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بازی بان چه طوری زیاد بازی کردن بچه را 
متوقف کنیم ؟

زمان و مکان 
در  دنیای بازی های  دیجیتال

خدا رحمت کند
 خالق این بازی ها را!

آیا بازی های ویدیوئی

 یادگیری قابل توجهی
 برای کودکان همراه دارند؟

چرخه رسانه از انیمیشن تا گیم
در   مجموعه سینمایی شگفت انگیزان

www.bazibaan.com

تجربیات والدینی 
 از بازی های رایانه ای و کودکان

کنترل والدینی





نوش دارو بعد مرگ سهراب...
ــرای  ــن کار ب ــتم ای ــر می دانس ــتم. اگ ــن نمی دانس "م
ذهــن فرزنــد مــن زیانبــار اســت و یــا از رشــد مطلــوب 
ــدر  ــردم". پ ــن کار را نمی ک ــد، ای ــری می کن او جلوگی
و مادرانــی کــه احســاس گنــاه می کننــد. چــرا کــه در 
زمانــی کــه بایــد در خصــوص نظــارت و انتخــاب بــازی 
ــتند، در  ــت می گذاش ــان وق ــرای فرزندان ش ــب ب مناس

فکــر دیگــری بودنــد...



+
مرتضی جمشیدی ماه منیر داستان پور

رضا احمدی

مهدی حق وردی

مروارید زندیچینازنین نوری

آسیه نیکو حسینی علی متقی

حسین غفاری حامد نصیریگالیل صفوی

بشری هاتف علی علیمرادی احسان حجتی معصومه نصیری

یاسمین رومیناملیکا خوش نژاد

همکاران این شماره:

+ صاحب امتیاز:
  مرکز بازی و پویا نمایی سازمان فضای مجازی سراج 

+ مدیر مسئول: 
 حسین سلطانی 

+ سردبیر: 
 مرتضی جمشیدی 

+ مشاور هنری:
 سید رحیم هاشمی 

+ مدیر هنری و طراح گرافیک: 
 محمد جواد حسن لو  
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زمان و مکان در  دنیای بازی های  دیجیتال

می خواهم کودکی خالق داشته باشم

چه طوری زیاد گیم بازی کردن بچه را متوقف کنیم؟

کودکان و بازی های دیجیتال

ــت  ــرورش خالقی ــر در پ ــی موث ــازی  موبایل ــد ب ــی چن معرف

ــودکان ک

ــرای  ــی ب ــل توجه ــری قاب ــی یادگی ــای ویدیوئ ــا بازی ه آی

ــد؟ ــراه دارن ــه هم ــی ب ــای واقع ــودکان در دنی ک

خطر فرزندپروری والدین حواس پرت! 

ــم  ــی ه ــای ویدیوئ ــلیورهای بازی ه ــکرین ِاس ای کاش ِاس

مثــل ایــن انیمیشــن بــه فکــر کــودکان بودنــد!

تــرس در مــورد تکنولــوژی و کــودکان و چــرا ایــن 

ندارنــد؟ حقیقــت  ترس هــا 

زمان و مکان در  دنیای بازی های  دیجیتال

رفتار مصرفی دیجیتال کودکان

خدا رحمت کند پدر مبدع این بازی ها را!

تجربیات والدینی

در بــاب یــک کتــاب و چگونگــی تربیــت رســانه ای نســل 

ــوم هزاره س

والدین حرفه ای، دقت می کنند!

مــدت زمــان مناســب در اســتفاده از صفحــه ی نمایــش 

بــرای ســنین ۰ تــا ۱۸ ســال

یک کپسول مراقبتی برای والدین
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تجربیات والدینی

رفتار مصرفی دیجیتال کودکان

یک کپسول مراقبتی برای والدین

 فهرست مطالب 



بگذاریم )بیشتر در دنیای واقعی(بازیشان را بکنند!
 کودکان آیندگان هر سرزمینی هستند. کشور بدون کودک به مانند زمینی بدون بذر است، خشک و بی محصول.
کـودکان نـه تنهـا امیـد آینـده هسـتند بلکـه امیـد و منبـع روحیـه و انـرژی بـرای آدم بـزرگ هـای زمـان 
 حـال هـم هسـتند. آدم بـزرگ هایـی کـه بـا دیدن یک لبخنـد کودک تمـام غـم روز را فرامـوش می کنند. 
بـود. لبخندهـا  ایـن  مراقـب  بایـد  پـس  میکننـد.  بزرگـی  کارهـای  کـه  کوچکـی   لبخندهـای 
شـاید برای شـما هم اتفاق افتاده اسـت که در یک مهمانی، جمعی از زنان و مردان به یکباره موبایل ها و 
 گفت و گوهای خود را کنار گذاشته و فقط به رفتار و شیرین زبانی کودکی در وسط جمع دقت می کنند.
خب این لحظات زیبا چقدر در حال تکرار شـدن هسـتند؟ این درسـت اسـت که بزرگان با دیدن شـیطنت و 
شـیرین زبانی کودکان از کارهای مهمی مثل کلنجار رفتن با موبایلشـان! دسـت بردارند، اما کودکان چطور؟ 
آنها چقدر از کارهای مهمشـان مثل بازی کردن با عروسـک و ماشـین، دنبال بازی، نقاشـی کشـیدن، با پتو 
 چادر صحرایی درست کردن و ... به خاطر در دست گرفتن موبایل و بازی کردن با تبلت دست برداشته اند؟
تعامـل کـودکان بـا صفحـه هـای رسـانه ای و دیجیتـال مانند تلویزیـون و موبایل مـا را بر آن داشـت تا دو 
شـماره از مجلـه بـازی بـان را بـه ایـن حـوزه اختصـاص دهیم.  بـرای این کار مطالـب بسـیار و پراکنده ای 
را در گوشـه و کنـار یافتـم و از نویسـندگان و کارشناسـانی کـه میشـناختم برای تولید محتوا دسـت یاری 
طلـب نمـودم و حاصـل هـم، ایـن چنـد هـزار کلمه ای اسـت که تقدیم شـما بزرگـواران می گـردد، هرچند 
 مطالـب دیگـری هـم قابـل طـرح بـود که بـه امید خـدا در فرصتـی مناسـب خدمت شـما ارائه مـی گردد.
بنـای بـازی بـان بـر بیان نظرات مختلف حول یک مسـئله بـا در نظر گرفتن قضاوت خواننـدگان و همین 
طور تالش برای معرفی بهترین محتوا به مخاطبان اسـت. بدین منظور عالوه بر رویکردهایی که به نوعی 
مخالـف اسـتفاده کـودکان از ایـن ابزار اسـت به معرفی فرصت ها نیـز پرداختیم. اما بر خـود الزم می دانم 
کـه بگویـم بازیهـای رایانه ای و موبایلی در سـنین کودکی مثال کمتر از ۵ سـال جایگزین همه فن حریفی 
برای دیگر ابزار سرگرمی و آموزشی نیستند. آشنایی و سرگرمی زودهنگام کودکان با بازیهای موبایلی حکم 
همان پسـتونکی را دارد که برای سـاکت شدنشـان به آنها می خورانیم. کودکان برای رشـد صحیح خود نیاز 
بـه تجربـه واقعیـت هـا دارنـد، هرچنـد گیم های رایانـه ای با بهره گیـری از فضای مجازی سـعی در بهبود 
کیفیت سـرگرمی و آموزش دارند اما باید پذیرفت که درگیری کودکان با دنیای واقعی و ارتباطات حقیقی 
 در سـال های ابتدایی عمرشـان به مراتب باید بیشـتر از فعالیت های مشـابه آنها در دنیای مجازی باشـد. 
در پایـان سـخن از شـما مخاطبـان گرامـی بـه دلیـل تعویق بوجود آمده در انتشـار شـماره جدید بـازی بان 
عذرخواهـم و خـدا را شـاکر و امیـدوارم کـه بـا همراهی شـما مخاطبان گرامی این مسـیر را پرقـدرت ادامه 

دهیم، ان شـااهلل.



می خواهم کودکی خالق داشته باشم
بررسی اثرگذاری داستان بازی های دیجیتال و غیر دیجیتال در زندگی بچه ها

ــرای  ــرای ســرگرم شــدن و تفریــح، در اوقــات فراغــت صــورت می گیــرد . حرکتــی الزم و ضــروری ب ــا میــل و اختیــار و ب ــه اســت کــه ب ــازی، فعالیتــی آگاهان ب

ــان تمــام  ــه از می ــا موضــوع اینجاســت ک ــد. ام ــش را مشــخص نماین ــالت خوی ــروز داده و تمای ــد احساســات خــود را ب ــه بوســیله ی آن می توانن ــودکان، ک ک

بازی هــا، کــدام یــک می توانــد بــرای فرزنــد دلبنــد مــا ســودمند باشــد؟! از انجــام کــدام یــک صدمــه می بینــد و چــه نــوع از آنهــا ذهــن و شــخصیت کــودک مــا 

را رشــد داده و در او ایجــاد خالقیــت می کنــد؟ 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 جزئی¬تــر بــه ایــن پدیــده¬ی حائــز اهمیــت، بیندیشــیم. بــرای شــروع بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــد کــه ایــن روزهــا 

دخترتــان ترجیــح می دهــد 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 می شــود یــا جلــوی کامپیوتــر نشســته و تمــام ذهنــش را درگیــر کشــتن دشــمنان رایانــه ای 

اش می کنــد ؟! 

ــرفته¬ی  ــای پیش ــل دنی ــازی در مقاب ــری و سنگرس ــدون جبهه گی ــد ب بیایی

امــروز، بــا هــم صــادق باشــیم. ایــن روزهــا همــه چیــز کمــی پیچیدهتــر 

شــده اســت. ماشــین بــازی هنــوز هــم وجــود دارد؛ امــا رایانــه ای آن 

ــای  ــرکان زیب ــر دخت ــتیکی در براب ــک های پالس ــت. و عروس ــر اس جذاب ت

گیم هــا دیگــر نمی تواننــد خودنمایــی کننــد! بــازی قدیمــی خاله بــازی، یــا 

ــه آنهــا جلــب می کنــد.  دزد و پلیــس رنــگ باختــه و دیگــر کمتــر کســی ب

ــا عصــر  ــه گذشــته، ی ــروز نســبت ب ــری ام ــل برت ــا هیچکــدام دلی ــا اینه ام

ــه ای امــروز نیســت. ــر عصــر رایان گذشــته در براب

ــری  ــگاه باالت ــک جای ــدام ی ــم ک ــا ببینی ــم ت ــت کنی ــد بیشــتر دق حــال بای

دارنــد ؟! و مــا بــا پذیــرش شــرایط جدیــد باختــه یــا برنــده¬ی مســابقه-ی 

گذشــت زمــان هســتیم؟! بازی هــای گذشــته یــا گیم هــای دیجیتــال؟ 

ــرار  ــورد بررســی ق ــدم، بازی هــای قدیمــی را م ــن ق ــد؟ در اولی ــدام بهترن ک

ــد و ماجــرای  ــال می کردن می دهیــم و می بینیــم آنهــا چــه داســتانی را دنب

ــرای فرزندانمــان داشــت ؟ آنهــا چــه پیامــدی ب

بــه طــور مثــال از نمونــه ی معــروف خالــه بــازی شــروع می کنــم. نمایشــی 

ــدند و  ــهیم می ش ــرای آن س ــر در اج ــم پس ــر و ه ــم دخت ــه ه ــه ک کودکان

ــزرگ  ــواده¬ی ب ــار یکدیگــر یــک خان ــا همســایه، در کن ــل ی بچه هــای فامی

ــد.  ــر عهــده می گرفتن ــا کوچــک را تشــکیل داده و نقش هــای مختلفــی ب ی

مــادر، پــدر، فرزنــد و غیــره و غیــره، همــه در یــک خانــواده یــا مهمان هایــی 

کــه بــه صحنــه¬ی نمایــش وارد می شــدند و هــر کــدام شــغل و پیشــه¬ی 

متفاوتــی داشــتند. بــازی جــذاب و پرطرفــداری کــه هیــچ داســتاِن از پیــش 

ــه ذهــن  ــاره و فی البداهــه ب ــام ماجــرا یکب ــن شــده ای نداشــت و تم تعیی

ــدون  ــه زبانشــان جــاری می شــد. همــه ب بازیگــران رســیده و دیالوگ هــا ب

متــن یــا داســتان مشــخصی می دانســتند در جــواب هــر کنشــی چــه 

ــاوت و  ــمت متف ــه س ــه چ ــتان را ب ــد و داس ــروز دهن ــود ب ــی از خ واکنش

تــازه ای ببرنــد. در واقــع همگــی داشــتند بخشــی از حــال یــا آینــده¬ی خــود 

ــن  ــر، ای ــن ام ــد و همی ــن می کردن ــه تمری ــازی کودکان ــک ب ــب ی را در قال

ــه یــک آمــوزش مهــم می کــرد. تئاتــر تجربــی و آماتــور را تبدیــل ب

ماه منیر داستانپور
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ــین  ــک ماش ــزارش ی ــا اب ــه تنه ــرانه ک ــای پس ــس بازی ه ــرای پلی ــا ماج ی

ــه هیچکــس آســیبی  ــه ب ــود. ســالحی ک ــاش ب ــگ آبپ ــک تفن ــس و ی پلی

ــرد!  ــا او را خیــس می ک ــل تنه ــه جــای کشــتن طــرف مقاب نمی رســاند و ب

بــازی مهیجــی بــر اســاس داســتانی ســاده امــا سرنوشــت ســاز، کــه قهرمانی 

ــده می آموخــت. ــردان آین ــا همــان م ــه پســران ی ــداکاری را ب و ف

بچــه هــا بــر اســاس هــر کــدام از ایــن داســتان ها می توانســتند 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 می کردنــد؛ گام ابتدایــی بــرای انتخــاب 

نقــش آینــده ی خــود را در زندگــی برمــی داشــتند. اینکــه می خواهنــد کــه 

و چــه باشــند!؟ چــه هدفــی را دنبــال کننــد و بــدی یــا خوبــی را برگزیننــد !

ــای  ــوژی و دنی ــر تکنول ــه عص ــرده و ب ــه روز ک ــی ب ــان را کم ــاال افکارم ح

ــان  ــای زب ــک و کده ــر و ی ــه در آن صف ــی ک ــویم. جهان ــه وارد می ش رایان

نفهــم کامپیوتــری، بــرای کــودکان آشــناترند تــا ابــزار و وســایل بازی هــای 

ــی  ــه بررس ــال ب ــا مث ــاره ب ــم دوب ــش ه ــن بخ ــت در ای ــر اس ــی! بهت قدیم

ــم. ــی کنی ــا را معرف ــد از آنه ــا ب ــوب ی ــای خ ــم و نمونه ه ــا بپردازی بازی ه

در ابتــدا بایــد از شــما بپرســم چقــدر بــا دنیــای بازی هــای رایانــه ای آشــنا 

ــه  ــل ورود ب ــه، اصــاًل اه ــا ن ــید؟ ی ــا را می شناس ــته بندی آنه هســتید؟ دس

ــت دانســته و از  ــالف وق ــی را ات ــا تمام ــا هســتید ی ــای جــذاب آنه فضاه

ــرای  ــرس ب ــن ت ــه ای ــد؟! البت ــراس داری ــی ه ــن فعالیت ــه چنی ــن ب پرداخت

تمــام کســانی کــه بــه گیم هــای دیجیتــال اعتیــاد دارنــد یــا حتــی زمــان 

ــل درک  ــاًل قاب ــد ؛ کام ــه آن اختصــاص داده ان ــت خــود را ب مشــخصی از وق

ــرده و  ــا خــود ب ــواع جذابیت هــای ایــن فضــا، شــما را ب اســت. چــرا کــه ان

ــرد.  ــما می گی ــان را از ش ــت زم ــی درک گذش ــی گاه حت
ولــی در اینجــا، بــرای مثــال و البتــه بــا هدفــی مشــخص، شــما را بــا چنــد 
ــا را  ــتان آنه ــص، داس ــور اخ ــه ط ــرده و ب ــنا ک ــا آش ــن بازی ه ــروه از ای گ

ــم. ــی می نمای ــما بررس ــا ش ــراه ب هم

ــا  ــن ی ــه ی » اکش ــه ای، نمون ــای رایان ــته)1( از بازی ه ــده دس ــان هف از می

پرتحــرک « و نیــز » ایفــای نقــش « را امتحــان کنیــد. بازی هایــی کــه هــم 

ــرای دســته ی دوم  ــه بیشــتر ب ــرای پســران و البت ــران و هــم ب ــرای دخت ب

مــورد توجــه اســت. گیم هــای دیجیتالــی کــه ابــزار کشــتار در آن بــه وفــور 

یافــت می شــود. اغلــب ماجــرای یــک جنــگ را دنبــال مــی کننــد و داســتانی 

ــازی یــا  ــر اســاس مأموریــت شــخصیت اصلــی ب از پیــش تعییــن شــده، ب

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 

فکــر خــالق 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 انســان هایی 

ــا  ــا دارد. تنه ــا آنه ــی ب ــه خصومت ــد و ن ــا را می شناس ــه آنه ــه ن ــردازد ک بپ

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 

ــد . ــی می مان ــی از آن خال ــه طــور کل ــر ب می رســد و دســت کارب

بــرای مثــال بــازی Death Point یــا بــازی مــرگ ، گیــم مهیجی 
کــه دارای امتیــاز 4.4 از 5.5 اســت و در کمتــر از چنــد ســاعت 
ــاده ای در  ــازی خــارق الع ــداری شــده اســت. ب ــار خری حــدود 100 ب
ــرو  ــا اســتقبال بی نظیــری روب ــا پرتحــرک کــه ب ســبک بازی هــای اکشــن ی

ــان  ــر در هم ــت: کارب ــورت اس ــن ص ــازی بدی ــتان ب ــا داس ــت. ام ــده اس ش

ــر  ــا دو نف ــش تنه ــده و از گروه ــر ش ــی نفس گی ــدای کار وارد مأموریت ابت

باقــی می  ماننــد، خــود و همــکارش کــه در قلمــرو دشــمن نگهــداری 

می شــوند. خــود کاربــر نیــز در زنــدان بــه هــوش آمــده و بایــد ابتــدا بــرای 

ــدادی از  ــته¬ی پرتع ــکارش دس ــی هم ــرای رهای ــپس ب ــود و س ــات خ نج

دشــمنان را بــا هــر ســالحی کــه بــه دســت مــی آورد بــه هالکــت رســانده و 

از راه هــای تعییــن شــده، و البتــه تأکیــد می کنــم کــه از راه هــای 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 

ــازی تبدیــل بــه چــه کســی شــده و از  اینجاســت ؛ فرزنــد مــا در انتهــای ب

ــد  ــه بدان ــدون اینک ــه اســت؟ او ب ــه ای چــه آموخت ــم اکشــن رایان ــن گی ای

چــرا و بــه چــه علــت ، خــود را اســیر و دوســتش را گرفتــار می یابــد. 

ــا  ــا ب ــمنی آنه ــبب دش ــده و س ــر ش ــده ای دیگ ــل ع ــه قت ــور ب ــپس مأم س

ــی  ــات از زندان ــم نج ــوع مه ــا موض ــد. تنه ــس را نمی دان ــودش و بالعک خ

نامشــخص بــرای نجــات یــاری ناشــناس اســت. عملیــات نجاتــی کــه از او 

ــد! ــررش را نمی دان ــتار مک ــت کش ــه عل ــازد ک ــی می س ــل تیزچنگ قات

ــم  ــا ه ــا ب ــد ت ــه داری ــن نگ ــد را در ذه ــه خوانده ای ــر چ ــای کار ه ــا اینج ت

 2 Shadow Fight   بــازی دیگــری را بررســی کنیــم. گیــم دیگــری بــه نــام

ــان،  ــدی جه ــای اندروی ــن بازی ه ــی از محبوب تری ــارز، یک ــایه¬ی مب ــا س ی

کــه از ســوی اســتودیوی بــازی Nekki بــه دنیــا عرضــه شــده و تــا بــه حــال 

چهــل میلیــون کاربــر داشــته اســت. بــاز هــم در ایــن بــازی ، کاربــر بایــد 

ــن  ــل ای ــر وارد شــود. بازهــم دلی ــه مراحــل باالت ــد ب ــا بتوان ــد ت ــارزه کن مب

ــت  ــن اس ــی در ای ــازی قبل ــا ب ــش ب ــا تفاوت ــا تنه ــد . ام ــارزه را نمی دان مب

اما سوال اینجاست ؛ فرزند ما در 

بازی تبدیل به چه کسی  انتهای

شده و از این گیم اکشن رایانه ای 

چه آموخته است؟
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کــه بــا حــرکات رزمــی آشــنا می شــود کــه در دنیــای بیــرون از ایــن گیــم 

ــتان مشــخصی  ــه داس ــازی ک ــن ب ــته و برخــالف ای ــال، ریشــه داش دیجیت

ــن  ــا ای ــه او را ب ــازی ک ــن ب ــرار دادن ای ــه ق ــا پای ــد ب ــر می توان ــدارد؛ کارب ن

ورزش آشــنا کــرده؛ در جهــان واقعــی، داســتان زندگــی خــود را بــا خالقیــت 

و ابتــکار خــود بنویســد.

ــه  ــه ای را ب ــم نکت ــی کالم، می خواه ــش انتهای ــه بخ ــدن ب ــل از وارد ش قب

والدیــن گرامــی و نیــز بازینامــه نویســان و بازیســازان عزیــز، متذکــر شــوم 

آن چیــزی نیســت جــز توجــه بــه داســتان ایــن دســته 

از بازی هــا یــا همــان گیم هــای پرتحــرک و مهیــج کــه 

ــب  ــه اغل ــران ک ــرای کارب از قضــا ، کشــش بیشــتری ب

ــا داســتان های  فرزندانمــان هســتند؛ دارد. بازی هایــی ب

خیالــی یــا برگرفتــه از واقعیــت کــه کاربــر را از دنیــای 

واقعیــات بــه جهــان بــی انتهــای تخیــل وارد کــرده و در 

ــر اســاس داســتان طراحــی شــده در  ایــن گیــر و دار، ب

ذهــن بازینامه نویــس وطنــی یــا خارجــی، آموزش هــای 

خــوب یــا بــدی را در اختیــار او قــرار می دهــد. ممکــن 

ــش او  ــه دان ــه ای ب ــا نکت ــرد ی ــزی از او بگی ــت چی اس

ــر  ــه ممکــن اســت در اث ــی ک ــد. ســرگرمی جذاب بیافزای

قــدرت  بــودن  بی اهمیــت  یــا  والدیــن  بی توجهــی 

تخریــب ذهــن و روح کاربــر، بــرای گــروه ســازنده، آثــار 

خطرناکــی از خــود بــر جــای بگــذارد. پــس بــا ســرلوحه 

کــه  بقــره،  ســوره ی   259 آیــه¬ی  قــراردادن 

خداونــد در آن می فرمایــد: » ُانُظــر الــی َطعاِمــک 

«؛ بــه آنچــه طعــام روح خــود و فرزندانمــان قــرار 

داده ایــم توجــه کــرده و در کیفیــت و اثــر آن 

ــر انگاشــتن آنچــه  ــی اث ــه ب بیاندیشــیم. چــرا ک

در قالــب یــک بــازی ســاده در اختیــار کودکمــان 

قــرار می دهیــم؛ ممکــن اســت عواقــب خطرناکــی برایمــان داشــته باشــد.

ــال و  ــای غیردیجیت ــن بازی ه ــان ُحس ــه بی ــخن ب ــمت از س ــن قس ــا ای ت

ــر  ــن بخــش بهت ــاال و در ای ــد. ح ــه ش ــال پرداخت ــای دیجیت ــوب گیم ه عی

اســت بــا یــک بــازی خالقانــه و البتــه بــه روز و هــم گام بــا دنیــای 

ــه  ــازی ب جدیــد بپردازیــم. یکــی از بهتریــن عناویــن گیم هــای دیجیتــال ب

ــی  ــی و معمای ــای ماجرای ــروه بازی ه ــه در گ ــت ک ــام Broken Age اس ن

ــرد  ــه عملک ــی دارد ک ــتان متفاوت ــازی داس ــن ب ــود. ای ــته بندی می ش دس

خالقانــه ای را بــرای کاربــر بــه ارمغــان مــی آورد. دو شــخصیت بــازی ، دختــر 

و پســری در دو دنیــای مختلــف هســتند کــه دختــر » ِوال « و پســر » شــای 

« اســت. ِوال در ســرزمینی باســتانی زندگــی می کنــد کــه مــردم شــهر بــرای 

ــود را در  ــوان خ ــران ج ــد دخت ــی بای ــوالی دریای ــک هی ــردن ی ــرکوب ک س

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 

هیــوال از مــرگ نجــات دهــد. در ســوی 

دیگــر بــازی، شــای قــرار دارد کــه در 

آینــده  در  و  فضایــی  ماشــین  یــک 

مصنوعــی  هــوش  می کنــد.  زندگــی 

می کنــد؛  کنتــرل  را  ماشــین  کــه 

او  می دانــد.  خــود  فرزنــد  را  شــای 

معماهــای  وارد  را  فرزندخوانــده اش 

ــالف  ــد برخ ــه بای ــد ک ــی می کن مختلف

ــان رســانده و  ــه پای عالقــه اش آنهــا را ب

ــود.  ــاده ش ــت؛ آم ــخص نیس ــدا مش ــه در ابت ــی ک ــر هدف ــه خاط ب

امــا کاربــر آزاد اســت کــه از بیــن ایــن دو دنیــا یکــی را انتخــاب کــرده و یــا 

ــد در دنیــای شــای  ــه کنــد و نیــز می توان ــه طــور متوالــی تجرب هــر دو را ب

و در برخــورد بــا هــوش مصنوعــی بــا میــل خــود از میــان ســواالت تعییــن 

ــه ســختی و آســانی  ــده و از او بپرســد. ســوال هایی ک ــی را برگزی شــده یک

راه او را مشــخص کــرده و جواب هــای متفاوتــی 

خواهــد داشــت. گذشــته از گیم پلــی جــذاب 

و همچنیــن صداپیشــگی  بــازی  گرافیــک  و 

هنرمنــدان معــروف و مشــهور هالیــوود روی 

ــذاب آن و  ــتان ج ــنی، داس ــم انیمیش ــن گی ای

ــان دارد؛  ــازی جری ــن ب ــز خالقیتــی کــه در ای نی

کاربــر را بــه خــود جلــب می کنــد. ایــن گیــم دیجیتــال 

بــه  اســت کــه می توانــد  بازی هایــی  آن دســته  از 

عنــوان یــک نمونــه¬ی خــوب مــورد توجــه قــرار گیــرد.

امــا در پایــان، دنیــای بازی هــا را بــا ســینما کــه 

اســت؛  شــده تر  شــناخته  والدیــن  بــرای  حداقــل 

 Salt« ، »« مقایســه می کنــم. شــاید نــام فیلم هــای

 Gangs of New York « ، » Sweeney Todd : The

 » Wanted « ــم ــز فیل Demon Barber of Fleet « و نی

ــی  ــده باشــید. فیلم های ــا را دی ــی آنه ــا حت را شــنیده ی

کــه شــخصیت های اصلــی آن جنایتــکار، جاســوس یــا 

آدمکــش هســتند ولــی بیننــده چنــان بــا آنهــا همــذات 

ــد.  ــد کــه تنهــا موفقیت شــان را می طلب ــداری می کن پن

او بــدون اینکــه بخواهــد، جنایتــکار را تأییــد می کنــد. 

بــا او همــراه شــده و روی عمــل اشــتباه او مهــر 

ــق نظــر  ــه ای کــه طب ــًا در بازی هــای رایان ــن اتفــاق دقیق ــد. ای تأییــد می زن

روانشناســان تأثیــری فراتــر از فیلــم روی ذهــن افــراد دارد؛ نیــز می گــذارد. 

ــره،  ــه  کریمــه ســوره بق ــه آی ــا توجــه ب ــم ب ــد می کن ــاره تأکی ــن، دوب بنابرای

»بــه طعــام خــود بنگریــد« و ببینیــد از چــه تغذیــه می کنیــد. همینطــور بــه 

ــه  ــم ک ــه می کن ــکاران نویســنده، توصی بازیســازان ، بازینامه نویســان و هم

بــا ســاخت بازی هــای خالقانــه، و نیــز پرمحتــوا کــه از داســتانی جــذاب و 

آموزنــده، بهــره بــرده باشــند؛ ذهــن فرزنــدان عزیــز ایــران را روشــن و پویــا 

ســازند. 

پی نوشت:
)1( سردبیر: انتخاب 17 ژانر به سلیقه نویسنده محترم بوده است و تعداد 

ژانر بازی ها از نگاه های متفاوت، می تواند بیشتر یا کمتر باشد.

اما تنها تفاوتش با بازی 

قبلی در این است که با 

حرکات رزمی آشنا می شود 

که در دنیای بیرون از این 

گیم دیجیتال، ریشه داشته و 

برخالف این بازی که داستان 

مشخصی ندارد؛ کاربر می تواند 

با پایه قرار دادن این بازی 

که او را با این ورزش آشنا 

کرده؛ در جهان واقعی، داستان 

زندگی خود را با خالقیت و 

ابتکار خود بنویسد.
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درسـته کـه گیـم هـای ویدیوئـی مـی تواننـد کاربردهـای مفیـد و آموزشـی 

داشـته باشـند ولـی بچه هـا 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 بچه هـا 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 بچه ها 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 بچه هـا را بـه صـورت دقیق مشـخص کنید!

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

مثـال بـه بچـه نگوییـد که می توانی روزها بعد از سـاعت 5 عصـر بازی کنی، 

بلکـه بایـد بـه او بگویـی که هر روز مـی توانی حداکثر 1 سـاعت بازی کنی.

بـرای بچه هـا محـدوده به اصطـالح خاکسـتری از انتظاراتتان درسـت نکنید. 

بـه آنهـا دقیقـا بگویـد کـه چـه چیـزی از آنها انتظـر دارید تـا آنهـا بدانند چه 

طور رفتـار کنند.

البتـه بـرای رعایـت نکـردن ایـن محـدوده زمانی هـم مجازات های آشـکاری 

را وضـع کنیـد و بـا بچه هـا 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 بچه هـا نگوییـد کـه مثال تو اجـازه داری که هر روز یـه کم بازی 

کنـی و طولـش نـدی چون ایـن نوع قانون گـذاری برای بچه هـا خیلی مبهم 

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 مثـال در روزهایـی کـه مدرسـه مـی روی حداکثـر مـی توانی 45 

دقیقـه و آن هـم تا قبل از سـاعت 8 شـب بـازی کنی. 

البتـه حواسـتان باشـد کـه بچه هـا 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 بچه ها 

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.

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

بچه هـا 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.

مثـال بـه بچه هـا بگوییـد کـه اگـر از ایـن قانـون گـذاری تبعیـت کردنـد و 

مثـال در روزهـای مدرسـه 45 دقیقـه را تـا قبـل از سـاعت 8 شـب بـازی 

کردنـد پـاداش ایـن رعایـت قانـون توسـط آنهـا، ایـن اسـت کـه اجـازه دارند 

مرتضی جمشیدی

چه طوری زیاد بازی کردن بچه را متوقف کنیم؟   
)2019( Wikihow.com تالیف و ترجمه با کمک وب سایت
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در روزهـای دیگـر هـم همیـن مقـدار گیـم بازی کننـد و اگر قانـون را رعایت 

نکردنـد روز بعـد خبـری از بـازی کـردن نیسـت!

3-در رعایـت کـردن قانـون و پیامدهـا مداومت داشـته باشـید. 
باشـید( )پاکار 

بچه هـا 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 

سـالمت 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 بچه هـا خـارج کننـد اگـر بچه هـا قانـون گیـم بـازی 

کـردن را رعایـت نکنند!

4-از 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 بچه هـا 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 بچه هایشـان 

10 تـا 15 دقیقـه قبـل از اینکـه مهلـت زمانـی بـازی کـردن بچه هـا بـه اتمـام 

برسـد اطـالع 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 مثـال یـک ربـع دیگـر زمـان مجـاز بـازی کردنـت تمـوم میشـه 

عزیـزم، بلکـه میشـود همـان تایمـر را روی زنـگ بگذارنـد تـا بچه هـا 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.

5-روی 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!(
بچه هـا 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. اصـال میتوانیـد بـرای بچه هـا جـا بیندازید که 

گیـم بـازی کـردن یـک پـاداش روزانـه در عـوض انجـام کارهای روزانـه برای 

باید بر بازی کردن فرزتدان نظارت داشته باشید.

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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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 بچه هـا 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 بچه ها را هم درسـت 

کنیـد! ایـن خیلـی مهـم هسـت کـه بدانیـد بچه هـا 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!

6-دسـتگاه بـازی را در اتـاق عمومی یا همان سـالن پذیرایی 
قـرار بدهیـد! )هر چی دورتـر، بدتر!(

فرقـی نمـی کنـه کـه بچه هـا 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 بچه ها 

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 

بچه هـا را در اتـاق خصوصـی شـان مهیا 

کنـد. حتـی مـی تـوان یـک قانـون دیگر 

گیـم  کنیـد:  اضافـه  هایتـان  قانـون  بـه 

بـازی کـردن فقـط در اتـاق عمومی!

