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نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون
معصومه سادات موسوی

*

مقدمه

کودک به ی وان حساسترید سد ر

ع تربشت ،در ک اشری خصلشت ع آی ل ه

کودک نقا بسشار مهم دارد .آموزههای که کلودک در ایلد دعران کسلک م ک ل ،
جزع ماناترید اطالیات هست که در ذه ا ثبت م

ون ن زیرا ذهد کلودک سلفش ،

ساده ع بسشار تأثشرپذیر است .امرعزه کودکان ناازیر ،همراه با رسانهها بزرگ م

ون

ع ت ویزیون به ی لوان یکل از جلذابترید پ یل ههای رره گل  ،یضلو مشلترک ع
ج انا ن همه جوام ع تانوادهها ،کودکان را ح اق از ح عد دع سالگ به سمت
تود م کشان تا تما اار تصاعیر ع ون ه ص اهای آن با

 .مشلزان ایلد تلأثشرات

برای همه کودکان یکسان نشست ع به یوام بسشاری ،از جم ه رعش تربشتل ع لشوه
م یریت عال ید مرتب است.
ب ابراید اتت دقشق تأثشرات مثبت ع م ف ت ویزیون ضلرعری اسلتن زیلرا بایلث
تقویت هر نه بششتر آثار مثبت آن ع ارااه راهکارهای مقاب لهای بلا تلأثشرات م فل آن
تواه

 .در اید نو تار سع

ه است پل

از بررسل کارکردهلای ت ویزیلون،

رعشهای کارآم ی برای م یریت تما ای ت ویزیون در کودکان ارااه ود تا عالل ید
بتوان رسالت تود در ررزن پرعری را به اننام رسان .
از نظر رعان اتت یا ر سف  ،کودک یا بزراسال نشلزی مربلوط بله رع  ،رعان ع
* کار اس رعانش اس .

ذهد ررد است .رردی که ذهد ع رعان اع در پایشدتلرید حاللت تلود با ل  ،کلودک
استن صرفنظر از ای که عی از نظر جسمان نق ر ب قامت یا یظلشمالنثله اسلت.
اار ق رت است تل یا بهره هو

رردی ه گام افتار ،ررتار ،انتخاب یا تصلمشماشلری

پایشد با  ،م توان عی را به ی وان رردی نابالغ ع یک کودک در نظر اررت.

1

مدیریت تلویزیون

م یریت ت ویزیون ،به مع ای بکاراشری سازعکارهای م یریت در بهرهم ی مخاطبلان
از ت ویزیون است ع ام مهارتهای مان ل ارلزایا سلواد در تصلوص ل اتت
عیژا های رعان ع ادراک انسانها ،ر ون رسانهای تأثشراذار بر انسلانها ،اهل اف ع
عیژا های ساتت برنامهها ع نشز برنامهریزی ،زمانب ی ع ک تلرل تما لای برناملهها
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م

ود .اهمشت اتت م یریت ت ویزیون از اید رعست که بتوان کارکردهای م فل

ت ویزیون را کاها ع کارکردهای مثبت آن را ارزایا داد.
کارکردهای مثبت تلویزیون
 .1تقویت روحیه اجتماعی کودکان

ت ویزیون با بهرهاشری از تمام امکانات تود ،به ر ل کودکلان از طریلق بلرانگشختد
تمایالت آنها به سمت تالقشت کمک م ک ع با ارااه تصلویرهای پرمع لا ،م توانل
موجبات کورای

خصشت آنها را ب عن ایناد هر اونله م شل جانب ارانله رلراهم

ک  .در عاق به نوی درک نقا ج سشت را بله آنهلا م دهل ن بل ید مع لا کله آنهلا
م رهم نگونه رردی هست  ،نگونه بای عیژا ها ع خصشت تود را به نملایا
بگذارن  ،نه جایگاه در جامعه دارن ع نگونه بای با دیگران تعام دا لته با ل .
پرعرش اید یقای در اذهان کودک ،به عسش ه کارکرد آموز ل رسلانهها ع از طریلق
ررآی یاداشری صورت م اشرد ع اید نوع یاداشری ،ج بهای از یاداشری اجتمای به
مار م آی که برای پرعرش اررادی سازاار

هان که بتوان در بزرگسال  ،تلود

 .1آی .ج  .نوانکور« ،رادیو ع ت ویزیون ع تع شم ع تربشت اتالق کودک»ن ترجمه سعش ایوب ن رص امه
ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ص  124ل .125

را با ه نارهای اجتمای به توب عرق ده  .به نظر هاج 1ع تریپ 2،معان ای کله از
طریق ت ویزیون به ذهد کودک رسوخ م ک  ،تتت تأثشر زمش ههای متفلاعت اسلت.
از سوی زمش ه ذه

بش ه (یع

منمویه رای رردی) ع از سوی دیگر لرای ع

زمش ه اجتمای  ،در ک اشری معان ع تنربههای ت ویزیون دتالت دارن .

3

 .۲آموزش

 .۳ایجاد همبستگی

بر اساس نظر تسول 6ع نارلز رایت 7،یک از کارکردهای اجتمای مثبت رسلانهها ع
بهعیژه ت ویزیون ،ایناد همبستگ ع بسشج ارراد است« .همبستگ به مع ای انتخاب ع
تفسشر اطالیات در متش است که به عح ت ع یکپارنگ رکری جامعه ا اره دارد.

 .3رضا کریم ع متم اصغرزادهن «کودک ع رسانه :ته ی ها ع ررصتها»ن رصل امه ی مل تخصصل
کودک ،نوجوان ع رسانهن ص .66
 .4ی اسک ری ع حسد بشلشرن «رره گسلازی بازنملای نهلاد تلانواده در ت ویزیلون بلا توجله بله
نشمان از جمهوری اسالم »ن رص امه ی م پژعهش نامه پژعها رره گ ن ص .13
 .5ریتانه جعفرین «عیژا های سش مای کودک»ن نشریه تک ولوژی آموز

