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چکیده:
نمی توان انکار کرد رسانه های جمعی نظیر تلویزیون، سینما و بازی های 
ویدئویی، در حال شکل دادن فرهنگی هستند که ما در آن زندگی می کنیم. 
فرهنگی که ما آن را نساختیم، بلکه برخاسته از صنعت است و ازطریق 
رسانه ها به عموم مردم منتقل می شود. این فرهنِگ برساخته، خارج از 
کنترل ماست و به طرز جالب توجهی فرزندپروری ما را تحت تأثیر قرار 
داده است. ما تا وقتی نتوانیم این نیرو را درک کرده و مهار کنیم، برای 

تربیت صحیح فرزندانمان به طور کامل قدرت نخواهیم داشت. 
از سوی دیگر، جنبۀ ناخوشایند زندگي امروزي، پراکندگي آن است و فعاالن 
عرصۀ آموزش، همواره از کاهش زماِن تمرکز کودکان شکایت دارند. فرهنگ 
امروزي مانع از تمرکز و توجه است؛ چراکه ده ها شبکۀ تلویزیوني و ده ها 
برابر آن، شبکۀ ماهواره  ای  و پایگاه   هاي اینترنتي وجود دارد؛ پدیده   ای که 
در گذشته وجود نداشت! امروزه در برنامه   ها و فیلم   ها، دائمًا با چرخش 
زاویۀ دوربین روبه   رو هستیم. دو ثانیه از این زاویه، سه ثانیه از زاویۀ بازتر، 
چهار ثانیه از زاویۀ نزدیک و همین طور تا آخر. وقتی به  طور روزانه با پدیدۀ 
پراکندگي سروکار داریم، توانایي تمرکز روی جزئیات را از دست می   دهیم؛ 
چیزي که خالف یادگیري است. ذهن کودکانی که وقت خود را با رسانه های 
جمعی چون تلویزیون و بازی های ویدئویی و... می گذرانند، به زمان   هاي 
کوتاه، سرعت هاي باال و هیجانات متوالي عادت مي  کنند و مهارت تمرکز 
و دقت براي مدت طوالني را از دست می   دهند. تعداد آمار باالی بچه های 
بیش فعال، خود حاکي از وجود کودکاني است که قربانی این محیط شده   اند.

تالش ما در این کتاب آن است که در گام نخست، الزامات و شرایط عصر 
برای جایگزین  گام هایی که می توانیم  را بررسی و درک کنیم و  حاضر 
برداریم،  صنعت  از  برخاسته  فرهنگ  به جای  خودمان  صدای  کردن 
گروه  دو  والدین  برای  کتاب  این  بدین هدف،  نیل  برای  کنیم.  شناسایی 

کودک و نوجوان به طور جداگانه راهکارهای عملی ارائه خواهد داد.
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مــقـــدمــــه
رســـانه عصـــر  مختصـــات 

و حرکات، تصمیم گیری ها و رفتار آنها با بزرگساالن تفاوتی ندارد. 
حتی گفتار، عالئق، سالئق، امیال، مشکالت سر راه و درگیری های 

مختلف آنها همچون بزرگساالن است. )پستمن، 1388: 244( 
ارائه  کارشناسان  و  منتقدان  که  متعددی  نظرات  به رغم  البته 
می دهند، رسانه ها واسطه هایی نیستند که همواره برای کودکان و 
نوجوانان مضر باشند. رسانه ها در شکل تعاملی این امکان را دارند 
تا به کودکان و نوجوانان در پرورش مهارت های فکری کمک 
کنند. )معتمدنژاد، 1371: 58( ما نمی توانیم از تأثیرات مثبتی که 
بر کودکان دارند، چشم پوشی کنیم. رسانه ها می توانند  رسانه ها 
برخورداری  در  را  نوجوانان  و  کودکان  به ویژه  و  شهروندان 
کنند؛  کمک  خالقانه  راه حل هایی  یافتن  و  انتقادی  تفکری  از 
به گونه ای که روزبه روز این باور در کودکان تقویت شود که آنها 
می توانند از تمامی برنامه های رسانه ای مطالبی بیاموزند. در این میان 
ما والدین می توانیم با همراهی کودکان و نوجوانان در تماشای 
برنامه ها، به محافظت از سالمت اخالقی آنها در برابر اطالعات و 
مطالب زیان آور رسانه ها بپردازیم تا فرزندانمان درمقام مخاطب 
فعال، اختیار و کنترل خود را به دست رسانه ها نسپارند. البته باید 
توجه داشته  باشیم که میزان موفقیت ما در این امر، به شیوه ای که با 

فرزندانمان ارتباط و تعامل برقرار می کنیم، وابسته است. 

رسانه ها اشاره دارد:
درصورت  است  ممکن  کودکان 
الزم  پس زمینه ای  آگاهی  نداشتن 
برنامه  فهم  از  برنامه،  فهم  برای 
عاجز باشند یا آن را غلط درک کنند.

 کودکان ممکن است محتوای برنامه 
را دقیق و درست بپندارند، درحالی که 
به  برنامه ها را  بینندگان آگاه، محتوای 

چشم اطالعات صحیح نگاه نمی کنند.
 کـودکان ممکـن اسـت بـدون توجه 
بـه اهـداف و انگیزه هـای تولید و پخش 
آن  ارزیابـی  بـه  رسـانه ای،  برنامه هـای 

بپردازند.  
امروزه کودکان  همان طور که می دانیم 
خصوصی ترین  از  رسانه ها  به واسطۀ 
و  می یابند  اطالع  افراد  زندگی  مسائل 
تلویزیونی،  گزارش های  و  اخبار  در 
سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، 
اشخاص  زندگی  نقصان های  و  خطاها 
در  است  ممکن  امر  همین  می بینند.  را 
کودکان و نوجوانان حالتی از بی اعتمادی 
و بی اعتنا شدن را تقویت کند. رسانه ها 
تلقی  بزرگسال  مخاطبان  را  کودکان 
فیلم ها،   از  بسیاری  در  اکنون  می کنند. 
به  کودک  تبدیل  شاهد  روزبه روز 
بسیاری  فیلم های  در  هستیم.  بزرگسال 
با وجود اختالف فراوان در سوژه ها و 
پیام های سمبلیک و داستانی، بچه هایی 
جهت گیری های  در  که  می بینیم  را 
اجتماعی و زندگی روزمره قرار دارند 

بیشتری از سوی سیاستگذاران رسانه ای 
و والدین کودک می طلبد.

عمر  سال های  نخستین  از  کودک 
خویش با رسانه ها ارتباط برقرار می کند 
و  تصویری  پیام های  معرض  در  و 
متنوع تلویزیون، تبلت، موبایل و... قرار 
رسانه ها  موارد،  از  بسیاری  در  می گیرد. 
مرزبندی های اخالقی و گروه بندی های 
نمی کنند  لحاظ  را  اجتماعی  و  فکری 
رسانه ای  پیام  یک  مخاطب  ازاین رو  و 
و  می کنند  قلمداد  جامعه  تمام  اقشار  را 
برایشان فرقی ندارد کودکی پای برنامه  
بنشیند یا یک فرد میانسال یا یک فرد پیر. 
کودک به رویدادهایی نگاه می کند که 
به  دلیل تصاویر، رنگ ها، موسیقی، صدا 
یا صداهای غیرمعمول، به نوعی برجسته 
شده اند. کودک به حرکات نگاه می کند، 
نه صحبت ها. شناسایی نظم رویدادهای 
منفرد در قالب چارچوبی واحد، انگیزۀ 
تغییر  و  خود  رفتار  برای  شخصیت ها 
داستان  پیشرفت  جریان  در  شخصیت ها 
)پاتر  است.  دشوار  بسیار  کودک  برای 

به نقل از وارتال، 1391: 114(
چون  رسانه هایی  به  حالی  در  کودکان 
تلویزیون روی می آوررند که در مقایسه 
سازندگان  نیز  و  بزرگسال  بینندگان  با 
برنامه های رسانه ای، شناخت کمتری از 
زیر  مفاهیم  به  مسئله  این  دارند.  جهان 
و  کودکان  متقابل  رابطۀ  درخصوص 

مقدمه: مختصات عصر رسانه
فرهنگ جامعۀ امروز ما مملو از پیام های رسانه ای  است. در دهکدۀ 
جهانی امروز هر فرد با تلفن همراه و رایانۀ شخصی خود، در کمتر از 
چند ثانیه می تواند به راحتی به اطالعات به روز و جهانی در هر زمینه ای 
دست یابد؛ اما مسئلۀ امروز ما دسترسی به اطالعات نیست. آیا ما قادر 
به پردازش و درک تمام پیام های رسانه ای که روزانه در اختیارمان 
قرار می گیرد، هستیم؟ زمان کافی برای این کار داریم؟ کودکان ما 
می توانند بازی ویدئویی یا انیمیشنی را انتخاب کنند که متناسب با 

ارزش های فرهنگی، سن و ویژگی های شناختی آنها باشد؟ 
 بمباران اطالعاتی و هجوم سیل آسای پیام های رسانه ای، زنِگ خطری 
است که متأسفانه در جامعۀ ما به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. 
رسانه ها در کنار سایر نهادهای جامعه پذیر، نقش اساسی در شکل گیری 
شناخت کودکان دارند. تجاربی که انسان در سنین خردسالی از محیط 
اطراف خود کسب می کند، نقش مهمی در پی ریزی جهان بینی او 
به  شایسته ای  به طرز  پیرامون  جهان  پدیده های  اگر  بنابراین  دارد. 
کودکان معرفی نشود، دید و نگرش آنان به جهان هستی خدشه دار 
خواهد شد و فکر و عمل برخاسته از این نگرش نادرست، به بیراهه 
شناخته  رسانه ها  خاص  مخاطبان  عنوان  با  کودکان  رفت.  خواهد 
می شوند. آنها به دلیل دانش و توانایی اندک برای پردازش و تحلیل 
پیام های رسانه ای، آسیب پذیری باالیی در برابر رسانه ها دارند. کودکان 
به دلیل محدودیت شناخت، مرز بین ُصَور واقعی و خیالی را به درستی 
را  پیام های رسانه ای  اغلب، خیال پردازی های  و  نمی دهند  تشخیص 
شخصیت های  با  کودکان  موارد،  از  بسیاری  در  می انگارند.  واقعی 
برای  و تالش  تلویزیونی هم ذات پنداری می کنند  برنامه های  خیالی 
بازتولید نقش های خیالی را در زندگی واقعی خویش دارند. از سویی 
کودکان از نظر اخالقی، شناختی، عاطفی، همچنین تجربه و توانایی 
پردازش، در سطوح پایین تری نسبت به مخاطبان بزرگسال قرار دارند 
و از سوی دیگر کودکان آشکارا کنجکاو و مشتاق فراگیری هستند. 
توجه  و  می کند  قلمداد  خاص  مخاطبین  درمقام  را  آنها  امر  همین 



فصـــل 1: مـــا چگونـــه والدینـــی هســـتیم؟

سه رویکرد کلی در تربیت فرزند:
   نگرش سخت گیرانه: فرزندان هیچ نقشی در فرآیند تصمیم گیری 

ندارند.
  نگرش سهل گیرانه: هیچ قانونی وجود ندارد.

  نگرش متعادل و مقتدرانه: تعامل سازنده بین والدین و فرزندان 
وجود دارد.

بار  بی مسئولیت  فرزندانی  دو  هر  سهل گیر  و  سخت گیر  والدین 
می آورند؛ والدین آسان گیر با رها کردن بچه ها و والدین سخت گیر 

با کنترل بیش از حد.



فـصـل اول
مـــا چگونـــه والدینی هســـتیم؟
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»هرچه می خواهی انتخاب کن، هر کاری دوست داری بکن، مطمئناً 
قوانین  بعداً  ما یکدیگر را دوست خواهیم داشت. تو هم می توانی 

خودت را انتخاب کنی«.
 نگرش متعادل و مقتدرانه: این رویکرد به تعامل سازندۀ فرزندان 
و والدین معتقد است: »ما با هم قوانینی وضع می کنیم که به نفع 
همۀ ما باشد. همچنین هنگام به وجود آمدن مشکل راه حل هایی پیدا 
می کنیم که برای همۀ ما مفید باشد.«، »می توانی انتخاب کنی؛ اما 
پیامدهایش  از  بین این چند گزینه.«، »هر کاری می خواهی بکنی 
آگاه باش و احترام همه را حفظ کن.«، »وقتی ما والدین مجبوریم 
بدون توجه به نظر تو قضاوتی بکنیم، از قاطعیت همراه با مهربانی، 

متانت و احترام بهره خواهیم گرفت«. )نلسن، 1392: 25-18( 

باید بکنی چون  می گویم!«، »این کار را 
من می گویم.«. اما امروزه این نگرش در 
عمل با شکست مواجه خواهد شد؛ چون 
بچه های امروز با این برخورد، تابع خواسته 
بزرگترها نمی شوند و یا در مواردی مقابله 
از ساعاتی  پس  نهایتاً  و  مثل می کنند  به 
جدل و جنگ و درگیری بین والدین و 
بچه ها، والدین مجبور می شوند از همان 

خواسته بچه ها پیروی کنند.
 نگرش سهل گیرانه: در این رویکرد 
مطلق:  آزادی  ندارد؛  وجود  قوانینی 

فرصت  بچه ها  امروز،  جامعۀ  در  دیگر 
کمتری برای یادگیری مسئولیت پذیری 
از  بسیاری  در  دارند.  انگیزه  تقویت  و 
در  بچه ها  همراهی  به  نیازی  خانواده ها 
این  نیست. عالوه بر  خانه  مخارج  تامین 
به  اثبات محبت خود  برای  مادر  و  پدر 
بچه ها، خواسته های آنها را تماماً برآورده 
می کنند، بدون آنکه آنها هیچ گونه تالش 
برنامه ریزی شده ای برایش کرده باشند. 
امروزه پدر و مادر خوب، پدر و مادری 
هستند که تمام اوقات خود را کار کنند، 
او  اختیار  هر آنچه فرزند می خواهد در 
تکنولوژی های  از  آنچه  هر  و  بگذارند 
فراهم  او  برای  می آید،  بازار  در  روز 
کنند. برای اینکه متوجه شویم چگونه با 
بچه های امروز تعامل داشته باشیم، باید 
به  نسبت  را  خودمان  نگرش  چگونگی 
تربیت فرزندانمان محک بزنیم. در این 
میان سه رویکرد کلی در تربیت فرزند 

وجود دارد: 
 نگرش سخت گیرانه: این رویکرد معتقد 
است بچه ها نباید در فرایند تصمیم گیری 
یا رسماً  نقش داشته باشند. یعنی تلویحاً 
هستند  قوانینی  اینها  می گوییم  بچه ها  به 
تنبیهی  هم  این  و  کنی  پیروی  باید  که 
قوانین  از  سرپیچی  ازای  در  که  است 
نصیبت می شود. در این رویکرد، آزادی 
مقررات  اجرای  فقط  نیست؛  کار  در 
است و انتخاب بی انتخاب! »ببین من چه 

زیرا  دارند؛  نارضایتی  احساس  مادرها  و  پدرها  از  بسیاری  امروزه 
فرزندانشان به شیوه ای که آنها در گذشته عادت داشتند، رفتار نمی کنند. 
در بچه های امروز آن مسئولیت و انگیزشی که بین بچه  های قدیم متداول 
بود، پرورش نیافته است. در سال های گذشته تغییرات بسیار مهمی در 
جامعه رخ داده است که مستقیماً تفاوت های کودکان امروز با گذشته 
را توجیه می کند: مواردی چون زندگی های از هم پاشیده، تماشای زیاد 
تلویزیون، استفادۀ گسترده از بازی های ویدئویی، باال رفتن میزان ساعت 
کاری پدرها و مادرها، کاهش تعداد فرزندان در خانواده و به تبع آن 

کاهش تعداد هم بازی هر بچه در فامیل و... . 
امروز  بزرگساالن  که  است  آن  تغییرات،  این  از  دیگر  یکی  اما  و 
برای بچه ها الگوی فرمانبرداری نیستند. اکنون بزرگساالن، خود نیز 
فراموش کرده اند که به شیوه های دوران گذشته شان عمل نمی کنند. 
یا  می داد  انجام  می گفت،  پدر  آنچه  فرمانبرداری،  با  مادر  زمانی 
دست کم این احساس را به وجود می آورد که به حرفش عمل خواهد 
کرد و البته این همان چیزی است که در فرهنگ بسیاری ملت ها و 
خصوصاً فرهنگ اسالمی- ایرانی ما نیز بسیار بدان سفارش شده است. 
الگوی خانوادۀ متعادل و هر گروه منسجم آن است که فردی نقش 
بزرگ تری و رهبری جمع را بر عهده داشته باشد و سایر افراد نیز از او 
تبعیت کنند. البته این مهم در حالی به درستی روی می دهد که بزرگ تر 
و رهبر گروه، احترام به اعضا و در نظرگرفتن شرایط و نظرات آنها را 
مدنظر داشته باشد. در خانوادۀ متعادل، پدر و مادر در کنار هم رهبری 
خانواده را بر عهده دارند و در این میان حفظ اقتدار پدر و مادر، سبب 
قوام بنای خانواده و حفظ بهداشت روانی خانواده است؛ اما امروزه 
تعامالت والدین الگوی صحیحی به فرزندان نمی دهد؛ چراکه بچه ها 
باید عماًل ببینند که پدر و مادر در مسائل مختلف با هم گفت وگو 
و هم اندیشی می کنند، درنهایت یکی از راه حل ها انتخاب می شود و 
فرد دیگر آن را می پذیرد و اجرا می کند. اما زمانی که در خانواده، 
»ما« وجود ندارد و پدر و مادر، هر دو »من« هستند و با یکدیگر تعامل 
سوی  از  می دهند.  دست  از  را  بچه ها  کنترل  آنها  دوی  هر  ندارند، 

مثال کاربردی
می خواهیم رفتار والدین سخت گیر، سهل گیر و متعادل را در شرایط یکسان مقایسه کنیم. شرایطی را در نظر 
بگیرید که فرزند می خواهد به جای آمدن سر سفرۀ شام در اتاق خود و به تنهایی فیلم تماشا کند. حال بیاید 
سناریوهایی که ممکن است در قبال این رفتار از سوی هر کدام از این سه نوع والدین اتفاق بیفتد، متصور شویم.