بـه نظـر مـن حتـی بایـد صفحـه هـای تبلـت و 

موبایـل هـم )که به نوعـی صفحه نمایش 

عمـوم  بـرای  هسـتند(  شـخصی  هـای 

خانـواده قابـل دیدن باشـد. چه طـوری؟ خب 

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 نـدارد یـا بـه هـر دلیـل دیگـری نمـی توانید 

ایـن کار را انجـام بدهیـد، بـرای بچه هـا جـا بیندازیـد کـه بهتـر هسـت تا در 

اتـاق عمومـی بـازی کننـد و گیم بـازی کردن در اتاق خودشـان یـا یک ُکنج 

خانـه قدغـن اسـت. البتـه ایـن کار را میتوانیـد بـا یـک فضای مفـرح انجام 

بدیـد؛ بـه نظـر مـن اصال یک گوشـه خانـه که خیلـی عمومی هسـت را برای 

بـاز کـردن در نظـر بگیریـد و مثـال دو تـا بالش یـا صندلی راحت هـم در آنجا 

قـرار بدهیـد تـا هـم بچه هـا آنجـا احسـاس راحتـی کننـد و هـم اینکه شـما 

بتوانیـد خیلـی نامحسـوس رفتار بازی کردن شـان را زیر نظر داشـته باشـید.

ایـن کار عـالوه بـر اینکـه به شـما در نظـارت بر محتـوای بازی کـردن بچه ها 

یـاری مـی رسـاند، بـه رعایـت برنامـه زمانـی گیـم بـازی کـردن بچه هـا هـم 

کمـک مـی کنـد چون شـما راحت تر مـی توانید شـروع و پایان بـازی کردن 

بچه هـا را در نظـر بگیریـد.

بـه هـر حـال دقـت کنیـد کـه اگـر کنسـول در اتـاق خصوصـی بچه هـا قـرار 

بگیـرد، آنهـا مـی تواننـد در زمانـی کـه شـما حواسـتان نیسـت بـازی کنند و 

ایـن یعنـی قانـون را دور بزننـد. این مسـأله حتی میتواند بچه هـای کوچکتر 

کـه بـه نوعـی خیلـی خودکنترلـی در رعایـت قوانیـن ندارنـد را اغـوا کنـد و 

بزند! گـول 

•کمـک کـردن بـه بچه هـا در زمـان مهـم رهـا شـدن از 
پـای گیـم و مشـغول یـک کار دیگر شـدن!

شـاید اگـر مـا زمـان روزانـه بچه هـا را در ارتبـاط بـا گیـم بـازی کردن به سـه 

بخـش گیـم بـازی کـردن، گیـم بـازی نکـردن و فاصلـه میـاِن از بـازی جـدا 

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 بچه هـا 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 

تـالش 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 

ایـن  کـه  کنیـد  دقـت  میشـود.  گذاشـته 

همراهـی  و  حضـور  و  دقـت  بـه  بخـش 

بیشـتری از طـرف والدیـن نیـاز دارد!

1-بـا بچه هـا در مـورد تکنیک های 
رهـا کـردن گیـم بـازی کـردن کار 
را  راه خـروج  تـا  )بفرماییـد  کنیـد. 

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 بچه هـا را 

بـه نوعـی در مسـأله محدودیـت زمان 
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گیـم بـازی کـردن وارد کنیـد. مثـال 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 )EXP( بـاال 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 بچه هـا نشـان دهیـد که دشـمن بازی کردنشـان نیسـتید و فقط 

خیـر و صـالح 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 بچه هـا 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 بچه هـا 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 

قوانیـن پیـدا خواهنـد کـرد. البتـه دقـت کنیـد کـه جایـزه آنهـا، مـدت زمان 

بیشـتر بـرای گیـم بـازی کردن نباشـد!

بچه هـا بایـد بداننـد کـه در طـول روز مـی تواننـد مثـال حداکثـر 45 دقیقـه 

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 بچه ها 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. بچه هـا 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.

2-مـدت زمـان گیـم بـازی کـردن بچه هـا را آرام آرام کاهـش 
دهیـد. )پلـه پلـه تـا ... (

اگـر بچه هـا 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 

بچه هـا 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 بچه هـا 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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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 مثـال 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!

بچه هـا 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 بچه هـا، 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 قبـال هـم مطـرح شـد اصـال انتظـار 

نداشـته باشـید کـه یـک دفعـه بچه ها گیـم بازی 

کـردن را بـه طـور کلـی رها کننـد؛ چون هـر کاری 

کـه بـرای ایـن هـدف برنامـه ریـزی کنیـد، خیلی 

یعنـی  بشـود.  منجـر  شکسـت  بـه  میتوانـد  زود 

اگـر بچه هـا 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 بچه هـا 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 بچه ها 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.

3-بـرای دوران گـذر و دل کنـدن بچه هـا 
از ویدیـو گیـم برنامه داشـته باشـید. 

)چـراغ زرد روشـن اسـت(
همانطـور که گفتـم زمان دل کندن از گیم 

بـازی کـردن بچه هـا خیلـی مهـم اسـت. 

بچه هـا مـی خواهنـد از پـای چیـزی بلند 

بشـوند کـه هنـوز دوسـتش دارنـد، آنهـا 

مـی داننـد کـه مـی تواننـد بـی نهایت از 

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 بچه هـا درونی 

سـازی کنیـد. میتوانیـد بـرای دل کنـدن از ایـن وسـیله جادویـی کارهایـی 

را طراحـی کنیـد. مثـال 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 مثـال از 

جهـان عجیب و غریب فراموشـی نجاتـش بدهد! می 

بینیـد ایـن هـا هم بـازی هایی هسـتند که مـی تواند 

شـما را تبدیـل بـه یـک رغیـب قدرتمند بـرای گیم های 

ویدیوئـی کنـد. رقیبـی کـه فرزندتـان خیلی دوسـتش دارد!

بنابرایـن بـرای زمـان بلنـد شـدن بچه هـا 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 

کنید. طراحـی 

4-یـک 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 بچه هـا 

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 بچه هـا 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 بچه ها 
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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!

بچه هـا 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 

یـا  و  جـوک  سـینما!(،  مثـل  تاریـک  مثـال  فضـای  )در  خانـواده  مناسـب 

چیسـتان گفتـن، شـعر خوانـدن و یـا حتـی داسـتان پـردازی از یـک سـیاره 

خیالـی! باشـد. دقـت کنیـد که بچه هـا 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 بچه هـا، آنها را 

مجبـور بـه انجامـش کنیـد، باعث میشـود که اثر عکس داشـته باشـد و آنها 

را خیلـی منفعـل کند!

مـی توانیـد از بچه هـا 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 بچه هـا سـرگرم یـک کار خـاص میشـوند. 

ایـن طـور وقـت ها بهتر اسـت تـا برای بچه هـا 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. مثـال جریمه بچه هـا می تواند 

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 باشـه کـه بچه ها عالقه 

منـد بـه شـرکت در این دورهمی باشـند.

5-بـه بچه هـا یـاد بدیـد کـه وقتی چراغ زرد روشـن اسـت چطور 
بازیشـان را ذخیـره کننـد! )بـازی هـا بـه بچه هـا بیشـتر بـازی 

کـردن را یـاد مـی دهنـد نـه نحـوه ذخیـره و ترک بـازی را!(
بعضـی از بچه هـای 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 بچه ها یاد میدهنـد چطور بازی را بیشـتر انجام بدهند! 

ایـن کار باعـث میشـود کـه بچه ها 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 بچه هـا 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 بچه هـا این آمـوزش را 

بازی ها به بچه ها بیشتر بازی کردن را یاد 

می دهند نه نحوه ذخیره و ترک بازی را

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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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 بچه هـا 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 بچه هـا 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 بچه هـا مـی گـذرد، بـه آنهـا 

کنید. دیکتـه 

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 

بچه هـا 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 میزیـت 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 بچه ها رو مورد تشویق قرار بدید!
سـایر  تـا  کنیـد  تشـویق  را  فرزندتـان  توانیـد  1-مـی 

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 بچه های 

دسـتگاهی  کـه  دیگـری 

بـرای گیـم بـازی کـردن 

ندارنـد، با چـه کارهایی 

مشـغول  را  خودشـان 

مطمئنـا  کننـد؟  مـی 

فعالیـت هـای جذابـی در 

دنیـا وجـود دارد کـه بچه هـا 

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 بچه هـا هـم ثابـت 

بایـد بـه ایـن توانایی برسـند که کارهای جـذاب دیگری را در اطرافشـان پیدا 

کننـد و ایـن مسـأله وقتـی بچه هـا 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 بچه هـا پیدایشـان کردنـد. فعالیت هایـی که از انجامـش لذت می 

برنـد. البتـه اگـر بچه هـا 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 بچه ها به جـای گیم 

بـازی کردن مـی توانند انتخـاب کنند.

بایـد بگویـم کـه بهتـر هسـت اینجـا هـم، هنـر نـه گفتـن بـه بچه هـا را در 

خودتـان تقویـت کنیـد! مخصوصـًا نه گفتـن در مقابل تهیه و یـا بازی کردن 

بـا گیـم هـای ویدیوئـی! و از ایـن توجیـه در ذهنتـان فـرار کنید کـه بچه ها 

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 َلِلـه هـای خوبـی برای 

بچه هـای ما نیسـتند!

2-بچه ها 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 

درگیـر  بـرای  را  بچه هـا 

فعالیـت  در  شـدن 

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 بچه هـا 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 

کنـد! تمایـل  اجتماعـی  نهادهـای 

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 تمایـالت فرزندتـان عمیـق شـوید و جسـتجو کنیـد تـا مـورد عالقـه ترین 

چیزهـا بـه غیـر از گیـم بازی کـردن را براش انتخـاب کنید!

3-بچه هـا را بـرای شـرکت در فعالیـت هـای فیزیکـی تشـویق 
. کنید

شـما هـم ایـن را شـنیدید کـه افـراط در گیم هـای ویدیوئی منجـر به چاقی 

افتـادن سـالمت جسـمی بچه هـا میشـود! چـون گیـم هـای  و بـه خطـر 

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، 

•www.Bazibaan.com
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بـاز هـم نمیشـود گیـم هـای ویدیوئـی را در زمـره فعالیت هـای پرتحرک به 

حسـاب آوریـم! بنابرایـن بچه ها 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.
1-زمـان 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 بچه هـا در نظـر بگیریـد. برخـی از والدیـن بـرای هـر روز 

بـازی کـردن 45 دقیقـه تـا 1 سـاعت را در نظـر مـی گیرنـد و برخـی دیگر هم 

در طـول هفتـه اجـازه بـازی کـردن بـه بچه هـا 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 سـالمت و کارشناسـان ایـن حـوزه، 

بیـش از 2 سـاعت قـرار گرفتـن در مقابـل تلویزیـون یا صفحه نمایـش رایانه 

را مجـاز نمـی دانند.

2-بـا نشـانه های هشـدار دهنده اعتیـاد به گیم هـای ویدیوئی 
آشـنا شوید.

بعضـی از بچه هـا اعتیـاد واقعـی بـه گیـم هـای ویدیوئـی دارنـد. همانطـور 

کـه مـی دانیـد اعتیـاد به گیـم هـای ویدیوئی به عنـوان یک اختـالل 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 اختـالالت 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.

3- اگـر 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 تـالش 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 بچه هـا زیـاد بـازی کنند اما 

ویژگـی هایـی کـه بـرای اختـالل 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.

بـازی کـردن،  بـه گیـم  فرزنـد شـما در مقابـل محدودیـت دسترسـی  اگـر 

بازخوردهـای پرخاشـگرانه و خشـونت آمیـزی دارد، مراجعـه بـه پزشـک مـی 

توانـد گزینـه خوبـی بـرای کمـک بـه شـما باشـد.

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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بازینگاشت مشترک دایرک و بازی بان

کودکان و بازی های دیجیتال

ــب  ــه مخاط ــن جامع ــودکان را بزرگ تری ــه ک ــود دارد ک ــی وج ــاور نادقیق ب

هــای بــازی هــای دیجیتــال مــی دانــد. ایــن در حالــی اســت کــه فقــط در 

ایــران، متوســط ســن بازیکنــان بــازی هــای دیجیتــال 19 ســال اســت و ایــن 

عــدد در ســایر کشــورها بیشــتر نیــز هســت و حتــی بــه دهــه چهــارم زندگــی 

ــتری  ــت بیش ــا قطعی ــال ب ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــیده م ــز کش ــان نی بازیکن

می تــوان کــودکان را اثرپذیرتریــن مخاطــب بازی¬هــای دیجیتــال دانســت 

کــه بیشــترین الگــو را از ایــن بــازی هــا در ســبک زندگــی خــود وارد مــی-

ــز  ــان کــودک در کشــور حائ ــن لحــاظ بررســی وضعیــت بازیکن ــد. از ای کنن

اهمیــت اســت.

ــا تحلیــل داده هــای حاصــل از  اطالعــات موجــود در بازینگاشــت حاضــر، ب

پیمایــش ملــی مرکــز تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال در جمهــوری اســالمی 

ــه منظــور  ــه دســت آمــده اســت. ب ــری ب ــه آمــاری 8000 نف ــا نمون ــران ب ای

8.7000.000

31

69

کودکان

سایر گروه ها

هشت میلیون هفتصد هزار کودک در ایران

چه دستگاه هایی بازی می کنند؟تعداد بازیکنان کودک بازی های دیجیتال

%91

%13

%64%36

%22 بازی های موبایلی

بازی های کنسولی

بازیکن زنبازیکن مرد

بازی های رایانه ای

اجــرای پیمایــش، از روش نمونه گیــری تلفیقــی »طبقــه ای- خوشــه ای 

ــه اول شــامل تمــام  ــه خوشــه های مرحل ــه ای« اســتفاده شــده ک چندمرحل

اســتان های کشــور و خوشــه های مراحــل بعــد بــه ترتیــب شــامل شهرســتان 

و شــهر و روســتا می شــوند. همچنیــن بــا هــدف تســهیل قرائــت گــزارش، 

اعــداد تــا حــد امــکان بــدون اعشــار بــوده و اصطالحــًا گــرد شــده اند. ایــن 

بازینگاشــت شــاخص ترین اطالعــات مصــرف بازیکنــان کــودک بیــن 3 تــا 

12 ســال ایرانــی را تــا انتهــای ســال 1396 یــا ابتــدای ســال 1397 گــزارش 

می کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن گــزارش، منظــور از »بازیکــن بــازی 

ــل  ــا حداق ــه ب ــاعت در هفت ــک س ــل ی ــه حداق ــردی اســت ک ــال« ف دیجیت

یکــی از ســه پلتفــرم اصلــی بازی هــای دیجیتــال شــامل موبایــل، رایانــه و 

کنســول بــازی کنــد.

%47
هر روز بازی می کنند.

 9 سال
متوسط سن بازیکنان کودک ایرانی

ی
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ص
د ن
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ح
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69نفر
60 دقیقه

از هر ۱۰۰ کودک در ایران، 69 نفر، بازیکن هستند.

سرانه مصرف بازی های دیجیتال در ایران 

برای کودکان در روز به ازای هر کودک 

ایرانی است.

سهم کودکان از درآمد بازار بازی های دیجیتال

145,4 میلیارد تومان

10 بازی پرطرفدار در میان 
کودکان:

GTA•
Clash of Clans •
Counter Strike •

Pou •
PES •

Angry Birds •
FIFA •

•تام سخنگو
Subway Surfers •

•باقلوا

5 ژانر پرطرفدار بازی در 
میان کودکان:

•اول: دونده/ سکوبازی
•دوم: معمایی
•سوم: رانندگی
•چهارم: آرکید

•پنجم: مدیریت و شبیه سازی

 83 دقیقه
به طور متوسط بازیکنان کودک ایرانی 

۸3 دقیقه در روز بازی می کنند

%33
از بازیکنان به صورت آنالین بازی می کنند.

%14
 از بازیکنان کودک، برای نرم افزار )بازی( خرید 

می کنند.

11 سال
متوسط سن خریداران کودک بازی است.

5 برند سخت افزاری 
پرطرفدار در میان 

بازیکنان زن:
• اول: سامسونگ

• دوم: لنوو
•سوم: سونی

• چهارم: ایسوز
• پنجم: ال جی
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ضمنــان الزم بــه ذکــر اســت ســرانه مصــرف بــازی هــا ی دیجیتــال در ایــران بــرای 
کــودکان 6۰ دقیقــه در روز بــه ازای هــر کــودک ایرانــی مــی باشــد.



خالقيــت نعمتــي اســت كــه همــه كــودكان بــا آن متولــد مي شــوند. بيــش 
ــه اســت و هميــن كارهــاي كوچــك  از ۹۰ درصــد كارهــاي كــودكان خالقان
ــه  ــودكان ب ــود ك ــث مي ش ــه باع ــت ك ــتكار اس ــت و پش ــا خالقي ــراه ب هم
ــت،  ــان الزم اس ــي آينده ش ــراي زندگ ــه ب ــي را ك ــام مهارت هاي ــرعت تم س
فراگيرنــد. دنيــاي كــودك، دنيايــي پــر از راز و رمــز اســت. تخيــل و 
ــه  ــا آن هم ــه ب ــت ك ــودكان اس ــت ك ــزار خالقي ــن اب ــردازي كاراتري خيال پ
ــه خــود  ــت رشــد همــه جانب ــا را ممكــن ســاخته و از آن در جه ناممكن ه
ســود مي برنــد. 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 تفاوت هــا و تمايــزات بيــن افــراد اســت. بنابرايــن در صورتــي كــه 
ــم، خالقيــت آن هــا امــكان رشــد  مــا ايــن تفاوت هــا را در كــودكان بپذيري

معرفی چند بازی  موبایلی موثر در پرورش 
خالقیت کودکان

خواهــد داشــت.
در دنیــای بازی هــای موبایلــی نیــز بازی هایــی یافــت می شــوند کــه 
ــا دارای  ــن بازی ه ــد. ای ــک می کنن ــودکان کم ــت در ک ــرورش خالقی ــه پ ب
ــن  ــل و از ای ــش، تبدی ــی، ویرای ــاز، طراح ــاخت و س ــل س ــی مث ویژگی های
ــون  ــای گوناگ ــودک از راه ه ــد ک ــتند و کمــک می کنن ــات هس ــل امکان قبی
ــور  ــازی را تص ــای خانه س ــا بلوک ه ــازی ب ــد. ب ــدف برس ــه ه ــی ب و متنوع
ــه و بیشــتر  ــه، دو خان ــا اجزایــی در شــکل های یــک خان کنیــد، می تــوان ب
و چیــدن آن هــا روی هــم بــه شــکلی جدیــد رســید. در ایــن بــازی اســتفاده 
ــف و گســتره ســاخت و  ــه بیشــتر شــدن طی ــم ب ــف ه ــای مختل از رنگ ه
ــز دارای  ــی نی ــای موبایل ــی بازی ه ــد. برخ ــک می کن ــودک کم ــه ک ــاز ب س
ابزارهایــی بــرای پــروش ایــن جنبــه از مهارت هــای کــودکان می باشــد کــه 

ــم. ــی می کنی ــا را معرف ــدادی از آن ه ــه تع در ادام

دکتر روح اله خدابنده لو

سید علی متقی نژاد
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یکــی از بهتریــن بازی هــای آموزشــی کــه مخصــوص کــودکان 2 تــا 8 

ســال طراحــی شــده اســت. مجموعــه بــازی و کارتون هــای آموزشــی دارای 

ــه  ــت ک ــی اس ــن های جذاب ــاد و انیمیش ــای ش ــه، رنگ ه ــی کودکان طراح

ــن  ــد. ای ــب می کن ــف صفحــه ترغی ــا اجــزای مختل ــل ب ــه تعام ــودک را ب ک

مجموعــه دارای چنــد بخــش رایــگان اســت. ایــن بخش هــا شــامل آشــنایی 

بــا حیوانــات و دیــدن تصاویــر و نــام آن هــا، مرتــب ســازی وســایل اتــاق بــا 

جابجایــی اســباب بازی ها، بــازی تطابــق تصاویــر دو بــه دو، تعــداد زیــادی 

ــا  ــیقی ب ــای موس ــه در آن نت ه ــیقی ک ــش موس ــی، بخ ــن کارتون جورچی

پاییــن صفحــه حرکــت می کنــد و کــودک بایــد در زمــان مناســب روی آن 

اشــاره کنــد و ســازهای آموزشــی از جملــه نــام رنگ هــا و صــدای حیوانــات 

و تلفــظ اعــداد، رنــگ آمیــزی بــا قلموهــای متنــوع و نــرم کــه حــس خوبــی 

ــه  ــا آبرنــگ را ب ــه کــودک در رنگ آمیــزی می دهــد و حــس رنگ آمیــزی ب ب

ــی  ــای مختلف ــد جنبه ه ــا می توان ــن بازی ه ــوع ای ــد. مجم ــا می کن او الق

ــان  ــت آن ــش خالقی ــه افزای ــد و ب ــرورش ده ــودکان را پ از اســتعدادهای ک

بیانجامــد.

سرآشپز ماهر: بازی ریاضی

یــک بــازی متفــاوت یادگیــری ریاضــی کــه در آن یــک سرآشــپز بامــزه بــا 

ــودک  ــد. ک ــذا می ده ــت غ ــتور پخ ــه اودس ــد و ب ــت می کن ــودک صحب ک

ــه  ــده - ب ــی ش ــرای آن طراح ــی ب ــیار جالب ــرل بس ــه کنت ــازی ک ــن ب در ای

ــام  ــه آن را انج ــد تک ــباب بازی های چن ــا اس ــوان ب ــم می ت ــه ه ــوی ک نح

ــه ســمت ظــروف  ــا انگشــتان دســت- مــواد اولیــه خوراکــی را ب داد هــم ب

سرآشــپز می فرســتد. ایــن کار را بســیار خالقانــه می تــوان انجــام داد. مثــاًل 

سرآشــپز از کــودک می خواهــد 7 تکــه گوجــه در ظــرف قــرار دهــد، کــودک 

ــتانش  ــا انگش ــا را ب ــت گوجه ه ــل اس ــه مای ــدادی ک ــر تع ــه ه ــد ب می توان

بــردارد و وارد ظــرف کنــد. بــرای بــار اول 3 گوجــه را همزمــان بلنــد کنــد و 

بعــد 2 گوجــه و بعــد 2 گوجــه دیگــر، کــه هربــار سرآشــپز تعــداد را اعــالم 

می کنــد و در نهایــت نتیجــه جمــع آن هــا را مشــخص می کنــد. در حالــت 

ــاز گذاشــته می شــود کــه هــر خوراکــی کــه  ــازی، دســت کــودک ب دیگــر ب

می خواهــد انتخــاب کنــد تــا سرآشــپز بــا آن غــذا درســت کنــد. در پایــان هــر 

ــه غــذای تهیــه شــده بگویــد  ــازی از کــودک می پرســد نظــرش را راجــع ب ب

و صدایــش را ضبــط کنــد. بــازی سرآشــپز ماهــر بــه تقویــت مهــارت حــل 

مســئله، خالقیــت و یادگیــری ابتدایــی ریاضــی در کــودکان پیــش دبســتانی 

ــد. ــک می کن کم

tiggly chef
سرآشپز ماهر: بازی ریاضی

با اسکن کد بازی را 

دانلود کنید.

با اسکن کد بازی را 

دانلود کنید.
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با اسکن کد بازی را 

دانلود کنید.

با اسکن کد بازی را 

دانلود کنید.

در ایــن بــازی کــودک بایــد عروســک دلخــواه خــودش را ایجــاد کنــد. بــازی 

ــگ پوســت، شــکل  ــن امــکان را می دهــد کــه بعــد از انتخــاب رن ــه او ای ب

ــکش  ــش، عروس ــلوار و کف ــن، ش ــان، پیراه ــرو، ده ــم، اب ــر، چش ــوی س م

ــه  ــه ب ــود دارد ک ــف وج ــکل مختل ــا ش ــکار صده ــرای این ــد. ب ــاده کن را آم

ــا  ــوع بازی ه ــن ن ــد. ای ــاب می ده ــتری در انتخ ــل بیش ــودک آزادی عم ک

ــا  ــوان ب ــا می ت ــه باره ــد؛ چراک ــی دارن ــری باالی ــت تکرارپذی ــواًل قابلی معم

ــرد. ــاد ک ــازه ای ایج ــکل ت ــام داد و ش ــازی را انج ــاوت ب ــای متف انتخاب ه

»همــه حیوانــات مــن« یــک نرم افــزار ســرگرم کننــده بــرای کــودکان اســت 

کــه آن هــا را بــا هــر حیوانــی کــه تصــورش را بکنیــد آشــنا می کنــد. نحــوه 

آشــنایی بــا حیوانــات در ایــن برنامــه فرآینــد جالبــی دارد و برخــالف دیگــر 

بازی هــای آموزشــی کــه تنهــا بــه تلفــظ نــام حیوانــات و نمایــش تصویــر 

ــا  ــن برنامــه کــودک خــودش ب ــد، در ای ــا می کنن ــا انیمیشــن آن هــا اکتف ی

ــان  ــذای مناسبش ــا غ ــه آن ه ــل دارد و ب ــوان تعام ــر حی ــی ه ــط زندگ محی

ــف  ــای مختل ــا کاره ــات را ب ــی آورد. حیوان ــد م ــد و برایشــان فرزن را می ده

خوشــحال می کنــد و کارت هــای جدیــد جایــزه می گیــرد. بــا ایــن کارت هــا 

می توانــد حیوانــات جدیــدی را وارد صفحــه کــرده و کارهــای بیشــتری مثــل 

شســتن بــدن حیوانــات کثیــف و ... انجــام دهــد. در ایــن برنامــه کــودک 

ــد  ــم متول ــات از تخ ــدام حیوان ــه ک ــوزد ک ــات می آم ــا حیوان ــل ب در تعام

ــدام  ــورد، ک ــیر می خ ــتند و ش ــتاندار هس ــات پس ــدام حیوان ــوند، ک می ش

ــد و بســیاری  ــی می کنن ــک در خشــکی زندگ ــدام ی ــا و ک ــات در دری حیوان

مــوارد آموزنــده دیگــر. همچنیــن ایــن نرم افــزار بــه والدیــن جزئیــات بــازی 

کــودک را گــزارش می کنــد کــه بــا کــدام حیــوان بیشــتر بــه بــازی پرداختــه 

ــودکان  ــرای ک ــده ب ــرگرم کنن ــی و س ــزار آموزش ــن نرم اف ــا ای ــت. کار ب اس

مزایــای مختلفــی از جملــه تقویــت مهــارت خالقیــت بــرای آنــان بــه دنبــال 

دارد.

عروسک پسر

همهی حیوانات من

با اسکن کد بازی را 

دانلود کنید.

بــازی بــا شــکل های هندســی و ایجــاد تغییــرات در آن هــا می توانــد 

ــد.  ــک کن ــودکان کم ــئله در ک ــل مس ــت و ح ــارت خالقی ــرورش مه ــه پ ب

ــده  ــا پیچی ــی ت ــطوح ابتدای ــی از س ــل مختلف ــه از مراح ــازی ک ــن ب در ای

ــه دو طــرف صفحــه دارای  ــرای خردســاالن( تشــکیل شــده، در هــر مرحل )ب

شــکل هایی در اندازه هــا و جهت هــای متفاوتــی هســتند کــه کــودک بایــد 

بــا جــا بــه جایــی ایــن شــکل ها، هــر دو طــرف صفحــه را هماننــد یکدیگــر 

ــک  ــد و آن ی ــودک می ده ــه ک ــه ب ــک هدی ــازی ی ــکار ب ــد از این ــد. بع کن

ــا، چشــم، در، پنجــره، دودکــش و ... اســت  ــل دســت، پ شــکل خــاص مث

ــتفاده  ــا اس ــی از آن ه ــکل های هندس ــل ش ــد در تکمی ــودک می توان ــه ک ک

ــروی در  ــا پیش ــد. ب ــره نمای ــده را ذخی ــاد ش ــر ایج ــان، تصوی ــد و در پای کن

ــه می شــود. در  ــرل آن اضاف ــه کنت ــدی ب ــکان جدی ــازی، ام ــر ســطح از ب ه

ــد  ــه بع ــت داد، در مرحل ــوان از جایشــان حرک ــا می ت ــدا شــکل ها را تنه ابت

ــکل ها  ــوان ش ــه می ت ــرد و در ادام ــزرگ ک ــا ب ــا را کوچــک ی ــوان آن ه می ت

ــش  ــرد و مهارت ــاد می گی ــد ی ــن رون ــا ای ــرور ب ــه م ــودک ب ــد. ک را چرخان

افزایــش می یابــد.

ارتباط شکل ها

ــده و  ــای آموزن ــدودی از بازی ه ــداد مح ــا تع ــده تنه ــی ش ــای معرف بازی ه

مفیــد بــود کــه بــه معرفــی آن پرداختیــم. ایــن بازی هــا عــالوه بــر خالقیــت 

هوش هــای  مســئله،  حــل  جملــه  از  دیگــری  مهارت هــای  می توانــد 

ــد و  ــرورش ده ــودکان را پ ــی ک ــای ارتباطــی و اجتماع ــه، مهارت ه چندگان

بــه کاهــش اضطــراب کــودکان کمــک کنــد. فروشــگاه های دیجیتالــی کــه 

بــه صــورت تخصصــی بــر حــوزه کــودک متمرکــز هســتند، از جملــه تــوپ 

مارکــت، بازی هــا و نرم افزارهــای آموزشــی بســیاری را گــردآوری و منتشــر 

می کننــد کــه می توانیــد بــرای رشــد توانایی هــای فرزندانتــان از آن هــا 

اســتفاده نماییــد.

منابع: بازی و اهمیت آن در تکوین شخصیت کودک ، روح اله خدابنده لو 

)پسادکترای تکنولوژی آموزشی(

سخن پایانی
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توســعه فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات در دهه هــای اخیــر، حوزه هــای 

مختلــف از جملــه آمــوزش را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در ایــن بیــن، 

ابزارهــای دیجیتــال متنوعــی بــرای آمــوزش پدیــدار گشــته اند کــه در حیطــه 

آمــوزش بــه کــودکان و نوجوانــان، بازی هــای دیجیتــال یکــی از مؤثرتریــن 

ــال،  ــای دیجیت ــواع بازی ه ــان ان ــد. از می ــمار می آین ــه ش ــا ب ــن ابزاره ای

ــودکان و  ــن ک ــه ای در بی ــل مالحظ ــت قاب ــی از جذابی ــای ویدئوی بازی ه

ــن دســت از  ــه ای ــد ک ــن برخــی معتقدن ــن بی ــد. در ای ــان برخوردارن نوجوان

ــن  ــد و جــدا از ای ــراه دارن ــه هم ــرای مخاطــب ب ــی ب ــرات مخرب ــا اث بازی ه

اثــرات مخــرب، محتــوای قابــل توجهــی بــرای زندگــی واقعــی نیــز بــه آن هــا 

ــا  ــی اســت کــه برخــی از صاحب نظــران ب ــن در حال ــد. ای آمــوزش نمی دهن

ایــن دیــدگاه مخالــف بــوده و معتقدنــد کــه کــودکان و نوجوانــان آگاهانــه 

یــا ناآگاهانــه، از بازی هــای ویدئویــی یادگیری هایــی دارنــد کــه در زندگــی 

ــج  ــه پن ــر واقــع می شــود. در ادامــه، ب ــدا کــرده و مؤث ــز نمــود پی آن هــا نی

ســطح از یادگیــری کــه بازی هــای ویدئویــی بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه 

ــد اشــاره می شــود. همــراه دارن

ــد، در  ــراه دارن ــه هم ــی ب ــای ویدئوی ــه بازی ه ــری ک ــوع از یادگی ــن ن اولی

ــودکان  ــت. ک ــی اس ــای واقع ــا در دنی ــام دادن کاره ــوه انج ــا نح ــه ب رابط

ــات را  ــازی قطع ــه صــورت مج ــه ب ــد چگون ــاد می گیرن ــه ی ــر اینک ــالوه ب ع

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 

گالیل صفوی

قابـل  یادگیـری  ویدیوئـی  بازی هـای  آیـا 
توجهـی بـرای کـودکان در دنیـای واقعـی به 

دارنـد؟ همـراه 
سطوح یادگیری از طریق بازی برای کودکان
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ــون رخ  ــای تلویزی ــگام تماش ــه هن ــه ک ــالف آنچ ــه برخ ــد ک ــاد می گیرن ی

ــر  ــه ب ــه ک ــد آنچ ــی، می توانن ــای ویدئوی ــام بازی ه ــگام انج ــد، هن می ده

ــخیص  ــارت تش ــد. مه ــرل کنن ــد را کنت ــاق می افت ــگر اتف ــه ی نمایش صفح

الگــو یکــی از مهارت هایــی اســت کــه بــا انجــام بازی هــای ویدئویــی 

ــارت نحــوه انجــام  ــودکان ایجــاد می شــود. مه ــس، در ذهــن ک ــر تتری نظی

دادن کارهــا در دنیــای واقعــی، بــه ایــن واســطه کــه دنیــای واقعــی قابــل 

ــعه  ــب توس ــز در مخاط ــد نی ــی می باش ــای ویدئوی ــازی در بازی ه شبیه س

می یابــد. همچنیــن اســتمرار مخاطــب در اســتفاده از ایــن بازی هــا، منجــر 

بــه نهادینــه شــدن مهارت هــای گفتــه شــده بــرای کــودکان می گــردد. 

