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به مناسبت 11 دسامبر روز جهانی کودک و تلویزیون

تلویزیون خاموش!

:از چه سنی می توان کودکان را پای تلویزیون 
نشاند؟

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 3 سال مناسب 
نیست بنابراین تا حد امکان نباید کودکان خردسال زیر 
3 سال را جلوی تلویزیون نشاند. سن شروع تماشای 

تلویزیون از 3 سالگی به بعد است.
:کودکان در سنین مختلف چه مدت مجاز 

به تماشای تلویزیون هستند؟
درست است که گفتیم می توان به کودکان 3 سال به 
باال اجازه تماشای تلویزیون را داد اما هرچه این زمان 
کوتاه تر باشد، بهتر است زیرا تماشای زیاد تلویزیون 
اعتیادآور است بنابراین برای اینکه از اعتیاد کودک به 
تماشای زیاد تلویزیون جلوگیری کنید باید از سنین 
کودکی او را به خاموش بودن تلویزیون عادت دهید 
و فقط برای تماشای برنامه به خصوصی آن را روشن 
کنید. چاقی و اضافه وزن نیز یکی دیگر از مشکالت 
کودکان امروز است که عمدتا به دلیل بی تحرکی و صرف 
زمان زیاد پای تلویزیون، رایانه، بازی های کامپیوتری 

و... ایجاد می شود.
از نظر کارشناسی، کودکان از سنین 5-4 سالگی به بعد 
اجازه دارند برنامه کودکان را در حد روزی 30 دقیقه و 
حداکثر 1 ساعت تماشا کنند. پس مرتب روشن بودن 
تلویزیون  و تماشای کودکان به صورت تمام وقت به 
هیچ وجه کار درستی نیست و باعث تقویت اعتیاد به 
تلویزیون در آنها می شود. در نتیجه در سنینی که کودک 
نیاز دارد بازی های مختلف حرکتی، بازی های فکری 
و آموزشی و... را انجام بدهد، مهارت دست هایش را 

تقویت کند، نقاشی بکشد، کار با قیچی را تمرین کند، 
کتاب برایش خوانده شود و به طور کلی کارهای مربوط 
به افزایش تمرکز و توجه را انجام بدهد، تمام وقتش را 

پای تلویزیون هدر می دهد.
: برخی بر این باورند که تماشای تلویزیون و 
دیدن انواع انیمیشن ها و... در دوران کودکی می تواند 
روی هوش کودک تاثیر مثبت بگذارد. آیا این باور 

درست است؟
نه! تماشای تلویزیون نمی تواند باعث افزایش و تقویت 
هوش کودکان شود. اتفاقا برعکس، دیدن و تماشای 
تلویزیون به خصوص در زمان طوالنی ارتباط اجتماعی 
کودک را با اطرافیان، والدین و خواهر و برادر کاهش 
می دهد و کودک تمام مدت جذب یک جعبه می شود. 
در مواردی تماشای زیاد تلویزیون حتی می تواند منجر 
به کاهش توجه و تمرکز کودک شود که به هیچ وجه 

خوب نیست. 
که  جنگی  و  خشن  فیلم های  دیدن  :آیا 
باعث  صحنه های کشتار بسیاری دارند، می تواند 

رشد و تقویت خشونت در کودکان شود؟ 
بله، تماشای فیلم های جنگی و خشن توسط کودکان 
باعث تقویت روحیه پرخاشگری و بروز رفتارهای 
پرخاشگرانه در آنها می شود بنابراین توصیه می شود 
کودکان در هیچ شرایطی فیلم های ترسناک و پرخاشگرانه 
که حاوی صحنه های کشت و کشتار هستند، تماشا 
نکنند زیرا می توانند از فیلم ها و شخصیت های آن الگو 
بگیرند و رفتارهای پرخاشگرانه انجام بدهند. از طرفی، 
دیدن این قبیل فیلم ها باعث ایجاد ترس، استرس و 

اضطراب و احساس ناامنی در کودک می شود و متاسفانه 
این مشکالت می تواند تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کند. 
: برخی کودکان پا به پای بزرگساالن تا 
دیروقت پای تلویزیون می نشینند. با آنها چطور باید 

