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 چكيده 

هاي ديگر دستخوش  هاي وابسته به آن مانند بسياري از حوزه در قرن بيستم؛ حوزه ارتباطات و تکنولوژي

هاي اخير محققان از انفجار اطالعات، انقالب تکنولوژي اي شده است. در سال تغيير و تحوالت گسترده

ها، تلويزيون همواره به  آورند. در ميان رسانه ميان مي هاي الکترونيك سخن به ا عصر رسانهارتباطي و ي

تلويزيون در زندگي  تأثيراهميت شتابزدگي ناشي از  ها مطرح بوده است. ترين رسانهعنوان يکي از مهم

آن  ات منفيو تاثير والدين از اين رسانه هاي نگرانيمشابه از ترس و  شتابزدگيهمراه با همواره كودكان، 

است. پژوهش حاضر در تالش است  برانگيز بحث ايموضوع و دغدغه بر زندگي كودكان است. اين مسئله

 تأثيراجتماعي علوم و  شناسي رواندگاه يكه در اين زمينه وجود دارد و از د نظرهايي اختالفبا غلبه بر 

دست آمده از هنظري بهاي  يافتهند. كسي كودكان برر يرسانه تلويزيون را بر مخاطبان اصلي خود يعن

و  ها ترسو بنابراين كند  ميپژوهش حاضر، نگرش شکاكانه نسبت به رابطه كودک ـ تلويزيون را تقويت 

اي صورت  اين پژوهش ماهيتي توصيفي ـ تحليلي دارد و به روش كتابخانه. كند ميرا توجيه  ها نگراني

مديريت بهتر رابطه  برايمناسب به والدين  هاي حل راهاد ، پيشنهپژوهشسهم عملي اين گرفته است. 

 يون خواهد بود.زكودک ـ تلوي

 تلويزيون، كودک. ،تلويزيون شناختيپيامدهاي اجتماعي تلويزيون، پيامدهاي روان واژگان کليدی:
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 مقدمه

اين هستيم.  ها رسانهوسايل ارتباط جمعي و  در اي العاده فوقامروزه ما شاهد تحول و توسعه 

سياره زمين است.  كل بهبلکه مربوط  ،رشد چشمگير مختص يك كشور و يا يك قاره نيست

با طيف  روز روزبهو همچنان،  كنيم ميارتباطي بدون مرز زندگي  يدر حال حاضر، ما در جهان

 هاي كانال، اي ماهواره هاي كانال)مجالت،  هستيمارتباطي مواجه  هاي رسانهاز  اي گسترده

چنين  9بريباره ژوئل را مديريت كنيم. دراين ها آن( كه بايد بدانيم چگونه ..و. راديويي

 سوادي بي، مثل يك انسان داند نميچگونه ارتباط برقراركردن را  امروزه كسي كه» :گويد مي

امروزه خواندن روزنامه، گوش دادن به ( Bree,1993 داند) نميخواندن و نوشتن  است كه

ه است. دش زمرهدر اينترنت يك فعاليت عادي و رو وگذار گشتو  راديو، تماشاي تلويزيون

براي رسيدن به اهداف و  كنند ميبسياري از مردم روزها را يکي پس از ديگري سپري 

بايد بپذيريم كه در ميان انواع  وجود بااينشبيه هم نيستند.  كدام هيچانتظاراتي كه 

تلويزيون نقش اصلي و اساسي براي انتقال كه پيرامون انسان مدرن قرار دارند،  هايي رسانه

بدون ترديد قابل قياس با  ن[تلويزيو] آن كاركرد» و يك رسانه غالب است. دارداطالعات 

نيز  (9185)  9كاپفرر كند. ميبيان  (9115)   9لورسااين موضوع را  .«ديگر نيست هاي رسانه

زيون قدرتمندترين رسانه در ميان اينگونه اذعان كرد كه تلوي توان مي»كه  كند ميچنين بيان 

اگر تلويزيون، چنين جايگاهي در ميان بزرگساالن دارد، پس موقعيت آن  «هاست رسانهديگر 

 ؟خواهد بوددر ميان كودكان به چه صورتي 

پژوهشگران را به سمت اين جعبه جادويي  بيشتردلبستگي و عالقه كودكان به تلويزيون، 

همان( در «)كودكان است پرتي حواسيزيون بهترين وسيله تلو» استكشاند. كاپفرر معتقد 

اواخر قرن بيستم در فرانسه انجام داد؛ تلويزيون يکي از  در( 9115) 1 گريمتحقيقاتي كه 

سومين فعاليت كودكان  9111در سال  كه طوري بهجوانان بود ودر ميان ن ها رسانه ترين محبوب

مدرسه قرار  و درست بعد از فعاليت خواب و فتر مي شمار بهزمان و بودجه  نظرفرانسوي از 

كه در فاصله  دهد ميگزارش  كودكان مصرف و بازاريابيعنوان با . بري در كتابش گرفت مي

ساعت در  95تلويزيوني از  هاي برنامهكردن كودكان به  زمان تماشا 9119تا  9181هاي سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bree 

2 Lurçat 

3 Kapferer 

4 Grrem 
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 1، كودكان بين (9181)  9رويالات . براساس تحقيقيابد ميساعت در هفته افزايش  19هفته به 

 درو اين  اند مشغولساعت در سال به تماشاي تلويزيون  هزارمتوسط حدود  طور بهسال  1تا 

تا  8بين  هاي بچه. براي برند ميساعت در سال را در مدرسه به سر  899است كه فقط  حالي

ساعت را در مقابل  199 هزار و اين گروه سني كه طوري به .سال، وضعيت خيلي حادتر است 91

مدرسه  هاي صندليساعت روي  999فقط  كه درحالي كنند. مياين جعبه جادويي سپري 

 باهم مغايرت دارند. ندرت بهمتعدد وجود دارند كه  هاي نمونههستند. 

گرفته اين  انجام( 9189) 9سالمونيك تحقيق علمي كه در ايتاليا و توسط جاناكوم و 

اما  ،كردن تلويزيون در ميان همه كودكان نقش مهمي دارد كه تماشا كند مي تأييدحقيقت را 

اين شرايط در آمريکا  .است تر حساسو  تر مهمسال اين جايگاه خيلي  99تا  8در ميان كودكان 

سالگي كودک شروع به نگاه كردن  9. از سازد مياستفاده از پديده جهاني تلويزيون را آشکارتر 

 سپريساعت در روز را در مقابل اين صفحه نمايش  9متوسط  طور بهو  كند ميتلويزيون 

ساعت در روز را  9به طور متوسط  آموز دانشدر لهستان، يك  .(Adler et Faber,1980) كند مي

ساعت در روز،  1پسر در مدارس ابتدايي،  9پسر،  1و از هر  پردازد ميبه تماشاي تلويزيون 

كه هرگز  رسيم مي، به اين نتيجه درمجموع. (Romanowska,1994) كند ميتلويزيون نگاه 

تماشاي تلويزيون يك جايگاه يکنواخت و ثابتي را در زندگي كودكان ندارد و شواهد نشان 

. اين يابد ميافزايش  سال به سالكردن تلويزيون،  هاي اخير، زمان تماشاكه در سال دهد مي

به  خود بايك نگراني و استرس را  جايگاه و نقش تلويزيون در زندگي كودكان، سرعت و شتاب

كه آگاه به تاثيرات شديد تلويزيون بر رفتارهاي  شناسان جامعهدنبال خواهد داشت. در ابتدا، 

روانشناسان كه  ازآن پستلويزيون، ابراز نگراني كردند.  گر كنترلاجتماعي بودند، نسبت به قدرت 

عميق  تأثير، در مورد كردند مير عال گيرنده در مقابل صفحه نمايش كافبراساس نظريه ان

 هيپنوتيزم توزيع، تحول، مانند هايي واژه تلويزيون بر روانشناسي مخاطب ابراز نگراني كردند.

