
 فراگيري زبان در دوسوي تلويزيون و اطرافيان
كودكان خودبه خود و به تدريج توانايي استفاده از 
زبان را در محيط طبيعي و در تعامل با ديگران پيدا 
مي كنند. عالوه بر اعضاي خانواده، كودك همچنين 
با استفاده از رسانه هاي تصويري در معرض يادگيري 
زبان قرار مي گيرد. يادگيري زودهنگام زبان از هر دو 
جنبه مهارت زباني شنيداري و گفتاري براي كودكان بسيار 
مهم است. فراگيري زبان در معرض عوامل محيطي فرايندي 
است كه در اين مرحله از زندگي انس��ان اتفاق مي افتد؛ به 
عبارت ديگر زماني است كه مهارت تكلم به صورت ناخودآگاه 
به ذهن كودك وارد مي شود، تعامل با ساير افراد نيز در تجارب 
روزانه كودك يك عامل اساسي جهت تحقق فراگيري زبان 
اس��ت. كودكان تا حد زي��ادي از عوامل حاض��ر در محيط 
پيرامونشان اثر مي پذيرند؛ عواملي مانند والدين، خواهر، برادر 
و همساالن خود. با اين حال رسانه ها نيز به بخشي از محيط 
پيرامون كودك تبديل شده اند و تأثير آنها انكارناپذير است. 
در سال 2009 چند پژوهشگر مشاهده كردند زماني كودكان 
مي توانند واژگان را از مشاهده رسانه هاي تصويري به صورت 
مؤثر بياموزند ك��ه همراه با تعامل اجتماعي زنده از س��وي 
اطرافيانشان هم باشند. همچنين نتيجه گرفتند كودكان نوپا 
مي توانند واژگان جديد را به تنهايي از طريق رسانه تصويري 
ياد بگيرند؛ البته كودكاني نيز بودند كه هم به بزرگساالن در 
تلويزيون و هم در محيط پيرامونشان پاسخ و توجه بهتري 
نشان مي دادند. دانشمندان در سال 2007 نظريه دادند كه 
كودكان مي توانند واژگان جديد را از طريق برخي برنامه هاي 
تعاملي كودكان از تلويزيون بياموزند. از اين رو، تعامل رسانه با 
كودك و تعامل اطرافيان با كودك نقش مهمي در فراگيري 
زب��ان دارد. زبان كاماًل يك پديده اجتماعي اس��ت. كودك 
مي تواند با استفاده از رسانه هاي تصويري در معرض آموزش 
زبان قرار بگيرد، اما بدون تعامل و بدون اس��تفاده از زبان در 
زندگي روزمره خود براي بيان منظورهايش نمي تواند مهارت 

زباني را فرابگيرد. 

 كودك و يادگيري زبان اجتماع 
كودكان مي  توانند زب��ان را از طريق تعامل 
اجتماعي بياموزند مثاًل مي  فهمند منظور از 
»مي  توان��ي در را براي��م باز كن��ي؟« نوعي 
درخواست كمك است، نه پرسيدن در مورد 
توانايي  هاي ما براي باز كردن در)!( به گفته 
محققان رفتارشناس��ي، زبان يك رفتار كالمي اس��ت. 
رفتارشناس��ان رويكرد تجربي بچه ها را دنبال كردند و 
تصور مي كنند ذهن مانند يك تخته سنگ تو خالي است 
كه برداش��ت هاي ما از دنياي بي��رون آن را پر مي كند، 
بنابراين هر فرد متناسب با محيط خود شكل مي گيرد. 
»نوام چامسكي« زبان شناس معروف معتقد بود فرهنگ 
انساني با مختصات جغرافيايي يا محيطي تعيين مي شود 
و رشد زبان چيزي نيست جز تقليد كودك از محيطش. 
البته  غي��ر از تأثير محيطي، عامل مؤث��ر ديگري نيز در 
فراگيري زبان كودك تش��خيص داده شد. در واقع يك 
ارگان زباني در مغز وجود دارد كه رشد مي كند و به بلوغ 
مي رسد و س��پس در حدود 12سالگي شروع به پژمرده 
ش��دن و از بين رفتن مي كن��د. از اين رو اي��ن دوره در 
آموختن زبان بس��يار حياتي است است. مهم تر از همه، 
سال هاي ابتدايي زندگي انسان براي رسيدن به سطحي 
از پيشرفت در توانايي زباني اهميت ويژه اي دارد و از اين 
رو، اين دوره يادگيري اوليه در فرايند كسب مهارت هاي 

زباني نقش اساسي دارد. 