     والدین سخت گیر:
  مادر یا پدر و بلکه هر دو سعی دارند فرزندشان را قانع کنند چرا باید فیلم را رها کند و به سر سفرۀ شام بیاید. 
والدین سریع شروع به نصیحت کردن می نمایند و یک طرفه مدام صحبت می کنند از اینکه باید در کنار هم 
شام بخوریم، محتوای فیلم ها گول زننده اند، چشم هایت آسیب می بیند، مغزت از کارآیی می افتد و نمی توانی 

خوب فکر کنی و... .
  در این میان چشمان فرزند حاکی از آن است که »اَاااااه... چقدر صحبت می کنید شما«. او به والدین می نگرد 

و بی اعتنا به کار خود ادامه می دهد. 
  یکی از والدین عصبانی شده و با صدای بلند می گوید: »مگر با تو نیستم... وقتی باهات حرف می زنم به 
من نگاه کن...«. سپس وسیلۀ پخش فیلم را خاموش می کند و تحکم آمیز می گوید: »حاال بیا شامت را بخور«. 

  فرزند داد می زند: »من شام نمی خورم... حالم از همه تان بهم می خورد...«. 
  والدین می گویند: »می دونی چقدر از بچه ها آرزو دارند، شام داشته باشند و با پدر و مادرشان بخورند...«. 



فـصـل اول
مـــا چگونـــه والدینی هســـتیم؟
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در مواجهۀ فرزندانمان با رسانه ها تشدید نیز می شود( بچه ها خودکنترل 
نیستند و به یک منبع کنترل بیرونی وابسته می شوند. به عبارت دیگر 
والدین دائماً باید نظاره گر فرزندانشان باشند تا اگر کار درستی انجام 
دادند به آنها پاداش دهند و اگر کار نادرستی انجام دادند آنها را تنبیه 
کنند. آیا می دانید در این فضا چه کسی مسئول است؟ »بزرگساالن«. 
حال فکر کنید اگر بزرگسالی در اطراف نباشد، چه اتفاقی می ا فتد؟ در 
این حالت بچه ها یاد نمی گیرند که مسئول رفتار خودشان باشند؛ چون 
همیشه کسی بوده که خوب و بد را نه تنها به آنها گوشزد کند، بلکه 
مراقب اجرای آن نیز باشد. جالب است که بدانید والدین کنترل کننده 
دائماً از بی مسئولیتی بچه ها شکایت می کنند، بدون اینکه متوجه باشند 

خودشان با کنترل بیش از حد به آنها یاد دادند بی مسئولیت باشند. 
باید بدانیم، بدان باور داشته باشیم و در عمل نشان  اما چیزی که ما 
دهیم، آن است که بچه ها به پیروی از قوانینی که در ایجادشان کمک 
کرده اند، راغب ترند. وقتی بچه ها یاد می گیرند تا اعضای کمک کنندۀ 
یک خانواده، یک مدرسه یا یک جامعه باشند، خودپندارۀ سالم پیدا 

می کنند و مسئولیت پذیری را می آموزند. )نلسن، 1392: 33( 

والدین  باشیم  داشته  توجه  باید 
سخت گیر و سهل گیر هر دو فرزندانی 
والدین  می آورند؛  بار  بی مسئولیت 
آسان گیر با رها کردن بچه ها و والدین 

سخت گیر با کنترل بیش از حد.
کنترل  حال  در  دائماً  والدین  ما  وقتی 
بچه ها هستیم )که این مسئله کنترل گری 

  فرزند جواب می دهد: »خب بفرستید همونا بخورند...«. سپس او قهر می کند و در اتاق را محکم می بندد. 
  پدر رو به مادر می کند )یا بالعکس( و می گوید: »همش تقصیر توست... این بچه را لوس کرده ای...«. حتی 
گاهی ممکن است والدین حسابی از کوره در روند و احساس کنند، تنها راه باقی مانده این است که به فرزندشان 

درسی برای نافرمانیش بدهند و... . 
  والدین از اینکه با او بد برخورد کرده اند، احساس گناه می کنند پس غذای او را در سینی قرار داده و پشت در 

اتاق می گذارند تا هر زمان از اتاق بیرون آمد، گرسنه نماند.
یکی از اشکاالت شیوه های سخت گیرانه این است که اگرچه احتمال دارد بعد از تنبیه، رفتار بد متوقف  شود، 

اما دوباره بعد از مدت کوتاهی شروع خواهد  شد و بارها و بارها ادامه می یابد. 
      والدین سهل گیر

  پدر و مادر می گویند: »خوشگل من... عزیییییزم... میای شام بخوری؟«.
  فرزند جواب می دهد: »االن... االن!«.

  پس از چند دقیقه که پدر و مادر غذای هنوز خود را نخورده و منتظر اویند می گویند: »نمیای؟ منتظریم 
ها...«.

  فرزند می گوید: »نه... شام منو بیارید اینجا«.
  مادر شام او را در سینی گذاشته و برایش می برد. 

  پس از اتمام شام مادر به اتاق می رود تا سینی او را به آشپزخانه ببرد و با غذای دست نخورده مواجه 
می شود. می پرسد: »مامان جان... چرا شامت رو نخوردی عزیزم؟«.

  مادر جواب می شنود: »دارم فیلم می بینم...«.
  او با مهربانی می گوید: »قربونت برم... االن بیا بخور...«.

  فرزند با خشم فریاد می زند: »هیسسس... مگه نمی بینی دارم فیلم می بینم.... ِن... می... خو... َرم. اصالً من 
این غذا رو دوست ندارم«.

  بعد از اتمام فیلم، فرزند نزد پدر و مادر می رود و می گوید: »من گشنمه...«.
  مادر دلسوزانه می پرسد: »بمییییرم... چی می خوری مامان جان...؟«.

  و درنهایت به آشپزخانه رفته و غذای مورد عالقۀ فرزند را سریع درست می کند.
بچه هایی که سهل گیرانه پرورش می یابند، بر این باورند که دنیا به آنها بدهکار است. آنها یاد می گیرند از تمام 
انرژی و هوششان برای بازی دادن و اذیت کردن بزرگساالن استفاده کنند تا خواسته هایشان را برآورده سازند. 
همین باعث می شود که بچه های تربیت شده با این روش، به جای کسب استقالل و رشد توانایی هایشان، صرفاً 
برای شانه خالی کردن از مسئولیت تالش کنند. همچنین اگرچه والدین سهل گیر در ابتدا به خواست بچه ها 

عمل می کنند و نظر آنها را در اولویت قرار می دهند؛ اما اغلب در میاِن راه کم می آورند و در بسیاری موارد مجبور 
می شوند کارهایی خشن و خالف اصول تربیتی انجام دهند. 

     والدین متعادل و مقتدر
اما در خانۀ والدین مقتدر اوضاع به گونۀ دیگری است. بچه ها می دانند زمان شام چه هنگام است و خود در 
برگزاری آن مشارکت دارند. همچنین فرزندان زمان و گزینه های مشخصی برای دیدن فیلم ها دارند. البته اگر 
گاهی فرزندی تمرد کند و بخواهد از قوانین خانه سرپیچی کند، والدین اقدامات زیر را در پیش خواهند گرفت:

  در عین قاطعیت، محبت آمیز و با مهربانی با او سخن  می گویند. البته مهربانی به این معنا نیست که بچه ها 
را لوس بار بیاورند. آنها باید احساسات او را محترم شمرده و خطای رفتارش را گوشزد کنند. 

  از چرایی رفتارش سؤال می پرسند و از او برای حل مشکل به نحوی که هم آنها و هم او رضایت داشته باشد، 
کمک می گیرند.



فصـــل 2: چالــــــش های تربیـــــت 
فـــرزنـــد در عـــصر حــاضـــــر

چالش هایی که باید شناسایی شوند:
1.  امروزه تفریحات بچه ها تحت تأثیر تبلیغات و 
صاحبان سرمایه و آگهی است. دائمًا باید از خود 
پرسید چه کسی بیشترین تأثیر را در شکل دهی 
هویت فرزندان دارد: فرهنگ برخاسته از صنعت 
ما  پیام های  یا  قدرت  سرمایه های  صاحبان  و 

والدین؟
انتخاب  طریق  از  اجتماع  استانداردهای   .2

هم زمان مؤسسات اجتماعی تضعیف می شود. 
3. شرکت ها با هدف تضعیف اقتدار و مسئولیت 
والدین به طور اختصاصی برای فرزندان تبلیغات 

انجام می دهد.
... .4
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فـصـل دوم
ــر ــر حاضـ ــد در عصـ ــت فرزنـ ــای تربیـ چالش هـ

منفعت را برای آنان دارد؛ درحالی که از این مطلب آگاهی داریم که 
فرهنگ برخاسته از صنعت و مؤسسات اجتماعی در جامعۀ ما فرزندانمان 
را تشویق و بعضاً مجبور می کند تا برخالف منفعت و مصلحت خود 

انتخاب کنند؟ )دی گاتانو، 1393: 43-41(

چالش 3: سومین مشکل فرزندپروری که منحصر به زمان ماست، 
تالش شرکت ها و صاحبان سرمایه و آگهی، برای تضعیف مسئولیت 
قشر  کودکان  می دانند  آنکه  علی رغم  آنها  است.  والدین  اقتدار  و 
آسیب پذیرتری هستند، به طور اختصاصی برای فرزندان تبلیغات انجام 
می دهند تا به این هدف خود برسند. شرکت ها شکاف تعمدی میان 
آنها  می آورند:  به وجود  محصولی خاص  سر  بر  و کودکان  والدین 
تبلیغات محصوالت بسیار پرزرق و برق را تقریباً به چیزی جادویی 
تبدیل کرده اند؛ به طوری که چاره ای جز خریدشان باقی نمی ماند. به 
زندگی کودکان  در  مهمی  قدرت  مراجع  به  ترتیب، شرکت ها  این 

تبدیل شده اند. 
راهبردهای تجاری موذیانه اغلب خانه های ما را مورد نفوذ خود قرار 
می دهند. تبلیغاتی که در برنامه های کودک ممنوع شده است، گاهی 
در بین برنامه های ویژۀ کودکان تبلیغ می شود. والدین شاید نخواهند 
بسیاری از این کاالها وارد خانه آنها شوند؛ اما شما به خوبی می دانید که 

این کار فقط باعث می شود فرزندانتان نسبت به آنها حریص تر شوند.
باید  کاالها  فروش  برای  معتقدند  تبلیغاتی  شرکت های  از  بسیاری 
والدین را کنار بگذاریم تا بتوانیم مستقیماً بر کودکان تجارت کنیم. 
دو دلیل عمده برای این کار وجود دارد. اول بسیاری از والدین ترجیح 
می دهند خرجی کودکان را به دست خود آن ها بسپارند و کودکان 
نیز به دلیل نداشتن تجربه در بیشتر مواقع کاالهای نامناسب خریداری 
کنند. عالوه بر این کودکان به والدین خود اصرار می کنند که یک 
را زمین  بچه ها  نیز روی  والدین  را خریداری کنند و  کاالی خاص 
نمی گذارند. والدین بین عقاید خود و تنفر از فرهنگ مبتذل، پست و 
سطح پایین گیر افتاده اند و به گونه ای گرفتار این مسئله هستند که برای 

 افــراد در تلویزیــون دائمــًا تبلیــغ 
ایــن غذاهــا را مشــاهده کننــد و 
ــی  ــد آدم های اینکــه در فیلم هــا ببینن
می خورنــد،  ناســالم  غــذای  کــه 
شــرایط ســالمتی مناســب دارنــد 
نیــز  مدرســه  در  ســویی  از  و 
به راحتــی  ناســالم  خوراکی هــای 
ــرکت های  ــان ش ــوذ بازاریاب ــا نف و ب
ایــن محصــوالت فروختــه شــود. 
غذای  یک  خوردن  خانواده  اگر  آنگاه 
حفظ  باشد،  کرده  قدغن  را  ناسالم 
حد  چه  تا  خانواده  سالمتی  ارزش های 

دشوار خواهد بود!
مؤسسات  و  محلی  اجتماعات  اگر 
بیشترین  آنچه  در  را  اجتماعی خودشان 
شریک  دارد  کودکان  برای  را  منفعت 
نکنند، ما والدین کار بیشتری برای انجام 
دادن خواهیم داشت. ما چگونه می توانیم 
کنیم  کمک  خود  فرزندان  به  تعمداً 
بیشترین  که  کنند  انتخاب  را  چیزی  تا 

چالـش 2: اسـتانداردهای اجتمـاع 
از طریـق انتخـاب هم زمـان مؤسسـات 
بـرای  می شـود.  تضعیـف  اجتماعـی 
مثـال، مدرسـه درمقـام یـک مؤسسـۀ 
اجتماعـی زمـان زیـادی از وقت بچه ها 
امـا  اختصـاص می دهـد؛  بـه خـود  را 
اگـر نتوانـد پیـام والدیـن را بازگـو و 
تقویـت کنـد، تربیت ها در یک راسـتا 
قـرار نمی گیـرد و یکپارچـه نمی شـود. 
بخواهـد  خانـواده  اگـر  همچنیـن 
الگوی تغذیـه ای خود را تغییر دهد 
و الگوی سـالم تغذیه داشـته باشد، 
بایـد بـا پیام هایی که بـرای انتخاب 
غـذای ناسـالم از طریـق رسـانه ها 
به وفـور در محل زندگـی آنها تکرار 

می شـود، مقابلـه کنـد. 
ایـن امر تقریباً محال اسـت؛ زیرا خانواده 
اجتماعـی  مؤسسـاِت  کمـک  بـدون 

باشـد.  نمی توانـد موفـق 
 ایــن شــرایط را در نظــر بگیریــد کــه

بزرگ ترین مشکل ما به عنوان والدین این دوره و زمانه این است که 
ما عمل  نقش  مشابه  رسانه ها،  اجتماعی، همچنین  عوامل  از  بسیاری 
می کنند. همان طور که حتماً با آن مواجه شده اید، به کارگیری رسانه 
در زندگی کودکان به فرهنگ فراگیری تبدیل شده است. ما تا نتوانیم 
این نیروی بیرونی که فرزندپروری ما را تحت تأثیر قرار داده درک و 
مهار کنیم، برای تربیت فرزندانمان قدرت نخواهیم داشت. اما این نیرو 
چیست؟ این نیرو همان فرهنگ جمعی است که بیرون از ما قرار دارد. 
سرگرمی های جمعی مثل تلویزیون، سینما، موسیقی، رادیو، بازی های 
را  بزرگ تری  فرهنگ  و...  لباس ها  عروسک ها،  کنار  در  ویدئویی 
تشکیل می دهند که ما در آن زندگی می کنیم، اما آن را نساخته ایم. 
این فرهنگ برای دادوستد ساخته شده است و یک صنعت بزرگ 
است که شرکت های تبلیغاتی، سرگرمی های رسانه های چندملیتی و 

بنگاه های جهانی را با هم ادغام می کند. )دی گاتانو، 1393: 14(
 این فراگیری رسانه ها، برای پدری و مادری ما اقتضائات جدیدی را 
به وجود آورده است. شناسایی این چالش ها می تواند به ما در رفع و 

حل آنها کمک کند. 

چالش 1: ارتباط جهانی، رفتار و نگرش ما را به طور بی سابقه ای 
تحت تأثیر  ما  بچه های  تفریحات  امروزه  است.  داده  قرار  تحت تأثیر 
فیلم های  و  داستان ها  در  است.  آگهی  و  سرمایه  صاحبان  و  تبلیغات 
دغدغۀ  عمومی،  انسانی  و  اخالقی  ارزش های  گذشته  دهه های 
شخصیت ها بود؛ ولی امروزه ما بیشتر اسباب بازی هایی را پیدا می کنیم 
و با دغدغه هایی در فیلم ها و داستان ها مواجه هستیم که مدنظر صاحبان 
سرمایه و قدرت است. این امر موجب می شود مصرف کاالهای فرهنگی 
در میان مخاطبان به نوعی یکدست شود و این فرهنگ، هم زمان فرهنگ 
میلیون ها کودک را در سراسر جهان شکل دهد. در چنین شرایطی دائماً 
باید از خود بپرسیم چه کسی بیشترین تأثیر را در شکل دهی هویت 
فرزندانمان دارد؟ فرهنگ برخاسته از صنعت و صاحبان سرمایه های 

قدرت یا پیام های ما والدین؟ )دی گاتانو، 1393: 40-37( 
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که توجه  افزایش می یابد  تفکر  بدون  انگیزه های  و  از حد  بیش 
متمرکز شده را دشوار می سازد.

