای تلویزیــون دربــاره موضــوع فعالیتــی حرکتــی
انجــام دهیــم ،میتوانیــم بــا هــم نقاشــی بکشــیم و میتوانیــم روی موســیقی
کارتــون ،بــا هــم آواز بخوانیــم .هــر فعالیــت بازیگون ـهای کــه مــورد عالقــه
کــودک باشــد و بتوانــد مغــز را فعــال کنــد ،کــودک را از حالــت انفعــال خــارج
میکنــد .فقــط نکتــه بســیار کلیــدی ایــن اســت کــه مواظــب باشــیم کــودک را
بــا پیشــنهادها و کارهایمــان کالف ـ ه نکنیــم.
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