ن ص.11
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از دیگر کارکردهای مثبت ع مهم ت ویزیون ،آموزش به ارراد است .امرعزه رسانهها بلا
توجه به ارتقای ر اعریهای نوید ،م کو بله آملوزش ع مهارتهلای تزم بلرای
ررااشری نتوه استفاده ع کاربرد ر ون ج ی مبادرت عرزن  .آنان مردم را به یلاداشری
مهارتهای مخت ف که در زن ا به آنها نشاز دارن  ،تشویق م ک ع بل ید ترتشلک
موجک ایناد ک نکاعی ع تشلویق ررااشلری ی لوم ع ر لون ج یل در یامله ملردم
م ون  4.برای مثال در رسانه م جمهوری اسلالم ایلران ،برناملههای بسلشاری از
جم ه آموزش درس ،ساتت کاردست ع یرعسک ،نقا ل ع  ...پخلا م لود کله
م توان بایث ارزایا مهارتهای کودکان لود« .بلا توجله بله یالقله کودکلان بله
تما ای رش م ،م توان برت مطالک درسل آنلان را در قاللک رلش م تهشله کلرد ع در
5
م ارس به ی وان بخش از برنامه درس در ت ویزیون نمایا داد».
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کارکرد همبستگ  ،تقویت یادتهای اجتمای ع حفل اکثریلت نظلرات بله عسلش ه
نمایا انترافها ع برجسته کردن ارراد برازی ه است ع از ته یل ثبلات اجتملای ،
1
پششگشری ع بششتر ارکار یموم را ک ترل ع م یریت م ک ».
یک از ج بههای کارکرد همبستگ  ،تبششد ،تفسشر ع اظهارنظر درباره مع ای رعیل ادها
ع اطالیات استن نرا که رسانه با تبششد ع تفسشر رعی ادها ،جامعه را از بردا لتها ع
تت ش های اونااون ع الاه متضلاد از یلک املر بلاز مل دارد ع بلا همسلان سلاتتد
دی ااههای مردم ،بر همبستگ آنها م ارزای  .دنلش ملک کوایل  2،دربلاره کلارکرد
بسشج م نویس :
تقریباً همه جا از رسانههای جمع توق م رعد م ار م
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را به پشا ببرن ع بعضل

ارزشها ع الگوهای ررتاری ک شل ی را تب شلغ ع تلرعیج ک ل  ،املا بله تصلوص در
رای بتران اید عظشفه اهمشلت بششلتری م یابل  .در برتل کشلورهای در حلال
توسعه ع نشز ارعه از ممالک سوسشالشست  ،عظشفه تهششج ع بسلشج ملردم ،رسلماً بله
رسانهها متول

ه است.

3

کارکرد همبستگ ع بسشج ت ویزیون ،نه ت ها موجک ارزایا یاطفه ع یالقله کودکلان
نسبت به کشور م ودن ب که بایث عح ت ع یکپارنگ کودکان اقوام مخت لف نشلز
م اردد .تقویت هویت دی ع م یکپارنله مشلان کودکلان ،از دیگلر کارکردهلای
همبستگ ع بسلشج ت ویزیلون اسلت کله موجبلات همبسلتگ ارلراد بلرای درلاع از
ارزشهای انقالب ع دراع مق س را رراهم م آعرد.
 .4اطالعرسانی

اطالعرسان  ،دیگر کارکرد مثبت ت ویزیون است .عظشفه رسانهها ع بهعیژه ت ویزیلون،
نظارت ع مراقبت ،تهشه ع رسان ن تبر درباره متش پشرامون اسلت ع لام ملواردی
نون ازارش اطالیات درباره عقای ع اعضاع جامعه ع دنشلا ،نمایلان سلاتتد رعابل
 .1رری ه پششوای ن ص اقت ع نقا رسانه م
 .3منش مبش

در ترعیج آنن مرکز پژعهاهای ص ا ع سشما.

مق س ع متم رضا برزعی ن «جوانان ع مشارکت سشاس از دی ااه نظریههای کارکردی

رسانهها»ن رص امه ی م تخصص مطالعات جوان ع رسانهن ص .1۰

ق رت ع نشز تسهش نوآعری ،سازااری ع پششررت م

ود 1ع کودکان از ایلد طریلق

یاد م اشرن که در آی ه نسبت به مساا رعز آااه ع بهرعز اردن .
کارکردهای منفی تلویزیون
 .1بلوغ زودرس

 .1رضا زیفریانن « اسای ع اعلویتب ی مؤلفههای نقا ت ویزیون در توسعه رره گ کارآرری »ن دع
رص امه ی م پژعهش مطالعات مشان ر تهای رسانه ع رره گن ص .۷2
 .2مشترا متم ی تان ن «تابا م اعم نور ت ویزیون بایث ب وغ زعدرس کودکان م
پایگاه تبری تت ش

ود»ن هر مش لو:

قزعید.1394/۰8/23 ،

 .3پایگاه اطالعرسان آرتاب آنالیدن « 5یام ب وغ زعدرس»ن .1391/۰9/22
 .4جک تی  ،عی بر رام ع ادعیدب  .پارکرن ت ویزیون در زن ا کودکان مان ترجمله متملود حقشقلت
کا ان ن ص .4۰
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هورمون مالتونشد ،ت ظشمار سایت درعنل بل ن ع ک ترلک ل ه سلریت ر ل ب لوغ
جسم است ع کاها تر آن ،م توان به ب وغ زعدرس م نر ود .ت ظلشم تر ل
ی ی به کم ن تابا نور به نشم دارد .ت ویزیون ،نقش
اید هورمون ،عابستگ
ک ش ی در کاها تر هورمون مالتونشد دارد .صفته درتشلان ت ویزیلون ،اجلازه
تولش ع تر اید هورمون در ک را نم ده ع مشزان اید هورمون در تون اررادی
که تا نشمه ک پای ت ویزیون م نشش  ،بسشار کمتر از ح معمول است .کاها ایلد
هورمون در ب ن ،سد ب وغ در نوجوانان را به ت کاها م ده  2.تتقشقات ثابلت
کرده است ج واشری از دسترس کودکان به ت ویزیون ت ها به م ت یک هفته ،بایلث
3
ارزایا  3۰درص ی هورمون مالتونشد در ب ن آنها م ود.
برت رعان اسان ع رعانکاعان معتق ن که مواجهه دایم با برناملههای بزراسلاتن،
م توان به نتوی غشر طبشع تأثشر متش زن ا بزراساتن را بر رعی کودک تسری
ک ع اع را به اجبار ،به نوی ب وغ زعدرس بکشان ن ب وغ که عیژا آن سردرام ،
ایتماد نکردن به بزراساتن ،دا تد رعیکرد سطت بله مسلاا بزراسلاتن ع حتل
4
تمای ن ا تد به بزرگ ن است.
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 .۲آگهیهای تبلیغاتی

اار نه به طور مط ق نم توان همه آاه های بازرالان را دارای کارکردهلای م فل
دانست ،اما با توجه به رق ان ق رت تشخشص ع تمشز در کودکان ع نشز ریایت نکردن
مؤلفههای عاقع در ساتت متتوا ع پرداتتد به جذابشت هر نه بششتر برای ارلزایا
جذب مخاطک ،بسشاری از آاه ها بر کودکان تأثشرات م ف م اذارن  .از اید رع در
اید بخا صرفنظر از کارکردهلای مثبلت ،رقل بله تلأثشرات مخلرب آن پرداتتله
م

ود.

کودکان به دلش توانای های مت عد اتت ع تمشز ن ادن عاقعشلت از غشلر عاقعشلت،
بسشار زعدباعر ع ساده هست ع قادر به تشخشص مقاصل تنلاری تب شغلات بله طلور
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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تودآااه نشست  .ب ابراید «هر پشام که بله ذهد لان ررسلتاده لود ،در حارظه لان
م مان  .از همشد رعست که ک گریو معتق است کودکان بسلشار راحلت تتلت تلأثشر
تب شغات قرار م اشرن  .اغ ک تب شغاران ت ویزیلون ،از رابطله کودکلان بلا عال ی شلان
مکرر تب شغات ،عال ید تلود را تتلت
استفاده کرده ع به آنها یاد م ده که با تکرار ل

تأثشر قرار ده تا آنها نشلز بل ید عسلش ه بتوان ل سلود تنلاری بلاتی را بله دسلت
بشاعرن » 1.استفاده از خصشتهای مشهور برنامههای کودکان ع کارتونها ،بلازیگران،
عرز کاران در تب شغات ،کودکان تردسلال را در تملایز عاقعشلت از تشلال بله ا لتباه
م ان ازد ع سبک ادراک نادرست آنها از آاه ها م

ود.