 اين به واكنش در مديران، نهايت در شد و منتشر كاري يا دستکاري خواب مصنوعي( و فريب)

 تالش و دادند، انجام تلويزيون تتأثيرا روي بر بازاريابي زمينه در را متعددي تحقيقات حمالت،

 نمايش صفحه مقابل در مخاطبان كنند ثابت و بگيرند ناديده نظريه منفعل بودن را تا كردند

متقاعدكننده و بينابين  طوركلي به اين نتيجه برسند كه يك ارتباطات هستند و به فعال كوچك

 هاي جنبه كشف براي و ن،تلويزيو اثرات درک منظور به .بين تلويزيون و مخاطب وجود دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنابراين، .دهيم هاي متفاوت را موردبررسي قرار مي روش رسانه، اين از ناشي مشکالت از مختلف

 ارتباط اين چارچوب در تلويزيون و كودک مشکل اجتماعي، و شناختي روان فلسفه براساس

 شود عي مياين پژوهش شامل چهار بخش خواهد بود. در نخستين مرحله س .شد خواهد تحليل

 را تلويزيون اجتماعي و رواني تأثير دوم بخش يك تعريف كامل از رسانه تلويزيون ارائه شود. در

 مصرف از ناشي كودكان به آسيب عامل ترين اصلي سوم، قسمت شود. در مي توصيف كودكان بر

 در كه افرادي براي را هايي توصيه و ها حل راه آخر، بخش در .كنيم مي شناسايي را تلويزيون

 .داد خواهيم پيشنهاد هستند، كوچك نمايش صفحه و كودكان بين دوستي مديريت با رابطه

 تعريف رسانه تلويزيون

 ابزارهاي يکي از» عنوان به طوركلي به تلويزيون ريزان، برنامه براي چيست؟ جايگاه تلويزيون

 و شناسان روان نظر ( طبقKotler et Dubois,2009) شود مي تعريف «جمعي ارتباطات

 زندگي، شيوه در تحوالت ايجاد عامل «اجتماعي پديده» يك عنوان به تلويزيون شناسان، جامعه

 (.9115لورسا،) است وبيان تفکر روش ها، عادت

 ون،يزيحضور تلو يدارياز، پا يقدرت ناش نيا نويسد مي، شود مي شتهآنچه در مطبوعات نو

 نيكه به ا رسد مي منطقي شدن بحث، به نظركامل  يبرا و يصوت هاي جلوه قيو تلف بيترك

قدرت  يدارا ونيزيمکمل هم باشند. واضح است كه تلو توانند مي فيتعار نيكه ا ميبرس جهينت

از مردم است، اما  ياديقدرت انتقال اطالعات به تعداد ز يدارا نياست، همچن يينفوذ باال

اطالعات  ونيزيتلو سويي ديگر، . ازانکار كند زيآن را ن پذيري تحولقدرت  تواند نمي كس هيچ

 شنهاديپ ونيزيكه از تلو يفيتعر ،سترو ا در پيش. با توجه به آنچه دهد ميرا انتقال  افتهيرييتغ

اطالعات  دهد مياست كه اجازه  يارتباطات جمع لهيوس كي ونيزياز: تلو است عبارت شود مي

 ود.وع منتقل شمتن فيبزرگ با ط امعهج كيبا قدرت به  افتهيرييتغ يعموم

 دهد میرا انتقال  تغيير يافتهاطالعات  ونيزيتلو

را با  و حادثه داديبلکه رو دهد، مياطالعات را انتقال  تنها نه ونيزيكه تلو دانيم مي خوبي به ما

( 9115لورسا ) ليدل نيكند. به هم ديآن را تول تواند مي ي، حتدهد مي رييتغ ،آنكردن  تقويت

 رسد ميبه نظر : »گويد مي نيچن «ونيزيشده كودكان توسط تلو ين زندانزما» در اثرش به نام

 نيا ريها وجود داشته باشد، در غ آن اي رسانه يامدهايپ قيتنها از طر دادهايرو از ياريكه بس

پنهان، تنها با نشان  اي، آشکار تواند مي ونيزيتلو .....شوند و يا وجود ندارند ميلغو  تقريباًصورت 
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 ،به فرد توانيم مينبودن اعتبارات را مشخص كند ما  ايو اظهارنظر، معتبر بودن  ريدادن تصاو

نشان دادن  يقاز طر توانيم مي. ما مييبگو گريد يزيچ يحت ايگفته است و  وخالف آنچه كه ا

از  ياريمسئله توسط بس نيا.....« ميجلوه ده داشتني دوست ايرا مشمئز كننده  ،زيآن چ ،لميف

قدرت »( در كتاب خود تحت عنوان 9111)9كوربه. ه استقرار گرفت يرد بررسپژوهشگران مو

 اي از دستهاز اعدام  يصربستان، ما جز بخش اي نيفلسط جنگ در: »نويسد مي نيچن «ونيزيتلو

رغم  عليتظاهرات،  كيدر  بينيم و يا نمي چيزيناشناس  راندازيت يك پر خشاب ايمخالفان و 

هاي ناشي  سوزي ظاهركنندگان، چيزي جز خشونت و آشوب و آتشپررنگ نشان دادن خواسته ت

 «شود. از تظاهرات ديده نمي

 است تغييردهندهاثر  كي یدارا ونيزيتلو

كند: راه و روش  جاديا يچندبعد راتييتغ تواند ميروزمره  يزندگ هاي جنبهدر تمام  ونيزيتلو

 گران،يخانواده، رابطه با د ياعضا نيروابط ب نيهمچن ،يسرگرم دن،يغذا خوردن، لباس پوش

به گسترش گناه در حوزه اخالق و  ياديموضوع تا حد ز نيا .يجنس يروابط عاشقانه و زندگ

تا  م،يخود نگاه كن رامونياست كه به پ ي. فقط كافكند مي كمك ها ارزش ثباتي بيرفتار و 

ورش را بکند تص توانست مي يچه كس ما درهم شکسته است. يايكه تا چه حد دن ميمتوجه شو

برنامه پرطرفدار تلويزيوني در ) آكادميمثل استار  يمستند ن،ياز ا شيسال پ نيكه چند

 شد( هاي رسمي پخش مي فرانسه كه از شبکه

 يها هم بودند و در كالس باي مدت محدود يبرا كننده شركتآن جوانان دختر و پسر  در

و پخش شود. در  ديـ مسلمان تولعرب  هاي شبکهدر  كردند، يخواندن و رقص شركت م ميتعل

 گاهي بلکه پذيريم ميرا  هايي برنامه نيچن كيپخش نفوذ و تأثير  تنها نهامروزه ما  قت،يحق