ــری اســت کــه توســط  ــه یادگی ــری، ســطحی ترین الی ــن ســطح از یادگی ای

بازی هــای ویدئویــی اتفــاق می افتــد. در ادامــه بــه الیه هــای عمیق تــر 

ــود. ــه می ش ــری پرداخت یادگی

ــه  ــی ک ــد انجــام شــود و کارهای ــه بای ــی ک ــن و کارهای ــن قوانی ــرا گرفت  ف

ــان  ــه مخاطب ــت ک ــری اس ــته از یادگی ــن دس ــود، دومی ــام ش ــد انج نبای

بازی هــای ویدئویــی بــه آن دســت می یابنــد. قوانیــن هــر بــازی بــه 

مخاطــب آمــوزش می دهــد کــه در آن محیــط چــه کارهایــی قابلیــت انجــام 

شــدن دارنــد. بــرای مثــال در یــک بــازی تیرانــدازی، مخاطــب قوانیــن کار 

ــری، برخــالف بازی هــای ســنتی  ــن یادگی ــرد و ای ــرا می گی ــا اســلحه را ف ب

کــه پیــش از بــازی اتفــاق می افتــاد، در حیــن بــازی و بــا آزمــون و 

ــز در  ــب" نی ــای تقل ــوان "کده ــت عن ــده ای تح ــود. پدی ــام می ش ــا انج خط

بازی هــای ویدئویــی وجــود دارد کــه اســتفاده از آن هــا ایــن امــکان را بــه 

مخاطــب می دهــد تــا قوانیــن بــازی را تغییــر داده و بــرای مثــال اســلحه ای 

اضافــه یــا زمانــی نامحــدود بــرای طــی کــردن مراحــل بــازی کســب نمایــد. 

یادگیــری ایــن امــر کــه قوانیــن همیشــه ثابــت نیســتند، در دنیــای واقعــی 

نیــز می توانــد کاربــرد داشــته باشــد، چنانچــه بارهــا از افــراد موفــق حــوزه 

ــازی را عــوض  ــد قوانیــن ب ــرای موفقیــت، بای کســب وکار شــنیده ایم کــه ب

ــی وجــود دارد  ــل توجــه دیگــری کــه در بازی هــای ویدئوی ــه قاب ــرد. نکت ک

ــا دانســته های خــود  ــازی را ب ایــن اســت کــه بازیکنــان همــواره قوانیــن ب

ــد. ــودن آن قضــاوت می کنن ــه ب ــورد منصفان ــرده و درم ــه ک مقایس

در ســطح بعــدی یادگیــری، مخاطــب اســتراتژی بــازی کــه مشــتق از قوانین 

اســت را فــرا می گیــرد و بــا چرایــی امــور آشــنا می شــود. بازیکنــان در خــالل 

بــازی یــاد می گیرنــد کــه گاهــی الزم اســت خودخــواه باشــند و گاهــی دیگــر 

ــا نیــاز بــه همــکاری دارنــد. همچنیــن یــاد می گیرنــد  ت

زمانــی کــه منابــع کافــی نداشــته باشــند نبایــد 

دســت بــه حملــه بزننــد و نیــز الزم اســت کــه 

بخشــی از منابــع خــود را بــرای دفــاع نگــه 

دارنــد. همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه اخیرًا 

ــود را  ــای خ ــد ج ــرادی دارن ــای انف بازی ه

بازی هــای  بــه 

هــی  و گر

 ، هنــد می د

ــل  ــارت تعام مه

بــا دیگــران نیــز 

مــواردی  جملــه  از 

اســت کــه در دنیــای 

واقعــی بــرای مخاطــب 

بــود.  خواهــد  مفیــد 

دیگــر  عنــوان  بــه 

مهارت هایــی کــه در ایــن ســطح از یادگیــری بــرای مخاطــب ایجــاد 

کــرد: اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  می گــردد، 

•شناخت روابط علت و معلول
•شناخت تفاوت مزایای بلندمدت با مزایای کوتاه مدت

•تشخیص نظم موجود در شرایط آشوب
•شناسایی عواقب ثانویه امور

•آشنایی با رفتارهای سیستم های 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 

ــن  ــوند. در ای ــنا می ش ــر آن آش ــم ب ــای حاک ــد و ارزش ه ــاق می افت آن اتف

ســطح از یادگیــری اســت کــه کــودکان بــه صــورت خــودآگاه و ناخــودآگاه، 

اســتفاده می کننــد.  واقعــی  دنیــای  بــرای توصیــف  بــازی  دنیــای  از 

ــانه های  ــا افس ــا ب ــق بازی ه ــودکان از طری ــه ک ــد ک ــان معتقدن روانشناس

نهفتــه در دل فرهنگ هــای مختلــف آشــنا می شــوند و همچنیــن بــا برخــی 

ــتر  ــال در بیش ــرای مث ــد. ب ــه می گردن ــز مواج ــانه نی ــم هستی شناس مفاهی

ــز  ــده نی ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــر ب ــی اگ ــه حت ــد ک ــاد می گیرن ــا ی بازی ه

دســت یابنــد، در پایــان فناپذیــر بــوده و جــاودان نخواهنــد مانــد. کــودکان 

ــد و  ــرا می گیرن ــا ف ــه بازی ه ــن گون ــز در دل ای نســبیت های فرهنگــی را نی

بــرای مثــال می فهمنــد کــه در یــک ســیاره، انجــام کار بــه خصوصــی کــه 

ــر  ــالوه ب ــا ع ــع اســت. بازی ه ــع شــده، آزاد و بالمان ــر من در ســیاره ای دیگ

اینکــه می تواننــد بســتری بــرای تبلــور ارزش هــای فرهنگــی باشــند، بازتابــی 

ــرای  ــه را ب ــر جامع ــم ب ــای حاک ــد فض ــتند و می توانن ــز هس ــه نی از جامع

مخاطــب ترســیم کننــد.

آخریــن و عمیق تریــن ســطح از یادگیــری کــه توســط بازی هــای ویدئویــی 

انجــام می شــود، ســطحی اســت کــه در آن بازیکــن بایــد در رابطــه بــا اینکــه 

ــر اخــالق و  ــر، تصمیمــی مبتنــی ب ــا خی ــا انجــام کاری درســت اســت ی آی

ارزش اتخــاذ کنــد. ایــن ســطح، پیام هــای احساســی ناخودآگاهــی کــه بــر 

ایــن تصمیم هــا اثرگــذار هســتند را نیــز در بــر می گیــرد. یادگیــری در ایــن 

ســطح هــم از طریــق تمثیــل و نمادهــا و هــم از طریــق جوایــز، تنبیه هــا و 

نتایــج بــازی اتفــاق می افتــد. امــا مســئله ای کــه مطــرح اســت ایــن اســت 

کــه اگــر تمثیل هــا و جوایــز، مخاطــب را تحریــک کننــد کــه بــه ســوال "آیــا 

بایــد او را بکشــم؟" در بــازی پاســخ مثبــت بدهــد، پاســخ او بــه ایــن ســؤال 

ــود؟ در جــواب بایــد  در دنیــای واقعــی نیــز مثبــت خواهــد ب

ــه  ــب ب ــودن پاســخ مخاط ــت ب ــل مثب ــه دلی ــت ک گف

ــه صــورت  ــازی، ایــن اســت کــه ب ایــن ســؤال در ب

مــداوم پیام هایــی در ایــن رابطــه دریافــت 

می کنــد و ایــن 

در حالی اســت 

ــای  ــه در دنی ک

ایــن  واقعــی 

وجــود  پیام هــا 

بنابرایــن  و  ندارنــد 

مواجهــه  در  کــودک 

ــابه،  ــرایطی مش ــا ش ب

عملــی  بــه  دســت 

مشــابه نخواهــد زد.

•www.Bazibaan.com
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ــاره  ــر درب ــد کمت ــن بای ــود، والدی ــودکان می ش ــد ک ــت از رش ــی صحب وقت
ــا و  ــم( آن ه ــش تای ــش )صفحــه نمای ــان تماشــای صفحــه نمای ــدت زم م

ــند. ــران باش ــان نگ ــاره خودش ــتر درب بیش
گوشــی های هوشــمند در حــال حاضــر در بســیاری از حــوادث تلــخ ماننــد 
ســوانح رانندگــی، اختــالالت خــواب، از دســت دادن حــس همدلــی، 
مشــکالت در روابــط و حتــی عــدم توجــه بــه یــک دلقــک روی یــک چــرخ 
دخیــل هســتند؛ بــه طــوری کــه می تــوان گفــت تهیــه فهرســتی از اتفاقاتــی 
کــه در آن هــا دخالــت ندارنــد، آســان تر از فهرســتی اســت کــه در آن دخالــت 
دارنــد. احتمــاال جامعــه مــا در حــال رســیدن بــه نقطــه اوج انتقــادات خــود 

از ابــزار دیجیتــال اســت. 
ــا ایــن حــال، تحقیقــات اخیــر نشــان می دهنــد کــه مشــکل اصلــی کــم  ب
ارزش در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن مــورد شــامل رشــد کــودکان می شــود؛ 
ــتر از  ــد. بیش ــر می کنی ــه آن فک ــما ب ــه ش ــت ک ــزی نیس ــاال چی ــا احتم ام
بچه هایــی کــه درگیــر صفحــه نمایــش هســتند، بایــد نگــران والدیــن 

حواس پــرت باشــیم. 
بلــه، در حــال حاضــر والدیــن نســبت بــه هــر زمــان دیگــری در تاریــخ، وقــت 
ــش  ــود افزای ــا وج ــد. ب ــپری می کنن ــان س ــار فرزندان ش ــتری را در کن بیش
قابــل مالحظــه نیــروی کار خانــم، مــادران امــروز نســبت بــه مــادران در دهه 
60 میــالدی زمــان بیشــتری را صــرف مراقبــت از فرزنــدان خــود می کننــد؛ 
ــت و  ــده ای بی کیفی ــور فزاین ــه ط ــدان ب ــن و فرزن ــان والدی ــل می ــا تعام ام
ــود  ــدان خ ــی فرزن ــواره در زندگ ــن هم ــت. والدی ــده اس ــی ش ــی تصنع حت
ــد.  ــی ندارن ــاظ احساســی حضــور پررنگ ــا از لح ــد؛ ام ــی دارن حضــور فیزیک
فرزنــدان خــودم هــم کــه دیگــر بــزرگ شــده اند، بــا مــن شــوخی می کننــد 
و می گوینــد کــه اگــر مــن هــم 25 ســال پیــش گوشــی هوشــمند داشــتم، 

ــتند. ــم نمی گذش ــوزادی ه ــا از دوره ن آن ه
ــکرین(  ــش )اس ــه نمای ــن از صفح ــتفاده والدی ــه اس ــورد این ک ــث در م بح

مشــکلی اســت کــه چنــدان بــه آن پرداختــه نشــده اســت، موجــب 
ــودکان  ــرای ک ــش ب ــه صفحــه نمای ــا خطــرات مســتقیمی را ک نمی شــود ت
ــواع  ــیاری از ان ــه بس ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــت. ش ــده گرف دارد، نادی
ــه از  ــی ک ــوص آن های ــه خص ــش )ب ــه نمای ــای صفح ــان تماش ــدت زم م
ــودکان  ــز ک ــه مغ ــد( ب ــتفاده می کنن ــونت آمیز اس ــا خش ــریع ی ــر س تصاوی
ــار ســاعت از  آســیب می رســانند. امــروزه، پیــش دبســتانی ها بیــش از چه
ــم  ــال 1970 ه ــد و از س ــش می گذرانن ــه نمای ــل صفح ــود را در مقاب روز خ
متوســط زمــان شــروع اســتفاده منظــم از صفحــه نمایــش از 4 ســال بــه 4 
مــاه رســیده اســت. بعضــی از بازی هــای تعاملــی جدیــدی کــه بچه هــا بــر 
روی تلفــن و یــا تبلــت بــازی می کننــد، نســبت بــه تماشــای تلویزیــون )یــا 
یوتیــوب( بهتــر اســت؛ چــرا کــه رفتارهــای طبیعــی بــازی کــودکان را تقلیــد 
ــه  ــی ای ک ــق از دســت کودک ــه بســیاری از بزرگســاالن موف ــد. و البت می کن
بــا تماشــای برنامه هــای بی حاصــل و غیرمفیــد ســپری شــده، جــان ســالم 
 Speed ،ــا ــول آن زمان ه ــالف روال معم ــن، برخ ــادر م ــد. )م ــه در برده ان ب
Racer وGilligan's Island را بــه خاطــر بــی مــزه بــودن ممنــوع کــرده بــود. 
ــار  ــه را دوب ــر برنام ــر قســمت از ه ــا ه ــق می شــدم ت ــه موف ــن ک ــت ای عل
ــا ایــن حــال، هیــچ کــس  ــم، هیــچ وقــت مشــخص نشــده اســت(. ب ببین
هزینه هــای گــزاف از دســت دادن فرصت هــای گوناگــون را بــرای کودکانــی 
کــه وقــت خــود را صــرف صفحــه نمایــش می کننــد، انــکار نمی کنــد. 
ــازی و اســتفاده از صفحــه نمایــش می شــود، در واقــع  ــرای ب زمانــی کــه ب
زمانــی اســت کــه کــودک مــی توانســت بــه جــای آن در دنیــای واقعــی و 

در ارتبــاط بــا بقیــه افــراد ســیر کنــد. 
ــای  ــان تماش ــدت زم ــا م ــه ب ــود در رابط ــای موج ــام بحث ه ــود تم ــا وج ب
صفحــه نمایــش کــودکان، بــه طــور شــگفت انگیزی توجــه کمــی بــه مــدت 
زمــان تماشــای صفحــه نمایــش پــدر و مادرهــا می شــود کــه االن از چیــزی 
کــه کارشــناس فنــاوری، لینــدا اســتون، بیــش از 20 ســال پیــش آن را "توجه 
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ــه اســتون اســتدالل  ــد: همــان طــور ک ــج می برن ــد، رن ــداوم" نامی ــی م جزی
می کنــد، ایــن وضعیــت نــه تنهــا بــه مــا، بلکــه بــه فرزندانمــان نیــز آســیب 
می رســاند. ســبک جدیــد تعامــل والدیــن می توانــد نظــام راهنمایــی 
ــع،  ــوده و در واق ــی ب ــات واکنش ــانه آن ارتباط ــه نش ــی را ک ــی قدیم عاطف
اســاس بخــش اعظمــی از یادگیــری انســان بــوده اســت، متوقــف کنــد. مــا 

در یــک قلمــرو ناشــناخته هســتیم. 
کارشناســان رشــد کــودک، نام هــای مختلفــی بــرای سیســتم ســیگنالینگ 
)پیام دهــی( دوتایــی بیــن بزرگســاالن و کــودکان کــه معمــاری اصلــی مغــز 
ــونکوف، متخصــص  ــی ش ــد. جــک پ ــاب کرده ان ــد، انتخ را تشــکیل می ده
ــت و  ــبک "رف ــن را  س ــاروارد، ای ــودکان  ه ــد ک ــز رش ــر مرک ــال و مدی اطف
برگشــت" ارتباطــات می نامــد. روانشناســان، کتــی هیــرش پــازک و روبرتــا 
ــد. ــف می کنن ــه ای" توصی ــت مکالم ــز آن را "دوئ ــوف نی میشــنیک گولینک

ــودکان  ــوزادان و ک ــا ن ــن ب ــالت والدی ــی تعام ــای صوت ــانه های الگوه نش
نوپــای خــود، ُتــن صــدای زیــر، دســتور زبــان ســاده و شــور و شــوقی بســیار 
زیــاد اســت. اگرچــه ناظــران بزرگســال ایــن نــوع تعامــالت، میــل چندانــی 
ــن  ــا ای ــه تنه ــتند. ن ــق آن هس ــودکان عاش ــا ک ــد، ام ــنیدن آن ندارن ــه ش ب
نکتــه، بلکــه یــک مطالعــه نشــان داده، نوزادانــی کــه در معــرض ایــن نــوع 
ســبک صحبــت واکنشــی احساســی و تعاملــی قــرار می گیرنــد، در 11 و 14 
ــا ایــن  ــد و ب ــر کســانی کــه در دو ســالگی خــود قــرار دارن ماهگــی، دو براب

ــد هســتند.  ســبک برخــورد نداشــته اند، کلمــه بل
ــک  ــل، در ی ــن دلی ــه همی ــتگی دارد؛ ب ــش بس ــه رابطه های ــودک ب ــد ک رش
آزمایــش، نــوزادان 9 ماهــه کــه چنــد ســاعت آمــوزش مانداریــن را از یــک 
ــی خاصــی  ــد، می توانســتند عناصــر آوای ــرده بودن ــت ک ــده دریاف انســان زن
ــوزادان  ــری از ن ــروه دیگ ــه گ ــی ک ــد؛ در حال ــدا کنن ــم ج ــان از ه را در زب
کــه دقیقــا همــان آمــوزش را از طریــق ویدیــو دریافــت کــرده بودنــد، 

نمی توانســتند 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 پیش بینــی کننــده موفقیــت در 
ــرار شــده  ــات برق ــوی، مکالم ــی ق ــای زبان ــد مهارت ه مدرســه اســت و کلی
میــان کــودکان و بزرگســاالن اســت؛ در نتیجــه، مشــکل زمانــی ایجــاد 
می شــود کــه نظــام راهنمایــی عاطفــی بزرگســال-کودک کــه بــرای یادگیــری 
اولیــه بســیار حیاتــی اســت، بــه هــر دلیلــی ماننــد پیامــک زدن یــا چــک 
ــمند  ــک گوشــی هوش ــه ی ــود. هرکســی ک ــف ش ــتاگرام، متوق ــردن اینس ک
داشــته باشــد، می توانــد در مــورد حضــور همــه جانبــه آن در زندگــی خــود 

شــهادت دهــد. 
ــاددان،  ــک اقتص ــط ی ــراه توس ــن هم ــدن تلف ــر ش ــج همه گی ــی از نتای یک
 AT&T .ــت ــده اس ــان ش ــودکان بی ــه ک ــات وارده ب ــداد صدم ــش تع افزای
ــف  ــای مختل ــا و مکان ه ســرویس های گوشــی های هوشــمند را در زمان ه
ارائــه داده و در نتیجــه یــک آزمایــش طبیعــی بســیار جالبــی را بــه وجــود 
آورده اســت. همــان طــور کــه اســتفاده از موبایــل گســترش یافــت، انتقــال 
ــه اورژانــس هــم افزایــش یافــت. ایــن یافته هــا توجــه رســانه ها  اطفــال ب
ــه خطــرات فیزیکــی ناشــی از فرزندپــروری والدیــن حواس پــرت جلــب  را ب
ــر رشــد شــناختی کــودکان  ــه تاثیــر ایــن موضــوع ب کــرد؛ امــا مــا کمتــر ب
توجــه کرده ایــم. هیــرش پــازک می گویــد: کــودکان نوپــا نمی تواننــد زمانــی 
کــه مــا جریــان مکالمــات را از طریــق برداشــتن تلفــن همــراه یــا نــگاه کــردن 
بــه متنــی کــه روی صفحــه نمایــش گوشــی آمــده اســت قطــع می کنیــم، 

چیــزی یــاد بگیرنــد.
در اوایــل ســال 2010، محققــان در بوســتون بــه طــور مخفیانــه 55 والــد را که 
ــد، تحــت  ــا چنــد کــودک خــود در فســت فودهــا غــذا می خوردن ــا یــک ی ب
ــراه  ــای هم ــی در تلفن ه ــا درجــات مختلف ــا ب ــا از آن ه ــد. 40 ت ــر گرفتن نظ
ــده  ــل ش ــان غاف ــال از فرزندان ش ــا کام ــی از آن ه ــده و برخ ــرق ش ــود غ خ



بودنــد )محققیــن دریافتنــد کــه تایــپ کــردن و رد کــردن صفحــات، حتــی از 
پاســخ دادن بــه تماس هــا هــم بدتــر هســتند(. در همیــن حیــن، کــودکان 
بــرای جلــب توجــه والدیــن خــود کارهایــی انجــام می دادنــد؛ امــا در قبــال 
ــه  ــد. در مطالعــه بعــدی، 225 مــادر ب آن هیــچ توجهــی دریافــت نمی کردن
همــراه فرزنــدان حــدودا 6 ساله شــان در یــک محیــط آشــنا گــرد هــم آمدنــد 
ــد، از  ــا امتحــان کنن ــه هــر کــدام غذایــی داده می شــد ت ــی کــه ب و در حال
ــارم از  ــه می شــد. در طــی آن زمــان، یــک چه ــم گرفت تعامــالت آن هــا فیل
مــادران بــه طــور ناخــودآگاه شــروع بــه اســتفاده از گوشــی های خــود کردنــد 
و در نتیجــه، تعامــالت 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 آن هــا 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 frapping بــه معنــای تــکان دادن. بــه آن هــا 
ــا آن هــا  ــاق دیگــر ب ــد از ات ــان بتوانن یــک تلفــن هــم داده شــد کــه محقق
ــک تمــاس قطــع  ــا ی ــادران ب ــت م ــه صحب ــی ک در تمــاس باشــند. هنگام
می شــد، کــودکان آن کلمــه را یــاد نمی گرفتنــد؛ امــا اگــر ایــن اتفــاق نمــی 
ــه  ــور ب ــد. محققیــن در ایــن مطالعــه مجب ــاد مــی گرفتن ــاد، کلمــه را ی افت
ــه  ــه ب ــرا ک ــدند؛ چ ــل ش ــه و تحلی ــادر از بخــش تجزی ــتن 7 م ــار گذاش کن
تمــاس هــا پاســخ ندادنــد و بــه علــت "عــدم پیــروی از پروتــکل" از آزمایــش 

کنــار گذاشــته شــدند. خــوش بــه حالشــان!
ــاالن  ــودکان و بزرگس ــالت ک ــا و تمای ــتن نیازه ــه داش ــادل نگ ــز در تع هرگ
ــز توجــه  ــدان همیشــه در مرک ــه فرزن ــن ک ــوده اســت و تصــور ای آســان نب
همیشــه  اســت.  لوحانــه  ســاده  تفکــری  هــم  هســتند  والدین شــان 
ــال  ــه ح ــان را ب ــا فرزندان ش ــدر و مادره ــه پ ــته ک ــود داش ــی وج زمان های
خــود رهــا کرده انــد تــا ســرگرم شــوند )ســرگرم شــدن در قایــق، عبارتــی بــه 
یــاد ماندنــی از کتــاب بــاد در درختــان بیــد( و یــا در تخــت تــو ایــن طــرف 

ــد.  ــرف برون و آن ط
ــش کــودکان قــرن 21م  ــای صفحــه نمای ــان تماش از جهاتــی، مــدت زم
ــتن  ــه داش ــرگرم نگ ــرای س ــم ب ــادران قدی ــه م ــزاری ک ــا اب ــم ب ــی ه خیل
فرزندان شــان اســتفاده می کردنــد، تفــاوت نــدارد. زمانــی کــه والدیــن 
ــد  ــدان بعی ــرج چن ــرج و م ــند، ه ــته باش ــودک نداش ــوص ک ــت مخص تخ
ــز وایلــدر، نویســنده خانــه کوچــک در  نیســت. بیوگرافــی اخیــر الورا اینگال
ــف  ــه توصی ــن فریســر نوشــته شــده اســت، ب ــه توســط کروالی ــزار، ک چمن
ــن  ــردازد. ای ــم می پ ــرن نوزده ــده در ق ــک ع ــروری ی ــاص فرزندپ روش خ
ــاز  ــای ب ــا را روی دره ــودکان، آن ه ــتن ک ــه داش ــرم نگ ــرای گ ــه ب ــراد ک اف
ــه  ــد ک ــود می آوردن ــه وج ــز ب ــال را نی ــن احتم ــتند، ای ــا می گذاش کوره ه
وقتــی سرشــان گــرم کار و مسئولیت هایشــان می شــد، هــر اتفاقــی ممکــن 
ــوده  ــن اتفاقــی کــه نزدیــک ب ــه چندی ــدر خــودش هــم ب ــد. وایل ــود بیفت ب
ــار کــه حســابی  ــرای مثــال، یــک ب ــه فاجعــه ختــم شــود، اشــاره کــرد؛ ب ب
مشــغول کارهایــش بــوده، ســرش را بلنــد کــرده و چندتــا پونــی را در حــال 

ــده اســت. ــر کوچکــش دی ــدن روی ســر دخت ــن پری ــاال پایی ب
ایــن کــه گاهــی پــدر و مادرهــا بــه فرزندان شــان توجــه نکننــد، مشــکلی بــه 
ــری  وجــود نمــی آورد )و حتــی ممکــن اســت قــدرت تحمــل و انعطاف پذی
ــتان  ــد داس ــش از ح ــی بی ــا حواس پرت ــد(؛ ام ــاد کن ــا ایج ــز در آن ه را نی
ــنا از  ــانه ای آش ــا نش ــمند ب ــی های هوش ــتفاده از گوش ــت. اس ــری اس دیگ
اعتیــاد مرتبــط اســت: زمانــی کــه در اســتفاده از تلفــن همــراه بزرگســاالن 
ــوند  ــی می ش ــه ســرعت عصبان ــا ب ــود، آن ه ــاد ش ــی ایج ــرت اخالل حواس پ
ــد  ــا را ب ــه آن ه ــوند؛ بلک ــی نمی ش ــانه های احساس ــه نش ــا متوج ــه تنه و ن
ــرت نیســتند،  ــه مشــغول و حواس پ ــی ک ــد. احتمــاال والدین ــر می کنن تعبی
ــه  ــی ک ــد کارهای ــاس می کنن ــه احس ــرا ک ــوند؛ چ ــی می ش ــر عصبان زودت



ــط  ــه او فق ــی ک ــت؛ در حال ــه اس ــد، فریبکاران ــی ده ــام م ــان انج فرزندش
ــه  ــه عمــدی و ب ــن ک ــودک و والدی ــدن ک ــد توجــه اســت. جــدا مان نیازمن
مــدت کوتــاه باشــد، قطعــا مــی توانــد بــرای هــر دو طــرف بی ضــرر و حتــی 
ــه  ــاز ب ــر می شــوند و نی ــه بچه هــا بزرگ ت ــی ک ــژه زمان ــه وی ــد باشــد )ب مفی
اســتقالل بیشــتری دارنــد(. امــا ایــن نــوع جدایــی بــا عــدم توجهــی کــه پــدر 
ــاوت دارد؛  ــد، تف ــه کــودک در حضــور وی نشــان می دهن ــادر نســبت ب و م
ــر اســت.  ــل کم ت ــک ایمی ــه ارزشــش از ی ــد ک ــل احســاس می کن ــرا طف زی
ایــن موضــوع کــه پــدر خانــواده می خواهــد بــرای نیــم ســاعت روی کاری 
تمرکــز کنــد و مــادر خانــواده از فرزنــدان می خواهــد کــه بــه بیــرون از خانــه 
ــه خواســته های رقابتــی  ــد، واکنشــی کامــال منطقــی ب ــازی کنن ــد و ب برون
ــادن  ــال افت ــا در ح ــن روزه ــه ای ــی ک ــا اتفاق ــالی اســت. ام ــی بزرگس زندگ
اســت، افزایــش میــزان مراقبــت هــای غیرقابــل پیــش بینــی اســت کــه بــه 
علــت زنگ هــا و اغواهــای گوشــی های هوشــمند  بــه وجــود آمــده اســت. 
ــه  ــروری را در پیــش گرفت ــن مــدل فرزندپ ــا بدتری ــه م ــه نظــر می رســد ک ب
ایــم - همیشــه از لحــاظ فیزیکــی حضــور داریــم و در نتیجــه، خودمختــاری 
کــودکان را از آن هــا گرفته ایــم 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 می شــوند و گرایش هــای 
اخیــر بــرای آمــوزش کــودکان خردســال بــه ســمت دروســی خســته کننــده 
و صحبت هــای یــک طرفــه معلــم پیــش رفتــه اســت. در چنیــن شــرایطی، 
ــوب  ــر خ ــا خب ــد؛ ام ــو دارن ــراری گفتگ ــرای برق ــی ب ــت کم ــودکان فرص ک
ــد، از  ــاز دارن ــد آنچــه را کــه نی ــن اســت کــه کــودکان خردســال می توانن ای
بزرگســاالن دریافــت کننــد و بــا یــک نــگاه کــردن در آغــوش گرفتــه شــوند. 
ــه آن هــا  ــرای جلــب توجــه بزرگســالی کــه حواســش ب بچه هــای کوچــک ب
نیســت، هــر کاری انجــام می دهنــد و اگــر در ایــن مواقــع رفتــار مــا تغییــر 
ــرای  ــن کار را ب ــات تلخــی بیشــتر ای ــا اوق ــد ب ــد، آن هــا ســعی می کنن نکن
ــد. در نهایــت ممکــن اســت کــودکان تســلیم شــوند؛ چــرا  مــا انجــام دهن
ــد. مطالعــات انجــام شــده در  ــل از دیگــران دارن ــه توجــه متقاب ــاز ب کــه نی
ــل دو  ــی تعام ــه وقت ــد ک ــان داده ان ــا نش ــه دنی ــی ب ــگاه های رومان پرورش
ــوزادان وجــود دارد. حقیقــت  ــز ن ــرای مغ ــی ب ــه نباشــد، محدودیت های طرف
ــا فرزندانمــان تعاملــی  ایــن اســت کــه مــا واقعــا نمی دانیــم زمانــی کــه ب

ــوند. ــل می ش ــی را متحم ــه رنج ــا چ ــم، آن ه ــرار نمی کنی برق
ــیاری  ــد. بس ــج می برن ــی رن ــن وضعیت ــم از چنی ــاالن ه ــه بزرگس ــه ک البت
ــه  ــد ک ــا کرده ان ــط بن ــه غل ــن فرضی ــه ای ــر پای ــود را ب ــره خ ــی روزم زندگ
ــترس  ــه در دس ــد، همیش ــدداری کنن ــد، فرزن ــه کار کنن ــد همیش می توانن
همســر، والدیــن و هرکســی کــه بــه آن هــا نیــاز دارد باشــند و در عیــن حــال، 
در جریــان تمــام اخبــار بــوده و بــه خاطــر داشــته باشــند کــه در راه ســوار 
ــداری  ــازون خری ــایت آم ــود را از س ــت خ ــودرو دســتمال توال ــه خ شــدن ب
ــر  ــپینینگ گی ــه اس ــی دوچرخ ــادل دیجیتال ــا در مع ــع، آن ه ــد. در واق کنن

کرده انــد.
در چنیــن شــرایطی، راه حــل آســان تر تمرکــز بیشــتر بــر مــدت زمــان 
تماشــای صفحــه نمایــش فرزندان مــان اســت تــا رهــا کــردن وســایل 
دیجیتــال خودمــان. مــن ایــن کشــش را خیلــی خــوب درک می کنــم. عــالوه 
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 می دهــم حواســم بــه میــزان مصــرف کالــری ســگم 
باشــد و تغذیــه اش را بــه رژیــم فیبــردار محــدود کنــم تــا بخواهــم خــودم را 
از یــک ســری خوراکی هــا ماننــد کیــک دارچینــی کــه صبح هــا می خــورم، 

منــع کنــم.
از لحــاظ روان شــناختی، ایــن یــک مــورد کالســیک فرافکنــی اســت کــه بــه 
ــر  ــاه دیگ ــراد نســبتا بی گن ــه اف ــای نســبت دادن شکســت های خــود ب معن
اســت کــه نوعــی مکانیــزم دفاعــی محســوب می شــود. زمانــی کــه نوبــت 
بــه مــدت زمــان تماشــای صفحــه نمایــش می رســد، اکثــر مــا بایــد کمتــر 

دســت بــه دامــان فرافکنــی شــویم. 
اگــر بتوانیــم کنتــرل "تکنولــوژی مداخله گــر" را همان طــور کــه روانشناســان 
ــم  ــه خواهی ــاال متوج ــم، احتم ــت بگیری ــد، در دس ــذاری کرده ان آن را نامگ
شــد کــه می توانیــم خیلــی بیشــتر از گذشــته بــا کار کــردن کمتــر بــا ابــزار 
دیجیتــال، صــرف نظــر از کیفیــت تحصیــل و تعــداد ســاعت هایی کــه بــه 
فرزندانمــان اختصــاص می دادیــم، بــه آن هــا رســیدگی کنیــم. والدیــن بایــد 
بــه خــود اجــازه کنــار کشــیدن از فشــار خفقــان آور همــه چیــز بــرای همــه 
ــل  ــد داخ ــان را بای ــد فرزندت ــر احســاس می کنی ــد. اگ ــودن را بدهن ــس ب ک
تختــش بگذاریــد و فوتبــال تماشــا کنیــد، ایــن کار را انجــام دهیــد. بــرای 
فرزندتــان اتفاقــی نمی افتــد؛ امــا زمانــی کــه بــا او هســتید، تلفــن همــراه 

لعنتــی را کنــار بگذاریــد!