کودکانی که روزانه پنج ساعت تلویزیون تماشا می کنند، پاسخ های 
جهت گیرانه آنها با تغییر تصاویر در هر سه تا پنج ثانیه، به طور مداوم 
تغییر پیدا می کند. حتی اگر کودک در اتاقی که تلویزیون به عنوان 
صدای پس زمینه روشن است، سعی در انجام تکالیف یا بازی داشته 
باشد، به سمت تماشای تلویزیون متمایل خواهد شد. به عبارت دیگر 
تمرکزشان را از فعالیت خود از دست می دهند و به نور مربوط به 
تغییر تصاویر در تلویزیون جلب می شود. همین امر در طول زمان، 

موجب ایجاد مشکالت بزرگی خواهد شد.
هر  بلکه  والدین،  ما  تنها  نه  که  بزرگی  چالش های  از  یکی  پس 
است  این  روبه روست  آن  با  کودکان  امور  به  عالقه مند  شخص 
در حال  دائماً  را که  بی معنی  مهیج  محتوای  می توانیم  که چگونه 
شرطی  آن  جست وجوی  برای  به راحتی  افراد  و  است  افزایش 

می شوند، متوقف کنیم. )دی گاتانو، 1393: 58-52(

چالش 6: فرهنگ برخاسته از صنعت با افراد مانند اشیاء برخورد 
پاسخ  آن  به  خود  و  می کند  ایجاد  کاذب  نیاز  آنها  برای  و  می کند 
می دهد. متاسفانه پاسخ به نیازها اغلب با معرفی راهکارهای غیرواقعی 

تأثیری که این تماشا کردن بر بچه های ما 
می گذارد این است که به تدریج توانایی 
اصلی خود برای تفکر را از دست می دهند. 
به این معنا که همه چیز را همان طور که 
و  می کنند  تصور  می گویند  رسانه ها 
درواقع نظرشان به نوعی جهت دار می شود. 
بچه ها در سنین کودکی باید یاد بگیرند 
با خودشان صحبت کنند؛ اما این کار با 
مزاحمت های مداومی که رسانه ها ایجاد 

می کنند، به راحتی اتفاق نمی افتد. 
فعالیت های  از  مدام  کودک  توجه 
تلویزیون  به سوی  خود،  به  معطوف 
بدین  می شود.  جلب  رسانه ها  سایر  و 
کودک  درونی  گفت وگوی  که  معنی 
مدام قطع می شود و این باعث می شود 
پردازش ذهنی او به قدر کافی رشد نکند. 
نمی گیرد  یاد  کودک  صورت  این  در 
دقیق حفظ  به طور  را  توجه خود  چطور 
کند و در نتیجه مغز نیاز بیشتری به تحریک 
پیدا می کند و فرصت تمرین فکر کردن 
منظم را از دست می دهد. کم کم به جای 
اینکه به دنبال چالش های ذهنی پرتالش 
باشد، به دنبال تحریک های آسان تر خواهد 
بود و از موقعیت هایی که به تفکر عمیق 

احتیاج دارند، اجتناب می کند.
افراد  تمامی  بلکه  بچه ها،  نه  تنها 
برای  واقعی  نیاز  یک  به  می توانند 
این  تحریک، اعتیاد پیدا کنند. وقتی 
اتفاق می افتد، توانایی های تفکر مغز 
به طور کامل رشد نمی یابند و فعالیت 

چالش 5: فرهنگ برخاسته از صنعت، 
توجه جمعی را به محتوای مهیج و بی معنی 
جلب می کند؛ درحالی که اغلب تحلیل ها 
نادیده  را  باال  سطح  تفکر  فرایند های  و 
با  ما  و حتی خود  ما  می گیرد. کودکان 
دنیایی از اطالعات و سرگرمی مواجهیم 

که به ما فرصت فکر کردن نمی دهد. 
این وضعیت که ما صرفًا مصرف کنندۀ 
محصوالت رسانه ای هستیم، آن هم 
صحنه  های  از  پر  که  محصوالتی 
غفلت زاست،  و  مهیج  خشونت آمیز، 
موجب می شود هرگز خودمان صاحب 
خودش  که  کودکی  نشویم.  اندیشه 
نتواند تولید کند، در مقابل رسانه ها 

ضعیف و دنباله رو خواهد بود. 
که  سرگرمی هایی  محتوای  هرچه 
بچه های ما با آن روبه رو هستند، از جمله 
می شود،  نابهنجارتر  ویدئویی  بازی های 
تغییر  نیز  اجتماعی  مقبولیت  تعریف 
می کند و دنیای واقعی بیشتر شبیه دنیای 
صفحه های رسانه ای می شود. همین عامل 
باعث می شود، رفتار انسانی تغییر کند و 
هنجار های اجتماعی تعدیل شوند. یعنی 
چیزی که تا دیروز رفتار خشن یا نابهنجار 
آن  شدن  عادی  با  امروزه  می شد  تلقی 
رفتار در پیام های تصویری مختلف، دیگر 
نابهنجار به نظر نمی رسد. امروزه تصاویر 
موهن، خشونت آمیز و مهیج در رسانه ها 
گسترده شده است و کودکان نیز توجه 
بسیاری به رسانه ها دارند و حتی از روی 

عادت آنها را تماشا می کنند. 

مواجهه با واقعیت های فعلی دوران کودکی ضعیف و بی سالح هستند. 
ما چگونه کودکان و نوجوانان خود را برای داشتن استقالل، عزت 
نفس و مسئولیت پذیری در یک فرهنگ برخاسته از صنعت تربیت 
کنیم، درحالی که آن فرهنگ صنعتی برای کاهش استقالل، مسئولیت 

و اقتدار ما تدبیر شده است؟ )دی گاتانو، 1393: 47-43(
 

چالش 4: فرزندپروری در دنیای امروز نیاز به دانش و مهارت ویژه 
دارد. امروزه کمبود اطالعات مناسب و کافی و نیز الگویی از اطالعات 
گمراه کننده، والدین را در شرایط ناآگاهی، گیجی و عدم اطمینان قرار 
داده است. صنایع تبلیغات و رسانه به جای اینکه اطالعات مفید بدهند، به 

ما و فرزندانمان به شکل پول و دالر می نگرند. 
شرکت ها هر روز میلیون ها دالر هزینه می کنند تا توجه ما به یکسری 
اطالعات خاص جلب شود که به عنوان والدین چه کارهایی را باید و 
یا نباید انجام دهیم. صدای قوی فرهنگ برخاسته از صنعت، پیام هایی 
را به والدین می رساند که با آنچه متخصصان می دانند و باور دارند و 
بر آنها تأکید می کنند، مخالف است. حال چگونه ما والدین اطالعات 
الزم دربارۀ تربیت صحیح فرزندانمان را به دست آوریم، درحالی که این 
اطالعات از طریق رسانه های جمعی معمول به راحتی قابل دستیابی نیست. 

)دی گاتانو، 1393: 52-47(

فـصـل دوم
ــر ــر حاضـ ــد در عصـ ــت فرزنـ ــای تربیـ چالش هـ
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است. این فرهنگ کاری با برآوردن نیازهای انسانی ما ندارد؛ بلکه بیشتر در تالش برای ایجاد نیازهای غیرضروری و 
حتی اعتیاد به آنهاست و برای آنکه بتواند در این راه موفق شود، هوش و ذهنیت ما را نادیده می گیرد. 

برای همین در رسانه ها پیشرفت و حل مسائل به صورت غیرواقعی و بسیار سریع است. برای مثال شخصیت های سریال ها 
مسائل غیرقابل حل را در کمتر از 30 دقیقه حل می کنند یا در تبلیغات بازرگانی از طریق خرید یک ماشین تمام 
ناراحتی ها پایان می یابد یا بسیاری از شرکت های لوازم آرایشی به مردم وانمود می کنند که با مصرف کرم های بهداشتی 

و آرایشی، لذت بیشتری را در زندگی می توانند تجربه کنند. 
پس رسانه ها به ما می گویند برای هر مشکلی یک راه حل آسان و کارآمد وجود دارد؛ گرچه ما می دانیم در حقیقت 
برای حل یک مشکل زمان و کار بیشتری نسبت به آنچه تصور می کنیم، وجود دارد. همچنین باید عوامل متعدد را 
در نظر بگیریم، آزمون و خطا کنیم، نتایج مختلف را با هم مقایسه کنیم و ... تا به نتیجه برسیم. این امر تالش زیاد 
و تشخیص های پی در پی نیاز دارد؛ ولی رسانه خالف این را به تصویر می کشد. حال باید به عنوان والدین از خود 
 بپرسیم چگونه می توانیم نیازهای واقعی خود و فرزندانمان را شناسایی و از برآوردن نیازهای کاذب خودداری کنیم. 

)دی گاتانو، 1393: 62-58( 

فصـــل 3: راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقراری 
ـــانه ها ـــوص رس ـــدان در خص ـــا فرزن ـــاط ب ارتب

فـصـل دوم
ــر ــر حاضـ ــد در عصـ ــت فرزنـ ــای تربیـ چالش هـ
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فـصـل سوم
ـــا فرزنـــدان در خصـــوص رســـانه ها  راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط ب

مغز و قلب ما کاماًل باز باشد؛ لذا الزم است ابتدا خوب گوش دادن، 
احترام گذاشتن به خود و دیگران را از طریق سکوت و تمرکز روي 
موضوع و برهم نزدن تمرکز دیگران، به هر نحو در خود پرورش دهیم. 
بیایید به گفت گوهایی که با فرزندانمان داریم فکر کنیم: ما به عنوان 
والدی  درمقام  بلکه  نمی دهیم؛  گوش  او  به  همراه  و  دوست  یک 
گوش می کنیم که می خواهد اوضاع را روبه راه کند و بهترین راه را 
به وی نشان دهد. به این دلیل ناخواسته منطق بزرگساالنۀ خودمان را 

به او تحمیل می کنیم. 
و  انجام یک گفت وگو  برای  افراد  توانایی  باشیم  داشته  توجه  باید 
همه  از  بیش  و  است  اکتسابی  گفت وگویی،  مهارت های  به عبارتی 
همان  از  باید  مهارت ها  این  شالودۀ   ایجاد شود.  خانواده  در  می باید 
همان  در  عمیق  تفکر  زیرا  شود؛  پی ریزی  زندگی  اولیه   سال های 
به عنوان  کودک  هویت  و  شخصیت  که  می شود  آغاز  سال هایی 
دوره ای  طول  در  است.  شکل گیری  حال  در  متفکر  شخص  یک 
به  روزافزونی  تمایل  می شوند،  بزرگسال  و  بزرگ تر  کودکان،  که 
جزم اندیشی و داشتن ذهن بسته در آنها وجود دارد. وقتی ذهن بسته 
باشد، اعتقادات و باورها خودمحورند و به عبارتی، آنچه »من« باور 
متعصب  افراد  دارم«.  »باور  من  آنچه  از  است  اساسی تر  بسیار  دارم، 
توانایی الزم برای ورود به گفت وگوی آزاد و منطقی را ندارند. ما 
به کودکان  باید  بیفتد.  اتفاقی  اجازه دهیم چنین  نباید  والد  به عنوان 
باید  بدانند.  را  فکری خود  منزلت ظرفیت  و  ارزش  تا  داد  آموزش 
به آنها فرصت داد تا خودشان افکار و اندیشه های خود را کشف، 
ایده هایشان را در قالب واژه ها بیان کنند و نظریات خویش را ارائه 
و  متفکر  توانا،  افرادی  به عنوان  را  خود  که  دارند  نیاز  آنان  دهند. 
بااحساس کشف کنند. )فیشر، 1386: 9-11( ما باید در خانواده این 
احساس را برای فرزندانمان ایجاد کنیم. اگر دائماً بخواهیم به آنان 
خطرات بودن رسانه ها را گوشزد کنیم، با حرف های ما در ذهن و 
عمل مقابله می کنند. ما باید فرصتی برای فرزندانمان فراهم کنیم تا 
خود بتوانند ابعاد و جنبه های مختلف رسانه ها را بررسی و تحلیل کنند.  

شایسـته اسـت بـه صحبت هـا و افـکار  
افـراد دیگـر احتـرام نمی گذارنـد، پیش 
ازآنکـه مهـارت خـوب شـنیدن را یـاد 
بگیرنـد، سـخن می گوینـد و دیگـری 
گرفتـار  لـذا  و  می کننـد  تحلیـل  را 

هسـتند. ذهنـی  پیش داوری هـای 
کننـد  تصـور  زیـادی  عـدۀ  شـاید 
گفت وگـو مهـارت خاصـی نمی طلبد؛ 

نیسـت.  چنیـن  حقیقـت  در  امـا 
نیاز  ویژه ای  مهارت های  گفت وگو 
دارد که اگر رعایت نشود، نمی توانیم 
درست  کالمی  ارتباط  فرزندان  با 
کار  ابتدا،  همان  در  و  کنیم  برقرار 
به مشاجره می کشد و بحث خاتمه 
می یابد و موجب می شود فرزندانمان 
بیش از پیش از ما دور و به رسانه ها 

نزدیک شوند.
یک  برقراری  برای  شرط  حداقل 
حفظ  واقعی،  و  اصیل  گفت وگوی 
احترام »دیگری« است. براي گفت وگو 
باید کانال هاي ورود و خروج داده ها به 

در عصر جدید  اینکه  با وجود  درواقع 
پیشرفت  ارتباطی،  ابزارهای  و  وسایل 
بیشتر  تفاهم  باعث  ولی  بسیاری کرده ؛ 
از  حاکی  این  است.  نشده  انسان ها 
تبادل  گسترش  صرف  که  است  آن 
اطالعات بین انسان ها، موجب همدلی و 
تفاهم نمی شود و چیزی از چالش ها و 
مشکالت پیِش رو کم نمی کند و این 
همه اختالف و حتی بحران، بیشتر 
از آنکه ناشی از نقطه نظرات متفاوت 
در  انسان ها  توانایی  عدم  از  باشد، 

اجرای گفت وگو و تفاهم است.
گفت وگـو  گفتیـم  کـه  همان طـور 
بسـیاری  در  میان فـردی  روابـط  و 
نگرفتـه  شـکل  به درسـتی  خانواده هـا 
شـبکه های  ورود  بـا  امـروزه  اسـت. 
بـه  جمعـی  رسـانه های  و  اجتماعـی 
خانواده هـا، مهـارت گفت وگـو کـردن 
شـده  اسـت.  کم رنگ تـر  روزبـه روز 
آنچنان کـه  افـراد  در چنیـن وضعیتـی، 

برخی  به  مکان،  و  فضا  محدودیت  اقتضای  به  کتاب  این  در  ما 
راهکارها و راه حل هایی اشاره می کنیم که به ما کمک می کند هویت 
والدینی خود را بازتعریف و ارتباط میان فردی را در خانواده تقویت 
و نقش رسانه های جمعی و موبایلی را به حداقل برسانیم. هیچ چیز 
جای ارتباطات میان فردی و رودررو را نمی گیرد؛ اما امروزه شاهد 
زندگی  یکدیگر  از  منفرد  به صورت  هستیم که گویا  خانواده هایی 
دنیای  درون  در  خود  همراه  گوشی  با  فردی  هر  چراکه  می کنند؛ 
خاص خود زندگی می کند و صرفاً جسمش در خانواده حضور دارد. 
ما  سر  بر  رسانه  عصر  که  بالیی  مهم ترین  شد  گفته  که  همان طور 
آورده، از بین بردن گفت وگوی میان اعضای خانواده و اتمیزه کردن 
آن و مهم تر از آن از بین بردن تفکر انتقادی و قراردادن ما در قلمرو 
عرصۀ لذت، مصرف و فراغت است. ما در این کتاب به دنبال آنیم 
که در راستای کمک به فرزندپروری هوشمندانه در عصر حاضر و با 

توجه به اقتضائات آن، قدمی هرچند کوچک در برداریم.

1-گفت وگو
نوین  مانند رسانه های  طی چند دهۀ گذشته، تکنولوژی های مدرن 
و شبکه های اجتماعی، شبکۀ ارتباطی گسترده ای را ایجاد کرده اند 
که با وجود آن، در هر بخش عالم می توان دائماً با بخش های دیگر 
در تماس بود. در این سیستم جهان گستر ارتباطی، برقراری ارتباط 
تقریباً در همه جا به نحو قابل مالحظه ای دچار اشکال است. ملت های 
به سختی  متفاوت،  اقتصادی  و  سیاسی  سیستم های  با  گوناگون، 
می توانند بدون جنگ و دعوا با یکدیگر صحبت کنند. درون یک 
اقتصادی،  و  سیاسی  اجتماعی،  مختلف  گروه های  نیز،  واحد  ملت 
گرفتار وضعیت مشابهی هستند و توانایی درک و مفاهمه با یکدیگر 

را ندارند.
اگر به ریشه های این امر بنگریم، درمی یابیم خانواده درمقام اولین 
واحد اجتماع نتوانسته بستر خوب و مناسبی برای گفت وگوی اعضا 

با یگدیگر فراهم سازد. 