  نتايج پژوهش هايي از تأثير تلويزيون بر كودكان
قرار گرفتن در معرض رسانه ها براي كودك به 
منزله ابزاري است تا دانش زبان شناسي وارد 
ذهنش شود و تا حدي به رشد زبان او كمك 
كند. محققان سه پژوهش انجام دادند تا تأثير 
رس��انه تصويري بر رش��د زبان ك��ودكان را 
بررسي كنند. كودكاني كه تحت اين آزمايش قرار گرفتند 30 
تا 42 ماهه بودند. ابتدا اين فرضيه كه آيا كودكان واژگان را 
توأم��اً از رس��انه هاي تصوي��ري و تعام��الت اجتماعي ياد 
مي گيرند، مورد آزمايش قرار گرفت. در تحقيق بعدي بررسي 
شد آيا كودكان مي توانند واژگان را به تنهايي از رسانه هاي 
تصويري مانند تلويزيون ياد بگيرند و در آخر هم آيا تعامل 
اجتماعي كودك با يك فرد به ص��ورت زنده و همان فرد در 
تلويزيون قدرت تأثير يكساني بر كودك دارد يا خير؟ محققان 
از اين آزمايش نتيجه گرفتند ك��ودكان بزرگ تر مي توانند 
واژگان را صرفاً از تلويزيون ياد بگيرند، در حالي كه كودكان 
كوچك تر مي توانس��تند واژگان را تنها در صورت دريافت 
پشتيباني از طريق تعامل اجتماعي با افراد حاضر در محيط 
پيرامون ياد بگيرند. ديدن و شنيدن تكلم زبان در تلويزيون 
مي تواند به افزايش واژگان غيرفعال يا خنثي در ذهن كودك 
منجر شود ليكن تعامل با محيط مي تواند اين واژگان را در 

ذهن او فعال و قابل استفاده كند. 
گ��روه ديگ��ري از محقق��ان در س��ال 2007 در خصوص 
اثرگذاري رس��انه ها بر رش��د زبان كودكان كار كردند. اين 
بار بچه ها از بين كودكان هش��ت تا 24ماهه انتخاب شدند. 
محققان دريافتند در صورت اس��تفاده روزانه يك ساعت از 
برنامه هاي آموزشي به كودكان، تعداد واژگان آموخته شده 
چندان قابل توجه نخواهد بود. دو محقق ديگر در آزمايش 
خود به اين نتيجه رس��يدند كه برخي برنامه هاي آموزشي 
ويژه كودكان تأثير مثبتي بر زايندگي زبان كودك داشتند، 
در حالي كه برخي برنامه ها تأثير كمتري در آموختن كلمات 
به كودكان داشتند. يادگيري زبان در سنين پايين، بيشتر 
به تأثير محتواي تعامالت اجتماعي و بع��د از آن به ادراك 
و واكنش به محتواي ارائه ش��ده در رس��انه تصويري مانند 
تلويزيون بستگي دارد. از آن زمان كودك توان اجتماعي خود 
را براي تفس��ير و درك محتواي مشاهده شده در تلويزيون 
نش��ان مي دهد. به همين شيوه، پژوهش��گران ديگري نيز 

