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بگذاریم (بیشتر در دنیای واقعی)بازیشان را بکنند!
کودکانآیندگانهرسرزمینیهستندوهرکشوریبدونکودکبهمانندزمینیبدونبذراست،خشکوبیمحصول.
کـودکان نـه تنهـا امیـد آینـده هسـتند ،بلکـه امیـد و منبـع روحیـه و انـرژی بـرای آدم بزرگهـای زمـان حال
هـم میباشـند .آدم بـزرگ هایـی کـه بـا دیـدن یـک لبخنـد کـودک تمـام غـم روز را فرامـوش میکننـد.
لبخندهـای کوچکـی کـه کارهـای بزرگـی میکننـد .پـس بایـد مراقـب ایـن لبخندهـا بـود.
شـاید بـرای شـما هماتفـاق افتـاده اسـت کـه در یک مهمانـی ،جمعی از زنـان و مـردان به یکبـاره موبایلها و
گفتوگوهـای خـود را کنـار گذاشـته و فقـط بـه رفتـار و شـیرینزبانی کودکی در وسـط جمـع دقت میکنند.
خـب ایـن لحظـات زیبـا چقدر در حال تکرارشـدن هسـتند؟ این درسـت اسـت که بـزرگان با دیدن شـیطنت و
شـیرینزبانی کودکان از کارهای مهمی مثل کلنجار رفتن با موبایلشـان! دسـت برمیدارند ،اما کودکان چطور؟
آنها چقدر از کارهای مهمشـان مثل بازی کردن با عروسـک و ماشـین ،دنبال بازی ،نقاشـی کشـیدن ،با پتو
چـادر صحرایـی درسـت کـردن و  ...بـه خاطر در دسـت گرفتن موبایل و بـازی کردن با تبلت دسـت برمیدارند؟
تعامـل کـودکان بـا صفحههـای رسـانهای و دیجیتـال ماننـد تلویزیـون و موبایـل مـا را بـر آن داشـت تـا
دو شـماره از مجلـه بازیبـان را بـه ایـن حـوزه اختصـاص دهیـم .بـرای ایـن کار مطالـب بسـیار و پراکنـدهای
را در گوشـه و کنـار یافتـم و از نویسـندگان و کارشناسـانی کـه میشـناختم بـرای تولیـد محتـوا دسـت یاری
طلـب نمـودم و حاصـل هـم ،ایـن چنـد هـزار کلمـهای اسـت کـه تقدیـم شـما بزرگـواران میگـردد ،هرچنـد
مطالـب دیگـری هـم قابـل طـرح بـود کـه بـه امیـد خـدا در فرصتـی مناسـب خدمـت شـما ارائـه میگـردد.
بنـای بازیبـان بـر بیـان نظرات مختلف حول یک مسـئله با در نظـر گرفتن قضاوت خواننـدگان و همینطور
تلاش بـرای معرفـی بهتریـن محتـوا بـه مخاطبـان اسـت .بدین منظـور علاوه بـر رویکردهایی که بـه نوعی
مخالـف اسـتفاده کـودکان از ایـن ابـزار اسـت به معرفی فرصتها نیـز پرداختیم .اما بـر خـود الزم میدانم که
بگویـم بازیهـای رایانـهای و موبایلی در سـنین کودکی مث ًال کمتر از  ۵سـال جایگزیـن همه فن حریفی برای
دیگـر ابـزار سـرگرمی و آموزشـی نیسـتند .آشـنایی و سـرگرمی زودهنگام کـودکان با بازیهـای موبایلی حکم
همـان پسـتانکی را دارد کـه بـرای سـاکت شدنشـان بـه آنهـا میخورانیـم .کودکان بـرای رشـد صحیح خود
نیـاز بـه تجربـه واقعیتهـا دارنـد ،هرچند گیمهـای رایانـهای با بهرهگیـری از فضـای مجازی سـعی در بهبود
کیفیـت سـرگرمی و آمـوزش دارنـد اما بایـد پذیرفت که درگیری کـودکان با دنیای واقعـی و ارتباطات حقیقی
در سـالهای ابتدایـی عمرشـان بـه مراتـب بایـد بیشـتر از فعالیتهای مشـابه آنهـا در دنیای مجازی باشـد.
در پایان سخن از شما مخاطبان گرامی به دلیل تعویق بوجود آمده در انتشار شماره جدید بازیبان عذرخواهم
و همچنیـن نظـر شـما را بـه نوع قلـم و طراحی جدید این شـماره از بازیبـان جلب مینمایم و امیـدوارم این
تنـوع کـه حاصـل زحمـات گروه گرافیک و هنر بازیبان اسـت ،مورد پسـند شـما همراهـان گرامی قـرار گیرد.
پیروز و خندان از شـیرینکاری کودکان دور و اطرافتان باشـید.

سردبیر | مرتضی جمشیدی

ماه منیر داستانپور

میخواهم کودکی خالق داشته باشم

بررسی اثرگذاری داستان بازیهای دیجیتال و غیر دیجیتال در زندگی بچهها

بــازی ،فعالیتــی آگاهانــه اســت کــه بــا میــل و اختیــار و بــرای ســرگرم شــدن و تفریــح ،در اوقــات فراغــت صــورت میگیــرد  .حرکتــی الزم و ضــروری بــرای
کــودکان ،کــه بوســیله ی آن میتواننــد احساســات خــود را بــروز داده و تمایــات خویــش را مشــخص نماینــد .امــا موضــوع اینجاســت کــه از میــان تمــام
باز یهــا ،کــدام یــک میتوانــد بــرای فرزنــد دلبنــد مــا ســودمند باشــد؟! از انجــام کــدام یــک صدمــه میبینــد و چــه نــوع از آنهــا ذهــن و شــخصیت کــودک مــا
را رشــد داده و در او ایجــاد خالقیــت میکنــد؟ بــا توجــه بــه اینکــه کــودک مــا همــان فرزنــدی اســت کــه بایــد بــه زودی مســئولیت جامعــه را پذیرفتــه و بــرای
آن افتخارآفریــن و یــا موجــب سرشکســتی باشــد!
بیاییــد در اینجــا کمــی ریزبیــن شــده و جزئــی تــر بــه ایــن پدیــده ی حائــز اهمیــت ،بیندیشــیم .بــرای شــروع بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــد کــه ایــن روزهــا
دخترتــان ترجیــح میدهــد همچنــان بــا عروســک بــازی کنــد؟ یــا بیشــتر تمایــل دارد ،بــا موبایــل شــما فضــای یــک گیــم خــوش رنــگ و لعــاب را تجربــه کنــد؟
و یــا اینکــه پســرتان هنــوز بــا ماشــین پلیــس و کامیونــش ســرگرم میشــود یــا جلــوی کامپیوتــر نشســته و تمــام ذهنــش را درگیــر کشــتن دشــمنان رایانـهای
اش میکنــد ؟!
بیاییــد بــدون جبههگیــری و سنگرســازی در مقابــل دنیــای پیشــرفتهی
امــروز ،بــا هــم صــادق باشــیم .ایــن روزهــا همــه چیــز کمــی پیچیدهتــر
شــده اســت .ماشــین بــازی هنــوز هــم وجــود دارد؛ امــا رایانــهای آن
جذابتــر اســت .و عروســکهای پالســتیکی در برابــر دختــرکان زیبــای
گیمهــا دیگــر نمیتواننــد خودنمایــی کننــد! بــازی قدیمــی خالهبــازی ،یــا
دزد و پلیــس رنــگ باختــه و دیگــر کمتــر کســی بــه آنهــا جلــب میکنــد.
امــا اینهــا هیچکــدام دلیــل برتــری امــروز نســبت بــه گذشــته ،یــا عصــر
گذشــته در برابــر عصــر رایان ـهای امــروز نیســت.
حــال بایــد بیشــتر دقــت کنیــم تــا ببینیــم کــدام یــک جایــگاه باالتــری
دارنــد ؟! و مــا بــا پذیــرش شــرایط جدیــد باختــه یــا برنــده¬ی مســابقه-ی
گذشــت زمــان هســتیم؟! باز یهــای گذشــته یــا گیمهــای دیجیتــال؟
کــدام بهترنــد؟ در اولیــن قــدم ،باز یهــای قدیمــی را مــورد بررســی قــرار
میدهیــم و میبینیــم آنهــا چــه داســتانی را دنبــال میکردنــد و ماجــرای
آنهــا چــه پیامــدی بــرای فرزندانمــان داشــت ؟

بــه طــور مثــال از نمونــه ی معــروف خالــه بــازی شــروع میکنــم .نمایشــی
کودکانــه کــه هــم دختــر و هــم پســر در اجــرای آن ســهیم میشــدند و
بچههــای فامیــل یــا همســایه ،در کنــار یکدیگــر یــک خانــواده¬ی بــزرگ
یــا کوچــک را تشــکیل داده و نقشهــای مختلفــی بــر عهــده میگرفتنــد.
مــادر ،پــدر ،فرزنــد و غیــره و غیــره ،همــه در یــک خانــواده یــا مهمانهایــی
کــه بــه صحنــه¬ی نمایــش وارد میشــدند و هــر کــدام شــغل و پیشــه¬ی
ـتان از پیــش
متفاوتــی داشــتند .بــازی جــذاب و پرطرفــداری کــه هیــچ داسـ ِ
تعییــن شــدهای نداشــت و تمــام ماجــرا یکبــاره و فیالبداهــه بــه ذهــن
بازیگــران رســیده و دیالوگهــا بــه زبانشــان جــاری میشــد .همــه بــدون
متــن یــا داســتان مشــخصی میدانســتند در جــواب هــر کنشــی چــه
واکنشــی از خــود بــروز دهنــد و داســتان را بــه چــه ســمت متفــاوت و
تــازهای ببرنــد .در واقــع همگــی داشــتند بخشــی از حــال یــا آینــده¬ی خــود
را در قالــب یــک بــازی کودکانــه تمریــن میکردنــد و همیــن امــر ،ایــن
تئاتــر تجربــی و آماتــور را تبدیــل بــه یــک آمــوزش مهــم میکــرد.
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اما سوال اینجاست ؛ فرزند ما در
انتهای بازی تبدیل به چه کسی
شده و از این گیم اکشن رایانهای
چه آموخته است؟

فکــر خــاق گــروه ســاخت بــازی بــه وجــود آمــده اســت .تنهــا کار باقیمانــده
ایــن اســت کــه فرزنــد مــا در برابــر کنســول بــازی قــرار گرفتــه و بــا لمــس
چنــد دکمــه بــه کشــتار یــا جنــگ بــا موجــودات ناشــناخته یــا انســانهایی
بپــردازد کــه نــه آنهــا را میشناســد و نــه خصومتــی بــا آنهــا دارد .تنهــا
بایــد تیرهایــش را بــه ســمت آنهــا شــلیک کنــد و مراحــل را یکــی پــس از
دیگــری پیــش ببــرد .بســیار خــب ،شــاید بــرای شــما هــم ،مثــل مــن ایــن
ســوال پیــش آمــده باشــد کــه خالقیــت در ایــن نــوع بــازی جایگاهــی دارد
یــا نــه؟! بایــد بگویــم ،اســکار خالقیــت در ایــن بــازی تنهــا بــه ســازندگان آن
میرســد و دســت کاربــر بــه طــور کلــی از آن خالــی میمانــد .

یــا ماجــرای پلیــس باز یهــای پســرانه کــه تنهــا ابــزارش یــک ماشــین
پلیــس و یــک تفنــگ آبپــاش بــود .ســاحی کــه بــه هیچکــس آســیبی
نمیرســاند و بــه جــای کشــتن طــرف مقابــل تنهــا او را خیــس میکــرد!
بــازی مهیجــی بــر اســاس داســتانی ســاده امــا سرنوشــت ســاز ،کــه قهرمانی
و فــداکاری را بــه پســران یــا همــان مــردان آینــده میآموخــت.
بچــه هــا بــر اســاس هــر کــدام از ایــن داســتانها میتوانســتند بــه صــورت
مســتقیم و در نمایشــی جالــب کــه بازیگــر و تماشــاچی آن خودشــان بودند؛
تفــاوت خوبــی و بــدی را بیاموزنــد و پــس از آنکــه در ناخــودآگاه خــود بــه
دیــد یــک منتقــد ،شــرایط را بررســی میکردنــد؛ گام ابتدایــی بــرای انتخــاب
نقــش آینــده ی خــود را در زندگــی برمــی داشــتند .اینکــه میخواهنــد کــه
و چــه باشــند!؟ چــه هدفــی را دنبــال کننــد و بــدی یــا خوبــی را برگزیننــد !
حــاال افکارمــان را کمــی بــه روز کــرده و بــه عصــر تکنولــوژی و دنیــای
رایانــه وارد میشــویم .جهانــی کــه در آن صفــر و یــک و کدهــای زبــان
نفهــم کامپیوتــری ،بــرای کــودکان آشــناترند تــا ابــزار و وســایل باز یهــای
قدیمــی! بهتــر اســت در ایــن بخــش هــم دوبــاره بــا مثــال بــه بررســی
باز یهــا بپردازیــم و نمونههــای خــوب یــا بــد از آنهــا را معرفــی کنیــم.
در ابتــدا بایــد از شــما بپرســم چقــدر بــا دنیــای باز یهــای رایان ـهای آشــنا
هســتید؟ دســتهبندی آنهــا را میشناســید؟ یــا نــه ،اصــ ًا اهــل ورود بــه
فضاهــای جــذاب آنهــا هســتید یــا تمامــی را اتــاف وقــت دانســته و از
پرداختــن بــه چنیــن فعالیتــی هــراس داریــد؟! البتــه ایــن تــرس بــرای
تمــام کســانی کــه بــه گیمهــای دیجیتــال اعتیــاد دارنــد یــا حتــی زمــان
مشــخصی از وقــت خــود را بــه آن اختصــاص دادهان ـد؛ کام ـ ًا قابــل درک
اســت .چــرا کــه انــواع جذابیتهــای ایــن فضــا ،شــما را بــا خــود بــرده و
حتــی گاهــی درک گذشــت زمــان را از شــما میگیــرد.
ولــی در اینجــا ،بــرای مثــال و البتــه بــا هدفــی مشــخص ،شــما را بــا چنــد
گــروه از ایــن باز یهــا آشــنا کــرده و بــه طــور اخــص ،داســتان آنهــا را
همــراه بــا شــما بررســی مینمایــم.
از میــان هفــده دســته( )1از باز یهــای رایانــهای ،نمونــهی « اکشــن یــا
پرتحــرک » و نیــز « ایفــای نقــش » را امتحــان کنیــد .باز یهایــی کــه هــم
بــرای دختــران و هــم بــرای پســران و البتــه بیشــتر بــرای دســته ی دوم
مــورد توجــه اســت .گیمهــای دیجیتالــی کــه ابــزار کشــتار در آن بــه وفــور
یافــت میشــود .اغلــب ماجــرای یــک جنــگ را دنبــال مــی کننــد و داســتانی
از پیــش تعییــن شــده ،بــر اســاس مأموریــت شــخصیت اصلــی بــازی یــا
همــان کاربــر کــه دختــر یــا پســر ماســت .اینجــا دیگــر حرفــی از خالــه بــازی
یــا بــازی دزد و پلیــس نیســت کــه فرزنــد مــا خــودش بتوانــد داســتان آن
را بنویســد و طبــق میــل و اراده ی خــود ،آن را پیــش ببــرد! داســتان پیــش
از شــروع بــازی توســط کاربــر ،و بوســیله ی بازینامــه نویــس ،نوشــته ،و بــا
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بــرای مثــال بــازی  Death Pointیــا بــازی مــرگ  ،گیــم مهیجی
کــه دارای امتیــاز  4.4از  5.5اســت و در کمتــر از چنــد ســاعت
حــدود  100بــار خریــداری شــده اســت .بــازی خــارق العــادهای در
ســبک باز یهــای اکشــن یــا پرتحــرک کــه بــا اســتقبال بینظیــری روبــرو
شــده اســت .امــا داســتان بــازی بدیــن صــورت اســت :کاربــر در همــان
ابتــدای کار وارد مأموریتــی نفسگیــر شــده و از گروهــش تنهــا دو نفــر
باقــی میماننــد ،خــود و همــکارش کــه در قلمــرو دشــمن نگهــداری
میشــوند .خــود کاربــر نیــز در زنــدان بــه هــوش آمــده و بایــد ابتــدا بــرای
نجــات خــود و ســپس بــرای رهایــی همــکارش دســته¬ی پرتعــدادی از
دشــمنان را بــا هــر ســاحی کــه بــه دســت مـیآورد بــه هالکــت رســانده و
از راههــای تعییــن شــده ،و البتــه تأکیــد میکنــم کــه از راههــای تعییــن
شــده _ بــدون اینکــه بتوانــد بــرای رســیدن بــه همــکارش از خــود خالقیتــی
نشــان داده و یــا تصمیمــی از جانــب خــود اتخــاد کنــد کــه در بــازی تأثیــر
مجــزا داشــته باشــد _ پیــش رفتــه و بــازی را بــه انتهــا برســاند  .امــا ســوال
اینجاســت ؛ فرزنــد مــا در انتهــای بــازی تبدیــل بــه چــه کســی شــده و از
ایــن گیــم اکشــن رایان ـهای چــه آموختــه اســت؟ او بــدون اینکــه بدانــد
چــرا و بــه چــه علــت  ،خــود را اســیر و دوســتش را گرفتــار مییابــد.
ســپس مأمــور بــه قتــل عــدهای دیگــر شــده و ســبب دشــمنی آنهــا بــا
خــودش و بالعکــس را نمیدانــد .تنهــا موضــوع مهــم نجــات از زندانــی
نامشــخص بــرای نجــات یــاری ناشــناس اســت .عملیــات نجاتــی کــه از او
قاتــل تیزچنگــی میســازد کــه علــت کشــتار مکــررش را نمیدانــد!
تــا اینجــای کار هــر چــه خواندهایــد را در ذهــن نگــه داریــد تــا بــا هــم
بــازی دیگــری را بررســی کنیــم .گیــم دیگــری بــه نــام 2 Shadow Fight
یــا ســایه¬ی مبــارز ،یکــی از محبوبتریــن باز یهــای اندرویــدی جهــان،
کــه از ســوی اســتودیوی بــازی  Nekkiبــه دنیــا عرضــه شــده و تــا بــه حــال
چهــل میلیــون کاربــر داشــته اســت .بــاز هــم در ایــن بــازی  ،کاربــر بایــد
مبــارزه کنــد تــا بتوانــد بــه مراحــل باالتــر وارد شــود .بازهــم دلیــل ایــن
مبــارزه را نمیدانــد  .امــا تنهــا تفاوتــش بــا بــازی قبلــی در ایــن اســت

•

هیــوال از مــرگ نجــات دهــد .در ســوی
دیگــر بــازی ،شــای قــرار دارد کــه در
یــک ماشــین فضایــی و در آینــده
زندگــی میکنــد .هــوش مصنوعــی
کــه ماشــین را کنتــرل میکنــد؛
شــای را فرزنــد خــود میدانــد .او
فرزندخوانــدهاش را وارد معماهــای
مختلفــی میکنــد کــه بایــد برخــاف
کــه بــا حــرکات رزمــی آشــنا میشــود کــه در دنیــای بیــرون از ایــن گیــم
عالق ـهاش آنهــا را بــه پایــان رســانده و
دیجیتــال ،ریشــه داشــته و برخــاف ایــن بــازی کــه داســتان مشــخصی
بــه خاطــر هدفــی کــه در ابتــدا مشــخص نیســت؛ آمــاده شــود.
نــدارد؛ کاربــر میتوانــد بــا پایــه قــرار دادن ایــن بــازی کــه او را بــا ایــن
امــا کاربــر آزاد اســت کــه از بیــن ایــن دو دنیــا یکــی را انتخــاب کــرده و یــا
ورزش آشــنا کــرده؛ در جهــان واقعــی ،داســتان زندگــی خــود را بــا خالقیــت
هــر دو را بــه طــور متوالــی تجربــه کنــد و نیــز میتوانــد در دنیــای شــای
و ابتــکار خــود بنویســد.
و در برخــورد بــا هــوش مصنوعــی بــا میــل خــود از میــان ســواالت تعییــن
بــه
را
ای
ه
نکتــ
خواهــم
ی
م
کالم،
انتهایــی
بخــش
قبــل از وارد شــدن بــه
شــده یکــی را برگزیــده و از او بپرســد .ســوالهایی کــه ســختی و آســانی
والدیــن گرامــی و نیــز بازینامــه نویســان و بازیســازان عزیــز ،متذکــر شــوم
راه او را مشــخص کــرده و جوابهــای متفاوتــی
آن چیــزی نیســت جــز توجــه بــه داســتان ایــن دســته
خواهــد داشــت .گذشــته از گیمپلــی جــذاب
و گرافیــک بــازی و همچنیــن صداپیشــگی
از بازیهــا یــا همــان گیمهــای پرتحــرک و مهیــج کــه اما تنها تفاوتش با بازی
از قضــا  ،کشــش بیشــتری بــرای کاربــران کــه اغلــب
هنرمنــدان معــروف و مشــهور هالیــوود روی
قبلی در این است که با
فرزندانمــان هســتند؛ دارد .باز یهایــی بــا داســتانهای
ایــن گیــم انیمیشــنی ،داســتان جــذاب آن و
خیالــی یــا برگرفتــه از واقعیــت کــه کاربــر را از دنیــای حرکات رزمی آشنا میشود
نیــز خالقیتــی کــه در ایــن بــازی جریــان دارد؛
واقعیــات بــه جهــان بــی انتهــای تخیــل وارد کــرده و در که در دنیای بیرون از این
کاربــر را بــه خــود جلــب میکنــد .ایــن گیــم دیجیتــال
ایــن گیــر و دار ،بــر اســاس داســتان طراحــی شــده در گیم دیجیتال ،ریشه داشته و از آن دســته باز یهایــی اســت کــه میتوانــد بــه
ذهــن بازینامهنویــس وطنــی یــا خارجــی ،آموزشهــای
عنــوان یــک نمونــه¬ی خــوب مــورد توجــه قــرار گیــرد.
خــوب یــا بــدی را در اختیــار او قــرار میدهــد .ممکــن برخالف این بازی که داستان
امــا در پایــان ،دنیــای باز یهــا را بــا ســینما کــه
اســت چیــزی از او بگیــرد یــا نکتــهای بــه دانــش او مشخصی ندارد؛ کاربر میتواند حداقــل بــرای والدیــن شــناخته شــدهتر اســت؛
مقایســه میکنــم .شــاید نــام فیلمهــای «« Salt» ،
بیافزایــد .ســرگرمی جذابــی کــه ممکــن اســت در اثــر با پایه قرار دادن این بازی
بیتوجهــی والدیــن یــا بیاهمیــت بــودن قــدرت
Gangs of New York » ، « Sweeney Todd : The
تخریــب ذهــن و روح کاربــر ،بــرای گــروه ســازنده ،آثــار که او را با این ورزش آشنا
 » Demon Barber of Fleetو نیــز فیلــم « » Wanted
خطرناکــی از خــود بــر جــای بگــذارد .پــس بــا ســرلوحه کرده؛ در جهان واقعی ،داستان را شــنیده یــا حتــی آنهــا را دیــده باشــید .فیلمهایــی
قــراردادن آیــه¬ی  24ســورهی عبــس ،کــه
کــه شــخصیتهای اصلــی آن جنایتــکار ،جاســوس یــا
زندگی خود را با خالقیت و
خداونــد در آن میفرمایــدُ « :ا ُنظــر الــی َطعامِ ــک
آدمکــش هســتند ولــی بیننــده چنــان بــا آنهــا همــذات
ابتکار خود بنویسد.
»؛ بــه آنچــه طعــام روح خــود و فرزندانمــان قــرار
پنــداری میکنــد کــه تنهــا موفقیتشــان را میطلبــد.
دادهایــم توجــه کــرده و در کیفیــت و اثــر آن
او بــدون اینکــه بخواهــد ،جنایتــکار را تأییــد میکنــد.
بیاندیشــیم .چــرا کــه بــی اثــر انگاشــتن آنچــه
بــا او همــراه شــده و روی عمــل اشــتباه او مهــر
ً
در قالــب یــک بــازی ســاده در اختیــار کودکمــان
تأییــد میزنــد .ایــن اتفــاق دقیقــا در باز یهــای رایان ـهای کــه طبــق نظــر
قــرار میدهیــم؛ ممکــن اســت عواقــب خطرناکــی برایمــان داشــته باشــد.
روانشناســان تأثیــری فراتــر از فیلــم روی ذهــن افــراد دارد؛ نیــز میگــذارد.
تــا ایــن قســمت از ســخن بــه بیــان حُ ســن باز یهــای غیردیجیتــال و
بنابرایــن ،دوبــاره تأکیــد میکنــم بــا توجــه بــه آی ـ ه کریمــه ســوره بقــره،
عیــوب گیمهــای دیجیتــال پرداختــه شــد .حــاال و در ایــن بخــش بهتــر
«بــه طعــام خــود بنگریــد» و ببینیــد از چــه تغذیــه میکنیــد .همینطــور بــه
اســت بــا یــک بــازی خالقانــه و البتــه بــه روز و هــمگام بــا دنیــای
بازیســازان  ،بازینامهنویســان و همــکاران نویســنده ،توصیــه میکنــم کــه
جدیــد بپردازیــم .یکــی از بهتریــن عناویــن گیمهــای دیجیتــال بــازی بــه
بــا ســاخت باز یهــای خالقانــه ،و نیــز پرمحتــوا کــه از داســتانی جــذاب و
نــام  Broken Ageاســت کــه در گــروه باز یهــای ماجرایــی و معمایــی
آموزنــده ،بهــره بــرده باشــند؛ ذهــن فرزنــدان عزیــز ایــران را روشــن و پویــا
دســتهبندی میشــود .ایــن بــازی داســتان متفاوتــی دارد کــه عملکــرد
ســازند.
خالقانـهای را بــرای کاربــر بــه ارمغــان مـیآورد .دو شــخصیت بــازی  ،دختــر
و پســری در دو دنیــای مختلــف هســتند کــه دختــر « ِوال » و پســر « شــای
پینوشت:
( )1سردبیر :انتخاب  17ژانر به سلیقه نویسنده محترم بوده است و تعداد
» اســتِ .وال در ســرزمینی باســتانی زندگــی میکنــد کــه مــردم شــهر بــرای
ژانر باز یها از نگاههای متفاوت ،میتواند بیشتر یا کمتر باشد.
ســرکوب کــردن یــک هیــوالی دریایــی بایــد دختــران جــوان خــود را در
پیشــگاه او قربانــی کننــد وگرنــه دچــار نابــودی مــی شــوند .حــال ِوال کــه
بــرای قربانــی انتخــاب شــده بایــد بــه هــر طریــق ممکــن خــود را بــا کشــتن
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چه طوری زیاد بازی کردن بچه را متوقف کنیم؟
تالیف و ترجمه با کمک وب سایت )2019( Wikihow.com
درسـته کـه گیـم هـای ویدیوئـی مـی تواننـد کاربردهـای مفیـد و آموزشـی
داشـته باشـند ولـی بچههـا معمـوال در بـازی کـردن انـدازه را از حـد مـی
گذراننـد و همیـن باعث مسـائلی نظیر مشـکالت شـناختی و چاقی آنها می
شـود .شـاید بـه طـور کامل نشـود بچههـا را از گیم هـای ویدیوئـی جدا کرد
ولـی میشـود بـرای آنهـا محدودیـت هـای زمانـی گذاشـت یـا فعالیـت های
جایگزینـی معرفـی نمـود .در اینجـا روش هایـی بـرای جـدا کـردن بچهها از
گیـم بـازی کـردن به شـما معرفـی خواهد شـد:
قوانیـن دقیـق و مجـازات هـای دقیق :درسـت مثـل طرح
ترافیـک خودروهـا همـه چیـز دقیـق و غیر مبهم باشـد :مرزهـای زمانی گیم
بـازی کـردن بچههـا را بـه صـورت دقیق مشـخص کنید!

هسـت .خـب وقتـی کـه قوانین مبهم باشـند کسـی متوجـه آنها نمیشـود و
همینطـور راه هـای دور زدن قانـون هم راحت میشـود! شـما بایـد به جایش
بگوییـد کـه مثلا در روزهایـی کـه مدرسـه مـی روی حداکثـر مـی توانی 45
دقیقـه و آن هـم تا قبل از سـاعت  8شـب بـازی کنی.
البتـه حواسـتان باشـد کـه بچههـا عکـس العمل هـای منفـی در مقابل این
وضـع قانـون محدودیـت زمانی نشـان میدهنـد به خصوص اگر تـا حاال هیچ
محدودیـت زمانـی در گیـم بازی کردن نداشـته باشـند .باید گفـت که بچهها
در ایـن مواقـع نـق زدن را شـروع می کننـد .آنها کج خلقی مـی کنند و بهانه
مـی گیرنـد و حتـی شـاید حـرف هـای مودبانـه نزننـد و شـما را هـم تهدیـد
کنند ولی شـما باید خونسـرد باشـید.

-1برنامـه مشـخص و غیـر مبهمـی را تدویـن کنیـد( .شـفافیت
قوانین)

 -2نتایـج دقیقـی را هـم مشـخص کنیـد( .تبصـره زیـاد ممنوع!
بچههایتـان را شـیرفهم کنیـد!)

مثلا بـه بچـه نگوییـد که می توانی روزها بعد از سـاعت  5عصـر بازی کنی،
بلکـه بایـد بـه او بگویـی که هر روز مـی توانی حداکثر  1سـاعت بازی کنی.
بـرای بچههـا محـدوده به اصطلاح خاکسـتری از انتظاراتتان درسـت نکنید.
بـه آنهـا دقیقـا بگویـد کـه چه چیـزی از آنهـا انتظار داریـد تا آنهـا بدانند چه
طور رفتـار کنند.
البتـه بـرای رعایـت نکـردن ایـن محـدوده زمانی هـم مجازات های آشـکاری
را وضـع کنیـد و بـا بچههـا درمـورد ایـن قوانیـن گفـت و گـو کنیـد تـا آنهـا
بـه صـورت کامـل و دقیـق متوجـه قوانیـن و نتایـج حاصل از رعایـت نکردن
قوانین بشـوند.
بنابرایـن بـه بچههـا نگوییـد کـه مثال تو اجـازه داری که هر روز یـه کم بازی
کنـی و طولـش نـدی چون ایـن نوع قانون گـذاری برای بچههـا خیلی مبهم

بچههـا بایـد بداننـد کـه اگـر از قوانیـن آشـکاری کـه بـرای گیم بـازی کردن
آنهـا وضـع کردیـد تبعیـت نکننـد؛ نتایـج و مجـازات هـای دقیق و آشـکاری
در انتظارشـان هسـت .مطمئـن باشـید وضـع قانـون دقیـق بـرای ایـن کار
باعـث میشـود تـا آنهـا در مـورد پیامدهای رعایـت کردن و نکـردن قانون فکر
کننـد و بـه قـول معـروف شـیرفهم بشـوند! البتـه بـه شـرطی کـه پـای ایـن
قانـون گـذاری و رعایتـش بمانید .حواسـتان باشـد پیامدهـای رعایت نکردن
قانـون را مبهـم نگوییـد و دقیـق مشـخص کنیـد؛ چون با ایـن کار همه گیج
میشـوند و نتیجـه بهتـری هـم نخواهد داشـت.
مثلا بـه بچههـا بگوییـد کـه اگـر از ایـن قانـون گـذاری تبعیـت کردنـد و
مثلا در روزهـای مدرسـه  45دقیقـه را تـا قبـل از سـاعت  8شـب بـازی
کردنـد پـاداش ایـن رعایـت قانـون توسـط آنهـا ،ایـن اسـت کـه اجـازه دارند
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باید بر بازی کردن فرزتدان نظارت داشته باشید.

در روزهـای دیگـر هـم همیـن مقـدار گیـم بازی کننـد و اگر قانـون را رعایت
نکردنـد روز بعـد خبـری از بـازی کـردن نیسـت!

-3در رعایـت کـردن قانـون و پیامدهـا مداومت داشـته باشـید.
(پاکار باشـید)
بچههـا بایـد بداننـد کـه رعایـت نکـردن مرزهـا و محدودیت های گیـم بازی
کـردن بـه معنی این اسـت کـه پیامدهای دقیقی درانتظارشـان اسـت و این
طـور نباشـد کـه بچـه ،قانون شـکنی کند و پیامـدی هم در انتظارش نباشـد.
بایـد دقـت کنید کـه در خصوص پیامدهـای رعایت قانون ثبات قدم داشـته
باشـید و در مقابـل شـیرین بـودن بچـه! و یا حتـی حاضرجوابـی او در انجام
پیامدهـای قانـون گیـم بـازی کـردن در خانـه کوتاهـی نکنید .البتـه قوانین
را مـی توانیـد تغییـر بدهیـد امـا سـعی کنیـد شـفافیت را در ایـن تغییرات
هـم رعایـت کنیـد و همینطـور در مواقع احساسـی دسـت به تغییـر قوانین
نزنیـد .در نظـر داشـته باشـید که گیم هـای ویدیوئی یک چیـز ضروری برای
سلامت فرزنـد شـما نیسـت و بـه نوعـی یک آپشـن بـرای ایجاد رفاه بیشـتر
و همینطـور تکمیـل شـخصیت او بـرای زندگـی در عصـر جدید اسـت( .البته
در مواقعـی گیـم هـای ویدیوئـی بـرای آموزش مهـارت های جدیـد ضروری
هسـتند کـه خـب آن هـم دسـتورالعمل هـای خـاص آموزشـی دارد) .بعضی
اوقـات والدیـن فرامـوش مـی کننـد کـه مـی توانند به طـور کلـی گیم های
ویدوئـی را از دسـترس بچههـا خـارج کننـد اگـر بچههـا قانـون گیـم بـازی
کـردن را رعایـت نکنند!

-4از یک تایمر اسـتفاده کنید( .سـاعت شـنی قشـنگت کجاست
عزیـزم! بازی کردن رایگان نیسـت!)
اسـتفاده کـردن از یـک تایمـر بـرای نشـان دادن مـدت زمانـی کـه بچه شـما
مشـغول انجـام بـازی بـوده مـی توانـد بـه او کمـک کنـد تـا خـودش را قبل
از اینکـه زمـان بـازی کردنـش بـه پایـان برسـد آمـاده کنـد .یـادم هسـت
یـک مغـازه گیـم نـت بـود در زمـان بچگـی مـا به نـام "حسـین ِسـگایی"! او
هـم وقتـی کمبـت بـازی مـی کردیـم مـی گفـت "فینیـش آخـره" و مـا می

دونسـتیم کـه داریـم رانـد آخـر مورتـال کمبت را بـازی می کنیـم .فکر نکنم
هیچکسـی اون موقـع بـا حسـین سـگایی دعـوا مـی کـرد کـه مـن بایـد بـاز
هـم بـازی کنـم چـون فقـط در صورتـی ایـن مسـأله امـکان داشـت کـه پول
بـازی کردنـش را میـداد .یعنـی برای بازی کـردن اضافه باید هزینـه می داد!
بـه هـر حـال اگـر بچههـا را ول کنیـد دوسـت دارند به بـازی کردنشـان ادامه
بدهنـد و خیلـی تغییـر و تحـول در کاری کـه بـه آن عالقـه دارنـد را پذیـرا
نیسـتند .تایمـر یـا یـک سـاعت شـنی و یـا هـر چیـز دیگری کـه زمـان را به
آنهـا یـادآوری کنـد؛ بـه آنهـا کمـک مـی کند کـه خودشـان را بـرای فرایند از
بـازی بلنـد شـدن و بـه کارهـای دیگر رسـیدن آمـاده کنند!
بنابراین بهتر هسـت که والدین هم مثل "حسـین ِسـگایی" به بچههایشـان
 10تـا  15دقیقـه قبـل از اینکـه مهلـت زمانـی بـازی کـردن بچههـا بـه اتمـام
برسـد اطلاع بدهنـد نـه اینکـه یـک دفعـه و سـر بزنـگاه بیایند و دسـتگاه را
خامـوش کننـد!! البتـه الزم نیسـت حتمـا خودشـان بـا صـدای بلند بـه بچه
بگوینـد کـه مثلا یـک ربـع دیگـر زمـان مجـاز بـازی کردنـت تمـوم میشـه
عزیـزم ،بلکـه میشـود همـان تایمـر را روی زنـگ بگذارنـد تـا بچههـا متوجه
بشـوند کـه وقتـی صـدای زنـگ را شـنیدند بایـد خودشـان را بـه یـک چـک
پوینـت مطمئـن ذخیـره بـازی برسـانند و بـازی را ذخیـره کنند چـون بعد از
یـک ربـع تحـت هر شـرایطی بایـد بازی را کنـار بگذارنـد وگرنـه جریمه های
خاصـی برایشـان در نظـر گرفته میشـود.

-5روی ایـن مسـأله اصـرار داشـته باشـید کـه فرزندتـان متوجه
بشـود کـه مـی توانـد بعـد از تمـام کـردن تکالیـف درسـی و
سـایر کارهـای روزانـه بـازی کند( .بـازی کـردن ،اول از آخر! یک
معاملـه برد-بـرد!)
بچههـا بایـد بداننـد کـه نمیشـود همینطـوری برونـد و دسـتگاه بـازی را
روشـن کننـد و یـا تبلـت را بردارنـد و بـازی کننـد در حالیکـه هنـوز کارهـای
روزانـه شـان را انجـام ندادنـد .اصلا میتوانیـد بـرای بچههـا جـا بیندازید که
گیـم بـازی کـردن یـک پـاداش روزانـه در عـوض انجـام کارهای روزانـه برای
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اگـر تلویزیـون هوشـمند داریـد میتوانیـد موبایـل و تبلـت را بـا تلویزیـون
همـگام سـازی کنیـد .البتـه در خصـوص بـازی بـا موبایـل و تبلـت ،اگـر
تلویزیـون شـما ایـن قابلیـت را ندارد یا به هـر دلیل دیگری نمـی توانید این
کار را انجـام بدهیـد ،بـرای بچههـا جـا بیندازیـد کـه بهتر هسـت تـا در اتاق
عمومـی بـازی کننـد و گیـم بـازی کردن در اتاق خودشـان یا یـک ُکنج خانه
قدغـن اسـت .البتـه ایـن کار را میتوانیـد بـا یـک فضـای مفرح انجـام بدید؛
بـه نظـر مـن اصال یـک گوشـه خانه که خیلـی عمومی هسـت را بـرای بازی
کـردن در نظـر بگیریـد و مثلا دو تـا بالـش یـا صندلـی راحـت هـم در آنجـا
قـرار بدهیـد تـا هـم بچههـا آنجـا احسـاس راحتـی کننـد و هـم اینکه شـما
بتوانیـد خیلـی نامحسـوس رفتار بازی کردن شـان را زیر نظر داشـته باشـید.
ایـن کار علاوه بـر اینکـه به شـما در نظـارت بر محتـوای بازی کـردن بچهها
یـاری مـی رسـاند ،بـه رعایـت برنامـه زمانـی گیـم بـازی کـردن بچههـا هـم
کمـک مـی کنـد چون شـما راحت تر مـی توانید شـروع و پایان بـازی کردن
بچههـا را در نظـر بگیریـد.
بـه هـر حـال دقـت کنیـد کـه اگـر کنسـول در اتـاق خصوصـی بچههـا قـرار
بگیـرد ،آنهـا مـی تواننـد در زمانـی کـه شـما حواسـتان نیسـت بـازی کنند و
ایـن یعنـی قانـون را دور بزننـد .این مسـأله حتی میتواند بچههـای کوچکتر
کـه بـه نوعـی خیلـی خودکنترلـی در رعایـت قوانیـن ندارنـد را اغـوا کنـد و
گـول بزند!

آنهاسـت؛ نـه اینکـه یـک حـق طبیعـی مثـل غـذا خـوردن و یـا پـارک رفتن!
در حقیقـت وقتـی بچـه عالقـه شـدیدی دارد کـه به سـمت یک چیـزی مثل
گیـم بـازی کـردن ،تلویزیـون دیـدن و  ...بـرود و شـما هـم می دانیـد که او
بایـد بـه انـدازه از آن چیـز اسـتفاده کنـد چه چیزی بهتـر از اینکـه آن چیز را
تبدیـل بـه جایـزه کنیـد و بـه او بگوییـد وقتـی می توانـد به آن جایزه برسـد
کـه کارهـای دیگـر زندگیـش را انجـام بدهـد! البتـه اگر بـرای اولیـن بار می
خواهیـد بـرای گیـم بـازی کـردن وضـع قانـون کنیـد و بـرای رعایـت نکردن
محـدوده زمانـی هـم مجازات هایـی را تعیین کنیـد ،به احتمال بسـیار زیاد
بـا مقاومـت بچههـا رو بـرو خواهید شـد .صد البتـه اگر خانواده ای هسـتید
کـه خیلـی قانـون خاصـی در زندگـی نداریـد و همـه چیـز تقریبـا روی محور
"حـاال ببینیـم چـی میشـه" یـا "دیگـه پیـش اومـد" یـا "اگـه حالش بـود" یا
"حـاال ولـش کـن" پیـش مـی رود بایـد بگویـم کـه اول بایـد بقیـه چیزهای
زندگیتـان را درسـت کنیـد تـا بتوانیـد گیم بازی کـردن بچهها را هم درسـت
کنیـد! ایـن خیلـی مهـم هسـت کـه بدانیـد بچههـا دارنـد در زیسـت بـوم
خانـه و خانـواده بـزرگ میشـوند و بالطبـع از وضعیـت رفتـاری والدیـن و
بقیـه اعضـای خانـواده در نحـوه رفتار کردنشـان الهـام می گیرنـد ،پس نمی
شـود فقـط بخواهیـد یک قسـمتی را درسـت کنیـد و بقیه وضعیـت خانواده
بـه همـان روال بـی برنامگـی پیـش بـرود .البتـه اگر بـازی کردن برای شـما
مشـکالت عدیده ای بوجود آورده اسـت و شـما را اذیت می کند و حاال می
خواهیـد شـروع بـه یک برنامه ریـزی بـرای محدودیت زمانی بـازی فرزندتان
داشـته باشـید از جملـه هایـی ماننـد " حاال چـی توی خونه ما روی حسـاب
هسـت کـه ایـن یکیـش درسـت باشـه" احسـاس دلسـردی نکنیـد و سـعی
کنیـد کشـتی خانـواده را در حـال حرکـت مرمت کنیـد! آرام آرام سـعی کنید
تـا برنامـه ریـزی را در زندگیتـان وارد کنید تا هر چیزی جـای خودش را پیدا
کنـد .البتـه الزم نیسـت خیلـی هـم برنامـه خشـک و بـی روحـی را تنظیـم
کنیـد .باالخـره همـه مـا مـی دانیم که همیشـه نمـی شـود روی برنامه جلو
رفـت ،امـا بایـد دقـت کـرد که خطـوط قرمـز بی تفـاوت رها نشـوند!