الــزامات تربیــت فــرزنـد در عـصـر رسـانـه 26

اصلی مان را عوض کنیم و خودمان را برای شنیدن و تجدید نظر عمیقاً 
آماده نماییم. اصول گفت وگو شامل گوش دادن، احترام گذاشتن، تعویق 

نظر و سپس اظهارنظر است. )اسحاق،1380: 75( 
  ایجاد فضای مناسب برای گفت وگو

ایجاد فضا و محیطی مناسب که در آن تمامی اعضای خانواده احساس 
امنیت کنند، اساسی ترین پیش شرط موفقیت در اجرای گفت وگو 
است. روند گفت وگو به تضادها و تفاوت ها، خشونت و نرمش، عمق 
و آرامش، و پستی و بلندی نیاز دارد. ایجاد فضا و ظرف مشترک بر 
مبنای اعتماد متقابل بدان جهت الزم است که محیط امنی برای بروز 

تنوع افکار و احساسات فراهم شود. )هارتکه مایر، 1389: 54( 
  اهمیت وجود راهنما در گفت وگو

اگر دقت داشته باشید یا گفت وگوهای ما سریعاً به مشاجره تبدیل 
می شود یا دلخوری پیش می آید. عالوه براین گفت وگوهای ما غالباً 
یا از مسیر اولیۀ خود منحرف می شوند و بعد از اینکه یک ساعت از 
از زمین صحبت  اینکه مثاًل  به جای  بحث گذشت متوجه می شویم 
کنیم در حال بحث کردن دربارۀ هوا هستیم. وجود یک راهنما که 
بحث را هدایت کند، می تواند بسیاری از مشکالت را قبل از بروز 
حل کند. داشتن یک همیار و راهنما در گفت وگو که به آماده سازی 
برای  از شرایط الزم  مناسب کمک کند،  ایجاد ظرف و فضای  و 

به محدودیت این نظرات آگاهی یابیم. 
تا ما تفاوت و تمایز افکار و عقاید خود 
نشناسیم،  رسمیت  به  را  فرزندانمان  با 

نمی توانیم با یکدیگر گفت وگو کنیم.
پیش نیازهایی  و  شرایط  گفت وگو 
بودن  روشن  از:  عبارت اند  که  می طلبد 
طرفین  آشنایی  گفت وگو؛  هدف 
شرایط  و  ابعاد  موضوع؛  با  گفت وگو 
معضلی  یا  مشکل  وجود  گفت وگو؛ 
قواعد  بودن  روشن  گفت وگو؛  برای 
گفت وگو؛ تمایل طرفین به گفت وگو؛ 
نظری  و  ایده  کسی  هر  اینکه  به  باور 
جنبه ای  از  است  ممکن  که  دارد 
صحیح باشد؛ برابری موضع گفت وگو؛ 

مشخص بودن نقطۀ آغاز گفت وگو.
آمادگی برای تأمل، تفکر و تجدیدنظر 
آوردن  به دست  به منظور  افکار،  در 
عناصر  از  یکی  جدید،  راهکارهای 

کلیدی گفت وگو است.
را  اموری  فهمیدن  امکان  آمادگی،  این 
فراهم می سازد که انسان معموالً جرأت 
مایر،  )هارتکه   ندارد.  را  آنها  پذیرفتن 
1389: 38و73( اگر ما پدر و مادری هستیم 
تا  می کنیم  گفت وگو  فرزندانمان  با  که 
دقیق تر  را  آنها  معضالت  و  مشکالت 
بشناسیم و از آن برای کنترل هرچه بیشتر 
بدانیم در  باید  استفاده کنیم،  فرزندانمان 
فضای  ایجاد  در  نمی توانیم  صورت  این 
شویم؛  موفق  خانواده  در  گفت وگویی 
ذهنیت  باید  شدن  موفق  برای  چراکه 

از  را  اگر کودکان  اما  می گیرد.  شکل 
همان سنین پایین در این خصوص مورد 
تشویق قرار ندهیم، آنها هم فکرکردن 
را متوقف و از بازی با ایده ها خودداری 
می کنند. آنان باید یاد بگیرند، خالقانه 
در  زندگی  برای  را  خود  تا  بیندیشند 
می کند،  تغییر  به سرعت  که  جهانی 
آماده سازند. همان طور که پیشتر گفته 
جدید  عصر  ویژگی های  از  یکی  شد، 
این  فرزندپروری  چالش های  از  که 
دوره نیز هست، آن است که رسانه ها ما 
را دائما به  سرعت در کارها وا می دارند 
از  کمتر  در  زیادی  تصاویر  ارائۀ  با  و 
استدالل  و  عمیق  تفکر  قوۀ  ثانیه  یک 
ایجاد  با  اما  می گیرند.  مخاطبان  از  را 
تعامل  و  منطقی  گفت وگوی  فرهنگ 
در خانواده، می توان بچه ها را به آرامش 
دعوت کرد که قطعاً این کار باعث باال 

رفتن قدرت تمرکز آنها می شود.
  منظور ما از گفت وگو چیست؟

ما  که  می افتد  اتفاق  وقتی  گفت وگو 
موضوع ها  دربارۀ  خود  دریافت های 
از  به اشتراک بگذاریم و  با دیگران  را 
توضیح  و  مفاهیم  کردن  روشن  طریق 
مسئله  از  بهتری  درک  به  منظور  دادن 
با  وارد گفت وگو  ما  برسیم. همین که 
فرزندانمان می شویم، در مواجه شدن با 
نظرات متفاوت و متمایز آنها، چه بسا به 
 درستی تمام نظرات خود تردید کنیم و 

پایه های تفکر عمیق و قوي را باید از کودکي بنا نهاد. کودکي 
بیاورد،  دلیل  نظرات خود  برای  بیندیشد،  بیاموزد چگونه  که 
در  و...،  بگذارد  احترام  آنها  به  و  بشنود  را  دیگران  ایده های 
بزرگسالي، زمانی که در عرصۀ اجتماع، بار مسئولیتي را تقبل 
مي کند، می تواند انسانی عمیق، متفکر، خردمند و منطقي بوده 
و قضاوت هایی صحیح و دقیق داشته باشد. همچنین، بسیار 
مهم است که کودکان نظرات دیگر، از جمله نظرات دوستان و 

اطرافیان خویش را بشنوند. 
امروزه به واسطۀ وجود تلویزیون، اینترنت و سایر رسانه ها، کودکان 
تحت تأثیر مسائلی قرار می گیرند که خاص بزرگساالن است. در این 
خصوص واکنش برخی والدین آن است که باید ارزش های تجویز 
شده ای به کودکان آموزش داده شود. به عبارت دیگر این والدین 
معتقدند باید به بچه ها بگوییم چه برنامه ای ببینند و چه برنامه ای نبینند، 
چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است و... . اما باید توجه داشت 
اگرچه این آموزش ها نیز در مواقعی دارای اهمیت است؛ اما مسئلۀ 
مهم تر آن است که به آنها یاد دهیم چگونه برای خود قضاوت های 

اخالقی قابل  قبولی دربارۀ رسانه ها داشته باشند.
 باید توجه داشت تغییر و تحوالت جامعۀ کنونی، دگرگونی مداوم 
ارزش ها را به دنبال دارد. در چنین جامعه ای آنچه مي تواند به یاري 
درست  همانا  بیاید،  ارزشي  چالش هاي  با  برخورد  در  کودکان 
با گفت وگو  که  است  قضاوت  و  تحلیل  قوۀ  پرورش  و  اندیشیدن 

فـصـل سوم
ـــا فرزنـــدان در خصـــوص رســـانه ها  راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط ب
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حرف ما ساخته اند که کاماًل متفاوت از یکدیگر است. یکی از دالیل 
این امر ناشی از تفاوت در گوش دادن است.

 شنیدن: شنیدن فعالیتی فیزیکی است که به کمک آن صداهای 
گاهی  می شود.  آغاز  آن  از  دادن  گوش  فرایند  و  درک  اطراف 
می توان بدون اینکه حرف های کسی را گوش داد، آن را شنید. مانند 
وقتی خسته هستیم یا هنگامی که به صحبت های گوینده عالقه مند 
نیستیم یا محل تجمع آ  ن قدر شلوغ است که اگرچه چند صدا را با هم 
می شنویم؛ اما گوش دادن اتفاق نمی افتد. )Floyd، 2009:264 نقل 

شده در محسنیان، 1391: 187(
 فهمیدن: شنیدن صحبت های گوینده به تنهایی کافی نیست؛ بلکه 
باید مفاهیم، لغات و عباراتی را که می شنویم درک کنیم. اگر کسی 
به زبانی که ما نمی فهمیم صحبت کند، ممکن است بتوانیم آن را 

بشنویم، ولی قادر نیستیم آن را گوش دهیم.
 به خاطر آوردن: به خاطر آوردن یعنی بتوانیم چیزی را در حافظۀ 
خود ذخیره کنیم و در مواقع نیاز از آن استفاده کنیم. این توانایی کار 
ساده ای نیست. تحقیقات نشان می دهد که بیشتر مردم فقط می توانند 
25 درصد آن چیزی را که می شنوند، به خاطر بیاورند که صرفاً 20 

درصد آن دقیق است!
 تفسیر کردن: یک شنوندۀ خوب باید بتواند عالوه بر شنیدن، فهمیدن 
و به خاطر آوردن، اطالعات را تفسیر کند. فرایند تفسیر کردن شامل 
توجه به تمامی رفتارهای کالمی و غیرکالمی گوینده است تا بتواند 
»ارجاع معنی« کند. برای مثال فرض کنید فرزند شما بگوید »چه شام 
تن  و  بیان چهره ای  براساس  را می توانیم  پیام  این  ما  خوشمزه ای!«. 
صدای او با یکی از این دو »ارجاع معنی« مرتبط کنیم: به نظر او شام 
خوشمزه شده و آن را دوست دارد یا اینکه او به طور طعنه آمیزی به 
بدمزه بودن غذا اشاره دارد. در ضمن، سخن او تفسیرهای متفاوت 
دیگری نیز می تواند داشته باشد. مثل اینکه از گفتن این عبارت قصد 

شیره مالیدن بر سر ما را دارد تا به خواستۀ آتی خود برسد و... .
به وقوع   ارزیابی کردن: در مرحلۀ ارزیابی، رویدادهای مختلفی 

در  شده  نقل   2002  ،Brownell( دادن 
محسنیان، 1391: 186(. 

هر کدام از این موارد را در ادامه توضیح 
خواهیم داد. گفتنی است که این مراحل 
لزوماً به ترتیب انجام نمی شود؛ زیرا بعضی 
اوقات برای »گوش دادن مؤثر« الزم است 
رفت.  عقب  و  جلو  به  مراحل  این  میان 
گوش دادن یک فرایند خودکار نیست؛ 
یعنی شنونده باید خودش را متقاعد کند 
به کسی گوش دهد. همچنین گوش دادن 
کلمات  کردن  دریافت  یا  شنیدن  فقط 
نیست؛ بلکه باید بتوانیم معنی مدنظر 
در  را  می کند  ما صحبت  با  که  کسی 

ذهنمان بسازیم. 
این امر بسیار اهمیت دارد چون هر یک 
را  حرف ها  دیگری  از  متفاوت  ما  از 
گوش می کنیم. اگر دقت کرده باشید ما 
خیلی وقت ها یک حرف را برای چند 
اما وقتی دقیق می شویم  تن می گوییم؛ 
از  متفاوتی  معانی  کدام  هر  می فهمیم 

یافت. هنگامی که گوش دادن به درستی 
انجام نمی شود، گفت وگو دچار مشکل 
می شود. گوش دادن مؤثر یعنی گوش 
دادن هدفمند و آگاهانه برای رسیدن به 
آن معنی ای که فرزندانمان تمایل دارند 
است  ممکن  ما  بفهمانند.  ما  به  را  آن 
آیا  که  باشیم  نداشته  اطمینان  هیچ گاه 
آنچه از صحبت های فرزندانمان درک 
کردیم، دقیقاً معنی مورد نظر آنان بوده 
یا خیر. اما مهم این است ما در این راستا 
حرکت کنیم که گوش دهیم تا بفهمیم 
آنان چه چیزی می خواهند به ما بگویند. 
به  بکنیم،  را  کاری  چنین  بتوانیم  اگر 

»گوش دادن مؤثر« رسیده ایم.
گوش دادن مؤثر شامل چند مرحله است 
که همۀ آنها به طور یکسان حائز اهمیت 
هستند. این مراحل عبارت اند از: شنیدن، 
فهمیدن، به خاطر آوردن، تفسیر کردن، 
نشان  عکس العمل  و  کردن  ارزیابی 

در  را  گفت وگو  اهداف  و  راهنما،کاربردها  است.  بحث  پیشرفت 
مواقع خاص و بحرانی یادآوری می کند. موضع گیری اصلی راهنما 
موضع »شناسایی« است و او باید بیشتر کنجکاو باشد، نه نقد کننده و 

نباید تحت تأثیر قرار گیرد. 
در کنار بهره بردن از حضور راهنما، الزم است افراد خانواده تالش 
با هم تمرین  تا مهارت های مختلفی را کسب کنند و آنها را  کنند 
کنند. دراین صورت همکاری گروهی صمیمی تر شده و »با هم فکر 
کردن« آغاز می شود. مهارت های مذکور شامل گوش دادن، احترام 
گذاشتن، تعویق قضاوت و ابراز کردن است. در ادامه با این مهارت ها 

بیشتر آشنا می شویم. 
  گوش دادن

به  باشد،  مربوط  گفتن  توانمندِی  به  آنکه  از  بیشتر  گفت وگو 
مهارت در گوش کردن بستگی دارد. هرچه فرد با مهارت های 
گفت وگو آشناتر و در آن با تجربه تر شود، تمایل او به سخن 

گفتن کمتر و به گوش دادن بیشتر می شود.
و  می گوییم  بچه ها  به  مدام  چون  نیستیم  گفت وگویی  والدین  ما 
به  نباید  به دیگری  دادن  را می شنویم. در هنگام گوش  آنها  کمتر 
این اندیشید که »چرا« اینها را می گوید، بلکه باید فکرکرد که »چه« 
و »چگونه« می گوید. این اندیشه ما را به درک فرزندانمان نزدیک 

می کند. )قاضی مرادی،1390: 177(
اگر  است.  دادن«  گوش  عمیق  اما  ساده،  »ظرفیت  گفت وگو  قلب 
بکوشیم گوش کنیم، درمی یابیم فوق العاده دشواراست؛ چراکه ما 
همیشه عقائد، نظرات، تعصبات، سوابق، تمایالت و انگیزه های خود 
را مطرح می کنیم. هنگامی که اینها بر گوش دادنمان مسلط شوند، 
به زحمت آنچه را گفته می شود، گوش می دهیم؛ اگر اصاًل گوش 

بدهیم! )اسحاق،1380: 78(
دو مدل گوش دادن داریم: گوش دادن و گوش دادن مؤثر. در واقع 
گوش دادن مؤثر سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. باید 
آن را آموخت و با تمرین توسعه داد. وقتی این مهارت کسب شود، 
خواهیم دید که چگونه کیفیت ارتباط ما با فرزندانمان بهبود خواهد 
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)اسحاق،  کنیم.  ایجاد  ثبات  و  کنترل  خود،  زندگی  در  می توانیم 
 )158 :1380

چهار مهارت گوش دادن، احترام گذاشتن، تعویق قضاوت و ابراز 
که  همان طور  و  دارند  قرار  هم  با  پیوستگی  و  ارتباط  در  کردن، 

گفتیم الزم است افراد خانواده این کارها را با هم تمرین کنند. 
)هارتکه مایر، 1389: 105(

نخست  گام  در  کنیم،  شروع  را  گفت وگو  بتوانیم  اینکه  برای 
آن قدر  تاکنون  ما  اغلب  کنیم.  جلب  را  فرزندمان  اعتماد  باید 
روش های نادرست گفت وگویی را پیش گرفته ایم که فرزندمان 

ما را طرف گفت وگوی خود قرار نمی دهد. 
بیشتر والدین اغلب می خواهند فرزندانشان را تغییر دهند؛ اما ما در 
این کتاب به شما می گوییم که باید خودتان تغییر کنید. برای این 
کار باید چهار قدم کاربردی برداریم و چهار عادت گفت وگویی را 

که به طور معمول داشتیم، کنار بگذاریم. 
تصور کنید فرزندتان به شما می گوید »من می خواهم با دوستانی که 
به صورت مجازی با آنها آشنا شدم، سینما بروم«. جواب شما چه می تواند 
باشد؟ ممکن است بگویید »تو هیچ جا نمی روی!« یا »چرا می خواهی 
کاری به این احمقانگی را بکنی؟!« یا »اشکال ندارد... می توانیم امشب 
من و تو با هم به سینما برویم.« یا »همیشه این قدر کله خراب هستی! 
چرا هیچ وقت منطقی فکر نمی کنی؟ چطور می خواهی با کسانی که 

  تعویق قضاوت
وقتی به صحبت های کسی گوش می کنیم 
باید گزینش و انتخابی مهم داشته باشیم. 
ما می توانیم یکی از این دو کار را انجام 
دهیم: یا می توانیم از نظر خود دفاع کنیم 
و در قبال نظرات دیگران مقاومت کنیم 
یا می توانیم عقیدۀ خود و اطمینانی که در 

پس آن قرار دارد، به تعویق اندازیم. 
معنی  بدین  اینجا  در  انداختن  تعویق  به 
می کنیم  فکر  را  آنچه  نه  که  است 
سرکوب کنیم و نه با اعتقاد یک  جانبه 
از آن طرفداری کنیم. بلکه فکر خود را 
به شکلی به نمایش بگذاریم که به ما و 
دیگران اجازه دیدن و درک کردن آن 

را بدهد. )اسحاق،1380: 34(
  ابراز کردن

یکی از دشوارترین جنبه های گفت وگوی 
واقعی که شاید در نگاهِ ما آسان بیاید، نظر 
خود را ابراز کردن یا حرف خود را زدن 
اما باید بدانیم پیدا کردن و به  است؛ 
زبان آوردن نظر و صدای درون خود، 
در درجۀ اول مستلزم تمایل به »ساکت 

بودن« است. 
برای اینکه بتوانیم حرف خود را بزنیم، 
شاید ملزم به آموختن این نکته باشیم 
که از صحبت کردن خودداری کنیم 
و به نظرات سایرین گوش دهیم. الزم 
نیست هر لغتی که به ذهن ما می آید، 
به زبان آورده شود. درواقع با آموختن 
انتخاب آگاهانه گفته ها و ناگفته هایمان 

افرادي که در زمینۀ گوش دادن چندان 
موفق نیستند، معموالً ویژگی هاي مشترکی 
دارند. آنان اغلب نسبت به موضوع بحث 
گوینده رغبتی نشان نمی دهند و به جاي 
تمرکز بر پیام وي، به شیوۀ ارائۀ مطالب 
و خود او معترض اند. عالوه بر این، آنها 
معموالً پاسخ خود را از قبل در ذهن آماده 
کرده و فقط منتظرند سخن طرف مقابل 
پایان یابد و بدون توجه به آنچه وي گفته 
است، پاسخ مدنظر خود را ارائه کنند. در 
این میان اگر توجهی نیز به سخنان گوینده 
نشان می دهند، غیرواقعی و ظاهري است 
و فقط تظاهر به شنیدن می کنند. این افراد، 
گاهی نیز سخن گوینده را قطع کرده، در 
 ،wolvin( .حرفش اختالل ایجاد می کنند

)278 :2010
  احترام گذاشتن

وقتی به کسی احترام می گذاریم، یعنی او 
را ارج نهاده و حرمتش را نگه می داریم. 
باید تالش کنیم اگر یک بار جنبه ای از 
و  بنگریم  دوباره  دیدیم،  را  فرزندمان 
درک کنیم، بسیاری از جنبه های او را 

که تاکنون به آن دقت نداشتیم، ببینیم. 
منفعالنه  اقدام  یک  گذاشتن  احترام 
نیست؛ بلکه به  معنی حرمت نگه داشتن 
یا به بعد موکول کردن قضاوت است. 
عمل احترام گذاشتن، اساسا ما را به 

شروِع دیدن سایرین فرا می خواند. 
ما به فرزندمان احترام می گذاریم نه به 
ممکن  گاهی  که  نظراتش  و  اندیشه ها 

است با آنها مخالف باشیم.