( ونيزي)تلو كوچكجعبه  نيا تأثيراست كه تحت  نروش و واضح .ميهست زيها ن قدردان آن

 يقدرت قو نياعث اب يزي. اما چه چشوند ميمتحول  اي گسترده صورت به ها منشو  اتياخالق

 ها معتقد است نگرش ساز مدللورسا با ساخت ابزار اثرگذار و » شود؟ مي ونيزيتلو دهندهرييتغ

گذارد خيلي بيشتر از خواندن همان موضوع در  تأثيري كه تصوير بر ذهن مخاطب ميكه 

 جه،ي( در نت1995لورسا، « )داردبر احساسات  ميمستق روزنامه يا مجالت است و تصوير تأثير

هستند محتوي احساسي قوي  كي يدارا ،گيريم ميها قرار  كه ما در معرض آن هايي برنامهاكثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Courbet 
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و اين امر به لطف زمان اختصاص  دارند يبرتر ،و هدف آن برنامه يمنطق يكه نسبت به محتوا

و ديگر افراد  جاي بحث و صحبت پيرامون برنامه است. همانند لورسا داده شده به تصاوير به

 گرفتند و اعالم كردند ( نيز تحت تأثير اين حقيقت تلويزيوني قرار9999) 9ربه و فوركتكو

هاي تلويزيون هستند كه  حركت، عمل و ريتم سه كلمه كليدي جديد حاكم بر اهداف برنامه»

عنوان يك انتخاب استاندارد، تنها معيارها براي  طور استثنايي و غيرمعمول متأسفانه به به

رو تلويزيون بسياري از محققان را  از اين« گردند. هاي تلويزيوني محسوب مي گزينش برنامه

رساني است،  كند، كه مخاطبان خود را آگاه كند تا رسالتش را كه آموزش و اطالع متقاعد مي

هاي پرطرفدار و پربيننده و  گذاري و رسالت جديدي كه شامل توجه به كانال رها كند و به ارزش

 (Blind et pool,2002ها است، تکيه كند)  تصادي آنبرآورد مالي و اق

 تاثيرات و استفاده تلويزيونی توسط کودکان

رسيم كه  بينند؟ با بررسي مختصر به اين نتيجه مي كودكان به عنوان برنامه تلويزيوني چه مي

متعلق به  هايي كه برند، از برنامه ها لذت مي هاي متعلق به آن همان اندازه كه از برنامه كودكان به

 هايي مثل برند. براي مثال برنامه ها لذت مي كنند و از آن ها نيست هم احساس رضايت مي آن

بينند. اين روزها،  ها را مي كه متعلق به والدين است، اما كودكان هم آن (بازي، فيلم و سريال)

نها در ساعت هاي كودک كه ت هاي مرتبط به كودكان در حال افزايش هستند و زمان برنامه كانال

 91شد به سر رسيده. در حال حاضر2 كودكان اين امکان را دارند كه  محدودي از روز پخش مي

ها توجه  همه اين شبکه هاي مختلف ببينند. هاي كارتوني بر روي كانال روز را فيلم ساعت شبانه

ه همچنان مسابق»كند:  ( بيان مي9999) 9طور كه لووي كنند و همان ها را به خود جلب مي بچه

آيا كودكان برنده « هاي تلويزيوني كودكان وجود دارد ادامه دارد چون هنوز جا براي ديگر شبکه

تواند  ها است مي هايي كه پيش روي آن اين مسابقه خواهند بود؟ يا بالعکس اين تنوع انتخاب

 شان محسوب گردد؟ شناختي را تهديد و مانعي براي آموزش و يادگيري سالمت روان

 های فيزيكی( های فيزيكی )دخالت ریدرگي

تحقيقات زيادي براي بهتر درک كردن تأثير فيزيکي تلويزيون بر روي كودكان صورت گرفته 

است. اكثر نتايج از تاثيرات رواني منفي تلويزيون بر روي كودک حکايت دارند كه در ادامه به 

 : گردد ها اشاره مي ترين مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Fourquet 

2 Lewi 
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 وابستگی يا اعتياد ●

، نشان داد كه با كودكان كودكستان انجام گرفت( 9115) لورسا شخصي كه توسط يها مصاحبه

اين پژوهشگر، اين نوع وابستگي،  تلويزيون تاثيرات وابستگي روي كودكان دارد. طبق نظر

مندي از برطرف  وسيله نوعي ارتباط شرطي بين مشاهده منظم كودكان به تلويزيون و رضايت به

 دگي شخصي است.شدن نيازهاي اصلي در زن

است. بازگشت به چنين  شده از زمان كودكي گوش دادن، امري اثبات» گويد: لورسا مي

ها و  ازاين ريتم خورد به همراه غذا خوردن، پيش هاي بيولوژيکي پيوند مي هايي كه با ريتم بخش

ين ا« ها، روي زمان خواب و خوردن غذا تأثير خواهد گذاشت. يا به عنوان جانشيني براي آن

ها نشان دادند كه اغلب  نيز ديده شد. آن (9111)9هاي لورش و همکاران وابستگي در پژوهش

نگاه كردن كودكان به تلويزيون با چيز ديگري مثل بازي كردن يا خوردن عصرانه همراه است. 

برخي پژوهشگران ديگر، براي نشان دادن اين وابستگي، تالش كردند تا تلويزيون را معادل يك 

مخدر با مراحل مختلف مسموميت بيان كنند: جرقه يك لذت غيرقابل وصف، ميل به پيدا ماده 

كردن اين احساس، نياز به زياد كردن دز براي رسيدن به اثر اوليه، مصرف هميشگي براي يك 

بيلند و پول، ) لذت پنهان و سرانجام وابستگي كامل به يك سندرم واقعي كه سرپناهي ندارد

9999) 

 شناسايیتقليد و  ●

( با كودكان كودكستان انجام شد نشان داد كه 9115) هاي مشابه كه توسط لورسا مصاحبه

اي براي  هاي خاص و كليشه ها و مکان تواند ترويج دهنده شخصيت حال مي تلويزيون درعين

ها داراي ارزش و مقام خاصي در بين كودكان  كودكان باشد. به اين ترتيب اين كاراكترها و مکان

شوند هرچند برخالف شخصيت وجودي  ها مي ها، مقلد صرف مدل شوند. لذا بعضي از آن مي

تقليد كردن از  آورند. ها را درمي پردازند و اداي مدل ها باشند و بعضي تعمدي به تقليد مي آن

هاي كارتوني، بازيگر خردسال و يا نوجوانان عاشق با توجه به نمايش  هاي معروف قهرمان مدل

ها  شوند و در بازي اجتناب است. اين تقليدها در گروه ظاهر مي ل روز، امري غيرقابلها در ك آن

كنند. اين تأثير و نفوذ در اشکال جديدي مانند شيوه صحبت كردن و شيوه  خود را تقويت مي

آميز است  دهند. از سويي در زمينه تقليدهاي خشونت كودكان خود را نشان مي لباس پوشيدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lorch et al 
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بنابراين گاهي جنايات انجام  شود. زننده و فريبنده اعمال مي صورت گول يون بهكه فعاليت تلويز

 هاي ديده شده در تلويزيون خواهد بود. شده توسط كودكان بازتاب صحنه

 خشونت  ●

ويژه به دليل  شود به بين افراد مي نشان دادن خشونت در تلويزيون باعث نگراني بيشتري در