مشاهده كردند افزودن طرح، تصوير، مناسبت و رويدادها در 
برنامه تلويزيوني به تجربه روزانه كودك در خانه، راهي براي 
جلب توجه او خواهد بود. آنها با آزمايش توانايي هاي نوزادان 
و كودكان نوپا و بررسي چگونگي تأثير رسانه هاي تصويري بر 
پيشرفت تكلم آنها سعي كردند بفهمند آيا امكان يادگيري 
زبان از رسانه ها وجود دارد؟ آنها دريافتند رسانه در صورتي 
تأثيرگذار است كه محتواي آن براي كودك قابل تشخيص 
باشد )ش��بيه به تجربيات زندگي روزمره كودك باشد(. در 
سال 2009 دو محقق برنامه هاي تلويزيوني كودكان را تحت 
عنوان »داستان س��رايي نوين« تعبير كردند و در پژوهش 
خود دريافتند قرار گرفتن در معرض برنامه هاي تلويزيوني 
كودك به بچه ها كمك مي كند تا مهارت قصه گويي خود را 
ارتقا بخشند و نيز درك زمان شناسي - رعايت تقدم و تأخر 
وقوع رويدادها- در بازگو كردن داس��تان را در خود تقويت 
كنند. آنها در بررس��ي اين مهارت، به پارامتر ديگري به نام 
ادراك و س��وادآموزي برخوردند. بع��الوه دريافتند هنگام 
ارائه محتوا به كودكان، عامل »تكرار« موجب پيوند بيشتر با 
كودكاني مي شود كه سرگرم آموختن واژگان جديد هستند. 
از اين منظر، برنامه هاي تلويزيوني خوش ساخت كودك با 
كارگرداني خوب، ابزار آموزشي مجاني و بسيار ارزشمندي 
به ويژه براي كودكان كم برخوردار از نظر اقتصادي محسوب 

مي شود. 
بعالوه، تعامل كالمي- پرس��ش و اظهارنظ��ر بين والدين 
و فرزندان خردس��ال ممكن اس��ت تأثير مثبتي روي رشد 
زباني آنها داشته باشد و همچنين تمركز كودك بر محتواي 
موجود در صفحه نمايش را افزايش دهد. در همين راس��تا 
برخي محققان مشاهده كردند وقتي كودكان را در معرض 
برنامه هاي تلويزيوني غير آموزش��ي قرار مي دهند، ميزان 
مشاركت والدين كمتر مي شود، به عبارت ديگر مي توان گفت 
بين قرار گرفتن روب��ه روي تلويزيون و كاهش فعاليت هاي 
خواندن و يادگيري در خانه ارتباطي وجود دارد و والدين در 
اين شرايط كمتر تمايل به خواندن مطالب براي كودكان خود 
دارند. در حالي كه كودكاني كه در معرض برنامه آموزش��ي 
كودك محور قرار گرفتن��د، فعاليت خوان��دن و يادگيري 
بيشتري را در محيط خانه تجربه كردند. اين حالت به نوعي 
لزوم پيوستگي والدين با فرايند و تجربه يادگيري فرزندشان 

را نشان مي دهد. 

 تعامل با ك�ودكان براي تأثير بهت�ر تلويزيون بر 
مهارت هاي زباني

اين باور ك��ه گوش دادن به ي��ك زبان منجر به 
توانايي زايش شفاهي زبان ) قدرت حرف زدن( 
مي شود، يك اصل نانوشته يا به عبارتي عقيده اي 
متداول اس��ت،اما در همه م��وارد كاماًل صدق 
نمي كند. گوش دادن فقط مي تواند حجم لغات 
غير فعال را در ذهن گسترش دهد؛ كلمات فهميده مي شوند ولي 
براي استفاده عملي در گفتار آماده نيستند. اينجا نقش تعامل 
هويدا مي شود. تعامل با ديگران وسيله اي براي فعال كردن اين 
واژگان منفعل در ذهن خواهد بود. خروجي چندين پژوهش بر 
اهميت تعامل با محتواي برنامه هاي تلويزيوني كودك به عنوان 
روشي براي توس��عه مهارت ها و »توانش زبان شناسي« صحه 
گذاشته اس��ت. بر اين اس��اس، بخش ديگري از پژوهشگران 
معتقدند به رغم ادعاي تهيه كنندگان برنامه هاي آموزشي كودك 
بابت سهم قابل توجه آنها در توسعه زبان كودكان،اما ِصرف قرار 
گرفتن در معرض اين رسانه ها منجر به رشد زباني و فراگيري 
واژگان نمي شود. مطالعات مقدماتي ثابت كرد نوزادان از والدين 
خود كه به صورت زنده و مستقيم در كنارشان هستند بيشتر 
تقليد و الگو برداري مي كنند تا  برنامه هاي آموزشي تلويزيون و بر 
اين اس��اس محققان دريافتند ك��ودكان در صورتي كه برنامه 
مشاهده شده از رسانه تصويري همراه با تعامل اجتماعي و كنش 
متقابل با والدين باشد، واژگان را مؤثرتر وارد ذهن خود مي كنند. 
دانشمندان در خصوص نظريه »نقش تلويزيون و تأثير كنش 
متقابل كودكان نوپا با والدين« هنگام تماشاي برنامه هاي زنده 
تلويزيوني در فرايند يادگيري و رشد زبان كودكان، تحقيقات 
زيادي انجام دادند و نتيجه گرفتند كودكان نوپا هنگام تماشاي 
برنامه هاي زنده تلويزيوني نس��بت به برنامه هاي آموزشي آن 
واژگان جديد را بهتر فرا مي گيرند. بررسي تماشاي يك رسانه 
تصويري بدون تعامل حضوري والدين با كودكان دوساله نشان 
داد  براي كودك مزيت آموزشي ندارد. در تحقيقي كه روي 61 
كودك نوپا انجام ش��د نتيجه گرفتند برنامه هاي تلويزيوني به 
تنهايي در رشد زبان كودك مؤثر نيستند و وجود تعامل والد و 