و  دقیق  گوینده  سخن  آیا  می کنیم  قضاوت  آنکه  یکی  می پیوندد. 
صحیح است. دیگر آنکه باید توجه کنیم چقدر از صحبت گوینده 
واقعیت و چقدر نظر شخصی و احساساتش را وارد کرده است. سوم 
آنکه باید تشخیص دهیم چرا آن فرد این حرف ها را می زند. ما باید 
بفهمیم فرزند ما چه احساسی پیدا کرده که این حرف ها را می زند. ما 
باید احساسات فرزندمان را شناسایی کنیم که در فصل های بعدی این 

کتاب چگونگی دستیابی به این مهارت را توضیح خواهیم داد.
مؤثر،  دادن  گوش  از  مرحله  آخرین  دادن:  نشان  عکس العمل   
عکس العمل نشان دادن یا بازخورد دادن است. عکس العمل ها ممکن 

است کالمی یا غیرکالمی یا هر دوی آنها باشد. 
از کارهای زیر را در عکس العمل نشان دهیم:  ما ممکن است یکی 
تأیید کنیم؛  او را  به خود بگیریم؛ همدلی کنیم؛ حرف  چهرۀ خنثی 
نقطه نظر خودمان را به او ارائه می دهیم یا اینکه به او مشاوره می دهیم. 

)محسنیان راد، 1391: 183-204( 
اما عوامل بسیاری مانع این نوع گوش دادن هم دالنه می شوند؛ از جمله 
اشتیاق به هرچه سریع تر داوری کردن نسبت به گفته های فرزندان، تمایل 
به درک نیت او از آنچه می گوید، میل به پند و رهنمود دادن به او، 
اشتیاق به گفتن به جای گوش دادن، جدی نگرفتن موضوع مشترک و... 

) قاضی مرادی، 1391: 179(
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بچه هستی و استقالل نداری...«
  »نگرانی قضاوتت کنن. نه؟«

  »اوهوووم«.
 »چقدر می شناسیشون؟ به  نظرت با اینکه 

ندیدیشون می تونی بهشون اعتماد کنی؟«
  »نه خب... ولی...«. 

با به کار بردن مهارت های زیر می توانیم 
را  گفت وگو  برای  بچه ها  همکاری 

جلب کنیم:

  به جای حمله  به فرزنمان و به کار بردن کلماتی که حاوی تحقیر و توهین است، احساس خود را بیان کنیم. چون وقتی 
ما تحقیر و توهین می کنیم آنها نیز مقابله به مثل می کنند؛ اما وقتی احساس خود را بیان می کنیم، همدلی او را بر می انگیزیم. 

 به جای  دستور دادن که باعث رنجش و مقاومت می شود، مشکل را شرح دهیم. ما با شرح دادن مشکل، 
فرزندمان را دعوت می کنیم که خودش بخشی از راه حل باشد. 

منتظر  ما  فرزند  شرایطی  چنین  در   -3
شنیدن دلیل منطقی، استدالل و... نیست. 
ما می توانیم با کمک خیال بافی، شرایط 
برایش  را  به آن خواسته  فرضی رسیدن 

فراهم کنیم.
4- همچنان که رفتار غیرقابل قبول او 
را اصالح می کنید، احساساتش را نیز 

بپذیرید. 
گام،  چهار  این  دانستن  با  بیایید  حال 
تمرین کنیم در آن شرایط فرضی، پاسخ 
با  سینما  به  رفتن  برای  فرزندمان  به  ما 
دوستان مجازی اش، چه می تواند باشد: 

  »می دونم خیلی دوست داری بری«. 
  »آره... اگه نرم آبروم می ره!«

  »فکـر می کنـی اونـا تـو رو به خاطر 
نرفتنـت از گروهشـون طـرد می کنـن. 

نه؟«
  »آره... حتی اگه طردم هم نکنن دیگه 
بهم توجه نمی کنن! بهم می گن تو لوس و 

نمی شناسی به سینما بروی؟!« یا »آنها را نمی شناسیم و ممکن است 
بگوید  است  ممکن  فرزند  این  از  پس   . و...  بیاورند«  بالیی سرت 
»زندگیم به خودم ربط داره... من دیگه بچه نیستم... خودم می دونم 

چی بده و چی خوبه...« 
کنیم،  تحلیل  را  این  شبیه  جمالت  یا  شما  جمالت  ساختار  اگر 

درمی یابیم که ما این عادات گفتاری نادرست را داریم:
  احساسات فرزندانمان را نادیده می گیریم.

  به احساسات وی بی توجهی می کنیم.
  برای او دلیل می آوریم، توضیح می دهیم، پیامد رفتار می گوییم 

و... . 
  او را قضاوت می کنیم و به مخالفت با خواستۀ او می پردازیم.

اما نتایج بلندمدت این نوع صحبت کردن ما با فرزندمان چه خواهد بود؟ او 
یکی از این تصورات را پیش خود می کند:

  »غیرمنصفانه است. نمی توانم به پدر و مادرم اعتماد کنم.« )حس تنفر(
  »االن اونا برنده شدند و توانستند من را به زور منصرف کنند، ولی دفعۀ 

بعدی من تالفی می کنم.« )حس انتقام گرفتن(
  »من دقیقاً برعکس عمل می کنم تا ثابت کنم مجبور نیستم به شیوۀ آنها 

رفتار کنم.« )تمرد(
  »دفعۀ بعد یواشکی این کار را می کنم و باید مراقب باشم گیر نیفتم.« 

)تسلیم موذیانه(
  »من آدم خوبی نیستم... همش پدر و مادرم را اذیت می کنم.« )عزت 

نفس کاهش یافته(
اما اگر می خواهید شرایط را به نحوی رقم بزنید که بتوانید دربارۀ این 

موضوع با وی گفت وگو کنید، باید این چهار گام را بر دارید:
روی  از  او  کنید؛  را شناسایی  فرزندتان  احساسات  و  1-افکار 
کدام یک از احساساتی چون ترس، اندوه، غم، میل به توجه و... 

این حرف را می زند؟
و...  متوجهم  آهاان،  هووم،  اووه،  مانند  صداهایی  یا  کلمات  با   -2
او  با آنچه  بتوانید  به نحوی که  قرار دهید،  تأیید  او را مورد  احساسات 

احساس می کند همدلی کنید.

     برای مثال
نگوییم: »حق نداری دیگه در شبکه های اجتماعی باشی!«.

بگوییم: »وقتی مدام در شبکه های اجتماعی هستی از کارهای دیگرت عقب می مانی. به نظرت چه کار کنیم 
این مشکل حل شود؟«.

     برای مثال
نگوییم: »تو خیلی بی مسئولیتی... . من رفته بودم بیرون و به تو گفتم گاز را خاموش کن؛ اما این قدر سرت 

تو تلویزیونه، کله پوک شدی!«.
بگوییم: »خیلی ناراحت شدم که تمام زحماتم برای غذا به باد رفت. حسابی ناامید شدم. مطمئن بودم 

وقتی برسم خونه نه تنها گاز را خاموش کردی، سفره را هم چیدی«.

فـصـل سوم
ـــا فرزنـــدان در خصـــوص رســـانه ها  راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط ب
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  به جای تهدید یا دستور دادن، گزینۀ جدید و جایگزینی را پیشنهاد دهیم که هم خواستۀ ما را برآورده سازد و 
هم خواستۀ او را و این گونه بتوانیم بهتر با هم همکاری کنیم. 

  به جای توبیخ خشمگینانه، کاری غیرمنتظره انجام دهیم. اگر به جای انتقاد شوخی و خنده را جایگزین کنیم، حال 
و هوای همه را تغییر می دهیم و همه روحیۀ شاد پیدا می کنند.

  به جای سخنرانی طوالنی، حرف خود را در یک کلمه بزنیم؛ چون یادآوری های کوچک توجه آنها را جلب می کند و 
به احتمال  زیاد سبب می شود همکاری کنند. 

  به جای نق زدن، نکتۀ مورد نظرمان را به در یادداشتی برای فرزندمان بنویسیم. 

     برای مثال
نگوییم: »ببین چقدر چیز چرت و پرت دانلود کردی... کل حجم اینترنت را تمام کردی... خجالت بکش... 

دیگه حق نداری از اینترنت استفاده کنی... تو مایۀ ننگ خانواده ای...!«
بگوییم: »عزیزم قبل از اینکه چیزی را دانلود کنی، ببین حجمش چقدره و چقدر به داشتن اون احتیاج 

داریم... اینجا را ببین... از اینجا حجم فایل های دانلود شده مشخص می شه.«

     برای مثال
نگوییم: »به جایی که االن تو اتاقت با گوشیت ور بری و معلومم نیست داری با اون گوشی چی کار می کنی، 

بیا بشین سر سفره و شامت رو بخور... بابات اومده...«.
بگوییم: »من دوست دارم در خانوادۀ ما موقع شام همۀ اعضای خانواده دور هم بنشینیم و با هم دربارۀ 

روزمان صحبت کنیم. این طوری بابا هم خستگیش در می ره و خوشحال می شه«.

     برای مثال
نگوییم: »چندبار تا حاال بهت گفتم وقتی با موبایل بازی می کنی نورش روی مغزت اثر می گذاره... مخت داغ 
می شه  نمی تونی فکر کنی... تمرکزت میاد پایین و گوشت دیگه نمی شنوه... حالت بد می شه و عصبی می شی 
و با برادرت دعوا می کنی... هوووی... حواست با منه؟ دارم با تو صحبت می کنم ها... معلوم نیست چندبار دیگه 

باید اینها رو بهت بگم... باز تا غافل می شم می ری با گوشی بازی می کنی...«.
بگوییم: »اواو... باز هم بازی...«.

     برای مثال
نگوییم: »همین االن همۀ اون عکس های مسخره ات رو از شبکه های اجتماعی برمی داری... نمی فهمی وقتی  
کلی آدم غریبه و آشنا تو رو این طوری می بینن، راجع بهت چی فکر می کنن؟ خاک بر سر من کنن که همچین 

بچه ای دارم... به خاطر تو همه به من متلک می اندازند... پیرم کردی...«.
برای او در قسمت خصوصی شبکۀ اجتماعی اش پیام می گذاریم: »عزیز دلم... بعضی از عکس هایی که از 
منظره ها می گذاری، خیلی دوست دارم... تو عکاس خوبی هستی... خیلی ناراحت شدم این عکس از خودت رو 

دوست بابا هم دیده و الیک کرده و حتی کامنت هم گذاشته«.

     برای مثال
نگوییم: »این فیلم به درد تو نمی خوره... خشونت داره... شب خواب های بد می بینی و روزها هم همین 

کارها  رو می کنی.«
بگوییم: »به نظرت این فیلم یه ذره خشن نیست... موافقی کانال تلویزیون را عوض کنیم یا یک سی دی 

جالب بگذاریم؟«

     برای مثال
نگوییم: »این همه من زحمت کشیدم، غذا درست کردم. همه تون تو گوشی هستین... االن همه اش رو می ریزم 
سطل آشغالی... چندبار بگم سر شام گوشی هاتون رو بگذارین کنار... )درحالی که داد می زنیم(: مگه با شما 

نیستم... زبونم مو درآورد...«.
چیزی نمی گوییم، عکسی از غذا می گیریم و آن را در گروه خانوده آپلود می کنیم و زیرش می نویسیم: شام خود 

را همین جا دانلود کنید... در فضای واقعی از شام خبری نیست... )استیکر خنده(.

  به جای  سرزنش کردن و متهم کردن فرزندمان که او هم حالت دفاعی به خود می گیرد، خیلی ساده و محترمانه 
به او دربارۀ کاری که باید انجام دهد یا نباید انجام دهد، اطالعات بدهیم. 

  به جای خاطرنشان کردن آنچه غلط است، ارزش های مورد نظر و انتظارات خود را محترمانه بیان کنیم. 

فـصـل سوم
ـــا فرزنـــدان در خصـــوص رســـانه ها  راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط ب
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بسیاری فعالیت ها مانند خرید، نظافت، نگهداری از بچه های کوچک تر 
برنامه های  برای  کاری  تقویم  کردن  هماهنگ  کنند.  مشارکت  و... 
از  مشترکی مانند مهمانی رفتن، پارک رفتن و... ، همچنین استفاده 

وسایل مشترکی مانند دوچرخه، اتومبیل و... هم ضروری است.
فعالیت  یک  برنامه ریزی  بدون  نباید  خانوادگی  نشست های   -6

جذاب خانوادگی برای هفتۀ آینده پایان یابد.
7- نشست را با انجام دادن یک کار دسته جمعی و خانوادگی به پایان 
ببرید. مثاًل یک بازی دسته جمعی، خوردن یک خوراکی جالب یا  
برنامۀ تلویزیونی که مناسب و مورد عالقۀ همۀ  یا  فیلم  دیدن یک 
افراد خانواده باشد. پس از دیدن برنامه نیز تلویزیون را خاموش کنید 
و یک بحث خانوادگی دربارۀ آن به راه بیندازید. مثاًل دربارۀ اینکه 
برنامه چه می خواست به ما بگوید، چه چیزها و کارهایی در برنامه 

خوب یا بد نشان داده شده بود و... .
8-  مکان انجام نشست خانوادگی بهتر است دور یک میز یا در اتاق 
نشیمن و روی مبل ها باشد؛ اما اگر نشست بخشی از مراسم شام یا 

صبحانه و ... باشد، بعید است کار به درستی انجام شود.
باید  که  دارد  وجود  سمت هایی  خانوادگی  نشست های  در   -9
به صورت چرخشی به اعضا واگذار شود، به طوری که هر عضوی  

سمتی در هر جلسه بر عهده داشته باشد. این سمت ها عبارت اند از:

نظـرات خـود را بـا بیـان دالیـل خـوب 
اعـالم می کننـد و بـا نظـرات یکدیگـر 
بـه مخالفـت و موافقـت  بپردازنـد. اگـر 
مـوردی  دربـارۀ  نتوانسـت  خانـواده 
کـه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت 
بـه توافـق جمعـی برسـد، آن مـورد تـا 
نشسـت بعدی باید معـوق بمانـد. در این 
فاصلـه، چـون اوضـاع آرام تر می شـود و 
فرصتـی نیـز بـرای فکـر کـردن بـه راهی 
جدیـد فراهـم می شـود، احتمال رسـیدن 
بـه توافـق در جلسـۀ بعدی بیشـتر اسـت.  
یـک  در  اکثریـت  رأی  بـه  رسـیدن 
نشسـت خانوادگـی، به وجـود اتحاد 
بیـن اعضـای خانواده تأکیـد دارد. به 
ایـن ترتیـب مـا نشـان می دهیـم کـه 
بـه توانایـی خانواده مان بـرای یافتن 
راه حل هـای محترمانه اعتمـاد داریم.

4- در نشست های خانوادگی باید نتیجۀ 
آنچه  و  نشست های گذشته  تصمیمات 
کار  این  شود.  مرور  است،  شده  اجرا 
هر تصمیمی  دارد چون  زیادی  اهمیت 
و  باشد  داشته  نیز  اجرا  ضمانت  باید 
مورد پیگیری قرار گیرد و بازخوردهای 
تصمیمی  شاید  اجرای آن گرفته شود. 
که قباًل خوب به نظر می رسید، در عمل با 
مشکالتی مواجه است که باید رفع شود.

باید  خانوادگی  نشست های  در   -5
شود.  مرور  نیز  آینده  هفتۀ  فعالیت های 
که  دارد  اهمیت  زمانی  به ویژه  کار  این 
در   باید  و  می شوند  بزرگ تر  کودکان 

  ویژگی های نشست های 
خانوادگی

یکبار  هفته ای  باید  نشست ها  این   -1
برگزار شود.

2- زمـان نشسـت بایـد بـا هماهنگی همۀ 
اعضای خانواده تعیین شـود. در این زمان 
هیچ چیـز و هیچ کس نبایـد مداخله کند؛ 
تلفن را از پریز بکشـیم، گوشی های تلفن 
همـراه خامـوش شـود و... . نشسـت های 
قربانـی  نبایـد  هرگـز  را  خانوادگـی 
بچه هـا  کنیـم.  دیگرمـان  گرفتاری هـای 
نشسـت های  بـرای  مـا  کـه  را  ارزشـی 
و  می کننـد  درک  قائلیـم  خانوادگـی 
برنامـۀ  وقتـی  می گیرنـد.  الگـو  مـا  از 
یـک  به عنـوان  خانوادگـی  نشسـت های 
افتـاد،  به درسـتی جـا  سـنت خانوادگـی 
دیگـر همـه منتظر رسـیدن زمانی هسـتند 
کـه خانـواده دور هـم جمـع می شـوند. 
3- تصمیم هـا بایـد بـا توافق همـه گرفته 
شـود. همـۀ افـراد دربـارۀ هـر تصمیمـی  

2- نشست خانوادگی
نشسـت خانوادگی یعنی ما و فرزندانمان به طور منظم جلسـاتی برای 
صحبـت با یکدیگر داشـته باشـیم کـه کودکانمان مشـارکت جدی 
در اجرای آن داشـته باشـند. برگزاری نشسـت های خانوادگی منظم 
یکـی از ارزشـمندترین کارهایـی اسـت کـه یـک خانـواده می تواند 
انجـام دهد، چون فرصتـی را فراهم می کند تا مهارت های ارزشـمند 
زندگـی بـرای دسـتیابی بـه یـک شـخصیت خـوب بـه کـودکان 
آمـوزش داده شـود. مهارت هایـی کـه در عصـر رسـانه و در مواجهۀ 
گسـتردۀ فرزندانمـان بـا رسـانه ها روزبه روز کم رنگ تر شـده اسـت؛ 
مهارت هایـی نظیـر: گـوش دادن، تمرکـز، اهمیـت به دیگـران، حل 
مسـئله، آرام شـدن قبـل از حل مسـئله، مسـئولیت پذیری در محیطی 
امـن، انتخـاب راه حل هـای محترمانـه، احسـاس تعلـق بـه خانـواده و 

یادگیـری از اشـتباهات و... .  
نشست های خانوادگی اثربخش می توانند باشند زیرا:

  مسئله در یک نشست خانوادگی در میان گذاشته می شود و بچه ها 
راه حل را پیدا می کنند.