•کمـک کـردن بـه بچههـا در زمـان مهـم رهـا شـدن از
پـای گیـم و مشـغول یـک کار دیگر شـدن!
شـاید اگـر مـا زمـان روزانـه بچههـا را در ارتبـاط بـا گیـم بـازی کردن به سـه
میـان از بـازی جـدا
بخـش گیـم بـازی کـردن ،گیـم بـازی نکـردن و فاصلـه
ِ
شـدن و مشـغول کار دیگری شـدن ،تقسـیم کنیم؛ باید بگوییم که مدیریت
کـردن زمـان رهـا بـازی و مشـغول یـک فعالیت دیگر شـدن خیلـی مهمتر و
سـخت تـر و پـر چالـش تـر از دو زمـان دیگـر هسـت .اگـر این فاصلـه زمانی
خـوب مدیریـت بشـود و بچههـا انگیـزش کافـی بـرای بلنـد
شـدن از پـای بـازی را بـه بهانـه هـای مختلفـی ماننـد یک
فعالیـت جـذاب دیگـر ،از دسـت ندادن زمانـی بازی
کـردن فـردا ،ذخیره کـردن بازی تا جایـی که امروز
تلاش کردند و به آن رسـیدن ،بـه هم نخوردن
رابطـه احساسـی و عاطفی شـان بـا والدین و
 ...داشـته باشـند و والدیـن هـم خـوب آنها را
همراهـی کننـد ،خیلـی ایـن بخـش دل کنـدن
از گیـم بـازی کـردن ،راحـت تـر پشـت سـر
گذاشـته میشـود .دقـت کنیـد کـه ایـن
بخـش بـه دقـت و حضـور و همراهـی
بیشـتری از طـرف والدیـن نیـاز دارد!

-6دسـتگاه بـازی را در اتـاق عمومی یا همان سـالن پذیرایی
قـرار بدهیـد! (هر چی دورتـر ،بدتر!)
فرقـی نمـی کنـه کـه بچههـا تبلـت یـا کنسـول دارنـد و یـا
اینکـه بـا رایانـه بـازی مـی کننـد .بایـد فضـای بـازی
کـردن آنهـا خصوصی نباشـد و شـما در جریان انجام
کارهـای دیگـر خانـه ببینید کـه چه چیـزی را بازی
مـی کننـد .پدر خانـه نباید به ایـن بهانه که حاال
من از سـر کار آمدم و خسـته ام و میخواهم
اخبـار یـا فوتبـال ببینـم پـس بـرای بچهها
یـک تلویزیون کوچکتـر و ارزان تر میخرم
تـا هـم آنهـا راحـت بـازی کننـد و هـم
مـا راحـت برنامه هـای دلخـواه خودمان
را تماشـا کنیـم ،مقدمـات بـازی کـردن
بچههـا را در اتـاق خصوصـی شـان مهیا
کنـد .حتـی مـی تـوان یـک قانـون دیگر
بـه قانـون هایتـان اضافـه کنیـد :گیـم
بـازی کـردن فقـط در اتـاق عمومی!
بـه نظـر مـن حتـی بایـد صفحـه هـای تبلـت و
موبایـل هـم (که به نوعـی صفحه نمایش
هـای شـخصی هسـتند) بـرای عمـوم
خانـواده قابـل دیدن باشـد .چه طـوری؟ خب
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-1بـا بچههـا در مـورد تکنیک های
رهـا کـردن گیـم بـازی کـردن کار
کنیـد( .بفرماییـد تـا راه خـروج را
نشـانتان بدهـم!)
البتـه منظـورم ایـن نیسـت که بـه آنها نشـان
بدهیـد کـه چطـور مـی تواننـد روی دکمـه خروج
از بـازی برونـد و کلیـک کننـد! بلکه
منظـورم ایـن هسـت کـه بچههـا را
بـه نوعـی در مسـأله محدودیـت زمان
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قوانیـن پیـدا خواهنـد کـرد .البتـه دقـت کنیـد کـه جایـزه آنهـا ،مـدت زمان
بیشـتر بـرای گیـم بـازی کردن نباشـد!
بچههـا بایـد بداننـد کـه در طـول روز مـی تواننـد مثلا حداکثـر  45دقیقـه
بـازی کننـد (یـا یـک سـاعت) و در آخـر هفتـه ها هم ایـن زمان یـک و نیم
برابـر (یـا دو برابـر) میشـود کـه بسـته به میـزان عالقـه و تشـنگی بچهها به
ایـن رسـانه و  ...قابـل تعیین اسـت .آنهـا باید بدانند که اگـر هم محدودیت
هـای زمانـی را رعایـت نکننـد از زمـان بـازی روز بعدشـان کـم خواهد شـد و
همینطـور جریمـه هـای دیگـری هـم در کار اسـت که شـما سـفت و سـخت
پـای آن جریمـه هـا خواهیـد ایسـتاد .بچههـا بایـد بداننـد کـه پـاداش آنهـا
در صـورت رعایـت زمـان درسـت بـازی کـردن ،همین اسـت که بتواننـد فردا
هـم بـه همیـن مقـدار بـازی کننـد نـه اینکـه مـی تواننـد بیشـتر از امـروز
بـازی کننـد .در عـوض سـعی کنیـد جوایـزی تعییـن کنیـد کـه حسـابی
برایشـان دلچسـب باشـد .البتـه منظور من این نیسـت که جایـزه های گران
قیمـت بخریـد؛ بلکـه مـی توانیـد بـا چیزهای شـگفت آورتـری ماننـد تجربه
جدیـد یـک کار یـا رفتـن بـه یک جـای خوب یـا خـوردن یک غـذای خانگی
خوشـمزه و  ...آنهـا را شـگفت زده کنیـد.

گیـم بـازی کـردن وارد کنیـد .مثلا در مـورد اینکه آنهـا نباید بازیهـای خیلی
مهیـج و هـر نـوع گیمـی را بـازی کننـد بـا آنها گفت و گـو کنید .یـا در مورد
اینکـه اگـر در شـب هایـی کـه فردایـش قـرار اسـت بـه مدرسـه برونـد ،زیـاد
بـازی کننـد ،باعـث میشـود کـه فردا از مدرسـه جـا بماننـد .یا اینکـه رعایت
کـردن محدودیـت هـای زمانـی گیم بازی کـردن میتواند منجر به این بشـود
کـه پـاداش و جوایـزی را از شـما دریافـت کننـد .همچنین میتوانیـد به آنها
بگوییـد کـه وقتـی زمـان زیـادی بـرای گیـم بـازی کـردن برایشـان نمانـده
اسـت ،سـعی نکننـد کـه یـک مرحلـه را بـه اتمـام برسـانند و یـا مراحـل را
سـریع رد بکننـد یـا بخواهنـد رکوردهـای بـاال را زود بدسـت بیاورنـد .حتـی
ایـن جـور وقـت ها می توانید برایشـان از لـذت بخش بودن تجربـه آرام آرام
طـی کـردن مراحـل و همینطـور عجلـه نکردن در تمـام کردن مراحـل بگویید
و بـازی هایـی بـه آنهـا پیشـنهاد بدهید کـه ریتم سـریعی ندارنـد .همچنین
بـه آنهـا بگوییـد کـه مـی تواننـد تجربـه شـان را در بـازی ( )EXPبـاال ببرند و
بـازی را بهتـر بفهمنـد و چیزهایـی را در بـازی کشـف کننـد که فقـط افرادی
کـه بـه آرامـی و بـا دقت بـازی را انجام می دهنـد ،می توانند آنهـا را متوجه
بشـوند .بـه بچههـا نشـان دهیـد که دشـمن بازی کردنشـان نیسـتید و فقط
خیـر و صلاح شـان را مـی خواهیـد .بـه آنهـا بگوییـد کـه آخر هفتـه ها می
تواننـد از مـدت زمـان بیشـتری بـرای بازی کردن بهـره ببرند و آخـر هفته ها
هـم زمـان بهتـری بـرای رسـیدن بـه مراحـل باال تـر یـا رد کـردن مرحله های
طوالنـی تـر می باشـد.
حتـی مـی توانیـد بـا بچههـا در مـورد تعییـن جوایز و پـاداش هـای رعایت
محدودیـت زمانـی گیـم بـازی کـردن هم اندیشـی کنیـد .می شـود از روش
هایـی ماننـد طوفـان فکـری اسـتفاده کـرد و خالقـت بچههـا را در تعییـن
جایـزه هـای هفتگـی ،ماهانـه و حتـی فصلـی فعـال نمـود .بـه ایـن ترتیـب
آنهـا هـم وابسـته بـه جوایـز مـی شـوند و هـم انگیزه بیشـتری بـرای رعایت

-2مـدت زمـان گیـم بـازی کـردن بچههـا را آرام آرام کاهـش
دهیـد( .پلـه پلـه تـا ) ...
اگـر بچههـا اهـل زیـاد بـازی کـردن در طـول روز هسـتند و شـما هـم مـی
خواهیـد ایـن قانـون را در خانـه خودتـان اعمـال نماییـد ،سـعی نکنیـد یک
دفعـه بـه زمـان اسـتانداردی ماننـد یک سـاعت بـازی در روز برسـید؛ چرا که
بچههـا تـا حـاال بـرای گیم بازی کـردن آزاد بودند و روزانه دو سـه سـاعت یا
بیشـتر بـازی مـی کردنـد .بلکه بهتر اسـت سـعی کنیـد آرام آرام در طی چند
هفتـه ایـن زمـان را کاهـش دهیـد .بـرای این کار بهتر هسـت از یـک تقویم
اسـتفاده کنیـد و بدانیـد کـه جـدول زمانـی گیـم بازی کـردن بچههـا به چه

محدودیــت هــای زمانــی گیــم بــازی کــردن میتوانــد منجــر بــه ایــن بشــود کــه
پــاداش و جوایــزی را از شــما دریافــت کننــد.
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دسـتگاه گیـم خـود اسـتفاده کننـد و لـذت ببرنـد ولـی شـما نمـی گذاریـد.
پـس مراقـب باشـید تبدیـل به دشـمنی برای رسـیدن آنهـا به آرزوهـا و لذت
هایشـان نشـوید .ایـن زمـان را مـی توانیـد بـه صـورت یـک چـراغ زرد رنـگ
بـه معنـی عالمـت نزدیـک شـدن به زمـان توقف بـازی بـرای بچههـا درونی
سـازی کنیـد .میتوانیـد بـرای دل کنـدن از ایـن وسـیله جادویـی کارهایـی
را طراحـی کنیـد .مثلا جذابیـت هـای دنیـای بیـرون از گیـم بازی کـردن را
بـه آنهـا نشـان بدهیـد .بنابرایـن بایـد وقـت بگذاریـد و بـا آنهـا ورزش کنید،
بازیهـای فیزیکـی انجـام دهید ،غـذا بپزید ،اجـازه کارهایی را بدهیـد که آنها
خیلـی دوسـتش دارنـد و شـما هـم موافقش هسـتید .البتـه باید بـرای این
کارهـا طبیعتـا مقـداری هـم از زمـان و هزینـه و صـد البتـه از حوصلـه تـان
خـرج کنیـد ولـی مطمئن باشـید کـه خیلـی ارزشـش را دارد.
کـودکان شـما عاشـق بـازی کـردن هسـتند ،نوجـوان هـا عاشـق دنیاهـای
عجیـب و غریـب هسـتند ،پـس مـی توانیـد از بـازی و دنیـای فانتـزی و
خالقیـت خودتـان اسـتفاده کنیـد .بـرای بلنـد شـدن آنهـا از پای بـازی مثال
مـی توانیـد یـک جملـه خـاص یـا کلمـه خـاص را بـا صـدای خاصـی ادا
کنیـد ،انـگار کـه یـک نقش دیگری داریـد و می خواهیـد آنها را
دعـوت بـه یک کاری کنیـد .مثال بگویید که "مأمور سـیاره
آلفـا ،پاشـو و برو سـراغ انجـام مأموریتت تا سـیاره ات
رو نجـات بـدی!!" یـا حتـی میشـود از بـازی قایـم
کـردن یـک چیز خـاص مثل یـک عروسـک ،تفنگ،
ماشـین یـا  ...در یـک گوشـه خانه اسـتفاده کنید و
بـا همـان صـدای عجیـب از طرف آن شـی فرزندتان
را صـدا بزنیـد تـا بـرود و آن را پیـدا کنـد و مثلا از
جهـان عجیب و غریب فراموشـی نجاتـش بدهد! می
بینیـد ایـن هـا هم بـازی هایی هسـتند که مـی تواند
شـما را تبدیـل بـه یـک رقیب قدرتمنـد بـرای گیم های
ویدیوئـی کنـد .رقیبـی کـه فرزندتـان خیلی دوسـتش دارد!
بنابرایـن بـرای زمـان بلنـد شـدن بچههـا از پـای بـازی و دل
کندنشـان سـعی کنیـد یـک کار جـذاب ،یـک بـازی خالقانه ،یک
حرکـت فیزیکـی بامـزه ،یـک خوراکـی مـورد عالقـه خوشـمزه و  ...را
طراحـی کنید.

صـورت در حـال کاهـش پیدا کردن اسـت!
بنابراین نه از خودتان و نه از فرزندتان این انتظار را نداشـته باشـید که یک
دفعـه برنامـه زمانـی مطلـوب شـما رعایـت شـود بلکـه بـا آنها صحبـت کنید
و بـرای آنهـا جـا بیندازیـد کـه مـی دانیـد گیـم بـازی کـردن برایشـان خیلی
جـذاب اسـت ولـی بایـد اندازه ایـن کار را رعایـت کنند و مثلا بالفاصله بعد
از درس و مدرسـه نبایـد سـراغ گیـم بـازی کـردن برونـد .دقت کنیـد که آنها
احسـاس نکننـد دیگـر قـرار نیسـت گیـم بـازی کننـد بلکـه مطمئـن باشـند
کـه شـما موافـق گیـم بـازی کـردن آنهـا هسـتید ،البته بـه انـدازه و در زمان
مناسـب خودش!
بچههـا بایـد بداننـد کـه علت اینکه شـما می خواهیـد مدت زمـان زیاد گیم
بـازی کـردن آنهـا را محـدود و روی نظـم کنیـد چـه چیـزی اسـت .مثال می
توانیـد در مـورد رفتارهـای نامناسـب بچههـا ،عـدم پیشـرفت درسـی آنهـا،
جـر و بحـث هایـی کـه وقتـی عصبانـی میشـوند بروز مـی دهند ،خـوب غذا
نخـوردن و یـا کمـک نکـردن بـه کارهـای خانـه و  ...مثـال بزنیـد و بگوییـد
کـه هـدف از محـدود کـردن گیـم بـازی کـردن ایـن نیسـت کـه آنهـا دیگـر
نبایـد گیـم بـازی کنند ،بلکه شـما مـی خواهید آنهـا عالوه بر
اینکـه از گیـم بـازی کردن لذت می برند از سـایر مسـائل
زندگیشـان عقـب نمانند.
همانطـور کـه قبلا هـم مطـرح شـد اصلا انتظـار
نداشـته باشـید کـه یـک دفعـه بچهها گیـم بازی
کـردن را بـه طـور کلـی رها کننـد؛ چون هـر کاری
کـه بـرای ایـن هـدف برنامـه ریـزی کنیـد ،خیلی
زود میتوانـد بـه شکسـت منجـر بشـود .یعنـی
اگـر بچههـا هنـوز عطـش گیـم را داشـته باشـند
و شـما بخواهیـد بـا صـرف هزینـه و زمـان زیـاد یـا
گزینـه هـای مختلـف سـرگرمی دیگـر ،آنهـا را از گیـم
بـازی کـردن منصـرف کنیـد باید بدانیـد که ادامـه راه اوال
برایتـان خیلـی مشـکل خواهـد بـود چـون هم شـما خسـته
میشـوید و هـم اینکـه منابـع مالـی شـما بـی نهایـت نیسـت.
در ضمـن بچههـا بـه صـورت کامـل متفاعـد نشـده انـد کـه گیـم
بـازی کـردن را بایـد متوقـف یـا کـم کنند بلکـه صرفـا یادشـان رفته یا
در معذوریـت قـرار گرفتـه انـد .بـه نظـر مـن گیـم بـازی کـردن بـه
انـدازه مـی توانـد خوب هم باشـد ولـی مهم این اسـت که آرام
آرام بـه ایـن سـمت حرکـت کنیـد .همچنیـن در نظر داشـته
باشـید کـه بچهها بـرای گیم بازی نکردنشـان از شـما باج
گیـری نکننـد! پـس اگـر گزینـه هـای جایگزینـی بـرای
کاهـش زمـان گیـم بـازی کـردن آنهـا در سـر داریـد
دقـت نماییـد کـه حسـاب شـده و بـا تدبیـر آنهـا را
رو کنیـد و بـه مـرور بـه سـمت اقنـاع آنهـا بـرای
کاهـش زمـان گیـم بـازی کـردن آنهـا برویـد.

-4یـک زمـان مخصـوص جمـع شـدن خانوادگـی فراهـم
کنیـد! (همـه دور هـم)
هیـچ چیـزی جـذاب تـر از ایـن نمـی توانـد باشـد کـه همـه
خانـواده دور هـم جمـع بشـوند و یـک کار خـاص انجـام
دهنـد .البتـه مـی دانم که پدرها معموال خسـته از سـر
کار بـر مـی گردنـد و مادرهـا هـم کـه کل روز بچههـا
را تحمـل کـرده انـد و از انجـام کار هـای خانـه یـا
بیـرون خانـه خسـته شـدند ،دوسـت دارنـد تـا یک
مقـدار بـا همسـر خودشـان راحـت باشـند .طبیعتا
شـاید بیشـتر بخواهنـد با همسرشـان خلـوت کنند
و در مـورد اتفاقـات روزگفتگـو کننـد و ترجیح
بدهنـد کـه بچههـا بـا همـان گیـم بـازی
کـردن مشـغول بشـوند و یـک جورهایـی
دنبـال نخـود سـیاه بروند! امـا باید قبول
کننـد کـه در این صـورت عواقب تربیت
نامناسـب و صدمـه های مختلف ناشـی
از زیـاد بـازی کـردن و تنها بـودن بچهها

-3بـرای دوران گـذر و دل کنـدن بچههـا
از ویدیـو گیـم برنامه داشـته باشـید.
(چـراغ زرد روشـن اسـت)
همانطـور که گفتـم زمان دل کندن از گیم
بـازی کـردن بچههـا خیلـی مهـم اسـت.
بچههـا مـی خواهنـد از پـای چیـزی بلند
بشـوند کـه هنـوز دوسـتش دارنـد ،آنهـا
مـی داننـد کـه مـی تواننـد بـی نهایت از
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مجله تخصصی مطالعات ،سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال

بازی ها به بچه ها بیشتر بازی کردن را یاد
می دهند نه نحوه ذخیره و ترک بازی را

ایـن باشـد کـه در صورت شـرکت نکـردن در دورهمی زمان بازی روزانه شـان
را از دسـت بدهنـد .البتـه بهتـر هسـت ایـن کارهـا با اجبـار صـورت نگیرد و
مکانیـزم پـاداش و جریمـه ایـن قدر جذابیت داشـته باشـد کـه بچهها عالقه
منـد بـه شـرکت در این دورهمی باشـند.

در نهایـت متوجـه خودشـان مـی شـود و راحتـی کوتـاه مدت را بـه صالح و
راحتـی بلنـد مـدت فروختن!
زمـان جمـع شـدن همـه خانـواده کـه مـن بهـش اینجا "همـه دور هـم" می
گویـم بایـد طـوری باشـد کـه هیـچ کسـی از قلـم نیفتـد ،همه بایـد دور هم
جمـع بشـوند .حتـی اگـر کار واجبـی دارند مـی تواننـد زمان بنـدی را طوری
تنظیـم کننـد کـه هیـچ توجیهـی بـرای غیبـت پدر یـا مـادر خانـه از این کار
نباشد!
بچههـا مـی تواننـد خودشـان انتخـاب کننـد که موضـوع این دور هـم بودن
چـه چیـزی باشـد .موضـوع دورهمـی میشـود یـک بـازی سـاده مثـل منـچ
یـا یـک بـازی تحرکـی و یـا حتی بیـرون از خانـه دویـدن ،دوچرخه سـواری،
پانتومیـم یـا تغییـر صـدا ،اجـرای نمایـش ،تماشـای یـک فیلـم سـینمایی
مناسـب خانـواده (در فضـای مثلا تاریـک مثـل سـینما!) ،جـوک و یـا
چیسـتان گفتـن ،شـعر خوانـدن و یـا حتـی داسـتان پـردازی از یـک سـیاره
خیالـی! باشـد .دقـت کنیـد که بچههـا نبایـد کار جالب یا تفریـح و ورزش و
بـازی کـه شـما دوسـت داریـد را انجـام بدهند .اگر شـما فکر کنیـد که چقدر
ایـن کار میتوانـد جالـب باشـد و بـدون در نظـر گرفتـن عالقه بچههـا ،آنها را
مجبـور بـه انجامـش کنیـد ،باعث میشـود که اثر عکس داشـته باشـد و آنها
را خیلـی منفعـل کند!
مـی توانیـد از بچههـا دعوت کنید تا در تهیه مراسـم شـام به عنوان مراسـم
خـاص "همـه دور هـم" بـه شـما کمـک کنند .بـه ایـن ترتیب هـم دورهمی
متنـوع خواهـد شـد و هـم اینکـه بچههـا سـرگرم یـک کار خـاص میشـوند.
ایـن طـور وقـت ها بهتر اسـت تـا برای بچههـا درصد قابـل قبولی از اشـتباه
کـردن را هـم در نظـر بگیریـد و خیلـی انتظـار کار بـی نقصی از آنها نداشـته
باشـید .یـک کار جالـب هـم می تواند این باشـد که برای افـرادی که در این
دور همـی شـرکت نکننـد جریمه قـرار بدهید .مثلا جریمه بچههـا می تواند

-5بـه بچههـا یـاد بدیـد کـه وقتی چراغ زرد روشـن اسـت چطور
بازیشـان را ذخیـره کننـد! (بـازی هـا بـه بچههـا بیشـتر بـازی
کـردن را یـاد مـی دهنـد نـه نحـوه ذخیـره و ترک بـازی را!)
بعضـی از بچههـای کوچکتـر خیلـی از امکانـات و گزینـه هـای گیـم هـای
ویدیوئـی آگاهـی ندارنـد و فقـط بلد هسـتند که خودشـان را به شـروع بازی
برسـانند و بـازی را خـوب انجـام بدهند .شـاید ایـن به خاطر این هسـت که
هـم زبـان بازی ،فارسـی نیسـت و هـم اینکه بازی هـا خیلی تعهـدی ندارند
تـا بـه بازیکنان کم سـن و سـال تـر یاد دهند کـه چطور بازی خـود را ذخیره
کننـد در حالیکـه بـه بچهها یاد میدهنـد چطور بازی را بیشـتر انجام بدهند!
ایـن کار باعـث میشـود کـه بچهها مطمئن شـوند که حاصل تالش هایشـان
بـرای گذرانـدن جاهـای خـاص و سـخت مراحـل بـازی را بیهـوده و از دسـت
داده شـده نداننـد و مطمئـن باشـند کـه بازیشـان تـا جایی که رفتنـد ذخیره
مـی شـود و بـه ایـن ترتیـب می تواننـد خیلی راحت تـر بعد از پایـان یافتن
زمـان بـازی ،بازی را رهـا کنند.
بهتـر اسـت تـا بـرای بچههـا توضیـح بدهیـد کـه بعضـی از بازیهـا را نمـی
شـود چنـد سـاعته تمـام کرد و بـرای تمام کـردن آن بازی باید سـاعت های
زیـادی وقـت صـرف کـرد و فقـط بـا یـک بـار نشسـتن پـای دسـتگاه بـازی
یـا یـک روز بـازی کـردن بـا موبایـل و تبلـت نمـی شـود همـه بـازی را تمام
کـرد .البتـه ایـن مسـأله بیشـتر در بازیهـای مرحلـه ای وجـود دارد و بازیهای
موبایلی که خیلی مرحله ای نیسـتند و بیشـتر رکوردی هسـتند شـامل این
مسـأله نمـی شـوند .بـرای بازیهـای رکـوردی بایـد بـه بچههـا این آمـوزش را

•

شماره نهم و دهم

• سال دوم • آبان 9 • 1398

•www.Bazibaan.com
بدهیـد کـه مـی تواننـد هـر روز از انجـام آن بازی لـذت ببرنـد و اینکه اولین
نفـر در آن بـازی بشـوند ارزش ایـن را نـدارد کـه بخواهنـد همـه وقتشـان را
صـرف آن بـازی کنند.
شـما مـی توانیـد بحـث مختلفـی را بـا بچههـا در خصـوص گیـم هـا راه
بیندازیـد .یـک بحـث آموزشـی و چالشـی در مـورد چیزهایـی کـه مـی شـود
از بازیهـا یـاد گرفـت و در موردشـان صحبـت کـرد .البتـه ایـن مسـأله نیاز به
ایـن دارد کـه بـه نوعـی شـما هـم وارد دایـره انتزاعـات بچههـا و گیمـی که
آنهـا بـازی مـی کننـد بشـوید و سـعی نکنید خواسـته هـا و دانـش خودتان
را بـدون توجـه بـه چیـزی کـه در گیـم و ذهـن بچههـا مـی گـذرد ،بـه آنهـا
دیکتـه کنید.
بنابرایـن وقتـی زمـان چـراغ زرد رنـگ فـرا مـی رسـد و آنهـا بایـد خودشـان
را بـرای کنـار گذاشـتن و دل کنـدن از بـازی آمـاده کننـد ،کمـک کنیـد تـا
خودشـان را بـه یـک چـک پوینت بازی برسـانند و بـازی را ذخیـره کنند .اگر
بچههـا بـرای ذخیـره کـردن بازیشـان مـدام ایـن دسـت و آن دسـت کردند و
بـه قـول معـروف لفتـش دادنـد ،بـه همـان میزانـی که از مـدت زمـان مجاز
بیشـتر بـازی کردنـد از زمـان گیـم بـازی کـردن فـردای آنهـا کم کنیـد و اگر
ایـن کار دوبـاره تکـرار شـد از مزیـت هـای ویـژه و اسـتثناهایی کـه بـرای
اغمـاض از قانـون؛ گاهـی برایشـان در نظـر گرفتـه بودیـد هم چشـم پوشـی
کنیـد و بـه قـول معروف آنهـا را متوجه کنید که اینقدر تـرک قانون کرده
انـد کـه حتی حد بخشـش شـما را هم رد کـرده اند .به هـر حال آنها
بایـد بداننـد کـه قانـون گیـم بـازی کـردن خیلی جدی اسـت!
سایر عالیق بچهها رو مورد تشویق قرار بدید!
-1مـی توانیـد فرزندتـان را تشـویق کنیـد تـا سـایر
فعالیـت هایـی کـه مـورد عالقـه اش هسـت را
پیـدا کنـد .کافی اسـت بـه این مسـأله فکر
کنیـد کـه بچگـی خـود شـما بـه چـه
صورتـی مـی گذشـت یـا بچههای
دیگـری کـه دسـتگاهی
بـرای گیـم بـازی کـردن
ندارنـد ،با چـه کارهایی
خودشـان را مشـغول
مـی کننـد؟ مطمئنـا
فعالیـت هـای جذابـی در
دنیـا وجـود دارد کـه بچههـا
بـا هـر سـن و سـالی از انجـام آنها
لـذت ببرنـد .مطمئـن باشـید کـه گیـم
بـردن
هـای ویدیوئـی فقـط یکـی از راه هـای لـذت
کنیـد .آنها
هسـت و ایـن مسـأله را بـه بچههـا هـم ثابـت
بایـد بـه ایـن توانایی برسـند که کارهای جـذاب دیگری را در اطرافشـان پیدا
کننـد و ایـن مسـأله وقتـی بچههـا بداننـد کـه زمـان اسـتفاده از گیـم هـای
ویدیوئـی برایشـان محـدود اسـت؛ عملـی خواهـد بـود .بنابرایـن یکـی دیگر
از راه هـای دل کنـدن از گیـم هـای ویدیوئـی همـان فعالیـت هایـی اسـت
کـه خـود بچههـا پیدایشـان کردنـد .فعالیت هایـی که از انجامـش لذت می
برنـد .البتـه اگـر بچههـا خودشـان نتواننـد بـه هیچ گزینـه جایگزیـن جذابی
برسـند نوبـت شماسـت کـه بـا توجـه بـه توانایـی هایشـان و امکانـات تـان
بـه آنهـا کمـک کنیـد تا در این مسـیر کشـف عالقـه مندی هـا قـرار بگیرند!
نقاشـی کشـیدن ،خطاطـی ،بیرون بـازی کردن ،بازی با سـایر اسـباب بازیها،
بـازی کردن با شـما یا سـایر بـرادر و خواهرهـا ،کتاب خواندن ،شـن بازی در

خانـه! و  ...همـه مـی تواننـد گزینـه هایـی باشـند کـه بچهها به جـای گیم
بـازی کردن مـی توانند انتخـاب کنند.
بایـد بگویـم کـه بهتـر هسـت اینجـا هـم ،هنـر نـه گفتـن بـه بچههـا را در
ً
مخصوصـا نه گفتـن در مقابل تهیه و یـا بازی کردن
خودتـان تقویـت کنیـد!
بـا گیـم هـای ویدیوئـی! و از ایـن توجیـه در ذهنتـان فـرار کنید کـه بچهها
بـه غیـر از گیـم هـای ویدیوئـی تفریـح دیگری ندارنـد یـا از کار دیگری لذت
نمـی برنـد یـا بـا چیز دیگری آرام نمی شـوند! یـا با این وضـع کوچکی خانه
و زندگـی مـا و گرانـی اقتصـادی کار دیگـری نمیشـود انجـام داد! اینهـا تنها
چیزهایـی هسـتند کـه شـما را در مسـیرتان متزلزل مـی کنند.
مطمئـن باشـید کـه شـما نمـی توانید بـه گیم هـای ویدوئی بـه عنوان یک
وسـیله بچـه داری نـگاه کنیـد .گیـم هـای ویدیوئـی َللِـه هـای خوبـی برای
بچههـای ما نیسـتند!

-2بچهها را در انجام فعالیت های اجتماعی درگیر کنید!
هـای ویدیوئـی حتی اگـر نمونه هـای آنالین
گیـم
آنهـا را هـم در نظـر بگیریـم بـاز هـم
در مجمـوع یک فعالیـت انفرادی
بـه حسـاب مـی آینـد .بـرای
همیـن شـما مـی توانیـد
بچههـا را بـرای درگیـر
شـدن در فعالیـت
مختلـف
هـای
مثـل
اجتماعـی
عضویـت در گـروه هـای
مدرسـه یـا مسـجد یـا کانـون
هـای فرهنگی تشـویق کنید .البته
شـما مـی توانیـد تعـدادی از فعالیـت
هـای اجتماعـی را انتخـاب کنیـد و گزینـه
هـای مختلفـی کـه فرزندتـان از انجامـش لـذت
مـی بـرد را پیـش پـای او بگذاریـد .بـه هـر حـال در
دور و اطـراف شـما بـه غیـر از مدرسـه و مسـجد ،نهاد های
فرهنگـی و اجتماعـی مختلفـی وجـود دارنـد کـه بچههـا مـی
تواننـد در آنهـا عضـو بشـوند و بـه فعالیت های اجتماعـی دل خوش
کننـد و لـذت ببرنـد .خیلـی دقـت کنیـد کـه فعالیـت اجتماعـی مجـازی
جـای فعالیـت اجتماعـی و ارتباطـات حقیقـی را نگیـرد ،حتـی اگـر خیلـی
بـرای شـما کـم هزینه تر و راحت تر باشـد! شـاید بهتر باشـد که بـه خودتان
هـم یـادآور بشـوید کـه بایـد فـردی اجتماعی تر باشـید تـا فرزندتـان هم به
نهادهـای اجتماعـی تمایـل کنـد!
یـک نکتـه خیلـی مهـم را دقت کنیـد که برای انجـام هیچ فعالیـت تفریحی
و اجتماعـی جایگزیـن گیم بـازی کردن فرزندتـان را وادار نکنید ،بلکه اینقدر
در تمایلات فرزندتـان عمیـق شـوید و جسـتجو کنیـد تـا مـورد عالقـه ترین
چیزهـا بـه غیـر از گیـم بازی کـردن را براش انتخـاب کنید!
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-3بچههـا را بـرای شـرکت در فعالیـت هـای فیزیکـی تشـویق
کنید .
شـما هـم ایـن را شـنیدید کـه افـراط در گیم هـای ویدیوئی منجـر به چاقی
و بـه خطـر افتـادن سلامت جسـمی بچههـا میشـود! چـون گیـم هـای
ویدیوئـی فعالیتـی نیسـت کـه نیـاز بـه تحـرک و جابجایـی خیلـی زیـادی
داشـته باشـد .اگـر از من بپرسـید میگویـم حتی در نمونه هـای پرتحرک هم
ماننـد بازیهـای کینکـت و یا بازیهـای واقعیت افزوده ای ماننـد پوکمون گو،
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بـاز هـم نمیشـود گیـم هـای ویدیوئـی را در زمـره فعالیت هـای پرتحرک به
حسـاب آوریـم! بنابرایـن بچهها را برای انتخاب فعالیت ورزشـی که دوسـت
دارنـد حمایـت کنیـد .حتـی اگـر هنـوز خودشـان هـم نمـی دانند کـه از چه
ورزشـی خوششـان مـی آیـد ،در ایـن مسـیر بـه آنهـا کمک کنیـد تـا بتوانند
رشـته ورزشـی مـورد عالقشـان را پیـدا کنند.

وضعیت فرزند خودتان را شناسایی کنید.
-1زمـان قابـل قبـول بازی کردن بـرای فرزند خودتان را مشـخص
کنید.
مـدت زمـان گیـم بازی کـردن بـرای افـراد مختلف بسـتگی به میـزان عالقه
آنهـا بـه گیم و همینطور سـایر شـرایط زندگـی مثل امکانات سـرگرمی دیگر،
بـزرگ و کوچـک بـودن خانـه ،وجـود هم بـازی دیگـری مثل بـرادر و خواهر،
سـن و  ...دارد .بنابرایـن بـرای هـر روز و یـا هـر هفته میزان مشـخصی برای
گیـم بـازی کـردن بچههـا در نظـر بگیریـد .برخـی از والدیـن بـرای هـر روز
بـازی کـردن  45دقیقـه تـا  1سـاعت را در نظـر مـی گیرنـد و برخـی دیگر هم
در طـول هفتـه اجـازه بـازی کـردن بـه بچههـا نمـی دهنـد و فقـط در آخـر
هفتـه چنـد سـاعت گیم بازی کـردن را برای آنهـا مجاز می داننـد .البته الزم
بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از متخصصـان سلامت و کارشناسـان ایـن حـوزه،
بیـش از  2سـاعت قـرار گرفتـن در مقابـل تلویزیـون یا صفحه نمایـش رایانه
را مجـاز نمـی دانند.

-2بـا نشـانه های هشـدار دهنده اعتیـاد به گیم هـای ویدیوئی
آشـنا شوید.
بعضـی از بچههـا اعتیـاد واقعـی بـه گیـم هـای ویدیوئـی دارنـد .همانطـور
کـه مـی دانیـد اعتیـاد به گیـم هـای ویدیوئی به عنـوان یک اختلال جدید
شناسـایی شـده اسـت .ایـن دسـت از کـودکان گرفتـار تغییـرات رفتـاری،
احساسـی و فیزیکـی ماننـد کنـاره گیـری از خانـواده و دوسـتان می شـوند.
بنابرایـن خانـواده ها باید این نشـانه ها را بشناسـند و آنها را در کودکانشـان

در نظـر داشـته باشـند تـا متوجـه وجـود اختلاالت اعتیـاد بـه گیـم هـای
ویدیوئـی در آنها بشـوند.
بـه عنـوان نمونـه شـاید فرزند شـما قادر بـه متوقف کـردن گیم بـازی کردن
خـود نباشـد و زمانـی کـه گیم بـازی نمی کند یـا جذابیت دیگـر فعالیت ها
بـرای او کمرنـگ می شـود؛ عصبانی و یا آشـفته باشـد .آنها ممکن اسـت در
زمانـی کـه گیـم بـازی نمـی کننـد ،افسـرده و یا زود رنج شـوند و کـج خلقی
هایـی نشـان دهنـد .همچنیـن آنهـا ممکـن اسـت در بهداشـت فـردی خـود
اهمـال و سسـتی کننـد ،خـواب نامنظـم و بریـده بریده داشـته باشـند و درد
مـچ دسـت یا کمـر را تجربـه کنند.

 -3اگـر بـه وجـود مشـکلی در رفتـار و احسـاس و ویژگیهـای
فیزیکـی فرزنـد خـود پـی بردیـد بـه پزشـک مراجعـه نماییـد.
اگـر شـما فکـر مـی کنیـد کـه فرزندتـان به گیـم هـای ویدیوئی معتاد شـده
اسـت و تلاش هـای شـما برای محـدود کردن گیـم بازی کـردن او ،تغییری
در او بوجـود نیـاورده اسـت بـه کمـک یـک متخصـص نیـاز داریـد .البتـه
بایـد در نظـر داشـته باشـید کـه زیـاد گیـم بـازی کـردن را بـا اعتیاد بـه گیم
هـای ویدیوئـی اشـتباه نگیریـد .شـاید برخـی از بچههـا زیـاد بـازی کنند اما
ویژگـی هایـی کـه بـرای اختلال اعتیـاد به گیـم هـای ویدیوئی ذکـر کردیم
را نداشـته باشـند .پزشـک (روان شـناس ،مشـاور و  )...مـورد نظـر مـی تواند
بـه شـما و فرزندتـان کمـک کنـد تـا فرزندتـان رفتـارش را به صـورت مثبتی
تغییـر دهـد و همچنیـن رعایـت محدودیـت هـای زمانـی گیـم بـازی کردن
هـم تقویت شـود.
اگـر فرزنـد شـما در مقابـل محدودیـت دسترسـی بـه گیـم بـازی کـردن،
بازخوردهـای پرخاشـگرانه و خشـونت آمیـزی دارد ،مراجعـه بـه پزشـک مـی
توانـد گزینـه خوبـی بـرای کمـک بـه شـما باشـد.
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حامد نصیری

بازینگاشت مشترک دایرک و باز یبان

کودکان و بازیهای دیجیتال
•www.Bazibaan.com

بــاور نادقیقــی وجــود دارد کــه کــودکان را بزرگتریــن جامعــه مخاطــب
هــای بــازی هــای دیجیتــال مــی دانــد .ایــن در حالــی اســت کــه فقــط در
ایــران ،متوســط ســن بازیکنــان بــازی هــای دیجیتــال  19ســال اســت و ایــن
عــدد در ســایر کشــورها بیشــتر نیــز هســت و حتــی بــه دهــه چهــارم زندگــی
بازیکنــان نیــز کشــیده مــی شــود .بــا ایــن حــال بــا قطعیــت بیشــتری
میتــوان کــودکان را اثرپذیرتریــن مخاطــب باز یهــای دیجیتــال دانســت
کــه بیشــترین الگــو را از ایــن بــازی هــا در ســبک زندگــی خــود وارد مــی-
کننــد .از ایــن لحــاظ بررســی وضعیــت بازیکنــان کــودک در کشــور حائــز
اهمیــت اســت.
اطالعــات موجــود در بازینگاشــت حاضــر ،بــا تحلیــل دادههــای حاصــل از
پیمایــش ملــی مرکــز تحقیقــات باز یهــای دیجیتــال در جمهــوری اســامی
ایــران بــا نمونــه آمــاری  8000نفــری بــه دســت آمــده اســت .بــه منظــور

اجــرای پیمایــش ،از روش نمونهگیــری تلفیقــی «طبقــهای -خوشــهای
چندمرحل ـهای» اســتفاده شــده کــه خوش ـههای مرحلــه اول شــامل تمــام
اســتانهای کشــور و خوشـههای مراحــل بعــد بــه ترتیــب شــامل شهرســتان
و شــهر و روســتا میشــوند .همچنیــن بــا هــدف تســهیل قرائــت گــزارش،
اعــداد تــا حــد امــکان بــدون اعشــار بــوده و اصطالحـ ًـا گــرد شــدهاند .ایــن
بازینگاشــت شــاخصترین اطالعــات مصــرف بازیکنــان کــودک بیــن  3تــا
 12ســال ایرانــی را تــا انتهــای ســال  1396یــا ابتــدای ســال  1397گــزارش
میکنــد .بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن گــزارش ،منظــور از «بازیکــن بــازی
دیجیتــال» فــردی اســت کــه حداقــل یــک ســاعت در هفتــه بــا حداقــل
یکــی از ســه پلتفــرم اصلــی باز یهــای دیجیتــال شــامل موبایــل ،رایانــه و
کنســول بــازی کنــد.