برخورد کرد؟
قطعا در خانه ای که قوانین آن به خوبی توسط والدین 
وضع و اجرا می شود، پخش و دیدن برنامه های مخصوص 
کودکان به ساعات خاصی و به یک تا دو کارتون در روز 
محدود می شود و کودکان اجازه ندارند تا دیروقت بیدار 
بمانند و پا به پای بزرگ ترها تلویزیون ببینند. ساعت 
خواب کودکان با والدین متفاوت است و بچه ها باید با 
توجه به سنشان بین ساعت 8 تا 9 شب در اتاق یا فضای 
خصوصی خودشان مشغول استراحت باشند و والدین 
هم  این قانون را جدی بگیرند و با کم کردن نور و 
ساکت کردن محیط اجازه بدهند کودکان به رختخوابشان 
بروند و بخوابند. بنابراین قرار نیست بچه ها همراه والدین  
جلوی تلویزیون بنشینند و برنامه های مختلف آن را که 

هیچ ربطی به سنشان ندارد، تماشا کنند.
در  معموال  تلویزیون  اینکه  به  توجه  :با 
مرکز خانه قرار دارد و کودک می تواند به دیدن 
سایر برنامه های غیرمرتبط با سنش ترغیب شود، چه 

توصیه هایی به والدین دارید؟
نخست اینکه والدین باید روی ساعاتی که کودکان 
تلویزیون تماشا می کنند، کنترل داشته باشند. هرچه این 
ساعات کمتر باشد، قطعا بهتر است و کودک زمان دارد 
که فعالیت های مختلف مربوط به سنش را انجام بدهد 
بنابراین توصیه می کنم کودک را به این بهانه که ساکت 

و آرام یک جا می نشیند و سرش گرم است و شما به 
کارهایتان می رسید پای تلویزیون رها نکنید.

دوم اینکه تلویزیون نباید دائم روشن باشد پس آن را 
فقط برای تماشای برنامه خاصی روشن کنید. اگر کودک 
بهانه می گیرد، سرگرمی های متنوعی برایش برنامه ریزی 
کنید که از جمله آنها می توان به فعالیت های ورزشی و 
بازی های حرکتی، نقاشی و رنگ آمیزی، کاردستی، کار 
با قیچی، کالژ، بازی های فکری-آموزشی، خاله بازی، 
عروسک بازی، توپ بازی، رفتن به پارک یا خانه بازی 
و... اشاره کرد. در صورتی که کودکان باالی 5 سال داشته 
باشند، بهتر است آنها را در یک رشته ورزشی ثبت نام 
کنید زیرا این کار به تقویت توجه و تمرکز و افزایش 
مهارت های جسمی و حرکتی کودکان کمک زیادی 
خواهد کرد. همه این کارها در روند رشد و تکامل کودک 
موثر است. فقط کافی است برای فرزندتان وقت بگذارید 

تا بتوانید زمان تماشای تلویزیون را برایش پر کنید.

»صدای دعواتون تا سر کوچه میاد؟ از دست شما چکار 
کنم؟ آبرو برام نگذاشتید.« این اولین جمالت پدری است 
که بعد از ساعت ها کار طوالنی به خانه برگشته اما این 
همه سروصدا برای چه بوده است؟ هیچ! بچه ها در مورد 

کانال تلویزیون دعوا می کردند. 
این موضوع رایجی است که در بیشتر خانه ها اتفاق می افتد. 
پدر خسته و کوفته برگشته و حاال نوبت اوست که تلویزیون 
را در اختیار داشته باشد. او می خواهد برنامه ورزشی مورد 

عالقه اش را تماشا کند. 
دختر کوچولوی خانه که منتظر بود تا پدر برگردد و در 
مورد مهدکودک صحبت کند، برای بازی سمت پدر می رود 
و با گردن کج می گوید: »ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.« 
پدر می گوید: »خوب است، دیدم حاال برو بخواب که من 
تمرکز داشته باشم.« دختر برای اینکه با پدر ارتباط برقرار 
کند از باالی مبل آرام پشت سر پدر که به مبل تکیه داده 
قرار می گیرد و عینک پدر را از روی چشم هایش برمی دارد 
و پا به فرار می گذارد. حاال نوبت پدر است که فریاد بزند 

و بگوید از دست همه خسته است.
نمی رسد،  نتیجه  به  وقتی  و  تهدید می کند  را  او کودک 
را  بچه ها  نمی توانی  »تو  می کند؛  آغاز  مادر  به  را  حمله 
درست تربیت کنی، من از دست این بچه های لوست چه 
کنم.« مادر که از این وضعیت خسته و عصبی است، لب 
به گالیه باز می کند و دعوای مفصلی راه می افتد که نتیجه 

آن قهر والدین است.
این تصویر رایجي است که فضاي ارتباطي خانواده ها را 
در عصر جدید به چالش کشانده است. نقش دیگري که 
براي تلویزیون مي توان در نظر گرفت، وسیله اي است که 
والدین، کودکان خردسال خود را با آن سرگرم مي کنند 
تا به زور به کودک غذا بخورانند. پرواضح است که این 
رابطه والد و کودک صدمه مي زند و هم  به  اتفاق، هم 
پایه هاي الگوي غلط تغذیه اي را براي کودکان در طول 

زندگي مي سازد. 
که  است  این  تلویزیون  نادرست  استفاده هاي  دیگر  از 
کودکان وسیله اي براي سرگرمي دارند و والدین راحت تر 
مي توانند به فضاي مجازي بپردازند و کمتر احساس گناه 
کنند. این در حالي است که انجمن طب اطفال آمریکا 
استفاده از تلویزیون را براي کودکان زیر 2 سال ممنوع 

کرده است.