2

تب شغات بر ارزایا مصرف نشلز تلأثشر بسلشاری م اذارنل  .اسلم ع همکلارانا در
پژعها تود ،به اید نتشنه رسش ن کله مشلان مشلزان تما لای آاه هلای بازرالان
ت ویزیون ع مشزان استفاده از «مواد توراک »« ،لوازم ع عسای » ع «مکانهای تل مات
ع تفریتل » رابطلله مثبتل عجللود دارد 3.همچ للشد بللا توجلله بلله اللزارش «اننمللد
 .1ر.ک :نشک کوهدن «کودکان :ه ف تب شغات تناری»ن ماه امه سشاحت غربن ص .44
 .2ی اکبر توشافتار مق م ع زهرا آقای ن «رسانه ،کودکان ع نوجوانان» ،رصل امه ی مل تخصصل
کودک ،نوجوان ع رسانهن ص.4۰
 .3رضا اسم ع همکارانن «رابطه تما ای آاه های تب شغات ت ویزیون با الگوی مصرف در کودکلان ع
نوجوانان تهران »ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن ص.93

مصرفک اان» انگ ستان ،نشم از عال ید تصور م ک

که تب شغات بازراان بایث

ه که کودکانشان آنق ر غذا بخورن تا تش ه ون ع آنااه بتوان نو ابه ب و ل .

1

از جم ه یواقک اید آاه ها بر کودکان ،تلرعیج سلبک زنل ا ناسلالم ع الگوهلای
ررتاری ع غلذای ناسلالم ع مضلر ،بل توری ،بله عجلود آمل ن نشازهلای کلاذب ع
غشرضللرعری ،مصللرفارای ع تنم ل ارای اسللت .نمللایا زن ل ا تنمالت ل در
تب شغات ،موجک اتتالل در سالمت رعان کودکان به دلشل کلاها یلزت نفل

بله

سبک بهرهم نبودن از رراه اقتصادی ،نارضلایت از زنل ا رع ل ع حسلرت بلرای
دا تد زن ا مرره تواه بود.
ازارش دانشگاه  VCLAدرباره برنامههای ت ویزیلون بشلانگر آن اسلت کله ملرتکبشد
رعالشت تشونتبار در  ۷3درص اعقات ،منلازات نم لون  .حل عد  25درصل از
رعالشتهای تشلونتبار بلا تف لگ اننلام م لود ،در  4۷درصل از عضلعشتهای
تشللونتبار ،هشچاونلله صل مهای بلله قربانشللان عارد نم للود ع  58درصل از آنهللا
هشچاونه دردی احساس نم ک  .اید مسئ ه کودکان را در مورد یواقک به کاراشری
تشونت رریک م ده  .قاب توجه است که ت ها  4درص از برناملههای تشلونتبار
از ازی ههای ض تشونت برای ح مشکالت تشونتبار استفاده م ک  2.تما ای
اید حنم از تشونتهای ت ویزیون  ،یاداشری ع اننام تشونت ،ب احسلاس ل ن
در برابر نتایج زیانبار تشونت ع ترس غشرطبشع از ملورد حم له قلرار الررتد را در
بردارد ع سبک م ود تا کودک بششتر به سمت تشونت تمای پش ا ک  .ی لت ایلد
مسئ ه نشز از اید رعست که عی تصور م ک تشونت ،یک مسئ ه یادی در زنل ا
رعزمره استن بهعیژه در برنامههای که تشونت نهرهای طبشع ع نزدیک به عاقعشت
دارد ،کودکان نشز در بششتر موارد آن را تکرار م ک ل ع در صلورت کله بلا عاکل ا
3
اطرارشان رعبهرع نشون  ،آن را به صورت یک یادت م پذیرن .
 .1ر.ک :نشک کوهدن «کودکانن ه ف تب شغات تناری»ن ماه امه سشاحت غربن ص .44
 .2رعن کارمدن «تأثشر تصاعیر ت ویزیون بر کودکان»ن ماه امه سشاحت غربن ص .4۷
 .3داعد رجب نشان غرب از رؤیا تا عاقعشت ،قاب جادع (آسشکهای ای ترنت ع ت ویزیون در غرب)ن ص .2۰

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

 .۳ترویج خشونت
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بر اساس پژعها ال .راعل هشوزمد ،احتمال برعز ررتار پرتا لگرانه در کلودک کله
بششتر اعقات به تما ای تشونت در ت ویزیون م پردازد ،بششتر است .ن لشد کلودک
باعر دارد که اید برنامهها زن ا را هماناونه که هست ،به تصویر م کش ع تلود
را به طور ج ی ،همسان بلا خصلشتهای تشلد م دانل  1.دکتلر ارعن نشلز ررتلار
ارعه از جوانان را ط  22سال آزمود ع دریارت اررادی که سایات بششلتری را بله
تما ای ت ویزیون اتتصلاص م ده ل  ،در هشلت سلالگ تشلد بودهانل ع در 3۰
سالگ  ،مرتکک ج ایات هول اک بششلتری ل ه ع کودکلان تلود را ب رحمانلهتر از
2
دیگران ت بشه م ک .
از دیگر تأثشرات م ف ت ویزیون بر رعان ع جسم کودکان ،م توان به پُر کردن تملام
اعقات با تما ا کردن برنامهها ،ب نظمل ع اتلتالل در تلواب ،کلاها رعالشتهلای
ه ری ،ی م  ،عرز  ،ارزایا ب تترک ع ناق  ،کاها رعاب یاطف  ،انزعاارای ،
ن مغز ع  ...ا اره کرد.
ضعشف ن نشم ،ت ب
چگونگی مدیریت والدین بر تماشای تلویزیون
 .1مدیریت دسترسی
الف) مدیریت زمان

هانسون ،بر اید باعر است که مفاهشم کله الگلو ل هان  ،باعرپذیرترنل ع بله راحتل
م توان آنها را انتقال داد .به هملشد جهلت عقتل صلتبت از برنامله مل ظم تما لای
ت ویزیون در سایات تاص م ود ،هشچ الگوی بهتر از ررتار عالل ید نخواهل بلود.
همچ شد عقت مشاه ه برنامه مت اسک با عیژا های کلودک مطلر م لود ،الگلوی
ررتاری عی عال ید هست  .اار هر یلک از عالل ید در سلایات معلشد ع ک ترل ل های
برنامه تاص تود را نگاه ک  ،اید ررتلار بلرای ررزنل ان الگلو م لود 3.از ایلد رع
« .1تتقشق در مورد تأثشرات تشونت در رسانهها»ن ماه امه سشاحت غربن ص  16ل .25
 .2به ام رضاق زادهن «نگاه به اثراذاری رسانهها بر ترعیج تشونت در مشان کودکان»ن رص امه ی م
تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ص .63
کرتواهن «کودک ،رسانه ع ارتباط متقاب »ن رص امه ی مل پژعهشل
 .3متم حسد یظشم ع یون
ی وم ع ر ون م یریت اطالیاتن ص .9۰