تعداد بازیکنان کودک باز یهای دیجیتال

%31

کودکان

%69

سایر گروهها

8.700.000

هشت میلیون و هفتصد هزار کودک در ایران

%47

هر روز بازی میکنند.

با چه دستگاههایی بازی میکنند؟

%13
%91
%22
%64

بازیکن پسر

باز یهای کنسولی
باز یهای موبایلی
باز یهای رایانهای

%36

بازیکن دختر

 9سال
متوسط سن بازیکنان کودک ایرانی

 69نفر

از هر  100کودک در ایران 69 ،نفر ،بازیکن هستند.

 5ژانر پرطرفدار بازی در
میان کودکان:

•اول :دونده /سکوبازی
•دوم :معمایی
•سوم :رانندگی
•چهارم :آرکید
•پنجم :مدیریت و شبیهسازی

 145,4میلیارد تومان

سهم کودکان از درآمد بازار باز یهای دیجیتال

 83دقیقه
60
دقیقه

سرانه مصرف باز یهای دیجیتال در ایران
کودک
بازیکنان
برایمتوسط
به طور
ایرانیکودک
ازای هر
روز به
کودکان در
روز بازی میکنند.
ایرانی در
 83دقیقه
است.

%33

از بازیکنان به صورت آنالین بازی میکنند.

%14

از بازیکنان کودک ،برای نرمافزار (بازی) خرید
میکنند.

 11سال

متوسط سن خریداران کودک بازی است.

 10بازی پرطرفدار در میان
کودکان:

•GTA
• Clash of Clans
• Counter Strike
• Pou
• PES
• Angry Birds
• FIFA
•تام سخنگو
• Subway Surfers
•باقلوا

 5برند سختافزاری
پرطرفدار در میان
بازیکنان کودک:
• اول :سامسونگ
• دوم :لنوو
•سوم :سونی
• چهارم :ایسوز
• پنجم :الجی

• شماره نهم و دهم • سال دوم • آبان 13 • 1398

دکتر روح اله خدابندهلو
سید علی متقینژاد

معرفی چند بازی موبایلی موثر در پرورش
خالقیت کودکان
خالقيــت نعمتــي اســت كــه همــه كــودكان بــا آن متولــد ميشــوند .بيــش
از  ۹۰درصــد كارهــاي كــودكان خالقانــه اســت و هميــن كارهــاي كوچــك
همــراه بــا خالقيــت و پشــتكار اســت كــه باعــث ميشــود كــودكان بــه
ســرعت تمــام مهارتهايــي را كــه بــراي زندگــي آيندهشــان الزم اســت،
فراگيرنــد .دنيــاي كــودك ،دنيايــي پــر از راز و رمــز اســت .تخيــل و
خيالپــردازي كاراتريــن ابــزار خالقيــت كــودكان اســت كــه بــا آن همــه
ناممكنهــا را ممكــن ســاخته و از آن در جهــت رشــد همــه جانبــه خــود
ســود ميبرنــد .هــر كــودك يــك موجــود منحصــر بــه فــرد اســت و نگــرش
و طــرز تلقــي خــاص خــود را از دنيــا دارد .خالقيــت همچنیــن بــه معنــی
كارهــاي جديــد و منحصــر بــه فــرد اســت .در واقــع منشــاء خالقيــت هــم
هميــن تفاوتهــا و تمايــزات بيــن افــراد اســت .بنابرايــن در صورتــي كــه
مــا ايــن تفاوتهــا را در كــودكان بپذيريــم ،خالقيــت آنهــا امــكان رشــد
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خواهــد داشــت.
در دنیــای باز یهــای موبایلــی نیــز باز یهایــی یافــت میشــوند کــه
بــه پــرورش خالقیــت در کــودکان کمــک میکننــد .ایــن باز یهــا دارای
ویژگیهایــی مثــل ســاخت و ســاز ،طراحــی ،ویرایــش ،تبدیــل و از ایــن
قبیــل امکانــات هســتند و کمــک میکننــد کــودک از راههــای گوناگــون
و متنوعــی بــه هــدف برســد .بــازی بــا بلوکهــای خانهســازی را تصــور
کنیــد ،میتــوان بــا اجزایــی در شــکلهای یــک خانــه ،دو خانــه و بیشــتر
و چیــدن آنهــا روی هــم بــه شــکلی جدیــد رســید .در ایــن بــازی اســتفاده
از رنگهــای مختلــف هــم بــه بیشــتر شــدن طیــف و گســتره ســاخت و
ســاز بــه کــودک کمــک میکنــد .برخــی باز یهــای موبایلــی نیــز دارای
ابزارهایــی بــرای پــروش ایــن جنبــه از مهارتهــای کــودکان میباشــد کــه
در ادامــه تعــدادی از آنهــا را معرفــی میکنیــم.

•

tiggly chef
سرآشپز ماهر :بازی ریاضی

یــک بــازی متفــاوت یادگیــری ریاضــی کــه در آن یــک سرآشــپز بامــزه بــا
کــودک صحبــت میکنــد و بــه اودســتور پخــت غــذا میدهــد .کــودک
در ایــن بــازی کــه کنتــرل بســیار جالبــی بــرای آن طراحــی شــده  -بــه
نحــوی کــه هــم میتــوان بــا اســبابباز یهای چنــد تکــه آن را انجــام
داد هــم بــا انگشــتان دســت -مــواد اولیــه خوراکــی را بــه ســمت ظــروف
سرآشــپز میفرســتد .ای ـنکار را بســیار خالقانــه میتــوان انجــام داد .مث ـ ًا
سرآشــپز از کــودک میخواهــد  7تکــه گوجــه در ظــرف قــرار دهــد ،کــودک
میتوانــد بــه هــر تعــدادی کــه مایــل اســت گوجههــا را بــا انگشــتانش
بــردارد و وارد ظــرف کنــد .بــرای بــار اول  3گوجــه را همزمــان بلنــد کنــد و
بعــد  2گوجــه و بعــد  2گوجــه دیگــر ،کــه هربــار سرآشــپز تعــداد را اعــام
میکنــد و در نهایــت نتیجــه جمــع آنهــا را مشــخص میکنــد .در حالــت
دیگــر بــازی ،دســت کــودک بــاز گذاشــته میشــود کــه هــر خوراکــی کــه
میخواهــد انتخــاب کنــد تــا سرآشــپز بــا آن غــذا درســت کنــد .در پایــان هــر
بــازی از کــودک میپرســد نظــرش را راجــع بــه غــذای تهیــه شــده بگویــد
و صدایــش را ضبــط کنــد .بــازی سرآشــپز ماهــر بــه تقویــت مهــارت حــل
مســئله ،خالقیــت و یادگیــری ابتدایــی ریاضــی در کــودکان پیــش دبســتانی
کمــک میکنــد.
با اسکن کد بازی را
دانلود کنید.

بازی و کارتون های آموزشی برای کودکان
یکــی از بهتریــن باز یهــای آموزشــی کــه مخصــوص کــودکان  2تــا 8
ســال طراحــی شــده اســت .مجموعــه بــازی و کارتونهــای آموزشــی دارای
طراحــی کودکانــه ،رنگهــای شــاد و انیمیشــنهای جذابــی اســت کــه
کــودک را بــه تعامــل بــا اجــزای مختلــف صفحــه ترغیــب میکنــد .ایــن
مجموعــه دارای چنــد بخــش رایــگان اســت .ایــن بخشهــا شــامل آشــنایی
بــا حیوانــات و دیــدن تصاویــر و نــام آنهــا ،مرتــب ســازی وســایل اتــاق بــا
جابجایــی اســبابباز یها ،بــازی تطابــق تصاویــر دو بــه دو ،تعــداد زیــادی
جورچیــن کارتونــی ،بخــش موســیقی کــه در آن نتهــای موســیقی بــا
پاییــن صفحــه حرکــت میکنــد و کــودک بایــد در زمــان مناســب روی آن
اشــاره کنــد و ســازهای آموزشــی از جملــه نــام رنگهــا و صــدای حیوانــات
و تلفــظ اعــداد ،رنــگ آمیــزی بــا قلموهــای متنــوع و نــرم کــه حــس خوبــی
بــه کــودک در رنگآمیــزی میدهــد و حــس رنگآمیــزی بــا آبرنــگ را بــه
او القــا میکنــد .مجمــوع ایــن باز یهــا میتوانــد جنبههــای مختلفــی
از اســتعدادهای کــودکان را پــرورش دهــد و بــه افزایــش خالقیــت آنــان
بیانجامــد.
با اسکن کد بازی را
دانلود کنید.
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ارتباط شکلها
بــازی بــا شــکلهای هندســی و ایجــاد تغییــرات در آنهــا میتوانــد
بــه پــرورش مهــارت خالقیــت و حــل مســئله در کــودکان کمــک کنــد.
در ایــن بــازی کــه از مراحــل مختلفــی از ســطوح ابتدایــی تــا پیچیــده
(بــرای خردســاالن) تشــکیل شــده ،در هــر مرحلــه دو طــرف صفحــه دارای
شــکلهایی در اندازههــا و جهتهــای متفاوتــی هســتند کــه کــودک بایــد
بــا جــا بــه جایــی ایــن شــکلها ،هــر دو طــرف صفحــه را هماننــد یکدیگــر
کنــد .بعــد از اینــکار بــازی یــک هدیــه بــه کــودک میدهــد و آن یــک
شــکل خــاص مثــل دســت ،پــا ،چشــم ،در ،پنجــره ،دودکــش و  ...اســت
کــه کــودک میتوانــد در تکمیــل شــکلهای هندســی از آنهــا اســتفاده
کنــد و در پایــان ،تصویــر ایجــاد شــده را ذخیــره نمایــد .بــا پیشــروی در
هــر ســطح از بــازی ،امــکان جدیــدی بــه کنتــرل آن اضافــه میشــود .در
ابتــدا شــکلها را تنهــا میتــوان از جایشــان حرکــت داد ،در مرحلــه بعــد
میتــوان آنهــا را کوچــک یــا بــزرگ کــرد و در ادامــه میتــوان شــکلها
را چرخانــد .کــودک بــه مــرور بــا ایــن رونــد یــاد میگیــرد و مهارتــش
افزایــش مییابــد.

همه حیوانات من
«همــه حیوانــات مــن» یــک نرمافــزار ســرگرم کننــده بــرای کــودکان اســت
کــه آنهــا را بــا هــر حیوانــی کــه تصــورش را بکنیــد آشــنا میکنــد .نحــوه
آشــنایی بــا حیوانــات در ایــن برنامــه فرآینــد جالبــی دارد و برخــاف دیگــر
باز یهــای آموزشــی کــه تنهــا بــه تلفــظ نــام حیوانــات و نمایــش تصویــر
یــا انیمیشــن آنهــا اکتفــا میکننــد ،در ایــن برنامــه کــودک خــودش بــا
محیــط زندگــی هــر حیــوان تعامــل دارد و بــه آنهــا غــذای مناسبشــان
را میدهــد و برایشــان فرزنــد مــیآورد .حیوانــات را بــا کارهــای مختلــف
خوشــحال میکنــد و کارتهــای جدیــد جایــزه میگیــرد .بــا ایــن کارتهــا
میتوانــد حیوانــات جدیــدی را وارد صفحــه کــرده و کارهــای بیشــتری مثــل
شســتن بــدن حیوانــات کثیــف و  ...انجــام دهــد .در ایــن برنامــه کــودک
در تعامــل بــا حیوانــات میآمــوزد کــه کــدام حیوانــات از تخــم متولــد
میشــوند ،کــدام حیوانــات پســتاندار هســتند و شــیر میخــورد ،کــدام
حیوانــات در دریــا و کــدام یــک در خشــکی زندگــی میکننــد و بســیاری
مــوارد آموزنــده دیگــر .همچنیــن ایــن نرمافــزار بــه والدیــن جزئیــات بــازی
کــودک را گــزارش میکنــد کــه بــا کــدام حیــوان بیشــتر بــه بــازی پرداختــه
اســت .کار بــا ایــن نرمافــزار آموزشــی و ســرگرم کننــده بــرای کــودکان
مزایــای مختلفــی از جملــه تقویــت مهــارت خالقیــت بــرای آنــان بــه دنبــال
دارد.

با اسکن کد بازی را
دانلود کنید.

با اسکن کد بازی را
دانلود کنید.

عروسک پسر
در ایــن بــازی کــودک بایــد عروســک دلخــواه خــودش را ایجــاد کنــد .بــازی
بــه او ایــن امــکان را میدهــد کــه بعــد از انتخــاب رنــگ پوســت ،شــکل
مــوی ســر ،چشــم ،ابــرو ،دهــان ،پیراهــن ،شــلوار و کفــش ،عروســکش
را آمــاده کنــد .بــرای اینــکار صدهــا شــکل مختلــف وجــود دارد کــه بــه
کــودک آزادی عمــل بیشــتری در انتخــاب میدهــد .ایــن نــوع باز یهــا
معمــو ًال قابلیــت تکرارپذیــری باالیــی دارنــد؛ چراکــه بارهــا میتــوان بــا
انتخابهــای متفــاوت بــازی را انجــام داد و شــکل تــازهای ایجــاد کــرد.

سخن پایانی
باز یهــای معرفــی شــده تنهــا تعــداد محــدودی از باز یهــای آموزنــده و
مفیــد بــود کــه بــه معرفــی آن پرداختیــم .ایــن باز یهــا عــاوه بــر خالقیــت
میتوانــد مهارتهــای دیگــری از جملــه حــل مســئله ،هوشهــای
چندگانــه ،مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی کــودکان را پــرورش دهــد و
بــه کاهــش اضطــراب کــودکان کمــک کنــد .فروشــگاههای دیجیتالــی کــه
بــه صــورت تخصصــی بــر حــوزه کــودک متمرکــز هســتند ،از جملــه تــوپ
مارکــت ،باز یهــا و نرمافزارهــای آموزشــی بســیاری را گــردآوری و منتشــر
میکننــد کــه میتوانیــد بــرای رشــد تواناییهــای فرزندانتــان از آنهــا
اســتفاده نماییــد.

با اسکن کد بازی را
دانلود کنید.

منابع :بازی و اهمیت آن در تکوین شخصیت کودک  ،روح اله خدابنده لو
(پسادکترای تکنولوژی آموزشی)
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آیـا بازیهـای ویدیوئـی یادگیـری قابـل
توجهـی بـرای کـودکان در دنیـای واقعـی به
همـراه دارنـد؟
سطوح یادگیری از طریق بازی برای کودکان
توســعه فناور یهــای اطالعــات و ارتباطــات در دهههــای اخیــر ،حوزههــای
مختلــف از جملــه آمــوزش را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در ایــن بیــن،
ابزارهــای دیجیتــال متنوعــی بــرای آمــوزش پدیــدار گشــتهاند کــه در حیطــه
آمــوزش بــه کــودکان و نوجوانــان ،باز یهــای دیجیتــال یکــی از مؤثرتریــن
ایــن ابزارهــا بــه شــمار میآینــد .از میــان انــواع باز یهــای دیجیتــال،
باز یهــای ویدئویــی از جذابیــت قابــل مالحظــهای در بیــن کــودکان و
نوجوانــان برخوردارنــد .در ایــن بیــن برخــی معتقدنــد کــه ایــن دســت از
باز یهــا اثــرات مخربــی بــرای مخاطــب بــه همــراه دارنــد و جــدا از ایــن
اثــرات مخــرب ،محتــوای قابــل توجهــی بــرای زندگــی واقعــی نیــز بــه آنهــا
آمــوزش نمیدهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از صاحبنظــران بــا

ایــن دیــدگاه مخالــف بــوده و معتقدنــد کــه کــودکان و نوجوانــان آگاهانــه
یــا ناآگاهانــه ،از باز یهــای ویدئویــی یادگیر یهایــی دارنــد کــه در زندگــی
آنهــا نیــز نمــود پیــدا کــرده و مؤثــر واقــع میشــود .در ادامــه ،بــه پنــج
ســطح از یادگیــری کــه باز یهــای ویدئویــی بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه
همــراه دارنــد اشــاره میشــود.
اولیــن نــوع از یادگیــری کــه باز یهــای ویدئویــی بــه همــراه دارنــد ،در
رابطــه بــا نحــوه انجــام دادن کارهــا در دنیــای واقعــی اســت .کــودکان
عــاوه بــر اینکــه یــاد میگیرنــد چگونــه بــه صــورت مجــازی قطعــات را
بــرای ایجــاد یــک شــهر ،جاســازی کننــد ،بجنگنــد و از خــود مراقبــت کننــد
و همچنیــن یــک موجــود را ارتقــا داده و رشــد دهنــد ،بــه صــورت ناخــودآگاه
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یــاد میگیرنــد کــه برخــاف آنچــه کــه هنــگام تماشــای تلویزیــون رخ
میدهــد ،هنــگام انجــام باز یهــای ویدئویــی ،میتواننــد آنچــه کــه بــر
صفحــهی نمایشــگر اتفــاق میافتــد را کنتــرل کننــد .مهــارت تشــخیص
الگــو یکــی از مهارتهایــی اســت کــه بــا انجــام باز یهــای ویدئویــی
نظیــر تتریــس ،در ذهــن کــودکان ایجــاد میشــود .مهــارت نحــوه انجــام
دادن کارهــا در دنیــای واقعــی ،بــه ایــن واســطه کــه دنیــای واقعــی قابــل
شبیهســازی در باز یهــای ویدئویــی میباشــد نیــز در مخاطــب توســعه
مییابــد .همچنیــن اســتمرار مخاطــب در اســتفاده از ایــن باز یهــا ،منجــر
بــه نهادینــه شــدن مهارتهــای گفتــه شــده بــرای کــودکان میگــردد.
ایــن ســطح از یادگیــری ،ســطحیترین الیــه یادگیــری اســت کــه توســط
باز یهــای ویدئویــی اتفــاق میافتــد .در ادامــه بــه الیههــای عمیقتــر
یادگیــری پرداختــه میشــود.
فــرا گرفتــن قوانیــن و کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود و کارهایــی کــه
نبایــد انجــام شــود ،دومیــن دســته از یادگیــری اســت کــه مخاطبــان
باز یهــای ویدئویــی بــه آن دســت مییابنــد .قوانیــن هــر بــازی بــه
مخاطــب آمــوزش میدهــد کــه در آن محیــط چــه کارهایــی قابلیــت انجــام
شــدن دارنــد .بــرای مثــال در یــک بــازی تیرانــدازی ،مخاطــب قوانیــن کار
بــا اســلحه را فــرا میگیــرد و ایــن یادگیــری ،برخــاف باز یهــای ســنتی
کــه پیــش از بــازی اتفــاق میافتــاد ،در حیــن بــازی و بــا آزمــون و
خطــا انجــام میشــود .پدیــدهای تحــت عنــوان "کدهــای تقلــب" نیــز در
باز یهــای ویدئویــی وجــود دارد کــه اســتفاده از آنهــا ایــن امــکان را بــه
مخاطــب میدهــد تــا قوانیــن بــازی را تغییــر داده و بــرای مثــال اســلحهای
اضافــه یــا زمانــی نامحــدود بــرای طــی کــردن مراحــل بــازی کســب نمایــد.
یادگیــری ایــن امــر کــه قوانیــن همیشــه ثابــت نیســتند ،در دنیــای واقعــی
نیــز میتوانــد کاربــرد داشــته باشــد ،چنانچــه بارهــا از افــراد موفــق حــوزه
کس ـبوکار شــنیدهایم کــه بــرای موفقیــت ،بایــد قوانیــن بــازی را عــوض
کــرد .نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه در باز یهــای ویدئویــی وجــود دارد
ایــن اســت کــه بازیکنــان همــواره قوانیــن بــازی را بــا دانســتههای خــود
مقایســه کــرده و درمــورد منصفانــه بــودن آن قضــاوت میکننــد.
در ســطح بعــدی یادگیــری ،مخاطــب اســتراتژی بــازی کــه مشــتق از قوانین
اســت را فــرا میگیــرد و بــا چرایــی امــور آشــنا میشــود .بازیکنــان در خــال
بــازی یــاد میگیرنــد کــه گاهــی الزم اســت خودخــواه باشــند و گاهــی دیگــر
تــا
نیــاز بــه همــکاری دارنــد .همچنیــن یــاد میگیرنــد
زمانــی کــه منابــع کافــی نداشــته باشــند نبایــد
دســت بــه حملــه بزننــد و نیــز الزم اســت کــه
بخشــی از منابــع خــود را بــرای دفــاع نگــه
ً
اخیرا
دارنــد .همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه
باز یهــای انفــرادی دارنــد جــای خــود را
بــه باز یهــای
گر و هــی
می د هنــد ،
مهــارت تعامــل
بــا دیگــران نیــز
از جملــه مــواردی
اســت کــه در دنیــای
واقعــی بــرای مخاطــب
مفیــد خواهــد بــود.
بــه عنــوان دیگــر
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مهارتهایــی کــه در ایــن ســطح از یادگیــری بــرای مخاطــب ایجــاد
میگــردد ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
شناخت روابط علت و معلول
شناخت تفاوت مزایای بلندمدت با مزایای کوتاهمدت
تشخیص نظم موجود در شرایط آشوب
شناسایی عواقب ثانویه امور
آشنایی با رفتارهای سیستمهای پیچیده
استفاده از موانع به عنوان یک عامل انگیزشی
آشنایی با ارزش پایداری در برابر مشکالت
ســطح بعــدی یادگیــری مربــوط بــه آشــنایی مخاطــب بــا محیــط و فرهنــگ
حاکــم بــر بــازی اســت .در ایــن ســطح ،بازیکنــان بــا جهانــی کــه بــازی در
آن اتفــاق میافتــد و ارزشهــای حاکــم بــر آن آشــنا میشــوند .در ایــن
ســطح از یادگیــری اســت کــه کــودکان بــه صــورت خــودآگاه و ناخــودآگاه،
از دنیــای بــازی بــرای توصیــف دنیــای واقعــی اســتفاده میکننــد.
روانشناســان معتقدنــد کــه کــودکان از طریــق باز یهــا بــا افســانههای
نهفتــه در دل فرهنگهــای مختلــف آشــنا میشــوند و همچنیــن بــا برخــی
مفاهیــم هستیشناســانه نیــز مواجــه میگردنــد .بــرای مثــال در بیشــتر
باز یهــا یــاد میگیرنــد کــه حتــی اگــر بــه اهــداف تعییــن شــده نیــز
دســت یابنــد ،در پایــان فناپذیــر بــوده و جــاودان نخواهنــد مانــد .کــودکان
نســبیتهای فرهنگــی را نیــز در دل ایــن گونــه باز یهــا فــرا میگیرنــد و
بــرای مثــال میفهمنــد کــه در یــک ســیاره ،انجــام کار بــه خصوصــی کــه
در ســیارهای دیگــر منــع شــده ،آزاد و بالمانــع اســت .باز یهــا عــاوه بــر
اینکــه میتواننــد بســتری بــرای تبلــور ارزشهــای فرهنگــی باشــند ،بازتابــی
از جامعــه نیــز هســتند و میتواننــد فضــای حاکــم بــر جامعــه را بــرای
مخاطــب ترســیم کننــد.
آخریــن و عمیقتریــن ســطح از یادگیــری کــه توســط باز یهــای ویدئویــی
انجــام میشــود ،ســطحی اســت کــه در آن بازیکــن بایــد در رابطــه بــا اینکــه
آیــا انجــام کاری درســت اســت یــا خیــر ،تصمیمــی مبتنــی بــر اخــاق و
ارزش اتخــاذ کنــد .ایــن ســطح ،پیامهــای احساســی ناخودآگاهــی کــه بــر
ایــن تصمیمهــا اثرگــذار هســتند را نیــز در بــر میگیــرد .یادگیــری در ایــن
ســطح هــم از طریــق تمثیــل و نمادهــا و هــم از طریــق جوایــز ،تنبیههــا و
نتایــج بــازی اتفــاق میافتــد .امــا مســئلهای کــه مطــرح اســت ایــن اســت
کــه اگــر تمثیلهــا و جوایــز ،مخاطــب را تحریــک کننــد کــه بــه ســوال "آیــا
بایــد او را بکشــم؟" در بــازی پاســخ مثبــت بدهــد ،پاســخ او بــه ایــن ســؤال
در دنیــای واقعــی نیــز مثبــت خواهــد بــود؟ در جــواب بایــد
گفــت کــه دلیــل مثبــت بــودن پاســخ مخاطــب بــه
ایــن ســؤال در بــازی ،ایــن اســت کــه بــه صــورت
مــداوم پیامهایــی در ایــن رابطــه دریافــت
میکنــد و ایــن
در حالی اســت
کــه در دنیــای
واقعــی ایــن
پیامهــا وجــود
ندارنــد و بنابرایــن
کــودک در مواجهــه
بــا شــرایطی مشــابه،
دســت بــه عملــی
مشــابه نخواهــد زد.
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خطر فرزندپروری والدین حواسپرت!

لطفا وقتی کنار بچه ها هستید تلفن همراه لعنتی را کنار بگذارید!
وقتــی صحبــت از رشــد کــودکان میشــود ،والدیــن بایــد کمتــر دربــاره
مــدت زمــان تماشــای صفحــه نمایــش (صفحــه نمایــش تایــم) آنهــا و
بیشــتر دربــاره خودشــان نگــران باشــند.
گوش ـیهای هوشــمند در حــال حاضــر در بســیاری از حــوادث تلــخ ماننــد
ســوانح رانندگــی ،اختــاالت خــواب ،از دســت دادن حــس همدلــی،
مشــکالت در روابــط و حتــی عــدم توجــه بــه یــک دلقــک روی یــک چــرخ
دخیــل هســتند؛ بــه طــوری کــه میتــوان گفــت تهیــه فهرســتی از اتفاقاتــی
کــه در آنهــا دخالــت ندارنــد ،آســانتر از فهرســتی اســت کــه در آن دخالــت
دارنــد .احتمــاال جامعــه مــا در حــال رســیدن بــه نقطــه اوج انتقــادات خــود
از ابــزار دیجیتــال اســت.
بــا ایــن حــال ،تحقیقــات اخیــر نشــان میدهنــد کــه مشــکل اصلــی کــم
ارزش در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن مــورد شــامل رشــد کــودکان میشــود؛
امــا احتمــاال چیــزی نیســت کــه شــما بــه آن فکــر میکنیــد .بیشــتر از
بچههایــی کــه درگیــر صفحــه نمایــش هســتند ،بایــد نگــران والدیــن
حواسپــرت باشــیم.
بلــه ،در حــال حاضــر والدیــن نســبت بــه هــر زمــان دیگــری در تاریــخ ،وقــت
بیشــتری را در کنــار فرزندانشــان ســپری میکننــد .بــا وجــود افزایــش
قابــل مالحظــه نیــروی کار خانــم ،مــادران امــروز نســبت بــه مــادران در دهه
 60میــادی زمــان بیشــتری را صــرف مراقبــت از فرزنــدان خــود میکننــد؛
امــا تعامــل میــان والدیــن و فرزنــدان بــه طــور فزاینــدهای بیکیفیــت و
حتــی تصنعــی شــده اســت .والدیــن همــواره در زندگــی فرزنــدان خــود
حضــور فیزیکــی دارنــد؛ امــا از لحــاظ احساســی حضــور پررنگــی ندارنــد.
فرزنــدان خــودم هــم کــه دیگــر بــزرگ شــدهاند ،بــا مــن شــوخی میکننــد
و میگوینــد کــه اگــر مــن هــم  25ســال پیــش گوشــی هوشــمند داشــتم،
آنهــا از دوره نــوزادی هــم نمیگذشــتند.
بحــث در مــورد اینکــه اســتفاده والدیــن از صفحــه نمایــش (اســکرین)

مشــکلی اســت کــه چنــدان بــه آن پرداختــه نشــده اســت ،موجــب
نمیشــود تــا خطــرات مســتقیمی را کــه صفحــه نمایــش بــرای کــودکان
دارد ،نادیــده گرفــت .شــواهد حاکــی از آن اســت کــه بســیاری از انــواع
مــدت زمــان تماشــای صفحــه نمایــش (بــه خصــوص آنهایــی کــه از
تصاویــر ســریع یــا خشــونتآمیز اســتفاده میکننــد) بــه مغــز کــودکان
آســیب میرســانند .امــروزه ،پیــش دبســتانیها بیــش از چهــار ســاعت از
روز خــود را در مقابــل صفحــه نمایــش میگذراننــد و از ســال  1970هــم
متوســط زمــان شــروع اســتفاده منظــم از صفحــه نمایــش از  4ســال بــه 4
مــاه رســیده اســت .بعضــی از باز یهــای تعاملــی جدیــدی کــه بچههــا بــر
روی تلفــن و یــا تبلــت بــازی میکننــد ،نســبت بــه تماشــای تلویزیــون (یــا
یوتیــوب) بهتــر اســت؛ چــرا کــه رفتارهــای طبیعــی بــازی کــودکان را تقلیــد
میکنــد .و البتــه بســیاری از بزرگســاالن موفــق از دســت کودک ـیای کــه
بــا تماشــای برنامههــای بیحاصــل و غیرمفیــد ســپری شــده ،جــان ســالم
بــه در بردهانــد( .مــادر مــن ،برخــاف روال معمــول آن زمانهــاSpeed ،
 Racerو Gilligan's Islandرا بــه خاطــر بــی مــزه بــودن ممنــوع کــرده بــود.
علــت ایــن کــه موفــق میشــدم تــا هــر قســمت از هــر برنامــه را دوبــار
ببینــم ،هیــچ وقــت مشــخص نشــده اســت) .بــا ایــن حــال ،هیــچ کــس
هزینههــای گــزاف از دســت دادن فرصتهــای گوناگــون را بــرای کودکانــی
کــه وقــت خــود را صــرف صفحــه نمایــش میکننــد ،انــکار نمیکنــد.
زمانــی کــه بــرای بــازی و اســتفاده از صفحــه نمایــش میشــود ،در واقــع
زمانــی اســت کــه کــودک مــی توانســت بــه جــای آن در دنیــای واقعــی و
در ارتبــاط بــا بقیــه افــراد ســیر کنــد.
بــا وجــود تمــام بحثهــای موجــود در رابطــه بــا مــدت زمــان تماشــای
صفحــه نمایــش کــودکان ،بــه طــور شــگفتانگیزی توجــه کمــی بــه مــدت
زمــان تماشــای صفحــه نمایــش پــدر و مادرهــا میشــود کــه االن از چیــزی
کــه کارشــناس فنــاوری ،لینــدا اســتون ،بیــش از  20ســال پیــش آن را "توجه
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جزیــی مــداوم" نامیــد ،رنــج میبرنــد :همــان طــور کــه اســتون اســتدالل
میکنــد ،ایــن وضعیــت نــه تنهــا بــه مــا ،بلکــه بــه فرزندانمــان نیــز آســیب
میرســاند .ســبک جدیــد تعامــل والدیــن میتوانــد نظــام راهنمایــی
عاطفــی قدیمــی را کــه نشــانه آن ارتباطــات واکنشــی بــوده و در واقــع،
اســاس بخــش اعظمــی از یادگیــری انســان بــوده اســت ،متوقــف کنــد .مــا
در یــک قلمــرو ناشــناخته هســتیم.
کارشناســان رشــد کــودک ،نامهــای مختلفــی بــرای سیســتم ســیگنالینگ
(پیامدهــی) دوتایــی بیــن بزرگســاالن و کــودکان کــه معمــاری اصلــی مغــز
را تشــکیل میدهــد ،انتخــاب کردهانــد .جــک پــی شــونکوف ،متخصــص
اطفــال و مدیــر مرکــز رشــد کــودکا ن هــاروارد ،ایــن را ســبک "رفــت و
برگشــت" ارتباطــات مینامــد .روانشناســان ،کتــی هیــرش پــازک و روبرتــا
میشــنیک گولینکــوف نیــز آن را "دوئــت مکالمــهای" توصیــف میکننــد.
نشــانههای الگوهــای صوتــی تعامــات والدیــن بــا نــوزادان و کــودکان
نوپــای خــودُ ،تــن صــدای زیــر ،دســتور زبــان ســاده و شــور و شــوقی بســیار
زیــاد اســت .اگرچــه ناظــران بزرگســال ایــن نــوع تعامــات ،میــل چندانــی
بــه شــنیدن آن ندارنــد ،امــا کــودکان عاشــق آن هســتند .نــه تنهــا ایــن
نکتــه ،بلکــه یــک مطالعــه نشــان داده ،نوزادانــی کــه در معــرض ایــن نــوع
ســبک صحبــت واکنشــی احساســی و تعاملــی قــرار میگیرنــد ،در  11و 14
ماهگــی ،دو برابــر کســانی کــه در دو ســالگی خــود قــرار دارنــد و بــا ایــن
ســبک برخــورد نداشــتهاند ،کلمــه بلــد هســتند.
رشــد کــودک بــه رابطههایــش بســتگی دارد؛ بــه همیــن دلیــل ،در یــک
آزمایــش ،نــوزادان  9ماهــه کــه چنــد ســاعت آمــوزش مانداریــن را از یــک
انســان زنــده دریافــت کــرده بودنــد ،میتوانســتند عناصــر آوایــی خاصــی
را در زبــان از هــم جــدا کننــد؛ در حالــی کــه گــروه دیگــری از نــوزادان
کــه دقیقــا همــان آمــوزش را از طریــق ویدیــو دریافــت کــرده بودنــد،
نمیتوانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد.
طبــق گفتــه هیــرش پــازک ،اســتاد دانشــگاه تمپــل و عضــو ارشــد موسســه
بروکینگــز ،مطالعــات بیشــتر و بیشــتری در حــال تاییــد اهمیــت مکالمــه
هســتند .او بــه مــن گفــت :زبــان بهتریــن پیشبینــی کننــده موفقیــت در
مدرســه اســت و کلیــد مهارتهــای زبانــی قــوی ،مکالمــات برقــرار شــده
میــان کــودکان و بزرگســاالن اســت؛ در نتیجــه ،مشــکل زمانــی ایجــاد
میشــود کــه نظــام راهنمایــی عاطفــی بزرگســال-کودک کــه بــرای یادگیــری
اولیــه بســیار حیاتــی اســت ،بــه هــر دلیلــی ماننــد پیامــک زدن یــا چــک
کــردن اینســتاگرام ،متوقــف شــود .هرکســی کــه یــک گوشــی هوشــمند
داشــته باشــد ،میتوانــد در مــورد حضــور همــه جانبــه آن در زندگــی خــود
شــهادت دهــد.
یکــی از نتایــج همهگیــر شــدن تلفــن همــراه توســط یــک اقتصــاددان،
افزایــش تعــداد صدمــات وارده بــه کــودکان بیــان شــده اســتAT&T .
ســرویسهای گوشــیهای هوشــمند را در زمانهــا و مکانهــای مختلــف
ارائــه داده و در نتیجــه یــک آزمایــش طبیعــی بســیار جالبــی را بــه وجــود
آورده اســت .همــان طــور کــه اســتفاده از موبایــل گســترش یافــت ،انتقــال
اطفــال بــه اورژانــس هــم افزایــش یافــت .ایــن یافتههــا توجــه رســانهها
را بــه خطــرات فیزیکــی ناشــی از فرزندپــروری والدیــن حواسپــرت جلــب
کــرد؛ امــا مــا کمتــر بــه تاثیــر ایــن موضــوع بــر رشــد شــناختی کــودکان
توجــه کردهایــم .هیــرش پــازک میگویــد :کــودکان نوپــا نمیتواننــد زمانــی
کــه مــا جریــان مکالمــات را از طریــق برداشــتن تلفــن همــراه یــا نــگاه کــردن
بــه متنــی کــه روی صفحــه نمایــش گوشــی آمــده اســت قطــع میکنیــم،
چیــزی یــاد بگیرنــد.
در اوایــل ســال  ،2010محققــان در بوســتون بــه طــور مخفیانــه  55والــد را که
بــا یــک یــا چنــد کــودک خــود در فســت فودهــا غــذا میخوردنــد ،تحــت
نظــر گرفتنــد 40 .تــا از آنهــا بــا درجــات مختلفــی در تلفنهــای همــراه
خــود غــرق شــده و برخــی از آنهــا کامــا از فرزندانشــان غافــل شــده