مادر  و  پدر  می آید،  پدید  مشکالتی  تصمیم  اجرای  در  وقتی   
مسئولیت را به عهده نمی گیرند و تمام مسئولیت به عهدۀ بچه ها است.

  بچه ها برنامه را پیش می برند و پدر و مادر از آن کنار می مانند.
  قوانین در مورد همه، حتی پدر و مادر اجرا می شود.  

      تمرین
بیایید مکالمات یک روزتان را با همسر و فرزندانتان ضبط کنید. در یک زمان مناسب آن را دوباره گوش دهید 
و عباراتی که در شرایط مختلف گفتید با توجه به الگوهای باال، تحلیل کنید. چقدر از صحبت های شما 

حاوی دستور، سرزنش ، تحقیر، پرگویی، خشونت و... بوده است. 
حال بیایید بسیاری از جمالتتان را بازنویسی کنید. به چه صورت های دیگری می توانستید جمالت خود 

را بیان کنید؟ 

فـصـل سوم
ـــا فرزنـــدان در خصـــوص رســـانه ها  راهکارهـــای عملـــی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط ب
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خانواده گریـزی و روی آوردن بـه رسـانه ها در بیـن اعضـای خانـواده 
)238-211  :1392 )نلسـن،  شـود.  کم رنـگ 

3- بلندخوانی
مجهز  رسانه ها  با  رویارویی  برای  را  فرزندانمان  بتوانیم  اینکه  برای 
کنیم، باید در مرحلۀ نخست، توانایی فهم و درک روایت  پیام های 
گوناگون در آنان شکل گیرد.کودک ما باید شناخت بیشتری میان 
تفاوت های داستان و غیرداستان، تبلیغات و سرگرمی، واقعی و 
ساختگی به دست آورد و شیوۀ برقراری ارتباط میان عناصر قصه 
را با استفاده از تسلسل زمانی و با شناخت انگیزه ها، کنش   ها و 

پیامد داستان دریابد. 
اما ما چگونه می توانیم به او کمک کنیم که این مهارت های مهم را 
کسب کند؟ راه حل ساده است. ما می توانیم برای فرزندانمان هر روز 
به ظاهر ساده  اگرچه  این کار  بلندخوانی کنیم.  حداقل یک کتاب 
برنامه ریزی و  نیازمند تفکر، دقت،  اما فرایندی است که  می نماید؛ 

مداومت ما والدین است. 
قبل از هر کاری باید کتاب های باکیفیتی برای او تهیه کنیم. اما از کجا 
این  برای تشخیص  با کیفیت را تشخیص دهیم؟  بتوانیم یک کتاب 
مهم ما باید خودمان خوانندۀ حرفه ای کتاب باشیم و آشنایی نسبی با 
نویسندگان، ناشران و تصویرگران داشته باشیم و بتوانیم کتاب بازاری و 
زرد را از کتاب پرمحتوا تشخیص دهیم. یا اینکه به گروهی از منتقدان 
و کارشناسان ادبیات کودک یا حوزۀ تربیتی که کتاب ها را بررسی و 
سنجش می کنند، اعتماد کنیم. پس به همین سادگی نیست که از در 
خانه بیرون رفته و از سوپرمارکت یک کتاب نیز برای کودکمان بخریم. 
برای بلندخوانی باید کتاب را در مقابل کودک قرار دهیم و کلمات 
را دقیقاً همانطور که در متن کتاب آمده، برایش بلند بخوانیم. ما باید 
کتاب را به گونه ای بلند بخوانیم که برای کودکمان جذاب باشد. کتاب 
را با لحنی بخوانیم که معنای آن را برساند. اگر داستان خنده دار است، 
همان طور خنده دار بخوانیم و اگر کتاب غمگین است با صدای غم آلود 

داشـت، خریـد وسـایلی چـون موبایـل، 
تبلـت، کنسـول بـازی یـا تغییـر منـزل و 
از تمـام اعضـا بخواهیم نظـرات مخالف 
موضـوع  آن  پیرامـون  را  موافقشـان  و 

بگوینـد.
نشسـت خانوادگـی کمـک می کنـد مـا 
بـا کنتـرل مشـترک و محترمانـۀ اعضـا، 
از جنـگ قـدرت دوری کنیـم. در ایـن 
نشسـت به جـای آنکـه مـا کودکمـان را 
مدیریت کنیم، شـرایطی فراهم می کنیم 
تا کـودکان مدیریـت را فراگیرند. وقتی 
مـا بـا دقـت بـه صحبت هـای کـودکان 
کار  اینکـه  بـدون  می دهیـم  گـوش 
دیگـری انجـام دهیم، آنهـا را نیز دعوت 
تـا بـه حرف هـای مـا گـوش  می کنیـم 
می توانـد  خانوادگـی  نشسـت  دهنـد. 
بـرای مـا و فرزندانمـان خاطـرۀ خوشـی 
را   ایجـاد کنـد و ایـن باعـث می شـود 

می شـود  موجـب  گروهـی  یادگیـری 
تفکـر خالقانـه مـا نیـز تحریـک شـود و 
در نشسـت های بعـدی به مـواردی برای 
سپاسـگزاری دقـت کنیم که قبـاًل به آن 

نداشـتیم.  توجهی 
  مـا بـرای هر نشسـت خانوادگـی باید 
دسـتور کار مشـخصی داشـته باشـیم که 
بدانیـم در جلسـۀ آن روز بایـد راجـع بـه 

چـه مـواردی صحبـت کنیم. 
  پـس از مشـخص شـدن دسـتور کار 
بایـد بـا کـودکان بـرای یافتـن راه حل ها 
کـه  مـواردی  قطعـاً  کنیـم.  گفت وگـو 
چگونگـی  و  شـرایط  دربـارۀ  پیش تـر 
ایـن  در  کردیـم،  ذکـر  گفت وگـو 

قسـمت بـه کارمـان خواهـد آمـد.
بـرای  می توانیـم  نشسـت ها  در  مـا    
فعالیت هـای خانـواده برنامه ریزی کنیم. 
مثـاًل بـرای سـفری که پیـش  رو خواهیم  

  مدیر نشست که رسمیت نشست را اعالم می کند، مسئلۀ اصلی 
که قرار است خانواده دربارۀ آن صحبت کنند، مطرح می کند و بر 

رعایت نوبت صحبت کردن نظارت می کند.
  منشی نشست که تصمیم های گرفته شده در هر جلسه را می نویسد.

10- در هر جلسه باید کارهای زیر حتماً انجام شود:
  ابتدای هر نشست، هر عضو خانواده باید از اعضای دیگر خانواده 
تعریف کند و یک چیز خوب درباره اش بگوید. ما والدین می توانیم 
خودمان آغازگر این تعریف ها باشیم تا الگوی رفتاری صحیحی به 

بچه ها بدهیم.
  در هر نشست باید یک بخش سپاسگزاری داشته باشیم. یعنی از هر 
عضو بخواهیم چیزی را که از آن سپاسگزار است، بلند بیان کند. این 
کار کمک می کند تا لطف دیگران در یاد ما بماند و قدردان اموری 
باشیم که معموالً وقتی دیگران آن را انجام می دادند، وظیفۀ بدیهی 

می پنداشتیم. این قسمت از نشست بسیار مهم است.  
و  داشتن  توقع  می کند،  ما  با  امروز  رسانه ای  دنیای  که  کاری 
معرض  در  بیشتر  که  کودکانی  است.  شرایط  از  بودن  ناراضی 
تبلیغات رسانه ای و فیلم ها و حتی شبکه های اجتماعی هستند، 
از  غیرواقعی  بازنمایی های  دائمًا  می آیند؛ چراکه  بار  متوقع تر 
زندگی  سایرین می بینند و آن را با زندگی خود مقایسه می کنند. 
شبکه های  در  افراد  یا  فیلم ها  توی  بچه های  نظرشان  به 
هستند.  و...  پولدارتر  خوشبخت تر،  شادتر،  آنها  از  اجتماعی 
تکرار مکرر این برخورد ها موجب می شود رفته رفته آنچه خودشان 

دارند، مهم نپندارند و از آن ناراضی باشند.
پیام های  اثرات ناخودآگاه  با این   این قسمِت نشست به نوعی مقابله 
رسانه ای است و باعث می شود احساس ارزشمندی نسبت به خانواده 
در ما و فرزندانمان شکل گیرد. این مسئله برای خود ما نیز بسیار مهم 
می کنیم  احساس  می بینیم،  رمانتیک  فیلم های  زیاد  وقتی  ما  است. 
همسرمان به خوبی همسران فیلم ها نیست، ما را آ ن قدر دوست ندارد 

و برایمان کاری نمی کند. 
می شـود، چیزهـای  برگـزار  نشسـت  کـه  اولـی  روزهـای  در  شـاید 
خاصـی بـه ذهنمان نرسـد. اما بیان کـردن این عبـارات در جمع و تأثیر 
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است؛ اگرچه بلندخوانی لذت را نیز به همراه دارد.
مداومت  بلندخوانی  اهداف  به  رسیدن  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
ما والدین را می طلبد. یکی از کارهایی که برای دستیابی به این مهم 
می توانیم انجام دهیم آن است که بلندخوانی برای کودکان را از چند 
به تدریج حجم  کتاب تصویری و جذاب در طول روز آغاز کنیم و 
کتاب را افزایش دهیم. خواندن امری اکتسابي است و کودک هرچه 
بیشتر بخواند، بهتر می   خواند و هرچه بهتر بخواند، بهتر درک می کند که  
این رابطه   اي مستقیم با قدرت استدالل کودک دارد. درک بهتر هنگام 
خواندن، یادگیري را برای کودک بامعنا مي   سازد و بامعنایی به او قدرت 

تفکر بهتر و عمیق   تري می   دهد. 
بلندخواني عامل تحریک کننده و انگیزه دهنده برای خواندن کودک 

است و عالقه به خواندن و میل به دانستن را در وی افزایش می   دهد. 
هر بلندخواني مانند یک تبلیغ رسانه   اي براي کتاب خواني است. انتظار 
می رود با لذت بخش کردن زمان های بلندخوانی برای کودک، جمع 
امتیازات خواندن و خواندني   ها در دوران رشد او از امتیاز سایر جاذبه   هاي 
اطراف وي مانند تلویزیون و بازي   هاي رایانه   اي پیشي گیرد و کودک 
در این زمینه به خودبسندگی و خود جوشی برسد که این امر می   تواند در 

تنظیم رژیم مصرف رسانه   ای کودک نیز مؤثر واقع شود. 

بلندخواني زمان تمرکز کودکان را براي 
شنیدن افزایش مي   دهد. جنبۀ ناخوشایند 
زندگي امروزي، پراکندگي آن است و 
والدین همواره از کاهش زمان تمرکز 
فرهنگ  دارند.  شکایت  کودکان 
است؛  توجه  و  تمرکز  از  مانع  امروزي 
ده   ها  و  تلویزیوني  شبکۀ  ده   ها  چراکه 
برابر آن، شبکۀ ماهواره   ای و پایگاه   هاي 
در  که  پدیده   ای  دارد؛  وجود  اینترنتي 

گذشته وجود نداشت. 
پراکندگي  پدیدۀ  با  روزانه  به   طور  وقتی 
روی  تمرکز  توانایي  داریم،  سروکار 
جزئیات را از دست می   دهیم؛ اتفاقی که 
خالف یادگیري است. ذهن کودکانی که 
جلوی تلویزیون می   نشینند، به زمان   هاي 
کوتاه، سرعت هاي باال و هیجانات متوالي 
عادت مي   کند و مهارت تمرکز و دقت 
براي مدت طوالني را از دست می  دهد. 
اصطالح  به  کودکان  تعداد  افزایش 
بیش فعال، خود حاکي از وجود کودکاني 

است که قربانی این محیط شده   اند.
درسـت  کـودکان،  بـراي  بلندخوانـی 
خـالف ایـن وضعیـت اسـت و توجـه 
آنهـا را بـه صـدا، تصویـر و جزئیـات 

مي  کنـد.  تقویـت  گوینـده 
خواندن   سپس  و  بلندخواني 
بودن  لذت بخش   محور  بر  متن   ها، 
را  تمرکز  مهارت  داشتن،  عالقه  و 
مي آورد.  ارمغان  به  کودکان  براي 
البته بلندخوانی با صرف لذت بردن 
متفاوت  کتاب جالب  از یک  کودکان 

بخوانیم بدون اینکه کلمات را تغییر دهیم یا آنها را شکسته کنیم. تا حد توان صدای مناسبی به هر یک از شخصیت های 
داستانی اختصاص دهیم و حرف های آن شخصیت را با صدای مخصوص به خودش بخوانیم. مهم تر اینکه هنگام خواندن 
با نشاط و با حرارت باشیم و این حالت را به فرزندانمان منتقل کنیم. برای هر داستان فعالیت های خاصی را قبل، حین و بعد 
از خواندن در نظر بگیریم. ما باید بتوانیم با خواندنمان سؤاالتی در ذهن کودکمان ایجاد کنیم، همچنین سؤاالت مناسبی را 

در موقعیت های مقتضی از او بپرسیم.  

با بلندخوانی زبان معیار را می   آموزند و این  کودکان در روند بلندخوانی با جریان روایت آشنا می   شوند. آنها 
امر متفاوت از آن چیزی است که آنان در محاوره و از طریق تلویزیون می   آموزند. بلندخوانی سبب می   شود که 
کودکان تخیل خود را برای کشف مردم، مکان   ها، اتفاقات و... باتوجه به تجربیاتشان داشته باشند. در بلندخوانی 
زمینۀ دانش کودکان درخصوص موضوعات افزایش می یابد. همچنین آنها می توانند در مورد شخصیت   ها، طرح 

داستان و... صحبت کنند و نیز دانشی راجع به شیوه    و ساختارهای متفاوت نوشتن به    دست آورند. 

     سؤال های  زیر می تواند به شما ایده های خوبی برای پرسش از فرزندتان در حین یا پس از 
بلندخوانی بدهد:

  داستان در چه زمانی و در کجا اتفاق افتاده است؟
  در داستان مشکل چه بود؟

  در پایان داستان مشکل چگونه حل شد؟
  شخصیت های داستان در زمان اوج مشکل چه احساسی داشتند؟

  شخصیت های داستان پس از حل شدن مشکل چه احساسی داشتند؟
  هر کدام از شخصیت ها چه ویژگی هایی داشتند؟ از کجای داستان این برداشت را دربارۀ شخصیت ها 

پیدا کردی؟
  نظرت دربارۀ رفتارها، واکنش ها و احساسات شخصیت های داستان چه بود؟

  به نظرت این کتاب چه چیزی می خواست به ما بگوید؟
  آیا تاکنون در موقعیتی مشابه شخصیت های داستان قرار گرفته ای؟

  آیا داستان را دوست داشتی یا نه؟ چرا؟
  آیا داستان این کتاب تو را یاد فیلم یا کتاب دیگری انداخت؟

  بیا داستان را از زبان یکی دیگر از شخصیت های آن تعریف کن.
  به نظرت قبل از آغاز داستان و ماجراهای آن، شرایط شخصیت های این داستان چگونه بوده است؟

  به نظرت بعد از پایان داستان و ماجراهای آن، شرایط شخصیت های داستان چگونه شده است؟
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محدود کننده، همراهی هنگام تماشا، وساطت فعال و استفاده عاقالنه از 
رسانه ها می شود.

  وساطت محدودکننده 
این اقدام ما شامل وضع قوانین دربارۀ میزان زمانی است که فرزندانمان 
با رسانه ها سروکار دارند. اینکه چه ساعاتی از اوقات روز می توانند از 
رسانه ها استفاده کنند و اینکه چه نوع استفاده ای از رسانه ها می توانند بکنند. 
 مدیریت زمان: یکی از راه های این کار تهیۀ جدول مصرف رسانه ای 
مصرف  در  زمان  مدیریت  گام،  اولین  چراکه  است؛  خانواده  برای 

رسانه ای است.  