عال ید برای مؤثر بودن یم کرد مت عدیت زملان  ،ابتل ا بایل تلود را مسلت زم بله
برنامهریزی برای کاها زمان تما ای برنامه ک  .بلرای تتقلق ن لشد املری ،بهتلر
است در حضور کودک مشزان تما ا یا رع د بودن ت ویزیون را در طول رعز متاسبه
ک ع با همفکری کودک تصمشمات برای اعلویتده  ،برنامهریزی ع کلاها زملان
تما ای برنامههای ت ویزیون تود بگشرن .
برای م یریت م ت زمان تما ای ت ویزیون توس کودک نشز ابت ا بای مشزان تما ای
کودک را ک ترل کرد تا مبادا بششتر از مت عده زمان برنامهریزی ود ع قبل از اتملام
زمان ،به اع تذکر داده ود .در صلورت تلاموش نکلردن ت ویزیلون ع اصلرار بلرای
اننام اید کار ،موجک م

ود کودک بفهم که در زمان مقرر بایل دسلت از تما لا

بکش ن زیرا تودش نشز در اید زمانب ی نقا دا ته است ع بای نسبت به تصمشمات
تود ،مسئولشتپذیر با .
ب) مدیریت مکان

اتتصاص دادن ت ویزیون ج ااانه در اتا کودکان ،امری ا لتباه اسلت ع بایل از آن
پرهشز کردن زیرا اید کار موجک ب نظم ع آ لفتگ در تلواب ع بشل اری کودکلان
م

ود .بای با قراردادن ت ویزیون در سالد تانه ارزعن بلر همراهل  ،بلا نظلارت بلر

متتوای برنامههای تما ا

ه ع م ت زمان آن ،مان انزعاارای کودکان ون .

 .۲مدیریت شیوه تماشا
الف) مقررات محدود کننده

عال ید برای م یریت تما ای ت ویزیون ،بای مقررات مت عد ک های در نظر بگشرن
تا «کودک متوجه ود که تما ای ت ویزیون مان یک «حلق» در اتتشلار اع نشسلت ع
اار رعزی عال ی ا اع را از دی ن نه یا مترعم کردن  ،امان نک از حق مسل ماش
ج ا مان ه است» 1.آنها بای با کمک کودک قوانش

را عض ک

 .1مریم کمال نژاد« ،جادعار تانه ما»ن همشهری آنالید.1395/۰5/1۰ ،

ع همله را م لزم بله

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

تما ای برنامههای برنامهریزی نش ه ،ت ویزیون را بایل تلاموش کلرد .مل اعمت در
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ریایت آنها ب ان  .در صورت نقک قانون نشز کانون توجله را عیژال قلانوناریزی
ررد ب ان  ،نه ای که با تأکش بر اهمشت ت ویزیون ،موجک ارز م ج لوه ل ن آن در
ذهد کودک ون  .برت از اید قوانشد یبارت از :تما ا نکلردن ت ویزیلون بششلتر از
دع یا سه سایت در رعز ،تما ای ت ویزیون با توجه به برنامهریزی مشخص ع رع د
نبودن پشوسته آن ،نخوردن ع نشا امش ن نشزی در مقابل ت ویزیلون ،ریایلت سلایت
تواب ع بش اری ،مکرر تما ا نکردن س دیهای کارتون ع تما ای برنامههای زنل ه
برای حف زمانب ی ،اعلویت قلرار دادن اننلام مسلئولشتهای تلانوادا  ،تکلالشف
تتصش

ع سپ

تما ای ت ویزیون.

همچ شد بای پشوسته به کودک او لزد ک ل کله در تملام برناملههای کله م بش ل ،
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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تانواده را نامترم ن ان ع با همراه آنها تما ا ک  .همه ایضای تانواده هم بای در
ه گام تما ا ،بلا یکل یگر دربلاره درسلت یلا نادرسلت بلودن پشامهلای برناملههای
ت ویزیون  ،متتوای برنامهها ع آاه های تب شغات افتعاو ک  1تا کلودک نشلز یلاد
بگشرد به سادا از پشامهای ت ویزیون تأثشر نپذیرد.
ب) مدیریت محتوا

عال ید ارزعن بر برناملههای کودکلان ،بایل آنهلا را بلا برناملههای ی مل  ،موسلشق ،
رش مهای کالسشک ع برت اتبار ع رعی ادها آ ا 2ع کودکلان را تشلویق ک ل تلا از
مشان انواع برنامههای ت ویزیون  ،برنامههای تاص ،مورد یالقه ع م اسلک بلا سلد ع
عیژا های تود را انتخاب ک ن نه ای که به طلور تصلادر تما لاار هلر برناملهای
ون  .برای مثال انتخاب تصادر رش م تخش

که بلا دنشلای عاقعل کودکلان بسلشار

بشگانه با  ،در آنها نوی احساس نا امش ی ،ضعف ع سست نسبت به حوادث پشا
رع در رش م به عجود م آی که مشان آنلان ع دنشلای عاقعل تلویا ع آنچله در رلش م
مشاه ه کردهان  ،راص ه زیادی ایناد تواه کرد .همچ شد اار برنامههای ت ویزیلون
 .1متم حسشد اهآبادی ع مصطف رت هلال بشات ن «سواد رسانهای برای کودکان با تأکش بر پویانمای »ن
ص .18۰
 .2رش شپ نشومد ع باربارا نشومدن «اثرات ت ویزیلون بلر ر ل کودکلان ع نوجوانلان»ن ترجمله اسلمایش
بشابانگردن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن ص .48

بشا از ان ازه رؤیای ع تخش

با  ،کودکان ارزعن بر احساس نوی حاللت غربلت

ع ت های نسبت به متش اطراف تود ،از اننام مسئولشتهای زن ا یاجز ع نلاتوان
م

ون  .ادامه اید عضعشت به ت ریج موجک یصشان کودکان ی شه عاقعشت که آنان را
 .ن انچه برناملههای ت ویزیلون در براشرنل ه مطاللک ی مل

در براررته تواه

رو العاده ع بشا از ظررشت رهم ع ادراک کودک یا رراتلر از سلط ی مل اع ،سلبک
سردرام ع ایناد حالت یصب در کودک تواه

ن زیلرا آنچله را کله از طریلق

ت ویزیون مشاه ه کرده ،مطابق با متش اطراف تود نم بش .
عال ید بای کودک را در انتخاب متتوا همراه ک

1

ع در صورت انتخلاب م اسلک،

آموزش ده  .همچ لشد بایل بلا بکلاراشری رعشهلای هو لم انه ،کودکلان را از
تما ای متتوای نام اسک ارعه س
عی اوی که از نظر س

ان م ک « .برای نمونه م تلوان از نوارهلا

برا کودکان م اسک است ،برا اعقلات کله آنهلا در تانله

هست ع یا زمان که یک برنامه ت ویزیون م اسک طب یا سد کودک نشست ،اسلتفاده
کرد».