•www.Bazibaan.com
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" یـه خانـواده مثـل یـه سـاعت می مونـه، وقتـی کار میکنه که همـه اعضای 

اون بـا هـم کار کنن "
ایـن دیالـوگ از فیلم شـگفت انگیزان، تنها یک دیالوگ سـاده نیسـت. شـاید 
اگـر نـگاه دوبـاره بـه دیالوگ هـای مجموعـه بیاندازیـم، از معانـی نهفتـه در 
دیالوگ هـا غافلگیـر خواهیـم شـد. امـا چـه عواملـی باعـث شـده اسـت کـه 
ایـن مجموعـه جـزء برجسـته ترین انیمیشـن های تاریـخ سـینما قـرار گیـرد 
و فیلـم آخـر آن، سـقف های اسـتقبال مخاطبـان را جابجـا کنـد؟! قبـل از 
پرداختـن بـه عوامـل اسـتقبال، بازمی گردیم 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 
می شـود. نکتـه مهـم در موفقیـت مجموعه سـازی و چرخه رسـانه ای، رعایت 
تفکـر با ثبات اسـت. این اتفاق حاصل نمیشـود، مگر با بـه کارگیری متداوم 

د  فرا ا
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 
حتـی  و  آف هـا  اسـپین  سـریال ها،  تولیـد  مدیریـت  بخـش  در  اسـتنتون 
بازی هایـی اسـت کـه دربـاره مجموعه های تولیدی شـرکت پیکسـار سـاخته 
مدیـران  از  شـگفت انگیزان۱  انیمیشـن  در  او  نمونـه  عنـوان  بـه  می شـود. 
انیمیشـن  در  و  فرعیسـت  کاراکترهـای  در  صداپیشـگی  و  شـرکت  تولیـد 
شـگفت انگیزان ۲ مدیـر ناظـر، در سـریال خانواده شـگفت انگیز دسـتیار تهیه 
و حتـی در بـازی شـگفت انگیزان لگـو ، از مدیـران تولیـد ایـن بـازی بـوده 

است.
حـال بـه خـود مجموعـه و عوامـل جـذب مخاطـب در آن بـاز می گردیـم. در 
قسـمت دوم ایـن انیمیشـن، مـا بـا تعریفی مواجه می شـویم. فردی شـرور، 
اکثـر ابرقهرمان هـا 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 عـادی ای دارنـد. 
پـدر و مـادر سال هاسـت از دوران اوج خـود فاصلـه دارنـد و سـعی می کننـد 
بچـه هـا را از اسـتعدادهای خـود دور نـگاه دارنـد. یـک پـدر کارمنـد، یـک 
مـادر خانـه دار و یـک پسـر پـر جنـب و جـوش، یـک کوچولـوی تـازه وارد به 
خانـواده و یـک دختـر خجالتـی کـه در سـن بلـوغ اسـت. ابـن فضـا بـرای 
همـه آشناسـت، اینطـور نیسـت؟! امـا سـختی های زندگـی تـا جایـی پیـش 
مـی رود کـه ایـن خانـواده بـا کمـک یکدیگـر بـه مشـکالت هجـوم می برنـد. 
حتـی شـخصیت فـروزن که مردی سـیاه پوسـت و خود دارای همسـر اسـت 

ای کاش ِاسکرین 
ِاسلیورهای بازی های 

ویدیوئی هم مثل 
این انیمیشن به فکر 

کودکان بودند!
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چرخه رسانه از انیمیشن تا گیم، در مجموعه سینمایی شگفت انگیزان



هـم بـه نوعـی داخـل ایـن خانـواده بـه حسـاب می آیـد. شـاید بلوغ ایـن اثر 
را در قسـمت دوم آن بتـوان جسـتجو کـرد. جایـی کـه بـرد- بـرد کارگـردان و 
نویسـنده مجموعـه، مصرانـه سـال ها زمان برای قسـمت دوم وقت خواسـته 
بـود تـا داسـتان بـه قـوام قسـمت اول و حتـی فراتـر از آن باشـد و هماننـد 

مجموعه سـازی های دیگـر، دچـار سـندرم تکـرار نشـوند.
داسـتان دوم، بعـد از سـالها در دنیـای واقعـی، چنـد لحظـه بعـد در دنیـای 
شـگفت انگیزان پیـش مـی رود. یعنـی نوجوانـان دیـروز کـه قسـمت اول آن 
را تماشـا کـرده بودنـد، حـاال خـود، والدیـن کودکانـی شـدند کـه بـه انتظـار 
قسـمت دوم نشسـته اند و فیلم دقیقا از جایی شـروع می شـود که قسـمت 

قبـل بـه پایـان رسـیده بود.
دارارارام، این یعنی حس نوستالژی، این یعنی اتصال نسل ها...

در بسـیاری از مجموعه هـا، آنچـه باعـث باالرفتـن تـراز یـک اثـر می شـود، 
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 
می کنـد.  امـا مجموعـه شـگفت انگیزان پـا را فراتـر نهـاده و عـالوه بـر ایجاد 

یـک پرسـش ، بـه پاسـخ آن نیـز پرداخته اسـت.
آنچـه در قسـمت دوم بیشـتر بـه چشـم می خـورد، 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 خانـه دار و یکـی نمـاد زنـان امروزی کـه سـعی در برابری با 

مـردان دارنـد، حتی در ظاهـر خود!
امـا سـر انجـام چـه می شـود؟! معلـوم اسـت. زن خانـه دار پیـروز می شـود. 
نـه بخاطـر داشـتن توانایی هـای خـاص، بلکـه بخاطـر داشـتن یک خانـواده! 
در نبـرد انتهایـی قسـمت دوم، المـان برتـری ِاالسـتی ِگـرل )هلـن پایـر مادر 
خانـواده کـه بـه دختـر ِاالسـتیکی مشـهور بـوده( در مقابل ِاسـکرین ِاسـلیِور 
)یعنـی بـرده دار صفحـه نمایش(شـوهر، فرزنـدان و مخصوصـًا کوچولـوی 
آتیـش پـاره خانـواده اسـت. نـکات تربیتـی در دیالوگ هـا و در محتـوا بـه 
قـدری پالـوده و پـاک اسـت کـه بـه جـرات میتـوان گفت کـه ایـن مجموعه 

از مـوارد  بـودن  بـرای کـودکان و نوجوانـان اسـت. عـاری  اثـر پـاک  یـک 
ِاروتیـک و جنسـی کـه جـزو الینفـک آثـار ایـن روزگار اسـت، سـبب شـده تا 
شـگفت انگیزان همچـون تختـه پـاره ای در ایـن مـوج خروشـان خـود نمایی 
کنـد. اهمیـت و چاره گشـا بـودن فرزنـد کوچکتـر، در راسـتای فرزنـدآوری، 
چیـزی اسـت کـه بـه دور از شـعار در فیلـم دیـده می شـود. اینهـا نکاتـی 
اسـت کـه تولیدکننـدگان اثـر، خـود اعـالم داشـته اند. حتـی تنها مانـدن پدر 
و فرزنـدان و مخصوصـا فرزنـد کوچک خانواده، صحنه هـای کمدی ای را خلق 
می کنـد کـه برگرفتـه از زندگـی روزمـره و مواجهـات پـدران و فرزندان اسـت. 
کلیپ هایـی کـه امـروزه بسـیار دسـت بـه دسـت می شـوند از اینکه پـدران را 

بـا فرزنـدان تنهـا نگذارید!
دیالوگ هـای بـه شـدت آموزنـده و تربیتـی کـه مـادر بـا دختـر خـود دارد، 
مشـکالت اجتماعـی بلـوغ کـه پـدر بـه عنـوان پشـتیبان بـه دختـر دلگرمـی 
و کمـک می دهـد و پاسـخ بـه سـواالت عجیبـی کـه پسـر از تلویزیـون یـاد 
می گیـرد، همـه و همـه ما را به این سـو می کشـاند که چقـدر تولیدکنندگان 
می شـنویم،  کـه  پاسـخ هایی  بوده انـد.  کـودکان  فکـر  بـه  مجموعـه  ایـن 
جواب هایـی جویـده شـده و راحت هسـتند که مناسـب سـن بچه هـا طراحی 
شـدند. حتـی انتخـاب کاراکتـر منفـی قسـمت دوم یعنی اسـکرین اسـلیور، 
ایـن نکتـه را گـوش زد می کنـد که کسـی هسـت که بـا اسـتفاده از تلویزیون 
و مانیتور هـا، افـکار همـه را بـه کنتـرل در مـی آورد و باعـث می شـود 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 می توانیـد رد پـای خانـواده را ببینیـد. 
خانـواده خانـواده خانـواده! دور میز شـام، وسـط جر و بحث هـا، میان میدان 
نبـرد، در یـک رسـتوران بـرای کمک کردن بـه یکی از اعضای خانواده و شـما 
در تمـام ایـن لحظـات می توانیـد حصور پررنگ خانـواده را به چشـم ببینید. 
شـاید بتوان ُلبِّ کالم کل این مجموعه را در گفتگوی زن و شـوهر داسـتان 
شـنید کـه: "یـه خانـواده مثـل یـه سـاعت می مونـه، وقتـی کار می کنـه کـه 

همـه اعضـای اون با هـم کار کنن".
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می خــوام بــا فکــر کــردن بــه ایــن وســیله شــروع کنیــم، موبایلــی 
ــد از  ــش از ۴۰ درص ــت. بی ــما هس ــام ش ــب تم ــااًل االن در جی ــه احتم ک
آمریکایی هــا هــر روز صبــح، ظــرف پنــج دقیقــه بعــد از بیــدار شــدن، 
ــه هــم  ــار دیگ ــا ۵۰ ب ــان روز ت ــا پای ــن. و ت گوشی هاشــون رو چــک می کن
ــه چشــم  ــه ایــن وســیله ب ــن. آدم بزرگ هــا ب ــگاه می کن ــه گوشی شــون ن ب

ــن.  ــگاه می کن ــرورت ن ــک ض ی
ــن وســیله رو در دســتان یــک کــودک ســه ســاله  ــی حــاال می خــوام ای ول
ــه.  ــر مــا رو نگــران می کن ــن تصوی ــوان جامعــه، ای ــه عن تصــور کنیــن، و ب
والدیــن بســیار نگــران هســتن کــه ایــن وســیله قــراره مانــع رشــد اجتماعــی 
فرزنــدان اون هــا بشــه. و قــراره نگــذاره اون هــا از جــا بلنــد شــن و حرکــت 
کنــن؛ نگرانــن کــه بــه نوعــی ایــن وســیله کودکــی اون هــا رو خــراب کنــه. 
ــم   ــن می تون ــش بکشــم. م ــه چال ــرش رو ب ــن نگ ــوام ای ــن می خ خــب، م
ــا  ــه ب ــک کــودک خردســال ک ــدن ی ــا از دی ــم کــه م ــده ای رو تصــور کن آین
ــن  ــا می تون ــن صفحه ه ــم. ای ــد بیای ــه وج ــه ب ــش کار می کن ــه نمای صفح
ــا  ــت وادارن. اون ه ــه حرک ــن و ب ــد کن ــا بلن ــی بیشــتر از ج ــا رو حت بچه ه
ایــن قــدرت رو دارن کــه مــا رو بیشــتر از یــک آزمــون اســتاندارد در جریــان 
ــب و  ــًا عجی ــر واقع ــم فک ــن ه ــدن. و ای ــرار ب ــودک  ق ــری ک ــد یادگی رون
غریــب: مــن معتقــدم ایــن صفحه هــای نمایــش ایــن قــدرت رو دارن کــه 

ــارن.  ــه وجــود بی ــدان ب ــن و فرزن ــن والدی ــری بی گفتگوهــای حقیقی ت
ــودم. مــن  ــرای ایــن هــدف ب حــاال، شــاید مــن یــک قهرمــان نامتعــارف ب
ادبیــات کــودک خونــده م چــون قــرار بــود بــا کتاب هــا و بچه هــا کار کنــم. 
امــا حــدود ۲۰ ســال پیــش، یــک تجربــه جهــت تمرکــزم رو عــوض کــرد. مــن 
ــی و وبســایت ها  ــورد بچه هــای مهدکودک ــک پژوهــش در م ــت ی ــه هدای ب
ــری ســه  ــا دخت ــردن ب ــه محــض ورودم مســئول کار ک ــردم. ب کمــک می ک
ســاله بــه نــام ماریــا شــدم. ماریــا درواقــع قبــل از اون هیچ وقــت کامپیوتــر 
ــود کــه یــادش  ــود. پــس اولیــن کاری کــه بایــد می کــردم ایــن ب ندیــده ب
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 بــال ش 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 
ــه ی  ــود. ایــن یــک تجرب ــزی ب ــر غری ــا اون کاراکت ــاط او ب تکــون دادن. ارتب
منفعــل بــا صفحــه کامپیوتــر نبــود. ایــن یــک ارتبــاط انســانی بــود. و کامــاًل 

مناســب یــک کــودک ســه ســاله. 
ــن  ــم و کار م ــه در PBS Kids کار می کن ــاله ک ــش از ۱۵ س ــن بی ــاال م ح
در اون جــا متمرکــزه بــر مهــار قــدرت فنــاوری بــه عنــوان عاملــی مثبــت در 
ــک  ــم ی ــا داری ــه م ــوان جامع ــه عن ــدم ب ــن معتق ــودکان. م ــای ک زندگی ه
فرصــت بــزرگ رو از دســت می دیــم. مــا داریــم بــه ترس هــا و تردیدهامــون 
ــاره ی  ــا درب ــم م ــع فه ــم مان ــزار و وســیله ها اجــازه می دی ــن اب ــورد ای در م

ــن.  ــون بش ــای فرزندان م ــا در زندگی ه ــیل اون ه پتانس

ــوژی موضــوع جدیــدی نیســت؛  ــا تکنول تــرس در مــورد رابطــه ی کــودک ب
مــا قبــاًل هــم در چنیــن موقعیتــی بوده ایــم. حــدود ۵۰ ســال پیــش، بحــث 
ــاق  ــه در ات ــون. اون جعب ــود: تلویزی ــد داغ ب ــب جدی ــورد رســانه ی غال در م
ــه اون هــا رو از  ــه. ممکن نشــیمن؟ اون ممکنــه بچه هــا رو از هــم جــدا کن
دنیــای بیــرون جــدا کنــه. ولــی ایــن لحظــه ای بــود کــه فــرد راجــرز، مجــری 
باســابقه ی برنامــه ی "محلــه ی آقــای راجــرز"، جامعــه رو بــه چالــش کشــید 
تــا بــه تلویزیــون بــه چشــم ابــزار نــگاه کنــن، ابــزاری کــه می تونــه باعــث 
ــرف  ــه ط ــرد: او جــوری ب ــه او ک ــود ک ــن کاری ب رشــد احساســی بشــه. ای
ــا  ــا بچه هــا حــرف مــی زد، انــگار داره ب صفحــه تلویزیــون نــگاه می کــرد و ب
ــد  ــات. و بع ــورد احساس ــه در م ــرف می زن ــه ح ــا جداگان ــدوم از اون ه هرک
ــروز شــما  ــن. ام ــر کن ــه بچه هــا فک ــرد و فرصــت مــی داد ک او مکــث می ک
ــی در  ــین، ول ــانه بش ــم انداز رس ــذاری او در چش ــه تأثیرگ ــن متوج می تونی
ــگاه  ــه جای ــا رو ب ــگاه م ــود. او ن ــی ب ــت انقالب ــه حرک ــن ی ــان، ای اون زم

ــر داد.  ــا تغیی ــی بچه ه ــون در زندگ تلویزی

چرا این ترس ها حقیقت ندارند؟ 
ترس در مورد تکنولوژی و کودکان 

 سخنران: سارا دویت در همایش )TED( / ترجمه: مروارید زندیچی
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ــایل  ــا وس ــا ب ــه نیســت. بچه ه ــک جعب ــت از ی ــط صحب ــه فق ــروزه دیگ ام
مختلــف احاطــه شــده ان. مــن خــودم مــادر هســتم -- ایــن حــس نگرانــی رو 
درک می کنــم. ولــی می خــوام بــا هــم بــه ســه تــرس متعــارف در والدیــن 
ــه فرصت هایــی کــه  ــگاه کنیــم، و ببینیــم آیــا می تونیــم تمرکزمــون رو ب ن

در هرکــدوم از اون هــا هســت تغییــر بدیــم. 

خــب. تــرس شــماره ۱: "صفحه هــای نمایــش منفعــل هســتن. ایــن موضــوع 
ــا بشــه." کریــس کــرت و  ــدان م ــع جنبــش و حرکــت در فرزن ــه مان می تون
مارتیــن کــرت دو بــرادر جانورشــناس هســتن کــه برنامــه ای تلویزیونــی در 
مــورد حیوانــات بــه نــام "کرت هــای وحشــی" رو اجــرا می کنــن. و اون هــا 
بــه ســراغ تیــم PBS اومــدن و گفتــن، "آیــا مــا می تونیــم بــا دوربین هایــی 
کــه االن روی تمــام ابزارهــا هســت کاری انجــام بدیــم؟ آیــا اون دوربین هــا 
ــی داره ادای  ــودک رو وقت ــک ک ــازی ی ــی ب ــیار طبیع ــکل بس ــن ش می تون

حیوانــات رو درمیــاره ضبــط کنــن؟" 
پــس مــا بــا خفاش هــا شــروع کردیــم. و وقتــی بچه هــا اومــدن کــه 
ــال  ــا ب ــه ب ــه خودشــون رو روی صفح ــن، از اینک ــازی رو شــروع کن ــن ب ای
ببینــن خیلــی خوش شــون اومــد. ولــی قســمت موردعالقــه ی مــن، وقتــی 
ــم.  ــوش کردی ــا رو خام ــن صفحه ه ــا ای ــد و م ــوم ش ــازی تم ــه ب ــود ک ب
ــرواز دور  ــه پ ــور ب ــا همینط ــه دادن. اون ه ــودن ادام ــاش ب ــه خف ــا ب بچه ه
ــه چــپ و راســت می رفتــن کــه پشــه ها  ــاق ادامــه دادن و همین طــور ب ات
ــود  ــده ب ــود. یادشــون مون ــده ب ــی یادشــون مون ــن. و چیزهای رو شــکار کن
خفاش هــا در شــب پــرواز می کنــن. و یادشــون مونــده بــود خفاش هــا 
ــدن.  ــون رو می بن ــن و بال هاش ــزون می ش ــروته آوی ــن، س ــی می خواب وقت
ــت.  ــت واداش ــه حرک ــرد و ب ــد ک ــا بلن ــا رو از ج ــًا بچه ه ــازی قطع ــن ب ای
ولــی همچنیــن، االن وقتــی بچه هــا مــی رن بیــرون، آیــا بــه پرنده هــا نــگاه 
می کنــن و فکــر کنــن، "پــرواز یــه پرنــده چــه فرقــی داره بــا وقتــی کــه مــن 
مثــل یــه خفــاش پــرواز می کــردم؟" فنــاوری دیجیتــال یادگیــری تجســمی 
ــای  ــه دنی ــون ب ــا خودش ــن ب ــا می تون ــاال بچه ه ــه ح ــود آورد ک ــه وج رو ب

بیــرون ببــرن. 

تــرس شــماره ۲: "بــازی کــردن بــا ایــن صفحه هــا فقــط وقــت تلــف کردنــه. 
از درس و تکالیف شــون پــرت می کنــه."  ایــن کار حــواس بچه هــا رو 
ــارت  ــورد مه ــا در م ــی چیزه ــما خیل ــه ش ــن ک ــا می دون ــان بازی ه طراح

 :back-end یــک بازیکــن می تونیــن بفهمیــن بــا نــگاه کــردن بــه اطالعــات
یــک بازیکــن کجــا بــازی رو متوقــف کــرده؟ کجاهــا چنــد تــا اشــتباه کــردن 
قبــل از اینکــه بــه جــواب درســت برســن؟ تیــم مــن می خواســت ایــن ابــزار 

رو بگیــره و اون رو در یادگیــری آکادمیــک بــه کار ببنــده. 
ــرج  ــای ج ــری از بازی ه ــک س ــتون، WGBH، ی ــا در بوس ــده ی م تهیه کنن
ــران  ــودن. پژوهش گ ــز ب ــات متمرک ــه روی ریاضی ــرد ک ــق ک ــج کاو رو خل کن
اومــدن و بــه ۸۰ بچــه مهدکودکــی ایــن بازی هــا رو دادن. اون هــا بــه تمــام 
اون ۸۰ کــودک یــک آزمــون اســتاندارد ریاضــی دادن. مــا از همــون ابتــدا 
ــردن  ــک می ک ــا کم ــه بچه ه ــع ب ــا در واق ــن بازی ه ــه ای ــم ک ــاهد بودی ش
 UCLA کــه مهارت هــای کلیــدی رو درک کنــن. ولــی همــکاران مــا در
ــل  ــر روی تحلی ــا ب ــم. اون ه ــی کنی ــر بررس ــا عمیق ت ــه م ــتن ک می خواس
اون  کــه  می خواســتن  و  شــدن.  متمرکــز  دانش آمــوز  ارزیابــی  و  داده 
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ــه از  ــا می ش ــن آی ــرن و ببین ــا رو بگی ــازی کردن ه ــات back-end ب اطالع
اون بــرای پیش بینــی نمــرات ریاضــی بچه هــا اســتفاده کــرد؟ پــس اون هــا 
ــوزش  ــر رو آم ــا در اصــل کامپیوت ــی ســاختن -- اون ه ــک شــبکه ی عصب ی
دادن کــه از ایــن اطالعــات اســتفاده کنــه، و ایــن نتایــج بــه دســت اومــد. 
ــتاندارده.  ــون اس ــا در آزم ــی بچه ه ــرات ریاض ــه از نم ــک زیرمجموع ــن ی ای
بــر  از بچه هاســت،  از نمــره ی هرکــدوم  ایــن پیش بینــی کامپیوتــر  و 
مبنــای بــازی اون هــا بــا بازی هــای جــرج کنــج کاو. پیش بینــی بــه شــکل 
شــگفت انگیزی دقیقــه، مخصوصــًا بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه ایــن 
بازی هــا بــرای ارزیابــی طراحــی نشــده بــودن. تیمــی کــه ایــن پژوهــش رو 
ــب  ــه مــا مطال ــن ب ــن دســت می تون ــی از ای ــده بازی های انجــام داده معتق
ــا  ــدن در مقایســه ب ــاد ب ــودک ی ــناختی ک ــری ش ــورد یادگی بیشــتری در م
ــان  ــتن زم ــا می تونس ــر بازی ه ــد اگ ــی می ش ــتاندارد. چ ــون اس ــک آزم ی
ــراب  ــتن اضط ــر می تونس ــن؟ اگ ــاه کن ــن در کالس رو کوت ــان گرفت امتح
ــری  ــا تصوی ــه معلم ه ــور می تونســتن ب ــن چــی؟ چط ــم کن ــان رو ک امتح
کلــی از شــناخت بــدن تــا کمک شــون کنــه بهتــر بــر روی یادگیــری فــردی 

تمرکــز  کنــن؟ 

ــه کــه فکــر می کنــم  ــردازم موردی تــرس شــماره 3 کــه می خــوام بهــش بپ
اغلــب از همــه ی ترس هــا بزرگ تــره. و اون ایــن ترســه: "ایــن صفحه هــای 
نمایــش کــودک مــن رو از مــن دور می کنــن." بیایــن یــه ســناریو رو 
ــادر هســتین، و  ــا م ــدر ی ــک پ ــم شــما ی ــرض کنی ــن ف ــم. بیای ــازی کنی ب
بــه ۲۵ دقیقــه زمــان بــدون وقفــه بــرای آمــاده کــردن شــام نیــاز داریــن. و 
بــرای انجــام ایــن کار، شــما یــک تبلــت بــه دســت کــودک ســه  ســاله تون 
می دیــن. خــب، این جــا احتمــااًل اون لحظه ایــه کــه از ایــن کاری کــه 

ــن.  ــذاب وجــدان می کنی ــه شــدت احســاس ع ــن ب کردی
ولــی حــاال ایــن رو تصــور کنیــن: بیســت دقیقــه بعــد یــک پیغــام دریافــت 
می کنیــن. روی اون موبایلــی کــه همیشــه در دسترســونه. و پیغــام اینــه: 
ــد  ــرد. از او بخواهی ــدا ک ــه ی هــم وزن رو پی ــت کلم ــج جف "الکــس االن پن
ــه  ــه ب ــم وزن باش ــه' ه ــا 'گرب ــه ب ــه ای ک ــا کلم ــد. آی ــازی کن ــما ب ــا ش ب
ــون دادن،  ــا نش ــات م ــوپ'؟" تحقیق ــم وزن 'ت ــا ه ــه؟ و ی ــون می رس ذهن ت
وقتــی والدیــن چنیــن راهنمایی هایــی دریافــت می کنــن، احســاس قــدرت 
ــا  ــام ب ــز ش ــر می ــه س ــرای اینک ــادی داشــتن ب ــا شــوق زی ــن. اون ه می کن
ــن کار  ــق ای ــم عاش ــا ه ــدن. و بچه ه ــام ب ــازی رو انج ــن ب ــون ای بچه هاش
ــون  ــه والدین ش ــد ک ــعبده بازی می اوم ــون ش ــه نظرش ــا ب ــه تنه ــودن. ن ب

ــا  ــردن ب ــازی ک ــق ب ــا عاش ــردن بچه ه ــازی ک ــی ب ــا چ ــتن اون ه می دونس
ــا بچه هــا در مــورد  والدین شــون هســتن. تنهــا همیــن عمــل حــرف زدن ب

ــه.  ــدرت باش ــی ای پرق ــرز باورنکردن ــه ط ــه ب ــون می تون رسانه هاش
تابســتان گذشــته، دانشــگاه فنــی تگــزاس، پژوهشــی رو منتشــر کــرد کــه 
نشــون مــی داد برنامــه ی "محلــه ی دنیــل تایگــر" تونســته موجــب افزایــش 
رشــد نوع دوســتی در کــودکان بشــه. ولــی یــک نکتــه ی خیلــی مهــم در ایــن 
پژوهــش وجــود داشــت: باالتریــن مزیــت فقــط زمانــی بــود کــه والدیــن بــا 
بچه هــا در مــورد چیــزی کــه دیــده بــودن صحبــت کــرده بــودن. فقــط نــگاه 
کــردن برنامــه یــا فقــط حــرف زدن در مــوردش کافــی نبــود؛ نکتــه ی کلیــدی 
ــود. بنابرایــن وقتــی مــن ایــن پژوهــش رو  ــا هــم ب ــا ب ترکیــب ایــن دو ت
خونــدم، شــروع کــردم بــه فکــر کــردن بــه اینکــه چقــدر کــم پیــش میــاد 
کــه والدیــن بچه هــای مهدکودکــی در مــورد محتــوای بازی هــای اون هــا و 

اون چــه کــه تماشــا می کنــن باهاشــون حــرف بزنــن. 
پــس تصمیــم گرفتــم ایــن کار رو بــا بچــه ی چهارســاله ی خــودم امتحــان 
ــن  ــردی؟" بنجامی ــازی می ک ــروز داشــتی ماشــین ب ــم: "ام ــن گفت ــم. م کن
ــا خیارشــور درســت  ــه ماشــین م رو ب ــدی ک ــه! و دی ــت "بل ــرد و گف ذوق ک

ــود."  ــاز کــردن در صنــدوق عقــب ش خیلــی ســخت ب ــودم؟ ب کــرده ب
)خنده حضار( 

ایــن گفتگــوی بامــزه در مــورد اینکــه چــه چیزهایــی تــوی بــازی جالــب بــود 
و چــه چیزهایــی می تونســت بهتــر باشــه اون روز صبــح در تمــام مســیر تــا 

مدرســه ادامــه پیــدا کــرد. 
مــن نیومــدم این جــا کــه بــه شــما بگــم تمــام رســانه های دیجیتــال بــرای 
بچه هــا عالــی ان. دالیــل موجهــی بــرای مــا وجــود دارن بــرای اینکــه نگــران 
ــا روی  ــه بچه ه ــی ک ــوای چیزهای ــی محت ــت کنون ــورد وضعی ــیم در م باش
ــم:  ــر کنی ــادل فک ــه تع ــه ب ــم ک ــا حــق داری ــن. و م ــن صفحه هــا می بین ای
جایــگاه ایــن صفحه هــا در مقابــل کارهــای دیگــه ای کــه بچه هــا بایــد بــرای 
ــون  ــی روی ترس هام ــی وقت ــت؟ ول ــدن کجاس ــام ب ــری انج ــد و یادگی رش
ــی رو فرامــوش می کنیــم، و اون  متوقــف بشــیم یــک نکتــه ی واقعــًا اصل
ــا  ــه م ــن ک ــی می کن ــی زندگ ــن دنیای ــوی همی ــا دارن ت ــه، بچه ه ــه ک این
ــار  زندگــی می کنیــم، دنیایــی کــه تــوش آدم بزرگ هــا روزی بیــش از ۵۰ ب

گوشی هاشــون رو چــک می کنــن. 
صفحه هـای نمایـش بخشـی از زندگی هـای کـودکان هسـتن. و اگـر وانمـود 
کنیـم نیسـتن، و یـا ترس مـون بـه مـا غلبه کنـه، بچه هـا هرگز یـاد نخواهند 
گرفـت چـرا و چگونـه از اون هـا اسـتفاده کنـن. اگـر مـا شـروع بـه بـاال بردن 
انتظارات مـون از ایـن رسـانه بکنیـم چـی؟ چـی می شـه اگـر شـروع کنیم به 
حـرف زدن منظـم  بـا بچه هـا در مـورد محتوای ایـن صفحه ها؟ چی می شـه 
اگـر شـروع کنیـم بـه گشـتن دنبـال اثـرات مثبتی که ایـن فنـاوری می تونه 
در زندگی هـای فرزنـدان مـا داشـته باشـه؟ اون موقع سـت کـه پتانسـیل این 

ابزارهـا می تونـه بـه واقعیت تبدیل بشـه. 

متشکرم. 

ــت  ــن دس ــی از ای ــده بازی های ــام داده معتق ــش رو انج ــن پژوه ــه ای ــی ک  تیم

می تونــن بــه مــا مطالــب بیشــتری در مــورد یادگیــری شــناختی کــودک یــاد بــدن 

ــا یــک آزمــون اســتاندارد. چــی می شــد اگــر بازی هــا می تونســتن  در مقایســه ب

زمــان امتحــان گرفتــن در کالس رو کوتــاه کنــن
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 زمان و مکان در  دنیای بازی های  دیجیتال 
مهدی حق وردی طاقانکی

نقد بازی 



269km2  3 ARMA

218km2  WILD HUNT :3 THE WITCHER

127km2  GRAND THEFT AUTO V

117km2  DRAGON AGE: INQUISITION

111km2  4 FALLOUT

مکان واقعی :
ــهر،  ــتا، ش ــک روس ــد ی ــی مانن ــکان واقع ــک م ــه ی ــا ب ــی از بازی ه در برخ
ــتان  ــا داس ــود ی ــاره می ش ــجد و... اش ــا، مس ــرو، بانک،کلیس ــا مت ــور ی کش
ــوع در  ــک موض ــی ی ــق بررس ــدف محق ــه ه ــد. چنانچ ــا رخ می ده در آنج
ــود  ــا  یه ــیحیت ی ــالم، مس ــد اس ــت مانن ــال اس ــای دیجیت ــانه بازی ه رس
ــد  ــو ... می توان ــای دیجیتال ــران دربازی ه ــا  ای ــال و ی ــای دیجیت دربازی ه

ــرد.  ــره بگی ــن عنصــر به از ای
به عنوان مثال چنانچه پژوهشگری قصد دارد بازنمایی چهره ایران 

دربازی های دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد  با مراجعه به بازی هایی  
که یک یا چند مرحله  از آن در ایران رخ می دهد مراجعه نماید. مانند 

 Delta Force:( دلتا فورس ، )Prince of Persia(  بازی های شاهزاده ایران
 Battlefield( 3 بازی میدان نبرد ، )Black Hawk Down – Team Sabre

 Tom Clancy's Splinter Cell:( بازی اسپلینترسل بلک لیست ، )3
Blacklist(  و ...

ــازی در  ــازی " میــدان نبــرد 3 "  برخــی از مراحــل ب ــه عنــوان مثــال در ب ب
امکانــی چــون چــون شــهر تهــران، بیابان هــای اطــراف شــهر تهــران، فــرودگاه 
ــا چنانچــه پژوهشــگری قصــد  ــاد، خلیج فــارس و...  رخ مــی دهــد. ی مهرآب
ــرار  ــال را موردپژوهــش ق دارد بازنمایــی چهــره اســالم در بازی هــای دیجیت
ــه بررســی بازی هایــی کــه مــکان رویدادهــای آن کشــورهای  ــد ب دهــد، بای
ــای "اسپلینترســل  ــراق در بازی ه ــد کشــور ع ــردازد. مانن اســالمی اســت بپ
ــور   ــز )Command & Conquer: Generals (" ، کش ــیاه" و "جنرال ــت س لیس
لبنــان در بــازی "آغــاز نبــرد )Close Combat: First to Fight ("، کشــور 
افغانســتان  در بــازی "اسپلینترســل بلــک لیســت" ، کشــور لیبــی در بــازی 
"آی.جــی. آی ۲: حملــه مخفیانــه )Covert Strike :2-.I.G.I ("، " اسپلینترســل 

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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در ادامــه سلســله یادداشــت های نقــد بــازی، در شــماره های قبــل بــه 
ــه  ــال پرداخت ــای دیجیت ــای بازی ه ــخصیت های دنی ــه و ش ــوع تجرب موض
شــد. امــا در داســتان بازی هــا عــالوه بــر شــخصیت ها کــه همچنــان 
ــز  جــای بحــث و بررســی  بســیار دارد موضــوع زمــان و مــکان داســتان نی

به صــورت مســتقل قابل تأمــل اســت.