كودك رابطه بسيار مثبتي با رشد زباني كودك دارد. 
از آنچه گفته شد مي توان دو نكته مهم را استنباط كرد. نكته اول: 
برنامه هاي آموزشي تلويزيون به طور مسلم براي كودكان ابزاري 
مفيد و كارا محسوب مي شوند. اين برنامه ها به منزله يك منبع 
و يك گزينه جايگزين مقرون به صرفه آموزشي براي كودكان 
خانواده هاي كم درآمد تلقي مي شوند. اين شيوه نه تنها مقدمه 
آموزش لح��ن و نحوه گويش يك زبان بلك��ه آموختن واژگان 
غيرفعال نيز محسوب مي ش��ود؛ لذا به والدين توصيه مي شود 
همراه با كودكان خردسال خود برنامه هاي تلويزيون و برنامه هاي 
كودك و آموزشي آن را تماشا كنند. نكته دوم: زبان يك پديده 
اجتماعي است و به طور طبيعي در موقعيت هاي ارتباط اجتماعي 
از آن استفاده مي شود. از اين رو، تعامل والدين با برنامه يك رسانه 
تصويري در فرايند يادگيري جديد كودك بسيار مهم است تا 
مهارت هاي تازه كسب شده زباني را از حالت غيرفعال در ذهن 
خود به حالت فعال و عملي تبديل كند. خروجي بخش بزرگي از 
تحقيقات و پژوهش هايي كه در باال ذكر شد اين بود كه بر اهميت 
مشاركت والدين هنگام مشاهده هر نوع رسانه تصويري توسط 
فرزند خردسالشان صحه گذارند و فرايند يادگيري را وارد يك 
حوزه تعاملي كنند؛ زيرا تعامل با ديگران و با محتواي نمايش 
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تماشاي 200هزار صحنه خشونت آميز تا سن 18 سالگي 

 آوار خشونت صنعت سرگرمي
 بر سر كودكان جوامع غربي

سبك سرگرمي

   محمدرضا سهيلي فر
كودك نوپايي را تصور كنيد كه چشم به تلويزيون دوخته است و سعي 
دارد با اداها و زبان كودكانه آنچه مي بيند و مي شنود را تكرار كند. او 
در چنين وضعيتي در حال يادگيري زبان اس�ت و حتي با تلويزيون 

گفت وگو مي كند. 
ظهور برنامه ه�اي كودك مح�ور در تلويزي�ون ناش�ي از اين باور 
كارشناس�ان بود كه تلويزيون مي تواند در نقش ابزاري آموزش�ي 
و بس�يار مؤثر براي انتقال اطالعات و دانش به ذهن كودكان ايفاي 
نقش كند و به تبع آن رش�د و توس�عه دايره لغات نيز اتفاق بيفتد. 
برنامه هاي بس�ياري ساخته ش�دند و به آموزش مستقيم كودكان 
پرداختند و سعي كردند با آنان كانال ارتباطي برقرار كنند. اين مقاله 