2

ذکر اید نکته ضرعری است که اار در موقعشتهلای تاصل مان ل مهملان  ،امکلان
تما ا نکردن برنامههای نام اسک با سد ع رعحشات کودک رراهم نبا  ،عال ید بایل
نسبت به متتوای در حال پخا توجه ع حساسلشت بلاتی دا لته با ل تلا عقتل
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صت ه نام اسب دی ن  ،تالقانه ذهد کودک را مشغول موضوی در متل عده تلارج
از مکان ت ویزیون ک ن زیرا ااه اید صت هها موجک برعز اتتالتت رعانل بلرای
کودکان تواه

 .برای نمونه پ

از پخا سریال «اع یلک رر لته بلود» ،در یلک

مرکز مشاعره ط دع سه ماه ح عد  5۰کلودک مراجعله کردنل کله  13نفلر از آنهلا
مشکالت دا ت  .از مشان آنها تع ادی از کودکان ع بهعیژه دتتربچهها ،دنار روبشلای
 .1مان انا ص شع ن «ت ویزیون با ما نه م ک

 .2قاسم جوکارن «بررس تأثشر ت ویزیون بر کودکان»ن نشریه معررتن ص.115
 .3اضطراب تاص.

3

»ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن ص 1۷1

ع .1۷2

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

به کودکان پاداش ده تا به طور غشرمستقشم زمش ه تودک ترل در انتخاب را بله آنهلا

از مادر

ه بودن ن زیرا در قسمت از رش م ،بازیگر نقا رر ته ( شطان) آتا ل ع

اید کودک را به جاهای دیگر برد .ای ک سریال رعی کودک اثلر نگذا لته با ل ،
عل صت ههای از رش م اثر تلاص دا لت  .بچلهها م افت ل ه گلام کله لکها
م توابشم ع مادرمان م آی تا پتو رعیمان بکش  ،نااهان صت ههای آن رلش م منسلم
م

ود ع م اویشم نک اید همان جد ع آتا است.

1

ج) همراهی فعال و افزایش سواد رسانهای

عال ید بای کودکان را در ه گام تما ا همراه ک

ع اید همراه نشز نبایل م فعل

با « .به یقش ه ناتانسون ،رق ان بتث ع افتعاوی عالل ید دربلاره برناملههای بلا
پشامهای م ف  ،نوی تأیش مثبت ع ب سر ع ص ای ن شد برنامههای ت ق م اردد ع
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

کودکان ن شد م پ ارن که تما ای ت ویزیون ،رعالشت ارز لم ع مفشل اسلت» 2.از
اید رع برعز عاک ا عال ید توصشه م اردد .کودکان نبای یک برنامه یا کارتون را بله
طور پشوسته تما ا ک ن ب که عال ید بای با ایناد عقفله ع طلر پرسلاهای بلرای
برانگشختد ک نکاعی ،ح س اتفا هلای بعل ی ،تشلخشص خصلشتهای مثبلت ع
م ف  ،عاقع یا تخش

بودن داستان ع  ،...تفکر انتقادی کودک را تتریک ک ل ن زیلرا
3

«راهکاری که جهان برای «سواد رسانهای» پشش هاد م ک ل  ،ان یشله انتقلادی اسلت.
ان یشه انتقادی (س ناار) ،یع

درست ان یشش ن در تالش برای پش ا کردن آااه
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 .1رضا مهکامن «مشزارد نق منمویه ت ویزیون باباسف ن »ن رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان
ع رسانهن ص.113
 .2ک

م عزان «بررس عساطت عال ید :رعاب  ،نالاها ع پرساهای برای سواد رسانهای»ن ترجمله

امشر یزدیانن رص امه ی م تخصص رسانه ع تانوادهن ص .115-11۰
 .3بر اساس تعریف که کار اسان حوزه ارتباطات ارااه دادهان  ،سواد رسانهای توانای دستشاب  ،تنزیه
ع تت ش  ،نق  ،ارزیاب ع ایناد ارتباط بله اونلههای مخت لف اسلت .ب لابراید انگشلزه سلواد رسلانهای،
سامان ه رابطهای تردم انه ع بر پایه هزی ه  -سود است .بر اید پایه ،پ م بریم که خص در برابر
زمان ع هزی های که صرف استفاده از اید رسانهها کرده است ،نه نشزهلای را بله دسلت آعرده ع نله
نشزهای را از دست داده است .متم حسشد اهآبادی ع مصطف رت هلال بشات ن «سواد رسلانهای بلرای
کودکان با تأکش بر پویانمای »ن رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ص.149

قاب ایتماد در جهان .با توجه به ای که ق رت تشخشص کودک ،ه وز به انل ازه کلار
ر

نشارته که بتوان آن را به مار آعرد ،همشدق ر که اع به رسانه ایتملاد ص درصل

سلد تلود بله
ن ا ته با ن زمش های را رراهم م ک تا در آی ه بتوانل بله رراتلور ل

تت ش ع نق مطالک آن بپردازد» 1.در اید راستا عساطت رعال عال ید ،بسشار تأثشراذار
است .عساطت رعال از اظهارنظر مثبت یا م ف عال ید درباره مشاه ات ،قضاعتها ع
ارزشهای آنها تشکش م

ود ع ایلد راهبلرد نلوی  ،یع ل حفاظلت از ررزنل ان ع

اجتمای کردن آنها درباره متتوا ع مصرف رسلانهای م اسلک ع نام اسلک ،عسلاطت
رعال  ،کارای نسبت به اتبار ت ویزیون را ارزایا م ده ع عساطت رعال م فل
م ف ل در ررآی عساطت رعال  ،راه است برای ابراز ارزشها ع یقای لان دربلاره
رسانهها ع اثراذاری بر ارزشهای ررزن ان.

2

ناتانسون ع بوتا ،با دستهب ی عساطت رعال (مثبت ،م فل ع ت ثل ) بله طبقهب ل ی ع
تشری افتههای عالل ید در جریلان عسلاطت رعلال کملک کردهانل  .نمونلههای از
عساطت رعال مثبت ،یبارت از« :مد یا ق اید برنامه هستم» یا «اید خصشت عاقعلاً
یال است» .برای عساطت رعال م ف نشز م توان به اید نمونلهها ا لاره کلرد« :ایلد
عاقع نشست» یا «اید برنامه نام اسک است» .برای عساطت رعال ت ث نشز م توان بله
اید مثالها ا اره کرد« :رکر م ک
نشویورک رش مبرداری ع ضب

بع اً نه اتفاق رخ م ده » یلا «ایلد برنامله در
ه است».