داستان بازی
ــدان پرداختــه شــود  ــد ب ــازی بای یکــی از مباحثــی کــه در نقــد و بررســی ب
داســتان بــازی اســت. داســتان ســیر آشــکار شــدن وقایــع در بــازی اســت 
ــا شــاخه دار و ناشــی از ســایر  ــد خطــی و از پیــش نوشته شــده ی و می توان

وقایــع باشــد. )ِشــل،2008، 52(

صحنه: 
یکــی از عناصــر داســتان صحنــه اســت کــه مــکان و زمــان رخ دادن  داســتان 

را مشــخص می کنــد.

مکان:
ــای  ــتان بازی ه ــد در داس ــه بای ــت ک ــتان اس ــاد داس ــی از ابع ــکان یک م
رایانــه ای موردتوجــه قــرار گیــرد و در بررســی موضوعــی بازی هــا نیــز 
می توانــد به عنــوان عاملــی بــرای انتخــاب هدفمنــد  بازی هــا مورداســتفاده 

ــرار گیــرد. ق

وسعت نقشه:
قبــل از اینکــه بــه جزییــات مــکان وقــوع بــازی بپردازیــم نکتــه قابــل تامــل 
کــه می توانــد ســختی نقــد برخــی بازی هــا را نشــان دهــد وســعت مکانــی 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــردازد. ب ــازی بپ ــه ب ــد در آن ب اســت کــه گیمــر می توان
بــازی آرمــا 3 ، نقشــه بــازی 269 کیلومتــر مربــع می باشــد. در جــدول زیــر 
مــی توانیــد مســاحت برخــی از بازی هــای جهــان  بــاز را مشــاهده نماییــد.

مساحت به کیلومتر مربع نام بازی 
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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 
ــخت تر  ــش س ــن بخ ــازی در ای ــد ب ــع کار منتق ــه باطب ــود ک ــتفاده ش اس
ــد و  ــه نق ــد ب ــه ای می توان ــن نکت ــه چنی ــردن ب ــی ب ــی پ ــد. ول ــد ش خواه

بررســی بــازی کمــک جــدی نمایــد.

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

زمان گذشته :
زمــان داســتان بــازی می توانــد گذشــته باشــد حــال ممکــن اســت رویــداد 
بازی هــای  مذکــور واقعــی و یــا تخیلــی باشــد. در  نقــد موضوعــی 
ــود.  ــتفاده نم ــازی اس ــح ب ــاب صحی ــرای انتخ ــر ب ــن پارامت ــه ای از ای رایان
به عنوان مثــال جنــگ جهانــی اول و دوم همــواره یکــی از موضوعاتــی 
اســت کــه از ســوی تولیدکننــدگان بازی هــای رایانــه موردتوجــه قرارگرفتــه 
ــر  ــد و منتش ــوع تولی ــن موض ــا ای ــدی ب ــای جدی ــز بازی ه ــان نی و همچن
می شــود. در بازی هایــی چــون نــدای وظیفــه ، میــدان نبــرد، شــجاع دالن: 
جنــگ جهانــی، شــما بــه جنــگ جهانــی می رویــد و آن را تجربــه می کنیــد.

زمان حال :
در برخــی از بازی هــا زمــان روایــت داســتان زمــان حــال )واقعــی و تخیلــی( 
هســت هرچنــد کــه بــا توجــه بــه زمــان تولیــد بازی هــای رایانــه ای 
ــر موردتوجــه  ــد ســخت باشــد و کمت ــا موضــوع روز می توان ــازی ب ــد ب تولی
بازی ســازان قرارگرفتــه   بــا ایــن حــال برخــی شــرکتها بــا توجــه بــه 
سیاســتهای خــود نســبت بــه تولیــد بــازی در ایــن بــازه زمانــی اقــدام مــی 

ــد. کنن
بــه عنــوان مثــال شــرکت شــركت "كومــا ريالتــي گيمــز" از شــرکتهایی اســت 
کــه وقایــع روز را در ســری بازی هــای خــود بــه تصویــر مــی کشــد . مديــر 
شــركت "كومــا ريالتــي گيمــز" در گفتگويــي بــا بخــش فارســي بي.بي.ســي. 
ــري  ــانه تصوي ــك رس ــش ي ــه در نق ــم ك ــالش مي كني ــا ت ــرد: "م ــد ك تأكي

همزمــان بــا اخبــار پيــش برويــم. " )حــق وردی طاقانکــی، 1386(

زمان آینده :
در برخــی از بازی هــا زمــان روایــت داســتان، زمــان آینــده )واقعــی و 

می باشــد.  تخیلــی( 

زمان آینده واقعی ؟! 
ممکــن اســت در یــک بــازی رایانــه ای بــه یــک رویــداد در آینــده اشــاره شــود 
کــه اتفــاق آن رویــداد در آینــده بــه وقــوع بپیونــدد. ایــن بازی هــا 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 

برنامــه ریــزی و تولیــد رســانه ای مبتنــی بــر آن برنامه ریــزی می باشــد. 

بازی آغاز نبرد:
در   بــازی "آغــاز نبــرد"، کــه در ســال 2005 میــالدی بــه بــازار عرضــه شــد. 
کاربــر بایــد در قالــب یــک تیــم نظامــی آمریکایــی  بــه لبنــان و بــه شــیعیان 
ایــن کشــور آن هــم در ســال 2006 میــالدی حملــه کنــد. )حــق وردی 
طاقانکــی، 1389(  کــه در ســال 2006 جنــگ 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 
ــه  ــا پیشــگویی ب چگونگــی ایــن رخــداد یعنــی تصــادف، پیــش بینــی و ی
ــن  ــز در ای ــری نی ــای دیگ ــود. بازی ه ــول می ش ــب مح ــن مطل ــب ای مخاط
خصــوص قابــل ذکــر اســت. البتــه محقــق شــدن رخــداد الزامــا بــه معنــی 
رخ دادن صحیــح همــه بخش هــای داســتان نیســت و ممکــن اســت ناظــر 

بــه زمــان، مــکان، شــخصیت هــا و ... باشــد.
ــه زمــان خاصــی اشــاره  ــی ب ــازی دیجیتال ــه : ممکــن اســت در یــک ب نکت
شــود کــه ایــن موضــوع نیــز بایســتی مــورد توجــه و تحلیــل قــرار گیــرد کــه 
گاهــی حاکــی نــکات قابــل تاملــی اســت؛ ماننــد بــازی "لیســت ســیاه" در 
ــل  ــد قاب ــوار می توان ــر دی ــخ تقویم هــای نصــب شــده ب ــران، تاری ــه ته مرحل
ــت.  ــده اس ــه ش ــدان پرداخت ــیاه" ب ــت س ــتند "لیس ــد.که در مس ــل باش تام
ــه در ســال 2013 منتشــر شــد در  ــک لیســت" ک ــازی "اسپلینترســل بل در ب
مرحلــه تهــران بــا تقویــم هایــی مواجــه می شــویم کــه 1986 در آنهــا درج 
شــده اســت کــه بــا جســتجو وقایــع ایــن مــاه در ایــران و نشــانه های دیگــر 
ــده  ــور تولیدکنن ــه منظ ــم ب ــی و .... می توانی ــرال ایران ــد شــخصیت ژن مانن
پــی ببریــم. هــر چنــد کــه در نــگاه اول شــاید نکتــه قابــل اعتنایــی وجــود 
نداشــته باشــد. بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت در کنــار یادگیــری اصــول و 
ــدان توجــه داشــت، داشــتن تفکــر  ــد ب ــازی بای پارامترهایــی کــه در نقــد ب
انتقــادی بــه مباحــث  حتــی بــه  جزییــات بــه ظاهــر بــی ارزش می توانــد  

ــازی الزامی باشــد. ــد ب ــک منتق ــرای ی ب

منابع:
حــق وردی طاقانکی،مهــدی، 1389، بازی هــای رایانــه ای و تحریــف هایــش. 

ماهنامــه پیــام انقــالب ، شــماره 42 ، دی مــاه 89، صفحــه 73
حق وردی طاقانکی ، مهدی، 1393،  مستند لیست سیاه
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ــانزدهم   ــماره ش ــارم - ش ــال چه ــات روانی-س ــه عملی ــرم، فصلنام ن

 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

•www.Bazibaan.com

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



یاسمین رومینا

رفتار مصرفی دیجیتال کودکان
گزارشی از پژوهش آماری مرکز مطالعاتی کاسیما

در پاییــز و زمســتان ســال 96، پژوهشــی بــا جامعــه آمــاری بیــش از 7500 

نفــر در خصــوص رفتــار مصرفــی کــودکان )توســط مرکــز مطالعاتی کاســیما( 

ــار همــه  ــدی پیــش در اختی ــن پژوهــش چن انجــام شــده اســت. ســند ای

ــار  ــن تشــکر از رفت ــت)1(. ضم ــرار گرف ــوان ق ــودک و نوج ــوزه ک ــاالن ح فع

ــی  ــار رفتارمصرف ــه آم ــتار، ب ــن نوش ــن کار، در ای ــان ای ــخاوتمندانه بانی س

ــم. ــازی می پردازی ــه ب ــودکان در زمین ک

در ایــن آمــار کــودکان و نوجوانــان بــه 4 دســته تقســیم 
ند: شــده ا

•3 تا 5 سال
•6 تا 11 سال
•12تا 14 سال

•15 تا 17 سال
همچنیــن از نظــر جغرافیایــی، ســاکنین شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان، 

ــایر  ــاکنین س ــده« و س ــهرهای عم ــوان »ش ــه عن ــرج ب ــز و ک ــیراز، تبری ش

مراکــز اســتانها بــه عنــوان »ســایر شــهرها« جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 

را تشــکیل می دهنــد.

در ســه گــروه ســنی اول، ســؤاالت از والدیــن و در گــروه چهــارم، ســؤاالت از 

خــود بچه هــا پرســیده شــده اســت.

کاربران کوچکی که به حساب نیامده اند
ــت  ــی و تبل ــاری از گوش ــه آم ــان کل جامع ــودکان و نوجوان ــد ک 66 درص

ــه ســن  ــر چ ــه ه ــن اســت ک ــه ای ــب توج ــه جال ــد. نکت ــتفاده می کردن اس

بچه هــا کمتــر اســت ســن شــروع اســتفاده از گوشــی و تبلــت هــم 

ــروع  ــن ش ــه س ــم ب ــر بخواهی ــی جزئی ت ــر کم ــت. اگ ــده اس ــر آم پایین ت

اســتفاده از تبلــت و گوشــی در کــودکان زیــر دبســتان بپردازیــم، 5 درصــد 

از شــش ماهگــی! 14 درصــد از یــک ســالگی، 30 درصــد از دوســالگی، 28 

درصــد از ســه ســالگی، 20 درصــد از چهــار ســالگی و 3 درصــد از پنــج 

ــد  ــدود 90 درص ــد. ح ــروع کرده ان ــال را ش ــزار دیجیت ــتفاده از اب ــالگی اس س

ــر اســاس ایــن آمــار 50  ــازی« اســت. ب ــران کوچــک، »ب اســتفاده ایــن کارب

درصــد کــودکان قبــل از 3 ســالگی بازی هــای دیجیتــال را شــروع می کننــد 

ــود.  ــروع می ش ــال ش ــا از 3+ س ــنی بازی ه ــدی س ــه رده بن ــی ک در صورت

طبیعتــًا اســتفاده از وســایل دیجیتــال بــرای ایــن گــروه ســنی نامناســب یــا 

حتــی خطرنــاک اســت. امــا متأســفانه بــر اســاس واقعیــت جامعــه، توجــه 

ــروه ســنی  ــن گ ــرای ای ــه ب ــی ک ــروه ســنی و ســاخت بازی های ــن گ ــه ای ب

ــار  ــن و فرهنگ ســازی رفت ــه والدی ــار اطالع رســانی ب مناســب باشــد )در کن

ــد. ــر ضــروری می رس ــه نظ ــانه( ب مناســب مصــرف رس

چه بازی؟ از کجا؟
بــر اســاس پاســخ والدیــن و بچه هــا بیشــترین فراوانــی بازی هــا بــه 
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ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــنی ب ــروه س ــک گ تفکی

ــری  ــش از 8 درصــد(، فک ــو )بی ــا 5 ســال: ماشــین بازی )15 درصــد(، پ 3 ت

ــم  ــا ه ــایر بازی ه ــد( و س ــرد )5.5 درص ــری ب ــد( و انگ ــی )8 درص و آموزش

ــد  ــر 3 درص ــتفاده 3 و زی ــای اس ــا درصده ــوع و ب ــیار متن ــبتی بس ــا نس ب

بوده انــد.

6 تــا 11 ســال: ماشــین بازی )34 درصــد(، هیجانــی و بزن بــزن و تیرانــدازی 

)27 درصــد(، ورزشــی مثــل فوتبــال )24.5 درصــد(، جورچیــن )18.5 درصــد(، 

ــد(، و  ــی )12 درص ــد(، ماجراجوی ــازی )13 درص ــد(، امتی ــی )17 درص معمای

ــد. ــا درصدهــای اســتفاده زیــر 10 درصــد بوده ان ســایر بازی هــا ب

درصــد(،   27( تیرانــدازی  و  بزن بــزن  و  هیجانــی  ســال:   14 تــا   12

ــی  ــد(، معمای ــال )22 درص ــل فوتب ــی مث ــد(، ورزش ــین بازی )22 درص ماش

ــازی )13  ــز )20 درصــد(، امتی ــش آف کلن ــل کل ــتراتژی مث )21 درصــد(، اس

درصــد(، جورچیــن )12 درصــد(، ماجراجویــی )11.5 درصــد( و ســایر بازی هــا 

ــد. ــد بوده ان ــر 10 درص ــتفاده زی ــای اس ــا درصده ب

15 تــا 17 ســال: هیجانــی و بزن بــزن و تیرانــدازی )26.5 درصــد(، اســتراتژی 

مثــل کلــش آف کلنــز )20.5 درصــد(، معمایــی )20.5 درصــد(، ماشــین بازی 

)19 درصــد(، ورزشــی مثــل فوتبــال )18 درصــد(، ماجراجویــی )12 درصــد( و 

ســایر بازی هــا بــا درصدهــای اســتفاده زیــر 10 درصــد بوده انــد.

ــد  ــدود 28 درص ــازار و ح ــه ب ــا را از کاف ــن، بازی ه ــد والدی ــدود 60 درص ح

ــی  ــای خیل ــتورها درصده ــایر اپ اس ــد. س ــود کرده ان ــت دانل ــز از اینترن نی

ــود  ــن ب ــه ای ــب توج ــه جال ــد. نکت ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــی  را ب پایین

ــا ســهم دهــم  ــا وجــود اینکــه حتــی اپ اســتورهایی ب کــه در ایــن آمــار ب

درصــد نیــز اعــالم شــده اند، امــا درســابازار بــه عنــوان تنهــا بــازار اختصاصــی 

ــت.  ــهمی نداش ــچ س ــوان، هی ــودک و نوج ــن های ک اپلیکیش

بازی  در انزوا و نه چندان هدفمند

و  بازی هــای تک نفــره  آمــاری،  درصــد مجمــوع جامعــه   80 از  بیــش 

آفالیــن انجــام می دهنــد. در همیــن پژوهــش، یکــی از نگرانی هایــی مهــم 

ــان  ــی فرزندانش ــای ارتباط ــش مهارت ه ــت کاه ــی باب ــز، نگران ــن نی والدی

اســت. طراحــی بازی هــای گروهــی آفالیــن و بازی هایــی کــه حیــن بــازی 

مهارت هــای ارتباطــی بازیکــن را افزایــش دهنــد می تواننــد تــا حــدی 

ــند. ــی باش ــن نگران ــخگوی ای پاس

در خصــوص هزینــه نیــز، حــدود 50 درصــد کمتــر از 2 هــزار تومــان هزینــه 

ــگان  ــای رای ــط بازی ه ــز فق ــد نی ــدود 15 درص ــد؛ ح ــازی می کنن ــد ب خری

ــی  ــا را بصــورت تصادف ــا بازی ه ــم، بچه ه ــد. در ســنین ک اســتفاده می کنن

انتخــاب می کننــد امــا هرچــه بزرگتــر می شــوند، توصیــه گــروه همســاالن 

ــن  ــراِن روز )بی ــای گ ــوص بازی ه ــر دارد. در خص ــان اث ــتر در انتخابش بیش

50 تــا 180 هــزار تومــان( نیــز بازی هــا را توســط والدیــن می خرنــد. خــوب 

اســت بدانیــد ســاکنین ســایر شــهرها، بیــش از ســاکنین شــهرهای عمــده، 

ــد. ــه پرداخــت می کنن ــازی هزین ــه ب ــت تهی باب

بازی های ایرانی، گرافیک ضعیف اما شخصیت های باحال!

ــه  ــر چ ــت و ه ــی اس ــتفاده، خارج ــورد اس ــای م ــد بازی ه ــدود 70 درص ح

ــز بیشــتر  ســن بچه هــا بیشــتر می شــود اســتفاده از بازی هــای خارجــی نی

ــک  ــا گرافی ــب بچه ه ــه اغل ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال ــود. نکت می ش

و جذابیــت بازی هــای خارجــی را بهتــر از بازی هــای ایرانــی می داننــد 

ــر از  ــی باحال ت ــای ایران ــخصیت های بازی ه ــه ش ــد ک ــب معتقدن ــا اغل ام

شــخصیت های بازی هــای خارجــی هســتند. بــه نظــر می رســد بازی ســازان 

ــا تقویــت گرافیــک بازی هــای خــود می تواننــد در افزایــش ســهم  ایرانــی ب

ــند. ــر باش ــان موفق ت بازارش

خوش طعم کردن آموزش با بازی

ــان  ــا امتح ــا درس ی ــه بچه ه ــی ک ــد در مواقع ــه بودن ــن گفت ــب والدی اغل

دارنــد اســتفاده آنــان از گوشــی و تبلــت را محــدود می کننــد. در کنــار ایــن 

ــس از ســرگرمی، بیشــترین هــدف از  ــه پ ــد ک ــم بدانی ــن را ه موضــوع، ای

ــازی، آمــوزش اعــالم شــده اســت. بنابرایــن، بازی هــای آموزشــی جــذاب  ب

ــد. ــدا کنن ــادی پی ــداران زی ــا طرف ــن و بچه ه ــن والدی ــد بی می توانن

جای خالی اطالعات دقیق

ــط  ــه فق ــوده، ن ــا ب ــال بچه ه ــرف دیجیت ــار مص ــاره رفت ــش درب ــن پژوه ای

بــازی؛ بنابرایــن اگــر چــه اطالعــات خوبــی در اختیــار دســت اندرکاران حــوزه 

بازی هــای دیجیتــال می گــذارد امــا جزئیــات بســیاری را نیــز در خصــوص 

بازی هایــی  ســاخت  و  بومی ســازی  بــرای  نمی دهــد.  پوشــش  بــازی 

متناســب بــا نیــاز و ســلیقه مخاطــب، شــناخت هــر چــه بیشــتر مخاطــب 

ــای پژوهشــی بیشــتری در کشــور انجــام  ــد اســت پروژه ه الزم اســت. امی

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 می دهــد، نیــاز بــه تأمــل و پژوهــش اختصاصــی و بیشــتر 

نیــز دارد.

)1(این سند در سایت cop.ir در دسترس است.
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خدا رحمت کند خالق این بازی ها را!
اســباب بازی ها یکــی از منابــع مهــم شــناخت بــرای کــودکان محســوب می شــوند. 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 می کننــد 
چنــان جوانــب کار را درنظــر بگیرنــد کــه یــک روز نیــاز کــودک بــه تعویــق نیفتــد. فرزندشــان را در ســنین مختلــف 
ــه اقتضــای آن وســیلة خاصــی را تهیــه می کننــد. در واقــع اســباب بازی ها بخــش مهمــی از  ــد و ب در نظرمی گیرن

خریدهــای قبــل از تولــد بــه حســاب می آینــد. 
ــد کــه بخــش اعظمــی از دوران کودکــی و اوقــات  ــاد دارن ــه ی ــه خوبــی ب بســیاری از پــدر و مادرهــای امــروزی ب
فراغــت خــود را مشــغول بــازی بــا اســباب بازی هایی کــه بعضــًا ســاده بودنــد امــا ســبب تحــرک زیــادی می شــدند، 
ســپری می کردنــد. هم چنــان هــم اکثــر متخصصــان و والدیــن آن بازی هــا را بــه بازی هایــی کــه تحــرک کمتــری 
ایجــاد می کننــد مرجــح می داننــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا امــروزه بــا نــوع دیگــری از بازی هــا مواجــه 

هســتیم کــه ویژگی هــای بازی هــای قدیمــی و ســنتی را نــدارد و مزایــا و معایــب خــود را داراســت.

چند توصیه مهم تربیتی در خصوص رفتار با کودکان در خصوص گیم های ویدیوئی - موبایلی

ی نیکو
سین

ح
سیه 

آ



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 
ــای  ــا دنی ــوز ب ــه هن ــی ک ــه کودک ــذرد ک ــزی نمی گ ــوند و چی ــنا می ش آش
ــاال مراحــل بازی هــای  ــی ب ــا مهارت ــد ب اطــراف خــود آشــنا نیســت می توان
رایانــه ای را یکــی پــس از دیگــری طــی کنــد. مــا بزرگ ترهــا هــم غــرق در 
خوشــحالی کــه کــودکان امــروز واقعــًا باهــوش هســتند؛ مــا تــا ســن فــالن 
و بهمــان کارهــای ســاده بــا گوشــی را هــم نمی توانســتیم انجــام بدهیــم.

ــی  ــای اینترنت ــولی و بازی ه ــی، کنس ــه ای، موبایل ــای رایان ــروزه، بازی ه ام
و آنالیــن کــه بــه مجموعــۀ آن هــا »بازی هــای الکترونیکــی یــا دیجیتــال« 
می گوییــم چالــش بزرگــی در امــر فرزندپــروری بــه حســاب می آیــد. 
ــار  ــا دچ ــن بازی ه ــارة ای ــا فرزندشــان درب ــل ب ــن در تعام بســیاری از والدی

ــد. ــت  کنن ــتی آن را مدیری ــه درس ــد ب ــتند و نمی توانن ــکل هس مش
فرامــوش نکنیــم در امــر تربیــت فرزنــدان و مدیریــت رفتــاری آن هــا بایــد بــه 
دو نکتــة مهــم توجــه کنیــم. ایــن مــوارد اغلــب همــان خطاهایــی هســتند 
کــه اکثــر والدینــی کــه بــا مدیریــت بازی هــای الکترونیکــی در منــزل دچــار 

مشــکل هســتند بــه آن مرتکــب می شــوند.
اولیــن مســئله نداشــتن قوانیــن ثابــت و پایبنــدی بــه آن هاســت. از طرفــی 
مــادران و پــدران مخالــف اســتفاده تمــام وقــت بچه هــا از بازی هــای 
دیجیتــال در اوقــات فراغتشــان هســتند؛ امــا بــه محــض پیش آمــد 
بحــران در خانــواده بــرای سرگرم ســازی کــودک از ایــن وســیله ها اســتفاده 
می کننــد. بــه کــّرات دیده ایــم کــه کــودک در مطــب دکتــر بی قــراری 
ــد و  ــت را صــادر می کنن ــا گوشــی و تبل ــازی ب ــازة ب ــن اج ــد و والدی می کن
ــه  ــا ب در دل می گوینــد خــدا رحمــت کنــد پــدر مختــرع ایــن بازی هــا را! ی
دلیلــی والدیــن بایــد منــزل را تــرک کننــد و مجــدد اجــازة اســتفاده را صــادر 
ــازی  ــت ب ــا تبلت ــرم ب ــا دخت ــرم ی ــد؛ پس ــه می کنن ــی آن را توصی ــا حت و ی
کــن تــا مــن برگــردم. بــه چیــزی دســت نــزن فقــط بــا تبلتــت بــازی کــن!

ــد و خــود  ــض می کن ــار تناق ــا را دچ ــدان م ــه فرزن ــواردی اســت ک ــا م اینه
ــازد.  ــکل می س ــار مش ــح دچ ــتفادة صحی ــرل و اس ــت، کنت ــا را در مدیری م
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم اگــر می خواهیــم اولیــن گزینــة کــودک مــا 
انتخــاب بازی هــای دیجیتــال نباشــد، بایــد ایــن اولیــن انتخــاب خودمــان 
ــم.  ــالح کنی ــان اص ــا بی حوصلگی م ــی ی ــی غیرطبیع ــع کم ــز در مواق را نی
پــدر یــا مــادر خســته هســتند، حوصلــه ندارنــد، اجــازة زمــان بــازی دو برابــر 
ــد.  ــار می کن ــان را گرفت ــه در کل خودم ــت ک ــی اس ــا نکات ــود. این ه می ش
ــم و در همــة  ــزل وضــع کنی ــرای من ــی ب ــن ثابت ــم. قوانی ــت کنی ــس دق پ
ــک  ــم روزی ی ــر می گویی ــال اگ ــور مث ــه ط ــم. ب ــل کنی ــه آن عم ــرایط ب ش
ــن  ــه ای ــتند ک ــف هس ــزل موظ ــراد من ــة اف ــال، هم ــازی دیجیت ــاعت ب س
ــه فکــر مواقــع بحــران و همــان  ــد. حتمــًا از قبــل ب مســئله را رعایــت کنن
اســتثناهای معــروف باشــیم و بــه جایگزین هــا فکــر کــرده باشــیم. لیســتی 
از فعالیت هــای جایگزیــن، تهیــه کنیــد و در شــرایط مــورد نیــاز بــه ســراغ 
ــا در صــورت الزم آن  ــد ی ــنهاد دهی ــان پیش ــه فرزندت ــا را ب ــد. آن ه آن بروی
را بــرای او فراهــم کنیــد. اگــر از قبــل بــه جوانــب کار فکــر کــرده باشــیم، 
می توانیــم بــه خوبــی اوضــاع را مدیریــت کنیــم. چیــزی کــه مهــم اســت 

ــان نباشــید. ــدة قوانین ت ــر هم زنن ــدام ب ــان م ــه خودت ــن اســت ک ای
ــه  ــا ب ــویم، ی ــارغ می ش ــا از کار ف ــتیم. ت ــان هس ــای دوم خودم ــا خط ام
ــم، و  ــم، منتظری ــتراحت کنی ــی اس ــم کم ــم، می خواهی ــواب می روی رختخ
بســیاری مــوارد مشــابه، تنهــا گزینــة انتخابــی مــا گوشــی یــا تبلــت اســت. 
ــب  ــا ش ــح ت ــه صب ــی ک ــیم کودک ــته باش ــار داش ــم انتظ ــور می توانی چه ط
ــد،  ــگاه می کن ــا ن ــه م ــد، ب ــا می پرس ــدم از م ــه ق ــدم ب ــت و ق ــار ماس کن
انتخابــی جــز ایــن را داشــته باشــد. مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر بــه ســبب 
نقــش مهمــی کــه در تربیــت کودک مــان داریــم بایــد بــه تک تــک 
انتخاب های مــان فکــر کنیــم و بــدون اندیشــه و ســهل انگارانه از کنارشــان 
ــد بدانیــم همیــن انتخاب هــای فردی ماســت کــه محصولــش  ــم، بای نگذری
ــان.  ــاری فرزندم ــای رفت ــت ویژگی ه ــر و در نهای ــای مؤث می شــود آموزش ه

ــد. ــه برگزینی ــد و آگاهان ــر کنی ــان فک ــا و رفتارت ــه انتخاب ه هــر لحظــه ب
در کل می توانیــم بگوییــم خطــای دوم هــم از خطــای اول ناشــی می شــود. 
بی قانونــی تمــام زندگــی مــا را فراگرفتــه و مــا عمومــًا آدم هایــی بــا ســبک 
زندگــی هــر چــه پیــش آیــد خــوش آیــد هســتیم. در توضیــح خطــای دوم 
گفتیــم بــدون برنامــه از گوشــی اســتفاده می کنیــم. توجــه داشــته باشــید 
ــرار  ــار هــم ق ــا کن ــی. قانون ه ــا بی قانون ــه نداشــتن مســاوی اســت ب برنام
می گیرنــد و برنامــه  را تنظیــم می کننــد. بارهــا مشــاهده کردیــم کــه اکثــرًا 
ــوند.  ــازی می ش ــغول ب ــد و مش ــود را درمی آورن ــی خ ــرو گوش ــراد در مت اف
ــود  ــروی خ ــل مت ــان داخ ــرای زم ــراد ب ــن اف ــه ای ــن معناســت ک ــن بدی ای
ــرای  ــت و ب ــای موقعی ــه اقتض ــد و ب ــده ای ندارن ــل تعیین ش ــه از قب برنام
ــه  ــده اند و در ادام ــی ش ــه گوش ــت ب ــررفتن دس ــه س ــری از حوصل جلوگی
ــی  ــد؛ یعن ــز ندارن ــده ای نی ــش تعیین ش ــن از پی ــراد قوانی ــن اف ــی ای یعن
قانــون یــا حــد مشــخصی بــرای کار بــا گوشــی وجــود نــدارد، یعنــی قانونــی 
بــرای میــزان بــازی  هــم وجــود نــدارد. خبــری از قوانیــن ســلبی کــه نیســت، 
قوانیــن ایجابــی هــم وجــود نــدارد. مــن چــه کارهایــی بایــد انجــام دهــم؟!
خالصــه کالم آن چــه بایــد قبــل از هــر چیــز بــرای پدرهــا و مادرهــا روشــن 
شــود ایــن اســت کــه بــدون برنامــه نمی تــوان وارد گــود فرزندپــروری 
شــد. بایــد از قبــل قوانیــن مــا، بایدهــا و نبایدهــای مــا بــه صــورت واضــح 
ــژه  ــای وی ــن و برنامه ه ــدا قوانی ــد. ابت ــخص باش ــد مش ــر دو وال ــرای ه ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــن و برنام ــه قوانی ــود و در ادام ــته ش ــه کار بس ــان ب خودش
ــری و نظــارت شــود. واضــح اســت بحــث بازی هــای  ــدان اجــرا، پیگی فرزن
الکترونیکــی یــا دیجیتــال هــم مســتثنا از ایــن قاعــده نیســت. بایــد والدین 
بــه طــور مشــخص در مــورد آن گفت وگــو کننــد و قوانیــن مربــوط بــه خــود 
ــر  ــارت ب ــن و نظ ــرای قوانی ــورد اج ــد و در م ــم کنن و فرزندان شــان را تنظی

ــد. ــواده اقدامــات الزم را انجــام دهن ــراد خان عملکــرد اف

منابع:

نظریه های یادگیری )هرگنهان، ترجمة علی اکبر سیف(

کتاب راهنمای کامل تربیت کودک )نشر صابرین(

کودکان نافرمان )بارکلی، ترجمة حمید علیزاده(
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از زبان یک پژوهشگر هنر و مدیر پروژه ساخت بازی

از شهرهای مختلف

تجربیات مفصل یک مهندس رایانه از سمنان

شغل من گیم هست. بازی نباشه زندگی من رو هواست!

من دو فرزند دارم. یک پسر  6 ساله و یک دختر 1 ساله.

پســرم اجــازه داره روزی تــا یــک ســاعت گیــم موبایلــی بــازی کنــه. 

تمــام بازی هایــی کــه روی گوشــیم نصبــه رو می دونــم چیــه 

ــردم. ــراش نصــب ک وخــودم ب

ــازی هســت.  ــوع طلبــی در نصــب ب ــر چالش تریــن مســأله مــا، تن پ

ــازی  ــاد نصــب کنــه و هنــوز ب پســر مــن دوســت داره بازی هــای زی

قبلــی تمــوم نشــده بــازی جدیــدی میخواهــد. از اونجایــی کــه 

بازی هــای جدیــد رو بایــد بررســی کنــم بایــد قبــال 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 

ــه و بعــد از  ــازی کن ــر یــک ســاعت ب ــه حداکث باشــه. پســرم می تون

ــی  ــازی ویدئوی ــن ب ــن ای ــه. در بی ــد اســتراحت کن ــم ســاعت بای نی

ــازی  ــازه ب ــالگی اج ــا دو س ــرم ت ــم. دخت ــم داری ــی ه ــازی فیزیک ب

ــداره؛ پســرم هــم نداشــت. ن

ــی پســر دومــی  مــا دو کــودک شــش ســاله و شــش ماهــه داریــم؛ اول

دختــر!