ارزش ها  زندگی،  سبک  ذهنیت،  که 
شکل  را  فرزندانمان  و  ما  باورهای  و 
می دهد، توجه صدچندان داشته باشیم. ما 
به عنوان والدین می توانیم به ارتقای سواد 
رسانه ای فرزندانمان کمک کنیم تا عادات 
رسانه ایشان به طرز صحیحی شکل یابد و 
آگاهی  رسانه ها  بالقوه  اثرات  مورد  در 
بیشتری پیدا کنند. مجموعه اقداماتی که 
وساطت  شامل  دهیم  انجام  می توانیم  ما 

را  خردسالمان  کودک  وقتی  می شود. 
تا  می کنیم  رها  تلویزیون  پای  ساعت ها 
بتوانیم به کارهای خود برسیم یا اینکه او 
را آرام نگه داریم، به این فکر نمی کنیم 
که گرایش به تصاویر رنگی و محرک 
ضروری  پس  می کنیم.  زیاد  او  در  را 
است همان طور که به خوراک کودکمان 
تمرکز  و  حساسیت  باید  خودمان  و 
رسانه ای   محتوای  به  باید  باشیم،  داشته 

4- تنظیم رژیم مصرف رسانه ای خانواده
ما به عنوان والدین همان طور که مسئول تنظیم رژیم غذایی خانواده مان 
هستیم، باید بر رژیم مصرف رسانه ای و فکری آنها نیز نظارت داشته 
دارد که  تأکید  این  بر  اسالمی  روایات  و  آیات  که  همان طور  باشیم؛ 
بنگرید چه غذایی به روحتان می دهید. بسیاری از ما والدین بر خوردن 
که  غذایی  بر  اما  داریم؛  نظارت  فرزندانمان  توسط  اغلب خوراکی ها 
بر روی فکر، ذهن و ذائقۀ او اثر دارد نظارتی نداریم. با اینکار ما خود 
مسبب گرایش فرزندانمان به بسیاری از رسانه ها در کودکی می شویم 
که در نهایت تبعات آن در نوجوانی و بزرگسالی برایمان غیرقابل تحمل 

سینمارایانه/لپتاببازیرادیواینترنتمجله/روزنامهکتابموبایل/تبلتتلویزیونروزها

موضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمانموضوعزمان

شنبه صبح

شنبه عصر

یکشنبه صبح

یکشنبه عصر

دوشنبه صبح

دوشنبه عصر

سه شنبه صبح

سه شنبه عصر

چهارشنبه صبح

چهارشنبه عصر

پنج شنبه صبح

پنج شنبه عصر

جمعه صبح

جمعه عصر

جمع بندی

تأملی بر مصرف و نوع و موضوعات رسانه ای هفته:
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 صفحــه اصلــی مرورگــر در موبایــل و رایانــه تنظیــم می شــوند. 
)dorsafamily.ir(

خـوب اسـت وقتی بـه فرزنـد نوجوانمان کنسـول بازی، یا گوشـی 
تلفـن همـراه یـا تبلـت هدیـه می دهیـم، مجموعـه قوانین ضـروری 
و مختصـری تنظیـم کنیـم و قبـل از آن در نشسـت خانوادگـی از 
او بخواهیـم تـا قوانیـن را بخوانـد و قـول پایبنـدی بـه آنهـا را بدهد. 

نمونـه ای از ایـن قوانیـن می توانـد بـه شـرح زیر باشـد:  

کنسـول های  در  را  آنالیـن  بازی هـای 
کننـد. مدیریـت  بـازی 

  تنظیــم مرورگــر بــرای اســتفادۀ ویژۀ 
ــا  ــن مرورگره ــوان: ای ــودک و نوج ک
ماننــد کیدرکــس و ســیف ســرچ کیدز 
ایرانــی  جســتجوی  موتورهــای  یــا 
مثــــل پارســی جـــو و یـــــوز به عنـــوان 

از  اسـتفاده  تعییـن رده بنـدی سـنی   -4
اینترنـت. از طریـق  آنالیـن  بازی هـای 

برنامک هـای موبایلـی مخصـوص    
بـه  برنامه هـا  ایـن  والدیـن:  نظـارت 

تـا:  می کنـد  کمـک  والدیـن 
و  موبایل  از  کودک  استفادۀ  زمان   -1

تبلت را مدیریت کنند.
2- تماس های ورودی و خروجی موبایل 

کودک را بررسی کنند.
3- پیامک های ارسالی و دریافتی موبایل 

کودک خود را ببینند.
4- لیست مخاطبان کودک را مدیریت 

کنند.
5- موقعیت مکانی تلفن همراه کودک 

را دنبال کنند.
6- مجوز دسترسی به اینترنت را مدیریت 

کنند.
همراه  تلفن  از  امن  استفادۀ  امکان   -7
هوشمند والدین را به کودکان می دهد.

  استفاده از سیم کارت کودک.
در  والدین  کنترل  قابلیت  از  استفاده    
Play sta� چون بازی هایی   کنسول های 

tion و X box که به والدین کمک کنند 

تا بتوانند:
را  مجاز  بازی های  سنی  رده بندی   -1

برای فرزندشان تعیین کنند.
2- مدت زمان استفاده از کنسول بازی را 

مدیریت کنند.
و  اینترنـت  بـه  دسترسـی  امـکان   -3

داشـتن چنیـن جدولـی می توانـد بـه کنتـرِل مصـرف کمـک کنـد، 
چـون گام اول مدیریـت مصـرف، داشـتن اطالعاتـی دربـارۀ میـزان و 
نحـوۀ مصـرف رسـانه ای اسـت. مـا می توانیم بـرای خودمـان و هر یک 
از اعضـای خانـواده و به ویـژه فرزندانمـان چنیـن جدولـی را پـر کنیم و 
پـس از مدتـی از آنهـا بخواهیم خودشـان یک جـدول مخصوص خود 
داشـته باشـند و مواظب باشند چقدر از رسـانه ها استفاده می کنند، بیشتر 

درگیـر چـه رسـانه هایی و بـا چـه موضوعاتی هسـتند.
 کنتـرل مصـرف: همچنیـن والدیـن از راه هـای زیـر می تواننـد بـرای 
تنظیـم رژیـم مصـرف رسـانه ای قدرت مانـور و کنترل بیشـتری داشـته 
باشـند. ابزارهایـی کـه والدیـن می تواننـد از آنهـا بـرای تکمیـل فرآیند 
کنتـرل و مراقبت فرزندانشـان در فضای مجـازی و تنظیم رژیم مصرف 
رسـانه ای برای آنان اسـتفاده کنند، پنج دسـتۀ کلی را شـامل می شـوند:

انـواع  در  معمـوالً  ابزارهـا  ایـن  والدینـی1:  کنتـرل  ابزارهـای    
آنتی ویروس هـا و سیسـتم عامل وینـدوز و مـک تعبیـه شـده اسـت و 

فراهـم می کننـد: والدیـن  بـرای  را  زیـر  امکانـات 
1- تعیین محدودۀ زمانی استفاده از رایانه به صورت روزانه و ساعتی؛

2- تعیین نرم افزارهای و برنامه های مجاز برای کودک بر روی رایانه؛
3- دیـدن گـزارش فعالیت هـای فـردی که از آن سیسـتم بـه اینترنت 
متصل شـده، به منظور تشـخیص ارتباطات و فعالیت هـای پرمخاطره؛

     فرزند عزیزم...
می دانیم  که االن به خاطر اینکه صاحب گوشی شده ای، بسیار خوشحال هستی. ما به تو اعتماد کردیم و 

بنا به خواستۀ خودت، در این سن تو را شایستۀ استفادۀ مستقل از تلفن همراه دانستیم.
اما گرفتن این هدیه به قبول کردن این قوانین بستگی دارد. از تو انتظار داریم که این قرارداد را بخوانی و 
بدانی که وظیفۀ ما این است که شیوۀ استفادۀ صحیح از این ابزار را به تو گوشزد کنیم و البته باید بدانی 

تنها درصورتی که به مفاد این قرارداد پایبند باشی، می  توانی از تلفن همراه استفاده کنی:
1. این گوشی را ما )والدینت( برایت خریدیم و به طور امانتی به تو هدیه دادیم، پس ما بر آن اشراف داریم 

و نظارت می کنیم.
2. اگر دوست داری می توانی برای گوشی ات رمز بگذاری و ما باید از آن با اطالع باشیم.

3. در ایام مدرسه از ساعت 3 تا ساعت 8 عصر و در اواخر هفته )روزهای تعطیل( تا ساعت 10 شب 
می توانی از موبایلت استفاده کنی و شب ها باید گوشی ات خاموش باشد.
4. محدویت   های مکانی و زمانی در استفاده از موبایل را کامالً رعایت کن:

  استفاده در مدرسه ممنوع 
  استفاده در حین غذا خودن ممنوع
  استفاده در زمان امتحانات ممنوع

5- استفاده از فیلترشکن های تحت موبایل ممنوع است. اگر به موردی برخوردی که به نظرت الزم است 
تا به آن دسترسی داشته باشی، با ما در میان بگذار.

6- از موبایل برای بازی های خشن و کارهایی که به جسم و روحت آسیب می زند، استفاده نکن.
7- در دانلود و نصب نرم افزارها به محدودیت های سنی آنها دقت کن. تنها از نرم افزارهایی که مناسب 

سن خودت هست، استفاده کن.

1. Parental control
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به آنها کمک می کنیم تا آگاهانه تر به تماشا بنشینند یا بازی کنند.  
حتی می توانیم موضوع بسیاری از فیلم ها یا بازی ها را به عنوان 
مسئله ای در نشست خانوادگی مطرح کنیم. بنابراین ما نباید 
از قدرت و نقش مهم مان در معنا کردن جهان برای فرزندانمان 
غافل شویم و همیشه باید زمانی را به گفت وگو با فرزندانمان 
یا بازی می کنند، اختصاص  دربارۀ آنچه می بینند، می شنوند 

دهیم. 
برای مثال وقتی صحنۀ خشونت آمیز یا حاوی مشکل  اخالقی می بینید، 
نارضایتی خود را از آن نشان دهید و با همدلی کردن با شخصیت 

آسیب دیده فرزندتان را ترغیب کنید تا با او همدلی کند.
پژوهشگران اذعان دارند این روش در کاهش اثرات ناخواسته استفاده 
از رسانه ها بر کودکان نقش و در مقایسه با روش های تنبیهی کارآیی 
بهتری دارد و کودکانی که والدینشان با آنها صحبت می کنند درک 
بهتری نسبت به مضامین برنامه های تلویزیونی دارند، همچنین بیشتر از 
رسانه ها یاد می گیرند. وقتی والدین برای راهنمایی کودکان با هدف 
شناخت و توجه بهتر به برنامه هنگام تماشای آن اظهارنظر می کنند، 
ارتقا  برنامه های اصلی و فرعی و یادآوری آنها  از  درک کودکان 
می یابد. والدین با طرح پرسش هایی مستمر دربارۀ معنا و ساختار یک 
رسانه مثل چه کسی این کار را انجام داد؟ چرا این کار را انجام داد؟ 
و... می توانند وساطتی فعال هنگام تماشای برنامه داشته باشند. چنین 

و  کنند  سکوت  والدین  درصورتی که 
واکنشی نسبت به این پیام ها نشان ندهند 
به عنوان  به عبارتی رفتارهای منفی را  و 
معنا  فرزندشان  برای  غیرانسانی  رفتار 
نکنند، سکوت و بی توجهیشان به منزلۀ 

تأیید آن پیام تلقی می شود. 
2- والدینی که در بحث های خود در 
صحبت  مثبت  جنبه های  از  اول  وهلۀ 
پیامدهای  و  آثار  به  نسبت  و  می کنند 

استفاده از رسانه ها نگاهی مثبت دارند.
3- والدینی که در بحث های خود در 
رسانه ای  پیام های  به  نسبت  اول  وهلۀ 
آن  مطالب  با  و  دارند  بدبینانه  نگاهِ 

مخالفت می کنند.
از  هم  شرایط  به  بنا  که  والدینی   -4
می گویند  رسانه ها  مثبت  ویژگی های 
رسانه ها  منفی  ویژگی های  به  هم  و 
جنبه های  به  والدین  این  دارند.  اشاره 
خوب پیام های رسانه ای اشاره می کنند 
و فرزندانشان را تشویق می کنند تا این 
جنبه های خوب را فرا گیرند و از سویی 
شخصیت ها  ناشایست  رفتارهای  به 
نگاهی  فرزندانشان  تا  می کنند  اشاره 
ما  فرزند  باشند.  داشته  آنها  به  انتقادی 
به عنوان  ویدئویی  بازی های  یا  فیلم  به 
یک  نه  می کند،  نگاه  سرگرمی  یک 
را تشخیص  اهداف آن  باید  رسانه که 
یا بد یاد  دهد و از آن چیزهای خوب 
بگیرد. اگر با فرزندانمان صحبت کنیم، 

به  را  فرهنگی  ارزش های  عبارات 
کار  این  می کنند؛  منتقل  فرزندانشان 
کودک.  برای  جهان  معناسازی  یعنی 
البته والدین می توانند گفت وگوها را به 
چهار شکل داشته باشند. ببینید شما جزء 

کدام دسته اید:
1- والدینی که هنگام تماشای تلویزیون 
و استفادۀ بازی ها و شبکه های اجتماعی 
همراه فرزندشان، کمتر صحبت می کنند یا 

صحبت های جهت دار خاصی نمی کنند.
وقتی کودک مداوم در معرض فیلم ها 
یا پیام های رسانه ای خشونت آمیز است،  

  همراهی هنگام تماشا
در  کودکانمان  و  ما  که  است  معنی  بدین  تماشا  هنگام  همراهی 
کنار یکدیگر به تماشای تلویزیون بنشینیم. صرف اینکه ما در کنار 
تبلت و  بازی در  یا  برنامه ها  بنشینیم و آنها را در دیدن  فرزندانمان 
موبایل همراهی کنیم، به شرط آنکه برنامه ها مناسب باشد، می تواند 
تأثیرات مثبتی داشته باشد. برای مثال همراهی هنگام تماشا به بچه ها 

این ایده را منتقل می کند که ما محتوای برنامه را تأیید می کنیم.
  وساطت فعال 

وساطت فعال گفت وگوهایی را شامل می شود که ما والدین دربارۀ 
محتوای برنامه ها و بازی ها با فرزندانمان داریم. این گفت وگوها باید 
جنبۀ ارزشیابی داشته باشد. وقتی والدین به فرزندانشان می گویند 
این  با  هستند،  مهم/غیرمهم  یا  نادرست  درست/  خاصی  کارهای 

8- از  ارسال پیام، ایمیل، عکس، فیلم یا هر چیزی که فاش شدن آن به تهدید حریم خصوصی خودت و 
خانواده ات منجر می شود، جداً خودداری کن.

9- ما همیشه و در همه حالت تو را دوست داریم و هیچ چیز از میزان این دوستی کم نمی کند. درصورتی که 
در حین استفاده از موبایل با پیام های مشکوک و تهدیدآمیز روبه رو شدی، حتماً پیش از هر اقدامی با ما 

مشورت کن.
10- بعضی مواقع تلفنت را در منزل بگذار و احساس امنیت و آرامش کن. نگذار تلفن همراه جزئی از 
زندگیت شود. یاد بگیر که بدون آن هم زندگی کنی. از طبیعت، مدرسه و... لذت ببر. از موقعیت ها و آدم های 

واقعی لذت ببر و بدان همه چیز در گوشی، بازنمایی واقعیت است.
11- در استفاده از سرویس های اینترنتی ابتدا با کارکرد آنها و تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی آشنا 

بشو و بعد منطبق با نیاز خودت از آنها استفاده کن.
12- همانطور که قوانین دینی و احکام الهی را در زندگی واقعی مراعات می کنیم، در استفاده از موبایل 
و فضای مجازی هم باید به آنها توجه کنیم. مثالً اگر در دنیای واقعی حجاب داشتن واجب الهی است 
و ترک آن حرام است، ترک آن در دنیای مجازی نیز حرام است. یا اگر در دنیای واقعی استفاده از مال 
فرد دیگر به اجازۀ او نیاز دارد و بی اجازه حرام است، در دنیای مجازی نیز باید از دیگران برای استفاده از 

اموالشان )نوشته ها، عکس ها و...( اجازه بگیری. 
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امـا بیاییـد همـان زمان هـا را نیز برنامه ریزی شـده  و عاقالنـه پیش ببریم. 
مـوارد زیـر کمک کننـدۀ مـا در ایـن امـر هسـتند:

  تلویزیون بخشی از زندگی امروزی بسیاری از ما شده است. پس 
بیایید از بهترین برنامه های آن استفاده کنیم. مثاًل وقتی تلویریون برنامه ای 
را براساس داستان کتابی نشان می دهد، آن کتاب را بخریم یا از کتابخانه 
به امانت بگیریم. بچه ها عاشق کتاب هایی هستند که فیلم یا انیمشین آن 
را قبالً دیده باشند. همچنین خودمان نیز برای بچه ها برنامه هایی را در 
دسترس قرار دهیم که سناریوی آنها براساس کتاب ها نگاشته شده است. 
  استفاده از رسانه های بصری و بازی های موبایلی را محدود کنیم. 
اگر ما به فرزندانمان بگوییم فقط می توانی یک بازی را از میان چند 
بازی انتخاب کنی )و البته ما خود قباًل چند بازی یا برنامۀ تلویزیونی یا 
فیلم مناسب و باکیفیت برای او انتخاب و در دسترس قرار داده ایم(، او 
مجبور است با دقت محتوای برنامه ها را بررسی و یکی را انتخاب کند. 
اگر بچه ها ارزش های ما والدین را بدانند، این ارزش ها را در انتخابشان 

دخالت می دهند. 
  مـا والدیـن بایـد از برنامـۀ تلویزیونی کـه فرزندمان تماشـا می کند یا 

  استفاده عاقالنه از رسانه ها
دسترسـی  نمی توانیـم  والدیـن  مـا  قطعـاً 
بـرای  را  بصـری  رسـانه های  تمـام  بـه 
فرزندانمـان ممنوع کنیـم که البته با توجه 
بـه تأثیـرات سـودمند رسـانه ها، ایـن کار 
هیچ وقت نیز توصیه نمی شـود. از سـویی 
مسـئولیت های  و  وظایـف  والدیـن  مـا 
شـاید  و  داریـم  عهـده  بـر  را  بسـیاری 
واقع بینانه نباشـد اگـر ادعا کنیم هر لحظه 
مسـتقل  وقـت  کودکانمـان  بـرای  بایـد 
کنیـم،  گفت وگـو  آنهـا  بـا  بگذاریـم، 
برایشـان کتـاب بخوانیـم و... . بـرای مثال 
وقتـی می خواهیـم خانـه را تمیـز کنیـم، 
غـذا بپزیـم، مهمانـی ترتیـب دهیـم و... 
راحت تریـن کار برایمـان ایـن اسـت کـه 
کودکانمـان را با رسـانه ها سـرگرم کنیم. 