تالش دارد به تأثير برنامه هاي تلويزيوني و رسانه هاي تصويري در 
رشد و توس�عه زبان كودكان بپردازد و اين نظريه را بررسي كند كه 
آيا برنامه هاي آموزشي تلويزيوني منتهي به يادگيري واژگان توسط 
بچه ها خواهد شد؟ نقش والدين در اين فرايند چه مي تواند باشد؟ 
اين مقاله مي تواند با اطالعات مفيد خود اهميت نقش رس�انه ها در 
آموزش فرزندان را ب�ه والدين منتقل و به آنه�ا كمك كند تا فوايد 
برنامه هاي آموزشي را بهتر درك كنند. همچنين بر حضور والدين 
در كنار كودك هنگام تماشاي برنامه تلويزيوني و تعامل والدين با 
كودكشان در ايجاد بستري براي گفت وگو در خصوص محتواي برنامه 
مشاهده شده تأكيد دارد و معتقد است اين تعامل موجب افزايش 
فهم و درك بهتر يك برنامه توسط كودك مي شود. درك اين موضوع 

كه رسانه ابزاري براي انتقال پيام به تعداد زيادي مخاطب است براي 
والدين بسيار مهم اس�ت، فرد بايد به آن نگاه جدي داشته باشد و 
الزم است والدين هنگامي كه نوبت به انتخاب محتواي نمايش ها و 
تعيين محدوديت زماني براي تماشاي تلويزيون مي رسد، گزينشي 
عمل كنند. بديهي است تلويزيون و ساير رسانه هاي تصويري به يك 
واقعيت زندگي امروزي تبديل شده اند، لذا استفاده از آنها به عنوان 
يك ابزار پشتيبان و كمك آموزش�ي براي كودكان زير نظر والدين 
كاماًل معقول و منطقي خواهد بود. حضور مس�تقيم والدين هنگام 
تماشاي اين برنامه ها همراه با فرزندانشان ضرورت دارد، زيرا ميزان 
يادگيري زبان از برنامه ه�اي تلويزيوني كودك محور را در كودكان 

افزايش مي دهد. 

   احمد كريم زاده آقاعلی 
تحقيقات نشان مي دهد مشاهده يا بازي 
كردن با محتواي خش�ونت آميز مي تواند 
احتم�ال ب�روز رفت�ار پرخاش�گرانه در 
ك�ودك را افزايش دهد، ب�ه خصوص اگر 
س�اير عوامل پر خط�ر مانن�د زندگي در 
خانه اي پر از تنش هم وجود داشته باشد. 
چنانچه فرد به صورت نامتعارف در معرض 
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي كه داراي 
محتواي خشونت آميز هستند قرار گيرد، 
ممكن است منتهي به حساسيت زدايي و 
بي تفاوتي وي نس�بت به وقايع و اتفاقات 
اطرافش شود. انتخاب والدين بابت تماشا 
يا استفاده از رسانه هاي مورد عالقه شان 
نيز مي تواند روي بچه ها تأثيرگذار باشد. 