تلويزيون كودكان را از تكامل طبيعي 
بازمي دارد

تماشای تلویزیون در خردسالي مانع برقراري ارتباط عاطفي 
می شود و کودکان را از تکامل طبیعي بازمي دارد. بچه هاي 
خردسالي که باید مهارت هاي حرکتي، ارتباطي و عاطفي را 
تمرین کنند پاي برنامه هاي رنگارنگ تلویزیون میخکوب 
مي شوند و مشکالتي را تجربه مي کنند که چه بسا مسیر 

کلي زندگي شان را تغییر دهد.
برخي دیگر از خانواده ها با تبلیغات غیرعلمي این رسانه با 
بسته هاي آموزشي متفاوتی آشنا مي شوند که مدعي هستند 
هوش کودک را در عرصه هاي مختلف افزایش می دهند 
و از کودک  نابغه مي سازند. در کلینیک شاهد آن هستم 
که مادران کودکان خردسال خود را با دستورالعمل هاي 
خودساخته روزانه در معرض این بسته ها قرار می دهند 
و تکرار و تمرین درخواست شده در این بسته ها را براي 
کودکانشان اجرا مي کنند. کودک در بهترین حالت با مادري 
مواجه است که مي کوشد نقش معلم را ایفا کند و ارتباط 
کودکي  سنین  در  محفوظات  انتقال  به  لذت  و  بازي  از 

تغییر مي یابد. 
اگر توجه داشته باشیم که نحوه انتقال اطالعات در سیستم 
آموزشي ما تا چه میزان ناکارآمد است، به وضوح مي بینیم 
آسیب  موجب  مي تواند  خردسالي  سنین  در  روش  این 

بیشتري شود.
از مشکالت دیگري که استفاده از تلویزیون با خود به 
و  بي تحرکي  از  حاصل  آسیب هاي جسمي  دارد،  دنبال 
مصرف زیاد تنقالت جلوي تلویزیون است؛ تنقالتي که 

خود تلویزیون آنها را تبلیغ مي کند.

چه بايد كرد؟
مهم ترین نکته این است که نقش خود را به عنوان والد با 
نقش تلویزیون برابر نکنیم و خودمان با الگوي مصرف 
منطقي از این ابزار مفید استفاده کنیم. بچه ها را در استفاده 
از تلویزیون همراهي و با آنها در مورد برنامه ها بحث و 
گفت وگو کنیم تا آنها تفکر نقادانه پیدا کنند. با یکدیگر 
ایجاد  سوءتفاهم  ما  کنیم  سکوت  باور  و  بزنیم  حرف 

می کند و به آن دامن مي زند.
شعر زیباي موالنا گویاي آن است که بشر از تعارضات 
اندکي  باید  آن  حل  براي  و  مي برد  رنج  زیادي  دروني 
سکوت و تفکر را اندیشه کند. از سکوت نترسیم و تا به 
خانه رسیدیم صداي تلویزیون را جایگزین همه صداها 

از جمله صداي درون نکنیم.

هست احـــوالـم خــالف همـــدگر
هر یــــکی با هـــم مخالـف در اثر
چون کـــه هر دم راه خود را می زنم

با دگــر کس ســازگاري چون کنــم
 مــــوج لشــگرهاي احـــوالم ببیـن
هر یـــکی با دیگری در جنگ و کین
 می نــگر در خود چنین جنگ گـران
پس چــه مشغولی به جنگ دیگران؟