بودنــد (محققیــن دریافتنــد کــه تایــپ کــردن و رد کــردن صفحــات ،حتــی از
پاســخ دادن بــه تماسهــا هــم بدتــر هســتند) .در همیــن حیــن ،کــودکان
بــرای جلــب توجــه والدیــن خــود کارهایــی انجــام میدادنــد؛ امــا در قبــال
آن هیــچ توجهــی دریافــت نمیکردنــد .در مطالعــه بعــدی 225 ،مــادر بــه
همــراه فرزنــدان حــدودا  6سالهشــان در یــک محیــط آشــنا گــرد هــم آمدنــد
و در حالــی کــه بــه هــر کــدام غذایــی داده میشــد تــا امتحــان کننــد ،از
تعامــات آنهــا فیلــم گرفتــه میشــد .در طــی آن زمــان ،یــک چهــارم از
مــادران بــه طــور ناخــودآگاه شــروع بــه اســتفاده از گوشـیهای خــود کردنــد
و در نتیجــه ،تعامــات کالمــی و غیرکالمــی کمتــری بــا فرزنــد خــود برقــرار
نمودنــد .آزمایــش دقیــق دیگــری هــم در فیالدلفیــا توســط هریــش پــازک،
گولینکــوف و جســا ریــد طراحــی شــد و بــه بررســی اثــر اســتفاده از تلفــن
همــراه توســط والدیــن بــر یادگیــری زبــان کــودکان پرداخــت .ســی و هشــت
مــادر و فرزنــدان دوســاله آنهــا بــه یــک اتــاق منتقــل شــدند و از مادرهــا
خواســته شــد تــا بــه فرزنــد خــود دو کلمــه آمــوزش بدهنــد blicking :بــه
معنــای جســت و خیــز کــردن و  frappingبــه معنــای تــکان دادن .بــه آنهــا
یــک تلفــن هــم داده شــد کــه محققــان بتواننــد از اتــاق دیگــر بــا آنهــا
در تمــاس باشــند .هنگامــی کــه صحبــت مــادران بــا یــک تمــاس قطــع
میشــد ،کــودکان آن کلمــه را یــاد نمیگرفتنــد؛ امــا اگــر ایــن اتفــاق نمــی
افتــاد ،کلمــه را یــاد مــی گرفتنــد .محققیــن در ایــن مطالعــه مجبــور بــه
کنــار گذاشــتن  7مــادر از بخــش تجزیــه و تحلیــل شــدند؛ چــرا کــه بــه
تمــاس هــا پاســخ ندادنــد و بــه علــت "عــدم پیــروی از پروتــکل" از آزمایــش
کنــار گذاشــته شــدند .خــوش بــه حالشــان!
هرگــز در تعــادل نگــه داشــتن نیازهــا و تمایــات کــودکان و بزرگســاالن
آســان نبــوده اســت و تصــور ایــن کــه فرزنــدان همیشــه در مرکــز توجــه
والدینشــان هســتند هــم تفکــری ســاده لوحانــه اســت .همیشــه
زمانهایــی وجــود داشــته کــه پــدر و مادرهــا فرزندانشــان را بــه حــال
خــود رهــا کردهانــد تــا ســرگرم شــوند (ســرگرم شــدن در قایــق ،عبارتــی بــه
یــاد ماندنــی از کتــاب بــاد در درختــان بیــد) و یــا در تخــت تــو ایــن طــرف
و آن طــرف برونــد.
از جهاتــی ،مــدت زمــان تماشــای صفحــه نمایــش کــودکان قــرن 21م
خیلــی هــم بــا ابــزاری کــه مــادران قدیــم بــرای ســرگرم نگــه داشــتن
فرزندانشــان اســتفاده میکردنــد ،تفــاوت نــدارد .زمانــی کــه والدیــن
تخــت مخصــوص کــودک نداشــته باشــند ،هــرج و مــرج چنــدان بعیــد
نیســت .بیوگرافــی اخیــر الورا اینگالــز وایلــدر ،نویســنده خانــه کوچــک در
چمنــزار ،کــه توســط کروالیــن فریســر نوشــته شــده اســت ،بــه توصیــف
روش خــاص فرزندپــروری یــک عــده در قــرن نوزدهــم میپــردازد .ایــن
افــراد کــه بــرای گــرم نگــه داشــتن کــودکان ،آنهــا را روی درهــای بــاز
کورههــا میگذاشــتند ،ایــن احتمــال را نیــز بــه وجــود میآوردنــد کــه
وقتــی سرشــان گــرم کار و مسئولیتهایشــان میشــد ،هــر اتفاقــی ممکــن
بــود بیفتــد .وایلــدر خــودش هــم بــه چندیــن اتفاقــی کــه نزدیــک بــوده
بــه فاجعــه ختــم شــود ،اشــاره کــرد؛ بــرای مثــال ،یــک بــار کــه حســابی
مشــغول کارهایــش بــوده ،ســرش را بلنــد کــرده و چندتــا پونــی را در حــال
بــاال پاییــن پریــدن روی ســر دختــر کوچکــش دیــده اســت.
ایــن کــه گاهــی پــدر و مادرهــا بــه فرزندانشــان توجــه نکننــد ،مشــکلی بــه
وجــود نم ـیآورد (و حتــی ممکــن اســت قــدرت تحمــل و انعطافپذیــری
را نیــز در آنهــا ایجــاد کنــد)؛ امــا حواسپرتــی بیــش از حــد داســتان
دیگــری اســت .اســتفاده از گوشــیهای هوشــمند بــا نشــانهای آشــنا از
اعتیــاد مرتبــط اســت :زمانــی کــه در اســتفاده از تلفــن همــراه بزرگســاالن
حواسپــرت اخاللــی ایجــاد شــود ،آنهــا بــه ســرعت عصبانــی میشــوند
و نــه تنهــا متوجــه نشــانههای احساســی نمیشــوند؛ بلکــه آنهــا را بــد
تعبیــر میکننــد .احتمــاال والدینــی کــه مشــغول و حواسپــرت نیســتند،
زودتــر عصبانــی میشــوند؛ چــرا کــه احســاس میکننــد کارهایــی کــه
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فرزندشــان انجــام مــی دهــد ،فریبکارانــه اســت؛ در حالــی کــه او فقــط
نیازمنــد توجــه اســت .جــدا مانــدن کــودک و والدیــن کــه عمــدی و بــه
مــدت کوتــاه باشــد ،قطعــا مــی توانــد بــرای هــر دو طــرف بیضــرر و حتــی
مفیــد باشــد (بــه ویــژه زمانــی کــه بچههــا بزرگتــر میشــوند و نیــاز بــه
اســتقالل بیشــتری دارنــد) .امــا ایــن نــوع جدایــی بــا عــدم توجهــی کــه پــدر
و مــادر نســبت بــه کــودک در حضــور وی نشــان میدهنــد ،تفــاوت دارد؛
زیــرا طفــل احســاس میکنــد کــه ارزشــش از یــک ایمیــل کمتــر اســت.
ایــن موضــوع کــه پــدر خانــواده میخواهــد بــرای نیــم ســاعت روی کاری
تمرکــز کنــد و مــادر خانــواده از فرزنــدان میخواهــد کــه بــه بیــرون از خانــه
برونــد و بــازی کننــد ،واکنشــی کامــا منطقــی بــه خواســتههای رقابتــی
زندگــی بزرگســالی اســت .امــا اتفاقــی کــه ایــن روزهــا در حــال افتــادن
اســت ،افزایــش میــزان مراقبــت هــای غیرقابــل پیــش بینــی اســت کــه بــه
علــت زنگهــا و اغواهــای گوش ـیهای هوشــمند بــه وجــود آمــده اســت.
بــه نظــر میرســد کــه مــا بدتریــن مــدل فرزندپــروری را در پیــش گرفتــه
ایــم  -همیشــه از لحــاظ فیزیکــی حضــور داریــم و در نتیجــه ،خودمختــاری
کــودکان را از آنهــا گرفتهایــم و در عیــن حــال ،از لحــاظ احساســی حضــور
کاملــی نداریــم.
رفــع ایــن مشــکل آســان نخواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــن موضــوع بــا تغییــرات
چشــمگیری در آمــوزش و پــرورش نیــز همــراه بــوده اســت .بیشــتر از هــر
زمــان دیگــری کــودکان بــا ســنین کــم (حــدود دو ســوم چهــار ســاله هــا)
در نهادهــای مختلفــی بــه جــای خانــه نگهــداری میشــوند و گرایشهــای
اخیــر بــرای آمــوزش کــودکان خردســال بــه ســمت دروســی خســته کننــده
و صحبتهــای یــک طرفــه معلــم پیــش رفتــه اســت .در چنیــن شــرایطی،
کــودکان فرصــت کمــی بــرای برقــراری گفتگــو دارنــد؛ امــا خبــر خــوب
ایــن اســت کــه کــودکان خردســال میتواننــد آنچــه را کــه نیــاز دارنــد ،از
بزرگســاالن دریافــت کننــد و بــا یــک نــگاه کــردن در آغــوش گرفتــه شــوند.
بچههــای کوچــک بــرای جلــب توجــه بزرگســالی کــه حواســش بــه آنهــا
نیســت ،هــر کاری انجــام میدهنــد و اگــر در ایــن مواقــع رفتــار مــا تغییــر
نکنــد ،آنهــا ســعی میکننــد بــا اوقــات تلخــی بیشــتر ایــن کار را بــرای
مــا انجــام دهنــد .در نهایــت ممکــن اســت کــودکان تســلیم شــوند؛ چــرا
کــه نیــاز بــه توجــه متقابــل از دیگــران دارنــد .مطالعــات انجــام شــده در
پرورشــگاههای رومانــی بــه دنیــا نشــان دادهانــد کــه وقتــی تعامــل دو
طرفــه نباشــد ،محدودیتهایــی بــرای مغــز نــوزادان وجــود دارد .حقیقــت
ایــن اســت کــه مــا واقعــا نمیدانیــم زمانــی کــه بــا فرزندانمــان تعاملــی
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برقــرار نمیکنیــم ،آنهــا چــه رنجــی را متحمــل میشــوند.
البتــه کــه بزرگســاالن هــم از چنیــن وضعیتــی رنــج میبرنــد .بســیاری
زندگــی روزمــره خــود را بــر پایــه ایــن فرضیــه غلــط بنــا کردهانــد کــه
میتواننــد همیشــه کار کننــد ،فرزنــدداری کننــد ،همیشــه در دســترس
همســر ،والدیــن و هرکســی کــه بــه آنهــا نیــاز دارد باشــند و در عیــن حــال،
در جریــان تمــام اخبــار بــوده و بــه خاطــر داشــته باشــند کــه در راه ســوار
شــدن بــه خــودرو دســتمال توالــت خــود را از ســایت آمــازون خریــداری
کننــد .در واقــع ،آنهــا در معــادل دیجیتالــی دوچرخــه اســپینینگ گیــر
کردهانــد.
در چنیــن شــرایطی ،راه حــل آســانتر تمرکــز بیشــتر بــر مــدت زمــان
تماشــای صفحــه نمایــش فرزندانمــان اســت تــا رهــا کــردن وســایل
دیجیتــال خودمــان .مــن ایــن کشــش را خیلــی خــوب درک میکنــم .عــاوه
بــر داشــتن نقــش مــادر و مادرخوانــده ،سرپرســت یــک ســگ داکــس هونــد
میــان ســال و چــاق هســتم .از آن جایــی کــه خــودم هــم میــان ســال و
چــاق هســتم ،ترجیــح میدهــم حواســم بــه میــزان مصــرف کالــری ســگم
باشــد و تغذیـهاش را بــه رژیــم فیبــردار محــدود کنــم تــا بخواهــم خــودم را
از یــک ســری خوراکیهــا ماننــد کیــک دارچینــی کــه صبحهــا میخــورم،
منــع کنــم.
از لحــاظ روان شــناختی ،ایــن یــک مــورد کالســیک فرافکنــی اســت کــه بــه
معنــای نســبت دادن شکس ـتهای خــود بــه افــراد نســبتا بیگنــاه دیگــر
اســت کــه نوعــی مکانیــزم دفاعــی محســوب میشــود .زمانــی کــه نوبــت
بــه مــدت زمــان تماشــای صفحــه نمایــش میرســد ،اکثــر مــا بایــد کمتــر
دســت بــه دامــان فرافکنــی شــویم.
اگــر بتوانیــم کنتــرل "تکنولــوژی مداخلهگــر" را همانطــور کــه روانشناســان
آن را نامگــذاری کردهانــد ،در دســت بگیریــم ،احتمــاال متوجــه خواهیــم
شــد کــه میتوانیــم خیلــی بیشــتر از گذشــته بــا کار کــردن کمتــر بــا ابــزار
دیجیتــال ،صــرف نظــر از کیفیــت تحصیــل و تعــداد ســاعتهایی کــه بــه
فرزندانمــان اختصــاص میدادیــم ،بــه آنهــا رســیدگی کنیــم .والدیــن بایــد
بــه خــود اجــازه کنــار کشــیدن از فشــار خفقــانآور همــه چیــز بــرای همــه
کــس بــودن را بدهنــد .اگــر احســاس میکنیــد فرزندتــان را بایــد داخــل
تختــش بگذاریــد و فوتبــال تماشــا کنیــد ،ایــن کار را انجــام دهیــد .بــرای
فرزندتــان اتفاقــی نمیافتــد؛ امــا زمانــی کــه بــا او هســتید ،تلفــن همــراه
لعنتــی را کنــار بگذاریــد!
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ای کاش ِاسکرین
ِاسلیورهای بازیهای
ویدیوئی هم مثل
این انیمیشن به فکر
کودکان بودند!
چرخه رسانه از انیمیشن تا گیم ،در مجموعه سینمایی شگفتانگیزان

" یـه خانـواده مثـل یـه سـاعت میمونـه ،وقتـی کار میکنه که همـه اعضای
اون بـا هـم کار کنن "
ایـن دیالـوگ از فیلم شـگفتانگیزان ،تنها یک دیالوگ سـاده نیسـت .شـاید
اگـر نـگاه دوبـاره بـه دیالوگهـای مجموعـه بیاندازیـم ،از معانـی نهفتـه در
دیالوگهـا غافلگیـر خواهیـم شـد .امـا چـه عواملـی باعـث شـده اسـت کـه
ایـن مجموعـه جـزء برجسـتهترین انیمیشـنهای تاریـخ سـینما قـرار گیـرد
و فیلـم آخـر آن ،سـقفهای اسـتقبال مخاطبـان را جابجـا کنـد؟! قبـل از
پرداختـن بـه عوامـل اسـتقبال ،بازمیگردیم بـه یک تعریف در فضـای تولید
محصـوالت هنـری ؛ و آن چیـزی نیسـت جـز  ،چرخـه رسـانه!
چرخـه رسـانه ،مفهومی اسـت بـرای تولید آثـار ،جذب مخاطـب ،درگیر کردن
مخاطـب ،ایجـاد حـس نیـاز در مخاطـب و در نهایـت تولید مجدد اثـر در آن
حیطـه اثـر آغازین .اینگونه اسـت که از یک محصول ،مجموعه سـازی متولد
میشـود .نکتـه مهـم در موفقیـت مجموعهسـازی و چرخه رسـانهای ،رعایت
تفکـر با ثبات اسـت .این اتفاق حاصل نمیشـود ،مگر با بـه کارگیری متداوم

افراد
در یـک مجموعـه.
بـرای مثال ،انـدرو اسـتنتون ،کارگردان،
فیلمنامـه نویـس ،تهیـه کننـده ،صـدا پیشـه و صداگـذار
شـرکت پیکسـار اسـت کـه در بسـیاری از محصـوالت این شـرکت پویانمایی
چـه در کسـوت کارگـردان  ،چـه در کسـوت نویسـنده و حتـی صـدا گـذار و
صداپیشـه و حتـی مدیـر تولیـد حضـور داشـته اسـت .نکتـه جالـب ،حضـور
اسـتنتون در بخـش مدیریـت تولیـد سـریالها ،اسـپین آفهـا و حتـی
باز یهایـی اسـت کـه دربـاره مجموعههای تولیدی شـرکت پیکسـار سـاخته
میشـود .بـه عنـوان نمونـه او در انیمیشـن شـگفتانگیزان ۱از مدیـران
تولیـد شـرکت و صداپیشـگی در کاراکترهـای فرعـی اسـت و در انیمیشـن
شـگفتانگیزان  ۲مدیـر ناظـر ،در سـریال خانواده شـگفتانگیز دسـتیار تهیه
و حتـی در بـازی شـگفتانگیزان لگـو  ،از مدیـران تولیـد ایـن بـازی بـوده
است.
حـال بـه خـود مجموعـه و عوامـل جـذب مخاطـب در آن بـاز میگردیـم .در
قسـمت دوم ایـن انیمیشـن ،مـا بـا تعریفی مواجه میشـویم .فردی شـرور،
اکثـر ابرقهرمانهـا را بـه جزیـره خود کشـانده و به کام مرگ فرسـتاده اسـت.
تـا دسـتگاهی درسـت کند کـه هیـچ قهرمانی نتوانـد آن را نابود سـازد.
حـاال نوبـت بـه یـک خانـواده قهرمانـی رسـیده کـه زندگـی عـادیای دارنـد.
پـدر و مـادر سالهاسـت از دوران اوج خـود فاصلـه دارنـد و سـعی میکننـد
بچـه هـا را از اسـتعدادهای خـود دور نـگاه دارنـد .یـک پـدر کارمنـد ،یـک
مـادر خانـهدار و یـک پسـر پـر جنـب و جـوش ،یـک کوچولـوی تـازه وارد به
خانـواده و یـک دختـر خجالتـی کـه در سـن بلـوغ اسـت .ایـن فضـا بـرای
همـه آشناسـت ،اینطـور نیسـت؟! امـا سـختیهای زندگـی تـا جایـی پیـش
مـیرود کـه ایـن خانـواده بـا کمـک یکدیگـر بـه مشـکالت هجـوم میبرنـد.
حتـی شـخصیت فـروزن که مردی سـیاه پوسـت و خود دارای همسـر اسـت

یـک اثـر پـاک بـرای کـودکان و نوجوانـان اسـت .عـاری بـودن از مـوارد
اِروتیـک و جنسـی کـه جـزو الینفـک آثـار ایـن روزگار اسـت ،سـبب شـده تا
شـگفتانگیزان همچـون تختـه پـارهای در ایـن مـوج خروشـان خـود نمایی
کنـد .اهمیـت و چارهگشـا بـودن فرزنـد کوچکتـر ،در راسـتای فرزنـدآوری،
چیـزی اسـت کـه بـه دور از شـعار در فیلـم دیـده میشـود .اینهـا نکاتـی
اسـت کـه تولیدکننـدگان اثـر ،خـود اعلام داشـتهاند .حتـی تنها مانـدن پدر
و فرزنـدان و مخصوصـا فرزنـد کوچک خانواده ،صحنههـای کمدیای را خلق
میکنـد کـه برگرفتـه از زندگـی روزمـره و مواجهـات پـدران و فرزندان اسـت.
کلیپهایـی کـه امـروزه بسـیار دسـت بـه دسـت میشـوند از اینکه پـدران را
بـا فرزنـدان تنهـا نگذارید!
دیالوگهـای بـه شـدت آموزنـده و تربیتـی کـه مـادر بـا دختـر خـود دارد،
مشـکالت اجتماعـی بلـوغ کـه پـدر بـه عنـوان پشـتیبان بـه دختـر دلگرمـی
و کمـک میدهـد و پاسـخ بـه سـواالت عجیبـی کـه پسـر از تلویزیـون یـاد
میگیـرد ،همـه و همـه ما را به این سـو میکشـاند که چقـدر تولیدکنندگان
ایـن مجموعـه بـه فکـر کـودکان بودهانـد .پاسـخهایی کـه میشـنویم،
جوابهایـی جویـده شـده و راحت هسـتند که مناسـب سـن بچههـا طراحی
شـدند .حتـی انتخـاب کاراکتـر منفـی قسـمت دوم یعنی اسـکرین اسـلیور،
ایـن نکتـه را گـوشزد میکنـد که کسـی هسـت که بـا اسـتفاده از تلویزیون
و مانیتورهـا ،افـکار همـه را بـه کنتـرل در مـیآورد و باعـث میشـود آنهـا
کارهـای ناپسـندی انجـام دهنـد .تعجـب نکنیـد! ایـن مجموعـه مناسـب
کـودکان اسـت ،یعنـی در اصـل بـرای کـودکان سـاخته شـده اسـت.حتی در
مجموعـه هـای گیـم ایـن آثـار هـم میتوانیـد رد پـای خانـواده را ببینیـد.
خانـواده خانـواده خانـواده! دور میز شـام ،وسـط جر و بحثهـا ،میان میدان
نبـرد ،در یـک رسـتوران بـرای کمک کردن بـه یکی از اعضای خانواده و شـما
در تمـام ایـن لحظـات میتوانیـد حصور پررنگ خانـواده را به چشـم ببینید.
شـاید بتوان ُل ِّب کالم کل این مجموعه را در گفتگوی زن و شـوهر داسـتان
شـنید کـه" :یـه خانـواده مثـل یـه سـاعت میمونـه ،وقتـی کار میکنـه کـه
همـه اعضـای اون با هـم کار کنن".

هـم بـه نوعـی داخـل ایـن خانـواده بـه حسـاب میآیـد .شـاید بلوغ ایـن اثر
را در قسـمت دوم آن بتـوان جسـتجو کـرد .جایـی کـه بـرد -بـرد کارگـردان و
نویسـنده مجموعـه ،مصرانـه سـالها زمان برای قسـمت دوم وقت خواسـته
بـود تـا داسـتان بـه قـوام قسـمت اول و حتـی فراتـر از آن باشـد و هماننـد
مجموعهسـاز یهای دیگـر ،دچـار سـندرم تکـرار نشـوند.
داسـتان دوم ،بعـد از سـالها در دنیـای واقعـی ،چنـد لحظـه بعـد در دنیـای
شـگفتانگیزان پیـش مـیرود .یعنـی نوجوانـان دیـروز کـه قسـمت اول آن
را تماشـا کـرده بودنـد ،حـاال خـود ،والدیـن کودکانـی شـدند کـه بـه انتظـار
قسـمت دوم نشسـتهاند و فیلم دقیقا از جایی شـروع میشـود که قسـمت
قبـل بـه پایـان رسـیده بود.
دارارارام ،این یعنی حس نوستالژی ،این یعنی اتصال نسل ها...
در بسـیاری از مجموعههـا ،آنچـه باعـث باالرفتـن تـراز یـک اثـر میشـود،
ایجـاد سـوال بـرای مخاطـب اسـت و کاشـت یـک چیسـتی و چرایـی بـرای
بیننـده کـه در نهایـت ،بـدون جواب یا با جوابی سـر سـری ،از مخاطب عبور
میکنـد .امـا مجموعـه شـگفتانگیزان پـا را فراتـر نهـاده و علاوه بـر ایجاد
یـک پرسـش  ،بـه پاسـخ آن نیـز پرداخته اسـت.
آنچـه در قسـمت دوم بیشـتر بـه چشـم میخـورد ،هـدف قـرار دادن جامعـه
زنـان اسـت .در قسـمت دوم ،اسـتقالل خواهـی و رسـیدن بـه حقـوق زنـان،
باعـث قـرار گرفتن دو کاراکتر هدف در داسـتان شـده که هر دو زن هسـتند.
یکـی نمـاد زنـان خانـهدار و یکـی نمـاد زنـان امروزی کـه سـعی در برابری با
مـردان دارنـد ،حتی در ظاهـر خود!
امـا سـر انجـام چـه میشـود؟! معلـوم اسـت .زن خانـهدار پیـروز میشـود.
نـه بخاطـر داشـتن تواناییهـای خـاص ،بلکـه بخاطـر داشـتن یک خانـواده!
در نبـرد انتهایـی قسـمت دوم ،المـان برتـری اِالسـتی گِـرل (هلـن پایـر مادر
خانـواده کـه بـه دختـر اِالسـتیکی مشـهور بـوده) در مقابل اِسـکرین اِسـلی ِور
ً
مخصوصـا کوچولـوی
(یعنـی بـرده دار صفحـه نمایش)شـوهر ،فرزنـدان و
آتیـش پـاره خانـواده اسـت .نـکات تربیتـی در دیالوگهـا و در محتـوا بـه
قـدری پالـوده و پـاک اسـت کـه بـه جـرات میتـوان گفت کـه ایـن مجموعه
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سخنران :سارا دویت در همایش ( / )TEDترجمه :مروارید زندیچی
میخــوام بــا فکــر کــردن بــه ایــن وســیله شــروع کنیــم ،موبایلــی
کــه احتمــا ًال االن در جیــب تمــام شــما هســت .بیــش از  ۴۰درصــد از
آمریکاییهــا هــر روز صبــح ،ظــرف پنــج دقیقــه بعــد از بیــدار شــدن،
گوشیهاشــون رو چــک میکنــن .و تــا پایــان روز تــا  ۵۰بــار دیگــه هــم
بــه گوشیشــون نــگاه میکنــن .آدم بزرگهــا بــه ایــن وســیله بــه چشــم
یــک ضــرورت نــگاه میکنــن.
ولــی حــاال میخــوام ایــن وســیله رو در دســتان یــک کــودک ســه ســاله
تصــور کنیــن ،و بــه عنــوان جامعــه ،ایــن تصویــر مــا رو نگــران میکنــه.
والدیــن بســیار نگــران هســتن کــه ایــن وســیله قــراره مانــع رشــد اجتماعــی
فرزنــدان اونهــا بشــه .و قــراره نگــذاره اونهــا از جــا بلنــد شــن و حرکــت
کنــن؛ نگرانــن کــه بــه نوعــی ایــن وســیله کودکــی اونهــا رو خــراب کنــه.
خــب ،مــن میخــوام ایــن نگــرش رو بــه چالــش بکشــم .مــن میتونــم
آینــدهای رو تصــور کنــم کــه مــا از دیــدن یــک کــودک خردســال کــه بــا
صفحــه نمایــش کار میکنــه بــه وجــد بیایــم .ایــن صفحههــا میتونــن
بچههــا رو حتــی بیشــتر از جــا بلنــد کنــن و بــه حرکــت وادارن .اونهــا
ایــن قــدرت رو دارن کــه مــا رو بیشــتر از یــک آزمــون اســتاندارد در جریــان
ً
واقعــا عجیــب و
ک قــرار بــدن .و ایــن هــم فکــر
رونــد یادگیــری کــود 
غریــب :مــن معتقــدم ایــن صفحههــای نمایــش ایــن قــدرت رو دارن کــه
گفتگوهــای حقیقیتــری بیــن والدیــن و فرزنــدان بــه وجــود بیــارن.
حــاال ،شــاید مــن یــک قهرمــان نامتعــارف بــرای ایــن هــدف بــودم .مــن
ادبیــات کــودک خونــدهم چــون قــرار بــود بــا کتابهــا و بچههــا کار کنــم.
امــا حــدود  ۲۰ســال پیــش ،یــک تجربــه جهــت تمرکــزم رو عــوض کــرد .مــن
بــه هدایــت یــک پژوهــش در مــورد بچههــای مهدکودکــی و وبســایتها
کمــک میکــردم .بــه محــض ورودم مســئول کار کــردن بــا دختــری ســه
ســاله بــه نــام ماریــا شــدم .ماریــا درواقــع قبــل از اون هیچوقــت کامپیوتــر
ندیــده بــود .پــس اولیــن کاری کــه بایــد میکــردم ایــن بــود کــه یــادش
بــدم چطــور از مــاوس اســتفاده کنــه ،و وقتــی صفحــه نمایــش رو بــاز کردم،

او شــروع بــه حرکــت دادن مــاوس روی صفحــه کــرد ،و روی یــک کاراکتــر به
نــام جغــدی بــه نــام اکــس ایســتاد .و وقتــی اینــکارو کــرد ،جغــد بــالش رو
بلنــد کــرد و بــرای او دســت تکــون داد .ماریــا مــاوس رو انداخــت ،میــز رو
بــه جلــو هــل داد ،از جــا پریــد و شــروع کــرد بــا شــدت بــرای جغــد دســت
تکــون دادن .ارتبــاط او بــا اون کاراکتــر غریــزی بــود .ایــن یــک تجرب ـهی
منفعــل بــا صفحــه کامپیوتــر نبــود .ایــن یــک ارتبــاط انســانی بــود .و کامـ ًا
مناســب یــک کــودک ســه ســاله.
حــاال مــن بیــش از  ۱۵ســاله کــه در  PBS Kidsکار میکنــم و کار مــن
در اونجــا متمرکــزه بــر مهــار قــدرت فنــاوری بــه عنــوان عاملــی مثبــت در
زندگیهــای کــودکان .مــن معتقــدم بــه عنــوان جامعــه مــا داریــم یــک
فرصــت بــزرگ رو از دســت میدیــم .مــا داریــم بــه ترسهــا و تردیدهامــون
در مــورد ایــن ابــزار و وســیلهها اجــازه میدیــم مانــع فهــم مــا دربــارهی
پتانســیل اونهــا در زندگیهــای فرزندانمــون بشــن.
تــرس در مــورد رابط ـهی کــودک بــا تکنولــوژی موضــوع جدیــدی نیســت؛
مــا قبـ ًا هــم در چنیــن موقعیتــی بودهایــم .حــدود  ۵۰ســال پیــش ،بحــث
در مــورد رســانهی غالــب جدیــد داغ بــود :تلویزیــون .اون جعبــه در اتــاق
نشــیمن؟ اون ممکنــه بچههــا رو از هــم جــدا کنــه .ممکنــه اونهــا رو از
دنیــای بیــرون جــدا کنــه .ولــی ایــن لحظـهای بــود کــه فــرد راجــرز ،مجــری
باســابقهی برنامـهی "محلـهی آقــای راجــرز" ،جامعــه رو بــه چالــش کشــید
تــا بــه تلویزیــون بــه چشــم ابــزار نــگاه کنــن ،ابــزاری کــه میتونــه باعــث
رشــد احساســی بشــه .ایــن کاری بــود کــه او کــرد :او جــوری بــه طــرف
صفحــه تلویزیــون نــگاه میکــرد و بــا بچههــا حــرف م ـیزد ،انــگار داره بــا
هرکــدوم از اونهــا جداگانــه حــرف میزنــه در مــورد احساســات .و بعــد
او مکــث میکــرد و فرصــت م ـیداد کــه بچههــا فکــر کنــن .امــروز شــما
میتونیــن متوجــه تأثیرگــذاری او در چشــمانداز رســانه بشــین ،ولــی در
اون زمــان ،ایــن یــه حرکــت انقالبــی بــود .او نــگاه مــا رو بــه جایــگاه
تلویزیــون در زندگــی بچههــا تغییــر داد.
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امــروزه دیگــه فقــط صحبــت از یــک جعبــه نیســت .بچههــا بــا وســایل
مختلــف احاطــه شــدهان .مــن خــودم مــادر هســتم  --ایــن حــس نگرانــی رو
درک میکنــم .ولــی میخــوام بــا هــم بــه ســه تــرس متعــارف در والدیــن
نــگاه کنیــم ،و ببینیــم آیــا میتونیــم تمرکزمــون رو بــه فرصتهایــی کــه
در هرکــدوم از اونهــا هســت تغییــر بدیــم.
خــب .تــرس شــماره " :۱صفحههــای نمایــش منفعــل هســتن .ایــن موضــوع
میتونــه مانــع جنبــش و حرکــت در فرزنــدان مــا بشــه ".کریــس کــرت و
مارتیــن کــرت دو بــرادر جانورشــناس هســتن کــه برنام ـهای تلویزیونــی در
مــورد حیوانــات بــه نــام "کرتهــای وحشــی" رو اجــرا میکنــن .و اونهــا
بــه ســراغ تیــم  PBSاومــدن و گفتــن" ،آیــا مــا میتونیــم بــا دوربینهایــی
کــه االن روی تمــام ابزارهــا هســت کاری انجــام بدیــم؟ آیــا اون دوربینهــا
میتونــن شــکل بســیار طبیعــی بــازی یــک کــودک رو وقتــی داره ادای
حیوانــات رو درمیــاره ضبــط کنــن؟"
پــس مــا بــا خفاشهــا شــروع کردیــم .و وقتــی بچههــا اومــدن کــه
ایــن بــازی رو شــروع کنــن ،از اینکــه خودشــون رو روی صفحــه بــا بــال
ببینــن خیلــی خوششــون اومــد .ولــی قســمت موردعالق ـهی مــن ،وقتــی
بــود کــه بــازی تمــوم شــد و مــا ایــن صفحههــا رو خامــوش کردیــم.
بچههــا بــه خفــاش بــودن ادامــه دادن .اونهــا همینطــور بــه پــرواز دور
اتــاق ادامــه دادن و همینطــور بــه چــپ و راســت میرفتــن کــه پش ـهها
رو شــکار کنــن .و چیزهایــی یادشــون مونــده بــود .یادشــون مونــده بــود
خفاشهــا در شــب پــرواز میکنــن .و یادشــون مونــده بــود خفاشهــا
وقتــی میخوابــن ،ســروته آویــزون میشــن و بالهاشــون رو میبنــدن.
ً
قطعــا بچههــا رو از جــا بلنــد کــرد و بــه حرکــت واداشــت.
ایــن بــازی
ولــی همچنیــن ،االن وقتــی بچههــا مـیرن بیــرون ،آیــا بــه پرندههــا نــگاه
میکنــن و فکــر کنــن" ،پــرواز یــه پرنــده چــه فرقــی داره بــا وقتــی کــه مــن
مثــل یــه خفــاش پــرواز میکــردم؟" فنــاوری دیجیتــال یادگیــری تجســمی
رو بــه وجــود آورد کــه حــاال بچههــا میتونــن بــا خودشــون بــه دنیــای
بیــرون ببــرن.
تــرس شــماره " :۲بــازی کــردن بــا ایــن صفحههــا فقــط وقــت تلــف کردنــه.
ایــن کار حــواس بچههــا رو از درس و تکالیفشــون پــرت میکنــه".
طراحــان باز یهــا میدونــن کــه شــما خیلــی چیزهــا در مــورد مهــارت
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یــک بازیکــن میتونیــن بفهمیــن بــا نــگاه کــردن بــه اطالعــات :back-end
یــک بازیکــن کجــا بــازی رو متوقــف کــرده؟ کجاهــا چنــد تــا اشــتباه کــردن
قبــل از اینکــه بــه جــواب درســت برســن؟ تیــم مــن میخواســت ایــن ابــزار
رو بگیــره و اون رو در یادگیــری آکادمیــک بــه کار ببنــده.
تهیهکننــدهی مــا در بوســتون ،WGBH ،یــک ســری از باز یهــای جــرج
کنجــکاو رو خلــق کــرد کــه روی ریاضیــات متمرکــز بــودن .پژوهشگــران
اومــدن و بــه  ۸۰بچــه مهدکودکــی ایــن باز یهــا رو دادن .اونهــا بــه تمــام
اون  ۸۰کــودک یــک آزمــون اســتاندارد ریاضــی دادن .مــا از همــون ابتــدا
شــاهد بودیــم کــه ایــن باز یهــا در واقــع بــه بچههــا کمــک میکــردن
کــه مهارتهــای کلیــدی رو درک کنــن .ولــی همــکاران مــا در UCLA
میخواســتن کــه مــا عمیقتــر بررســی کنیــم .اونهــا بــر روی تحلیــل
داده و ارزیابــی دانشآمــوز متمرکــز شــدن .و میخواســتن کــه اون
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تیمــی کــه ایــن پژوهــش رو انجــام داده معتقــده باز یهایــی از ایــن دســت
میتونــن بــه مــا مطالــب بیشــتری در مــورد یادگیــری شــناختی کــودک یــاد بــدن
در مقایســه بــا یــک آزمــون اســتاندارد .چــی میشــد اگــر باز یهــا میتونســتن
زمــان امتحــان گرفتــن در کالس رو کوتــاه کنــن

اطالعــات  back-endبــازی کردنهــا رو بگیــرن و ببینــن آیــا میشــه از
اون بــرای پیشبینــی نمــرات ریاضــی بچههــا اســتفاده کــرد؟ پــس اونهــا
یــک شــبکهی عصبــی ســاختن  --اونهــا در اصــل کامپیوتــر رو آمــوزش
دادن کــه از ایــن اطالعــات اســتفاده کنــه ،و ایــن نتایــج بــه دســت اومــد.
ایــن یــک زیرمجموعــه از نمــرات ریاضــی بچههــا در آزمــون اســتاندارده.
و ایــن پیشبینــی کامپیوتــر از نمــرهی هرکــدوم از بچههاســت ،بــر
مبنــای بــازی اونهــا بــا باز یهــای جــرج کنجــکاو .پیشبینــی بــه شــکل
شــگفتانگیزی دقیقــه ،مخصوصـ ًـا بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه ایــن
باز یهــا بــرای ارزیابــی طراحــی نشــده بــودن .تیمــی کــه ایــن پژوهــش رو
انجــام داده معتقــده باز یهایــی از ایــن دســت میتونــن بــه مــا مطالــب
بیشــتری در مــورد یادگیــری شــناختی کــودک یــاد بــدن در مقایســه بــا
یــک آزمــون اســتاندارد .چــی میشــد اگــر باز یهــا میتونســتن زمــان
امتحــان گرفتــن در کالس رو کوتــاه کنــن؟ اگــر میتونســتن اضطــراب
امتحــان رو کــم کنــن چــی؟ چطــور میتونســتن بــه معلمهــا تصویــری
کلــی از شــناخت بــدن تــا کمکشــون کنــه بهتــر بــر روی یادگیــری فــردی
تمرک ـز کنــن؟
تــرس شــماره  3کــه میخــوام بهــش بپــردازم موردیــه کــه فکــر میکنــم
اغلــب از هم ـهی ترسهــا بزرگتــره .و اون ایــن ترســه" :ایــن صفحههــای
نمایــش کــودک مــن رو از مــن دور میکنــن ".بیایــن یــه ســناریو رو
بــازی کنیــم .بیایــن فــرض کنیــم شــما یــک پــدر یــا مــادر هســتین ،و
بــه  ۲۵دقیقــه زمــان بــدون وقفــه بــرای آمــاده کــردن شــام نیــاز داریــن .و
بــرای انجــام ایــن کار ،شــما یــک تبلــت بــه دســت کــودک س ـ ه ســالهتون
میدیــن .خــب ،اینجــا احتمــا ًال اون لحظهایــه کــه از ایــن کاری کــه
کردیــن بــه شــدت احســاس عــذاب وجــدان میکنیــن.
ولــی حــاال ایــن رو تصــور کنیــن :بیســت دقیقــه بعــد یــک پیغــام دریافــت
میکنیــن .روی اون موبایلــی کــه همیشــه در دسترســونه .و پیغــام اینــه:
"الکــس االن پنــج جفــت کلمــهی هــموزن رو پیــدا کــرد .از او بخواهیــد
بــا شــما بــازی کنــد .آیــا کلمــهای کــه بــا 'گربــه' هــموزن باشــه بــه
ذهنتــون میرســه؟ و یــا هــموزن 'تــوپ'؟" تحقیقــات مــا نشــون دادن،
وقتــی والدیــن چنیــن راهنماییهایــی دریافــت میکنــن ،احســاس قــدرت
میکنــن .اونهــا شــوق زیــادی داشــتن بــرای اینکــه ســر میــز شــام بــا
بچههاشــون ایــن بــازی رو انجــام بــدن .و بچههــا هــم عاشــق ایــن کار
بــودن .نــه تنهــا بــه نظرشــون شــعبدهبازی میاومــد کــه والدینشــون

میدونســتن اونهــا چــی بــازی کــردن بچههــا عاشــق بــازی کــردن بــا
والدینشــون هســتن .تنهــا همیــن عمــل حــرف زدن بــا بچههــا در مــورد
رسانههاشــون میتونــه بــه طــرز باورنکردنــیای پرقــدرت باشــه.
تابســتان گذشــته ،دانشــگاه فنــی تگــزاس ،پژوهشــی رو منتشــر کــرد کــه
نشــون م ـیداد برنام ـهی "محل ـهی دنیــل تایگــر" تونســته موجــب افزایــش
رشــد نوعدوســتی در کــودکان بشــه .ولــی یــک نکتـهی خیلــی مهــم در ایــن
پژوهــش وجــود داشــت :باالتریــن مزیــت فقــط زمانــی بــود کــه والدیــن بــا
بچههــا در مــورد چیــزی کــه دیــده بــودن صحبــت کــرده بــودن .فقــط نــگاه
کــردن برنامــه یــا فقــط حــرف زدن در مــوردش کافــی نبــود؛ نکتـهی کلیــدی
ترکیــب ایــن دو تــا بــا هــم بــود .بنابرایــن وقتــی مــن ایــن پژوهــش رو
خونــدم ،شــروع کــردم بــه فکــر کــردن بــه اینکــه چقــدر کــم پیــش میــاد
کــه والدیــن بچههــای مهدکودکــی در مــورد محتــوای باز یهــای اونهــا و
اونچــه کــه تماشــا میکنــن باهاشــون حــرف بزنــن.
پــس تصمیــم گرفتــم ایــن کار رو بــا بچ ـهی چهارســالهی خــودم امتحــان
کنــم .مــن گفتــم" :امــروز داشــتی ماشــین بــازی میکــردی؟" بنجامیــن
ذوق کــرد و گفــت "بلــه! و دیــدی کــه ماشــینم رو بــا خیارشــور درســت
کــرده بــودم؟ بــاز کــردن در صنــدوق عق ـبش خیلــی ســخت بــود".
(خنده حضار)
ایــن گفتگــوی بامــزه در مــورد اینکــه چــه چیزهایــی تــوی بــازی جالــب بــود
و چــه چیزهایــی میتونســت بهتــر باشــه اون روز صبــح در تمــام مســیر تــا
مدرســه ادامــه پیــدا کــرد.
مــن نیومــدم اینجــا کــه بــه شــما بگــم تمــام رســانههای دیجیتــال بــرای
بچههــا عالـیان .دالیــل موجهــی بــرای مــا وجــود دارن بــرای اینکــه نگــران
باشــیم در مــورد وضعیــت کنونــی محتــوای چیزهایــی کــه بچههــا روی
ایــن صفحههــا میبینــن .و مــا حــق داریــم کــه بــه تعــادل فکــر کنیــم:
جایــگاه ایــن صفحههــا در مقابــل کارهــای دیگـهای کــه بچههــا بایــد بــرای
رشــد و یادگیــری انجــام بــدن کجاســت؟ ولــی وقتــی روی ترسهامــون
متوقــف بشــیم یــک نکت ـهی واقعـ ًـا اصلــی رو فرامــوش میکنیــم ،و اون
اینــه کــه ،بچههــا دارن تــوی همیــن دنیایــی زندگــی میکنــن کــه مــا
زندگــی میکنیــم ،دنیایــی کــه تــوش آدم بزرگهــا روزی بیــش از  ۵۰بــار
گوشیهاشــون رو چــک میکنــن.
صفحههـای نمایـش بخشـی از زندگیهـای کـودکان هسـتن .و اگـر وانمـود
کنیـم نیسـتن ،و یـا ترسمـون بـه مـا غلبه کنـه ،بچههـا هرگز یـاد نخواهند
گرفـت چـرا و چگونـه از اونهـا اسـتفاده کنـن .اگـر مـا شـروع بـه بـاال بردن
انتظاراتمـون از ایـن رسـانه بکنیـم چـی؟ چـی میشـه اگـر شـروع کنیم به
حـرف زدن منظـم بـا بچههـا در مـورد محتوای ایـن صفحهها؟ چی میشـه
اگـر شـروع کنیـم بـه گشـتن دنبـال اثـرات مثبتی که ایـن فنـاوری میتونه
در زندگیهـای فرزنـدان مـا داشـته باشـه؟ اون موقعسـت کـه پتانسـیل این
ابزارهـا میتونـه بـه واقعیت تبدیل بشـه.
متشکرم.
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نقد بازی

زمان و مکان در دنیای بازیهای دیجیتال
مهدی حقوردی طاقانکی

•

مجله تخصصی مطالعات ،سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال

در ادامــه سلســله یادداشــتهای نقــد بــازی ،در شــمارههای قبــل بــه
موضــوع تجربــه و شــخصیتهای دنیــای باز یهــای دیجیتــال پرداختــه
شــد .امــا در داســتان باز یهــا عــاوه بــر شــخصیتها کــه همچنــان
جــای بحــث و بررســی بســیار دارد موضــوع زمــان و مــکان داســتان نیــز
بهصــورت مســتقل قابلتأمــل اســت.

3 ARMA
WILD HUNT :3 THE WITCHER
GRAND THEFT AUTO V
DRAGON AGE: INQUISITION
4 FALLOUT

یکــی از مباحثــی کــه در نقــد و بررســی بــازی بایــد بــدان پرداختــه شــود
داســتان بــازی اســت .داســتان ســیر آشــکار شــدن وقایــع در بــازی اســت
و میتوانــد خطــی و از پیــش نوشتهشــده یــا شــاخهدار و ناشــی از ســایر
وقایــع باشــدِ .
(شــل)52 ،2008،

مکان واقعی :

داستان بازی

صحنه:
یکــی از عناصــر داســتان صحنــه اســت کــه مــکان و زمــان رخ دادن داســتان
را مشــخص میکنــد.

مکان:
مــکان یکــی از ابعــاد داســتان اســت کــه بایــد در داســتان باز یهــای
رایانــهای موردتوجــه قــرار گیــرد و در بررســی موضوعــی باز یهــا نیــز
میتوانــد بهعنــوان عاملــی بــرای انتخــاب هدفمنــد باز یهــا مورداســتفاده
قــرار گیــرد.