پســر شــش ســاله ام از ابتــدای آشــنایی بــا رســانه تحــت نظــارت، هدایــت 

و مشــارکت والدیــن بــوده اســت )هرچنــد ناقــص(، طــی ســال های 

ــراه  ــت و هم ــرار گرف ــارش ق ــری در اختی ــازی کامپیوت ــد ب ــته چن گذش

ــا بنــده قــدری بــازی کردیــم کــه اینجــا مهم تریــن هایــش را برایتــان  ب

ــم:  ــان می کن بی

حدود 3 سالگی

Machinarium :

بنــده بــازی می کــردم و توضیــح مــی دادم و او بــا لــذت دنبــال می کــرد 

ــا رســید.  ــه انته ــا ب ــت می گذاشــتیم ت ــه وق و هــر روز حــدود 30 دقیق

بعــد از آن تــا االن حداقــل دوبــار دیگــر از اول تــا آخــرش را رفته ایــم و 

ــرده اســت. ــان ب ــه پای مرحله هــا را کم کــم خــودش ب

حدود چهار یا پنج سالگی

NFS: Hot Pursuit 2010

ــازی می کردیــم و مــن متوجــه شــدم دوســت دارد.  قــدری کنــار هــم ب

چــون ممکــن بــود حــوادث بــازی در خیابآن هــای شــهر اتفــاق بیفتنــد 

لــذا کنــار گذاشــته شــد.

ــری بازی هــای  ــار این هــا در بازی هــای کامپیوت ــم کــه در کن ــد بگوی بای

 Microsoft Flight پازلــی و فکــری دیگــر نیــز بــوده انــد و اخیــرا

یــک  بــه عنــوان  البتــه کامــال  را شــروع کرده ایــم،    Simulator X

ــردم  ــود می ک ــف دانل ــای مختل ــش فیلم ه ــودم برای ــون خ ــرگرمی. چ س

و می کنــم و بــا هــم می بینیــم و برایــش در ایــن مــوارد توضیــح 

ــا  ــورد بازی ه ــینمایی inside out و در م ــن س ــد انیمیش ــم مانن می ده

ــه  ــع پذیرفت ــوان مرج ــه عن ــرا ب ــذا م ــم ل ــح می ده ــش توضی ــز برای نی

اســت.

از طرفــی چــون کار بنــده بــا کامپیوتــر اســت مســایلی ماننــد تولیــد َاپ 

و کار بــا فتوشــاپ را نشــانش داده ام و بیشــتر تمایــل دارد بــا کامپیوتــر 

یــک کار مفیــد انجــام دهــد. بــه قــول خــودش کارهایــش را انجــام دهــد 

مثــال در برنامــه وورد تایــپ کنــد. در حــال حاضــر خیلــی خیلــی کــم و 

بــه نــدرت ســراغ کامپیوتــر را بــرای بــازی می گیــرد.

از طرفــی در موبایــل از حــدود ســه ســالگی بازی هــای نظیــر مــوارد زیــر 

را انجــام مــی داده 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

بازی هــای   مجموعــه  بــه  کال  و  می کــرد  بــازی  را  آن هــا  نظیــر  و 

دارد. Yatelandعالقــه 

همچنیــن بایــد بگویــم کــه قانون هایــی در خانــه داریــم کــه چــون بنــده 
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و همســرم رعایــت می کنیــم پســرم نیــز انجــام می دهــد. بــه عنــوان نمونــه 

ــم  ــر اســتفاده می کنی ــم از گوشــی و کامپیوت ــه بســیار ک ــان در خان خودم

ــه  ــر 30 دقیق ــت :  حداکث ــدود اس ــتفاده، مح ــان اس ــم زم ــرای او ه ــذا ب ل

پشــت ســرهم و تقریبــا حداکثــر روزی دو بــار. 

ــد  ــم باش ــرم بغل ــر دخت ــه اگ ــا اینک ــدارد: کم ــت را ن ــال اینترن ــازه اتص اج

ــت گوشــی را خامــوش نگــه  ــه مــن تذکــر مــی دهــد کــه اینترن خانمــم ب

دارم. یعنــی بــه هــم تذکــر دادن و پذیرفتــن در جمــع خانواده مــان امــری 

عــادی شــده اســت.

ــز  ــی آن نی ــم و در خصــوص چرای در گوشــی از app lock اســتفاده می کنی

برایــش توضیــح داده ام و پذیرفتــه اســت. البتــه در گوشــی، فایــل خاصــی 

کــه او نبایــد ببینــد، نداریــم و اســتفاده از اپ الک )قفــل برنامــه هــا( بــرای 

جلوگیــری از آســیب های احتمالــی اســت. خیلــی از مواقــع جانشین ســازی 

را تجربــه کرده ایــم. مثــال ُکشــتی گرفتــن بــا بنــده بــرای پســرم از هــر بــازی 

ــل دســتش باشــد ســریع  ــر موبای ــی دوســت داشــتنی تر اســت و اگ موبایل

آنــرا کنــار می گــذارد و می آیــد بــه کشــتی گرفتــن بــا بنــده یــا شترســواری 

)جزئــی از بازی هایــی کــه خواهــر شــش ماهــه اش هــم مشــارکت دارد( و 

غیــره!!!!!

بــا هــم در خانــه چیزهایــی می ســازیم و بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات 

بــا هــم در اینترنــت ســرچ می کنیــم!

خیلــی از مواقــع بــا هــم انیمیشــن مناســب کــودک یــا بخش هــای 

ــرف  ــان ح ــم در موردش ــا ه ــم و ب ــر را می بینی ــای دیگ ــب از فیلم ه مناس

می زنیــم. تقریبــا هــر شــب برایــش قصــه می گوییــم: عمدتــا بنــده از 

ــه اقنــاع دارد را در  خــودم قصــه می ســازم و خیلــی از مــواردی کــه نیــاز ب

می گنجانــم. قصه هــا 

نکتــه: در هــر حــال مجبوریــم از گوشــی بــه عنــوان وســیله ســرگرم کننــده 

اســتفاده کنیــم:

وقتــی مســجد می رویــم، وقتــی نمــاز جمعــه می رویــم، یــا هــر جایــی کــه 

کار دیگــری نمی شــود کــرد و حوصلــه اش ســر رفتــه اســت، البتــه همیــن 

جاهــا هــم اگــر پســرعمه اش یــا یــک نفــر را بــرای بــازی پیــدا کنــد دیگــر 

نیــازی بــه گوشــی نیســت!!!!

نکتــه : هرجــا کــم کاری کرده ایــم یــا ســرمان شــلوغ بــوده اســت: رجــوع او 

بــه تلویزیــون و موبایــل هــم بیشــتر شــده اســت.

ــث  ــا باع ــرژی م ــودن ان ــم ب ــا و ک ــتگی م ــع، خس ــی از مواق ــه : خیل نکت

ــذا خودخواســته  ــازی و غیــره کنــار او باشــیم. ل ــرای ب می شــود، نتوانیــم ب

او را بــه ســمت بــازی بــا گوشــی یــا دیــدن فیلــم از کامپیوتــر هدایــت مــی 

ــر  ــی ب ــز دلیل ــی او نی ــای مراقبت ــه دوم و نیازه ــه حضــور بچ ــم و البت کنی

ایــن موضــوع اســت.

ــر و  ــح از کامپیوت ــتفاده صحی ــمت اس ــه س ــرده ام او را ب ــعی ک ــه: س نکت

ــم. ــت کن ــل هدای موبای

تجربه رزتا استون فارسی را داشتیم، کوتاه مدت، نا موفق.

علــت: اصــال آشــنایی بــا فارســی نداشــت  و خودمــان هــم تصمیــم گرفتیــم 

ــا اســتون را  ــام آموزشــی دبســتان، رزت ــا نظ ــالل ب ــری از اخت ــرای جلوگی ب

کنــار بگذاریــم.

تجربــه رفتــن بــه ســمت فتوشــاپ یــا حتــی افترافکــت یــا ضبــط صــدا بــا 

ــوا  ــا محت ــر ی ــاد تصاوی ــه ایج ــد اســت ب ــتیم. عالقه من AUDITION  را داش

توســط خــودش امــا بــا توجــه بــه عــدم مهــارت و عــدم درک زبــان انگلیســی 

زود خســته می شــود لــذا هیــچ اصــراری نورزیدیــم.

تجربــه نــرم افزارهــای نقاشــی را داشــتیم. بــه نظــر مــن در کل منفــی اســت: 

چــون کــودک در کامپیوتــر بــه خاطــر قالب هــای آمــاده، بهتــر از روی کاغــذ 

ــذ را  ــت و روی کاغ ــا دس ــی ب ــه نقاش ــل ب ــذا در کل تمای ــد ل ــل می کن عم

ــد. ــش می ده کاه

نکتــه: بازی هایــی کــه اصــال باختــن ندارنــد را خیلــی بیشــتر دوســت دارد. 

ــه  ــای ک ــا بازی ه ــد. ی ــه ش ــه گفت ــری YATELAND ک ــای س ــل بازی ه مث

ــه آزاد. ــال ضرب ــد، مثــل فوتب ــازی منتقــل نمی کن ــه اول ب باختــن او را ب

نکتــه: در بازی هایــی ویدئویــی کــه انجــام دادیــم بــه طــور مشــخص روی 

رفتــار و طــرز فکــرش در محیــط واقعــی تاثیــر مــی گــذارد.

لــذا NEED FOR SPEED  و یــک بــازی جنگــی نیمــه خشــن و بــدون 

خون ریــزی کــه اســمش را یــادم نیســت را نیــز حــذف کردیــم و توانســتم 

ــه  ــم ک ــاد ده ــه او ی ــاله را ب ــل مس ــی ح ــازی MACHINARIUM مبان ــا ب ب

ــرد. ــدا ک ــز گســترش پی ــه محیــط واقعــی نی ــی ب ــه نحــو خوب ــا ب اتفاق
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تجربیات والدینی از زبان یک بازی ساز اهل شهر شیراز

یک پژوهشگر علوم اعصاب و آشنا با بازی های دیجیتال

ــه  ــای اولی ــا بازی ه ــالگی ام، ب ــدود 6 س ــاید ح ــی ش ــده در دوران کودک بن

ــازی کــردم.  ــا یــک نقطــه آشــنا شــدم و حتــی ب ــود ب گیــم کــه دو خــط ب

بــرای آن موقــع خیلــی هــم جالــب و هیجــان انگیــز بــود. بعدهــا بــا آمــدن 

ــا  ــردم، ام ــازی می ک ــم ب ــیله ه ــن وس ــا ای ــی ب ــا دوران نوجوان ــاری ت آت

ــای  ــه بازی ه ــتان ک ــی تابس ــای تعطیل ــی و در زمآن ه ــورت تفریح ــه ص ب

ــازی  ــر ب ــی استیشــن و رده هــای باالت ــا پل ــر ب ــا دیگ محــدودی داشــت. ام

نکــردم، چــون مشــغول درس بــودم و در زمآن هــای بیــکاری هــم نقاشــی و 

طراحــی می کــردم 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 

ــدم. ــال وارد ش ــای دیجیت بازی ه

ــازه وارد 11 ســالگی شــده اســت. از حــدود دو  ــر دارم کــه ت مــن یــک دخت

ســالگی کــه او می توانســت دکمه هــای کامپیوتــر را بــا مهــارت فشــار دهــد 

بــازی را آغــاز کــرد. در آن زمآن هــا بازی هــای موبایلــی خیلــی رایــج نبــود، 

ــای  ــب بازی ه ــرای نص ــروزی ب ــت ام ــا کیفی ــای ب ــوز موبایل ه ــون هن چ

ــه  ــی ک ــن بازی های ــی از جذاب تری ــت. یک ــود نداش ــا وج ــه ه ــذاب بچ ج

و   dressing بازی هــای  می شــد  مشــغول  و  داشــت  دوســت  دختــرم 

ــواال  ــوا و ک ــی ب ــه دو شــخصیت اصل ــازی top to ten  ک ــود. ب بچــه داری ب

کــه یــک ســگ آبــی و یــک کــواالی زرد بــود بــا گرافیــک و حــرکات ســاده و 

آســان بســیار، بــرای کــودک ســه ســاله مــن و تــا 7 ســالگی او هــم جــذاب 

بــود و معمــوال هــر کودکــی بــه منــزل مــا می آمــد، میخکــوب ایــن بــازی 

می شــد. بعدهــا بازی هایــی مثــل farmer کــه مزرعــه را بایــد پــرورش 

مــی داد و مــرغ و تخم مــرغ و گاو و شــیر و غیــره داشــت جــزء بازی هــای 

ــد و  ــذاب ش ــم ج ــن ه ــرای م ــازی ب ــن ب ــه ای ــد. البت ــه او ش ــورد عالق م

ــه  ــادی ک ــای زی ــت بازی ه ــردم. در اینترن ــازی می ک ــاعت ها ب ــز س ــن نی م

ــن  ــاب اســفنجی، ِبن ِت ــل ب ــود مث ــی ب ــا شــخصیت های کارتون ــار آن ه آوات

ــه  ــر بچ ــن و دیگ ــر م ــه دخت ــورد عالق ــا م ــت و آن ه ــود داش ــره وج و غی

ــن اســالمی  ــا مضامی ــی ب ــال بازی های ــت دنب ــه در اینترن ــود. همیش ــا ب ه

ــدا  ــورد پی ــنین بخ ــن س ــدرد ای ــه ب ــزی ک ــفانه چی ــا متاس ــتم، ام می گش

ــاب فروشــی های اســالمی ســی دی های آموزشــی  ــا در کت ــردم. گاه نمی ک

تهیــه می کــردم کــه محتــوای بــازی داشــته باشــد، امــا اصــال جذابیــت الزم 

را نداشــت. تــا اینکــه خــودم بــا توصیــه بــه موسســه فانــوس بــرادرم کــه 

تولیــدات دیجیتــال اســالمی دارنــد و مخصوصــا در حــوزه آمــوزش بچه هــا 

ــتراتژیک  ــای اس ــد بازی ه ــه ای مانن ــد مرحل ــازی چن ــک ب ــد، ی کار می کنن

ســاده ســیمز طراحــی کردیــم. ُخــب در کل خــوب بــود امــا ایرادهــای فنــی 

زیــادی داشــت کــه باعــث می شــد 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 گوشــی های جدیــد و کیفیــت تصویــری بــاال، دختــرم کامپیوتــر 

را کنــار گذاشــت و ســراغ گوشــی رفــت. مــن نیــز ســعی می کــردم بــا او و 

کنــارش باشــم و گاهــًا بــا هــم بــازی کنیــم. بــه او بازخــورد مــی دادم کــه 

مثــال از ایــن خانــم خوشــم نمیــاد چــون ظاهــر نامناســبی دارد. ایــن لبــاس 

ــار لذتــی کــه از  ــا اســت. ســعی می کــردم در کن ــا حی ــر اســت چــون ب بهت

بــازی می بــرد و ذهــن او فعــال می شــود، بعضــی مفاهیــم مذهبــی را کنــار 

آن القــا کنــم. او تــا دو ســال پیــش بیشــتر بــه بازی هایــی کــه ســرعت و 

دقــت بــاال نیــاز دارد عالقمنــد بــود و کمتــر ســراغ بازی هایــی کــه آرام بــود 

و بایــد معمایــی را حــل می کــرد یــا ســوالی را جــواب مــی داد مــی رفــت. 

ــای  ــه ســراغ بازی ه ــدن و نوشــتن آموخــت ب ــه ســواد خوان ــی ک ــا زمان ام

ــش  ــه چال ــه همیش ــم ک ــد بگوی ــد. بای ــال آن آم ــی و امث ــوالی 4 جواب س

ــه  ــد عالق ــم رون ــده اســت. می توان ــت، جــذاب و ســرگرم کنن ســرعت و دق

ــم. ــه بگوی ــا را اینگون ــه بازی ه ــرم ب دخت

ــنای  ــتر آش ــخصیت های بیش ــا ش ــتانی ب ــای داس ــالگی: بازی ه ــا 6 س 2 ت

مــن از کودکــی بــا کنســول های کمــودور، آتــاری، نینتنــدو، ســگا و حتــی 

ــای  ــواع بازی ه ــا ان ــد از آن ب ــس و بع ــس باک ــی اس و ایک ــدودی پ تاح

ــه  ــا اینک ــودم ت ــکاو ب ــه و کنج ــه حــدی عالق ــوده ام و ب ــر ب ــه ای درگی رایان

رشــته تخصصــی ام دانشــگاه در ایــن زمینــه بــود. کســب و کار فعلــی مــن 

نیــز در همیــن موضــوع البتــه بــا رویکــرد تولیــد بازی هــای بومــی ملــی و 

ایرانــی اســالمی اســت.

مــا ســه 3 فرزنــد داریــم کــه یکــی از آن هــا پســر 9 ســاله و دو فرزنــد دیگــر 

مــا نیــز دخترانــی بــه ترتیــب 6 و 3 ســاله هســتند. بایــد بگویــم کــه هــر 

ــدام از  ــر ک ــد. ه ــازی می کنن ــی ب ــای ویدیوئ ــم ه ــه گی ــا ب ــد م ــه فرزن س

ــان  ــه خودش ــوص ب ــی مخص ــت و گوش ــان تبل ــرای خودش ــز ب ــا نی بچه ه

دارنــد. البتــه بازی هــای مرتبــط بــا هــر کــدام را مــن یــا مادرشــان نصــب 

می کنیــم. البتــه اجــازه می دهیــم کــه پســرمان خــودش نیــز بــه جســتجو 

در اپ اســتورها مشــغول شــود و بــا نظــارت دورادور اجــازه می دهیــم نظــر 

ــد.  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــازی  م ــر ب ــورد ه ــودش را در م ــای خ و عقیده ه

البتــه بازی هایــی کــه در اپ اســتورهای مطمئــن و مــورد تاییــد مــا قــرار 

دارد. 

بچه هــای مــا بیــش از 90 درصــد وقت شــان را بــا تبلــت و گوشــی و حــدود 

10 درصــد وقت شــان را بــا رایانــه بــازی می کننــد. چــون هنــوز اجــازه خریــد 

کنســول را بــه پســرم نداده ایــم و ســن 10 ســال را بــرای خریــد و اســتفاده از 

ــا بچه هــا در خصــوص  ــا ب ــن مســئله م ــم. پرچالش تری آن در نظــر گرفته ای

ــی  ــان دسترس ــت زم ــتفاده و مدیری ــان اس ــدت زم ــی، م ــای ویدیوئ گیم ه

ــه بازی هاســت. آن هــا ب

در خصــوص قوانینــی کــه در خصــوص بــازی کــردن بچه هــا وضــع کرده ایــم 

بایــد بگویــم کــه مــا در حــوزه محتواهــا و رده ســنی بازی هــا از کودکــی بــا 

آن هــا صحبــت و اجــازه می دهیــم از دایــره بازی هــای مرتبــط بــا رده هــای 

ــد و  ــاب کنن ــت را انتخ ــان هس ــه مدنظرش ــازی ک ــر ب ــان، ه ــنی خودش س

ــان  ــی بودن ش ــث راض ــاب باع ــرای انتخ ــا ب ــتن آن ه ــوع آزاد گذاش ــن ن ای

می شــود، تــا جایــی کــه بــه هیــچ وجــه حــس محدودیــت و یــا اســتفاده از 

ــد. بازی هــای رده هــای ســنی دیگــر را ندارن

در خصــوص زمــان بــازی بــرای بچه هــای بــاالی 6 ســا ل مان نیــز در 

تابســتان بــه جــای تعییــن یــک ســاعت خــاص، اجــازه اســتفاده از تبلــت 

ــد  ــم. منتهــی از صبــح می دانن ــه خودشــان محــول کرده ای را در طــول روز ب

ــاب، 1ســاعت کارهــای روزمــره درســی و  ــد 1ســاعت مطالعــه کت امــروز بای

ــت  ــن مدیری ــند و ای ــته باش ــازی داش ــاعت ب ــتانی و 1س ــای تابس کالس ه

زمــان را بــه خودشــان واگــذار می کنیــم و اگــر ایــن قانــون را رعایــت نکننــد 

ــد  ــف خواه ــی نص ــرگرمی و تفریح ــای س ــن زمان ه ــردا ای ــه ف ــد ک می دانن

ــه  ــر ب ــال حاض ــاعات در ح ــدی و تقســیم س ــت زمان بن ــن مدیری ــد و ای ش

ــی جــواب داده اســت. خوب

مختصر و مفید از زبان یک طلبه

ــا گیم هــای ویدئویــی آشــنا نیســتند!  بچه هــای مــا )۵ ســاله و ۲ ســاله( ب

یعنــی هیــچ گیمــی روی موبایــل و لــپ تــاب نداریــم تــا آشــنا شــوند!!

کمبــودی هــم احســاس نمی کننــد چــون هنــوز وارد گروه هــای دوســتانی 

کــه اهــل گیــم هســتند، نشــدند!!

ــر ۷ ســال  ــه بچه هــای زی ــی ک ــرای خانواده های ــن شــما هــم ب ــه نظــر م ب

دارنــد، گیــم ویدئویــی پیشــنهاد ندهیــد! و بگذاریــد بچــه انــرژی اش را بــا 

ــد. ــه کن ــی تخلی ــی و واقع ــای فیزیک بازی ه

تــازه مــا تلویزیــون هــم در خانــه نداریــم! و احتمــاال اهالــی رســانه و گیــم 

ــا  ــد! ی ــزار بگویی ــن اب ــتفاده از ای ــم در اس ــا دگ ــب ی ــکه مذه ــا خش ــه م ب

ــن  ــر دســت ای ــه زی ــی ک ــی بچه های ــد: »آخــی طفل ــن شــما بگوین مخاطبی

ــزرگ میشــن!« ــادر عصرحجــری ب ــدر و م پ

بــد نیســت بگوییــم کــه از نظــر بعضــی مخاطبیــن شــما مــا خیلــی شــلخته 

ــد،  ــازی کنن و کثیــف هــم هســتیم! چــون اجــازه می دهیــم بچه هــا ِگل ب

کار ســفال انجــام بدهنــد، شــن بــازی کننــد یــا گل در گلــدان بکارنــد.



کارتونــی،  ســرعت و تنــوع کــم، تکــرار بــاال و گرافیــک ســاده بــا کنتراســت 

رنگــی  بــاال، خنــده دار.

ــه ای،  ــرد و باخــت و پیشــرفت مرحل ــاختار ب ــا س ــازی ب ــالگی: ب ــا 8 س 6 ت

ســرعت باالتــر،  تنــوع بیشــتر. مانــدگاری ســر هــر بــازی کمتــر مــی شــود.

ــای  ــا دنی ــت و ی ــی در واقعی ــای گروه ــه بازی ه ــل ب ــالگی: می ــا 10 س 8 ت

مجــازی. هــر چــه بــازی از ســرعت و دقــت باالتــر برخــوردار باشــد جذاب تــر 

ــر آن  ــد ب ــه بای ــد ک ــک جنگــی تصــور می کن ــودک خــود را در ی اســت و ک

ــه بازی هــای شــوتر و مســابقه ای.  ــل ب ــروز شــود. می پی

10 تــا 12: میــل بــه بازی هایــی کــه نیــاز بــه حــل مســئله بیشــتر 

ــی دارد.  ــات عموم ــی و ریاضــی و اطالع ــواد فارس ــوزه س به خصــوص در ح

ــن  ــود دارد. در ای ــر وج ــت پیچیده ت ــرعت و دق ــا س ــای ب ــه بازی ه ــل ب می

مرحلــه کــودک عالقــه دارد عــالوه بــر ســرگرمی، چیزهایــی را از بــازی یــاد 

ــره. ــخ و غی ــگ، تاری ــد فرهن ــرد مانن بگی

در هــر دوره چالش هــای مربــوط بــه خــود وجــود دارد، امــا همیشــه فقــدان 

ــرق  ــا غ ــودک ب ــی مشــهود اســت. ک ــوای اســالمی مل ــا محت ــی ب بازی های

می شــود.  غــرق  غربی هــا  رســوم  و  آداب  در  بازی هــا  ایــن  در  شــدن 

لباس هــای آن هــا، معامــالت آن هــا، جشــن ها و رفتــار آن هــا و در نهایــت 

شــخصیت های کارتونــی و ســینمایی آن هــا همــه و همــه بــرای او جــذاب 

اســت و خالصــه کامــال بــه آن هــا مانــوس مــی شــود. ایــن بزرگتریــن تهدیــد 

اســت. 

بــا افزایــش ســن، میــل کــودک بــه خلــق و نــوآوری بــاال مــی رود و 

بازی هایــی کــه در آن کــودک ۱۰ ســاله طــراح و خــالق اســت مثــل 

ــورد اســتقبال اســت.  ــه ای بســیار م ــای حرف ــا چهره پردازی ه فیلم ســازی ی

ــاختن  ــا س ــی ی ــینگ و آرایش ــای درس ــدا بازی ه ــان ابت ــد از هم ــر چن ه

آدمک هــا جــذاب و هیجان انگیــز اســت، امــا بــا رشــد کــودک هــر چــه کار 

می شــود. هــم  جذاب تــر  می شــود  حرفه ای تــر  و  ســخت تر 

بـه عنـوان یـک »معلـم« سـواد رسـانه ای کـه ده سـال اسـت در جلسـات 

مصـرف  »آداب  روی  بـر  چیـز  هـر  از  بیـش  مربیـان  و  اولیـا  آموزشـی 

بـا  بارهـا  تأکیـد می کنـم،  خانـواده«  در  رسـانه  »مدیریـت  و  رسـانه ها« 

ایـن سـؤال مواجـه شـده ام کـه: »خـودت در خانـه بـا مصـرف رسـانه ای 

می کنـی؟« چـه  بچه هایـت 

از طـرف دیگـر، تجربـه ی من در شـش سـال گذشـته به عنـوان »پدر« یک 

جفـت دوقلـوی پسـر و دختـر بـرای خیلی هـا کـه دوسـت دارند از شـرایط 

خـاص یـک خانـه ی دوقلودار سـر در بیاورند جالب و شـنیدنی اسـت. 

هـر چنـد کـه مقولـه ی تربیـت آن قـدر پیچیـده و چندعاملـی و زمانمنـد 

اسـت کـه واقعـًا موفقیـت یـا عـدم موفقیـت مـن در مدیریـت رسـانه در 

خانـه ی خـودم به این سـادگی قابل مشـاهده و اندازه گیـری و الگوبرداری 

نیسـت، امـا از بـاب شـاهد مثـال بـرای درس هایـی کـه می دهـم گاهـی 

اوقـات قابـل اتـکا اسـت. در اینجـا نکته هـا و برش هایـی از ماجراهـای 

دوقلوهـا و رسـانه در خانـواده را مـی آورم کـه به نظرم قابـل تأمل و مفید 

اسـت. البتـه این هـا برداشـت های پدرانـه ی مـن از ماجراهـای دوقلوها و 

رسـانه اسـت. مادرهـا همیشـه حرف هـای خودشـان را دارنـد!

گام اول: انتخاب مادر!

کار  فرزنـد،  تربیـت  نـدارد.  خاصـی  اسـتدالل  و  مقدمه چینـی  بـه  نیـاز 

»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 برنامه هـای تربیتـی مـادر اسـت. توصیـه ی پدرانـه ی مـن بـه همـه ی 

دوسـتانم کـه در آسـتانه ی ازدواج هسـتند ایـن اسـت کـه بـه دنبـال یک 

مـادر خـوب بگردنـد! )ایضـًا یک مادرزن خـوب!!( چـون از آن لحظه ای که 

بچه تـان را در بیمارسـتان بـه بغلتـان می دهنـد دیگـر کار خاصـی بـرای 

اصـل و اسـاس تربیـت فرزنـد از شـما بـر نمی آیـد. البتـه ایـن نکتـه رافع 

مسـئولیت های پدرانـه شـما نیسـت. امـا بایـد انتظاراتتـان را از خروجـی 

تربیـت خانوادگـی بـا توجـه بـه شـخصیت همسـرتان تعدیـل کنید. 

تربیـت بـا »انتخـاب مـادر« آغـاز می شـود و بعـد از آن، »انتخاب هـای 

مـادر« اسـت کـه تربیـت را شـکل می دهـد. اگـر تـوی کوچـه و خیابـان و 

دانشـگاه و اینترنـت، دنبـال چشـم و ابـرو و خـط و خـال یـار می گردیـد، 

تضمینـی وجـود نـدارد کـه بعـدًا بتوانیـد تربیـت فرزندتـان را هدایـت و 

حمایـت کنیـد. از مـن می شـنوید، عـالج واقعـه قبـل از وقـوع بایـد کرد!

تجربیات والدینی در خصوص بازی های دیجیتال از زبان یک معلم و 
پژوهشگر فرهنگ و رسانه
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مأموریتی برای دو نفر
بـرای  رسـانه ای  آموزشـی سـواد  در جلسـات  تکـراری  اتفاقـات  از  یکـی 

خانواده هـا ایـن اسـت کـه در انتهـای جلسـه، مـادران حاضـر در جلسـه 

از مـن می خواهنـد کـه حرف هایـی کـه زده ام را در جلسـه ای دیگـر بـرای 

پدرانـی کـه نیامده انـد تکـرار کنـم و بالعکـس! همـه ی ایـن بزرگـواران از 

ایـن نکتـه غافـل هسـتند کـه برنامه ریزی بـرای تربیـت فرزنـدان و اجرای 

برنامه هـای تربیتـی در خانـواده، یـک مأموریـت دو نفـره اسـت. اگر شـما 

حتـی نمی توانیـد مطالبـی کـه در یـک جلسـه ی تربیتـی آموخته ایـد 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 

می شـود. گفتگوهای سـازنده و مسـتمر کـه البته نباید در حضـور فرزندان 

باشـد. خلوتـی پیـدا کنیـد و بـا هـم دربـاره ی آنچـه بـرای فرزندانتـان 

می پسـندید و نمی پسـندید گفتگـو کنیـد. تصمیم های تربیتـی را دو نفره 

بگیریـد و دو نفـره اجـرا کنیـد.

تربیت، تقلید است
دوقلوهـای مـا -که شـش سـاله هسـتند- تاکنون هرگـز از ما نخواسـته اند 

گوشـی موبایلمـان را بدهیـم کـه بـازی کننـد. باورتـان می شـود؟ علـت 

در گوشـی مـن و همسـرم  کـه  اسـت  آن  رفتـار عجیـب  ایـن  سـاده ی 

هیـچ بـازی دیجیتالـی وجـود نـدارد و طبیعتـًا مـا هـم هیچوقـت بـازی 

نمی کنیـم!

در تربیـت قانـون سـاده ای وجـود دارد که می گوید: »فرزند شـما آن چیزی 

نمی شـود کـه شـما می خواهید؛ بلکه چیزی می شـود که شـما هسـتید.« 

فلـذا بـه صرفه اسـت که تربیـت فرزنـد را از تربیت خودتان شـروع کنید.

دوقلوهـا هیچ وقـت جلـوی تلویزیـون ولـو نشـده اند تـا فوتبـال تماشـا 

کننـد و تخمـه بشـکنند؛ فقـط بـه ایـن دلیـل سـاده کـه مـا چنیـن کاری 

نکرده ایـم. آن هـا هیچ وقـت اسـم شـخصیت های سـریال های تلویزیونـی 

را حفـظ نشـده اند و تکه کالم هـای آن هـا را در خانـه تکرارنکرده انـد، چـون 

مـا ایـن کار را نکرده ایـم.

ما برای رفتارهای رسـانه ای خودمان در خانه قانون های روشـن و ساده ای 

داریـم کـه قبل از همـه خودمان رعایتـش می کنیم. مثـاًل »تلویزیون باید 

خامـوش باشـد؛ مگـر آن کـه دلیـل محکمی بـرای روشـن کردنش داشـته 

باشـیم« یـا »هـر برنامـه ای بـرای هـر کسـی مناسـب نیسـت.« در نتیجه، 

پذیـرش این کـه بالفاصلـه بعـد از اتمـام یـک برنامـه خـاص، تلویزیـون 

خامـوش شـود و سـاعت ها خامـوش بماند برای دوقلوها سـخت نیسـت؛ 

چـون پـدر و مـادر همیشـه همیـن کار را می کنند. همچنیـن وقتی مادر، 

اخبـار نمی بینـد و پـدر، برنامـه ی آشـپزی را نـگاه نمی کند؛ طبیعی اسـت 

کـه دوقلوهـا هـم نبایـد بـه تماشـای فـالن فیلـم کمی خشـن بنشـینند. 

پـس دوقلوهـا موقـع پخش برنامـه ی نامناسـب از تلویزیـون دقیقًا همان 

کاری را می کننـد کـه مـن و مادرشـان انجـام می دهیـم: »بـه سـراغ کار 

می روند.« دیگـری 

مهـم ایـن اسـت کـه در آن لحظـه فعالیـت جایگزینی در دسـترس باشـد. 

یعنـی هـر کـدام از مـا وقتی انتخـاب می کنیم کـه تلویزیـون نبینیم، کار 

دوست داشـتنی دیگـری داشـته باشـیم کـه بـه شـدت غـرق آن بشـویم: 

خوانـدن کتـاب، ور رفتـن بـه وسـایل منـزل، نقاشـی کشـیدن یـا سـرگرم 

شـدن بـا اسـباب بازی ها. 

تلقـی پـدر و مـادر از رسـانه، انگاره هـای ذهنـی بچه هـا درباره اسـتفاده از 

رسـانه را می سـازد. اگر ما رسـانه را جزء جدانشـدنی از زندگی مان بدانیم، 

بچـه هـا هـم همیـن را فـرض می گیرنـد؛ و اگـر مـا رسـانه را امکانـی از 

جملـه ی امکانـات زندگی مـان بدانیـم، بچه هـا هـم آن را در کنـار سـایر 

شـئونات زندگـی می نشـانند و بـه آن محوریـت نمی دهنـد. 