3

نشازی نشست کودک تا انتهای هر برنامهای را ببش  .م توان عس برنامه با طلر یلک
سؤال یا طر یک بازی ،حواس اع را از آنچه ت ویزیون پخا م ک  ،پرت نملود یلا
ذه ا را به سمت ع سوی دیگری رعال کردن «مان به نظرت اید آقلا ترسله ررلت

 .1همان ،ص .151
 .2ک

م عزان «بررس عساطت عال ید :رعاب  ،نالاها ع پرساهای برای سواد رسانهای»ن ترجمله

امشر یزدیانن رص امه ی م تخصص رسانه ع تانوادهن ص.12۰-115
 .3همان.

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

بر ررآی اجتمای

ن سشاس کودکان تأثشر م اذارد .اظهار نظر عال ید ل مثبلت یلا

87

ج گ ن کار ک ه  ،بشا ص ای اید تانم مرغه رع در بشاریم» 1.افلتعاوی عالل ید،
به کودکان کمک م ک تلا آنچله را دی هانل  ،تفسلشر ک ل  .صلتبت دربلاره قاللک
برنامههای ت ویزیون  ،متتوای برنامهها ،تفسشر ع توضلش معلان  ،ارزیلاب انگشزههلا،
قضاعتهای ارز

ع تملایز بلشد عاقعشلت ع تشلال 2ع دیگلر متتویلات رسلانهای،

موجک ارزایا «سواد رسانهای» کودکان

ه ع آنها را به مخاطبان رعالتر ،م تق تر ع

3

نکتهس جتر تب ی م ک .

 .۳مدیریت کارکردهای مثبت

برای نقاب ی تأثشرات مثبت در ذهد کودک ،بای الگوهلای ررتلاری ع افتلاری در
رش مها ،انشمششدها ،دیالوگهای منریها ،برناملههای آموز ل ع  ،...را بلا همراهل
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

کودک تت ش ع بررس کرد تا به طور ناتودآااه مهلارت اسلای آنهلا بله کلودک
آموزش داده ود ع با تأیش ع تتسشد به طور غشرمستقشم ،بایث الگلوبرداری از آنهلا
 .برای نمونه توجه به درس توان ن ،مهربان بودن ،مسلئولشتپذیری ع ررتارهلای
م اسک خصشت رش م (کودک) با عال ید ع دعستان بسشار راهگشاست.
عال ید م توان کودکلان را ترغشلک ک ل کله ان یشلهها ع پششل هادهای را کله در
برنامهها آموز

ارااه م

ود ،بلا رعالشتهلای کله در تانله یلا کلالس صلورت

م اشردن پ اشر ک  .ن شد رعالشتهای به کودکان کمک م ک تا از اطالیات که
88

به عسش ه ت ویزیون ارااه م

ون  ،ر لعاتنهتر استفاده ک  4.ت ویزیون به کودکان کملک

م ک تا کتابهلای رملان ع داسلتانهای نمایشل را کله در برناملههای ت ویزیلون
 .1سمشه اصالن ن «نه کس کودک مد را ک ترل م ک

»ن همشهری آنالیدن .1393/۰4/29

 .2یرران ناصری ع همکارانن «بررس مشزان ،نتوه ع انگشزههای کودکان در استفاده از رسانههای سل ت
ع ج ی »ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن ص .54
 .3متم رضا رضای بای ر ع ثریا احم ین «ت ویزیون در کانون تانواده :نگاه به اثرالذاری مثبلت ع
م ف ت ویزیون بر کارکردهای تانواده»ن رص امه ی م تخصص رسانه ع تانوادهن ص .۷2
 .4یشس زاری ع نشره ت اداد هرین «ارتبلاط ملؤثر ت ویزیلون بلا کودکلان :ررصلتها ع ته یل ها»ن
رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ص .1۰۰

دی هان  ،از کتابخانه بگشرن ع ب ید عسش ه آنان را تشویق م ک

به دنبال کتابهلا یلا

منالت که در آنها ،اطالیات بششتری در زمش ه موضویات تلاریخ ع ی مل کله در
ت ویزیون به نمایا در آم ه ،با

 .م توان کودکان را تشویق کرد تا درباره نشزهای

که در ت ویزیون م بش  ،پرسعجو ک

ع از آنچه یاد اررتهان  ،ازار

بله تلانواده

ارااه ده  1.در ایلد صلورت بله ملرعر زملان ،نگلرش اسلتفاده مفشل ع ه رم ل از
ت ویزیون در کودکان ک تواه اررت.
 .4مدیریت کارکردهای منفی
الف) وابستگی

کودکان ،از جم ه نشاز به بقا ،تفری  ،متبت ع  ...ود« .عال ید با الگوسلازی ع انتقلال
مفاهشم م ف  ،با بهرهاشری از الگوهای م اسک ،م توان زمان را که کودکانشان صرف
تما ای ت ویزیون م ک

کله نبایل بک ل  ،بلا رسلانهها ع رعالشتهلای مط لوبتری

جایگزید ک »ن 2مان ررتد به سش ما ،پارک ،با گاه عرز ل  ،کالسهلای مخت لف،
ترغشک ع تشویق به کتابخوان  ،نقا ل دربلاره رعالشتهلای رعزانله ،داستاننویسل ،
تاطرهنویس  ،یاداشری موسشق ع نشز سپردن مسئولشت در کمک به آ لپزی ع اننلام
کارهای تانه ،ارزایا تعام اجتمای از طریق اننلام رعالشتهلای رقلابت در جمل
دعستان ع . ...
رعالشتهای جایگزید ،نه ت ها مشزان یادت ع عابستگ کودکان را نسبت بله تما لای
ت ویزیون کاها م ده ن ب که موجک تنربله هشنانلات ج یل ی م

لود .پلاداش

عال ید برای اننام هر کار مط وب غشر از تما ای ت ویزیلون نشلز م توانل از سلوی
موجک تنربه احساس تو ای ی در کودکان ود ع از سوی دیگلر تأیشل ی بلرای
 .1متم رضا رضای بای ر ع ثریا احم ین «ت ویزیون در کانون تانواده :نگاه به اثر اذاری مثبلت ع
م ف ت ویزیون بر کارکردهای تانواده»ن رص امه ی م تخصص رسانه ع تانوادهن ص .68
 .2متم حسد یظشم ع یون

کرتواهن «کودک ،رسانه ع ارتباط متقاب »ن رص امه ی مل پژعهشل

ی وم ع ر ون م یریت اطالیاتن ص .9۰

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

ت ویزیون نبای جایگزید کارکردهای تانواده ع عسش های برای برطرفسازی نشازهلای
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تنربۀ رعالشتهای دیگری غشر از تما ای ت ویزیون با  .در اید صورت نشاز به بقا ع
حشات ،پششررت ع تعال  ،تعام اجتمای  ،رعاب یاطف ع  ...نشز تأمشد م

ود.