وسعت نقشه:
قبــل از اینکــه بــه جزییــات مــکان وقــوع بــازی بپردازیــم نکتــه قابــل تامــل
کــه میتوانــد ســختی نقــد برخــی باز یهــا را نشــان دهــد وســعت مکانــی
اســت کــه گیمــر میتوانــد در آن بــه بــازی بپــردازد .بــه عنــوان مثــال در
بــازی آرمــا  ، 3نقشــه بــازی  269کیلومتــر مربــع میباشــد .در جــدول زیــر
مــی توانیــد مســاحت برخــی از باز یهــای جهــان بــاز را مشــاهده نماییــد.
نام بازی
THE ELDER SCROLLS II: DAGGERFALL
FUEL
2 TEST DRIVE UNLIMITED
3 JUST CAUSE

مساحت به کیلومتر مربع
160579km2
14400km2
1600km2
1036km2

269km2
218km2
127km2
117km2
111km2

در برخــی از باز یهــا بــه یــک مــکان واقعــی ماننــد یــک روســتا ،شــهر،
کشــور یــا متــرو ،بانک،کلیســا ،مســجد و ...اشــاره میشــود یــا داســتان
در آنجــا رخ میدهــد .چنانچــه هــدف محقــق بررســی یــک موضــوع در
رســانه باز یهــای دیجیتــال اســت ماننــد اســام ،مســیحیت یــا یهــود
درباز یهــای دیجیتــال و یــا ایــران درباز یهــای دیجیتــال و  ...میتوانــد
از ایــن عنصــر بهــره بگیــرد.
بهعنوانمثال چنانچه پژوهشگری قصد دارد بازنمایی چهره ایران
درباز یهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد با مراجعه به باز یهایی
که یک یا چند مرحله از آن در ایران رخ می دهد مراجعه نماید .مانند
باز یهای شاهزاده ایران ( ، )Prince of Persiaدلتا فورس (Delta Force:
 ، )Black Hawk Dow,Team Sabreبازی میدان نبرد ، )3 Battlefield( 3
بازی اسپلینترسل بلک لیست ()Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist
و ...
بــه عنــوان مثــال در بــازی " میــدان نبــرد  " 3برخــی از مراحــل بــازی در
مــکان هایــی چــون شــهر تهــران ،بیابانهــای اطــراف شــهر تهــران ،فــرودگاه
مهرآبــاد ،خلیجفــارس و ...رخ مــی دهــد .یــا چنانچــه پژوهشــگری قصــد
دارد بازنمایــی چهــره اســام در باز یهــای دیجیتــال را موردپژوهــش قــرار
دهــد ،بایــد بــه بررســی باز یهایــی کــه مــکان رویدادهــای آن کشــورهای
اســامی اســت بپــردازد .ماننــد کشــور عــراق در باز یهــای "اسپلینترســل
لیســت ســیاه" و "جنرالــز ( ، ") Command & Conquer: Generalsکشــور
لبنــان در بــازی "آغــاز نبــرد ( ،") Close Combat: First to Fightکشــور
افغانســتان در بــازی "اسپلینترســل بلــک لیســت"  ،کشــور لیبــی در بــازی
"آی.جــی .آی  :۲حملــه مخفیانــه ( " ،") Covert Strike :2-.I.G.Iاسپلینترســل
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برنامــه ریــزی و تولیــد رســانهای مبتنــی بــر آن برنامهریــزی میباشــد.

بلــک لیســت" و...
نکتــه :ممکــن اســت در بــازی از یــک مــکان غیرواقعــی نــام بــرده شــود امــا
بــا مشــاهده شــواهد مویــد ایــن موضــوع باشــد کــه بــه یــک مــکان واقعــی
اشــاره داشــته باشــد کــه ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف از چنیــن روشــی
اســتفاده شــود کــه باطبــع کار منتقــد بــازی در ایــن بخــش ســختتر
خواهــد شــد .ولــی پــی بــردن بــه چنیــن نکتــهای میتوانــد بــه نقــد و
بررســی بــازی کمــک جــدی نمایــد.

بازی آغاز نبرد:
در بــازی "آغــاز نبــرد" ،کــه در ســال  2005میــادی بــه بــازار عرضــه شــد.
کاربــر بایــد در قالــب یــک تیــم نظامــی آمریکایــی بــه لبنــان و بــه شــیعیان
ایــن کشــور آن هــم در ســال  2006میــادی حملــه کنــد( .حــق وردی
طاقانکــی )1389 ،کــه در ســال  2006جنــگ معــروف بــه جنــگ ســی و ســه
روزه میــان اســراییل و حــزب ا ...لبنــان درگرفــت .در ایــن بخــش صرفــا بــه
بیــان مصداقــی در ایــن خصــوص پرداختــه شــد و اظهــار نظــر در خصــوص
چگونگــی ایــن رخــداد یعنــی تصــادف ،پیــش بینــی و یــا پیشــگویی بــه
مخاطــب ایــن مطلــب محــول میشــود .باز یهــای دیگــری نیــز در ایــن
خصــوص قابــل ذکــر اســت .البتــه محقــق شــدن رخــداد الزامــا بــه معنــی
رخ دادن صحیــح همــه بخشهــای داســتان نیســت و ممکــن اســت ناظــر
بــه زمــان ،مــکان ،شــخصیت هــا و  ...باشــد.
نکتــه  :ممکــن اســت در یــک بــازی دیجیتالــی بــه زمــان خاصــی اشــاره
شــود کــه ایــن موضــوع نیــز بایســتی مــورد توجــه و تحلیــل قــرار گیــرد کــه
گاهــی حاکــی نــکات قابــل تاملــی اســت؛ ماننــد بــازی "لیســت ســیاه" در
مرحلــه تهــران ،تاریــخ تقویمهــای نصــب شــده بــر دیــوار میتوانــد قابــل
تامــل باشــد.که در مســتند "لیســت ســیاه" بــدان پرداختــه شــده اســت.
در بــازی "اسپلینترســل بلــک لیســت" کــه در ســال  2013منتشــر شــد در
مرحلــه تهــران بــا تقویــم هایــی مواجــه میشــویم کــه  1986در آنهــا درج
شــده اســت کــه بــا جســتجو وقایــع ایــن مــاه در ایــران و نشــانههای دیگــر
ماننــد شــخصیت ژنــرال ایرانــی و  ....میتوانیــم بــه منظــور تولیدکننــده
پــی ببریــم .هــر چنــد کــه در نــگاه اول شــاید نکتــه قابــل اعتنایــی وجــود
نداشــته باشــد .بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت در کنــار یادگیــری اصــول و
پارامترهایــی کــه در نقــد بــازی بایــد بــدان توجــه داشــت ،داشــتن تفکــر
انتقــادی بــه مباحــث حتــی بــه جزییــات بــه ظاهــر بــی ارزش میتوانــد
بــرای یــک منتقــد بــازی الزامیباشــد.

زمان:
زمان داستان بازی میتواند ناظر به گذشته ،حال و آینده باشد.

زمان گذشته :
زمــان داســتان بــازی میتوانــد گذشــته باشــد حــال ممکــن اســت رویــداد
مذکــور واقعــی و یــا تخیلــی باشــد .در نقــد موضوعــی باز یهــای
رایانــهای از ایــن پارامتــر بــرای انتخــاب صحیــح بــازی اســتفاده نمــود.
بهعنوانمثــال جنــگ جهانــی اول و دوم همــواره یکــی از موضوعاتــی
اســت کــه از ســوی تولیدکننــدگان باز یهــای رایانــه موردتوجــه قرارگرفتــه
و همچنــان نیــز باز یهــای جدیــدی بــا ایــن موضــوع تولیــد و منتشــر
میشــود .در باز یهایــی چــون نــدای وظیفــه  ،میــدان نبــرد ،شــجاع دالن:
جنــگ جهانــی ،شــما بــه جنــگ جهانــی میرویــد و آن را تجربــه میکنیــد.

زمان حال :
در برخــی از باز یهــا زمــان روایــت داســتان زمــان حــال (واقعــی و تخیلــی)
هســت هرچنــد کــه بــا توجــه بــه زمــان تولیــد باز یهــای رایانــهای
تولیــد بــازی بــا موضــوع روز میتوانــد ســخت باشــد و کمتــر موردتوجــه
باز یســازان قرارگرفتــه بــا ایــن حــال برخــی شــرکتها بــا توجــه بــه
سیاســتهای خــود نســبت بــه تولیــد بــازی در ایــن بــازه زمانــی اقــدام مــی
کننــد.
بــه عنــوان مثــال شــركت "كومــا ريالتــي گيمــز" از شــرکتهایی اســت کــه
وقایــع روز را در ســری باز یهــای خــود بــه تصویــر مــی کشــد  .مديــر
شــركت "كومــا ريالتــي گيمــز" در گفتگويــي بــا بخــش فارســي بي.بي.ســي.
تأكيــد كــرد" :مــا تــاش ميكنيــم كــه در نقــش يــك رســانه تصويــري
همزمــان بــا اخبــار پيــش برويــم( " .حــق وردی طاقانکــی)1386 ،

منابع:
حــق وردی طاقانکی،مهــدی ،1389 ،باز یهــای رایانـهای و تحریــف هایــش.
ماهنامــه پیــام انقــاب  ،شــماره  ، 42دی مــاه  ،89صفحــه 73
حق وردی طاقانکی  ،مهدی ،1393 ،مستند لیست سیاه
حــق وردی طاقانکــی ،مهــدی ،1386 ،باز یهــای رايانــهای ،ابــزار قــدرت
نــرم ،فصلنامــه عملیــات روانی-ســال چهــارم  -شــماره شــانزدهم

زمان آینده :
در برخــی از باز یهــا زمــان روایــت داســتان ،زمــان آینــده (واقعــی و
تخیلــی) میباشــد.

زمان آینده واقعی ؟!
ممکــن اســت در یــک بــازی رایانـهای بــه یــک رویــداد در آینــده اشــاره شــود
کــه اتفــاق آن رویــداد در آینــده بــه وقــوع بپیونــدد .ایــن باز یهــا نیازمنــد
مطالعــه و بررســی جــدی هســتند کــه آیــا صرفــا اشــاره بــه چنیــن رویــدادی
در آینــده تصادفــی بــوده یــا مبتنــی بــر پیــش بینــی بــوده و یــا خبــر از یــک
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The Art of Game Design: A Book of Lenses. .)2008( .Schell, J
.Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers
biggest-open-worlds-ever-10-https://gamehypermart.com/blog/top

•

یاسمین رومینا

رفتار مصرفی دیجیتال کودکان

گزارشی از پژوهش آماری مرکز مطالعاتی کاسیما

در پاییــز و زمســتان ســال  ،96پژوهشــی بــا جامعــه آمــاری بیــش از 7500
نفــر در خصــوص رفتــار مصرفــی کــودکان (توســط مرکــز مطالعاتی کاســیما)
انجــام شــده اســت .ســند ایــن پژوهــش چنــدی پیــش در اختیــار همــه
فعــاالن حــوزه کــودک و نوجــوان قــرار گرفــت( .)1ضمــن تشــکر از رفتــار
ســخاوتمندانه بانیــان ایــن کار ،در ایــن نوشــتار ،بــه آمــار رفتارمصرفــی
کــودکان در زمینــه بــازی میپردازیــم.

در ایــن آمــار کــودکان و نوجوانــان بــه  4دســته تقســیم
شــد هاند:
• 3تا  5سال
• 6تا  11سال
•12تا  14سال
• 15تا  17سال

همچنیــن از نظــر جغرافیایــی ،ســاکنین شــهرهای تهــران ،مشــهد ،اصفهــان،
شــیراز ،تبریــز و کــرج بــه عنــوان «شــهرهای عمــده» و ســاکنین ســایر
مراکــز اســتانها بــه عنــوان «ســایر شــهرها» جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش
را تشــکیل میدهنــد.
در ســه گــروه ســنی اول ،ســؤاالت از والدیــن و در گــروه چهــارم ،ســؤاالت از
خــود بچههــا پرســیده شــده اســت.

کاربران کوچکی که به حساب نیامدهاند
 66درصــد کــودکان و نوجوانــان کل جامعــه آمــاری از گوشــی و تبلــت
اســتفاده میکردنــد .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه هــر چــه ســن
بچههــا کمتــر اســت ســن شــروع اســتفاده از گوشــی و تبلــت هــم
پایینتــر آمــده اســت .اگــر کمــی جزئیتــر بخواهیــم بــه ســن شــروع
اســتفاده از تبلــت و گوشــی در کــودکان زیــر دبســتان بپردازیــم 5 ،درصــد
از شــش ماهگــی!  14درصــد از یــک ســالگی 30 ،درصــد از دوســالگی28 ،
درصــد از ســه ســالگی 20 ،درصــد از چهــار ســالگی و  3درصــد از پنــج
ســالگی اســتفاده از ابــزار دیجیتــال را شــروع کردهانــد .حــدود  90درصــد
اســتفاده ایــن کاربــران کوچــک« ،بــازی» اســت .بــر اســاس ایــن آمــار 50
درصــد کــودکان قبــل از  3ســالگی باز یهــای دیجیتــال را شــروع میکننــد
در صورتــی کــه ردهبنــدی ســنی باز یهــا از  +3ســال شــروع میشــود.
طبیعتـ ًـا اســتفاده از وســایل دیجیتــال بــرای ایــن گــروه ســنی نامناســب یــا
حتــی خطرنــاک اســت .امــا متأســفانه بــر اســاس واقعیــت جامعــه ،توجــه
بــه ایــن گــروه ســنی و ســاخت باز یهایــی کــه بــرای ایــن گــروه ســنی
مناســب باشــد (در کنــار اطالعرســانی بــه والدیــن و فرهنگســازی رفتــار
مناســب مصــرف رســانه) بــه نظــر ضــروری میرســد.

چه بازی؟ از کجا؟
بــر اســاس پاســخ والدیــن و بچههــا بیشــترین فراوانــی باز یهــا بــه
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تفکیــک گــروه ســنی بــه شــرح زیــر اســت:
 3تــا  5ســال :ماشــینبازی ( 15درصــد) ،پــو (بیــش از  8درصــد) ،فکــری
و آموزشــی ( 8درصــد) و انگــری بــرد ( 5.5درصــد) و ســایر باز یهــا هــم
بــا نســبتی بســیار متنــوع و بــا درصدهــای اســتفاده  3و زیــر  3درصــد
بودهانــد.
 6تــا  11ســال :ماشــینبازی ( 34درصــد) ،هیجانــی و بز نبــزن و تیرانــدازی
( 27درصــد) ،ورزشــی مثــل فوتبــال ( 24.5درصــد) ،جورچیــن ( 18.5درصــد)،
معمایــی ( 17درصــد) ،امتیــازی ( 13درصــد) ،ماجراجویــی ( 12درصــد) ،و
ســایر باز یهــا بــا درصدهــای اســتفاده زیــر  10درصــد بودهانــد.
 12تــا  14ســال :هیجانــی و بز نبــزن و تیرانــدازی ( 27درصــد)،
ماشــینبازی ( 22درصــد) ،ورزشــی مثــل فوتبــال ( 22درصــد) ،معمایــی
( 21درصــد) ،اســتراتژی مثــل کلــش آف کلنــز ( 20درصــد) ،امتیــازی (13
درصــد) ،جورچیــن ( 12درصــد) ،ماجراجویــی ( 11.5درصــد) و ســایر باز یهــا
بــا درصدهــای اســتفاده زیــر  10درصــد بودهانــد.
 15تــا  17ســال :هیجانــی و بز نبــزن و تیرانــدازی ( 26.5درصــد) ،اســتراتژی
مثــل کلــش آف کلنــز ( 20.5درصــد) ،معمایــی ( 20.5درصــد) ،ماشــینبازی
( 19درصــد) ،ورزشــی مثــل فوتبــال ( 18درصــد) ،ماجراجویــی ( 12درصــد) و
ســایر باز یهــا بــا درصدهــای اســتفاده زیــر  10درصــد بودهانــد.
حــدود  60درصــد والدیــن ،باز یهــا را از کافــه بــازار و حــدود  28درصــد
نیــز از اینترنــت دانلــود کردهانــد .ســایر اپ اســتورها درصدهــای خیلــی
ی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نکتــه جالــب توجــه ایــن بــود
پایینــ 
کــه در ایــن آمــار بــا وجــود اینکــه حتــی اپ اســتورهایی بــا ســهم دهــم
درصــد نیــز اعــام شــدهاند ،امــا درســابازار بــه عنــوان تنهــا بــازار اختصاصــی
اپلیکیشــنهای کــودک و نوجــوان ،هیــچ ســهمی نداشــت.
باز ی در انزوا و نه چندان هدفمند
بیــش از  80درصــد مجمــوع جامعــه آمــاری ،باز یهــای تکنفــره و
آفالیــن انجــام میدهنــد .در همیــن پژوهــش ،یکــی از نگرانیهایــی مهــم
والدیــن نیــز ،نگرانــی بابــت کاهــش مهارتهــای ارتباطــی فرزندانشــان
اســت .طراحــی باز یهــای گروهــی آفالیــن و باز یهایــی کــه حیــن بــازی
مهارتهــای ارتباطــی بازیکــن را افزایــش دهنــد میتواننــد تــا حــدی
پاســخگوی ایــن نگرانــی باشــند.
در خصــوص هزینــه نیــز ،حــدود  50درصــد کمتــر از  2هــزار تومــان هزینــه
خریــد بــازی میکننــد؛ حــدود  15درصــد نیــز فقــط باز یهــای رایــگان
اســتفاده میکننــد .در ســنین کــم ،بچههــا باز یهــا را بصــورت تصادفــی
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انتخــاب میکننــد امــا هرچــه بزرگتــر میشــوند ،توصیــه گــروه همســاالن
گــران روز (بیــن
بیشــتر در انتخابشــان اثــر دارد .در خصــوص باز یهــای
ِ
 50تــا  180هــزار تومــان) نیــز باز یهــا را توســط والدیــن میخرنــد .خــوب
اســت بدانیــد ســاکنین ســایر شــهرها ،بیــش از ســاکنین شــهرهای عمــده،
بابــت تهیــه بــازی هزینــه پرداخــت میکننــد.
باز یهای ایرانی ،گرافیک ضعیف اما شخصیتهای باحال!
حــدود  70درصــد باز یهــای مــورد اســتفاده ،خارجــی اســت و هــر چــه
ســن بچههــا بیشــتر میشــود اســتفاده از باز یهــای خارجــی نیــز بیشــتر
میشــود .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه اغلــب بچههــا گرافیــک
و جذابیــت باز یهــای خارجــی را بهتــر از باز یهــای ایرانــی میداننــد
امــا اغلــب معتقدنــد کــه شــخصیتهای باز یهــای ایرانــی باحالتــر از
شــخصیتهای باز یهــای خارجــی هســتند .بــه نظــر میرســد باز یســازان
ایرانــی بــا تقویــت گرافیــک باز یهــای خــود میتواننــد در افزایــش ســهم
بازارشــان موفقتــر باشــند.
خوش طعم کردن آموزش با بازی
اغلــب والدیــن گفتــه بودنــد در مواقعــی کــه بچههــا درس یــا امتحــان
دارنــد اســتفاده آنــان از گوشــی و تبلــت را محــدود میکننــد .در کنــار ایــن
موضــوع ،ایــن را هــم بدانیــد کــه پــس از ســرگرمی ،بیشــترین هــدف از
بــازی ،آمــوزش اعــام شــده اســت .بنابرایــن ،باز یهــای آموزشــی جــذاب
میتواننــد بیــن والدیــن و بچههــا طرفــداران زیــادی پیــدا کننــد.
جای خالی اطالعات دقیق
ایــن پژوهــش دربــاره رفتــار مصــرف دیجیتــال بچههــا بــوده ،نــه فقــط
بــازی؛ بنابرایــن اگــر چــه اطالعــات خوبــی در اختیــار دسـتاندرکاران حــوزه
باز یهــای دیجیتــال میگــذارد امــا جزئیــات بســیاری را نیــز در خصــوص
بــازی پوشــش نمیدهــد .بــرای بومیســازی و ســاخت باز یهایــی
متناســب بــا نیــاز و ســلیقه مخاطــب ،شــناخت هــر چــه بیشــتر مخاطــب
الزم اســت .امیــد اســت پروژههــای پژوهشــی بیشــتری در کشــور انجــام
شــود و حاصــل آن در اختیــار تمــام فعــاالن ایــن حــوزه قــرار گیــرد .بــازی
از آنجــا کــه ســهم مهمــی از مصــرف دیجیتــال کــودکان و نوجوانــان را بــه
خــود اختصــاص میدهــد ،نیــاز بــه تأمــل و پژوهــش اختصاصــی و بیشــتر
نیــز دارد.

()1این سند در سایت  cop.irدر دسترس است.
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خدا رحمت کند خالق این بازیها را!
اســبابباز یها یکــی از منابــع مهــم شــناخت بــرای کــودکان محســوب میشــوند .هــر پــدر و مــادری قبــل از بــه
دنیــا آمــدن کودکــش دغدغــه خریــد و فراهــم کــردن لــوازم مــورد نیــاز او را دارد و گاهــی حتــی ســعی میکننــد
چنــان جوانــب کار را درنظــر بگیرنــد کــه یــک روز نیــاز کــودک بــه تعویــق نیفتــد .فرزندشــان را در ســنین مختلــف
در نظرمیگیرنــد و بــه اقتضــای آن وســیلة خاصــی را تهیــه میکننــد .در واقــع اســبابباز یها بخــش مهمــی از
خریدهــای قبــل از تولــد بــه حســاب میآینــد.
بســیاری از پــدر و مادرهــای امــروزی بــه خوبــی بــه یــاد دارنــد کــه بخــش اعظمــی از دوران کودکــی و اوقــات
فراغــت خــود را مشــغول بــازی بــا اســبابباز یهایی کــه بعضـ ًـا ســاده بودنــد امــا ســبب تحــرک زیــادی میشــدند،
ســپری میکردنــد .همچنــان هــم اکثــر متخصصــان و والدیــن آن باز یهــا را بــه باز یهایــی کــه تحــرک کمتــری
ایجــاد میکننــد مرجــح میداننــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا امــروزه بــا نــوع دیگــری از باز یهــا مواجــه
هســتیم کــه ویژگیهــای باز یهــای قدیمــی و ســنتی را نــدارد و مزایــا و معایــب خــود را داراســت.

خوشــبختانه هنــوز والدیــن در ســبد خریــد پیــش از تولــد تبلــت و گوشــی را
قــرار ندادنــد امــا کــودکان بــه زودی از همــان روزهــای اول بــا ایــن وســیله
آشــنا میشــوند و چیــزی نمیگــذرد کــه کودکــی کــه هنــوز بــا دنیــای
اطــراف خــود آشــنا نیســت میتوانــد بــا مهارتــی بــاال مراحــل باز یهــای
رایان ـهای را یکــی پــس از دیگــری طــی کنــد .مــا بزرگترهــا هــم غــرق در
خوشــحالی کــه کــودکان امــروز واقعـ ًـا باهــوش هســتند؛ مــا تــا ســن فــان
و بهمــان کارهــای ســاده بــا گوشــی را هــم نمیتوانســتیم انجــام بدهیــم.
امــروزه ،باز یهــای رایانــهای ،موبایلــی ،کنســولی و باز یهــای اینترنتــی
و آنالیــن کــه بــه مجموعــۀ آنهــا «باز یهــای الکترونیکــی یــا دیجیتــال»
میگوییــم چالــش بزرگــی در امــر فرزندپــروری بــه حســاب میآیــد.
بســیاری از والدیــن در تعامــل بــا فرزندشــان دربــارة ایــن باز یهــا دچــار
مشــکل هســتند و نمیتواننــد بــه درســتی آن را مدیریــت کننــد.
فرامــوش نکنیــم در امــر تربیــت فرزنــدان و مدیریــت رفتــاری آنهــا بایــد بــه
دو نکتــة مهــم توجــه کنیــم .ایــن مــوارد اغلــب همــان خطاهایــی هســتند
کــه اکثــر والدینــی کــه بــا مدیریــت باز یهــای الکترونیکــی در منــزل دچــار
مشــکل هســتند بــه آن مرتکــب میشــوند.
اولیــن مســئله نداشــتن قوانیــن ثابــت و پایبنــدی بــه آنهاســت .از طرفــی
مــادران و پــدران مخالــف اســتفاده تمــام وقــت بچههــا از باز یهــای
دیجیتــال در اوقــات فراغتشــان هســتند؛ امــا بــه محــض پیشآمــد
بحــران در خانــواده بــرای سرگرمســازی کــودک از ایــن وســیلهها اســتفاده
میکننــد .بــه کــ ّرات دیدهایــم کــه کــودک در مطــب دکتــر بیقــراری
میکنــد و والدیــن اجــازة بــازی بــا گوشــی و تبلــت را صــادر میکننــد و
در دل میگوینــد خــدا رحمــت کنــد پــدر مختــرع ایــن باز یهــا را! یــا بــه
دلیلــی والدیــن بایــد منــزل را تــرک کننــد و مجــدد اجــازة اســتفاده را صــادر
و یــا حتــی آن را توصیــه میکننــد؛ پســرم یــا دختــرم بــا تبلتــت بــازی
کــن تــا مــن برگــردم .بــه چیــزی دســت نــزن فقــط بــا تبلتــت بــازی کــن!
اینهــا مــواردی اســت کــه فرزنــدان مــا را دچــار تناقــض میکنــد و خــود
مــا را در مدیریــت ،کنتــرل و اســتفادة صحیــح دچــار مشــکل میســازد.
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم اگــر میخواهیــم اولیــن گزینــة کــودک مــا
انتخــاب باز یهــای دیجیتــال نباشــد ،بایــد ایــن اولیــن انتخــاب خودمــان
را نیــز در مواقــع کمــی غیرطبیعــی یــا بیحوصلگیمــان اصــاح کنیــم.
پــدر یــا مــادر خســته هســتند ،حوصلــه ندارنــد ،اجــازة زمــان بــازی دو برابــر
میشــود .اینهــا نکاتــی اســت کــه در کل خودمــان را گرفتــار میکنــد.
پــس دقــت کنیــم .قوانیــن ثابتــی بــرای منــزل وضــع کنیــم و در همــة
شــرایط بــه آن عمــل کنیــم .بــه طــور مثــال اگــر میگوییــم روزی یــک
ســاعت بــازی دیجیتــال ،همــة افــراد منــزل موظــف هســتند کــه ایــن
مســئله را رعایــت کننــد .حتمـ ًـا از قبــل بــه فکــر مواقــع بحــران و همــان
اســتثناهای معــروف باشــیم و بــه جایگزینهــا فکــر کــرده باشــیم .لیســتی
از فعالیتهــای جایگزیــن ،تهیــه کنیــد و در شــرایط مــورد نیــاز بــه ســراغ
آن برویــد .آنهــا را بــه فرزندتــان پیشــنهاد دهیــد یــا در صــورت الزم آن
را بــرای او فراهــم کنیــد .اگــر از قبــل بــه جوانــب کار فکــر کــرده باشــیم،
میتوانیــم بــه خوبــی اوضــاع را مدیریــت کنیــم .چیــزی کــه مهــم اســت
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ایــن اســت کــه خودتــان مــدام بــر همزننــدة قوانینتــان نباشــید.
امــا خطــای دوم خودمــان هســتیم .تــا از کار فــارغ میشــویم ،یــا بــه
رختخــواب میرویــم ،میخواهیــم کمــی اســتراحت کنیــم ،منتظریــم ،و
بســیاری مــوارد مشــابه ،تنهــا گزینــة انتخابــی مــا گوشــی یــا تبلــت اســت.
چهطــور میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کودکــی کــه صبــح تــا شــب
کنــار ماســت و قــدم بــه قــدم از مــا میپرســد ،بــه مــا نــگاه میکنــد،
انتخابــی جــز ایــن را داشــته باشــد .مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر بــه ســبب
نقــش مهمــی کــه در تربیــت کودکمــان داریــم بایــد بــه تکتــک
انتخابهایمــان فکــر کنیــم و بــدون اندیشــه و ســهلانگارانه از کنارشــان
نگذریــم ،بایــد بدانیــم همیــن انتخابهــای فردیماســت کــه محصولــش
میشــود آموزشهــای مؤثــر و در نهایــت ویژگیهــای رفتــاری فرزندمــان.
هــر لحظــه بــه انتخابهــا و رفتارتــان فکــر کنیــد و آگاهانــه برگزینیــد.
در کل میتوانیــم بگوییــم خطــای دوم هــم از خطــای اول ناشــی میشــود.
بیقانونــی تمــام زندگــی مــا را فراگرفتــه و مــا عمومـ ًـا آدمهایــی بــا ســبک
زندگــی هــر چــه پیــش آیــد خــوش آیــد هســتیم .در توضیــح خطــای دوم
گفتیــم بــدون برنامــه از گوشــی اســتفاده میکنیــم .توجــه داشــته باشــید
برنامــه نداشــتن مســاوی اســت بــا بیقانونــی .قانونهــا کنــار هــم قــرار
میگیرنــد و برنام ـ ه را تنظیــم میکننــد .بارهــا مشــاهده کردیــم کــه اکثـ ً
ـرا
افــراد در متــرو گوشــی خــود را درمیآورنــد و مشــغول بــازی میشــوند.
ایــن بدیــن معناســت کــه ایــن افــراد بــرای زمــان داخــل متــروی خــود
برنامــه از قبــل تعیینشــدهای ندارنــد و بــه اقتضــای موقعیــت و بــرای
جلوگیــری از حوصلــه ســررفتن دســت بــه گوشــی شــدهاند و در ادامــه
یعنــی ایــن افــراد قوانیــن از پیــش تعیینشــدهای نیــز ندارنــد؛ یعنــی
قانــون یــا حــد مشــخصی بــرای کار بــا گوشــی وجــود نــدارد ،یعنــی قانونــی
بــرای میــزان بــاز ی هــم وجــود نــدارد .خبــری از قوانیــن ســلبی کــه نیســت،
قوانیــن ایجابــی هــم وجــود نــدارد .مــن چــه کارهایــی بایــد انجــام دهــم؟!
خالصــه کالم آنچــه بایــد قبــل از هــر چیــز بــرای پدرهــا و مادرهــا روشــن
شــود ایــن اســت کــه بــدون برنامــه نمیتــوان وارد گــود فرزندپــروری
شــد .بایــد از قبــل قوانیــن مــا ،بایدهــا و نبایدهــای مــا بــه صــورت واضــح
بــرای هــر دو والــد مشــخص باشــد .ابتــدا قوانیــن و برنامههــای ویــژه
خودشــان بــه کار بســته شــود و در ادامــه قوانیــن و برنامــه مربــوط بــه
فرزنــدان اجــرا ،پیگیــری و نظــارت شــود .واضــح اســت بحــث باز یهــای
الکترونیکــی یــا دیجیتــال هــم مســتثنا از ایــن قاعــده نیســت .بایــد والدین
بــه طــور مشــخص در مــورد آن گفتوگــو کننــد و قوانیــن مربــوط بــه خــود
و فرزندانشــان را تنظیــم کننــد و در مــورد اجــرای قوانیــن و نظــارت بــر
عملکــرد افــراد خانــواده اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
منابع:
نظریههای یادگیری (هرگنهان ،ترجمة علیاکبر سیف)
کتاب راهنمای کامل تربیت کودک (نشر صابرین)
کودکان نافرمان (بارکلی ،ترجمة حمید علیزاده)
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تجربیات مفصل یک مهندس رایانه از سمنان
از شهرهای مختلف

تجربیات والدینی

از زبان یک پژوهشگر هنر و مدیر پروژه ساخت بازی
شغل من گیم هست .بازی نباشه زندگی من رو هواست!
من دو فرزند دارم .یک پسر  6ساله و یک دختر  1ساله.
پســرم اجــازه داره روزی تــا یــک ســاعت گیــم موبایلــی بــازی کنــه.
تمــام باز یهایــی کــه روی گوشــیم نصبــه رو میدونــم چیــه
وخــودم بــراش نصــب کــردم.
پــر چالشتریــن مســأله مــا ،تنــوع طلبــی در نصــب بــازی هســت.
پســر مــن دوســت داره باز یهــای زیــاد نصــب کنــه و هنــوز بــازی
قبلــی تمــوم نشــده بــازی جدیــدی میخواهــد .از اونجایــی کــه
باز یهــای جدیــد رو بایــد بررســی کنــم بایــد قبــا بازیــش کنــم و
تــا ندونــم چیــه نمیــذارم بــازی کنــه .بررســی بــازی چــون زمــان بــر
هســت چالشــی بــرای مــن شــده!
قانــون بــازی کــردن در خانــه مــا :بــازی بایــد زمــان خاصــی داشــته
باشــه .پســرم میتونــه حداکثــر یــک ســاعت بــازی کنــه و بعــد از
نیــم ســاعت بایــد اســتراحت کنــه .در بیــن ایــن بــازی ویدئویــی
بــازی فیزیکــی هــم داریــم .دختــرم تــا دو ســالگی اجــازه بــازی
نــداره؛ پســرم هــم نداشــت.

مــا دو کــودک شــش ســاله و شــش ماهــه داریــم؛ اولــی پســر دومــی
دختــر!
پســر شــش ســالهام از ابتــدای آشــنایی بــا رســانه تحــت نظــارت ،هدایــت
و مشــارکت والدیــن بــوده اســت (هرچنــد ناقــص) ،طــی ســالهای
گذشــته چنــد بــازی کامپیوتــری در اختیــارش قــرار گرفــت و همــراه
بــا بنــده قــدری بــازی کردیــم کــه اینجــا مهمتریــن هایــش را برایتــان
بیــان میکنــم:
حدود  3سالگی
Machinarium :
بنــده بــازی میکــردم و توضیــح م ـیدادم و او بــا لــذت دنبــال میکــرد
و هــر روز حــدود  30دقیقــه وقــت میگذاشــتیم تــا بــه انتهــا رســید.
بعــد از آن تــا االن حداقــل دوبــار دیگــر از اول تــا آخــرش را رفتهایــم و
مرحلههــا را کمکــم خــودش بــه پایــان بــرده اســت.
حدود چهار یا پنج سالگی
NFS: Hot Pursuit 2010
قــدری کنــار هــم بــازی میکردیــم و مــن متوجــه شــدم دوســت دارد.
چــون ممکــن بــود حــوادث بــازی در خیابآنهــای شــهر اتفــاق بیفتنــد
لــذا کنــار گذاشــته شــد.
بایــد بگویــم کــه در کنــار اینهــا در باز یهــای کامپیوتــری باز یهــای
پازلــی و فکــری دیگــر نیــز بــوده انــد و اخیــرا Microsoft Flight
 Simulator Xرا شــروع کردهایــم ،البتــه کامــا بــه عنــوان یــک
ســرگرمی .چــون خــودم برایــش فیلمهــای مختلــف دانلــود میکــردم
و میکنــم و بــا هــم میبینیــم و برایــش در ایــن مــوارد توضیــح
میدهــم ماننــد انیمیشــن ســینمایی  inside outو در مــورد باز یهــا
نیــز برایــش توضیــح میدهــم لــذا مــرا بــه عنــوان مرجــع پذیرفتــه
اســت.
َ
از طرفــی چــون کار بنــده بــا کامپیوتــر اســت مســایلی ماننــد تولیــد اپ
و کار بــا فتوشــاپ را نشــانش دادهام و بیشــتر تمایــل دارد بــا کامپیوتــر
یــک کار مفیــد انجــام دهــد .بــه قــول خــودش کارهایــش را انجــام دهــد
مثــا در برنامــه وورد تایــپ کنــد .در حــال حاضــر خیلــی خیلــی کــم و
بــه نــدرت ســراغ کامپیوتــر را بــرای بــازی میگیــرد.
از طرفــی در موبایــل از حــدود ســه ســالگی باز یهــای نظیــر مــوارد زیــر
را انجــام مـیداده اســت:
dinosour farm free
Dinosaur Rescue: Trucks
repair of trains, railway station
tiles hop ,train race
weaphones ,rotator ,flippy race
قطارشادی
فوتبال ضربه آزاد 2
دهکده شادی
و نظیــر آنهــا را بــازی میکــرد و کال بــه مجموعــه باز یهــای
Yatelandعالقــه دارد.
همچنیــن بایــد بگویــم کــه قانونهایــی در خانــه داریــم کــه چــون بنــده

و همســرم رعایــت میکنیــم پســرم نیــز انجــام میدهــد .بــه عنــوان نمونــه
خودمــان در خانــه بســیار کــم از گوشــی و کامپیوتــر اســتفاده میکنیــم
لــذا بــرای او هــم زمــان اســتفاده ،محــدود اســت  :حداکثــر  30دقیقــه
پشــت ســرهم و تقریبــا حداکثــر روزی دو بــار.
اجــازه اتصــال اینترنــت را نــدارد :کمــا اینکــه اگــر دختــرم بغلــم باشــد
خانمــم بــه مــن تذکــر مــی دهــد کــه اینترنــت گوشــی را خامــوش نگــه
دارم .یعنــی بــه هــم تذکــر دادن و پذیرفتــن در جمــع خانوادهمــان امــری
عــادی شــده اســت.
در گوشــی از  app lockاســتفاده میکنیــم و در خصــوص چرایــی آن نیــز
برایــش توضیــح دادهام و پذیرفتــه اســت .البتــه در گوشــی ،فایــل خاصــی
کــه او نبایــد ببینــد ،نداریــم و اســتفاده از اپ الک (قفــل برنامــه هــا) بــرای
جلوگیــری از آســیبهای احتمالــی اســت .خیلــی از مواقــع جانشینســازی
را تجربــه کردهایــم .مثــا ُکشــتی گرفتــن بــا بنــده بــرای پســرم از هــر بــازی
موبایلــی دوســت داشــتنیتر اســت و اگــر موبایــل دســتش باشــد ســریع
آنــرا کنــار میگــذارد و میآیــد بــه کشــتی گرفتــن بــا بنــده یــا شترســواری
(جزئــی از باز یهایــی کــه خواهــر شــش ماه ـهاش هــم مشــارکت دارد) و
غیــره!!!!!
بــا هــم در خانــه چیزهایــی میســازیم و بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات
بــا هــم در اینترنــت ســرچ میکنیــم!
خیلــی از مواقــع بــا هــم انیمیشــن مناســب کــودک یــا بخشهــای
مناســب از فیلمهــای دیگــر را میبینیــم و بــا هــم در موردشــان حــرف
میزنیــم .تقریبــا هــر شــب برایــش قصــه میگوییــم :عمدتــا بنــده از
خــودم قصــه میســازم و خیلــی از مــواردی کــه نیــاز بــه اقنــاع دارد را در
قصههــا میگنجانــم.
نکتــه :در هــر حــال مجبوریــم از گوشــی بــه عنــوان وســیله ســرگرم کننــده
اســتفاده کنیــم:
وقتــی مســجد میرویــم ،وقتــی نمــاز جمعــه میرویــم ،یــا هــر جایــی کــه
کار دیگــری نمیشــود کــرد و حوصل ـهاش ســر رفتــه اســت ،البتــه همیــن
جاهــا هــم اگــر پســرعمهاش یــا یــک نفــر را بــرای بــازی پیــدا کنــد دیگــر
نیــازی بــه گوشــی نیســت!!!!
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نکتــه  :هرجــا کـمکاری کردهایــم یــا ســرمان شــلوغ بــوده اســت :رجــوع او
بــه تلویزیــون و موبایــل هــم بیشــتر شــده اســت.
نکتــه  :خیلــی از مواقــع ،خســتگی مــا و کــم بــودن انــرژی مــا باعــث
میشــود ،نتوانیــم بــرای بــازی و غیــره کنــار او باشــیم .لــذا خودخواســته
او را بــه ســمت بــازی بــا گوشــی یــا دیــدن فیلــم از کامپیوتــر هدایــت مــی
کنیــم و البتــه حضــور بچــه دوم و نیازهــای مراقبتــی او نیــز دلیلــی بــر
ایــن موضــوع اســت.
نکتــه :ســعی کــردهام او را بــه ســمت اســتفاده صحیــح از کامپیوتــر و
موبایــل هدایــت کنــم.
تجربه رزتا استون فارسی را داشتیم ،کوتاه مدت ،نا موفق.
علــت :اصــا آشــنایی بــا فارســی نداشــت و خودمــان هــم تصمیــم گرفتیــم
بــرای جلوگیــری از اختــال بــا نظــام آموزشــی دبســتان ،رزتــا اســتون را
کنــار بگذاریــم.
تجربــه رفتــن بــه ســمت فتوشــاپ یــا حتــی افترافکــت یــا ضبــط صــدا بــا
 AUDITIONرا داشــتیم .عالقهمنــد اســت بــه ایجــاد تصاویــر یــا محتــوا
توســط خــودش امــا بــا توجــه بــه عــدم مهــارت و عــدم درک زبــان انگلیســی
زود خســته میشــود لــذا هیــچ اصــراری نورزیدیــم.
تجربــه نــرم افزارهــای نقاشــی را داشــتیم .بــه نظــر مــن در کل منفــی اســت:
چــون کــودک در کامپیوتــر بــه خاطــر قالبهــای آمــاده ،بهتــر از روی کاغــذ
عمــل میکنــد لــذا در کل تمایــل بــه نقاشــی بــا دســت و روی کاغــذ را
کاهــش میدهــد.
نکتــه :باز یهایــی کــه اصــا باختــن ندارنــد را خیلــی بیشــتر دوســت دارد.
مثــل باز یهــای ســری  YATELANDکــه گفتــه شــد .یــا باز یهــای کــه
باختــن او را بــه اول بــازی منتقــل نمیکنــد ،مثــل فوتبــال ضربــه آزاد.
نکتــه :در باز یهایــی ویدئویــی کــه انجــام دادیــم بــه طــور مشــخص روی
رفتــار و طــرز فکــرش در محیــط واقعــی تاثیــر مــی گــذارد.
لــذا  NEED FOR SPEEDو یــک بــازی جنگــی نیمــه خشــن و بــدون
خونریــزی کــه اســمش را یــادم نیســت را نیــز حــذف کردیــم و توانســتم
بــا بــازی  MACHINARIUMمبانــی حــل مســاله را بــه او یــاد دهــم کــه
اتفاقــا بــه نحــو خوبــی بــه محیــط واقعــی نیــز گســترش پیــدا کــرد.