         
بديهي اس��ت والدين قادر نخواهن��د بود از قرار 
گرفتن خ��ود و فرزندانش��ان در معرض تمامي 
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي داراي محتواي 
خشن اجتناب كنند. صنعت سرگرمي هميشه 
در تالش بوده و هس��ت تا مخاطبان را با اشكال 
مختلف و تصويرسازي هاي حداكثري كه از هر 
چه قباًل ارائه ش��ده برتر و جالب تر باشد، جذب 
خود نمايد. ب��ه هرحال، والدي��ن در خانه خود، 
كنترل بيشتري بر آنچه بچه ها تماشا مي كنند 
دارند و تحقيقات هم نش��ان داده است والديني 
كه تماش��اي رسانه ها توس��ط خود را با جديت 
و هدفمند مديريت مي كنند، فرزندانش��ان نيز 
ضمن مصرف كمتر، ب��ه تنهايي قادر به انتخاب 
با كيفيت تري بابت مش��اهده رسانه ها خواهند 
شد. پيدا كردن رس��انه اي عاري از خشونت كه 
فرزندان ما از آن لذت ببرند كار دشواري نيست. 
ممكن است زماني برس��د كه فرزند شما از نظر 
فكري آم��اده مواجه��ه و مديريت رس��انه هاي 
داراي محتواي خش��ونت آميز هم ش��ود و آن 
هنگام والدين مي توانند متناسب با سن بچه ها 
آن نوع رسانه ها را به آنها معرفي و به عنوان يك 
خانواده در مورد آن رس��انه بح��ث و گفت وگو 
كنند. خاطرنش��ان مي ش��ود فيلم هايي توسط 
والدين بايد انتخاب ش��وند كه چندان ترسناك 
نباشند يا گزينه هاي جايگزين بازي هاي خشن را 
جست وجو كرد. از سوي ديگر با جديت به دنبال 
رسانه اي بود كه به بچه ها كمك كند همدلي و 
انتقال افكار مثبت را در خود رشد دهند. سال ها 
به والدين گوشزد مي شد خش��ونت غير واقعي 
موجود در فيلم ه��ا، نمايش ه��اي تلويزيوني و 
بازي هاي ويدئويي مي تواند بر كودكان در زندگي 
واقعي شان اثر س��وء بگذارد. روزنامه »نيويورك 
تايمز« در يكي از ش��ماره هاي خود گزارشي از 
روند افزايشي خريد اس��باب بازي هاي فانتزي 
خشونت آميز و تفنگ هاي اسباب بازي در شب 
11سپتامبر نوشته بود: مبني بر اينكه بسياري 
از والديني كه قباًل اجازه نمي دادند فرزندشان با 
سربازان عروسكي با آن ظاهر خشن شان و اسلحه 
بازي كنند، به ناچار تسليم خواسته فرزندان خود 
براي بازي با چنين اس��باب بازي هايي ش��دند. 
كودكان قهرمانان خود را با دقتي بيش از آنچه 
عموم��اً تصور مي كني��م، انتخ��اب مي كنند. از 
»پوكمون« گرفته تا س��اير ابرقهرمانان فيلم ها، 
ش��خصيت هاي نمادين كارتوني و خوانندگان 
معروف. اين نماد هاي جذاب در صنعت پويانمايي 
و فيلم با تنوع گوناگون و رنگارنگ خود همچون 
فلوت زني جادويي- اش��اره به داس��تان فلوت 
زن جادويي- كودكان و نوجوان��ان ما را به طور 
گس��ترده اي هيپنوتي��زم و طلس��م مي كنند، 
بنابر اين ديگر صرفاً عناص��ر تبليغاتي و تجاري 

محسوب نمي شوند. 
گروه هاي برجسته پزشكي بيشماري معتقدند 
خش��ونت در رس��انه ها ب��ه كودكان آس��يب 
مي رسانند. اين گروه ها بر اين باورند كه خشونت 

رسانه اي منجر به عوارض زير مي شود:
* افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي و پرخاشگرانه 

در كودكان. 
*كاهش احتمالي حساسيت كودكان نسبت به 
خشونت و كساني كه از خشونت رنج مي برند. 

*ممكن اس��ت به ك��ودكان القا ش��ود دنيا را 
به صورت صفر و يك، خش��ن يا حد وس��ط آن 
تصور كنند و از اينكه روزي قرباني خش��ونت 

شوند دچار ترس بيشتري گردند. 
*ك��ودكان تدريجاً تمايل به ديدن خش��ونت 
بيشتر در سرگرمي هايشان و در زندگي واقعي 

پيدا مي كنند. 
*كودكان خشونت را به عنوان يك روش قابل 
قبول براي حل و فصل منازعات خود و سايرين 

تلقي مي كنند. 
همچنين در اجالس »كنگره بهداشت عمومي« 
كارشناس��ان موارد و آمارهايي را در خصوص 
اثرات و آسيب هاي خشونت رسانه اي بر كودكان 

مطرح كردند كه به صورت تيتر وار مي آيد:
* طبق گفت��ه والدين در پژوهش »رس��انه در 
خانه« كودكان روزانه حدود 5 تا 6 س��اعت از 

وقت خود را صرف رسانه ها مي كنند. 
*  تا زماني كه يك كودك به س��ن 18سالگي 
برسد و با احتس��اب زمان مش��اهده متوسط، 
شاهد 200 هزار مورد خشونت در اخبار، فيلم، 
كارتون و بازي هاي الكترونيكي در كشورهاي 