هايي كه متأثر از  آمريکا نخستين تحقيقات در مورد خشونتتأثير آن بر روي كودكان. در 

تلويزيون بود، انجام شد. بدين ترتيب يکسري تحقيقات از سوي وزارت بهداشت آمريکا در مورد 

ارتباط بين تماشاي تلويزيون و رفتار پرخاشگر كودكان، انجام گرفت و نتايج نشان داد كه 

هم ايجاد رفتارهاي نابهنجار در كودكان است. با اين هاي ديده شده از تلويزيون عامل م خشونت

آميز، باعث تحريك اميال نهفته پرخاشگر در هر  وجود، مسلم است كه ديدن تصاوير خشونت

توان اين نظريه را بررسي  حداقل به دو دليل مي (9999) بيلند و پولشود. طبق نظر  انسان مي

باشته شده توسط ضبط غيرفعال تصاوير كه ما نخست ناتواني از رهاكردن بار احساسي ان» كرد:

هيچ كنترلي روي آن نداريم و منجر به تقويت غيرقابل انکار پرخاشگري است كه دير يا زود با 

هايي كه براي مردم  ها و سريال ها، برنامه شود. دوم، خشونت در فيلم بدترين حالت خود بيان مي

شوند بخش  ي كه براي نوجوانان ساخته ميشود. توليدات شود، يك ارزش محسوب مي ارائه مي

بردن و  آميز هستند: زدن، كشتن، نابودكردن، انفجار، از بين هاي خشونت زيادي شامل صحنه

پژوهشگراني چون  «هاي مکرر كه در واقعيت زندگي كودكان ما وجود ندارند. كردن شکنجه

كه تماشاگر را به يك  يطور ( معتقدند كه خشونت امري مسري و واگير است، به9115) لورسا

كند. خشونت تأثير و قدرت نفوذ بااليي دارد. طبق نظر  مأمور يا يك قرباني احتمالي تبديل مي

شوند، احساسات  ها ديده مي آميز كه از طريق تلويزيون، فيلم و يا كارتون لورسا، اعمال خشونت

ستند و طبيعتاً كنند. احساسات و هيجانات داراي يك قدرت روحي بزرگ ه را تحريك مي

رغم نظر يکسان محققان روي تأثير  شوند. علي كودكان بيش از همه قرباني عواقب عاطفي مي

ها سعي در توجيه قانوني و تصويب  خشونت از طريق تلويزيون بر روي كودكان، برخي از آن

ها  آن روي صفحه تلويزيون دارند.( خيالي يا واقعي) آميز هاي خشونت نشان دادن صحنه

تقدند خشونت، بخشي از زندگي و بالطبع بخشي از فرهنگ است. از آن به بعد، خشونت مع

كند، كودک را براي زندگي آماده و او را به جهان بزرگساالن هدايت  نقش مبتکرانه ايفا مي

آميز ايفا  هاي خشونت كند. دومين استدالل نقش كاتارسيس است كه تماشاگر صحنه مي

و ديدن خشونت به اين ترتيب « پااليش و تطهير»ي يوناني به معناي ا كند. كاتارسيس واژه مي
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كند. براي  احساسات و هيجانات سركوبگر و مخرب كه در درون تماشاگر وجود داشته را آزاد مي

اي همچون تلويزيون و از سويي كودكاني كه قدرت  ( اين رويکرد با رسانه9999) بيلند و پول

( نيز تئوري كاتارسيس را رد 9115) واند سازگار باشد. لورسات نمادسازي محدودي دارند، نمي

اي  كننده رسد كه تلويزيون اثرات تقويت كند و با بسياري از همفکرانش به اين نتيجه مي مي

روي كودكان دارد حتي اگر لزوماً به مرحله عمل هم نرسد. در نهايت، ما به اين نتيجه خواهيم 

يد و از سوي ديگر با اشباع تماشاي تلويزيون، آموزش خواهند سو با تقل رسيد كه كودكان از يك

آميز قرار بگيرد، اين احتمال  هاي خشونت ديد. اگر كودک چندين ساعت در روز در برابر برنامه

 وجود خواهد داشت كه احساسات وي در قالب فرم ديگري ظهور پيدا كند.

 پديده زوال شخصيت ●

زوال شخصيت است كه باعث سردرگمي  تلويزيون، اثر يکي ديگر از پيامدهاي منفي تماشاي

شود.  كنندگان تلويزيون مي ترين مصرف بين عالم خيال و واقعيت در بين كودكان يعني بزرگ

ها، كودكان  ( بررسي شد. او نشان داد كه با ديدن برنامه9115) نيز توسط لورسا اين موضوع

فقط يك تماشاگر صرف و اين  تند و نهكنند كه بخشي از تاريخ يا آن رويداد هس تصور مي

 ها بعد از تماشاي فيلم يا كارتون نيز همچنان ادامه داشته باشند. توانند تا مدت تصورات مي

طبق نظر اين محقق، دور شدن كودكان از واقعيت بيشتر به دليل وجود تلويزيون است تا سن 

كند.  ا به خانواده معرفي ميحقيقت، تلويزيون در قالب تصوير، زندگي اجتماعي ر كودک. در

گيرد و او نيز پذيراي آنچه  بنابراين يك فرم تغييريافته از جهان در اختيار كودک قرار مي

 طوري كه لورسا شود. اين پذيرش همراه با فاصله گرفتن از واقعيت خواهد بود به بيند، مي مي

ي است كه ما چيزي از آن تلويزيون، جهان نيست اما توهمي از دنياي» كند: اشاره مي (9115)

كودكان در » شود: ( نيز ديده مي9999) بيلند و پول چنين تفکري نزد« بينيم جز تصوير نمي

هاي  بينند بلکه شبهي از آن را مطابق محتويات برنامه زمان ديدن تلويزيون واقعيت را نمي

ساز  يك شبيهبنابراين توانايي درک، تحليل و قضاوت كودكان روي « بينند.. تلويزيون مي

كند. اين پارادوكس وضعيت  ها را كامالً از كنترل جهان، ناتوان مي شود كه آن پيکر انجام مي غول

 كند كه تلويزيون توهم نزديك شدن مردم را به واقعيت به تلويزيون اين پرسش را مطرح مي

ظر اكثر مطابق ن»كند.  ها را از واقعيت جدا مي نوعي آن حقيقت به آورد اما در وجود مي

گانه و ارتباط مستقيم با  شناسان، ارتباط با واقعيت، نيازمند فعاليت، استفاده از حواس پنج روان

 (9111) لورسا «ديگران است.
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 شناختی ثباتی روان بی  ●

تحركي در مقابل صفحه نمايش تلويزيون موجب انباشته شدن تنش در سيستم عصبي شده  بي

كردن  ها مانند بازي كند برخالف بسياري از فعاليت پيدا نمي كه هيچ راه خروجي براي آزاد شدن

دارند:  ( اظهار مي9999شود. بيلند و پول ) مثال، كه باعث تعادل بين روح و جسم، مي عنوان به

ثباتي  انجامد. اين بي هاي حركتي نمي تماشاي تلويزيون به تعادل بين احساسات و مهارت»

هاي روحي در مقابل صفحه نمايشگر  يم انباشته شدن تنششناختي ناشي از عملکرد مستق روان

 «تلويزيون است.