•

مختصر و مفید از زبان یک طلبه
بچههــای مــا ( ۵ســاله و  ۲ســاله) بــا گیمهــای ویدئویــی آشــنا نیســتند!
یعنــی هیــچ گیمــی روی موبایــل و لــپ تــاب نداریــم تــا آشــنا شــوند!!
کمبــودی هــم احســاس نمیکننــد چــون هنــوز وارد گروههــای دوســتانی
کــه اهــل گیــم هســتند ،نشــدند!!
بــه نظــر مــن شــما هــم بــرای خانوادههایــی کــه بچههــای زیــر  ۷ســال
دارنــد ،گیــم ویدئویــی پیشــنهاد ندهیــد! و بگذاریــد بچــه انــرژ یاش را بــا
باز یهــای فیزیکــی و واقعــی تخلیــه کنــد.
تــازه مــا تلویزیــون هــم در خانــه نداریــم! و احتمــاال اهالــی رســانه و گیــم
بــه مــا خشــکه مذهــب یــا دگــم در اســتفاده از ایــن ابــزار بگوییــد! یــا
مخاطبیــن شــما بگوینــد« :آخــی طفلــی بچههایــی کــه زیــر دســت ایــن
پــدر و مــادر عصرحجــری بــزرگ میشــن!»
بــد نیســت بگوییــم کــه از نظــر بعضــی مخاطبیــن شــما مــا خیلــی شــلخته
و کثیــف هــم هســتیم! چــون اجــازه میدهیــم بچههــا گِل بــازی کننــد،
کار ســفال انجــام بدهنــد ،شــن بــازی کننــد یــا گل در گلــدان بکارنــد.

تجربیات والدینی از زبان یک باز یساز اهل شهر شیراز
مــن از کودکــی بــا کنســولهای کمــودور ،آتــاری ،نینتنــدو ،ســگا و حتــی
تاحــدودی پــی اس و ایکــس باکــس و بعــد از آن بــا انــواع باز یهــای
رایانــهای درگیــر بــودهام و بــه حــدی عالقــه و کنجــکاو بــودم تــا اینکــه
رشــته تخصصـیام دانشــگاه در ایــن زمینــه بــود .کســب و کار فعلــی مــن
نیــز در همیــن موضــوع البتــه بــا رویکــرد تولیــد باز یهــای بومــی ملــی و
ایرانــی اســامی اســت.
مــا ســه  3فرزنــد داریــم کــه یکــی از آنهــا پســر  9ســاله و دو فرزنــد دیگــر
مــا نیــز دخترانــی بــه ترتیــب  6و  3ســاله هســتند .بایــد بگویــم کــه هــر
ســه فرزنــد مــا بــه گیــم هــای ویدیوئــی بــازی میکننــد .هــر کــدام از
بچههــا نیــز بــرای خودشــان تبلــت و گوشــی مخصــوص بــه خودشــان
دارنــد .البتــه باز یهــای مرتبــط بــا هــر کــدام را مــن یــا مادرشــان نصــب
میکنیــم .البتــه اجــازه میدهیــم کــه پســرمان خــودش نیــز بــه جســتجو
در اپ اســتورها مشــغول شــود و بــا نظــارت دورادور اجــازه میدهیــم نظــر
و عقیدههــای خــودش را در مــورد هــر بــازی مــورد بررســی قــرار دهــد.
البتــه باز یهایــی کــه در اپ اســتورهای مطمئــن و مــورد تاییــد مــا قــرار
دارد.
بچههــای مــا بیــش از  90درصــد وقتشــان را بــا تبلــت و گوشــی و حــدود
 10درصــد وقتشــان را بــا رایانــه بــازی میکننــد .چــون هنــوز اجــازه خریــد
کنســول را بــه پســرم ندادهایــم و ســن  10ســال را بــرای خریــد و اســتفاده از
آن در نظــر گرفتهایــم .پرچالشتریــن مســئله مــا بــا بچههــا در خصــوص
گیمهــای ویدیوئــی ،مــدت زمــان اســتفاده و مدیریــت زمــان دسترســی
آنهــا بــه باز یهاســت.
در خصــوص قوانینــی کــه در خصــوص بــازی کــردن بچههــا وضــع کردهایــم
بایــد بگویــم کــه مــا در حــوزه محتواهــا و رده ســنی باز یهــا از کودکــی بــا
آنهــا صحبــت و اجــازه میدهیــم از دایــره باز یهــای مرتبــط بــا ردههــای
ســنی خودشــان ،هــر بــازی کــه مدنظرشــان هســت را انتخــاب کننــد و
ایــن نــوع آزاد گذاشــتن آنهــا بــرای انتخــاب باعــث راضــی بودنشــان
میشــود ،تــا جایــی کــه بــه هیــچ وجــه حــس محدودیــت و یــا اســتفاده از
باز یهــای ردههــای ســنی دیگــر را ندارنــد.
در خصــوص زمــان بــازی بــرای بچههــای بــاالی  6ســالمان نیــز در
تابســتان بــه جــای تعییــن یــک ســاعت خــاص ،اجــازه اســتفاده از تبلــت
را در طــول روز بــه خودشــان محــول کردهایــم .منتهــی از صبــح میداننــد
امــروز بایــد 1ســاعت مطالعــه کتــاب1 ،ســاعت کارهــای روزمــره درســی و
کالسهــای تابســتانی و 1ســاعت بــازی داشــته باشــند و ایــن مدیریــت
زمــان را بــه خودشــان واگــذار میکنیــم و اگــر ایــن قانــون را رعایــت نکننــد
میداننــد کــه فــردا ایــن زمانهــای ســرگرمی و تفریحــی نصــف خواهــد
شــد و ایــن مدیریــت زمانبنــدی و تقســیم ســاعات در حــال حاضــر بــه
خوبــی جــواب داده اســت.

یک پژوهشگر علوم اعصاب و آشنا با باز یهای دیجیتال
بنــده در دوران کودکــی شــاید حــدود  6ســالگیام ،بــا باز یهــای اولیــه
گیــم کــه دو خــط بــود بــا یــک نقطــه آشــنا شــدم و حتــی بــازی کــردم.
بــرای آن موقــع خیلــی هــم جالــب و هیجــان انگیــز بــود .بعدهــا بــا آمــدن
آتــاری تــا دوران نوجوانــی بــا ایــن وســیله هــم بــازی میکــردم ،امــا
بــه صــورت تفریحــی و در زمآنهــای تعطیلــی تابســتان کــه باز یهــای
محــدودی داشــت .امــا دیگــر بــا پلــی استیشــن و ردههــای باالتــر بــازی
نکــردم ،چــون مشــغول درس بــودم و در زمآنهــای بیــکاری هــم نقاشــی و
طراحــی میکــردم و تمایلــم بــه بــازی از بیــن رفتــه بــود .بــا تولــد دختــرم
و بــرای مشــغول کــردن او کــه بتوانــم بــه او غــذا بدهــم دوبــاره بــه دنیــای
باز یهــای دیجیتــال وارد شــدم.
مــن یــک دختــر دارم کــه تــازه وارد  11ســالگی شــده اســت .از حــدود دو
ســالگی کــه او میتوانســت دکمههــای کامپیوتــر را بــا مهــارت فشــار دهــد
بــازی را آغــاز کــرد .در آن زمآنهــا باز یهــای موبایلــی خیلــی رایــج نبــود،
چــون هنــوز موبایلهــای بــا کیفیــت امــروزی بــرای نصــب باز یهــای
جــذاب بچــه هــا وجــود نداشــت .یکــی از جذابتریــن باز یهایــی کــه
دختــرم دوســت داشــت و مشــغول میشــد باز یهــای  dressingو
بچ ـهداری بــود .بــازی  top to tenکــه دو شــخصیت اصلــی بــوا و کــواال
کــه یــک ســگ آبــی و یــک کــواالی زرد بــود بــا گرافیــک و حــرکات ســاده و
آســان بســیار ،بــرای کــودک ســه ســاله مــن و تــا  7ســالگی او هــم جــذاب
بــود و معمــوال هــر کودکــی بــه منــزل مــا میآمــد ،میخکــوب ایــن بــازی
میشــد .بعدهــا باز یهایــی مثــل  farmerکــه مزرعــه را بایــد پــرورش
م ـیداد و مــرغ و تخممــرغ و گاو و شــیر و غیــره داشــت جــزء باز یهــای
مــورد عالقــه او شــد .البتــه ایــن بــازی بــرای مــن هــم جــذاب شــد و
مــن نیــز ســاعتها بــازی میکــردم .در اینترنــت باز یهــای زیــادی کــه
آواتــار آنهــا شــخصیتهای کارتونــی بــود مثــل بــاب اســفنجیِ ،بنتِــن
و غیــره وجــود داشــت و آنهــا مــورد عالقــه دختــر مــن و دیگــر بچــه
هــا بــود .همیشــه در اینترنــت دنبــال باز یهایــی بــا مضامیــن اســامی
میگشــتم ،امــا متاســفانه چیــزی کــه بــدرد ایــن ســنین بخــورد پیــدا
نمیکــردم .گاهــا در کتــاب فروشــیهای اســامی ســیدیهای آموزشــی
تهیــه میکــردم کــه محتــوای بــازی داشــته باشــد ،امــا اصــا جذابیــت الزم
را نداشــت .تــا اینکــه خــودم بــا توصیــه بــه موسســه فانــوس بــرادرم کــه
تولیــدات دیجیتــال اســامی دارنــد و مخصوصــا در حــوزه آمــوزش بچههــا
کار میکننــد ،یــک بــازی چنــد مرحلــهای ماننــد باز یهــای اســتراتژیک
ســاده ســیمز طراحــی کردیــمُ .خــب در کل خــوب بــود امــا ایرادهــای فنــی
زیــادی داشــت کــه باعــث میشــد بدلیــل خطاهــای بــاال جذابیــت خــود را
از دســت بدهــد ،امــا چــون بودجــه زیــادی نداشــتند ،برایشــان مقــدور نبــود
کیفیــت کار را بــاال ببرنــد .نــام ایــن بــازی حامــد و حــوری بــود .کــم کــم
بــا آمــدن گوش ـیهای جدیــد و کیفیــت تصویــری بــاال ،دختــرم کامپیوتــر
را کنــار گذاشــت و ســراغ گوشــی رفــت .مــن نیــز ســعی میکــردم بــا او و
کنــارش باشــم و گاهـ ًـا بــا هــم بــازی کنیــم .بــه او بازخــورد م ـیدادم کــه
مثــا از ایــن خانــم خوشــم نمیــاد چــون ظاهــر نامناســبی دارد .ایــن لبــاس
بهتــر اســت چــون بــا حیــا اســت .ســعی میکــردم در کنــار لذتــی کــه از
بــازی میبــرد و ذهــن او فعــال میشــود ،بعضــی مفاهیــم مذهبــی را کنــار
آن القــا کنــم .او تــا دو ســال پیــش بیشــتر بــه باز یهایــی کــه ســرعت و
دقــت بــاال نیــاز دارد عالقمنــد بــود و کمتــر ســراغ باز یهایــی کــه آرام بــود
و بایــد معمایــی را حــل میکــرد یــا ســوالی را جــواب م ـیداد مــی رفــت.
امــا زمانــی کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن آموخــت بــه ســراغ باز یهــای
ســوالی  4جوابــی و امثــال آن آمــد .بایــد بگویــم کــه همیشــه چالــش
ســرعت و دقــت ،جــذاب و ســرگرم کننــده اســت .میتوانــم رونــد عالقــه
دختــرم بــه باز یهــا را اینگونــه بگویــم.
 2تــا  6ســالگی :باز یهــای داســتانی بــا شــخصیتهای بیشــتر آشــنای
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تجربیات والدینی در خصوص باز یهای دیجیتال از زبان یک معلم و
پژوهشگر فرهنگ و رسانه
بـه عنـوان یـک «معلـم» سـواد رسـانهای کـه ده سـال اسـت در جلسـات
آموزشـی اولیـا و مربیـان بیـش از هـر چیـز بـر روی «آداب مصـرف
رسـانهها» و «مدیریـت رسـانه در خانـواده» تأکیـد میکنـم ،بارهـا بـا
ایـن سـؤال مواجـه شـدهام کـه« :خـودت در خانـه بـا مصـرف رسـانهای
بچههایـت چـه میکنـی؟»
از طـرف دیگـر ،تجربـهی من در شـش سـال گذشـته به عنـوان «پدر» یک
جفـت دوقلـوی پسـر و دختـر بـرای خیلیهـا کـه دوسـت دارند از شـرایط
خـاص یـک خانـهی دوقلودار سـر در بیاورند جالب و شـنیدنی اسـت.
هـر چنـد کـه مقولـهی تربیـت آنقـدر پیچیـده و چندعاملـی و زمانمنـد
ً
واقعـا موفقیـت یـا عـدم موفقیـت مـن در مدیریـت رسـانه در
اسـت کـه
خانـهی خـودم به این سـادگی قابل مشـاهده و اندازهگیـری و الگوبرداری
نیسـت ،امـا از بـاب شـاهد مثـال بـرای درسهایـی کـه میدهـم گاهـی
اوقـات قابـل اتـکا اسـت .در اینجـا نکتههـا و برشهایـی از ماجراهـای
دوقلوهـا و رسـانه در خانـواده را مـیآورم کـه به نظرم قابـل تأمل و مفید
اسـت .البتـه اینهـا برداشـتهای پدرانـهی مـن از ماجراهـای دوقلوها و
رسـانه اسـت .مادرهـا همیشـه حرفهـای خودشـان را دارنـد!
گام اول :انتخاب مادر!
نیـاز بـه مقدمهچینـی و اسـتدالل خاصـی نـدارد .تربیـت فرزنـد ،کار
«مـادر» اسـت و هـر چقـدر که پدرهـا بخواهنـد در این موضـوع تخصصی
دخالـت بکننـد ،نـه میسـر اسـت و نـه مفیـد .کار پـدر ،هدایـت و حمایت
از برنامههـای تربیتـی مـادر اسـت .توصیـهی پدرانـهی مـن بـه همـهی
دوسـتانم کـه در آسـتانهی ازدواج هسـتند ایـن اسـت کـه بـه دنبـال یک
ً
(ایضـا یک مادرزن خـوب!!) چـون از آن لحظهای که
مـادر خـوب بگردنـد!
بچهتـان را در بیمارسـتان بـه بغلتـان میدهنـد دیگـر کار خاصـی بـرای
اصـل و اسـاس تربیـت فرزنـد از شـما بـر نمیآیـد .البتـه ایـن نکتـه رافع
مسـئولیتهای پدرانـه شـما نیسـت .امـا بایـد انتظاراتتـان را از خروجـی
تربیـت خانوادگـی بـا توجـه بـه شـخصیت همسـرتان تعدیـل کنید.
تربیـت بـا «انتخـاب مـادر» آغـاز میشـود و بعـد از آن« ،انتخابهـای
مـادر» اسـت کـه تربیـت را شـکل میدهـد .اگـر تـوی کوچـه و خیابـان و
دانشـگاه و اینترنـت ،دنبـال چشـم و ابـرو و خـط و خـال یـار میگردیـد،
ً
بعـدا بتوانیـد تربیـت فرزندتـان را هدایـت و
تضمینـی وجـود نـدارد کـه
حمایـت کنیـد .از مـن میشـنوید ،علاج واقعـه قبـل از وقـوع بایـد کرد!

کارتونــی ،ســرعت و تنــوع کــم ،تکــرار بــاال و گرافیــک ســاده بــا کنتراســت
رنگــی بــاال ،خنــده دار.
 6تــا  8ســالگی :بــازی بــا ســاختار بــرد و باخــت و پیشــرفت مرحلــهای،
ســرعت باالتــر ،تنــوع بیشــتر .مانــدگاری ســر هــر بــازی کمتــر مــی شــود.
 8تــا  10ســالگی :میــل بــه باز یهــای گروهــی در واقعیــت و یــا دنیــای
مجــازی .هــر چــه بــازی از ســرعت و دقــت باالتــر برخــوردار باشــد جذابتــر
اســت و کــودک خــود را در یــک جنگــی تصــور میکنــد کــه بایــد بــر آن
پیــروز شــود .میــل بــه باز یهــای شــوتر و مســابقهای.
 10تــا  :12میــل بــه باز یهایــی کــه نیــاز بــه حــل مســئله بیشــتر
بهخصــوص در حــوزه ســواد فارســی و ریاضــی و اطالعــات عمومــی دارد.
میــل بــه باز یهــای بــا ســرعت و دقــت پیچیدهتــر وجــود دارد .در ایــن
مرحلــه کــودک عالقــه دارد عــاوه بــر ســرگرمی ،چیزهایــی را از بــازی یــاد
بگیــرد ماننــد فرهنــگ ،تاریــخ و غیــره.
در هــر دوره چالشهــای مربــوط بــه خــود وجــود دارد ،امــا همیشــه فقــدان
باز یهایــی بــا محتــوای اســامی ملــی مشــهود اســت .کــودک بــا غــرق
شــدن در ایــن باز یهــا در آداب و رســوم غربیهــا غــرق میشــود.
لباسهــای آنهــا ،معامــات آنهــا ،جش ـنها و رفتــار آنهــا و در نهایــت
شــخصیتهای کارتونــی و ســینمایی آنهــا همــه و همــه بــرای او جــذاب
اســت و خالصــه کامــا بــه آنهــا مانــوس مــی شــود .ایــن بزرگتریــن تهدیــد
اســت.
بــا افزایــش ســن ،میــل کــودک بــه خلــق و نــوآوری بــاال مــیرود و
باز یهایــی کــه در آن کــودک  ۱۰ســاله طــراح و خــاق اســت مثــل
فیلمســازی یــا چهرهپرداز یهــای حرفــهای بســیار مــورد اســتقبال اســت.
هــر چنــد از همــان ابتــدا باز یهــای درســینگ و آرایشــی یــا ســاختن
آدمکهــا جــذاب و هیجانانگیــز اســت ،امــا بــا رشــد کــودک هــر چــه کار
ســختتر و حرفهایتــر میشــود جذابتــر هــم میشــود.
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مأموریتی برای دو نفر
یکـی از اتفاقـات تکـراری در جلسـات آموزشـی سـواد رسـانهای بـرای
خانوادههـا ایـن اسـت کـه در انتهـای جلسـه ،مـادران حاضـر در جلسـه
از مـن میخواهنـد کـه حرفهایـی کـه زدهام را در جلسـهای دیگـر بـرای
پدرانـی کـه نیامدهانـد تکـرار کنـم و بالعکـس! همـهی ایـن بزرگـواران از
ایـن نکتـه غافـل هسـتند کـه برنامهریزی بـرای تربیـت فرزنـدان و اجرای
برنامههـای تربیتـی در خانـواده ،یـک مأموریـت دو نفـره اسـت .اگر شـما
حتـی نمیتوانیـد مطالبـی کـه در یـک جلسـهی تربیتـی آموختهایـد بـه
همسـرتان منتقـل کنیـد ،چـه انتظـاری دارید که بشـود در خانـه عملیات
تربیتـی مشـترک انجـام داد؟ «همدلـی» پـدر و مادر رکن اصلـی موفقیت
در تربیـت فرزنـدان اسـت .همدلـی هـم از همزبانـی و گفتگـو حاصـل
میشـود .گفتگوهای سـازنده و مسـتمر کـه البته نباید در حضـور فرزندان
باشـد .خلوتـی پیـدا کنیـد و بـا هـم دربـارهی آنچـه بـرای فرزندانتـان
میپسـندید و نمیپسـندید گفتگـو کنیـد .تصمیمهای تربیتـی را دو نفره
بگیریـد و دو نفـره اجـرا کنیـد.

تربیت ،تقلید است
دوقلوهـای مـا -که شـش سـاله هسـتند -تاکنون هرگـز از ما نخواسـتهاند
گوشـی موبایلمـان را بدهیـم کـه بـازی کننـد .باورتـان میشـود؟ علـت
سـادهی ایـن رفتـار عجیـب آن اسـت کـه در گوشـی مـن و همسـرم
ً
طبیعتـا مـا هـم هیچوقـت بـازی
هیـچ بـازی دیجیتالـی وجـود نـدارد و
نمیکنیـم!
در تربیـت قانـون سـادهای وجـود دارد که میگوید« :فرزند شـما آن چیزی
نمیشـود کـه شـما میخواهید؛ بلکه چیزی میشـود که شـما هسـتید».
فلـذا بـه صرفه اسـت که تربیـت فرزنـد را از تربیت خودتان شـروع کنید.
دوقلوهـا هیچوقـت جلـوی تلویزیـون ولـو نشـدهاند تـا فوتبـال تماشـا
کننـد و تخمـه بشـکنند؛ فقـط بـه ایـن دلیـل سـاده کـه مـا چنیـن کاری
نکردهایـم .آنهـا هیچوقـت اسـم شـخصیتهای سـریالهای تلویزیونـی
را حفـظ نشـدهاند و تکهکالمهـای آنهـا را در خانـه تکرارنکردهانـد ،چـون
مـا ایـن کار را نکردهایـم.
ما برای رفتارهای رسـانهای خودمان در خانه قانونهای روشـن و سادهای
داریـم کـه قبل از همـه خودمان رعایتـش میکنیم .مث ً
لا «تلویزیون باید
خامـوش باشـد؛ مگـر آنکـه دلیـل محکمی بـرای روشـن کردنش داشـته
باشـیم» یـا «هـر برنامـهای بـرای هـر کسـی مناسـب نیسـت ».در نتیجه،
پذیـرش اینکـه بالفاصلـه بعـد از اتمـام یـک برنامـه خـاص ،تلویزیـون
خامـوش شـود و سـاعتها خامـوش بماند برای دوقلوها سـخت نیسـت؛
چـون پـدر و مـادر همیشـه همیـن کار را میکنند .همچنیـن وقتی مادر،
اخبـار نمیبینـد و پـدر ،برنامـهی آشـپزی را نـگاه نمیکند؛ طبیعی اسـت
کـه دوقلوهـا هـم نبایـد بـه تماشـای فلان فیلـم کمی خشـن بنشـینند.
ً
دقیقا همان
پـس دوقلوهـا موقـع پخش برنامـهی نامناسـب از تلویزیـون
کاری را میکننـد کـه مـن و مادرشـان انجـام میدهیـم« :بـه سـراغ کار
دیگـری میروند».
مهـم ایـن اسـت کـه در آن لحظـه فعالیـت جایگزینی در دسـترس باشـد.
یعنـی هـر کـدام از مـا وقتی انتخـاب میکنیم کـه تلویزیـون نبینیم ،کار
دوستداشـتنی دیگـری داشـته باشـیم کـه بـه شـدت غـرق آن بشـویم:
خوانـدن کتـاب ،ور رفتـن بـه وسـایل منـزل ،نقاشـی کشـیدن یـا سـرگرم
شـدن بـا اسـبابباز یها.
تلقـی پـدر و مـادر از رسـانه ،انگارههـای ذهنـی بچههـا درباره اسـتفاده از
رسـانه را میسـازد .اگر ما رسـانه را جزء جدانشـدنی از زندگیمان بدانیم،
بچـه هـا هـم همیـن را فـرض میگیرنـد؛ و اگـر مـا رسـانه را امکانـی از
جملـهی امکانـات زندگیمـان بدانیـم ،بچههـا هـم آن را در کنـار سـایر
شـئونات زندگـی مینشـانند و بـه آن محوریـت نمیدهنـد.

پرستار بچه
خیلـی مهـم اسـت کـه شـما از ابزارهـای رسـانهای بـه عنـوان «صـدا خفه
کـن» در منـزل و مهمانـی اسـتفاده نکنید .الزمهی این امر البته آن اسـت
کـه از قبـل بـرای هـر موقعیتی فکـر کرده باشـید .وقتـی میتوانید با یک
کولـه پـر از خوراکـی و کتـاب و مـداد رنگـی و اسـباببازی بـه مهمانـی
برویـد ،چـرا بایـد از «موبایـل بـازی» بـرای سـاکت کـردن بچهها اسـتفاده

کنیـد؟ چـرا بـرای آرامـش خانهتـان «تماشـای تلویزیـون» را بـه بچـه باج
ً
لطفـا تلویزیـون را خامـوش کنیـد و خودتـان بـا بچههـا بـازی
میدهیـد؟
کنیـد( .دوقلوهـا اسـم ایـن کار را گذاشـتهاند :بابـا بـازی) میبینید که به
سـرعت آرام مـی گیرند.
اص ً
لا چـرا بایـد بچـه را سـاکت کنیـد؟ مـا همیشـه تلاش کردهایـم کـه
دوقلوهـا -به تناوب -شـرایطی داشـته باشـند که بـه اندازهی کافـی بتواند
سـر و صـدا کنـد! حتـی در یـک آپارتمـان فسـقلی ،در سـاعت مناسـب ،با
روی هـم چیـدن تشـک و پتـو ،بپربپـر هـم میکننـد و توی حمـام با دو
تـا تشـت آب ،دو سـاعت ماهـی پالسـتیکی میگیرنـد!
البتـه میدانیـم کـه هر کدام از دوقلوهـا همواره از ایـن موهبت برخوردار
بودهانـد کـه حداقـل یـک همبـازی واقعـی در کنـار خـود داشـته باشـند؛
پـس جایگزینـی مصـرف رسـانه بـا باز یهـای واقعـی برایشـان چنـدان
دشـواری نداشـته اسـت .ایـن هـم راهحـل خوبـی اسـت :بـه فکـر یـک
همبـازی دیگـر بـرای کـودک تنهایتـان باشـید! چـه اسـباببازی بهتـر از
یـک خواهـر یـا بـرادر کوچولـو؟! آن وقـت بجـای اینکـه بـه دنبـال یـک
پرسـتار بچـهی دیجیتـال بگردیـد ،یـک بچـهی پرسـتار داریـد!

خشن و سریع
همیشـه بـه اینجـای خاطـره گفتـن کـه میرسـم ،چنـد نفـری از وسـط
جمعیـت بـه اعتـراض صدایشـان را بلنـد میکننـد کـه« :بچههـا را
نمیتوانیـد همیشـه در خانـهی خودتـان محصور کنید .خانـهی مادربزرگ
و عمـه و دایـی را چـه میکنیـد؟»
ً
اتفاقـا دوقلوهـا از بـدو تولـد بخاطـر چالشهـای
راسـت میگوینـد.
لجسـتیکی بـزرگ کـردن همزمـان دو تـا بچـه ،مدتهـای زیـادی را در
خانههـای پدربـزرگ و خالـه و عمـو گذراندهاند و من هـم اعتراف میکنم
کـه آنجـا همـه چیـز تحـت کنتـرل نیسـت؛ امـا این دلیـل نمیشـود که
هیچچیـزی هـم تحـت کنتـرل نباشـد!
شـاید در چنـد سـال اول کـه پـدری تـازهکار بـودم ،کمـی خجالـت
میکشـیدم کـه قوانیـن خانـهی خودمان را بـرای میزبان محتـرم توضیح
بدهـم و تشـریح کنـم .امـا کمکـم رودربایسـتی را کنـار گذاشـتم و از
راههـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای بهبود اوضاع تالش کـردم .در این
مـورد راهبـرد اصلـی آن اسـت کـه قوانینتـان را بـه دو دسـتهی «واجب»
ً
صرفـا تمرکزتـان را روی واجبـات بگذارید.
و «مسـتحب» تقسـیم کنیـد و
خویشـاوندان صالـح در ایـن روزگار
بـا
حضـوری
صلهرحـم و ارتباطـات
ِ
آنقـدر کارکردهـای مثبـت تربیتـی دارد کـه میتوانیـد بـا خیـال راحت از
مسـتحبات صرفنظـر کنیـد!
مث ً
لا «مصـرف محتـوای نامناسـب» از آن خطـوط قرمـزی اسـت کـه
همـه فهمیدهانـد کـه پـدر دوقلوهـا در ایـن زمینـه شـوخی نـدارد و بـا
قاطعیـت برخـورد میکنـد .امـا «فراتـر رفتـن از میـزان مقـرر مصـرف» ،از
آن خطاهایـی اسـت کـه بـه یمـن در کنـار هـم بـودن خانـواده اندکـی در
آن تسـامح میکنـم.

تبلت تنبل
بـرای دوقلوهـا از حـدود چهـار سـالگی یـک تبلـت ایرانـی ارزانقیمـت
ً
طبیعتـا فقـط بـا
خریـدم .البتـه اسـم آن را گذاشـتیم« :تبلـت مـادر» و
اجـازهی مـادر میشـود بـه آن دسـت زد .یـک قانـون طالیـی «یـا پویـا؛ یا
تبلـت» هـم داریـم کـه دوقلوهـا در روزی کـه «تبلـت بـازی» میکننـد،
«پویـا» نمیتواننـد ببیننـد.
ممکن اسـت شـما اسـم ایـن را «کـودک آزاری» بگذارید؛ امـا «بیکیفیت
بـودن سـختافزار» خـودش عامـل جـدی در مدیریـت مصـرف آن اسـت!
تبلـت مذکـور بیـش از دو سـه سـاعت شـارژ نگـه نمـیدارد .حتـی اگـر
از آن اسـتفاده هـم نکنیـم در کمتـر از یـک روز تمـام شـارژ آن خالـی
میشـود .پـس دوقلوهـا علاوه بـر «اجـازهی مـادر» ،بـه «برنامـه ریـزی از
قبـل» هـم نیـاز دارنـد تـا تبلـت را شـارژ کننـد و بتواننـد از آن اسـتفاده
کننـد .همانطـور کـه «دوقلـو بـودن» در ذات خـودش موجـب میشـود
کـه بچههـا از بـدو تولـد ،مفهـوم «نوبـت» و «ترتیـب» را وجـدان کننـد و
بـرای انجـام کارهـای عـادی خود (مثل خـوردن آب و غذا و غیـره) «صبر»
داشـته باشـند؛ «سـختافزار معیـوب» هم امـکان رفتار هیجانی با رسـانه
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را سـلب میکنـد.
متأسـفانه ایـن نکتـه در اغلـب خانوادههـا بـه شـکل معکوس مـورد توجه
قـرار میگیـرد و مث ً
لا بـرای اینکـه بچـه غـر نزنـد ،ابـزار خفنتـری در
اختیـارش میگذارنـد! پـس طبیعـی اسـت کـه در تربیـت ،معکـوس مـا
جـواب بگیرنـد!

اقتدار در مدیریت ،انعطاف در انتخاب
باز یهـای روی «تبلـت» را مـن
انتخـاب و نصـب کـردهام .البتـه بـا
وسواسـی که من در انتخاب محتوای
سـالم دارم و بـا جنگلـی بـه اسـم
ً
طبیعتـا خیلـی وقـت
«کافـه بـازار»
گذاشـتم و خیلـی اذیـت شـدم .امـا
در نهایـت نتیجـهی کار رضایتبخش
بـود .دوقلوهـا مجموعـهای از حـدود
بیسـت بـازی داشـتند کـه هیچکـدام
مکانیـزم فعالـی نداشـت و اعتیادآور
نبـود؛ هیچکـدام بـه اتصـال شـبکه
نیاز نداشـت و همهشـان رایـگان بود!
اصـرار داشـتم باز یهـا تـا حـد امکان
آموزشـی نباشـد! یعنی الفبای فارسی
و انگلیسـی و اعـداد و محاسـبه و ...
را بـه بچههـا یـاد ندهـد .نمیدانـم
چـه عطشـی در پـدر و مادرهـا و
چـه طمعـی در تولیدکننـدگان بـازی
هسـت کـه اکثـر محصـوالت کودکانه
کـه مخصـوص سـالهای قبـل از
مدرسـه اسـت ،مملـو از آموزشهـای
مدرسـهای شـده .چـرا فکـر میکننـد
اگـر بچـهای قبـل از رفتـن به مدرسـه خوانـدن و نوشـتن را بلد باشـد بهتر
اسـت؟ پـس بـرای چـه بـه مدرسـه بـرود؟!
هـر چنـد وقـت یکبـار دوقلوهـا از مـن میخواهنـد کـه بعضـی باز یهـا
را حـذف کنـم؛ چـون یـا خیلـی بیمـزه شـده ،یـا بـه درد آنـان نمیخـورد
(یعنـی سـخت و پیچیـده اسـت) یـا روی تبلـت مـا خـوب اجرا نمیشـود.
در عـوض هـم مـن هر بـار میگـردم و بازی تـازهای پیدا میکنم که سـبد
مصرفشـان تـر و تـازه بمانـد .الحمـدهلل از وقتـی بـا «تـوپ مارکـت» آشـنا
شـدهام کـه کارم بسـیار سـادهتر هـم شـده .خـدا خیرشـان بدهـد!

بازی وصل ،اتصال قطع
هـر چنـد کـه دوقلوهـا کمکـم فهمیدهانـد کـه اینترنـت تبلـت چطـوری
روشـن میشـود؛ امـا ایـن خـط قرمـزی اسـت کـه خودشـان میداننـد
نبایـد از آن عبـور کننـد .دوقلوهـا آنقـدر بـه آنتـن وای فای تبلت حسـاس
ً
سـهوا روشـن مانـده باشـد ،بـه مـن یـا مادرشـان اعلام
شـدهاند کـه اگـر
خطـر میکننـد!
مـن بـا هـر گونـه دسترسـی مسـتقیم بچـهای کـه خوانـدن و نوشـتن
نمیدانـد بـه اینترنـت مخالفـم .وقتـی دوقلوهـا بـرای خودشـان غـذا و
لبـاس نمیخرنـد ،وقتـی بـدون بزرگتـر به پـارک نمیرونـد ،چطـور بگذارم
در اینترنـت بچرخنـد و مث ً
لا بـازی پیـدا کننـد و نصـب کننـد؟
دوقلوهـای دهـه نـودی مـن در تمـام عمرشـان (کـه انشـاءاهلل دراز بـاد)
مجبـور خواهنـد بـود که کاربر حرفهای دنیای سـایبر باشـند .پـس چرا باید
تـا وقتـی ضرورتـی نـدارد آنهـا را بـه این جهان بـی در و پیکر پـرت کنم؟
بـه قـول آن پیـر فرزانـه« :ایـن مانـع ،علیالعجاله مانع اسـت!»

امتداد ملموس به ناملموس
در انتخـاب باز یهـا سـعی داشـتهام کـه دوقلوهـا ردپایـی از زندگـی
واقعیشـان را در تبلـت ببیننـد .مث ً
لا محبوبتریـن بـازی آنهـا چنـد
تـا از باز یهـای بسـیار سـاده و آموزنـدهی کمپانـی معظـم لگـو اسـت؛
مثـل  LEGO® Juniors Create & Cruiseو .LEGO® DUPLO® Train
دوقلوهـا مثـل بسـیاری از بچههـای دنیـا ،عاشـق بـازی تمامنشـدنی بـا
آجرکهـای لگویـی هسـتند و در هفتـه سـاعت هـای زیـادی را بـه ایـن
بـازی میپردازنـد .زمانـی هـم که به سـراغ بـازی دیجیتال میرونـد ،دیدن

شـمایل و عملکردهـای آشـنای لگویـی برایشـان لذتبخـش اسـت.
همیـن طـور انـواع برنامکهـای نقاشـی در تبلـت بـه دوقلوهـا کمـک
میکنـد کـه فراتـر از مـداد رنگـی و کاغـذ ،بـه تجربـهی رنگها و شـکلها
بپردازند.
بـه قـول اسـتاد« :سـینما وهـم مخيـل مصـور مصـوت اسـت» و تلویزیون
بیوقفـه بـه پـر و بـال دادن تخیـل بچههـا مشـغول اسـت .پـس سـعی
کـردهام دنیـای باز یهـای دیجیتـال
دوقلوهـا تـا حـد امـکان از تخیل بیحد
و حصـر خالـی باشـد .اگـر بچـهای
کشـش فـراوان بـه غرق شـدن در جهان
تخیلات دارد ،مـا مقصریـم؛ چـون
«ذائقـه» سـاختنی اسـت.

امتداد ناملموس به ملموس
باز یهـای دیجیتـال بخاطـر عاملیـت
مسـتقیم بچههـا در آن ،رفتارسـاز
اسـت .شایسـته اسـت کـه ایـن رفتارها
بـا زندگـی واقعـی بچههـا مرتبـط
و مربـوط باشـد .مث ً
لا بهرهگیـری از
انـواع کتابهـای تعاملـی در قالـب
برنامکهـای باز یگونـه از محبوبترین
بخشهـای تبلتبـازی دوقلوهـا اسـت.
دوقلوهـا در زندگـی واقعـی ،کتابهای
کودکانـهی زیـادی دارنـد و عـادت قصه
شـنیدن شبانهشـان تـرک نمیشـود.
پـس ور رفتـن بـا یـک کتـاب تعاملـی
در تبلـت کـه هـم اجزایـش تکانتـکان
میخـورد و هـم صدایـش در میآیـد و
قصـه را هـم بـه میل و خواسـت بچههـا میخوانـد ،زمینـهی کتابخوانی
و قصهشنیدنشـان در زندگـی واقعـی را تقویـت میکنـد .بـه عنـوان نمونه
برنامـک درجـه یـک «قـرآن برای کـودکان» عالوه بـر جذابیت تمامنشـدنی
خـودش ،زمینـه را بـرای آشـنایی غیرمسـتقیم دوقلوهـا بـا قـرآن و معارف
اسلامی فراهـم کردهاسـت و مـا کمکـم در ایـن روزهـا میتوانیـم سـر
صحبـت را دربـاره مسـائل مذهبـی بـا آنهـا بـاز کنیـم.
همـهی آن چـه تعریـف کـردم ،در واقع به این سـادگی و تمیزی هم که از
دور بـه نظر میرسـد نیسـت .تربیت یـک فرایند انسـانی طوالنی و پیچیده
اسـت کـه بـه صبـر و دقـت فراوانـی نیـاز دارد .مـا پـدر و مادرهـا مسـئول
تربیـت فرزندانمـان هسـتیم و چـارهای جـز تلاش کـردن در ایـن مسـیر
نداریـم .اگـر شـما هـم تجربههـای تربیتیتـان را بـا دیگـران بـه اشـتراک
بگذاریـد ،احتمـال دارد کـه گـرهای از کار فروبسـتهی خلق بگشـایید.
امیرالمؤمنیـن علیهالسلام فرمـود« :عَ ّلمـوا َان ُف َسـ ُکم َو َاهلی ُکـم ال َخیـ َر َو
َادّبوهُ ـم» خودتـان و خانوادهتـان را از نیکیهـا آگاه کنیـد و بـدان عامـل
باشید.
لینک ها:
/https://cafebazaar.ir/app/com.lego.bricksmore
/https://cafebazaar.ir/app/com.lego.duplo.trains
ایـن اسـتدالل ،کـه چـون دشـمن پیشـرفت میکنـد ،پـس مـا بیاییـم هـر
مانعـی را از جلـ ِو راهـش برداریـم ،منطقی نیسـت .این مانـع ،علیالعجاله
مانـع اسـت .مثـل ایـن اسـت کـه دشـمن تا مرزهـای مـا پیش آمـده ،آن
وقـت بگوییـم ،مـا کـه نمیتوانیـم بیشـتر از دو سـاعت مقاومـت کنیـم،
پـس برویـم! نـه آقا! این دو سـاعت را مقاومت کنید ،شـاید پیروز شـدید.
ایـن چـه حرفی اسـت!؟
۲۸/۰۲/۱۳۷۸
2944=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
/https://cafebazaar.ir/app/ir.menhaj.quranforkids
منية المريد ،ص380

•

مجله تخصصی مطالعات ،سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال

دکتر معصومه نصیری

چگونگی تربیت رسانهای نسل هزاره سوم

در باب یک کتاب

ســردبیر :یکــی از کتابهایــی کــه در زمینــه آمــوزش ســواد رســانهای
بــا رویکــرد کــودکان بــه تازگــی منتشــر گردیــده اســت ،کتــاب "آمــوزش
ســواد رســانهای بــه کــودکان" نوشــته ســرکار خانــم دکتــر معصومــه نصیــری
اســت .ایشــان قائــم مقــام انجمــن ســواد رســانهای ایــران نیــز میباشــند و
در نوشــتار زیــر ،در ایــن خصــوص اندکــی توضیحاتــی دادهانــد.
یــک قــرن پیــش زمانــی کــه مارشــال
مــک لوهــان از دهکــده جهانــی آن
هــم در عصــر قــدرت نگرشهــای
فرهنگگرایانــه و پارادایــم اثــرات
ً
اساســا
محــدود ،ســخن میگفــت و
کل فناور یهــای رســانهای از الفبــا تــا
کامپیوتــر را در امتــداد انســان قلمــداد
میکــرد ،تصــور روزی کــه زندگــی
بــدون رســانه فاقــد معنــا باشــد بــرای
مردمــان آن روز دور از ذهــن بــود.
او همــان ســالها زمانــی کــه از
درک رســانه مینوشــت ،از ســوادی
ســخن بــه میــان آورد کــه امــروزه
و در هــزاره ســوم توســط یونســکو
بهعنــوان یکــی از شــش ســواد
جدیــد دنیــا از آن یادشــده اســت.
مــک لوهــان معتقــد بــود" :زمانــی
کــه دهکــده جهانــی فــرا رســد بایــد
انســانها بــه ســواد جدیــدی بــه
نــام {ســواد رســانهای} دســت یابنــد".
ســواد رســانهای و اطالعاتــی دیگــر
نــه یــک دانــش و مهــارت صــرف،
بلکــه یــک ضــرورت بــرای شــهروندان
جامعــه شــبکهای اســت؛ جامع ـهای کــه بهگون ـهای فزاینــده روابــط خــود
را در شــبکههای رســانهای ســامان میدهــد؛ شــبکههایی کــه بهتدریــج
جایگزیــن شــبکههای اجتماعــی ارتباطــات رودررو میشــوند ،یــا آنهــا را
تکمیــل میکننــد.
بــر ایــن اســاس میتوانــد ادعــا کــرد ســواد رســانهای و اطالعاتــی،
بنیادیتریــن و اساســیترین ســطح توانمنــدی بــرای زیســتن در عصــر
جدیــد اســت و بــه مخاطــب ایــن قابلیــت را میدهــد کــه در فراگــرد انــواع
تولیــدات رســانهای اســیر نشــده و ضمــن دریافــت هوشــمندانه پیامهــا و
رمزگشــایی آنهــا ،کنشــگری فعــال نیــز باشــد .در کتــاب اصــول آمــوزش
ســواد رســانهای روی ســخن بــا والدیــن ،معلمــان و کســانی اســت کــه
رســالت تربیــت فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را بــر عهــده دارنــد .ایــن کتــاب
چگونگــی تقویــت کنشــگری فرزنــدان در مواجــه بــا انــواع رســانه و