ب) پرخاشگری

تردسللاتن ع کودکللان نبای ل
ت ویزیون با

للاه تصللاعیر ع صللت ههای ج للگ ع تللونریزی از

 .ب ابراید یادت تما ای ت ویزیون را بایل بله اونلهای تغششلر داد کله

امکان تما ای اید نوع صلت هها بلرای آنلان بسلشار متل عد لود .ه گلام پخلا
برنامههای تشونتآمشز یا بای کانال را تغششر ده یا ت ویزیون را تاموش ک ل  .بایل
به کودک توضش ده که مشک برنامه نشستن البته بله اونلهای در تلور م طلق ع
رهم کودک با
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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تا مش یا اصرار اع برای تما ای ایداونه برناملهها کلاها یابل  .در

حضور کودکلان نبایل صلت ههای تشلونتآمشز را تأیشل ک ل ع همان ل کارهلای
تار العادهای با آنها برتورد نمای ن ب که بای توضش ده که بل ترید لشوه بلرای
ح یک مشک  ،رعش تشونتآمشز است.

1

از آننا که بششتر برنامهها از ی صلر تشلونت بله ل ت اسلتفاده م ک ل ع امکلان
مواجهه کودکان با ن شد برنامههای عجود دارد ،عالل ید بایل بله ملرعر زملان ع بلا
بهرهاشری از تفکر انتقادی ،کودک را از تما ای برنامههای تشد م ک « .آنها نبای
درباره خصشت تشد داستان با اع مستقشم حرف بزن ع بله یکبلاره اع را از تما لا
م ک ن زیرا موجک حریصتر

ن کودک م

بایث مقاب ه کودک با نظرات آنها تواه

لود .تلوهشد بله قهرملان داسلتان،

 .برای مثلال دربلاره خصلشت کلارتون

«بدتد» م توان از اع بپرس « :نظرت درباره بدتد نشه  ...بلهنظر ملد عقتل تغششلر
ک مش ه ،تش

ترس اک م

ه ،کاش ق رتا از تودش بود ،نه از سایتا ...االه

سایتا رع ازش بگشرن ،دیگه هشچ نشرعی ن اره ،نه بهتر نبود تودش با ه ع تغششلر
حالت ن ه قشاره تودش قش گتر نشست نق ر تشد ع یصبانشه ».
با اید ررتار کودک عادار به تفکر م

ود ع انگشزه تت ش داستان را با کملک تلانواده

 .1الهه عدعدین «آثار م ف ت ویزیون بر سالمت کودکان»ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن
ص .1۰۷

پش ا م ک  .رکر کردن درباره خصلشتهای داسلتانها ،بایلث م

لود ص درصل

تتت تأثشر قرار نگشرد ع از آنها تق شل نک ل  .همچ لشد االر عالل ید از قبل داسلتان
قهرمانان عاقع مان بزراان ع خصشتهای ایران ع اسالم را برای کلودک افتله
 ،م توان با استفاده از نظرات کودک ،خصشتهای کارتون را با آنها مقایسله

با

ک ».

1

از جم ه راههای دیگر برای الگوبرداری نکردن کودک از ررتارهای پرتا گرانه ،آالاه
کردن کلودک از یواقلک بلرعز تشلونت در زنل ا عاقعل ع پششل هاد ع آملوزش
تک شکهای ح مسئ ه برای ح مشک قهرمان داستان ع مشکالت مشابه در زن ا
خصشتهای تشد تودداری ک ن زیرا عجود نمادها ع تصلاعیر ایلد خصلشتها
در دنشای عاقع زن ا کودک ،نه ت ها بایلث همذاتپ ل اری بششلتر ع غلر
کودک در تخش با آنها بهعیژه قب از تواب م
تأیش

ل ن

ودن ب کله نشلانه ارز لم بلودن ع

خصشتهای تشد در نظر عال ید است.

ج) تبلیغات

تب شغات با توجه به عیژا زعدباعری کودک ،بسشار سری بلر عی اثلر م اذارنل  .از
اید رع تانوادهها بای به طور غشرمستقشم ع برای پرعرش دی ااه انتقادی ،با صلتبت
ع پرسا ،آنها را به تفکر عادارن تا بلا مسلاا مان ل هل فهای تنلاری تب شغلات،
ترعیج مصرفارای ع  ...در ح رهم ان آ ا ون  .به یبارت بلا «صلتبت دربلاره
متصوتت تب شغات به یک مصرف ک ه مقتص ع صلررهجلو تبل ی لون  .بلرای
همشد عال ید بای از کودک سؤاتت بپرس که ذهد اع را تتریک ک ل ن بلرای مثلال
«از نه نشز اید متصول تو ت م آی »« ،رکر م ک عاقعاً به همان تلوب اسلت
که در ت ویزیون نشان م ده »« ،رکر م ک ل ایلد تلوراک سلالم اسلت »« ،رکلر
2
م ک تو نشاز به تری اید عسش ه را داری ».
 .1سمشه اصالن ن «نه کس کودک مد را ک ترل م ک

»ن همشهری آنالیدن .1393/۰4/29

« .2ت ویزیون اضاره تاموش»ن ماه امه هرزادن ص .1۰4

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

عاقع کودک است .همچ شد عال ید بای از تری درتر ،برنسلک ،پتلو ،پوسلتر ع ...
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عال ید م توان با ترغشک کودکان به تما لای آاه هلای بلا متتواهلای آموز ل ،
موجک توجه بششتر آنها به آاه های کمضرر ون  .در صورت اصرار کلودک بلرای
تری کاتهای غشرضلرعری ع تب شغ لون ه ،اع را در برناملهریزیهای ملال تلانواده
ریک ک تا با درک عضعشت اقتصادی تانواده ،دست از تواستههای نابنا بلردارد.
همچ شد با بازیهای معمای ع توجشههای م طق  ،کلودک را بلا ضلررهای تل قالت،
نو ش ن های مضر ع  ...آ ا ک .
د) تمایز فیلم و واقعیت

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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عال ید بای به طور پشوسته ع با تأکش بسلشار ع بهرهاشلری از اسلت تلهای م طقل ع
مثالهای ساده ،تمایز رش م از عاقعشت را به کودک بفهمان تا با الهلام از آنهلا رعالشلت
تطرناک اننام ن ه ن «ن انکه در سال  1355در تهران ،کلودک بلا دیل ن رش مل از
نتربازان ع ررعد آرام ع زیبایشان ،نتر پ ر را بردا ت ع تود را با آن از پشتبام بله
زمشد ان اتت .اار نه کودکان امرعزه بسشار هو م ن  ،اما عیژا های کودکانه آنلان
بایث م ود که دنشای رش م را با دنشای عاقع یکسان بپ ارن ع درص د پشل ا کلردن
آن در عاقعشت بر بشای ع ااه از ایلد رهگلذر بلرای تلود ع اطرارشانشلان ،تسلارات
1
جبرانناپذیری بشارری ».
هـ) کاهش تماشا