 شناختی و فكری ثباتی روان بی  ●

هاي  خواندن، بازي) هايي چون دهند كه معموالً تلويزيون جايگزين فعاليت تحقيقات نشان مي

ت ها در رشد روحي، عاطفي و فکري كودكان اهمي شود كه اين فعاليت فکري ورزش كردن( مي

كردن و  با كنترل دهد كه ها پياژه نشان مي شناسان و در ميان آن زيادي دارند. تحقيقات روان

دست آمده  اطالعاتي كه صرفاً از طريق صدا و تصوير منفعل به آموزيم. كردن است كه ما مي عمل

اولين كسي است كه مطرح  (1989) 9باشد ناپايدار و ناقص خواهند بود. با اين حال ماريت

هاي ديگر به ظاهر سودآور تأثير مخرب ندارد.  كند تماشاي تلويزيون هميشه روي فعاليت مي

طبق نظر اين نويسنده تماشاي تلويزيون برعکس باعث تشويق كردن كودكان به انجام يك 

بعدي و فردي آماده  ها را براي خروج از يك فضاي تك شود و آن سيستم ارتباطي كارآمدتر مي

بدون  رديمورد توجه قرار بگ بايد( 9181) تيارائه شده توسط مار هاي استدالل ،كند. مطمئناً مي

 .باعث شود تواند ميكه  يضرم يامدهايو پ كودک يبر رو ونيزيتلو تأثيرغافل شدن از 

 زميپنوتيه اثر  ●

كودكان  يبر رو ونيزيتلو هيپنوتيزم تأثير بر ديكأت 9لوساتوچون لورسا و  ياديز سندگانينو

 حركت بيكودک را  رايكودكان دارد ز يرو انگيزي شگفت تأثير ونيزيطبق نظر لورسا تلو دارند.

در  ونيزيمتناوب و منظم تلو كردن تماشا قياز طر تحركي بي ني. اكند ميو مجذوب خود 

و  كند مي جاديا شناختي روان ايدئال تيوضع كيحالت  نيدر ا ونيزي. تلوگردد مي دجايكودک ا

 .«كردن هيپنوتيزم »جز ستين يزيآن چ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mariet 

2 Lussato 
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لوله اشعه  كي يكه نگاه مداوم به نورده مياست بدان يكاف اتييبدون وارد شدن به جز

 رندهيحالت پذ ني. ما در اشود ميدر انسان  اريـ هوش مهيحالت ن كي جاديباعث ا يكاتود

 ونيزيخاموش كردن تلو يچون نقد كردن و حت هايي فعاليتو ناتوان از انجام  ها پيشنهاد

هستند تحت  پذير آسيب يو عاطف يكودكان را كه به لحاظ فکر شتريموضوع ب ني. اميهست

 .دهد ميقرار  تأثير

 یاجتماع یامدهايپ

در اين  .آن است يمنف تأثير از يحاك ونيزيتلو ياجتماع تأثير يرو يجد قاتياز تحق ياريبس

 د:ترين پيامدهاي منفي اجتماعي اشاره گرد شود به مهم پژوهش سعي مي

 یارتباطات خانوادگ فيتضع  ●

 .ستندني اشکال بدون ها كارتون خصوص بهبا هدف ارائه به كودكان،  يونيزيمختلف تلو هاي برنامه

سوق  «بدون انسان نيزم»فرهنگ  سوي بهكودكان را  ها برنامه ناي( 9115) لورساطبق نظر 

كه  دئويو اي يباز هاي كنسولد آن مانن يو لوازم جانب ونيزيده از تلوا. در واقع استفدهند مي

خانواده(  )مثل ونمرايپ طيمعمول شده است باعث درهم شکستن روابط با مح كانكود يبرا

 يبه دور از هرگونه برقرار يونيزيفرهنگ تلو نيا( »9999) بيلند و پول ر. طبق نظگردد مي

« افراد نيام در بانسج كي جاديتا اخواهد بود خانواده  انيو بحث در م پرازي ايده الوگ،يد

بدون  م،يشدن بدون ارتباط مستق ياجتماع كي ون،يزيشدن توسط تلو ياجتماع نيبنابرا

 گيري شکل يبرا يضرور يريمتقابل كه باعث درگ هاي فعاليتعدم  جهيارتباط با افراد و در نت

كودک محکوم و سرخورده  كيبه  لي. ناگهان كودک تبدشود، خواهد بود ميمستقل  تيشخص

و تجربه  ها نارضايتي ها، تفاوتمخالفت، بدون شناخت  دونكه بنابر گفته لورسا او ب شود مي

از  يحال برخ ني. با اكند ميشركت  شود، ميظاهر  گرانيكه در روابط فعال با د ييدهايناام

. رنديگ شيرا در پ رو ميانهو موضع  اورنديزنگ هشدار را به صدا درن دهند مي حيمحققان ترج

 تأثير تا است معاصر يشهر يزندگ هاي ريتمن يا» معتقد( كه 9119) بري مثال عنوان به

آمده از تحقيقات كارشناسان و  دست نتايج به« شود مي ياجتماع يانزوا باعثكه  ونيزيتلو

دهد كه نقش تلويزيون در ايجاد اختالالت يادگيري كودكان گاهي متناقض  محققان نشان مي

 دانند. آمار تلويزيون را مسئول ناتواني كودكان در نوشتن مي (Duboux et Lussato,1989) است

هاي جوانان در برابر نوشتن يك متن  دهد كه مهارت ها نشان مي ها و گزارش و ارقام و نظرسنجي
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هاي اخير به طرز چشمگيري كاهش يافته است. عالوه بر اين، موضوع هشدار دهنده  در سال

برند و حتي ناتوان از  زيون از كمبود تفکر مفهومي رنج مياين است كه كودكان دوستدار تلوي

 (9181) به لوساتو و دوبو (9115) تفکر انتقادي و حتي درک عميق از مطالب هستند. لورسا

دهد كه چگونه تلويزيون باعث ايجاد مشکالتي براي كودک در راه  پيوندد و توضيح مي مي

حتي روي زمان رفتن به مدرسه نيز تأثيرگذار كه تلويزيون  طوري شود. به رسيدن به دانش مي

شرايط  دهد دير به مدرسه برسد تا پايان كارتون صبح را از دست ندهد. است. كودک ترجيح مي

روحي و جسمي كودک در اول صبح اگر همراه با ديدن تلويزيون باشد باعث عدم تمركز 

از اين خواندن كتاب باعث ايجاد  گذارد. اگر پيش شود و اين مورد در روند يادگيري تأثير مي مي

 .(Winn,1977) شد، اكنون اين تلويزيون است كه اين جايگاه را دارد دنياي خيالي در كودک مي

معتقدند كه اين تنها تلويزيون  (9999) ( و بري9119) برخي از محققان مانند بيلند و پول

مل ديگري مانند از هم شود، بلکه عوا نيست كه مسئول ايجاد ضعف دانش فکري در كودک مي

توانند در  پاشيدن خانواده، فقدان پدر در خانه همچنين شك و ترديد كودک به خواندن، مي

 ناتواني يادگيري كودک تأثيرگذار باشند.