تولیداتــش را بــر اســاس ماهیــت هــر یــک از رســانهها ،تشــریح خواهــد
کــرد.
در ایــن کتــاب گفتــه شــده اســت هــر رســانه را بایــد براســاس بافــت و روح
حاکــم بــر آن دیــد و تحلیــل کــرد .از روشهــای تقویــت ســواد رســانهای
و الگوهــای ارتقــای ســواد رســانهای در خانــه و مدرســه ســخن خواهیــم
گفــت و بانــک جامعــی از ســؤاالتی کــه الزم اســت بــا اتــکا بــه آنهــا
تفکــر انتقــادی و درک مبتنــی بــر مهــارت خــوب
دیــدن و شــنیدن در مواجــه بــا اقســام رســانه
در کــودکان تقویــت شــود ،را در اختیارتــان
خواهیــم گذاشــت.
ایــن کتــاب تصــور و تعریــف رایــج کــه
رســانه تنهــا کتــاب ،روزنامــه ،رادیــو و
تلویزیــون اســت را تغییــر داده و ضمــن
معرفــی اقســام رســانه ،بــه یــاری کــودکان
بهعنــوان اثرپذیرتریــن گــروه مخاطــب از
رســانهها خواهــد آمــد .ایــن کتــاب بــه شــما
کمــک خواهــد کــرد بــدون تــرس ،از رســانه
لــذت ببریــد و شــما مدیریــت ایــن ابــزار
پرقــدرت را در دســتانتان بگیریــد و نــه رســانه
مدیــرت شــما ،خانــواده و فرزندانتــان را.
پرداختــن بــه آموزشهــای ســواد رســانهای
و اطالعاتــی از دوره کودکــی و بــرای کــودکان
نشــاندهنده شــناخت عمیــق از ایــن حــوزه
اســت .در حقیقــت ،بحــث شــناخت رســانه،
محتــوای رســانه ،فهــم رســانه و غیــره بایــد از
همــان آغــاز کودکــی شــروع شــود .در اینجــا
نقــش خانــواده تــا قبــل از ورود کــودک بــه
مدرســه اهمیــت حیاتــی دارد .خانوادههــا
بایــد قبــل از آمــوزش کــودکان خــود ،از
آمــوزش کافــی در ایــن رابطــه برخــوردار باشــند .مدرســه نقــش اساســی
بعــدی را توامــأن بــا خانــواده بــه عهــده خواهنــد داشــت .بهعبارتدیگــر بــا
ورود کــودک بــه مدرســه نقــش خانــواده در ایــن زمینــه تعطیــل و متوقــف
نمیشــود .جامعــه و نهادهــای دولتــی و رســانهای نیــز در ایــن زمینــه
تأثیــر فــراوان دارنــد.
کتــاب اصــول آمــوزش ســواد رســانهای بــه کــودکان چندیــن هــدف را دنبــال
میکنــد:
 :1کتــاب بــرای والدیــن و در حقیقــت خانوادههــا ،معلمــان و کلیــه افــرادی
کــه عهــدهدار تربیــت کــودکان هســتند ،تولیــد شــده اســت .بنابرایــن ،اولیــن
گام در ایــن زمینــه شــناخت و آشــنایی و آمــوزش کافــی ایــن افــراد اســت.
 :2تقویــت کنشــگری کــودکان در مواجهــه بــا انــواع رســانهها و محتواهــای
رســانهای اســت .ایــن توانمندســازی بایــد نتیجــه تقویــت کنشــگری
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در خانوادههــا ،معلمــان و ســایر مربیــان باشــد .بــدون ایــن تقویــت،
توانمندســازی کــودکان در ایــن زمینــه بــا مشــکل روبــرو خواهــد شــد.
 :3در ایــن کتــاب تــاش شــده اســت کــه هــر رســانه بــر اســاس نــوع،
بافــت و روح حاکــم بــر آن موردتوجــه قرارگرفتــه و بررســی و تحلیــل شــود.
ایــن موضــوع بــه معنــای ایــن اســت کــه شــناخت رســانهای خــود آغازگــر
آموزشهــای ســواد رســانهای و اطالعاتــی اســت .بنابرایــن ،فهــم خــو ِد
رســانه ،در ایــن رابطــه اهمیــت فــراوان دارد.
 :4ارائــه روشهــای تقویــت ســواد رســانهای و اطالعاتــی و تبییــن الگوهــای
ارتقــای آن در خانــه و مدرســه از اهــداف مهــم کتــاب اســت .اتفاقـ ًـا ایــن
موضــوع بــا همــان دیدگاهــی کــه قبـ ًا نیــز مطــرح گردیــد همســو اســت.
مــا در رابطــه بــا ســواد رســانهای و اطالعاتــی بایــد روشهــا و نمونههــای
مناســب و الگوهــای مطلــوب را بهطــور مشــخص و روشــن ارائــه کنیــم تــا
خانوادههــا ،معلمــان و مربیــان در ایــن زمینــه بتواننــد بــه وظایــف خــود
بهخوبــی عمــل نماینــد.
 :5از ویژگیهــای دیگــر ایــن کتــاب ،ارائــه «بانــک جامــع ســؤاالت»
مختلــف در رابطــه باســواد رســانهای و اطالعاتــی اســت کــه تفکــر انتقــادی
و فهــم الزم را تقویــت میکنــد و مهــارت خــوب دیــدن و شــنیدن را بــه
کــودکان آمــوزش میدهــد .ایــن مســئله بســیار حیاتــی اســت .متأســفانه
در کتابهایــی کــه در ایــن زمینــه بــه نــگارش درمیآینــد ،معمــو ًال تــاش
میشــود کــه همــراه بــا دیدگاههــا و تحلیلهــای علمــی همــراه باشــند
و از ارائــه ســؤالها و الگوهــا کــه بهنوعــی شــاید تصــور شــود از ســطح
علمــی مناســب برخــوردار نباشــند ،پرهیــز شــود .درحالیکــه در ایــن زمینــه،
مــا بهشــدت نیازمنــد کتابهایــی هســتیم کــه بــه شــکل جزئیتــر ،بــه
زبــان ســاده و قابلفهــم عامــه ،بــا ارائــه روشهــای امکانپذیــر آموزشــی،
تبییــن الگوهــای مطلــوب ،تعییــن محتواهــای مناســب ،طــرح ســؤاالت
مهــم و تــاش در ارائــه پاســخ الزم بــه آنهــا ،بــه ایــن مســئله میپردازنــد.
بحــث ســواد رســانهای و اطالعاتــی علیرغــم اینکــه نیازمنــد مطالعــات
عمیــق علمــی و دانشــگاهی اســت بــهشــدت بــه محتواهــای ســاده و
عمومــی جهــت تبییــن آن نیازمنــد اســت کــه قابلفهــم عامــه مــردم باشــد.
متأســفانه در کشــور ایــن موضــوع مغفــول واقعشــده اســت و ایــن کتــاب
تالشــی اســت کــه میتوانــد بهعنــوان یــک گام مهــم در ایــن زمینــه
تلقــی گــردد.
 :6کتــاب در جهــت معرفــی انــواع رســانهها و اینکــه رســانهها تنهــا کتــاب،
روزنامــه و رادیــو و تلویزیــون نیســتند کــه نــگاه غالــب در جامعــه اســت،
موفــق میباشــد .اتفاقـ ًـا ایــن مســئله از مــواردی اســت کــه نگارنــده را بــه
ایــن فکــر انداختــه اســت کــه شــاید بایــد مفهومســازی جدیــدی در ایــن
رابطــه خلــق شــود .متأســفانه در جامعــه مــا رســانه ،بــه همــان روزنامــه و
رادیــو و تلویزیــون تعبیــر میشــود و شــامل اینترنــت و فضــای مجــازی
نیســت ،درحالیکــه امــروز فضــای مجــازی و اینترنــت از مهمتریــن
مصادیــق رســانهای اســت .شــاید در آینــده نیازمنــد ایــن باشــیم کــه در ایــن
زمینــه تجدیدنظــر کــرده و بــه یــک مفهــوم جدیــدی برســیم کــه بتوانــد
منعکسکننــده واقعــی ایــن بحــث مهــم باشــد.
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 :7کتــاب بــه مفهــوم «رســانه هراســی» کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــده
اســت نیــز میپــردازد و تــاش میکنــد کــه «رســانه هراســی» را بــه
«رســانه گرایــی» البتــه بــا هوشــمندی و هوشــیاری ،تبدیــل کنــد .ایــن
مســئله بایــد بــه شــکل جــدی موردتوجــه قــرار گیــرد .متأســفانه مباحــث
مربــوط بــه محتــوای رســانهای ،بهویــژه در فضــای مجــازی و فیلترینــگ
و محدودیــت ســازی ،وضعیتــی در ایــن زمینــه ایجــاد کــرده اســت کــه
بهجــای لــذت بــردن از رســانه ،نوعــی از وحشــت و هــراس از رســانه در
میــان خانوادههــا و برخــی از افــراد ایجــاد شــود .ایــن وضعیــت بایــد بــه
شــکل جــدی تغییــر یابــد .در اینجــا نیازمنــد نوعــی از «بازنگــری رســانهای»
هســتیم کــه همــراه بــا پیشــرفت زمــان ،ضــرورت همــگام شــدن آگاهانــه
بــا تغییــرات و تحــوالت جهانــی و گزینشــگری مناســب و مطلــوب باشــد.
 :8باالخــره ازآنچــه کــه از ســواد رســانهای و اطالعاتــی انتظــار مـیرود ایــن
اســت کــه بهجــای اینکــه رســانه مدیریــت جامعــه را عهــدهدار باشــد بایــد
افــراد ،خانوادههــا و جامعــه مدیریــت رســانه را بــه عهــده بگیرنــد .رســانه
در شــرایط کنونــی بــر روی اینکــه بــه چــه چیــزی فکــر کنیــم دیگــر تأکیــد
نمیکنــد ،بلکــه در تــاش اســت کــه چگونــه فکــر میکنیــم را عهــدهدار
باشــد و از مرحلــه پیــام بــه مرحلــه محتــوا و از ایــن دو مرحلـ ه بــهمرحلــه
گفتمــان و گفتمــان ســازی برســد .بنابرایــن ،مدیریــت رســانهای از مــوارد
بســیار مهــم در ایــن زمینــه اســت.
 :9رســانهها درصــدد تحــول در جهانبینــی و ایجــاد جهانبینــی جدیــد بــر
اســاس گفتمانهایــی کــه تولیــد میکننــد ،میباشــند .ایــن مســئله فراتــر
از تأثیرگذار یهــای روانشناســانه و غیــره اســت کــه امــروزه مــا در رابطــه بــا
فضــای مجــازی مطــرح میســازیم .بحــث جهانبینــی در ایــن رابطــه یــک
بحــث حیاتــی بــرای جوامــع ارزشگــرا ماننــد جامعــه اســامی ایــران اســت.
 :10آموزشهــای مربــوط بــه ســواد رســانهای و اطالعاتــی بایــد در جهــت
تقویــت تربیــت اجتماعــی ،تعمیــق فرهنگســازی و توســعه دیــنداری
منجــر شــوند .بــه همیــن دلیــل تأکیــد میشــود کــه بحثهــای مربــوط بــه
ایــن موضــوع بیــش از آنکــه نیازمنــد ترجمــه از کتابهــای غربــی اســت،
نیازمنــد تولیــد محتواهــای داخلــی بــا شــناخت اجتماعــی و فرهنگــی
اســت .ایــن حرکــت بــه یــک «نهضــت تولیــد محتــوای رســانهای» نیازمنــد
اســت کــه بــه شــکل جــدی بایــد بــر اســاس تحقیقــات علمــی و میدانــی
صــورت گیرنــد.

•

مدت زمان تماشای صفحه نمایش (اسکرین تایم) در برابر مدت زمان بازی کردن:

والدین حرفهای ،دقت میکنند!
کاری که پیشروان فناوری به فرزندان خود اجازه انجامش را نمی دهند.

نویسنده :امی فلیمینگ ترجمه :نارنین نوری
بـا وجـود ایـن کـه اسـتیو جابـز و جاناتـان ایـو برخـی از محبـوب تریـن
فناوریهـای دنیـا را طراحـی کردنـد ،امـا همـواره فرزنـدان خـود را بـرای
اسـتفاده از آنهـا بـه شـدت محدود میکردنـد .دیگران چه قوانینـی را تعیین
میکننـد؟

آنـه ووجیسـکی بنیـان گـذار اسـتارتاپ تسـت ژنتیـک  23andmeدر مورد
فرزندانـش بـا سـرگئی بریـن ،بنیـان گـذار گـوگل ،میگویـد :بـه آنهـا
اجـازه میدهـم تـا بـا دسـتگاهها بـازی کننـد؛ چـرا کـه از بیـرون
انداختنمـان از رسـتوران بهتـر اسـت.
زمانـی کـه یـک خبرنـگار در سـال  2010به اسـتیو جابز گفـت که حتما
فرزندانـش از آیپـد جدیـد خیلـی خوششـان آمـده اسـت ،او پاسـخ
داد :آنهـا از آن اسـتفاده نکردهانـد .مـا میـزان اسـتفاده فرزندانمـان
از تکنولـوژی را در خانـه محـدود کردهایـم .دسـت راسـت سـابق او،
جاناتـان ایـو کـه آیپـد را چنـان سـاده طراحـی کـرده بـود که کـودکان
نوپـا نیـز میتوانسـتند از آن اسـتفاده کننـد نیـز اخیـرا اظهار کـرده که
بـرای پسـران دوقلـو  10سـاله خـود محدودیتهای سـفت و سـختی را
تعییـن کرده اسـت.
مـدارس اسـتاینر والـدورف کـه تـا قبـل از سـن  12سـالگی ،بـه
جـای مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش (اسـکرین تایـم) ،بـرای
دانشآمـوزان زمانـی بـرای فعالیـت بدنی ،هنر و یادگیـری تجربی را در
نظـر میگیرنـد ،در میـان مدیـران سـیلیکون ولـی و همتایـان آنها در
انگلیس از محبوبیت ویژهای برخوردارند .کوین اویسـون ،مدیر اجرایی
فلوشـیپ مـدارس اسـتاینر والـدورف در بریتانیـا ،میگویـد :زمانـی که
در نزدیکـی ریدینـگ تدریـس میکـردم ،نزدیک به  50درصـد از والدین
دانشآمـوزان کالس در اوراکل و یـا سـایر شـرکتهای کامپیوتـری بـا
تکنولـوژی بـاال کار میکردنـد.
ایـن رویکـرد بسـیار دقیقتـر از چیـزی اسـت کـه دسـتورالعملهای
رسـمی بـه آن اشـاره میکننـد .آکادمـی پزشـکی اطفـال آمریـکا بـرای
کـودکان زیـر دو سـال مـدت زمان تماشـای صفحـه نمایش (اسـکرین

تایـم) را مناسـب ندانسـته و بـرای سـنین پـس از آن هـم تنهـا روزی
یـک یـا دو سـاعت را مناسـب میدانـد .ایـن آکادمی همچنیـن اعالم
داشـته کـه نبایـد در اتـاق خـواب اطفـال هیـچ صفحه نمایشـی وجود
داشـته باشـد و میبایسـت بـرای زمـان صـرف غـذا و خـواب آنها نیز
قوانیـن منـع مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش (اسـکرین تایـم)
داخـل خانـه اعمـال شـود .در انگلسـتان ،تنهـا قانون رسـمی مربوط به
مـدت زمـان تماشـای صفحه نمایش (اسـکرین تایم) توسـط موسسـه
ملـی بهداشـت و تعالـی بالینی وضع شـده کـه به تازگـی توصیه کرده
اسـت جهـت حفظ سلامت بـدن ،باید روزهایـی را به عنـوان روز بدون
تلویزیـون در نظـر گرفـت و یـا تماشـای آن را بـه کمتـر از دو سـاعت
محـدود کرد.
بـر اسـاس آخریـن گـزارش Ofcomاز میـزان اسـتفاده از رسـانهها و
نگرشهـا ،از هـر  10نفـر از افـراد  5تـا  15سـاله در انگلیـس 7 ،نفـر بـه
تبلتهـا دسترسـی دارنـد کـه  ٪34از آنهـا تبلـت خودشـان را دارنـد.
خانوارها اغلب بیش از یک لپ تاپ ،گوشـی هوشـمند ،کنسـول بازی
و تلویزیـون دارنـد .نگرانیهایـی مبنـی بر این که این دسـتگاهها تاثیر
منفـیای بـر گسـتره توجـه کـودکان ،توسـعه اجتماعـی و همچنیـن
سلامت جسـمانی آنهـا دارنـد (صـرف نظـر از نگرانیهـای ناشـی از
دیـدن مواردی مانند رابطه جنسـی ،خشـونت و ارعـاب رایانهای) وجود
دارد .امـا در واقـع چـه میـزان مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش
(اسـکرین تایـم) مجـاز اسـت؟ مـا ایـن سـوال را از کارشناسـان واقعی
پرسیدیم.
به آنها برای طراحی و خلق کردن الهام می بخشد.
جانـی تیلـور از کمپانـی  Mind Candyبـه همـراه شـریک زندگیـش،
جینـا نـورث و فرزندانشـان لئـون هشـت سـاله و مایلا شـش سـاله.
جانـی تیلـور کارگـردان هنـری شـرکت بازیسـازی  Mind Candyاسـت کـه
بازیهایـی چـون  Moshi Monstersو  World Of Warriorsرا سـاختهاند.
او در برایتـون زندگـی میکنـد و یـک پسـر هشـت سـاله و یـک دختـر شـش
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بـودم ،در بـازار موجـود بـود و حـاال پسـرم عاشـقش شـده بـود .بـرای
بسـیاری از کـودکان ایـن بـازی تنهـا بـه دسـتگاه مربـوط بـه آن ختـم
نمیشـود؛ بلکـه الهـام بخـش آنهـا بـرای طراحـی و خلـق چیزهـای
مختلـف و بازی با اسـباب بازیهایشـان اسـت .فناوری بـه راحتی بر
همـه چیز مسـلط میشـود؛ بنابراین ما سـعی میکنیـم آن را مدیریت
کنیـم .آنهـا هنـوز درگیـر رسـانه هـای اجتماعـی نشـدهاند؛ امـا پسـر
مـن عاشـق شناسـت و ویدیوهـای مایـکل فلپـس را در آیپـد تماشـا
میکند؛ در مسـابقات شـنا شـرکت میکنـد و مـن از او فیلم میگیرم.
بـه تازگـی هـم از من خواسـته اسـت تـا ویدیوهایـش را در YouTube
انتشـار دهـم؛ امـا ایـن کار را نکـردهام؛ چـون از والدیـن کـودکان دیگر
اجـازهای نـدارم و فکـر میکنـم کـه او هـم هنوز بـرای ایـن کار زیادی
جوان اسـت.

سـاله دارد.

مـا قوانیـن سـفت و سـختی نداریـم .من نمیگویـم کـه فرزندانم باید
روزانـه تنهـا دو سـاعت مـدت زمان تماشـای صفحه نمایش (اسـکرین
تایـم) داشـته باشـند؛ امـا اغلـب همیـن گونه پیـش مـیرود .فناوری
بخشـی از زندگـی آنهاسـت و مـن بـه عنـوان یک پـدر بایـد اطمینان
داشـته باشـم که به چیزهای دیگری مانند بیرون رفتن ،ورزش کردن،
طراحـی و خلاق بـودن نیـز همیـن قـدر اهمیـت داده میشـود .در
تعطیلات آخـر هفته ،پسـرم بـه شـرطی میتوانـد بازیهـای رایانهای
انجـام دهـد کـه مشـق شـبش را انجـام داده باشـد؛ بـا این حـال بارها
و بارهـا پیـش آمـده کـه تکالیفـش هـم مـدت زمـان تماشـای صفحه
نمایـش (اسـکرین تایـم) را درگیر کرده اسـت.
دختـرم یـک آیپـاد تـاچ دارد و مـا یـک  ،Nintendo Wiiدو آیپـد ،یـک
تبلـت نکسـوس و دو سـه تـا کامپیوتـر داریـم .کلمههای عبور دسـت
مـن اسـت؛ بنابرایـن آنهـا نمیتواننـد بـدون اجـازه مـا بـازی دانلـود
کننـد .مـا تمـام ویژگیهـای کنترلـی و ایمنـی دسـتگاهها را روشـن
میکنیـم و بچههـا نیـز میداننـد کـه چـه چیزهایـی را بایـد ببیننـد
و چـه چیزهایـی را نبایـد ببیننـد .بـرای مثـال ،یـک بـار دختـرم را در
حـال تماشـای ویدیوهایـی در مـورد مادران بـاردار دیدم کـه در آن باره
گفـت :مـن خیلـی نوزادهـا را دوسـت دارم .فقـط مـی خواهم بـه دنیا
آمدنشـان را ببینـم.
پسـرم الهام بخش بازی  World Of Warriorsبود .او مبارزه را دوسـت
داشـت و البتـه مـن بـه او میگفتـم کـه مبـارزه چیـز خوبی نیسـت و
چیزهایـی بهتـری در دنیـا وجـود دارد .مـا باهـم در مـورد جنگجویـان
گذشـته صحبـت میکردیـم -عثمانیهـا ،وایکینگهـا و رومیهـا -و
ایـن کـه چگونـه آنهـا جهانـی را کـه اکنـون در آن زندگـی میکنیـم،
شـکل دادنـد .تعجـب و تحیـر او در ایـن زمینـه موجب شـد تـا من به
فکـر سـاخت ایـن بـازی بیفتـم که در مـورد جمـعآوری جنگجویـان از
سراسـر تاریـخ اسـت و در نتیجـه یـک بـازی آموزشـی نیـز به حسـاب
میآیـد.
یـک شـب بـه خانـه رفتـم و بیصبرانـه منتظـر بودم تـا بتوانم نسـخه
جدیـد  Mario Kartرا بـه پسـرم نشـان دهـم؛ بـازی مسـابقهای کـه
دوتایـی بـا هـم بـازی میکردیم .ایـن بـازی از زمانی که خیلـی جوان
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استفاده از کامپیوتر و تلویزیون پیش از  12سالگی ممنوع است.
پیـر الورن ،مدیـر بازاریابـی سـابق مایکروسـافت و اینتـل ،در حـال حاضـر در
حـال راه انـدازی یـک اسـتارتاپ در سـیلیکون ولی اسـت .او دو دختـر  9و 15
سـاله و یک پسـر  17سـاله دارد.

مـن عاشـق کامپیوتـر هسـتم .اگـر از آنهـا درسـت اسـتفاده کنیـد،
میتواننـد کارهـای فـوق العـادهای انجـام دهنـد؛ در عیـن حـال
میتوانیـد بیـش از حـد از تکنولـوژی اسـتفاده کنیـد و بـه بـرده آن
تبدیـل شـوید.
تـا قبـل از دو سـالگی پسـرم ،بـه او اجازه مـدت زمان تماشـای صفحه
نمایـش (اسـکرین تایـم) را میدادیـم؛ امـا سـپس کتابـی به نام رشـد
ذهـن از اسـتنلی گرینسـپن را خوانـدم کـه چگونگـی یادگیـری مـا را
در کودکـی از طریـق تعامـل بـا جهـان و احساسـات شـرح مـیداد .مـا
تحقیقاتـی در ایـن زمینـه را آغـاز کردیـم و بـا مـدارس والـدورف (کـه
تمامـی فرزندانمـان آن جـا درس میخواننـد) ارتبـاط برقـرار کردیـم.
مشـاهده کردیـم کـه نوجوانـان والـدورف رویکـرد متفاوتـی را بـرای
نزدیـک شـدن بـه بزرگسـاالن در پیـش میگیرنـد و بسـیار عالقهمنـد
بـه جهـان هسـتند .مـا تصمیـم گرفتیـم کـه قـرار نگرفتن کـودکان در
معـرض صفحـه نمایـش (اسـکرین) تا زمانی کـه به انـدازه کافی بزرگ
نشـدهاند ،مشـکلی ایجاد نکرده و میتواند سـودمند هم باشـد .بچهها
بـه داسـتانها ،بازی بـا اشـیا ،آواز خواندن ،سـاختن چیزهای مختلف
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و وقـت گذرانـی در طبیعـت عالقـه دارنـد؛ بنابرایـن ،ما نیـز همین کار
را کردیـم و در قبالـش شـکایتی هـم نشـنیدیم .هدفـی بـرای آسـیب
رسـاندن بـه کـودکان وجود نـدارد ،اما هدف مشـغول نگه داشتنشـان
است.
میتوانیـد اجـازه یـک سـاعت مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش
(اسـکرین تایـم) را بدهیـد؛ امـا محصوالت رسـانهای بـرای جلب توجه
مـداوم مـردم طراحی شـدهاند .هدفی برای آسـیب رسـاندن به کودکان
وجـود نـدارد ،امـا هـدف مشـغول نگـه داشتنشـان اسـت .در اواخـر
دهـه  ،90زمانـی کـه در اینتل مشـغول کار بودم و اولیـن فرزندم متولد
شـده بـود ،مـا بـازی "جنـگ رو در رو" داشـتیم .افـراد نمیخواهنـد که
سـرگردان باشـید و بـا محصـول دیگری بـازی کنید؛ بدیـن ترتیب ،این
کار یـک اثـر گرفتارکنندگـی دارد .بـه نظـر میرسـد که ایـن موضوع به
فرزنـد شـما آرامـش میبخشـد و او را سـرگرم نگـه مـیدارد تـا بتوانید
بـه کارهـای دیگرتـان برسـید؛ اما ایـن اثر برای کـودکان خردسـال زیاد
خوب نیسـت؛ چرا که آنها را از جسـتجو و کشـف در دنیا با اسـتفاده
از حواسشـان بـاز مـیدارد و بـرای گسـتره توجـه آنهـا مضـر اسـت.
هنـوز از لحـاظ علمـی ثابـت نشـده اسـت ،اما ایـن ایده وجـود دارد که
توجـه ماننـد عضلهای اسـت که میسـازیم .باید بتوانیـم تمام حواس
پرتیهـا را کنـار گذاشـته و بـر روی یـک چیـز تمرکـز کنیـم .هنگامـی
کـه درگیـر این دسـتگاهها میشـوید ،نمیتوانیـد این ظرفیـت را ایجاد
کنیـد؛ چـرا کـه در ایـن صورت ،توجه شـما به کمـک رایانه بـوده و آن
را یـاد نگرفتهاید.
بچههـای مـا در حـدود  12سـالگی شـروع بـه تعامـل بـا رایانههـا و
گوشـیهای هوشـمند میکننـد .البتـه زمانـی کـه در خانـه هسـتند،
موبایلهایشـان را بـه شـارژ میزننـد؛ روی میـز میگذارنـد و زیـاد از
آنهـا اسـتفاده نمیکننـد.
پسـر مـن یک حسـاب کاربـری در فیس بـوک دارد؛ از ایمیل اسـتفاده
میکنـد و گاهـی اوقـات پیامهـای متنـی رد و بدل میکنـد .در واقع،
متصـل و مشـغول اسـت؛ امـا بـرده فنـاوری نیسـت .هنگامـی کـه 14
سـال داشـت ،بـه بازیهـای ویدیویـی عالقمند شـد؛ زیرا راهـی بود که
او را (از طریـق یـک بـازی چنـد نفره در مـورد جنگ هـای ناپلئونی) در
ارتبـاط بـا پسـر عمویـش در اروپا نگه میداشـت.
علاوه بـر این ،مـا یک قانون بـرای ممنوعیـت تماشـای تلویزیون هم
داشـتیم و آنهـا گاهـی یـک بـار آن هم آخـر هفته میتوانسـتند یک

فیلـم تماشـا کننـد؛ البتـه بـه مـرور زمـان سـخت گیریمـان در مـورد
ایـن قانـون کمتـر شـد .حـاال دیگـر پسـرم آزاد اسـت تـا هـر چـه را که
میخواهـد تماشـا کنـد؛ امـا بـه درجـه خوبـی از خودتنظیمی رسـیده؛
زیـرا عالیـق دیگـری هـم بـرای خود پیـدا کرده اسـت.
بـه آنهـا اجـازه میدهـم تـا بـا دسـتگاهها بـازی کننـد؛ چـرا کـه ایـن کار از
بیـرون انداختنمـان از رسـتوران بهتـر اسـت.
آنه ووجیسـکی بنیان گذار و مدیرعامل اسـتارتاپ تسـت ژنتیک ،23andme
پسـری  6سـاله و دختـری  3سـاله دارد کـه حاصـل از ازدواجـش بـا سـرگئی
بریـن ،بنیـان گذار گوگل اسـت.

بـودن در سـیلیکون ولـی باعـث سـختگیری مـن در رابطـه با اسـتفاده
از تکنولـوژی فرزندانـم در خانـه میشـود .تمام روز فنـاوری مرا احاطه
کـرده اسـت؛ بنابرایـن سـعی میکنـم وقتی خانـه هسـتم از آن دوری
کنـم .محدودیتهایـی را در خانـه بـرای مـدت زمـان تماشـای صفحه
نمایـش (اسـکرین تایـم) قـرار میدهـم؛ چـرا کـه فکـر میکنـم بایـد
فعالیتهـای مختلفـی را انجـام داد.
پسـرم یـک آیپـاد تـاچ دارد تـا بتوانـد زمانـی کـه از مدرسـه بـه خانـه
میآیـد ،اتفاقاتـی را کـه در طـی روز برایـش افتـاده ،برای مـن تعریف
کنـد .در مـورد بازیهـا و اپلیکیشـنهایی کـه برای بچهها وجـود دارد،
بایـد بگویـم کـه  Starfallرا خیلـی دوسـت داشـتم چـون بـه کـودکان
صداشناسـی زبـان را آموزش میدهد و در حـال حاضر از  BrainPopکه
وبسـایتی آموزشـی اسـت و ویدیـو و بـازی دارد ،خیلی زیاد اسـتفاده
میکنـم.
سـعی کـردم تـا قبل از دو سـالگی میزان قرار گرفتـن بچهها در معرض
فنـاوری را بـه حداقل برسـانم .پـس از آن ،آنها را به اسـتفاده متعادل
از دسـتگاهها آمـوزش دادم .مهـم اسـت کـه یـاد بگیرنـد چگونـه رفتار
خـود را کنتـرل کننـد .محـدود کردن صرفـا حریصترشـان میکند .بله،
مـن نگـران چیزهایـی کـه ممکـن اسـت در اینترنـت در معرضشـان
قـرار بگیرنـد ،هسـتم؛ امـا فکـر میکنـم آمـوزش قضـاوت درسـت بـه
کـودکان مسـئله مهمتـری اسـت .شـما نمیتوانیـد از آنهـا در برابـر
همـه چیـز محافظـت کنیـد؛ بنابراین بایـد تصمیمگیری صحیـح را به
آنهـا آمـوزش دهیـد .بـه آنها اجازه میدهـم تا وقتی بیـرون از خانه
غـذا میخوریـم ،با دسـتگاهها بـه تنهایی بـازی کنند؛ چرا کـه این کار
از بیـرون انداختنمـان از رسـتوران بهتر اسـت.
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بسـیار مهـم اسـت که کـودکان یاد بگیرند تـا از فناوری اسـتفاده کنند
 ایـن بخشـی از زندگـی اسـت  -و همچنیـن یـاد بگیرنـد تـا در چـهزمانـی از آن اسـتفاده کننـد .آنهـا هیچ وقـت دعوا نمیکنند .هشـدار
پنـج دقیقـه ای همیشـه جـواب میدهـد .مـن از دیـدن فرزندانـم کـه
از تکنولـوژی اسـتفاده میکننـد ،نمیترسـم؛ امـا ترجیـح میدهـم که
هیجانشـان در حـال چیـدن تـوت فرنگـی در بـاغ را ببینـم .امـا خـب
پیـام دادن پسـرم را هـم خیلـی دوسـت دارم؛ از تمـام ایموتیکانهای
بامـزه اسـتفاده میکند.
آنه ووجیسـکی میگوید :فرزندانم را به اسـتفاده متعادل از دسـتگاهها
آمـوزش دادهام .مهـم اسـت که یـاد بگیرند چگونه رفتار خـود را کنترل
کننـد؛ محدود کـردن صرفا حریصترشـان میکند.
هر دوی آنها اکانت توییتر دارند.
ریچـل برمـر ،مدیـر ارتباطات بین الملل توییتر اسـت .او یک پسـر پنج
سـاله و یک دختر دوسـاله دارد و در لندن زندگی میکند.
مـا هنـوز در مراحـل اولیـه قـرار داریـم .آنهـا از دسـتگاههای مـا و
تحـت نظـارت ما اسـتفاده میکننـد؛ بنابراین میتوانم بـه آنها کمک
کنـم تـا راههـای مناسـب بـرای اسـتفاده از وب و ارزش آن را دریابنـد.
پسـر مـن کنجـکاو اسـت و دوسـت دارد ویدیوهایـی دربـارهبـه پـرواز
درآمـدن شـاتلهای فضایـی و این که حیوانات مختلـف چه چیزهایی
میخورنـد ،ببینـد .مـا بـه آنهـا کمـک میکنیـم تـا تکنولـوژی را بـه
عنـوان راهـی بـرای یافتـن اطالعات بیشـتر در مـورد جهـان و نه صرفا
یـک منبـع سـرگرمی ببینند.
وقتـی خیلـی جوان بودم ،اجازه بازی با بازیهای ویدیویی را نداشـتم.
پـدرم در اپـل کار میکـرد و همـه جـای خانـه کامپیوتـر داشـتیم؛ امـا
تنهـا کاری کـه میتوانسـتم بـا آنها انجام دهـم ،یادگیـری ریاضیات
و نوشـتن بـود .فکـر میکنـم ایـن خاطـرات بیشـتر از کار کردنـم در
بطـن تکنولـوژی روی فرزنـد داری مـن تاثیـر گذاشـته اسـت .پسـرم
بـا بازیهـای موجـود در اپلیکیشـنهای کودکانـه و آموزنـدهای ماننـد
حـل مسـئله و پـازل کـه روی موبایلهایمـان داریـم ،بـازی میکنـد.
زمانـی کـه بزرگتـر شـوند ،بـه آنهـا آزادی بیشـتری خواهیـم داد؛ امـا
بـه هـر حـال ،محدودیـت خاصی را بـرای مـدت زمان تماشـای صفحه
نمایـش (اسـکرین تایـم) در طـول روز یـا هفتـه قرار میدهیـم و آنها
میتواننـد خودشـان تعییـن کننـد کـه چگونـه از زمانشـان اسـتفاده
کننـد .زمانـی کـه بـه مسـافرت میرویـم ،از آیفـون و آیپدهایمـان

اسـتفاده میکنیـم .هـر چقـدر بیشـتر بـا فرزندانتـان سـفر کنیـد ،بـه
گسـترش وسـعت دید آنهـا کمک میکنیـد .اگر مجبور باشـید زمانی
را هـم بـه آیپـد اختصاص دهید تـا همه باهم با خوشـحالی به مقصد
برسـید ،هیـچ اشـکالی نـدارد؛ فقـط اگـر آرامـش کسـی به هـم نریزد.
هـر دو فرزنـدم از زمانـی که بـه دنیا آمدهانـد ،اکانـت خصوصی توییتر
دارنـد کـه از آنهـا بـرای اشـتراک عکـس و فیلـم اسـتفاده میکنیـم.
خانوادههـای مـا در ایـاالت متحـده زندگـی میکننـد؛ بنابرایـن ،ایـن
راهـی بـرای برقـراری ارتبـاط بـا آنهـا اسـت .بـه عنـوان مثـال ،مـا از
 ،Periscopeاپلیکیشـن الیـو اسـتریمینگ توییتـر بـرای نشـان دادن
مراسـم مدرسـه پسـرمان به پدربزرگ و مادربزرگش استفاده میکردیم.
قطعـا بـه تدریـج پسـرمان را با رسـانههای اجتماعـی آشـناتر خواهیم
کـرد .دلـم نمیخواهـد فرزندانـم را بـه طـور کامـل از دسترسـی به این
رسـانهها محـروم کـرده و بعدهـا در یـک روز دریچـه این سـد بـزرگ را
بـه روی آنهـا بـاز کنم.
بـه نظـر میرسـد هـر چه بیشـتر پسـرم از دسـتگاهی اسـتفاده میکند
و یـا چیـزی را تماشـا میکنـد ،جـدا کردنـش از آن سـختتر میشـود.
قرارمـان ایـن اسـت کـه اگـر مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش
(اسـکرین تایم) تمام شـود ،مقاومت کند و ناراحت شـود ،دیگر نتواند
چنیـن زمانـی را در اختیـار داشـته باشـد .ایـن امـر بخشـی از آمـوزش
ماسـت کـه یـاد بگیرنـد از چیـزی دل بکنند.

ما پسرمان را در اینستاگرام فالو میکنیم.
نیتیـن گاناتـرا یـک توسـعه دهنده نـرم افـزار تکنولـوژی پوشـیدنی و کارمند
سـابق اپـل اسـت .وی از مرحلـه نخسـت توسـعه تـا  )2012( .5.1 IOSروی
نرمافـزار آیفـون کار میکـرد .او دو پسـر  10و  12سـاله دارد و در کالیفرنیـا
زندگـی میکنـد.

مـا چنـد ابـزار مختلـف داریم؛ برای مثال ،آیپد .پسـر بـزرگ من کیندل
فایـر و آیفـون و پسـر کوچکـم هـم یـک آیفـون قدیمـیدارد کـه حکم
آیپـاد تـاچ را برایـش دارد .مـا یـک پلـی استیشـن  4هـم داریـم کـه
در اسـتفاده از آن سـختگیرانه عمـل میکنیـم؛ چـرا کـه همسـرم از
بازیهـای خشـن خوشـش نمیآیـد .علاوه بـر ایـن ،مـا ایـن قانـون
را هـم در خانـه داریـم کـه بچههـا بایـد قبـل از چمباتمـه زدن جلـوی
تلویزیـون ،تکالیفشـان را انجـام داده و خـارج از خانـه بـازی کـرده
باشند.
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فرزنـد  10سـالهام اکانـت خصوصـی اینسـتاگرام دارد و مـا او را فالـو
میکنیـم .یکـی از قوانینمـان ایـن اسـت کـه میتوانیـم هـر لحظه با
موبایـل خـودش صفحـهاش را چـک کنیـم .چندیـن بـار در مـورد این
کـه تنهـا بایـد کسـانی او را فالـو کننـد کـه آنهـا را میشناسـد هم با
هـم صحبـت کردهایـم.
او بـه خوبـی قوانیـن را رعایـت میکنـد .در ابتـدا ،بیشـتر کنجـکاو
و مشـکوک بودیـم و میخواسـتیم بدانیـم کـه بـا دوسـتانش در
چـه مـوردی چـت میکنـد؛ امـا ایـن روزهـا کمتـر گوشـیش را چـک
میکنیـم .مـا همچنیـن آپشـن "پیـدا کـردن دوسـت مـن" را روشـن
کردهایـم؛ بنابرایـن همیشـه میدانیـم کـه او کجاسـت.
زمانـی کـه بچههـا بـرای انجام تکالیفشـان بایـد به اینترنت دسترسـی
داشـته باشـند ،از لپتاپهـای مـا اسـتفاده میکننـد؛ چـرا کـه
اکانتشـان را آن جـا سـاختهاند .قـرار مـا این اسـت کـه کاری که باید
بـا لـپ تـاپ انجام شـود ،باید در فضای بـاز و نه در اتاق صـورت گیرد.
نحـوه کار مـن ،بـر بررسـی کار فرزندانـم با اسـکرین تاثیر میگـذارد .با
ایـن کـه در زمینـه تکنولـوژی حرفـهای هسـتم ،امـا نمیخواهـم ایـن
موضـوع تمـام ذهنـم را درگیـر کنـد؛ چرا که خیلی سـریع میتـوان در
آن غرق شـد .حتی سـعی میکنم زمانی را که در مقابل یک اسـکرین
صـرف میکنـم ،محـدود کنـم .انسـانها برای نشسـتن طوالنـی مدت
و خیـره شـدن بـه یـک فاصلـه ثابـت طراحـی نشـدهاند .بـه علاوه،
خـارج از ایـن فضـا بـودن برخـورداری از مزایایـی همچون نـور آفتاب،
تعاملات اجتماعـی و یادگیـری را به همراه دارد .اگـر فرزندانم با یکی
از دوستانشـان دعـوا کننـد ،بایـد رو در رو آن مشـکل را رفـع کـرده و
نبایـد داخـل رسـانه اجتماعـی در مـورد آن گله و شـکایت کنند.
چیـزی کـه بـه کارم بدهـکار هسـتم ،هیجانی اسـت که قبلا در رابطه
بـا بازیهـای ویدیویـی و نحوه کار آنها داشـتم؛ بنابرایـن ،میخواهم
بتوانـم حتـی ذرهای از آن هیجـان را در فرزندانـم ایجـاد کنـم .عاشـق
ایـن هسـتم کـه آنهـا را در حـال اسـتفاده از تکنولـوژی ببینـم کـه
خودم در سـاخت آن دسـت داشـتهام .در حقیقت در این مواقع ،فرزند
فیزیکـی خـودم بـا فرزنـد حاصـل از کارم بـازی میکند.
نمی خواهم که غرق شود.