اروپايي و امريكايي خواهد بود. 
* 61درصد برنامه ه��اي تلويزيوني )اروپايي و 
امريكايي( حاوي صحنه خشونت آميز هستند. 
* 43درصد صحنه هاي خش��ونت آميز توأم با 

طنز و شوخي است. 
* در 44درصد موارد عامالن خشونت به عنوان 

شخصيتي جذاب به تصوير كشيده شده اند. 
*  نزدي��ك ب��ه 75درص��د از صحنه ه��اي 
خش��ونت آميز مجازات فوري عامل خش��ونت 

نشان داده نشده است. 
* از دهه 50 تاكنون، بي��ش از هزار پژوهش و 
تحقيق درباره اثرات خش��ونت در تلويزيون و 
فيلم ها انجام شد. در اكثر اين مطالعات نتيجه 
گرفته شده اس��ت: »كودكاني كه بخش قابل 
توجهي از خشونت هاي تلويزيوني و فيلم ها را 
تماشا مي كنند، قريب به يقين رفتار و نگرشي 
پرخاشگرانه از خود نشان مي دهند و خشونت را 

ارزش مي پندارند.« 
* ك��ودكان در هر س��ني از محيط خ��ود اثر 
مي پذيرند، اما كودكان خردس��ال نس��بت به 
تأثيرات خشونت رسانه اي بسيار آسيب پذيرتر 

هستند. كودكان خردسال: 
1- به راحتي تأثيرپذيرند. 

2- به س��ختي مي توانند بي��ن خيال پردازي و 
واقعيت تمييز قائل شوند. 

3- به آساني نمي توانند انگيزه هاي خشونت را 
تشخيص دهند. 

4- با مشاهده و تقليد از محيط و اطرافيان ياد 
مي گيرند. 

*كودكاني كه ش��اهد خش��ونت در رس��انه ها 
هس��تند نس��بت به آن دسته كه رس��انه هاي 
خشونت آميز را نديدند، احتمال بيشتري دارد 
تا از خود رفتارهاي خشونت آميز و پرخاشگرانه 

در آينده نشان دهند. 
* پژوهش ها نش��ان مي دهد وقتي كودكان و 
نوجوانان بازي هاي ويدئويي خش��ونت آميز را 
بازي مي كنند، رفتار پرخاشگرانه در آنها افزايش 

پيدا مي كند. 
* 60 تا 90درص��د از محبوب ترين بازي هاي 
ويدئوي��ي داراي تِم ه��اي خش��ونت آميزي 

هستند. 
* 59درصد دختران كالس چهارم و 73درصد 
پس��ران كالس چه��ارم اظهار داش��تند اكثر 
بازي ه��اي ويدئويي م��ورد عالقه آنه��ا داراي 

محتواي خشونت آميز است. 
* خشونت ) قتل نفس، خودكشي و آسيب هاي 
روح��ي( يك��ي از دالي��ل اصلي م��رگ و مير 
كودكان، نوجوانان و جوانان در امريكا شناخته 
شده است كه حتي بيشتر از بيماري ها، سرطان 

يا اختالالت مادرزادي قرباني مي گيرد. 

فيلم هاي�ي توس�ط والدي�ن بايد 
انتخاب شوند كه چندان ترسناك 
نباش�ند يا گزينه ه�اي جايگزين 
بازي ه�اي خش�ن را جس�ت وجو 
ك�رد. از س�وي ديگ�ر ب�ا جديت 
به دنبال رسانه اي بود كه به بچه ها 
كمك كند همدل�ي و انتقال افكار 
مثب�ت را در خ�ود رش�د دهن�د

سبك تربيت

زبان يك پديده اجتماعي اس�ت و به طور 
طبيعي در موقعيت هاي ارتباط اجتماعي 
از آن استفاده مي ش�ود. از اين رو، تعامل 
والدين ب�ا برنامه يك رس�انه تصويري در 
فراين�د يادگي�ري جديد كودك بس�يار 
مهم اس�ت ت�ا مهارت ه�اي تازه كس�ب 
ش�ده زباني را از حالت غيرفعال در ذهن 
خود به حال�ت فعال و عمل�ي تبديل كند

آيا تماشاي تلويزيون بر رشد كالمي كودكان تأثير دارد؟

گفت وگوي كودك با قاب جادويي