ایناد متشط

اد ع بازیهلای تالقانله ع هشنلانانگشز ،موجلک کلاها عابسلتگ

کودک به ت ویزیون م

ود .برای نمونه م توان از بازی «پ هان کردن ت ویزیون» بهلره

برد« .ت ویزیون یک تفری راحت ع عسوسهک ه است ،املا االر کلودک لما آن را
تما ا نک  ،دیگر برایا عسوسهک ه نشز نشست .عال ید م توان ل بلا پ هلان کلردن
ت ویزیون با یک رعکا ،با کودک تلود بلازی ک ل ع بل ید عسلش ه مشلزان سلایت
تما ای ت ویزیون را کاها ده » 2.پانتومشم ،تکمش کردن پلازل  ،برالزاری مسلابقه
 .1الهه عدعدین «آثار م ف ت ویزیون بر سالمت کودکان»ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن
ص .1۰1
 .2ر.ک :پایگاه اطالعرسان عیستان «ترک یادت ت ویزیون نگاه کردن»ن .1394/۰9/11

آ پزی ،توان ا ع  ...نشز جزع موارد مؤثری است که م توان سبک کلاها مشلزان
تما ای ت ویزیون توس کودک ود..
و) کاهش آسیبهای پزشکی

عال ید بای به کودکان بشاموزن که مشزان راصل ه منلاز بلرای تما لای ت ویزیلون را
ریایت ک

ع به جای تمرکز داام نشمها ،در هر ن دقشقله یکبلار ،بله رضلای

اطراف نگاه ک

تا نشمهایشان ضعشف نشود.

هماه گ عال ید با دعستان ع همکالس های کودک برای بهکاراشری سلازعکارهای
جهت م یریت تما ای ت ویزیون ،موجک تشویق کودک به ریایت قوانشد ع کاها
بسشار کم م ک .

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

تأثشرات م ف دیگر دعستان بر عی

ه ع احتمال پششمان اش از ریایلت قلوانشد را
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تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ماره شم ،زمستان .1391
 .8رضاق زاده ،به امن «نگاه به اثراذاری رسانهها بر ترعیج تشونت در مشلان کودکلان»ن رصل امه
ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن سال اعل ،ماره سوم ،بهار .1391
 .9رضای بای ر ،متم رضا ع ثریا احم ین «ت ویزیون در کانون تانواده :نگاه به اثراذاری مثبلت
ع م ف ت ویزیون بر کارکردهای تانواده»ن رص امه ی م تخصصل رسلانه ع تلانوادهن لماره دعم،
بهار .1391

 .1۰زاری  ،یشس ع نشره ت اداد هرین «ارتباط مؤثر ت ویزیون با کودکان :ررصلتها ع ته یل ها»ن
رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن سال دعم ،ماره دعم ،زمستان .1391
 .11زیفریللان ،رضللان « اسللای ع اعلویتب ل ی مؤلفللههای نقللا ت ویزیللون در توسللعه رره للگ
کارآرری »ن دع رص امه ی م پژعهش مطالعات مشان ر تهای رسلانه ع رره لگن سلال اعل ،لماره
دعم ،پایشز ع زمستان .139۰
 .12اهآبادی ،متم حسشد ع مصطف رت هلال بشات ن «سلواد رسلانهای بلرای کودکلان بلا تأکشل بلر
پویانمای » رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن ماره هشتم ع نهم ،پایشز .1393
 .13ص شع  ،مان انان «ت ویزیون با ما نه م ک

»ن رص امه ی م پژعهشل پژعهاهلای ارتبلاط ن

دعره  ،14ماره  ،52زمستان .138۷
پژعهش ی وم ع ر ون م یریت اطالیاتن سال اعل ،ماره اعل ،زمستان  ،1394ص .9۰
 .15کارمد ،رعنن «تأثشر تصاعیر ت ویزیون بر کودکان»ن ماه امه سشاحت غلربن سلال سلوم ،لماره
 ،26هریور .1384
متم اصلغرزادهن «کلودک ع رسلانه :ته یل ها ع ررصلتها»ن رصل امه ی مل
 .16کریم  ،رضا ع َ
تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن سال اعل ،ماره نهارم ،تابستان .1391
 .1۷کوهد ،نشکن «کودکان :ه ف تب شغات تناری»ن ماه امه سشاحت غلربن سلال دعم ،لماره ،15
مهر .1383
 .18مبش

مق س ،منش ع متم رضا برزعی ن «جوانان ع مشلارکت سشاسل از دیل ااه نظریلههای

کارکردی رسانهها»ن رص امه ی م تخصص مطالعات جوان ع رسانهن لماره پشلاپ دهلم ،تابسلتان
.1392
 .19م عزا ،ک ن «بررس عساطت عال ید :رعاب  ،نالاها ع پرساهای بلرای سلواد رسلانهای»ن
ترجمه امشر یزدیانن رص امه ی م تخصص رسانه ع تانوادهن ماره پ نم ،زمستان .1391
 .2۰مهکام ،رضان «مشزارد نق منمویه ت ویزیون باباسف ن »ن رص امه ی م تخصصل کلودک،
نوجوان ع رسانهن ماره هشتم ع نهم ،پایشز .1393
 .21ناصری ،یرران ع همکارانن «بررس مشزان ،نتوه ع انگشزههای کودکان در استفاده از رسلانههای
س ت ع ج ی »ن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتبلاط ن سلال  ،19لماره نهلارم ،زمسلتان
.1391

نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از تلویزیون

 .14یظشم  ،متم حسد ع یون

کرتواهن «کودک ،رسلانه ع ارتبلاط متقابل »ن رصل امه ی مل
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 .22نوانکور ،آی .ج ن «رادیو ع ت ویزیون ع تع شم ع تربشت اتالق کودک»ن ترجمله سلعش ایلوب ن
رص امه ی م تخصص کودک ،نوجوان ع رسانهن سال دعم ،ماره دعم ،زمسلتان  ،1391ص  124ل
.125
 .23نشومد ،رش شپ ع باربارا نشومدن «اثرات ت ویزیون بر ر

کودکان ع نوجوانان»ن ترجمله اسلمایش

بشابانگردن رص امه ی م پژعهش پژعهاهای ارتباط ن ماره  15ع  ،16پایشز ع زمستان .13۷۷
 .24عدعدی ،الههن «آثار م ف ت ویزیون بر سالمت کودکان»ن رص امه ی مل پژعهشل پژعهاهلای
ارتباط ن دعره  ،14ماره  ،5۰تابستان .1386
وبسایتها ،سایتها و روزنامهها
 .1اصالن  ،سمشهن «نه کس کودک مد را ک ترل م ک

»ن همشهری آنالیدن .1393/۰4/29

 .2پایگاه اطالعرسان آرتاب آنالیدن « 5یام ب وغ زعدرس»ن .1391/۰9/22
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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 .3پایگاه اطالعرسان عیستان «ترک یادت ت ویزیون نگاه کردن»ن .1394/۰9/11
 .4متم ی تان  ،مشتران «تابا م اعم نور ت ویزیون بایث ب وغ زعدرس کودکلان م
مش و :پایگاه تبری تت ش

قزعید.1394/۰8/23 ،

 .5کمال نژاد ،مریمن «جادعار تانه ما»ن همشهری آنالید.1395/۰5/1۰ ،

لود»ن لهر