 تأثير روی بيان  ●

كند. تلويزيون به رفتارهاي  كودک معموالً خود را در بازي، نقاشي و صحبت كردن، بيان مي

هاي تلويزيوني كه گاهي در فرم  هاي ضمني الهام گرفته از برنامه يج دانشكودک در قالب ترو

دبستاني از  دهد. مربيان مهدكودک و معلمان پيش شود، شکل مي بيان، بازي و نقاشي ديده مي

فقدان قابل توجه بازي، صحبت كردن و حتي نقاشي كردن كودكان در زماني كه تماشاي 

 كنند.  بت ميشود، صح تلويزيون بسيار زياد مي

گيري شخصيت كودک است. تلويزيون از طريق  : بازي يکي از عناصر شکلکمبود بازی

كند. اين  ها را براي كودكان فراهم مي بخش از بازي ها، يك منبع معتبر الهام قهرمانان كارتون

وم از هاي الهام گرفته از تلويزيون، مزيت از بين بردن اثرات عاطفي كه كودكان به طور مدا بازي

ها خالقيت و نوآوري كه الزمه  حال آن برند )مانند ترس( را برعهده دارند. درعين ها رنج مي آن

 برند. گيري شخصيت كودک است را نيز از بين مي شکل

زبان يك نياز برجسته اجتماعي است كه نياز به تبادل دارد تا در نزد كودک  فقدان زبان:

تنها زبان را در نزد كودک  شتن رويکرد تصويري، نهشك تلويزيون به دليل دا رشد كند. بي
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كند، بلکه هرچند كه كودكان با هم به تماشاي تلويزيون بنشينند، مانع از ايجاد  تقويت نمي

سازي واژگان  تواند در غني وجه نمي هيچ شود. لذا تلويزيون به ها مي نظر در بين آن بحث و تبادل

 به كودک كمك كند.

تحوالت اوليه در بيان گرافيکي حکايت از يك اقدام دائمي و  کمبود نقاشی کردن:

هاست. محققاني  ها روي خالقيت كودكان در دوران طاليي رشد آن قدرتمند از طريق كارتون

هستند كه برخالف متهمان تلويزيون، در شناسايي و برجسته كردن نقاط مثبت تلويزيون، مانند 

اي  از ديدگاه اين محققان، تلويزيون به عنوان وسيلهكنند. بدين ترتيب  نظر فعاليت مي تبادل

شود. ديدن  ها در مدرسه و در بين خانواده مطرح مي براي تبادل گفتگو و بحث بين بچه

ها به كودكان اين اجازه را خواهد داد تا فرداي آن روز در  ها و كارتون هاي يکسان، فيلم برنامه

 هاي مشابه شركت كنند. بحث و بازي

 اجتماعی شدن کودکفاکتور 

( بر نقش 9111)9و وارد( 9186)9(، ساندر9119) توجهي از محققان مانند بري تعداد قابل

كننده با كمك تبليغات بازرگاني و يا  سازي كودک به عنوان يك مصرف تلويزيون در اجتماعي

 .هاي ديگر تأكيد دارند برنامه

كنند تا بتواند دانش  ك ميهاي تلويزيوني و خصوصاً تبليغات به كودک كم برنامه 

ها و دانشي كه  كنندگي را با توجه به ارزش كنندگي خود را غني و مشخصات مصرف مصرف

ها ارائه شده، توسعه دهد. تحقيقات زيادي در ارتباط با تأثير تبليغات تلويزيون  توسط اين برنامه

به سطح و سن كودک توجه  روي كودكان انجام گرفته است. بر اين اساس اهداف تبليغاتي با

 (Bush et al, 1999, Singh et al,2006متفاوت هستند) 

تر كه بيشتر در معرض تبليغات هستند منبع تبليغات را درک  هاي بزرگ مثال، بچه عنوان به

كه اين نتايج  ها را قضاوت كنند. درحالي آموزند كه بهتر آن تدريج مي كنند و با توجه به آن به مي

دهند.  تلويزيون روي كودكان منطبق است، ديگران اثرات منفي آن را نشان مي با تأثيرات مثبت

در واقع مطالعات بسياري روي تأثير تبليغات تلويزيوني بر نگرش و رفتار كودكان نسبت به 

دهد تبليغات تلويزيوني تأثير  گذارد. نتايج همگي نشان مي ها و محصوالت موجود تأثير مي مارک

 يحات، تمايل و انتخاب محصوالت خواهند داشت.قابل توجهي بر ترج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sander 

2 Ward 
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 ها مسئوليت

هاي كودكان در برابر تماشاي تلويزيون  ها هستند كه مسئول آسيب در درجه اول اين رسانه

تواند اين اتهام را توجيه كند: محققان مطرح شده معتقدند كه به شرايط  هستند. داليلي كه مي

خيلي ضروري است كه » نويسد: مي (9115) ساشود. لور و موقعيت كودک هيچ توجهي نمي

سروصدا رشد كند تا در برابر اشکال  كه كودكان حق دارند بي بيانديشيم و توجه كنيم به اين

صحبت « ها در دوران كودكي محافظت شوند. كاري و نمايش دادن مدرن فريب

محافظت شده » يگدوره زند كيبه عنوان  ياو دوران كودك يبرا تر است. تلخ (9185)9ميروويتز

محروم  زيخود ن ياز دوران كودك يرفته است؛ كودكان حت نياز بطور كامل  به ،«يو بدون نگران

ها از  اوالً رسانه .كنند ميكمك  يگرفتن دوران كودك دهيناد نياز رفتارها به ا يبعض .هستند

هند. تلفيق سن د را مي« تلفيق سن»كنند و پيشنهاد  يکسان بودن شرايط بينندگان استفاده مي

ميروويتز، ) شود نيز گفته مي« آزادي دوران كودكي»كودكي و نوجواني كه گاهي به بهانه 

رود و روند جديدي كه حقوق و نقش كودک  . بنابراين شناخت از دوران كودكي كنار مي(1985

ترين  رحمانه به سخت اي بي گردد. لذا، كودكان، به شيوه كند، ايجاد مي و نوجوان را تلفيق مي

هاي مکرر از خشونت  ها محکوم به ديدن صحنه آن شوند. هاي دنياي بزرگساالن معرفي مي جنبه

نتايجي كه از تحقيقات، كتب و اسناد اختصاص يافته به رابطه  در صفحه نمايشگر هستند.

ها و معلمان  دهد: والدين، محيط خانواده، رسانه تلويزيون و كودک مرتبط است، نشان مي

 ناصر كليدي در يادگيري، مديريت و كنترل رسانه اسرارآميز يعني تلويزيون هستند.مدرسه ع

 مسئوليت والدين

ناتواني كودكان پايه و »مسئوليت والدين همواره توسط پژوهشگران مورد تاكيد قرارگرفته است. 