اینکه  دربارۀ  صحبت  مثال  برای  دارد. 
پیام ها واقعی نیستند، شخصیت های فیلم ها 
شخصیت ها  از  بسیاری  شده اند،  ساخته 
خیالی هستند و... . ولی همین روش در 
باال کارآیی چندانی  به  کودکان 9 سال 
ندارد، چون آنها بسیار قبل تر دربارۀ مثاًل 
واقعی نبودن خیلی پیام ها آگاه شده اند و 
دیگر مایل نیستند به آنها گوش دهند و 
وقتی والدین صحبت می کنند چون چیز 
جدیدی برایشان ندارد، حرفشان را نوعی 

نصیحت یا فضل فروشی می پندارند. 
بیش از آنکه اطالعات دادن ما مؤثر باشد، 
باید به طور مستمر از فرزندانمان بپرسیم. 
)البته نه آن گونه که نتوانند برنامه را ببینند و 
از برنامه لذت ببرند!( ما باید آنها را درگیر 

بحث دربارۀ معنای رفتارها بکنیم. 

فعالیتی به تمرین برقراری ارتباط با کودکان نیز کمک می کند. 
وسـاطت فعـال، بـر واکنش هـای عاطفـی بـه پیام هـای رسـانه ای 
بـا  برنامـه  تماشـای  هنـگام  والدیـن  وقتـی  می گـذارد.  اثـر 
فرزندانشـان صحبـت می کننـد، واکنـش عاطفـی منفـی آنها در 
برابـر فیلم هـای ترسـناک کاهـش پیـدا می کنـد. )پاتـر، 1391: 

)599 و   598
 کـودکان معموالً دوسـت دارند بعد از تماشـای شـخصیت های 
جـذاب رسـانه ای یـا آواتارهـای جـذاب بازی هـا، از الگوهـای 
رفتـاری آنهـا پیـروی کننـد؛ امـا وقتـی بـه والدینشـان به عنـوان 
اولیـن منبـع اطالعـات و الگوسـازی رفتاری اتکا داشـته باشـند، 
پیـدا  رسـانه ای  شـخصیت های  از  پیـروی  در  تردیـد  نوعـی 

می کننـد.
البتـه مـا والدیـن بایـد بسـیار دقیـق و حسـاب شـده عمـل کنیم. 
فکـر نکنیـم هـر نـوع گفت وگویـی کـه مـا در میـان برنامه هـا یا 

خـالل بازی هـا بـا فرزندانمـان می کنیـم، مؤثـر اسـت. 
برخی روش های خاص در مورد بچه های زیر 9 سال کارآیی بیشتری 

     چگونه درباره فضای مجازی با نوجوانان صحبت کنیم؟
یکی از کمک های  مهمی که ما می توانیم به نوجوانانمان کنیم این است که آنها را تشویق کنیم تا دربارۀ 
اطالعاتی که از فضای مجازی کسب می کنند، شک داشته باشند. می توانید این سؤاالت را با آنها به 

گفت وگو بنشینید:
  آیا مطمئنی اطالعاتی که در سرچ اولیه پیدا کردی، صحیح و جامع است؟

  از کجا می توانی دربارۀ این اطالعات اطمینان پیدا کنی؟
  آیا دیدگاه های دیگری نیز دربارۀ این موضوع وجود داشت؟

...  
سپس از فرزندتان بخواهید نتایج سرچ خود را دربارۀ یک موضوع با مطالب موجود در وب سایت های 

دیگر مقایسه کند. 

     گفت وگو با فرزندانمان درباره بازنمایی شخصیت ها در شبکه های اجتماعی
شبکه های  اجتماعی موجب شده اند انسان ها صحنه هایی از زندگی خود را با دیگران اعم از آشنا یا ناآشنا 
به اشتراک بگذارند؛ آن هم به صورت ویرایش شده. به عبارت دیگر افراد صرفاً بخش هایی را که مایل هستند 
از  و درشتی  ریز  نکات  و بسیار  اشتراک می گذارند  به  بدانند، در شبکه های مجازی  آنها  دربارۀ  دیگران 
ویژگی ها، شخصیت و زندگی و... آنها وجود دارد که از دید بیننده مغفول می ماند. ما می توانیم گفت وگویی 

انتقادی در این  باره با فرزندانمان ترتیب دهیم. سؤاالت زیر می تواند در این روند به ما کمک کند:
  چقدر از عکس هایی که این فرد در صفحۀ شخصی اش گذاشته، واقعی است؟

  به نظرت این فرد چه تأثیری بر فالورهای خود گذاشته است؟ )فالورهایش دوستش دارند؟ یا دلشان 
می خواهد مثل او باشند؟ یا به او حسرت می خورند؟

  چقدر از وقت فالورها برای دیدن عکس های او یا کامنت گذاشتن و... صرف می شود؟

فـصـل سوم
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یا چگونه از نشـت نفـت جلوگیری کنیم 
و... برایشـان بگیریم.  

  همان طور که گفتیم با فرزندمان دربارۀ 
برنامه های تلویزیونی صحبت کنیم. 

آنچه  دربارۀ  ما  کودکان  ذهن  در 
ایجاد  سؤال  می بینند  رسانه ها  در 
سؤاالتشان  دربارۀ  باید  ما  می شود. 
این  کنیم.  گفت وگو  و  بحث  هم  با 
فرصت مناسبی است تا از برنامه های 
نشست  شروع  برای  تلویزیونی 

خانوادگی استفاده کنیم.  
دربارۀ آنچه در فیلم می بینیم و آنچه در 
کنیم.  گفت وگو  می گذرد  ما  خانوادۀ 
صحبت کردن با کودکان راجع به آنچه 
می بینیم، کمک می کند تا تفاوت زندگی 
واقعی را با داستان های تلویزیونی دریابند.

برای فرزندان خردسالمان که عالقۀ    
دارند،  موبایلی  بازی  یا  فیلم  به  شدیدی 
در  را  کتاب  و  حرکتی  بازی  اسباب 
دسترس بگذاریم. وقتی او جذب خواندن 
کتاب یا بازی شد، تلویزیون را خاموش 
کنیم و موبایل از دسترس او خارج کنیم. 

)ای.کولینان، 1385: 69-67( 

بـازی موبایلی که انجام می دهد، مطلع باشـیم. برخـی برنامه ها و بازی ها 
دارای ارزش هـای آموزشـی و تربیتـی هسـتند. بـا بچه هایمـان دربـارۀ 
نـکات مختلف آن برنامـه صحبت کنیم، ببینیم کدام برایشـان جالب تر 
اسـت و...، تا دیدشـان نسـبت به مطالب مختلف دنیای اطرافشان توسعه 
یابـد. همان طـور کـه گفته شـد بـا آنها بـه تماشـای برنامه هـای مختلف 
بنشـینیم، دربـارۀ مسـائلی کـه نمی فهمنـد بـا آنهـا صحبـت کنیـم و در 

بخش هـای ترسـناک و غمنـاک برنامه ها در کنارشـان باشـیم. 
  بیـن کتاب و برنامه های سـایر رسـانه ها پلی برقرار کنیـم. مثاًل اگر در 
اخبـار دربـارۀ پرندگانی کـه به مواد نفتـی آلوده شـده اند، مطالبی گفته 
شـد، کتاب هایـی از کتابخانـه دربـارۀ حیواناتـی کـه در خطـر نابـودی 
هسـتند یـا دربـارۀ اینکـه چگونـه از محیط زیسـت خـود مراقبـت کنیم 

     پس از دیدن یک فیلم با فرزندمان، می توانیم سؤاالت زیر را از او بپرسیم:
  وقتی چشمانت را می بندی کدامیک از بخش های فیلم بیشتر در ذهنت می آید؟

  دوست داشتی شبیه کدامیک از شخصیت های فیلم باشی؟ چرا؟
  اگر جای شخصیت اول فیلم بودی، چه می کردی؟

  قبل از اینکه فیلم را ببینی دربارۀ آن چه فکر می کردی؟ االن دربارۀ آن چه فکر می کنی؟ 
  به فرزندان خردسالمان بگوییم یک نقاشی از اول، وسط و پایان فیلم بکشد و سپس دربارۀ آن با هم 

صحبت کنیم تا ببینیم چقدر از روایت فیلم را درک کرده است؟

فـــصـــل 4: مــا والـــدیـــن بـــرای حــضـــور 
مـــؤثرخــودمان در عصر حـاضر چه باید بکنیم؟

فـصـل سوم
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فـصـل چهارم
مـــــا والـــدیــــــن بــــــرای حــضــــــور مـــؤثرخـــــودمان در عصـــر حــــاضر چـــه بایـــد بکنیـــم؟

سایر اعضای خانوادۀ خود استفاده می کنند؛ اما باید به این فکر کنند 
که حضور فرزندانشان در شبکه های اجتماعی شاید تأثیر مستقیم بر 
زندگی آتی آنها داشته باشد. شاید فرزندان ما نخواهند یک ردپای 
دیجیتالی از کودکیشان همه جا باقی بماند. البته اگرچه والدین از این 
خوشحال می شوند که تصویر فرزندشان هواداران بسیار پیدا کرده 
است؛ اما باید هم زمان به معایب آن نیز فکر کنند. و اینکه آیا ما درواقع 
برای دیده شدن و سرگرم شدن خودمان  بازیچه ای  را  فرزندانمان 
نکرده ایم بدون اینکه هویت و استقالل آنان را در نظر بگیریم؟ ما 
با این گونه اقدامات خود در نقض حریم خصوصی فرزندمان، برای 

همیشه حق گمنامی در فضای مجازی را از وی گرفته ایم.
والدین  ما  رسانه ها:  از  استفاده  برای  فرزندان  نکردن  تشویق    
بنیان گذار بسیاری عادات در فرزندانمان هستیم. بسیاری از ما در 
عنفوان کودکی برایشان برنامۀ تلویزیونی موزیکال پخش می کنیم 
در  موبایل  او، گوشی  نق زدن  از  برای جلوگیری  بخورد،  تا غذا 
انیمیشن می گذاریم تا کارهایمان  اختیارش قرار می دهیم، برایش 
سایر  از  تا  می خریم  تبلت  برایش  دبستان  از  پیش  دهیم،  انجام  را 
محبوبیت  برای  باشد،  نداشته  کسری  دوستان  و  فامیل  بچه های 
خودمان در تولد او برایش کنسول بازی می خریم و... . اما وقتی به 
این رسانه ها عالقه مند شدند و اعتیاد پیدا کردند، آنها را از مصرف 
با آنها  به سن مدرسه رسیدند دائماً  یا وقتی  رسانه ها منع می کنیم 

اما  می کنند،  وقت گذرانی  اینترنت 
برای بچه ها انواع محدودیت ها را وضع 

می کنند.
  تفکر انتقادی درباره محتوای رسانه ها: 
اگر ما والدینی باشیم که به دید انتقادی 
به پیام های رسانه ای بنگریم، یعنی در برابر 
آنچه رسانه ها به ما می گویند سؤال داشته 
به نظرات گوناگون دیگر توجه  باشیم، 
کنیم، مخالفت خودمان را با بخش هایی 
فرزندانمان  و...،  دهیم  نشان  پیام ها  از 
به درستی این طرز رفتار را از ما خواهند 
آموخت. اما اگر محتوای رسانه ها را 
که  رفتارهایی  از  و  بپذیریم  دربست 
رسانه ها به ما می گویند، تقلید کنیم، 
نمی توانیم از فرزندانمان انتظار داشته 
با  باشیم که برخالف ما هوشمندانه 

رسانه ها مواجه شوند. 
از  تقلید  به  ما  وقتی  مثال  برای 
تهیه  لباسی  سریال،  یک  شخصیت های 
یا  می گوییم  را  تکیه کالمی  می کنیم، 
انتظار  نباید  می دهیم  انجام  را  رفتاری 
دیدن  از  پس  فرزندمان  باشیم  داشته 
یک انیمیشن، عروسک آن را نخواهد و 

رفتارهای او را تکرار نکند.
خانواده:  خصوصی  حریم  رعایت    
کارهای  و  فیلم ها  عکس ها،  نباید  ما 
خصوصی فرزندانمان را هر چقدر بامزه 
مختلف  رسانه های  در  باشد،  جالب  و 
خانواده ها  از  بسیاری  کنیم.  منتشر 
برای  اجتماعی  صفحات  از  هم اکنون 
به اشتراک گذاری عکس های فرزند و 

از انجام همان کارها توسط فرزندانمان 
موارد  این  به  دقت  هستیم!  ناراضی 
موانع  از  بسیاری  راهگشای  می تواند 
تربیتی ما خصوصاً در عصر رسانه باشد:

  کنترل زمان و میزان مصرف رسانه ای 
والدین،  درمقام  ما  وقتی  خودمان: 
رسانه های  با  را  وقتمان  از  ساعت ها 
در  می بینیم،  فیلم   می گذرانیم،  مختلف 
در  می چرخیم،  اجتماعی  شبکه های 
جمع های خانوادگی در حال استفاده از 
متناسب  یعنی  و...  هستیم  همراه  گوشی 
نمی کنیم،  استفاده  از رسانه ها  به اندازه  و 
از فرزندانمان توقع داشته  نامعقول است 
روز،  از  مشخص  ساعتی  صرفاً  باشیم 
برنامه ای مشخص را ببینند یا زمانی که با 
آنها صحبت می کنیم، کاماًل حواسشان از 

رسانه ها گرفته شده و با ما باشد و... .
  حساسیت درباره آنچه می بینیم: وقتی 
برنامه هایی  نشده  حساب  خودمان  ما 
را با هر محتوا و مضمونی می بینیم، در 
بسیاری کانال های شبکه های اجتماعی 
که  افرادی  همۀ  با  می شویم،  عضو 
پیشنهاد  ما  به  اجتماعی  شبکه های  در 
این  شناخت  بدون  می دهند،  دوستی 
افراد، دوست می شویم و...، نمی توانیم 
از فرزندانمان انتظار داشته باشیم برنامۀ 
و...  کنند  انتخاب  را  خودشان  مناسب 
از بچه ها رفتار والدین  به نظر بسیاری   .
صادقانه نیست و آنها ریاکارانه برخورد 
در   مدام  خودشان  چراکه  می کنند؛ 

همان طـور کـه در فصل هـای قبـل گفتـه شـد، مـا به عنـوان پـدر یـا 
مـادر بایـد شـیوۀ فرزندپروریمـان را اصـالح و بازسـازی کنیـم و 
بـه فرزندانمـان کمـک کنیـم در ایـن دنیای رسـانه ای شـده همانند 
انسـان های سـالم و خـالق رشـد کننـد. فرزندپـروری یـک فراینـد 
مـداوم و خالقانـه اسـت. مـا دائمـاً بایـد روش هـای بهتـری را برای 
خانـواده  پیشـرفت  و  رشـد  بـرای  مـا  کنیـم.  ابـداع  فرزندانمـان 
نمی توانیـم امیدی بـه آموزش های بیرون خانه، رسـانه ها و... داشـته 
باشـیم. در ایـن رونـد مهم ترین اقـدام، تغییر خودمـان و تأمل مداوم 
دربـارۀ کارهایـی اسـت که انجـام می دهیم. مـا در اینجـا چند نکتۀ 
کلیـدی در این بـاره می گوییـم که خوب اسـت همواره آنهـا را در 

نظر داشـته باشـیم.
  چگونـه رفتارها و عادات رسـانه ای ما الگوی فرزندانمان 

می شود؟
تا اینجا شاید تمام اقدامات پیشنهادی را برای بهبود اوضاع فرزندانتان 
از  که  کودکان  مانند  درست  داشت،  توجه  باید  اما  پنداشته اید. 
برایشان  رسانه ها  که  غالبی  زندگی  سبک   و  نادرست  اهداف 
ایجاد می کنند، آگاه نیستند، ما بزرگ ترها هم از سبک زندگی 
غالبمان آگاه نیستیم و این همان چیزی است که حتی بیشتر از 
رسانه ها بر فرزندانمان اثر می گذارد. فرزندان ما همواره در حال 

مشاهده، تحلیل و الگوبرداری از ما هستند.
ما شاید بسیاری مواقع به طور ناخواسته کارهایی را انجام می دهیم که 
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 قاضی مرادی، حسن )1391(. شوق گفت وگو و گستردگی فرهنگ تک گویی در میان ایرانیان. تهران: نشر دات.

چالش داریم که میزان  مصرفشان را کم کنند. بیایید در این فضای رسانه ای شده، ما خود آغازگر رابطۀ فرزندانمان 
با رسانه های بصری و تشویق کنندۀ آنان نباشیم.

 ما والدین چه اصول کلی را درباره رسانه ها باید بدانیم؟

سخن پایانی
والدین همواره مسئول و نگران فرزندانشان بوده و هستند؛ اما مسئولیت ما در قبال کودکان نسل امروز چند برابر است، 
زیرا هرگز در طول تاریخ این گونه نبوده که افراد همواره در معرض تهاجم سمعی و بصری بوده باشند. از الزامات 
تربیت فرزند در این عصر برای ما آن است که بتوانیم خودمان همگام با تغییرات تکنولوژی رسانه ای پیش رویم و 
همواره دانش و اطالعات به روزی در این زمینه داشته باشیم. اگر فرزند ما بداند ما بیش از او در عرصۀ رسانه ای به روز 
هستیم و از تغییرات اطالع داریم، ما را همواره مرجع خود خواهد دانست. از سوی دیگر باید بتوانیم ارتباط عمیقی با 

فرزندمان ایجاد و این ارتباط را حفظ کنیم و بر عمق آن بیفزاییم. 
ما در این کتاب بر این باور بودیم اگر می خواهیم تغییری در فرزندانمان و دنیای پیرامونمان ایجاد کنیم، هیچ راهی 
مطمئن تر از آن نیست که درخودمان همان تغییررا بوجود بیاوریم که آرزو داریم ایجاد شود. امید داریم راه های 

عملی ارائه شده در این کتاب، به شما در برداشتن گامی مناسب به سوی فرزندپروری آگاهانه تر کمک کند.

فـصـل چهارم
مـــــا والـــدیــــــن بــــــرای حــضــــــور مـــؤثرخـــــودمان در عصـــر حــــاضر چـــه بایـــد بکنیـــم؟
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