پرستار بچه
خیلـی مهـم اسـت کـه شـما از ابزارهـای رسـانه ای بـه عنـوان »صـدا خفه 

کـن« در منـزل و مهمانـی اسـتفاده نکنید. الزمه ی این امر البته آن اسـت 

کـه از قبـل بـرای هـر موقعیتی فکـر کرده باشـید. وقتـی می توانید با یک 

کولـه پـر از خوراکـی و کتـاب و مـداد رنگـی و اسـباب بازی بـه مهمانـی 

برویـد، چـرا بایـد از »موبایـل بـازی« بـرای سـاکت کـردن بچه ها اسـتفاده 

کنیـد؟ چـرا بـرای آرامـش خانه تـان »تماشـای تلویزیـون« را بـه بچـه باج 

می دهیـد؟ لطفـًا تلویزیـون را خامـوش کنیـد و خودتـان بـا بچه هـا بـازی 

کنیـد. )دوقلوهـا اسـم ایـن کار را گذاشـته اند: بابـا بـازی( می بینید که به 

سـرعت آرام مـی گیرند.

اصـاًل چـرا بایـد بچـه را سـاکت کنیـد؟ مـا همیشـه تـالش کرده ایـم کـه 

دوقلوهـا -به تناوب- شـرایطی داشـته باشـند که بـه اندازه ی کافـی بتواند 

سـر و صـدا کنـد! حتـی در یـک آپارتمـان فسـقلی، در سـاعت مناسـب، با 

روی هـم چیـدن تشـک و پتـو، بپر بپـر هـم می کننـد و توی حمـام با دو 

تـا تشـت آب، دو سـاعت ماهـی پالسـتیکی می گیرنـد! 

البتـه می دانیـم کـه هر کدام از دوقلوهـا همواره از ایـن موهبت برخوردار 

بوده انـد کـه حداقـل یـک هم بـازی واقعـی در کنـار خـود داشـته باشـند؛ 

پـس جایگزینـی مصـرف رسـانه بـا بازی هـای واقعـی برایشـان چنـدان 

دشـواری نداشـته اسـت. ایـن هـم راه حـل خوبـی اسـت: بـه فکـر یـک 

هم بـازی دیگـر بـرای کـودک تنهایتـان باشـید! چـه اسـباب بازی بهتـر از 

یـک خواهـر یـا بـرادر کوچولـو؟! آن وقـت بجـای این کـه بـه دنبـال یـک 

پرسـتار بچـه ی دیجیتـال بگردیـد، یـک بچـه ی پرسـتار داریـد!

خشن و سریع
همیشـه بـه این جـای خاطـره گفتـن کـه می رسـم، چنـد نفـری از وسـط 

را  »بچه هـا  کـه:  می کننـد  بلنـد  را  صدایشـان  اعتـراض  بـه  جمعیـت 

نمی توانیـد همیشـه در خانـه ی خودتـان محصور کنید. خانـه ی مادربزرگ 

و عمـه و دایـی را چـه می کنیـد؟«

چالش هـای  بخاطـر  تولـد  بـدو  از  دوقلوهـا  اتفاقـًا  می گوینـد.  راسـت 

لجسـتیکی بـزرگ کـردن همزمـان دو تـا بچـه، مدت هـای زیـادی را در 

خانه هـای پدربـزرگ و خالـه و عمـو گذرانده اند و من هـم اعتراف می کنم 

کـه آن جـا همـه چیـز تحـت کنتـرل نیسـت؛ امـا این دلیـل نمی شـود که 

هیچ چیـزی هـم تحـت کنتـرل نباشـد!

خجالـت  کمـی  بـودم،  تـازه کار  پـدری  کـه  اول  سـال  چنـد  در  شـاید 

می کشـیدم کـه قوانیـن خانـه ی خودمان را بـرای میزبان محتـرم توضیح 

بدهـم و تشـریح کنـم. امـا کم کـم رودربایسـتی را کنـار گذاشـتم و از 

راه هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای بهبود اوضاع تالش کـردم. در این 

مـورد راهبـرد اصلـی آن اسـت کـه قوانین تـان را بـه دو دسـته ی »واجب« 

و »مسـتحب« تقسـیم کنیـد و صرفـًا تمرکزتـان را روی واجبـات بگذارید. 

صله رحـم و ارتباطـات حضـوری بـا خویشـاونداِن صالـح در ایـن روزگار 

آن قـدر کارکردهـای مثبـت تربیتـی دارد کـه می توانیـد بـا خیـال راحت از 

مسـتحبات صرف نظـر کنیـد!

کـه  اسـت  قرمـزی  آن خطـوط  از  نامناسـب«  محتـوای  »مصـرف  مثـاًل 

همـه فهمیده انـد کـه پـدر دوقلوهـا در ایـن زمینـه شـوخی نـدارد و بـا 

قاطعیـت برخـورد می کنـد. امـا »فراتـر رفتـن از میـزان مقـرر مصـرف«، از 

آن خطاهایـی اسـت کـه بـه یمـن در کنـار هـم بـودن خانـواده اندکـی در 

می کنـم.  تسـامح  آن 

تبلت تنبل
بـرای دوقلوهـا از حـدود چهـار سـالگی یـک تبلـت ایرانـی ارزان قیمـت 

خریـدم. البتـه اسـم آن را گذاشـتیم: »تبلـت مـادر« و طبیعتـًا فقـط بـا 

اجـازه ی مـادر می شـود بـه آن دسـت زد. یـک قانـون طالیـی »یـا پویـا؛ یا 

تبلـت« هـم داریـم کـه دوقلوهـا در روزی کـه »تبلـت بـازی« می کننـد، 

ببیننـد. »پویـا« نمی تواننـد 

ممکن اسـت شـما اسـم ایـن را »کـودک آزاری« بگذارید؛ امـا »بی کیفیت 

بـودن سـخت افزار« خـودش عامـل جـدی در مدیریـت مصـرف آن اسـت! 

تبلـت مذکـور بیـش از دو سـه سـاعت شـارژ نگـه نمـی دارد. حتـی اگـر 

از آن اسـتفاده هـم نکنیـم در کمتـر از یـک روز تمـام شـارژ آن خالـی 

می شـود. پـس دوقلوهـا عـالوه بـر »اجـازه ی مـادر«، بـه »برنامـه ریـزی از 

قبـل« هـم نیـاز دارنـد تـا تبلـت را شـارژ کننـد و بتواننـد از آن اسـتفاده 

کننـد. همان طـور کـه »دوقلـو بـودن« در ذات خـودش موجـب می شـود 

کـه بچه هـا 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؛ »سـخت افزار معیـوب« هم امـکان رفتار هیجانی با رسـانه 
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را سـلب می کنـد.

متأسـفانه ایـن نکتـه در اغلـب خانواده هـا بـه شـکل معکوس مـورد توجه 

ابـزار خفن تـری در  نزنـد،  قـرار می گیـرد و مثـاًل بـرای این کـه بچـه غـر 

اختیـارش می گذارنـد! پـس طبیعـی اسـت کـه در تربیـت، معکـوس مـا 

جـواب بگیرنـد!

اقتدار در مدیریت، انعطاف در انتخاب
مـن  را  »تبلـت«  روی  بازی هـای 

انتخـاب و نصـب کـرده ام. البتـه بـا 

وسواسـی که من در انتخاب محتوای 

اسـم  بـه  جنگلـی  بـا  و  دارم  سـالم 

وقـت  بـازار« طبیعتـًا خیلـی  »کافـه 

گذاشـتم و خیلـی اذیـت شـدم. امـا 

در نهایـت نتیجـه ی کار رضایت بخش 

بـود. دوقلوهـا مجموعـه ای از حـدود 

بیسـت بـازی داشـتند کـه هیچ کـدام 

مکانیـزم فعالـی نداشـت و اعتیادآور 

شـبکه  اتصـال  بـه  هیچکـدام  نبـود؛ 

نیاز نداشـت و همه شـان رایـگان بود!

اصـرار داشـتم بازی هـا تـا حـد امکان 

آموزشـی نباشـد! یعنی الفبای فارسی 

و انگلیسـی و اعـداد و محاسـبه و ... 

نمی دانـم  ندهـد.  یـاد  بچه هـا  بـه  را 

و  مادرهـا  و  پـدر  در  عطشـی  چـه 

چـه طمعـی در تولیدکننـدگان بـازی 

هسـت کـه اکثـر محصـوالت کودکانه 

از  قبـل  سـال های  مخصـوص  کـه 

مدرسـه اسـت، مملـو از آموزش هـای 

مدرسـه ای شـده. چـرا فکـر می کننـد 

اگـر بچـه ای 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 می خواهنـد کـه بعضـی بازی هـا 

را حـذف کنـم؛ چـون یـا خیلـی بی مـزه شـده، یـا بـه درد آنـان نمی خـورد 

)یعنـی سـخت و پیچیـده اسـت( یـا روی تبلـت مـا خـوب اجرا نمی شـود. 

در عـوض هـم مـن هر بـار می گـردم و بازی تـازه ای پیدا می کنم که سـبد 

مصرفشـان تـر و تـازه بمانـد. الحمـدهلل از وقتـی بـا »تـوپ مارکـت« آشـنا 

شـده ام کـه کارم بسـیار سـاده تر هـم شـده. خـدا خیرشـان بدهـد!

بازی وصل، اتصال قطع
هـر چنـد کـه دوقلوهـا کم کـم فهمیده انـد کـه اینترنـت تبلـت چطـوری 

روشـن می شـود؛ امـا ایـن خـط قرمـزی اسـت کـه خودشـان می داننـد 

نبایـد از آن عبـور کننـد. دوقلوهـا آنقـدر بـه آنتـن وای فای تبلت حسـاس 

شـده اند کـه اگـر سـهوًا روشـن مانـده باشـد، بـه مـن یـا مادرشـان اعـالم 

می کننـد! خطـر 

مـن بـا هـر گونـه دسترسـی مسـتقیم بچـه ای کـه خوانـدن و نوشـتن 

نمی دانـد بـه اینترنـت مخالفـم. وقتـی دوقلوهـا بـرای خودشـان غـذا و 

لبـاس نمی خرنـد، وقتـی بـدون بزرگتـر به پـارک نمی رونـد، چطـور بگذارم 

در اینترنـت بچرخنـد و مثـاًل بـازی پیـدا کننـد و نصـب کننـد؟

دوقلوهـای دهـه نـودی مـن در تمـام عمرشـان )کـه ان شـاءاهلل دراز بـاد( 

مجبـور خواهنـد بـود که کاربر حرفه ای دنیای سـایبر باشـند. پـس چرا باید 

تـا وقتـی ضرورتـی نـدارد آن هـا را بـه این جهان بـی در و پیکر پـرت کنم؟ 

بـه قـول آن پیـر فرزانـه: »ایـن مانـع، علی العجاله مانع اسـت!«

امتداد ملموس به ناملموس
زندگـی  از  ردپایـی  دوقلوهـا  کـه  داشـته ام  سـعی  بازی هـا  انتخـاب  در 

بـازی آن هـا چنـد  ببیننـد. مثـاًل محبوب تریـن  تبلـت  را در  واقعی شـان 

تـا از بازی هـای بسـیار سـاده و آموزنـده ی کمپانـی معظـم لگـو اسـت؛ 

 .LEGO® DUPLO® Train و  LEGO® Juniors Create & Cruise مثـل

دوقلوهـا مثـل بسـیاری از بچه هـای دنیـا، عاشـق بـازی تمام نشـدنی بـا 

آجرک هـای لگویـی هسـتند و در هفتـه سـاعت هـای زیـادی را بـه ایـن 

بـازی می پردازنـد. زمانـی هـم که به سـراغ بـازی دیجیتال می رونـد، دیدن 

شـمایل و عملکردهـای آشـنای لگویـی برایشـان لذت بخـش اسـت.

بـه دوقلوهـا کمـک  تبلـت  نقاشـی در  برنامک هـای  انـواع  همیـن طـور 

می کنـد کـه فراتـر از مـداد رنگـی و کاغـذ، بـه تجربـه ی رنگ ها و شـکل ها 

بپردازند.

بـه قـول اسـتاد: »سـینما وهـم مخيـل مصـور مصـوت اسـت« و تلویزیون 

بی وقفـه بـه پـر و بـال دادن تخیـل بچه هـا مشـغول اسـت. پـس سـعی 

دیجیتـال  بازی هـای  دنیـای  کـرده ام 

دوقلوهـا تـا حـد امـکان از تخیل بی حد 

بچـه ای  اگـر  باشـد.  خالـی  حصـر  و 

کشـش فـراوان بـه غرق شـدن در جهان 

چـون  مقصریـم؛  مـا  دارد،  تخیـالت 

اسـت. سـاختنی  »ذائقـه« 

امتداد ناملموس به ملموس
عاملیـت  بخاطـر  دیجیتـال  بازی هـای 

رفتارسـاز  آن،  در  بچه هـا  مسـتقیم 

اسـت. شایسـته اسـت کـه ایـن رفتارها 

مرتبـط  بچه هـا  واقعـی  زندگـی  بـا 

از  بهره گیـری  مثـاًل  باشـد.  مربـوط  و 

قالـب  در  تعاملـی  کتاب هـای  انـواع 

برنامک هـای بازی گونـه از محبوب ترین 

بخش هـای تبلت بـازی دوقلوهـا اسـت. 

دوقلوهـا در زندگـی واقعـی، کتاب های 

کودکانـه ی زیـادی دارنـد و عـادت قصه 

نمی شـود.  تـرک  شبانه شـان  شـنیدن 

پـس ور رفتـن بـا یـک کتـاب تعاملـی 

در تبلـت کـه هـم اجزایـش تکان تـکان 

می خـورد و هـم صدایـش در می آیـد و 

قصـه را هـم بـه میل و خواسـت بچه هـا می خوانـد، زمینـه ی کتاب خوانی 

و قصه شنیدنشـان در زندگـی واقعـی را تقویـت می کنـد. بـه عنـوان نمونه 

برنامـک درجـه یـک »قـرآن برای کـودکان« عالوه بـر جذابیت تمام نشـدنی 

خـودش، زمینـه را بـرای آشـنایی غیرمسـتقیم دوقلوهـا بـا قـرآن و معارف 

اسـالمی فراهـم کرده اسـت و مـا کم کـم در ایـن روزهـا می توانیـم سـر 

صحبـت را دربـاره مسـائل مذهبـی بـا آن هـا بـاز کنیـم.

همـه ی آن چـه تعریـف کـردم، در واقع به این سـادگی و تمیزی هم که از 

دور بـه نظر می رسـد 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 چـاره ای جـز تـالش کـردن در ایـن مسـیر 

نداریـم. اگـر شـما هـم تجربه هـای تربیتی تـان را بـا دیگـران بـه اشـتراک 

بگذاریـد، احتمـال دارد کـه گـره ای از کار فروبسـته ی خلق بگشـایید. 

امیرالمؤمنیـن علیه السـالم فرمـود: »َعّلمـوا َانُفَسـُکم َو َاهلیُکـم الَخیـَر َو 

َاّدبوُهـم« خودتـان و خانواده تـان را از نیکی هـا آگاه کنیـد و بـدان عامـل 

. شید با
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ایـن اسـتدالل، کـه چـون دشـمن پیشـرفت میکنـد، پـس مـا بیاییـم هـر 

مانعـی را از جلـِو راهـش برداریـم، منطقی نیسـت. این مانـع، علی العجاله 

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!؟ 
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ســردبیر:  یکــی از کتاب هایــی کــه در زمینــه آمــوزش ســواد رســانه ای 

ــوزش  ــاب "آم ــده اســت، کت ــی منتشــر گردی ــه تازگ ــودکان ب ــرد ک ــا رویک ب

ســواد رســانه ای بــه کــودکان" نوشــته ســرکار خانــم دکتــر معصومــه نصیــری 

اســت. ایشــان قائــم مقــام انجمــن ســواد رســانه ای ایــران نیــز می باشــند و 

در نوشــتار زیــر، در ایــن خصــوص اندکــی توضیحاتــی داده انــد.

یــک قــرن پیــش زمانــی کــه مارشــال 

مــک لوهــان از دهکــده جهانــی آن  

نگرش هــای  قــدرت  عصــر  در  هــم 

اثــرات  پارادایــم  و  فرهنگ گرایانــه 

ــًا  ــت و اساس ــخن می گف ــدود، س مح

کل فناوری هــای رســانه ای از الفبــا تــا 

کامپیوتــر را در امتــداد انســان قلمــداد 

زندگــی  کــه  روزی  تصــور  می کــرد، 

بــدون رســانه فاقــد معنــا باشــد بــرای 

مردمــان آن روز دور از ذهــن بــود.

از  کــه  زمانــی  ســال ها  همــان  او 

درک رســانه می نوشــت، از ســوادی 

ســخن بــه میــان آورد کــه امــروزه 

و در هــزاره ســوم توســط یونســکو 

ســواد  شــش  از  یکــی  به عنــوان 

جدیــد دنیــا از آن یادشــده اســت. 

مــک لوهــان معتقــد بــود: "زمانــی 

ــد  ــد بای ــرا رس ــی ف ــده جهان ــه دهک ک

بــه  بــه ســواد جدیــدی  انســان ها 

نــام }ســواد رســانه ای{ دســت یابنــد." 

ــر  ــی دیگ ــانه ای و اطالعات ــواد رس س

نــه یــک دانــش و مهــارت صــرف، 

بلکــه یــک ضــرورت بــرای شــهروندان 

ــط خــود  ــده رواب ــه ای فزاین جامعــه شــبکه ای اســت؛ جامعــه ای کــه به گون

ــج  ــه به تدری ــبکه هایی ک ــد؛ ش ــامان می ده ــانه ای س ــبکه های رس را در ش

ــا را  ــا آن ه ــی ارتباطــات رودررو می شــوند، ی ــن شــبکه های اجتماع جایگزی

می کننــد. تکمیــل 

بــر ایــن اســاس می توانــد ادعــا کــرد ســواد رســانه ای و اطالعاتــی، 

بنیادی تریــن و اساســی ترین ســطح توانمنــدی بــرای زیســتن در عصــر 

جدیــد اســت و بــه مخاطــب ایــن قابلیــت را می دهــد کــه در فراگــرد انــواع 

تولیــدات رســانه ای اســیر نشــده و ضمــن دریافــت هوشــمندانه پیام هــا و 

ــز باشــد. در کتــاب اصــول آمــوزش  رمزگشــایی آن هــا، کنشــگری فعــال نی

ــه  ــت ک ــانی اس ــان و کس ــن، معلم ــا والدی ــخن ب ــانه ای روی س ــواد رس س

رســالت تربیــت فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را بــر عهــده دارنــد. ایــن کتــاب 

چگونگــی تقویــت کنشــگری فرزنــدان در مواجــه بــا انــواع رســانه و 

ــک از رســانه ها، تشــریح خواهــد  ــر ی ــت ه ــر اســاس ماهی ــش را ب تولیدات

کــرد.

در ایــن کتــاب گفتــه شــده اســت هــر رســانه را بایــد براســاس بافــت و روح 

ــد و تحلیــل کــرد. از روش هــای تقویــت ســواد رســانه ای  ــر آن دی حاکــم ب

ــم  ــه و مدرســه ســخن خواهی ــای ســواد رســانه ای در خان ــای ارتق و الگوه

ــا  ــه آن ه ــکا ب ــا ات ــت ب ــه الزم اس ــؤاالتی ک ــی از س ــک جامع ــت و بان گف

تفکــر انتقــادی و درک مبتنــی بــر مهــارت خــوب 

دیــدن و شــنیدن در مواجــه بــا اقســام رســانه 

ــان  ــود، را در اختیارت ــت ش ــودکان تقوی در ک

خواهیــم گذاشــت.

ایــن کتــاب تصــور و تعریــف رایــج کــه 

و  رادیــو  روزنامــه،  کتــاب،  تنهــا  رســانه 

تلویزیــون اســت را تغییــر داده و ضمــن 

ــودکان  ــاری ک ــه ی ــانه، ب ــی اقســام رس معرف

از  اثرپذیرتریــن گــروه مخاطــب  به عنــوان 

رســانه ها 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.

ــانه ای  ــواد رس ــای س ــه آموزش ه ــن ب پرداخت

و اطالعاتــی از دوره کودکــی و بــرای کــودکان 

نشــان دهنده 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. خانواده هــا 

از  از آمــوزش کــودکان خــود،  بایــد قبــل 

ــی  ــش اساس ــه نق ــند. مدرس ــوردار باش ــه برخ ــن رابط ــی در ای ــوزش کاف آم

بعــدی را توامــأن بــا خانــواده بــه عهــده خواهنــد داشــت. به عبارت دیگــر بــا 

ورود کــودک بــه مدرســه نقــش خانــواده در ایــن زمینــه تعطیــل و متوقــف 

ــه  ــن زمین ــز در ای ــانه ای نی ــی و رس ــای دولت ــه و نهاده ــود. جامع نمی ش

ــد. تأثیــر فــراوان دارن

کتــاب اصــول آمــوزش ســواد رســانه ای بــه کــودکان چندیــن هــدف را دنبــال 

ــد: می کن

1: کتــاب بــرای والدیــن و در حقیقــت خانواده هــا، معلمــان و کلیــه افــرادی 

کــه عهــده دار تربیــت کــودکان هســتند، تولیــد شــده اســت. بنابرایــن، اولیــن 

گام در ایــن زمینــه شــناخت و آشــنایی و آمــوزش کافــی ایــن افــراد اســت.

2: تقویــت کنشــگری کــودکان در مواجهــه بــا انــواع رســانه ها و محتواهــای 

رســانه ای اســت. ایــن توانمندســازی بایــد نتیجــه تقویــت کنشــگری 
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در خانواده هــا، معلمــان و ســایر مربیــان باشــد. بــدون ایــن تقویــت، 

ــد. ــد ش ــرو خواه ــکل روب ــا مش ــه ب ــن زمین ــودکان در ای ــازی ک توانمندس

ــوع،  ــاس ن ــر اس ــانه ب ــر رس ــه ه ــده اســت ک ــالش ش ــاب ت ــن کت 3: در ای

بافــت و روح حاکــم بــر آن موردتوجــه قرارگرفتــه و بررســی و تحلیــل شــود. 

ایــن موضــوع بــه معنــای ایــن اســت کــه شــناخت رســانه ای خــود آغازگــر 

ــوِد  ــم خ ــن، فه ــت. بنابرای ــی اس ــانه ای و اطالعات ــواد رس ــای س آموزش ه

ــراوان دارد. ــن رابطــه اهمیــت ف رســانه، در ای

4: ارائــه روش هــای تقویــت ســواد رســانه ای و اطالعاتــی و تبییــن الگوهــای 

ارتقــای آن در خانــه و مدرســه از اهــداف مهــم کتــاب اســت. اتفاقــًا ایــن 

موضــوع بــا همــان دیدگاهــی کــه قبــاًل نیــز مطــرح گردیــد همســو اســت. 

مــا در رابطــه بــا ســواد رســانه ای و اطالعاتــی بایــد روش هــا و نمونه هــای 

مناســب و الگوهــای مطلــوب را به طــور مشــخص و روشــن ارائــه کنیــم تــا 

ــه وظایــف خــود  خانواده هــا، معلمــان و مربیــان در ایــن زمینــه بتواننــد ب

ــد. ــی عمــل نماین به خوب

5: از ویژگی هــای دیگــر ایــن کتــاب، ارائــه »بانــک جامــع ســؤاالت« 

مختلــف در رابطــه باســواد رســانه ای و اطالعاتــی اســت کــه تفکــر انتقــادی 

ــه  ــنیدن را ب ــدن و ش ــوب دی ــارت خ ــد و مه ــت می کن ــم الزم را تقوی و فه

کــودکان آمــوزش می دهــد. ایــن مســئله بســیار حیاتــی اســت. متأســفانه 

در کتاب هایــی کــه در ایــن زمینــه بــه نــگارش درمی آینــد، معمــواًل تــالش 

ــند  ــراه باش ــی هم ــای علم ــا و تحلیل ه ــا دیدگاه ه ــراه ب ــه هم ــود ک می ش

ــطح  ــود از س ــور ش ــاید تص ــی ش ــه به نوع ــا ک ــؤال ها و الگوه ــه س و از ارائ

علمــی مناســب برخــوردار نباشــند، پرهیــز شــود. درحالی کــه در ایــن زمینــه، 

ــه  ــر، ب ــکل جزئی ت ــه ش ــه ب ــتیم ک ــی هس ــد کتاب های ــدت نیازمن ــا به ش م

ــا ارائــه روش هــای امکان پذیــر آموزشــی،  زبــان ســاده و قابل فهــم عامــه، ب

ــای مناســب، طــرح ســؤاالت  ــن محتواه ــوب، تعیی ــای مطل ــن الگوه تبیی

مهــم و تــالش در ارائــه پاســخ الزم بــه آن هــا، بــه ایــن مســئله می پردازنــد. 

ــات  ــد مطالع ــه نیازمن ــم اینک ــی علیرغ ــانه ای و اطالعات ــواد رس ــث س بح

ــاده و  ــای س ــه محتواه ــدت ب ــه  ش ــت ب ــگاهی اس ــی و دانش ــق علم عمی

عمومــی جهــت تبییــن آن نیازمنــد اســت کــه قابل فهــم عامــه مــردم باشــد. 

متأســفانه در کشــور ایــن موضــوع مغفــول واقع شــده اســت و ایــن کتــاب 

تالشــی اســت کــه می توانــد به عنــوان یــک گام مهــم در ایــن زمینــه 

تلقــی گــردد.

6: کتــاب در جهــت معرفــی انــواع رســانه ها و اینکــه رســانه ها تنهــا کتــاب، 

ــگاه غالــب در جامعــه اســت،  روزنامــه و رادیــو و تلویزیــون نیســتند کــه ن

موفــق می باشــد. اتفاقــًا ایــن مســئله از مــواردی اســت کــه نگارنــده را بــه 

ایــن فکــر انداختــه اســت کــه شــاید بایــد مفهوم ســازی جدیــدی در ایــن 

رابطــه خلــق شــود. متأســفانه در جامعــه مــا رســانه، بــه همــان روزنامــه و 

ــازی  ــای مج ــت و فض ــامل اینترن ــود و ش ــر می ش ــون تعبی ــو و تلویزی رادی

از مهم تریــن  اینترنــت  و  امــروز فضــای مجــازی  درحالی کــه  نیســت، 

مصادیــق رســانه ای اســت. شــاید در آینــده نیازمنــد ایــن باشــیم کــه در ایــن 

ــد  ــه بتوان ــدی برســیم ک ــوم جدی ــک مفه ــه ی ــرده و ب ــه تجدیدنظــر ک زمین

ــم باشــد. ــن بحــث مه ــی ای ــده واقع منعکس کنن

ــده  ــاره ش ــه آن اش ــتر ب ــه پیش ــانه هراســی« ک ــوم »رس ــه مفه ــاب ب 7: کت

اســت نیــز می پــردازد و تــالش می کنــد کــه »رســانه هراســی« را بــه 

ــن  ــد. ای ــل کن ــیاری، تبدی ــمندی و هوش ــا هوش ــه ب ــی« البت ــانه گرای »رس

مســئله بایــد بــه شــکل جــدی موردتوجــه قــرار گیــرد. متأســفانه مباحــث 

ــگ  ــازی و فیلترین ــژه در فضــای مج ــانه ای، به وی ــوای رس ــه محت ــوط ب مرب

ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــن زمین ــی در ای ــازی، وضعیت ــت س و محدودی

ــانه در  ــراس از رس ــت و ه ــی از وحش ــانه، نوع ــردن از رس ــذت ب ــای ل به ج

ــه  ــد ب میــان خانواده هــا و برخــی از افــراد ایجــاد شــود. ایــن وضعیــت بای

شــکل جــدی تغییــر یابــد. در اینجــا نیازمنــد نوعــی از »بازنگــری رســانه ای« 

هســتیم کــه همــراه بــا پیشــرفت زمــان، ضــرورت همــگام شــدن آگاهانــه 

بــا تغییــرات و تحــوالت جهانــی و گزینشــگری مناســب و مطلــوب باشــد.

8: باالخــره ازآنچــه کــه از ســواد رســانه ای و اطالعاتــی انتظــار مــی رود ایــن 

اســت کــه به جــای اینکــه رســانه مدیریــت جامعــه را عهــده دار باشــد بایــد 

ــد. رســانه  ــه عهــده بگیرن ــراد، خانواده هــا و جامعــه مدیریــت رســانه را ب اف

در شــرایط کنونــی بــر روی اینکــه بــه چــه چیــزی فکــر کنیــم دیگــر تأکیــد 

ــده دار  ــم را عه ــر می کنی ــه فک ــه چگون ــالش اســت ک ــه در ت ــد، بلک نمی کن

باشــد و از مرحلــه پیــام بــه مرحلــه محتــوا و از ایــن دو مرحلــه  بــه  مرحلــه 

گفتمــان و گفتمــان ســازی برســد. بنابرایــن، مدیریــت رســانه ای از مــوارد 

بســیار مهــم در ایــن زمینــه اســت.

9: رســانه ها درصــدد تحــول در جهان بینــی  و ایجــاد جهان بینــی جدیــد بــر 

اســاس گفتمان هایــی کــه تولیــد می کننــد، می باشــند. ایــن مســئله فراتــر 

از تأثیرگذاری هــای روانشناســانه و غیــره اســت کــه امــروزه مــا در رابطــه بــا 

فضــای مجــازی مطــرح می ســازیم. بحــث جهان بینــی در ایــن رابطــه یــک 

بحــث حیاتــی بــرای جوامــع ارزش گــرا ماننــد جامعــه اســالمی ایــران اســت.

ــت  ــد در جه ــی بای ــانه ای و اطالعات ــواد رس ــه س ــوط ب ــای مرب 10: آموزش ه

ــن داری  ــعه دی ــازی و توس ــق فرهنگ س ــی، تعمی ــت اجتماع ــت تربی تقوی

منجــر شــوند. بــه همیــن دلیــل تأکیــد می شــود کــه بحث هــای مربــوط بــه 

ایــن موضــوع بیــش از آنکــه نیازمنــد ترجمــه از کتاب هــای غربــی اســت، 

ــی  ــی و فرهنگ ــناخت اجتماع ــا ش ــی ب ــای داخل ــد محتواه ــد تولی نیازمن

اســت. ایــن حرکــت بــه یــک »نهضــت تولیــد محتــوای رســانه ای« نیازمنــد 

اســت کــه بــه شــکل جــدی بایــد بــر اســاس تحقیقــات علمــی و میدانــی 

ــد. صــورت گیرن

دکتر سید بشیر حسینی و  دکتر معصومه نصیری 
در مراسم رونمایی کتاب "اصول آموزش سواد رسانه ای به کودکان

•www.Bazibaan.com
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بـا وجـود ایـن کـه اسـتیو جابـز و جاناتـان ایـو برخـی از محبـوب تریـن 

را بـرای  فناوری هـای دنیـا را طراحـی کردنـد، امـا همـواره فرزنـدان خـود 

اسـتفاده از آن هـا بـه شـدت محـدود می کردنـد. دیگـران چـه قوانینـی را 

می کننـد؟ تعییـن 

 
آنـه ووجیسـکی بنیـان گذار اسـتارتاپ تسـت ژنتیـک 23andme  در مورد 

فرزندانـش بـا سـرگئی بریـن، بنیـان گـذار گـوگل، می گویـد: بـه آن ها 
بیـرون  از  بـازی کننـد؛ چـرا کـه  بـا دسـتگاه ها  تـا  اجـازه می دهـم 

انداختنمـان از رسـتوران بهتـر اسـت.
زمانـی کـه یـک خبرنـگار در سـال 2010 بـه اسـتیو جابـز گفـت کـه 
حتما فرزندانش از آیپد جدید خیلی خوششـان آمده اسـت، او پاسـخ 
داد: آن هـا از آن اسـتفاده نکرده انـد. مـا میـزان اسـتفاده فرزندان مـان 
از تکنولـوژی را در خانـه محـدود کرده ایـم. دسـت راسـت سـابق او، 
جاناتـان ایـو کـه آیپـد را چنـان سـاده طراحـی کـرده بود که کـودکان 
نوپـا نیـز می توانسـتند از آن اسـتفاده کننـد نیـز اخیرا اظهـار کرده که 
بـرای پسـران دوقلـو 10 سـاله خود محدودیت های سـفت و سـختی را 

تعییـن کرده اسـت. 
بـه  سـالگی،   12 سـن  از  قبـل  تـا  کـه  والـدورف  اسـتاینر  مـدارس 
جـای مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش )اسـکرین تایـم(، بـرای 
دانش آمـوزان زمانـی بـرای فعالیـت بدنـی، هنـر و یادگیـری تجربـی 
را در نظـر می گیرنـد، در میـان مدیـران سـیلیکون ولـی و همتایـان 
آن هـا در انگلیـس از محبوبیـت ویـژه ای برخوردارنـد. کوین اویسـون، 
بریتانیـا،  در  والـدورف  اسـتاینر  مـدارس  فلوشـیپ  اجرایـی  مدیـر 
می گویـد: زمانـی کـه در نزدیکـی ریدینـگ تدریـس می کـردم، نزدیک 
بـه 50 درصـد از والدیـن دانش آمـوزان کالس در اوراکل و یـا سـایر 

کار می کردنـد. بـاال  تکنولـوژی  بـا  کامپیوتـری  شـرکت های 
ایـن رویکـرد بسـیار دقیق تـر از چیـزی اسـت کـه دسـتورالعمل های 
رسـمی بـه آن اشـاره می کننـد. آکادمـی پزشـکی اطفـال آمریـکا برای 
کـودکان زیـر دو سـال مـدت زمان تماشـای صفحه نمایش )اسـکرین 

تایـم( را مناسـب ندانسـته و بـرای سـنین پـس از آن هـم تنها روزی 
یـک یـا دو سـاعت را مناسـب می داند. ایـن آکادمـی همچنین اعالم 
داشـته کـه نبایـد در اتـاق خـواب اطفال هیـچ صفحه نمایشـی وجود 
داشـته باشـد و می بایسـت بـرای زمـان صرف غـذا و خـواب آن ها نیز 
قوانیـن منـع مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش )اسـکرین تایم( 
داخـل خانـه اعمـال شـود. در انگلسـتان، تنها قانون رسـمی مربوط به 
مدت زمان تماشـای صفحه نمایش )اسـکرین تایم( توسـط موسسـه 
ملـی بهداشـت و تعالـی بالینـی وضـع شـده کـه بـه تازگـی توصیـه 
کـرده اسـت جهـت حفـظ سـالمت بـدن، بایـد روزهایـی را بـه عنـوان 
روز بـدون تلویزیـون در نظـر گرفـت و یا تماشـای آن را بـه کمتر از دو 

سـاعت محـدود کرد. 
بـر اسـاس آخریـن گـزارش  Ofcomاز میـزان اسـتفاده از رسـانه ها 
و نگرش هـا، از هـر 10 نفـر از افـراد 5 تـا 15 سـاله در انگلیـس، 7 
نفـر بـه تبلت هـا دسترسـی دارنـد کـه 34٪ از آن هـا تبلـت خودشـان 
را دارنـد. خانوارهـا اغلـب بیـش از یـک لـپ تـاپ، گوشـی هوشـمند، 
کنسـول بـازی و تلویزیـون دارنـد. نگرانی هایـی مبنـی بـر ایـن کـه 
ایـن دسـتگاه ها تاثیـر منفـی  ای بـر گسـتره توجـه کـودکان، توسـعه 
اجتماعـی و همچنیـن سـالمت جسـمانی آن هـا دارنـد )صـرف نظر از 
نگرانی هـای ناشـی از دیـدن مـواردی ماننـد رابطـه جنسـی، خشـونت 
و ارعـاب رایانـه ای( وجـود دارد. امـا در واقـع چـه میـزان مـدت زمان 
تماشـای صفحـه نمایـش )اسـکرین تایم( مجاز اسـت؟ ما این سـوال 

را از کارشناسـان واقعـی پرسـیدیم. 
به آن ها برای طراحی و خلق کردن الهام می بخشد.