دكان، هاست. انکار اين ناتواني، با اعالم استقالل كامل كو اساس مسئوليت والدين نسبت به آن

تواند آشکار يا پنهان، مسئوليت والدين را در برابر كودكان با سوءاستفاده همراه كند. بنابراين ما  مي

 (9115) لورسا «توانيم احترام به كودک را از مسئوليت والدين نسبت به كودک متمايز كنيم. نمي

ه طور پذيري والدين نسبت به عادت كودكان كه ب مسئوليت» ( معتقد است9181) بري

دو دليل اصلي شکنندگي « نتيجه است بي گيرند، سيستماتيك در مقابل تلويزيون قرار مي

هايي كه  شود در برابر خيل عظيمي از برنامه احساسات و تأثيرپذيري باالي كودكان، باعث مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Meyrowitz 
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ين با اين حال تعداد كمي از والد گيرند، ناتوان و نياز به محافظت داشته باشند. ها را هدف مي آن

ها را به استفاده  كنند تا آن كنند و تالش مي ديدن تلويزيون كودكانشان را كنترل و مديريت مي

ها براي جلوگيري از محکوميت قرارگرفتن در كوير فرهنگي و فکري،  محدود و متنوع از برنامه

خواهند روي زمان صرف شده  سوق دهند. اين حسن نيت عموماً توسط والدين مقتدر كه مي

هاي تلويزيون نظارت كنند، بيشتر مشهود است. با اين حال اكثر  كودک و ماهيت برنامه توسط

ها از طريق دوست و مدرسه  بينند ستيزي ندارند. بچه كودكان با والدين خود روي آنچه مي

آموز اين  دانش 99روي  9999كنند. تحقيقات  ها و نوع استفاده از تلويزيون را مديريت مي برنامه

دهد دو دليل آشکار و مرتبط وجود دارد. اول اين واقعيت  كند و نشان مي ا تأييد ميموضوع ر

مند نيستند و كودكان به تنهايي  وجود دارد كه والدين نسبت به برنامه كودكان خيلي عالقه

بينند اعم  كنند آن چيزي را كه مي دوم اينکه كودكان فکر مي .هاي خود هستند گر برنامه نظاره

ا سريال فهمش آسان و نيازي به تحليل و تفسير آن از طريق والدين ندارند. اگر دقت از فيلم ي

كنيم، معموالً والدين احساس گناهي ناشي از رها كردن فرزندانشان در برابر تلويزيون دارند. كه 

آميز بر روي روح و روان  هاي خشونت هم از نظر فرهنگي و اجتماعي و هم تأثير خطرناک صحنه

فرم رهايي از جانب پدر و مادرش  1كودک از  (9115) همراه دارد. از ديدگاه لورسا به كودک را

 برد: رنج مي

هاي متمادي در برابر تلويزيون تنها قرار گرفته  : كودک براي ساعترها شدن فيزيكی

 است. 

: كودک توسط تلويزيون كه نقش اغواكننده براي او دارد به عنوان ابزار رهايی اخالقی

 كند.  ي ايفاي نقش ميسرگرم

ترسد. بنابراين در  هاي بد فيلم مي : گاهي اوقات كودک از شخصيترهايی حسی و عاطفی

گيرد كه اثرات آن مشهود نيست، زيرا كودكان دوست  هاي شديد حسي قرار مي معرض خشونت

والدين هاي ناشي از تصاوير وحشتناک و بالطبع محروميت از تلويزيون با  ندارند در مورد كابوس

 خود صحبت كنند. 

بيند تحقق بخشد و به احتمال  : كودک مجبور است انتقاد خود را از آنچه ميرهايی فكری

كند تا منطق و  هاي عاطفي استفاده مي شود زيرا براي اين كار از استدالل زياد دچار اشتباه مي

كودكان  يريپذ ( نيز معتقد به اين است كه مسئوليت9119) بري گيري عقل. براي نتيجه
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هاي  آنچه كودكان به دنبال آن هستند، سرگرم شدن از طريق برنامه» اهميت نيست بي

 «ها را تماشا كنند دهند به تنهايي اين برنامه ها ترجيح مي تلويزيوني است و احساسي كه آن

ري ها و انتقادات خود در مورد تلويزيون را تغيير دهند زيرا ميانجيگ والدين بايد نظرات، ايده

هاي كودكان و نوجوانان امري اثبات شده است. در ادامه به برخي  و ناتواني در برابر برنامه

 شود: پذير است اشاره مي سوي والدين در خانه امکان اقدامات مؤثر كه از

 حال قابل تغيير  يك سري قوانين در خانه بايد وضع شوند. اين قوانين بايد با ثبات و در عين

راي تضمين اعتبار والدين در برابر فرزندان، و قابل تغيير براي هماهنگي با باشند؛ با ثبات ب

 ها و ... سال، دعوت همکالسي نشده: مثل جشن آخر بيني يکسري شرايط پيش

 .قوانين و مقررات بايد بين كودكان و والدين مورد بحث قرار بگيرد 

 توانند  ن صورت والدين نميقرار دادن تلويزيون در داخل اتاق كودک ممنوع شود زيرا در اي

هاي مدرسه  هاي تلويزيوني را كنترل كنند. بعالوه كودک از انجام فعاليت ديدن برنامه

 شود. منحرف مي

  جلوگيري كردن از تماشاي تلويزيون در صبح قبل از رفتن به مدرسه، براي آماده شدن

افراد بزرگسال  بهتر كودک براي يك روز كاري آموزشي. ضروري است كه اين قانون توسط

 خانواده هم رعايت شود.

 ها در نظر گرفته شده  آن يرا كه برا هايي برنامهبرادران و خواهران،  نيكودک ب دياجازه ده

باشد به طور  خاص يدوره زمان كيدر  نيبالغ، و ايك حضور  لزوماًاست تماشا كند، بدون 

 شام.قبل از  يا فيروز، بعد از تکال اني؛ در پامثال

 هاي تلويزيوني شب به كودک وعده داده نشود زيرا بر روي ساعات خواب او تأثيرگذار  هبرنام

 هايي كه فرداي آن روز كودک مدرسه ندارد.( استثناي شب به) است

   تلويزيون براي استفاده فرهنگي به كودک معرفي شود. اين موضوع باعث جلوگيري از

شود. لذا  ها مي گسترده سرگرمي تخصصي شدن زودهنگام سليقه كودک با توجه به طيف

ها باال باشد كودک  تلويزيون نبايد جايگزيني در زندگي باشد. هرچند كيفيت برنامه

هاي متمادي در روز را به تماشاي تلويزيون اختصاص دهد؛ در غير اين  تواند ساعت نمي

هاي  عاليتشود. بنابراين، والدين بايد فرزندانشان را به ف صورت آزادي تبديل به حصر مي

ها و  ديگري كه نياز به مشاركت دارند مثل ورزش، بازي، مطالعه، موزيك و ديدن همکالسي

 دوستان سوق دهند.
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 نظر بين كودک و والدين باشد. درست است كه والدين براي  انتخاب برنامه بايد لحظه تبادل

اين امکان را تر اين است كه به فرزندان خود  اين انتخاب واجد شرايط هستند، اما جالب

ها خود و شناختن ديدگاه والدين خود را روي  دهند تا ترجيحات خود، پيشنهاد مي

 ارزيابي كنند. هاي تلويزيوني گوناگون برنامه

 شود يك بزرگسال با كودک همراهي كند و  ها توصيه مي حال براي برخي از برنامه درعين

ها را تنها  را اگر كودک اين صحنهآميز را براي او توضيح دهد. زي هاي خشونت برخي صحنه

كند، انجام دهد و يك نگاه انتقادي و  كند تا آنچه را احساس مي ببيند، به او كمك مي

 بيند، را در او تقويت كند. توانايي قضاوت در مورد آنچه مي

  در نهايت كنترل آموزشي والدين نبايد به حدي باشد كه مثالً با روشي اقتدارگرايانه كودک

« ( معتقد است:9119) هاي فرهنگي سوق دهد. بري سوي برنامه طور سيستماتيك بهرا به 

جاي  پذير از طريق رويکردي انگيزشي آشنا كنيد به بهتر است كودک را با رفتار مسئوليت

 «بيند. هايي كه مي سانسور و كنترل كردن برنامه

تواند يك ارزش كامالً  احترام گذاشتن به تمام اين اصول، تلويزيون مي به كمك برنامه و

 آموزشي در خانواده داشته باشد.