کریـم دیـا توباجـی از  Songkickبـه همـراه همسـرش ،جوانـا و

دخترشـان ،فریدا.
کریـم دیـا توباجـی ،طـراح تعامـل در band-and-gig-tracking website
 Songkickاسـت کـه قبلا بـرای پلـی استیشـن کار میکـرد .او یـک دختر 16
ماهـه دارد و در لنـدن زندگـی میکنـد.

من و همسـرم خیلی حواسـمان به این مسـئله اسـت که دخترمان از
سـن خیلـی کـم در معـرض فناوری قرار نگیـرد .ما هـر دو از بازیهای
خالقانـه اسـتقبال میکنیـم؛ بنابرایـن ،ترجیـح میدهیم تا با اسـباب
بـازی ،مـداد شـمعی و کتـاب سـرگرم شـود .بـه نظر میرسـد کـه او از
تـار و پـود ،بـو و حرکـت فیزیکـی بیشـتر خوشـش میآیـد؛ چیزهایـی
کـه فنـاوری دیجیتـال واقعـا نمیتوانـد ارائـه دهد؛ اما خـب زمانی که
نزدیکـش هسـتم و بـا موبایلـم کار میکنـم ،نـور گوشـی او را جـذب
میکنـد و جلـو میآیـد تـا آن را از مـن بگیـرد؛ ولـی ایـن اتفـاق نمـی
افتد!
در حـال حاضـر اسـتفادهاش از موبایل محـدود به اپلیکیشـن زیلوفون
اسـت که درسـت شـبیه زیلوفـون خودش اسـت .وقتی احتیـاج داریم
تـا بـه سـرعت حواسـش را پـرت کنیـم ،از ایـن اپلیکیشـن اسـتفاده
میکنیـم .او معمـوال قبـل از فعـال سـازی صفحـه اصلـی حـدود  10تا
 20ثانیـه بـازی میکنـد .حـدود یـک بـار در هفتـه ،زمانی کـه صبح به
تختخـواب مـا میآیـد ،به او اجـازه میدهیـم  CBeebiesرا در iPlayer
تماشـا کنـد تـا بتوانیـم چند دقیقـه بیشـتر بخوابیم؛ امـا او فقط چند
دقیقـه بـه آرامی برنامه را تماشـا میکند و سـپس شـروع بـه رد کردن
سـریع همـه برنامههـا و ضربـه زدن بـه دکمههـا میکنـد.
در کریسـمس ،یـک آخـر هفتـه را با یک کودک شـش سـاله گذراندیم
کـه روزی حـدودا  10سـاعت ویدیوهـای  Minecraft YouTubeرا
تماشـا میکـرد و همیـن موضـوع موجـب شـد تـا بفهمـم غرق شـدن
در عالـم دیجیتـال چقـدر میتوانـد بـرای کـودکان آسـان باشـد .از آن
جایـی هـم کـه در زمینـه تکنولـوژی کار میکنـم ،میدانـم کـه ایـن
مسـیر بـدون نقطـه پایـان مشـخصی طراحـی شـده اسـت .بعضـی از
بازیهایـی کـه پـدر و مادرهـا بـی ضـرر میداننـد (ماننـد ،)Farmville
بازیکنـان را بـه منظـور پیشـرفت در بـازی تشـویق به خریدهـای درون
برنامـهای میکننـد .همیـن مـورد باعـث میشـود تـا داسـتانهایی را
هـم در ایـن مورد بشـنویم که کـودکان کارتهای اعتباری والدینشـان
را برمیدارنـد و یـا پـدر و مـادر هـا آن چنـان غـرق در ایـن بازیها می
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شـوند کـه از فرزندانشـان هـم غافـل میشـوند .ایـن نـوع از بازیهـا
بـا طراحـی اعتیـادآور و سـرمایهگذاری بـر روی بخشهـای خاصـی از
طبیعـت انسـان ،درآمد کسـب میکنند .بـا این حال ،برخـی از بازیها
از لحـاظ فرهنگـی بـا اهمیت هسـتند .مثال ،بـرای سـاختن The Last
 Of Usپلـی استیشـن ،صدهـا نفـر از هنرمندان  -نوازنـدگان ،طراحان و
بازیگـران – گردهـم آمدنـد تا بـازیای در حـد و اندازه فیلم سـینمایی
تولیـد کننـد Monument Valley .نمونـه دیگـری اسـت کـه قطعـا در
آینـده اجـازه میدهـم دختـرم آن را بـازی کند .فکـر میکنـم او را وارد
وادی برنامهنویسـی هـم بکنـم و البتـه در ایـن زمینه از همـان رویکرد
پـدر و مـادرم اسـتفاده میکنـم :تـا  11سـالگی کامپیوتـر نداشـتم و
بعـد از آن هـم تنهـا یـک سـاعت در روز میتوانسـتم بـا آن کار کنـم.
دوسـت دارم دختـرم سـرگرمیهای متفاوتـی داشـته باشـد و در هیـچ
کـدام غـرق نشـود .دخترم گفت کـه سـینما بزرگترین آیپـدی بوده که
تـا به حـال دیـده بود.
الکـس ایوانـز موسـس و مدیـر فنـی شـرکت بازیسـازی  Media Moleculeو
سـازنده بـازی  LittleBigPlanetاسـت .او یـک دختـر چهـار سـاله و یـک پسـر
یـک سـاله دارد و در لنـدن زندگـی میکنـد.

مـن خـودم بـازی نمیکنـم؛ امـا همیشـه درگیـر سـاختن آن هسـتم.
زمانـی کـه بچـه بـودم ،از سـاعت  5صبـح بیـدار میشـدم و تـا زمانـی
کـه بـه خـواب میرفتـم ،لگـو بازی میکـردم؛ بعـد از آن هم کـه دیگر
نوبـت بـه کامپیوتـر رسـید تـا مدلهای لگوی مـن در آن جـان بگیرند.
والدینـم تصمیـم گرفتنـد کـه مـن را محـدود نکننـد؛ فکـر میکنـم
دلیلـش ایـن باشـد کـه چـون مـادرم آهنگسـاز اسـت و معتقـد بـوده
کـه بـازی کـردن بـه انـدازه کافی عملـی خالقانه اسـت .من هـم 10000
سـاعت تالشـم را در ایـن زمینـه انجـام دادم و نهایتـا وارد ایـن حرفـه
شـدم .بنابرایـن ،مـن هـم اگـر احسـاس کنـم فرزندانـم کاری را انجام
میدهنـد کـه به انـدازه کافی خالقیـت آنها را تحریک میکنـد ،اجازه
میدهـم کـه آن را ادامـه دهنـد .تـا زمانـی کـه چیزهای دیگـری مانند
مطالعـه کـردن ،بـازی کـردن در خـارج از خانـه و یا هر چیـز دیگری در
زندگیشـان وجـود داشـته باشـد ،من احسـاس بدی نـدارم.
بـازی  Minecraftکـه خیلیهـا را درگیـر خـود کـرده ،بسـیار خالقانـه
و جالـب اسـت .لگـو دربـاره ایـن بـازی گفتـه اسـت کـه آرزو داشـته
میتوانسـت خـود آن را بسـازد Minecraft .عمدتـا در مـورد سـاختن
چیزهـای مختلـف از بلوکهـا اسـت .بـرای نسـل ما سـخت اسـت که
درک کنیـم ایـن فقـط یـک بـازی نیسـت و یـک فرهنـگ و جامعـه از
طریـق یوتیـوب و کتـاب حـول آن تکامـل یافتـه اسـت.
کار بـدی کـه انجـام میدهیـم ایـن اسـت کـه اگـر دخترمـان در یـک
رسـتوران سـر و صـدا کند ،از آیپد بـه عنوان پسـتانک دیجیتال برایش
اسـتفاده میکنیم.
اکثـرا مسـافران قطـار ،بازیهایـی ماننـد  Candy Crushرا کـه بسـیار
اعتیـادآور هسـتند ،انجـام میدهنـد .بـا وجـود ایـن کـه بازیهـای
خشـن نقطه حساسـی در رسـانه هسـتند ،اما برابـر بـا T ransformers
در سـینما ،یعنـی اقلیـت پر سـر و صـدا در نظر گرفته میشـوند .باعث
خجالـت بـود ،اگـر فرزندانـم فقـط رژیـم بالک بالسـتر داشـتند؛ اما اگر
از نظـر نـوع بـازی بـه انتخاب اکثـر بچهها نـگاه کنید ،بسـیار متنوعتر
و جالبتـر از نسـل ماسـت .شـاید محدودیـت مـن ایـن گونـه باشـد:
"هـی ،آیـا ایـن بـازی را انجـام دادهای یا ایـن فیلم را تماشـا کردهای؟"
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در واقـع ،مـن بـه جـای محـدود کـردن ،گزینههـای بیشـتری را نیـز
پیشـنهاد میدهـم .دختـرم بـه تازگـی بـرای اولیـن بار به سـینما رفت
و بـه مـن گفـت کـه "مثـل بزرگترین آیپـدی بوده کـه تا به حـال دیده
بـود" .مرجـع او بـرای بـازی دیگـر تلویزیـون نیسـت؛ بلکه آیپد اسـت.
حتـی فرزنـد یـک سـاله مـن هـم میدانـد کـه آیپـد چیسـت و چگونه
مـی تـوان قفـل آن را بـاز کـرد .برندهای بـازی که دخترم دوسـت دارد،
 Sega Miniاسـت که بازیهای اکتشـافی داشـته و  Toca Bocaاست
کـه بازیهایـی ماننـد آرایشـگری دارد .خوشـبختانه هنوز وقـت زیادی
را بـه بـازی کـردن نمیگذرانـد و همیـن موضـوع موجـب میشـود که
دیگـر نیـازی نباشـد تـا تبدیل بـه یک والد سـرکوبگر شـوم.
برایش یک آیپد مینی خریدم که همیشـه همراهش اسـت و حسـابی
داغانـش کـرده اسـت؛ البتـه مـا کار خیلـی بـدی انجـام میدهیـم که
فکـر میکنـم بـه ایـن خاطـر از دسـتمان عصبانـی شـوید .هنگامـی
کـه دختـرم در رسـتوران سـر و صـدا کنـد ،از آیپـد بـه عنوان پسـتانک
دیجیتـال برایـش اسـتفاده میکنیـم و خب ایـن تنها زمانی اسـت که
فرزندپـروری خـودم را زیـر سـوال میبـرم؛ چرا کـه او از من درخواسـت
نمیکنـد ،بلکـه خـودم بـه زور بـه او تحمیـل میکنـم .بـه نظـرم کار
احمقانـهای میآیـد؛ انـگار بگویـم :لطفـا در دنیـای خودت غرق شـو تا
بتوانـم بـا خیـال راحـت با دیگـران صحبـت کنم.

پدربزرگش برایش  Vineفرستاد.
رایـان سـویگارت ،طـراح وب در  ،Vineیـک پسـر سـه مـاه و نیمـه دارد و در
نیویـورک زندگـی میکنـد.

داشـتن فرزنـد ،مـن را نسـبت بـه عـادت هایـم بسـیار آگاه کـرده
اسـت .ایـن مسـئله که یـک سـره در معرض تکنولـوژی باشـد ،یکی از
دغدغههـای همیشـگی مـن اسـت و ایـن سـوال برایـم پیـش میآیـد
کـه چقـدر بـا موبایلـم کار کـردهام یا چقـدر تلویزیون تماشـا کـردهام؟
فنـاوری توانایـی شـما را بـرای انجـام کارهـاي خـوب تقویـت میکند؛
امـا در عیـن حـال شـما را منفعـل میکنـد.
زمانـی کـه جـوان هسـتید و خصوصـا از لحـاظ جسـمی فعالیـد،
یادگیـری بهتـر صـورت میگیـرد؛ چرا که خون ،بیشـتر در بـدن جریان
پیـدا میکنـد و بیشـتر هـم از حـواس خـود اسـتفاده میکنیـد کـه
همیـن مـوارد موجـب میشـود تـا حافظـه بهتـری نیز داشـته باشـید.
اگر کسـی صرفا با نشسـتن و اسـتفاده از تکنولوژی سـرگرم شود ،دیگر
انگیـزه ای بـرای فعالیـت نخواهـد داشـت.
نـه ایـن کـه بخواهـم نـوع خاصـی از فنـاوری را محکـوم کنم؛ نـه؛ اما
میخواهـم در جریـان باشـم کـه چـه میـزان و دقیقـا چـه اطالعاتـی
بـه دسـت پسـرم میرسـد .هنـوز نمیدانـم آیـا  30دقیقـه اسـتفاده از
اینترنـت و تلویزیـون در روز بـرای شـروع مناسـب اسـت یـا خیـر.
او در حـال حاضـر بـه میـزان کمـی بـا تکنولـوژی سـر و کار دارد .مـا
اصلا تلویزیـون را بـه مـدت زیـادی روشـن نمیگذاریـم؛ امـا بـا هم از
طریـق  V ineبـرای اعضـای خانـواده پیـام میفرسـتیم و از FaceTime
هـم اسـتفاده میکنیـم .بـرای مثـال ،یـک بـار پـدر همسـرم برایـش
شـکلک درآورد و هربـار آن را میبینـد ،حسـابی جذبـش میشـود .فکر
میکنـم زمانهایـی کـه ناراحت اسـت ،راه حل خوبی بـرای پرت کردن
حواسـش بـه حسـاب میآیـد .بـه نظـرم خیلـی جالـب اسـت کـه یک
تصویـر خـاص میتوانـد چنین اثری بـر حس و حالت یک فرد داشـته
باشـد .همیـن موضوع باعث میشـود تـا دوباره به ایـن نکته فکر کنم
کـه بایـد بیشـتر مواظـب حضـور فنـاوری در زندگیهایمان باشـیم.

•
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مدت زمان مناسب در استفاده از صفحهی
نمایش برای سنین مختلف
ترجمه :ملیکا خوش نژاد
مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـهی نمایـش ( )1مـدت زمانیسـت کـه روزانـه
ِ
صـرف اسـتفاده از وسـایلی میکنیـد کـه صفحـهی نمایـش دارنـد؛ ماننـد
تلویزیـون ،کنسـول باز یهـای ویدیویـی ،گوشـیهای هوشـمند و تبلتهـا.
در اسـتفاده از ایـن دسـتگاهها فوایـد و معایبی وجود دارد ،بنابراین شـیوهی
ِعمـال محدودیتهایی در مـدت زمان
زندگـی یـک خانـوادهی سـالم شـامل ا ِ
اسـتفاده از صفحههـای نمایـش میشـود.

مدت زمان استفاده از صفحهی نمایش چیست؟
ِ
صـرف
مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـهی نمایـش ،مـدت زمانیسـت کـه
انجـام باز یهای
تماشـای تلویزیـون و دیویدیهـا ،اسـتفاده از کامپیوتـر،
ِ
ِ
کامپیوتـری دسـتی و اسـتفاده از تبلتهـا و
ویدیویـی یـا باز یهـای
ِ
گوشـیهای هوشـمند میکنیـد.
زمان استفاده از صفحهی نمایش میتواند:
مدت ِ
ً
طریق
تعاملـی باشـد؛ مثلا ِ
انجام باز یهـای ویدیویـی ،برقراری ارتبـاط از ِ
اسـکایپ یـا اسـتفاده از ابزارهـای آنالین برای کشـیدن تصاویر.
غیرتعاملی باشـد؛ مث ًال سـاکن نشسـتن و تماشـا کردن فیلم ،برنامههای
تلویزیونـی یـا ویدیوهای یوتیوب.
صورتِ
آنالین.
آموزنده باشد؛ مث ًال انجام تکالیف درس ریاضی به
تفریحـی باشـد؛ مث ً
لا بـازی کـردن یـا تماشـای ویدیوهایـی بـرای تفریـح
و سـرگرمی

•
•
•
•

زمان استفاده از صفحهی نمایش
راهنمای مدت ِ

کارشناسـان حـوزه رشـ ِد کـودکان پیشـنهاد میکننـد کـه والدیـن درمـورد
ِ
مـدت زمانـی کـه کودکانشـان از صفحههـای نمایـش اسـتفاده میکننـد،
محدودیتهـای زمانـی اِعمـال کننـد .چراکـه تعاملات آنهـا بـا والدیـن و
دیگـران در دنیـای واقعـی برای سلامتِ آنها ،یادگیری ،رشـد و پرورششـان
بسـیار مهم اسـت.

راهنمـای آکادمـی پزشـکی اطفال آمریـکا در این
براسـاس پیشـنها ِد آخریـن
ِ
ِ
رابطه:
کـودکان زیـرِ  ۱۸مـاه نبایـد هیـچ زمانـی را جلـوی صفحههـای نمایـش
ِ
هنـگام تماسهـای ویدیویـی.
بگذراننـد ،البتـه بهجـز
ِ
بیـن  ۱۸مـاه تـا  ۲سـال میتواننـد برنامههـا و اپلیکیشـنهایی
کـودکان ِ
را کـه کیفیـت بسـیار باالیـی دارنـد ،تماشـا یـا از آنها اسـتفاده کننـد؛ البته
درصورتیکـه بزرگسـالی همـرا ِه آنهـا باشـد تـا بـه آنهـا در درکِ آنچـه در
حـال مشـاهدهاش هسـتند ،کمـک کند.
ِ
کـودکان بیـن  ۲تـا  ۵سـال نبایـد بیـش از یـک سـاعت در روز را جلـوی
صفحههـای نمایـش بگذراننـد؛ آن یـک سـاعت هـم بایـد همـرا ِه یـک
بزرگسـال باشـد.
زمـان اسـتفاده از رسـانههای الکتریکـی و نـو ِع رسـانهای کـه
بـر مـدت
ِ
کـودکان  ۶سـال و بزرگتـر از آنهـا اسـتفاده میکنند ،باید بهصـورت مداوم
محدودیتـی از سـوی بزرگسـاالن اِعمـال و بـر آنهـا نظـارت شـود.

•
•
•
•

زمان اسـتفاده از صفحـهی نمایش
اِعمـال محدودیـت در مـدت ِ
بـرای بچهی شـما چه معنایـی دارد؟
کسـب
محدودیـت در مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـهی نمایـش بـه معنای
ِ
اطمینـان از ایـن موضـوع اسـت کـه فرزند شـما هم بـا اسـتفاده از صفحهی
بـدون آن ،از فعالیتهـای سـالم و سـرگرمکنندهی زیـادی
نمایـش و هـم
ِ
لـذت ببرد.
مـدتِ
زمانـی کـه
اِعمـال محدودیـت زمانـی یعنـی اینکـه حواسـتان بـه
فرزندتـان جلـوی صفحههـای نمایـش میگذرانـد باشـد و از ایـن مسـئله
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه ایـن زمـان ،مانـ ِع خـواب و سـایرِ فعالیتهایـی
نشـود کـه بـرای رشـد و پـرورش او مفیدنـد .مث ً
لا باز یهـای جسـمانی،
کـردن اوقات
مطالعـه ،کارهـای خالقانـهای مانند نقاشـی کشـیدن و سـپری
ِ
فراغـت در فضـای اجتماعـی نـزد اعضـای خانـواده و دوسـتان ازایندسـت
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فعالیتهـا بهشـمار میرونـد.
اِعمـال محدودیـت بـه ایـن معنا نیسـت کـه نبایـد بههیچوجه بـه فرزندتان
اجـازه دهیـد تلویزیـون تماشـاکند یـا بـازی ویدیویـی انجامدهـد؛ چـون
او بههرحـال هـم در مدرسـه و هـم بـرای انجـام برخـی از تکالیفـش از
صفحههـای نمایـش اسـتفاده میکنـد.

•
•

فواید استفاده از صفحهی نمایش:

ِ
مشکالت رشد و پرورش:

تلویزیـون ،فیلمهـا ،باز یهـای ویدیویـی و اینترنـت میتواننـد تأثیـر مثبتی
بـر فرزند شـما داشـته باشـند .بهویـژه اگر:
حـال اسـتفاده از آنهاسـت ،شـما هـم درگیـ ِر
هنگامیکـه فرزندتـان در ِ
گزینـش بهتـ ِر اینکـه کـدام بـازی یـا برنامـهی
ماجـرا شـوید و بـه او در
ِ
تلویزیونـی را انتخـاب کنـد کمـک کنیـد.
و درگیـرِ ماجـرا شـوید و بـا او دربـارهی اتفاقاتـی کـه در برنامـه یـا بـازی
میافتنـد صحبـت کنیـد تـا او بهتـر از آنهـا سـر درآورد.
فرزنـد شـما از برنامههایـی اسـتفاده کنـد کـه محتـوای باکیفیتـی دارنـد؛
مث ً
لا بـازی ویدیویـیای را انجـام دهـد کـه برای رسـیدن به مراحـل باالتر در
آن بایـد معماهـای خالقانـهای را حـل کند.
اسـتفاده از صفحههـای نمایـش ،ایدههـای جدیـدی دربـارهی باز یهـای
بازی  Minecraftممکن اسـت باعث شـود
سـنتی به فرزند شـما بدهد؛ مث ًال ِ
کشـیدن آنها روی کاغذ شـود.
طراحـی سـاختمانها و
تـا او عالقهمنـد بـه
ِ
ِ
اسـتفاده از صفحههـای نمایـش باعـث شـود تـا فرزنـد شـما مهارتهـای
معرفی مدرسـه میتواند
سـاختن ویدیویـی دربارهی
تـازهای یـاد بگیرد؛ مث ًال
ِ
ِ
ویرایـش فایلهـای ویدیویی یـاد دهد.
بـه او مهارتهایـی در رابطـه بـا
ِ

زمـان زیـادی جلـوی صفحههـای نمایـش میتوانـد
صـرف کـردن مـدت
ِ
بـر رشـ ِد زبانـی و مهارتهـای اجتماعـی کـودکان تأثیرگـذار باشـد؛ بـه ایـن
پـرورش چنیـن مهارتهایـی بـه تعاملاتِ واقعـی
دلیـل کـه بچههـا بـرای
ِ
زمانـی زیـادی جلـوی صفحههـای نمایـش
مـدت
کـردن
نیـاز دارنـد .صـرف
ِ
ِ
همچنیـن میتوانـد روی رشـد و پـرورش بچههـای بزرگتـر هـم تأثیـر
بگـذارد .مث ً
لا میتوانـد بـر توانایـی آنهـا در گفتوگـو کردن ،حفـظِ رابطهی
زبـان بـدن اثرگـذار باشـد.
چشـمی و تمرکـز سـر کالس درس یـا حتـی درکِ
ِ
زمـان زیـادی جلـوی صفحـهی نمایـش همچنیـن میتوانـد
گذرانـدن مـدت
ِ
ِ
پـرورش ِ
باعـث شـود کـه بچههـا فرصتِ
طیـف گسـتردهای از عالقهمندیها،
ِ
ارتبـاط مثبـت بـا دوسـتان و یادگیر یهـای مرتبـط بـا آن عالقهمندیهـا را
از دسـت بدهند.
ِ
زمـان
میـان
تعـادل
د
ایجـا
از
کـردن
حاصـل
اطمینـان
میتوانیـد بـا
ِ
مصرفشـده جلـوی صفحههـای نمایـش و زمانـی که بـه فعالیتهـای دیگر
اختصـاص داده میشـود ،از بـروز ایـن خطـر بکاهیـد.

در دوردست.
حین استفاده از گوشی تلفن یا تبلت.
در
گردن
داشتن
صاف نگه
ِ
داشـتن مدتزمانهـای اسـتراحت منظـم برای بلند شـدن از جـا و حرکت
فضـای اطراف.
کردن در
ِ
انجام فعالیتهایی در برنامهی روزانه.
اختصاص دادن زمانی برای
ِ

•
•
•
•

امنیت:
فرزنـد شـما میتوانـد در اینترنـت بـا موضوعـات و حتـی انسـانهای
خطرناکـی مواجـه شـود.
میتوانیـد بـا انجـام برخـی اقدامـاتِ
کـردن
احتیاطـی ایمـن ماننـد چـک
ِ
ِ
تنظیمـاتِ حریـم خصوصـی روی اپلیکیشـنهایی کـه فرزندتـان از آنهـا
اسـتفاده میکنـد ،چنیـن خطراتـی را کاهـش دهیـد .همچنیـن میتوانیـد
بـه او چگونگـی اسـتفادهی ایمـن ،مسـؤالن و سـرگرمکننده از اینترنـت را
بیاموزیـد؛ مث ً
لا بـا او دراینبـاره صحبـت کنیـد کـه نبایـد جزئیـات زندگـی
شـخصیاش را بهصـورت آنالیـن بـا دیگـران بـه اشـتراک بگـذارد.

خطراتِ استفاده از صفحههای نمایش:
اسـتفاده از صفحههـای نمایـش میتوانـد خطراتـی بـرای سلامت جسـمی،
رشـد و پـرورش و امنیـتِ کـودکان در پـی داشـته باشـد .اگـر مـدت زمانی را
کـه فرزندتـان جلـوی صفحههـای نمایـش سـپری میکنـد ،کاهـش دهیـد،
احتمـال بـروز ایـن خطـرات را نیـز بکاهیـد.
میتوانیـد
ِ

مشکالتِ جسمانی:

اسـتفاده از صفحههـای نمایـش میتوانـد مشـکالتی جسـمانی را در پـی
داشـته باشـد .مث ً
لا:
اسـتفادهی بیشازحـد از صفحههـای نمایـش میتوانـد باعـثِ خشـکی
چشـمها ،ایجـاد درد و سـوزش در آنهـا و سـردرد و خسـتگی شـود.
خـم کـردن سـر بـرای نگاه کـردن به یـک وسـیلهی الکتریکـی میتواند به
گـردن و نخا ِع افراد آسـیب برسـاند.
حین اسـتفاده از صفحههای
منفعـل بـودن بـرای مـدت زمانی طوالنـی در ِ
نمایـش میتوانـد بـه شـیوهی زندگـی منفعالنـهای و حتـی چاقـی مزمـن
بیانجامد.
احتمـال بروز
از
کارهـا،
ایـن
انجام
بـه
فرزندتـان
تشـویق
بـا
توانیـد
شـما می
ِ
ِ
چنیـن خطراتـی بکاهید:
بلنـد کـردن مرتـب سـر از روی صفحهی نمایش و نگاه کـردن به فاصلهای

پیامهای رسانهای:
رسـانههای مبتنـی بـر اسـتفاده از صفحههـای نمایـش میتواننـد روی
کـودکان و رفتـا ِر آنهـا اثرگـذار باشـند .مث ً
لا بچههـا میتواننـد تحـتِ تأثیرِ
رفتارهـای نادرسـت ،کلیشـههای جنسـیتی ،تصاویـر و زبانِ خشـونتآمیزی
کـه در برخـی تبلیغـات بهکارگرفتـه میشـود ،قـرار بگیرنـد و حتـی آنهـا را
تقلیـد کنند.
احتمـال ایـن خطر را
افزایـش سـوا ِد رسـانهای فرزندتـان
شـما میتوانیـد بـا
ِ
ِ
کاهـش دهیـد .بهاینترتیـب او میتوانـد پیامـی را کـه رسـانهها منتقـل
میکننـد ،بهدرسـتی درک کنـد و حتـی آن را بـه پرسـش بکشـد.
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اطالع نگاشت مدت زمان مناسب در استفاده از صفحهی
برای سنین مختلف

کودکان بین  ۲تا  ۵سال  :کمتر از یک ساعت ،آن
هم با همراهی والدین

کودکان زیر  18ماه  :اصال نباید استفاده کنند.
ـن  ۱۸مــاه تــا  ۲ســال  :بــا همراهــی بزرگســاالن برنامــه هــای
کــودکان بیـ ِ
باکیفیــت و مناســب ببیننــد (البتــه در صــورت ضرورت!)
کــودکان بزرگتــر از  5ســال و نوجوانــان :کمتــر
از یــک ســاعت و ترجیحــا موبایــل و تبلــت
شــخصی نداشــته باشــند و تلویزیــون و بــازی
را هــم در فضــای اتــاق هــای عمومــی انجــام
دهنــد.

جوانــان و بزرگســاالن :بــه مــدت زمــان طوالنــی مقابــل صفحــه
نمایــش قــرار نگیرنــد و ترجیحــا هــر  45دقیقــه اســتفاده از
پــای صفحــه نمایــش بلنــد شــوند و  15دقیقــه اســتراحت کننــد.
همچنیــن مــی تواننــد از قاعــده  20/20/20اســتفاده نماینــد.
یعنــی هــر  20دقیقــه 20 ،ثانیــه بــه  20متــری دورتــر از خــود
نــگاه کننــد.

خطرات استفاده از صفحه های
نمایش برای کودکان
•مشکالت جسمی
•مشکالت رشد و پرورش
•امنیت و حریم خصوصی
•مشکالت شناختی
•اجتماعی شدن
•پیام های رسانه ای

مــدت زمــان اســتفاده از صفح ـهی نمایــش ( )1مــدت زمانــی اســت کــه
روزانــه صـ ِ
ـرف اســتفاده از وســایلی میکنیــد کــه صفحـهی نمایــش دارنــد؛
ماننــد تلویزیــون ،کنســول باز یهــای ویدیویــی ،گوشــیهای هوشــمند
و تبلتهــا .در اســتفاده از ایــن دســتگاهها فوایــد و معایبــی وجــود
ِعمــال
دارد ،بنابرایــن شــیوهی زندگــی یــک خانــوادهی ســالم شــامل ا
ِ
محدودیتهایــی در مــدت زمــان اســتفاده از صفحههــای نمایــش
ـان اســتفاده از صفح ـهی نمایــش میتوانــد تعاملــی
میشــود .مــدت زمـ ِ
مثــل بــازی کــردن گیــم هــای ویدیوئــی باشــد.غیر تعاملــی مثــل
تماشــای تلویزیــون باشــد.
آموزنده مثل تکالیف درسی باشد.تفریحی مثل تماشای ویدیوهای
سرگرمی باشد.

اعمال محدودیت استفاده از صفحه نمایش

اِعمال محدودیت زمانی یعنی اینکه حواستان به مدتِ زمانی که فرزندتان جلوی صفحههای نمایش میگذراند باشد و از این مسئله اطمینان حاصل کنید
که این زمان ،مان ِع خواب و سایرِ فعالیتهایی نشود که برای رشد و پرورش او مفیدند.

علی علیمرادی

یک کپسول مراقبتی برای والدین!
در مواجهه فرزندانمان با باز یهای ویدئویی چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟

اینکــه کــودکان (همینطــور بزرگترهــا) در مواجهــه بــا باز یهــای
ویدئویــی آســیبپذیر هســتند درســت اســت امــا راههایــی بــرای کاهــش
آســیب و افزایــش فوایــد بــازی وجــود دارد کــه مــا را از نگرانیهــای
منفعــل خــاص و بهمواجهــه فعاالنــه در ایــن موضــوع راهنمایــی میکنــد.
یکــی از مســائلی کــه بایــد توجــه شــود ،اطــاع دقیــق از عالئــق و
نیازهــای کودکتــان اســت .دقــت کنیــد عالئــق و نیازهــای او و نــه شــما!
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
همچنیــن درمــورد باز یهایــی کــه ایــن عالئــق و نیازهــا را تغذیــه
میکنــد ،تحقیــق کنیــد و اطالعــات مناســب و قابلقبــول کســب نماییــد.
اگــر شــما جــزو آن دســته از والدینــی هســتید کــه از کــودک خــود در
مواجهــه بــا باز یهــای ویدئویــی جاماندهایــد و او خــود انتخابــش را کــرده
اســت ،حــاال بازهــم خیلــی دیــر نیســت ،غیــر از دو مــورد بــاال شــما بایــد در
اولیــن فرصــت! هرچــه کــه میتوانیــد درمــورد باز یهایــی کــه او انجــام
میدهــد ،آگاهــی کســب کنیــد.
ســنبازی و بازیکــن! اگــر شــما خیلــی نســبت بــه کودکتــان
تناســب ِ
حســاس نیســتید ،حداقــل از ردهبندیهــای ســنی کــه توســط
«سیســتمهای مختلــف رتبهبنــدی ســن» کــه خوشــبختانه مــا در ایــران
هــم داریــم ()1؛ اســتفاده کنیــد .ردهبندیهایــی ماننــد مثبــت  ۳و  ۷و ۱۲
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و  ۱۵و  ۱۸ازجملــه همیــن مواردنــد کــه در موقــع خریــد یــا دریافــت بــازی
بایــد بــه آن دقــت کنیــد .البتــه رعایــت ایــن الگــو حداقــل کاری اســت
کــه شــما بایــد انجــام دهیــد و نــه بیشــتر! ایــن ردههــا مثـ ًا «بــازی الــف
بــا ردهســنی  »+۱۲تنهــا بــه شــما میگوینــد کــودکان کمتــر از  ۱۲ســال
از انجــام ایــن بــازی احتمــا ًال آســیب جــدی خواهنــد دیــد و ایــن بــازی
بــرای نوجوانــان بیــش از  ۱۲ســال کمتریــن آســیب را بههمــراه دارد؛ پــس
کمتریــن میــزان آســیب و نــه بهتریــن ســن بــرای انجــام آن بــازی!
مناســب بــودن باز یهــا را در نظــر بگیریــد ،ایــن «مناســب بــودن» شــامل
هزینــه بــازی -کــه میتوانــد شــامل قیمــت یــک بــازی و یــا پرداختهــای
درون برنامـهای آن -باشــد ،نیــاز بــه اینترنــت ،امــکان گفتگــو و چــت کــردن،
تبلیغــات بــازی و تناســب آن بــا بازیکــن نیــز میشــود.
همبــازی شــدن بــا فرزنــدان؛ بهتــر اســت فعالیتهــای بــاال نیــز بــا
بیشــترین تعامــل و همراهــی بــا فرزنــدان انجــام شــود امــا همراهــی در
بــازی کــردن و همبــازی شــدن بــا فرزنــدان یکــی از اکســیرهایی اســت
کــه تجربــه آنرا بــه شــما پیشــنهاد میکنــم .شــما چیزهــای جالبــی در
ایــن تجربــه خواهیــد یافــت و تأثیــر همبــازی شــدن را در ارتباطاتتــان
بهوضــوح خواهیــد دیــد .فــرع بــر ایــن مــوارد بــا پیوســتن بــه فرزندتــان
میتوانیــد بفهمیــد کــه او بــا چــه کســی بــازی میکنــد و حــرف میزنــد
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مجله تخصصی مطالعات ،سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال

و همچنیــن میتوانیــد بفهمیــد کــه بازیکنــان درمــورد چــه موضوعاتــی
صحبــت میکننــد ،چــه نــوع گفتــار و چــه نــوع لحــن مکالم ـهای دارنــد.
امیــدوارم اینهمــه دلیــل خوبــی باشــد تــا شــما همبــازی شــدن را امتحــان
کنیــد.
محدودیــت زمانــی؛ شــاید کلمــه محدودیــت بــرای شــما یــا فرزندتــان
ِ
مصــرف بــازی» بایســتی
خوشــایند نباشــد ،ولــی بههرحــال «زمــان
«مدیریــت» شــود .ایــن زمــان بایــد در جهــت کاهــش آســیب بــه حداقــل
و افزایــش فایده-لــذت بــه حداکثــر باشــد ،نبایــد هیچکــدام را قربانــی
کــرد .میــزان و اوقــات اســتفاده از صفحهنمایــش بســته بــه  -ســن،
میــزان فراغــت ،میــزان دسترســی بــه ســایر گزینههــای جانشــین ،امــکان
اقتصــادی و همچنیــن عــدم تداخــل بــه ســایر جنبههــای زندگــی معمــول
باز یکــن  -متفــاوت اســت.
غیــر از محدودیــت زمانــی (مث ـ ًا  ۲ســاعت در روز) تعــداد مراجعــه بــه
یــک بــازی را نیــز بایــد مدیریــت کــرد ،یکبــار باز یکــردن بــه مــدت ۲
ســاعت بیوقفــه ،ســامت فرزنــد شــما را بــه چالــش میکشــد .همینطــور
تعــداد زیــاد و مکــرر مراجعــه بــه بــازی (مثــ ًا  ۱۰بــار در روز) نیــز عــدم
تمرکــز و بینظمــی را همــراه دارد .پــس بازهــم متعــادل باشــید.
توجــه بــه حریــم خصوصــی؛ بــه نظــر میرســد در ایــن مــورد نهتنهــا
مــردم عــادی کــه حتــی اغلــب افــراد سرشــناس نیــز دقــت الزم را ندارنــد.
اینکــه یــک بــازی یــا برنامــه چــه دسترسـیهایی بــه اطالعــات شــما دارد و
چقــدر محیــط آن امــن اســت ،از بدیهیتریــن ســؤاالت درمــورد یــک بــازی
یــا برنامــه اســت .تولیدکننــدگان بــازی معمــو ًال قوانیــن بــازی و ســطح
دسترســی بــه منابــع سیســتمی و اطالعــات کاربــر و نیــز نحــوه اســتفاده
از ایــن اطالعــات را قبــل از نصــب بــازی بــه اطــاع باز یکــن میرســانند
همانکــه همیشــه قبــل از خوانــدن ،تیــک آنرا میزنیــم و مــوارد را قبــول
میکنیــم و نکســت! خریــد و یــا دانلــود بــازی از جاهــای غیرمطمئــن هــم
احتمــال خطــرات امنیتــی را افزایــش میدهــد ،مخصوصـ ًـا باز یهایــی کــه
توســط کســی غیــر از ناشــر اصلــی تغییــر داده شــدهاند (معــروف بــه کــرک
شــده ،مــود شــده و حتــی محلــی و لوکاالیــز شــده)
کنتــرل والدیــن؛ بــرای اطمینــان از رعایــت نــکات بــاال و امنیــت بیشــتر

•

•
•

•

ـرل والدیــن
ـوان «کنتـ ِ
کــودکان اســتفاده از برنامههایــی کــه بــا همیــن عنـ ِ
ً
عمومــا
( »)2در دســترس هســتند را پیشــنهاد میکنــم .ایــن برنامههــا
میــزان دسترســی کــودک بــه ســایر بخشهــای گوشیهوشــمند یــا ســایر
انــواع بــازی افــزار را رصــد میکننــد و میتوانیــد از ایــن طریــق دسترســی
کــودک خــود بــه برنامههــا و باز یهــای غیــر مرتبــط و یــا نامناســب بــا او
را مســدود کنیــد .همچنیــن نرمافزارهــای کنتــرل والدیــن زمــان اســتفاده
از باز یهــا را نیــز بهدقــت ثبــت میکنــد و زحمــت ثبــت در دفترچــه
یادداشــت را از شــما کــم میکننــد!
غیرازاینکــه پــدر و مــادر ،خــود بایســتی از مــوارد بــاال آگاهــی
داشتهباشــند ،حتمـ ًـا الزم اســت تــا ایــن مــوارد را بهتناســب ســن و درک
کــودکان و نوجوانــان بــا آنهــا در میــان بگذارنــد .آگاهســازی در ایــن
خصــوص را وظیفــه خــود بدانیــد و امیــدی بــه ســایرین (سیســتم آموزشــی
و تلویزیــون و )...نداشــته باشــید ،کســی بیــش از شــما دلســوز فرزندانتــان
نیســت! همچنیــن تأکیــد دارم قبــل از قربانــی شــدن فرزندتــان ،صحبــت
کــردن و آمــوزش درمــورد رعایــت ایمنــی در فضــای آنالیــن و عــدم انتشــار
اطالعــات خصوصــی (ماننــد عکــس و آدرس و )...و مراجعــه بــه والدیــن در
هنــگام خطــر یــا حتــی احســاس خطــر را ،شــروع کنیــد.
ســعی کــردم در ایــن نوشــته کوتــاه بــرای والدینــی کــه تنهــا همیــن نوشــته
را نیــز بهســختی مطالعــه میکننــد نــکات ضــروری بــرای مواجهــه بــا
باز یهــای ویدئویــی (رایانـهای) را خالصــه کنــم؛ امــا توجــه داشــته باشــید
کــه جــز بــا ورود فعاالنــه ،بــااراده ،محققانــه و دلســوزانهی شــما ،ایــن
مطلــب کوتــاه نیــز اثــر زیــادی نخواهــد داشــت.

•

( )1ایــن سیســتم توســط متخصصــان بنیــاد ملیباز یهــای رایانــهای
تدوینشــده و البتــه تفــاوت زیــادی بــا ســایر سیســتمهای مرســوم
ردهبنــدی در کشــورهای مختلــف ماننــد آمریــکا ،اروپــا و کــره جنوبــی
نــدارد ،تنهــا بهتناســب فرهنــگ و هنجارهــای اجتماعــی مــا ایرانیــان،
بومیســازی شــده اســت .بــرای اطــاع بیشــتر میتوانیــد بــه ســایت
 www.esra.ircg.irمراجعــه کنیــد.
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بچههایـی که خودشـان بازی
دانلـود میکنند...
تبلیغگــران میدانســتند کــودکان توانمنــد نســبت بــه کــودکان وابســته و
مــورد قبــول والدیــن ،مصرفکننــدگان بهتــری هســتند...یکی از روشهــای
رســانه بــرای شــتاب بخشــیدن بــه قدرتگیــری کــودکان ،کاهــش دادن
کننــدگان
اقتــدار مراجــع قــدرت و والدیــن بــه خصــوص از دیــد مصرف
ِ
کــودک میباشــد .ایــن یــک طــرح خالقانــه بــرای رســانهها بــود کــه در
جهــت انتقامگیــری صــورت پذیرفــت.
تبلیغات کودکان را هدف قرار گرفتهاند!!!

چراغ زرد
روشن است!

برای زمان دل کندن بچه ها از بازی برنامه داشته باشید.

w w w . b a z i b a a n . c o m

bazibaan@gmail.com

@bazibaan

سازمان فضای مجازی سراج