تلویزیون به رابطه 
والد و كودك صدمه مي زند

نگاه روان پزشک كودك
دكترميتراحكيمشوشتري

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکي ايران 

توصيه ای برای بزرگ ترها
بسیاری از ما زمان زیادی را  مقابل تلویزیون و صفحات نمایشگر 
می گذرانیم اما آیا این کار برای مغز و بدن ضرر ندارد؟ در گذشته 
شاید واقعا مرگبار هم بوده است. در سال 1967 میالدی دوره ای که 
منجر به فروش تلویزیون شد، تلویزیون ها اشعه های خطرناک ایکسی 
از خود ساطع می کردند که میزان آنها  100هزار برابر بیشتر از آنچه 
بود که امروزه ایمن در نظر گرفته می شود اما حتی تلویزیون های 
مدرن هم می توانند به چشم آسیب برسانند. در شرایط عادی انسان 
در هر دقیقه 18 بار پلک می زند اما وقتی به صفحه نمایشگر خیره 
می شویم این عدد به شدت کاهش پیدا می کند و باعث خستگی 

و دردناکی چشم می شود. خوشبختانه این عالئم موقت هستند. 
با اینکه به نظر می رسد تلویزیون وسیله ای برای آرامش مغز و بدن 
است، شاید همیشه هم دیدن تلویزیون راه خوبی برای به آرامش 
رسیدن نباشد زیرا نه تنها شیوه ثابت و خشکی برای زندگی است، 
بلکه در ایجاد چاقی هم تاثیر زیادی دارد. نتایج مطالعات نشان 

داده اند افرادی که کمتر تلویزیون نگاه می کنند، حتی اگر فعالیت 
فیزیکی خاصی نداشته باشند، بیشتر کالری می سوزانند. درواقع انجام 
فعالیت های ذهنی دقیق مانند مطالعه، بازی های فکری، کارهای ساده 
خانه و... به انرژی بیشتری نسبت به تماشای تلویزیون نیاز دارد 

و کالری بیشتری می سوزاند. 
پیدا کنید، قبل از خواب تلویزیون  اگر می خواهید واقعا آرامش 
تماشا نکنید زیرا این کار هم ممکن  است سالمتتان را به خطر 
بیندازد. نتایج مطالعات نشان می دهند تماشای تلویزیون تا دیر وقت 
می تواند ساعت خواب مفید را کاهش دهد و منجر به کم خوابی 
مزمن شود. تلویزیون دیدن حتی می تواند روی فعالیت های دیگر 
از جمله فعالیت جنسی تاثیر بگذارد. محققان دریافته اند مردانی که 
بیش از 20 ساعت در هفته تلویزیون نگاه می کنند به طور میانگین 
44 درصد کاهش اسپرم دارند. همچنین رابطه مستقیمی بین تماشای 
تلویزیون و خطر ابتال به دیابت و بیماری های قلبی پیدا شده است.

 شاید مهم ترین کشف درباره تماشای تلویزیون به طول عمر مربوط 

باشد. مطالعات زیادی وجود دارد که ارتباط مستقیمی بین تماشای 
تلویزیون و انواع مرگ را نشان می دهد. نتیجه یک تحقیق نشان 
می دهد هر ساعتی که جلوی تلویزیون سپری می شود، 22 دقیقه 
از عمر انسان کم می کند. البته این ارتباط حتما دلیل این اتفاق هم 
نیست و شما می توانید رابطه سالمی با تلویزیون داشته باشید، به 
شرط اینکه تعادل را در مورد آن رعایت کنید. بی شک ریشه همه 
طوالنی مدت  تماشای  از  که  است  فیزیکی ای  انفعال  ادعاها  این 
تلویزیون حاصل می شود. نتیجه اینکه هرچقدر حرکت کنید، زندگی 

خواهید کرد.

11دسامبر مصادف با 20 آذر روز جهانی »کودک و تلویزیون« نامگذاری شده است. روزی که بسیاری از شبکه های تلویزیونی از 
 مریم 

منصوری
صبح تا شب زمان بیشتری را به پخش برنامه های مخصوص کودکان اختصاص می دهند. این در حالی است که تماشای زیاد 
تلویزیون نه تنها برای کودکان مفید نیست، بلکه می تواند عوارض و مشکالت فراوانی برای آنها به دنبال داشته باشد. برخی مطالعات 
بروز بیش فعالی در کودکان را با شروع زودهنگام تماشای تلویزیون در خردساالن مرتبط می  دانند و بعضی دیگر معتقدند تماشای 
تلویزیون قبل از 3 سالگی به پیشرفت شناختی کودکان آسیب می زند. به این بهانه در گفت وگویی با دکتر کتایون خوشابی، فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به بررسی مهم ترین مشکالت و عوارض تماشای زودهنگام و طوالنی مدت 

تلویزیون در کودکان پرداختیم.

تماشای زیاد تلویزیون 
اعتیادآور است بنابراین 
برای اینکه از اعتیاد كودك 
به تماشای زیاد تلویزیون 
جلوگیری كنید باید از سنین 
كودكی او را به خاموش بودن تلویزیون 
عادت دهید