 مسئولين رسانه چه اقدامی بايد انجام دهند؟

نشينند. بنابراين نفي اين  شده است كه كودكان اغلب به تماشاي تلويزيون مي اين واقعيت اثبات

دار  ههاي خاصي را عهد موضوع دشوار است. در اين هنگام تلويزيون بايد اقدامات و مسئوليت

هاي متعلق به كودک را براساس  تلويزيون بايد برنامه» كند تاكيد مي( 9115) لورساشود: 

عملکرد مسئولين بايد در  «ريزي كند. شناخت دوران كودكي و احترام به اين دوران، پايه

هاي  كنند. بنابراين برنامه هايي باشد، كه اين اصول را رعايت مي انتخاب و ترويج برنامه

گذارند و باعث ايجاد  هايي كه روي عواطف و احساسات كودک تأثير مي آميز و آن خشونت

شوند، بايستي اجتناب كرد. در عوض  تر مي وابستگي و رفتار تقليدگرانه نزد كودكان حساس

شدت توسعه و ترويج داده  هاي متنوع بايد به هاي آموزنده؛ محرک كنجکاوي، فعاليت برنامه

رسد اما در نزد كودكاني كه قبل از هر  ون، ابزاري آموزشي به نظر نميشوند، تا هرچند تلويزي

كنند تا آموزنده، طرفدار  بخش نگاه مي كننده و لذت چيز به تلويزيون به چشم يك ابزار سرگرم

 (Cullingford,1984زيادي داشته باشد )
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زاريابي هاي صوتي ـ تصويري است كه مسئولين بايستي با در نهايت اين فناوري رسانه 

 پذير است؟ اين تمام مسئله است! كنند. آيا اين امر امکان

 مسئولين مدرسه چه اقدامی بايد انجام دهند؟

دانند و  بينند، كودكاني كه مي ازحد تلويزيون مي تواند به كودكاني كه اغلب بيش مدرسه مي

حيح نيستند، خواهند سرگرمي روزانه داشته باشند؛ كودكاني كه قادر به تمركز و درک ص مي

طوركلي با جهان واقعي هيچ  كودكاني كه ناتوان در ايجاد تفکر انتقادي هستند و كودكاني كه به

ارتباطي ندارند، آموزش صحيح بدهد. بنابراين، مدرسه بايد در وظايف خود، تمركز روي رفتارها 

گيرانه در رسد نوعي استدالل پيش هاي كودكان را بگنجاند، موضوعي كه به نظر مي و مشخصه

همراه دارد. لذا با تغيير در رويکرد آموزشي، مدرسه بايد در يك اقدام منطقي  آموزش كودک به

هاي مختلفي فعاليت كند. مدرسه بايد به كودک در پيوند با واقعيت از طريق  در ابعاد و زمينه

رسانه گانه كمك كند. مدرسه بايد به نوجوانان در خصوص  هاي فيزيکي و حواس پنج فعاليت

هاي فرهنگي، استقالل الزم را آموزش  ها به ايجاد تنوع در فعاليت تلويزيون با تشويق كردن آن

وتحليل و داوري شخصي به  دهد. مدرسه بايد نحوه استفاده از زبان مفهومي را از طريق تجزيه

صيف گذاري و تو بيند نام كودک آموزش دهد. از اين طريق كودک خواهد توانست تا آنچه را مي

حال، مدرسه بايد خيلي سريع آموزش  بندي كند. درعين كند طبقه كند و آنچه را احساس مي

گيرد چگونه تصاوير را  وسيله كودک ياد مي تصويري را در برنامه درسي خود بگنجاند. بدين

شود كودک در برابر اثرات  رود و مدرسه باعث مي رمزگشايي كند؛ تفکر مفهومي كودک باال مي

( خواهد 9115) براساس نظريه لورسا گيري پاياني اوير تلويزيوني ايمن شود. نتيجهمخرب تص

خصوص از طريق خواندن، زيرا اين امر  هدايت كنيد ذهنيت خود را در جهان كلمات، به» بود:

 «پذيري و تسلط و اطمينان بيشتري به دنياي تصاوير بازگردند. شود افراد با انعطاف باعث مي

 ها يشنهادگيری و پ نتيجه

وتحليل  در اين مقاله سعي شده پيامد استفاده تلويزيون نزد كودكان از سه بخش مورد تجزيه

اولين بخش تاثيرات اصلي تلويزيون روي كودک است. اين امر باعث شد تا اين  قرار گيرد.

اص شناختي و اجتماعي بررسي و تحليل كنيم. دو نوع پيامد به طور خ ارتباط را از ديدگاه روان

شناختي بررسي گرديد سپس تاثيرات روي رفتار  مشخص گرديد: در ابتدا پيامدهاي روان

توجهي كه روي نقش  اجتماعي كودک شناسايي و معرفي گرديد. تحقيقات زياد و قابل
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القول  تلويزيون، در اين تحقيق ارائه گرديدند روي تأثير كلي مضرات تلويزيون روي كودک متفق

ازحد تلويزيون پيامدهاي منفي روي  اكثريت محققان معتقدند تماشاي بيش بودند. بدين ترتيب،

هايي كه مربوط به دوران كودكي  رشد رواني و اجتماعي كودک دارد. چنين نتايجي، ترس

ازآن مسئوالن اصلي كه در آسيب رساندن به كودک  بخشد. پس اشخاص است را مشروعيت مي

سايي شدند. دو گروه، مسئول اصلي وابستگي شديد در اثر ديدن تلويزيون مطرح بودند، شنا

هاي  كودک به تلويزيون هستند؛ والدين و مسئولين رسانه. در نهايت برخي از توصيه

شناسان و معلمان( مطرح گرديد. در ادامه سعي  شناسان، جامعه نظران اين حوزه )روان صاحب

بين كودک و تلويزيون جهت  هاي كه براي ارتباط بهتر شد طيف وسيعي از راهکارها و شيوه

گيري از دانش و يادگيري وجود دارد، شناسايي شود. هرچند اين مقاله تصويري روشن از  بهره

كند.  واقعيت رابطه كودک و تلويزيون را ارائه كرد، اما اختالفات مربوط به اين مسئله را حل نمي

ز ميان ا كند. هاي ديگر اين موضوع ممکن است به حل اين مسئله كمك بررسي جنبه

موضوعات متنوع اين مقاله به يك موضوع اجتماعي كودک در ارتباط با رسانه تلويزيون پرداخته 

شد. اين موضوع به گسترش دانش و شناخت در مورد تلويزيون و تکامل آن در ارتباط با سن 

اندازه جنبه نخست  كند. جنبه ديگر كه به كودک و همچنين توسعه اجتماعي آن كمك مي

هميت دارد، مربوط به مطالعه روي تاثيرات منفي تلويزيون در ارتباط با سن و بلوغ شناختي و ا

توانند مشکالت كودک و تلويزيون را در  اجتماعي كودک است. اين نکات اگر روشن شوند مي

شود كساني كه دچار نگراني و شك بر تأثير  يك روند تکاملي مطرح كنند و اين امر باعث مي

 روي كودک و پيامدهاي مضر آن هستند، اطمينان خاطر پيدا كنند.تلويزيون 
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