 
جانـی تیلـور از کمپانـی Mind Candy بـه همـراه شـریک زندگیـش، 
جینـا نـورث و فرزندانشـان لئـون هشـت سـاله و مایـال شـش سـاله.

جانـی تیلـور کارگـردان هنـری شـرکت بازی سـازی Mind Candy اسـت کـه 

بازی هایـی چـون Moshi Monsters و World Of Warriors را سـاخته اند. 

او در برایتـون زندگـی می کنـد و یـک پسـر هشـت سـاله و یـک دختر شـش 

نویسنده: امی فلیمینگ  ترجمه: نارنین نوری

والدین حرفه ای، دقت می کنند!
مدت زمان تماشای صفحه نمایش )اسکرین تایم( در برابر مدت زمان بازی کردن:

 کاری که پیشروان فناوری به فرزندان خود اجازه انجامش را نمی دهند.
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سـاله دارد.

 
مـا قوانیـن سـفت و سـختی نداریـم. مـن نمی گویـم کـه فرزندانـم 
بایـد روزانـه تنهـا دو سـاعت مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش 
)اسـکرین تایم( داشـته باشـند؛ امـا اغلب همین گونـه پیش می رود. 
بـه عنـوان یـک پـدر  از زندگـی آن هاسـت و مـن  فنـاوری بخشـی 
بایـد اطمینـان داشـته باشـم کـه بـه چیزهـای دیگـری ماننـد بیـرون 
رفتـن، ورزش کـردن، طراحـی و خـالق بـودن نیـز همین قـدر اهمیت 
داده می شـود. در تعطیـالت آخـر هفتـه، پسـرم بـه شـرطی می توانـد 
بازی هـای رایانـه ای انجام دهد که مشـق شـبش را انجام داده باشـد؛ 
بـا ایـن حـال بارهـا و بارهـا پیش آمده کـه تکالیفش هم مـدت زمان 

تماشـای صفحـه نمایـش )اسـکرین تایـم( را درگیـر کرده اسـت.
دختـرم یـک آیپـاد تـاچ دارد و مـا یـک Nintendo Wii، دو آیپـد، یک 
تبلـت نکسـوس و دو سـه تـا کامپیوتر داریـم. کلمه های عبور دسـت 
مـن اسـت؛ بنابرایـن آن هـا نمی تواننـد بـدون اجـازه مـا بـازی دانلود 
کننـد. مـا تمـام ویژگی هـای کنترلـی و ایمنـی دسـتگاه ها را روشـن 
می کنیـم و بچه هـا نیـز می داننـد 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 باردار دیدم کـه در آن باره 
گفـت: مـن خیلـی نوزادهـا را دوسـت دارم. فقـط می خواهـم به دنیا 

آمدنشـان را ببینم. 
را  او مبـارزه  بـود.   World Of Warriors بـازی الهـام بخـش  پسـرم 
دوسـت داشـت و البتـه مـن بـه او می گفتـم کـه مبـارزه چیـز خوبـی 
نیسـت و چیزهایـی بهتـری در دنیـا وجـود دارد. مـا باهـم در مـورد 
جنگجویـان گذشـته صحبـت می کردیـم- عثمانی هـا، وایکینگ هـا و 
رومی هـا- و ایـن کـه چگونـه آن هـا جهانـی را که اکنـون در آن زندگی 
می کنیـم، شـکل دادنـد. تعجـب و تحیـر او در این زمینه موجب شـد 
تـا مـن بـه فکـر سـاخت ایـن بـازی بیفتـم کـه در مـورد جمـع آوری 
جنگجویـان از سراسـر تاریـخ اسـت و در نتیجـه یـک بـازی آموزشـی 

نیـز بـه حسـاب می آیـد. 
یـک شـب بـه خانـه رفتـم و بی صبرانـه منتظر بـودم تا بتوانم نسـخه 
جدیـد Mario Kart را بـه پسـرم نشـان دهـم؛ بـازی مسـابقه ای کـه 
دوتایـی بـا هـم بازی می کردیـم. این بـازی از زمانی کـه خیلی جوان 

بـودم، در بـازار موجـود بـود و حـاال پسـرم عاشـقش شـده بـود. بـرای 
بسـیاری از کـودکان ایـن بـازی تنهـا بـه دسـتگاه مربوط بـه آن ختم 
نمی شـود؛ بلکـه الهـام بخـش آن هـا بـرای طراحـی و خلـق چیزهـای 
مختلـف و بـازی بـا اسـباب بازی های شـان اسـت. فناوری بـه راحتی 
بـر همـه چیـز مسـلط می شـود؛ بنابرایـن مـا سـعی می کنیـم آن را 
مدیریـت کنیـم. آن هـا هنـوز درگیـر رسـانه هـای اجتماعی نشـده اند؛ 
امـا پسـر مـن عاشـق شناسـت و ویدیو های مایـکل فلپـس را در آیپد 
تماشـا می کنـد؛ در مسـابقات شـنا شـرکت می کنـد و مـن از او فیلـم 
می گیـرم. بـه تازگـی هـم از مـن خواسـته اسـت تـا ویدیوهایـش را 
در YouTube انتشـار دهـم؛ امـا ایـن کار را نکـرده ام؛ چـون از والدین 
کـودکان دیگـر اجـازه ای نـدارم و فکـر می کنـم کـه او هم هنـوز برای 

ایـن کار زیـادی جوان اسـت. 
استفاده از کامپیوتر و تلویزیون پیش از 12 سالگی ممنوع است.

پیـر الورن، مدیـر بازاریابـی سـابق مایکروسـافت و اینتـل، در حـال حاضر در 

حال راه اندازی یک اسـتارتاپ در سـیلیکون ولی اسـت. او دو دختر 9 و 15 

سـاله و یک پسـر 17 سـاله دارد.

مـن عاشـق کامپیوتـر هسـتم. اگـر از آن هـا درسـت اسـتفاده کنیـد، 
حـال  عیـن  در  دهنـد؛  انجـام  العـاده ای  فـوق  کارهـای  می تواننـد 
می توانیـد بیـش از حـد از تکنولـوژی اسـتفاده کنیـد و بـه بـرده آن 

تبدیـل شـوید. 
تـا قبـل از دو سـالگی پسـرم، به او اجـازه مدت زمان تماشـای صفحه 
نمایـش )اسـکرین تایـم( را می دادیـم؛ اما سـپس کتابی به نام رشـد 
ذهـن از اسـتنلی گرینسـپن را خوانـدم کـه چگونگـی یادگیـری مـا را 
در کودکـی از طریـق تعامـل بـا جهان و احساسـات شـرح مـی داد. ما 
تحقیقاتـی در ایـن زمینـه را آغـاز کردیـم و بـا مـدارس والـدورف )که 
تمامـی فرزندان مـان آن جـا درس می خواننـد( ارتبـاط برقـرار کردیـم. 
مشـاهده کردیـم کـه نوجوانـان والـدورف رویکـرد متفاوتـی را بـرای 
نزدیـک شـدن بـه بزرگسـاالن در پیـش می گیرنـد و بسـیار عالقه منـد 
بـه جهـان هسـتند. مـا تصمیـم گرفتیـم کـه قـرار نگرفتـن کـودکان 
در معـرض صفحـه نمایـش )اسـکرین( تـا زمانـی که بـه انـدازه کافی 
بزرگ نشـده اند، مشـکلی ایجاد نکرده و می تواند سـودمند هم باشـد. 
بچه هـا بـه داسـتان ها، بـازی با اشـیا، آواز خواندن، سـاختن چیزهای 
مختلـف و وقـت گذرانـی در طبیعـت عالقـه دارنـد؛ بنابرایـن، مـا نیـز 
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همیـن کار را کردیـم و در قبالـش شـکایتی هـم نشـنیدیم. هدفـی 
بـرای آسـیب رسـاندن بـه کـودکان وجـود نـدارد، امـا هـدف مشـغول 

نگـه داشتن شـان اسـت. 
می توانیـد اجـازه یـک سـاعت مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش 
بـرای جلـب  امـا محصـوالت رسـانه ای  بدهیـد؛  را  تایـم(  )اسـکرین 
توجـه مـداوم مـردم طراحـی شـده اند. هدفـی بـرای آسـیب رسـاندن 
بـه کـودکان وجـود نـدارد، اما هدف مشـغول نگه داشتن شـان اسـت. 
در اواخـر دهـه 90، زمانـی کـه در اینتـل مشـغول کار بـودم و اولیـن 
فرزنـدم متولـد شـده بـود، مـا بـازی "جنـگ رو در رو" داشـتیم.  افـراد 
نمی خواهنـد کـه سـرگردان باشـید و بـا محصـول دیگری بـازی کنید؛ 
بدیـن ترتیـب، ایـن کار یـک اثـر گرفتارکنندگـی دارد. به نظر می رسـد 
کـه ایـن موضـوع به فرزند شـما آرامش می بخشـد و او را سـرگرم نگه 
مـی دارد تـا بتوانیـد بـه کارهـای دیگرتـان برسـید؛ امـا ایـن اثـر برای 
کـودکان خردسـال زیـاد خـوب نیسـت؛ چرا که آن هـا را از جسـتجو و 
کشـف در دنیـا بـا اسـتفاده از حواس شـان باز مـی دارد و برای گسـتره 
توجـه آن هـا مضر اسـت. هنـوز از لحاظ علمی ثابت نشـده اسـت، اما 
ایـن ایـده وجـود دارد کـه توجـه مانند عضله ای اسـت که می سـازیم. 
بایـد بتوانیـم تمـام حـواس پرتی هـا را کنـار گذاشـته و بـر روی یـک 
چیـز تمرکـز کنیـم. هنگامـی کـه درگیـر ایـن دسـتگاه ها می شـوید، 
نمی توانیـد ایـن ظرفیـت را ایجـاد کنیـد؛ چـرا کـه در ایـن صـورت، 

توجـه شـما بـه کمـک رایانـه بـوده و آن را یـاد نگرفته ایـد. 
بچه هـای مـا در حـدود 12 سـالگی شـروع بـه تعامـل بـا رایانه هـا و 
گوشـی های هوشـمند می کننـد. البتـه زمانـی کـه در خانـه هسـتند، 
موبایل هایشـان را بـه شـارژ می زننـد؛ روی میـز می گذارنـد و زیـاد از 

آن هـا اسـتفاده نمی کننـد.
پسـر مـن یک حسـاب کاربری در فیـس بوک دارد؛ از ایمیل اسـتفاده 
در  بـدل می کنـد.  و  رد  متنـی  پیام هـای  اوقـات  گاهـی  و  می کنـد 
واقـع، متصـل و مشـغول اسـت؛ امـا بـرده فنـاوری نیسـت. هنگامی 
کـه 14 سـال داشـت، به بازی هـای ویدیویی عالقمند شـد؛ زیـرا راهی 
بـود کـه او را )از طریـق یـک بـازی چنـد نفـره در مـورد جنـگ هـای 

ناپلئونـی( در ارتبـاط بـا پسـر عمویـش در اروپـا نگـه می داشـت.
عـالوه بـر این، ما یـک قانون بـرای ممنوعیت تماشـای تلویزیون هم 
داشـتیم و آن هـا گاهـی یـک بار آن هم آخـر هفته می توانسـتند یک 
فیلـم تماشـا کننـد؛ البتـه بـه مـرور زمـان سـخت گیری مـان در مورد 

ایـن قانـون کم تـر شـد. حـاال دیگـر پسـرم آزاد اسـت تـا هر چـه را که 
می خواهـد تماشـا کنـد؛ امـا به درجـه خوبـی از خودتنظیمی رسـیده؛ 

زیـرا عالیـق دیگـری هـم برای خـود پیدا کرده اسـت.
بـه آن هـا اجـازه می دهـم تـا بـا دسـتگاه ها بـازی کننـد؛ چرا کـه این 

کار از بیـرون انداختن مـان از رسـتوران بهتـر اسـت.
 ،23andme آنه ووجیسـکی بنیان گذار و مدیرعامل اسـتارتاپ تسـت ژنتیک

پسـری 6 سـاله و دختـری 3 سـاله دارد کـه حاصـل از ازدواجـش با سـرگئی 

بریـن، بنیـان گذار گوگل اسـت.

بـودن در سـیلیکون ولـی باعـث سـختگیری مـن در رابطه با اسـتفاده 
مـرا  فنـاوری  روز  تمـام  می شـود.  خانـه  در  فرزندانـم  تکنولـوژی  از 
احاطـه کـرده اسـت؛ بنابراین سـعی می کنـم وقتی خانه هسـتم از آن 
دوری کنـم. محدودیت هایـی را در خانـه بـرای مـدت زمـان تماشـای 
صفحـه نمایـش )اسـکرین تایـم( قـرار می دهم؛ چـرا که فکـر می کنم 

بایـد فعالیت هـای مختلفـی را انجـام داد. 
پسـرم یـک آیپـاد تـاچ دارد تـا بتوانـد زمانـی کـه از مدرسـه بـه خانه 
می آیـد، اتفاقاتـی را کـه در طـی روز برایـش افتاده، بـرای من تعریف 
کنـد. در مـورد بازی هـا و اپلیکیشـن هایی کـه بـرای بچه هـا وجـود 
دارد، بایـد بگویـم کـه Starfall را خیلـی دوسـت داشـتم چـون بـه 
کـودکان صداشناسـی زبـان را آمـوزش می دهـد و در حـال حاضـر از 
دارد،  بـازی  و  و ویدیـو  اسـت  آموزشـی  BrainPop کـه وب سـایتی 

خیلـی زیـاد اسـتفاده می کنـم. 
سـعی کـردم تـا قبـل از دو سـالگی میـزان قـرار گرفتـن بچه هـا در 
معـرض فنـاوری را به حداقل برسـانم. پس از آن، آن ها را به اسـتفاده 
متعـادل از دسـتگاه ها آمـوزش دادم. مهـم اسـت کـه یـاد بگیرنـد 
چگونـه رفتـار خـود را کنترل کننـد. محدود کردن صرفا حریص ترشـان 
می کنـد. بلـه، مـن نگـران چیزهایـی کـه ممکـن اسـت در اینترنت در 
معرض شـان قـرار بگیرنـد، هسـتم؛ امـا فکـر می کنم آمـوزش قضاوت 
درسـت بـه کودکان مسـئله مهم تری اسـت. شـما نمی توانیـد از آن ها 
در برابـر همـه چیـز محافظـت کنیـد؛ بنابرایـن بایـد تصمیم گیـری 
صحیـح را بـه آن هـا آمـوزش دهیـد. به آن هـا اجازه می دهـم تا وقتی 
بیـرون از خانـه غـذا می خوریـم، با دسـتگاه ها بـه تنهایی بـازی کنند؛ 

چـرا کـه ایـن کار از بیـرون انداختن مـان از رسـتوران بهتر اسـت. 
بسـیار مهـم اسـت کـه کـودکان یـاد بگیرنـد تـا از فنـاوری اسـتفاده 
کننـد - این بخشـی از زندگی اسـت - و همچنین یـاد بگیرند تا در چه 
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زمانـی از آن اسـتفاده کننـد. آن هـا هیچ وقت دعوا نمی کنند. هشـدار 
پنـج دقیقـه ای همیشـه جـواب می دهـد. مـن از دیـدن فرزندانـم که 
از تکنولـوژی اسـتفاده می کننـد، نمی ترسـم؛ امـا ترجیـح می دهم که 
هیجان شـان در حـال چیـدن تـوت فرنگـی در بـاغ را ببینـم. امـا خب 
پیـام دادن پسـرم را هـم خیلی دوسـت دارم؛ از تمـام ایموتیکان های 

بامـزه اسـتفاده می کند. 
از  متعـادل  اسـتفاده  بـه  را  فرزندانـم  می گویـد:  ووجیسـکی  آنـه 
دسـتگاه ها آمـوزش داده ام. مهـم اسـت کـه یـاد بگیرند چگونـه رفتار 
خـود را کنتـرل کننـد؛ محـدود کـردن صرفـا حریص ترشـان می کنـد. 

هر دوی آن ها اکانت توییتر دارند.
ریچـل برمـر، مدیـر ارتباطـات بیـن الملـل توییتـر اسـت. او یک پسـر 

پنـج سـاله و یـک دختـر دوسـاله دارد و در لنـدن زندگـی می کنـد. 
مـا هنـوز در مراحـل اولیـه قـرار داریـم. آن هـا از دسـتگاه های مـا و 
تحـت نظـارت مـا اسـتفاده می کننـد؛ بنابرایـن می توانـم بـه آن هـا 
کمـک کنـم تـا راه هـای مناسـب بـرای اسـتفاده از وب و ارزش آن را 
دریابنـد. پسـر مـن کنجـکاو اسـت و دوسـت دارد ویدیو هایـی دربـاره 
 بـه پـرواز درآمـدن شـاتل های فضایـی و ایـن کـه حیوانـات مختلـف 
چـه چیزهایـی می خورنـد، ببینـد. مـا بـه آن هـا کمـک می کنیـم تـا 
تکنولـوژی را بـه عنـوان راهـی بـرای یافتن اطالعـات بیشـتر در مورد 

جهـان و نـه صرفـا یـک منبـع سـرگرمی ببیننـد. 
وقتـی خیلـی جـوان بـودم، اجـازه بـازی بـا بازی هـای ویدیویـی را 
نداشـتم. پـدرم در اپـل کار می کـرد و همـه جـای خانـه کامپیوتـر 
داشـتیم؛ امـا تنهـا کاری کـه می توانسـتم بـا آن هـا انجـام دهـم، 
یادگیـری ریاضیـات و نوشـتن بود. فکـر می کنم این خاطرات بیشـتر 
از کار کردنـم در بطـن تکنولـوژی روی فرزنـد داری من تاثیر گذاشـته 
اپلیکیشـن های کودکانـه و  بـا بازی هـای موجـود در  اسـت. پسـرم 
آموزنـده ای ماننـد حل مسـئله و پازل کـه روی موبایل هایمـان داریم، 
بـازی می کنـد. زمانـی کـه بزرگتـر شـوند، بـه آن هـا آزادی بیشـتری 
خواهیـم داد؛ امـا بـه هر حـال، محدودیت خاصی را بـرای مدت زمان 
تماشـای صفحـه نمایـش )اسـکرین تایـم( در طـول روز یا هفتـه قرار 
می دهیـم و آن هـا می تواننـد خودشـان تعییـن کننـد کـه چگونـه از 
زمان شـان اسـتفاده کننـد. زمانـی که به مسـافرت می رویـم، از آیفون 
و آیپدهای مـان اسـتفاده می کنیـم. هـر چقـدر بیشـتر بـا فرزندان تان 
سـفر کنیـد، بـه گسـترش وسـعت دیـد آن هـا کمـک می کنیـد. اگـر 

مجبـور باشـید زمانـی را هـم بـه آیپـد اختصـاص دهید تا همـه باهم 
بـا خوشـحالی بـه مقصـد برسـید، هیـچ اشـکالی نـدارد؛ فقـط اگـر 

آرامـش کسـی بـه هـم نریزد. 
هـر دو فرزنـدم از زمانـی که به دنیـا آمده اند، اکانـت خصوصی توییتر 
دارنـد کـه از آن هـا بـرای اشـتراک عکـس و فیلـم اسـتفاده می کنیم. 
بنابرایـن،  می کننـد؛  زندگـی  متحـده  ایـاالت  در  مـا  خانواده هـای 
ایـن راهـی بـرای برقـراری ارتبـاط بـا آن هـا اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
مـا از Periscope، اپلیکیشـن الیـو اسـتریمینگ توییتـر بـرای نشـان 
دادن مراسـم مدرسـه پسـرمان بـه پدربـزرگ و مادربزرگـش اسـتفاده 
اجتماعـی  رسـانه های  بـا  را  پسـرمان  تدریـج  بـه  می کردیـم. قطعـا 
آشـناتر خواهیـم کـرد. دلـم نمی خواهـد فرزندانـم را بـه طـور کامل از 
دسترسـی بـه ایـن رسـانه ها محروم کـرده و بعدها در یـک روز دریچه 

ایـن سـد بـزرگ را بـه روی آن هـا بـاز کنم.
بـه نظـر می رسـد هر چه بیشـتر پسـرم از دسـتگاهی اسـتفاده می کند 
و یـا چیـزی را تماشـا می کنـد، جـدا کردنش از آن سـخت تر می شـود. 
قرارمـان ایـن اسـت کـه اگـر مـدت زمـان تماشـای صفحـه نمایـش 
)اسـکرین تایـم( تمـام شـود، مقاومـت کنـد و ناراحـت شـود، دیگـر 
نتوانـد 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 می کنیم.

نیتیـن گاناتـرا یـک توسـعه دهنده نرم افـزار تکنولـوژی پوشـیدنی و کارمند 

سـابق اپـل اسـت. وی از مرحلـه نخسـت توسـعه تـا  IOS 5.1.  )2012( روی 

نرم افـزار آیفـون کار می کـرد. او دو پسـر 10 و 12 سـاله دارد و در کالیفرنیـا 

زندگـی می کنـد.

مـا چنـد ابـزار مختلـف داریـم؛ بـرای مثـال، آیپـد. پسـر بـزرگ مـن 
کینـدل فایـر و آیفـون و پسـر کوچکـم هـم یـک آیفـون قدیمـی دارد 
کـه حکـم آیپـاد تـاچ را برایـش دارد. مـا یـک پلـی استیشـن 4 هـم 
داریـم کـه در اسـتفاده از آن سـخت گیرانه عمـل می کنیـم؛ چـرا کـه 
همسـرم از بازی هـای خشـن خوشـش نمی آیـد. عـالوه بـر ایـن، مـا 
ایـن قانـون را هـم در خانـه داریـم کـه بچه هـا بایـد قبـل از چمباتمه 
زدن جلـوی تلویزیـون، تکالیف شـان را انجـام داده و خـارج از خانـه 

بـازی کرده باشـند. 
فرزنـد 10 سـاله ام اکانـت خصوصـی اینسـتاگرام دارد و مـا او را فالـو 
می کنیـم. یکـی از قوانین مـان ایـن اسـت کـه می توانیم هـر لحظه با 
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موبایـل خـودش صفحـه اش را چـک کنیـم. چندیـن بار در مـورد این 
کـه تنهـا بایـد کسـانی او را فالـو کننـد که آن هـا را می شناسـد هم با 

هـم صحبـت کرده ایم.
او بـه خوبـی قوانیـن را رعایـت می کنـد. در ابتـدا، بیشـتر کنجـکاو 
در  دوسـتانش  بـا  کـه  بدانیـم  و می خواسـتیم  بودیـم  و مشـکوک 
چـه مـوردی چـت می کنـد؛ امـا ایـن روزهـا کمتـر گوشـیش را چـک 
می کنیـم. مـا همچنیـن آپشـن "پیـدا کـردن دوسـت مـن" را روشـن 

او کجاسـت.  بنابرایـن همیشـه می دانیـم کـه  کرده ایـم؛ 
زمانـی کـه بچه هـا برای انجـام تکالیفشـان باید به اینترنت دسترسـی 
کـه  چـرا  می کننـد؛  اسـتفاده  مـا  لپ تاپ هـای  از  باشـند،  داشـته 
اکانت شـان را آن جـا سـاخته اند. قـرار مـا ایـن اسـت کـه کاری کـه 
بایـد بـا لـپ تـاپ انجام شـود، باید در فضـای باز و نـه در اتاق صورت 

 . گیرد
نحـوه کار مـن، بـر بررسـی کار فرزندانم با اسـکرین تاثیـر می گذارد. با 
ایـن کـه در زمینـه تکنولـوژی حرفـه ای هسـتم، امـا نمی خواهـم این 
موضـوع تمـام ذهنـم را درگیـر کنـد؛ چـرا کـه خیلـی سـریع می تـوان 
در آن غـرق شـد. حتـی سـعی می کنـم زمانـی را کـه در مقابـل یـک 
نشسـتن  بـرای  انسـان ها  کنـم.  محـدود  می کنـم،  صـرف  اسـکرین 
طوالنـی مـدت و خیـره شـدن به یـک فاصله ثابـت طراحی نشـده اند. 
بـه عـالوه، خـارج از ایـن فضـا بـودن برخـورداری از مزایایـی همچون 
نـور آفتـاب، تعامـالت اجتماعـی و یادگیـری را بـه همـراه دارد. اگـر 
فرزندانـم بـا یکی از دوستان شـان دعوا کنند، باید رو در رو آن مشـکل 
را رفـع کـرده و نبایـد داخـل رسـانه اجتماعـی در مـورد آن گلـه و 

کنند.  شـکایت 
چیـزی کـه بـه کارم بدهـکار هسـتم، هیجانـی اسـت کـه قبـال در 
رابطـه بـا بازی هـای ویدیویـی و نحـوه کار آن هـا داشـتم؛ بنابرایـن، 
می خواهـم بتوانـم حتـی ذره ای از آن هیجـان را در فرزندانـم ایجـاد 
کنـم. عاشـق ایـن هسـتم کـه آن هـا را در حـال اسـتفاده از تکنولوژی 
ببینـم کـه خـودم در سـاخت آن دسـت داشـته ام. در حقیقـت در این 
مواقـع، فرزنـد فیزیکـی خـودم بـا فرزند حاصـل از کارم بـازی می کند. 

نمی خواهم که غرق شود.
 

و  جوانـا  همسـرش،  همـراه  بـه   Songkick از  توباجـی  دیـا  کریـم 

فریـدا. دخترشـان، 
 band-and-gig-tracking در  تعامـل  طـراح  توباجـی،  دیـا  کریـم 
website Songkick اسـت کـه قبـال بـرای پلـی استیشـن کار می کرد. 

او یـک دختـر 16 ماهـه دارد و در لنـدن زندگـی می کنـد.
مـن و همسـرم خیلـی حواسـمان به این مسـئله اسـت کـه دخترمان 
از سـن خیلـی کـم در معـرض فنـاوری قـرار نگیـرد. مـا هـر دو از 
بازی هـای خالقانـه اسـتقبال می کنیـم؛ بنابرایـن، ترجیـح می دهیـم 
تـا بـا اسـباب بـازی، مـداد شـمعی و کتـاب سـرگرم شـود. بـه نظـر 
می رسـد کـه او از تـار و پـود، بـو و حرکـت فیزیکـی بیشـتر خوشـش 
می آیـد؛ چیزهایـی کـه فنـاوری دیجیتال واقعـا نمی توانـد ارائه دهد؛ 
امـا خـب زمانـی کـه نزدیکش هسـتم و بـا موبایلـم کار می کنـم، نور 
گوشـی او را جـذب می کنـد و جلـو می آیـد تا آن را از مـن بگیرد؛ ولی 

ایـن اتفـاق نمـی افتد!
در حـال حاضـر اسـتفاده اش از موبایل محدود به اپلیکیشـن زیلوفون 
اسـت که درسـت شـبیه زیلوفون خودش اسـت. وقتی احتیاج داریم 
تـا بـه سـرعت حواسـش را پـرت کنیـم، از ایـن اپلیکیشـن اسـتفاده 
می کنیـم. او معمـوال قبـل از فعـال سـازی صفحـه اصلی حـدود 10 تا 
20 ثانیـه بـازی می کنـد. حـدود یـک بـار در هفته، زمانی کـه صبح به 
 iPlayer را در CBeebies تختخـواب مـا می آیـد، به او اجازه می دهیـم
تماشـا کنـد تـا بتوانیم چنـد دقیقه بیشـتر بخوابیم؛ امـا او فقط چند 
دقیقـه بـه آرامی برنامه را تماشـا می کند و سـپس شـروع به رد کردن 

سـریع همـه برنامه هـا و ضربـه زدن بـه دکمه هـا می کند. 
در کریسـمس، یـک آخـر هفته را با یک کودک شـش سـاله گذراندیم 
را   Minecraft YouTube ویدیوهـای  سـاعت   10 حـدودا  روزی  کـه 
تماشـا می کـرد و همیـن موضـوع موجـب شـد تـا بفهمم غرق شـدن 
در عالـم دیجیتـال چقـدر می توانـد بـرای کـودکان آسـان باشـد. از آن 
جایـی هـم کـه در زمینـه تکنولـوژی کار می کنـم، می دانـم کـه ایـن 
مسـیر بـدون نقطـه پایـان مشـخصی طراحـی شـده اسـت. بعضـی از 
 ،)Farmville بازی هایـی کـه پـدر و مادرهـا بی ضـرر می داننـد )ماننـد
بازیکنـان را بـه منظـور پیشـرفت در بازی تشـویق بـه خریدهای درون 
برنامـه ای می کننـد. همیـن مـورد باعـث می شـود تـا داسـتان هایی را 
هـم در ایـن مورد بشـنویم که کودکان کارت  های اعتباری والدینشـان 
را برمی دارنـد و یـا پـدر و مـادر هـا آن چنـان غرق در ایـن بازی ها می 

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال



شـوند کـه از فرزندانشـان هـم غافـل می شـوند. ایـن نـوع از بازی هـا 
بـا طراحـی اعتیـادآور و سـرمایه گذاری بـر روی بخش هـای خاصـی 
از طبیعـت انسـان، درآمـد کسـب می کننـد. بـا ایـن حـال، برخـی از 
بازی هـا از لحـاظ فرهنگـی بـا اهمیـت هسـتند. مثـال، برای سـاختن 
The Last Of Us پلـی استیشـن، صدها نفـر از هنرمندان - نوازندگان، 
طراحـان و بازیگـران – گردهـم آمدنـد تا بازی ای در حـد و اندازه فیلم 
سـینمایی تولیـد کننـد. Monument Valley نمونـه دیگری اسـت که 
قطعـا در آینـده اجـازه می دهـم دختـرم آن را بـازی کند. فکـر می کنم 
او را وارد وادی برنامه نویسـی هـم بکنـم و البتـه در ایـن زمینـه از 
همـان رویکـرد پدر و مـادرم اسـتفاده می کنم: تا 11 سـالگی کامپیوتر 
نداشـتم و بعـد از آن هـم تنهـا یک سـاعت در روز می توانسـتم با آن 
کار کنم. دوسـت دارم دخترم سـرگرمی های متفاوتی داشـته باشـد و 
در هیـچ کـدام غـرق نشـود. دخترم گفت کـه سـینما بزرگترین آیپدی 

بـوده کـه تـا به حـال دیـده بود.
الکـس ایوانـز موسـس و مدیر فنی شـرکت بازی سـازی Media Molecule و 

سـازنده بـازی LittleBigPlanet اسـت. او یـک دختـر چهار سـاله و یک پسـر 

یـک سـاله دارد و در لنـدن زندگـی می کند.

مـن خـودم بـازی نمی کنـم؛ امـا همیشـه درگیر سـاختن آن هسـتم. 
زمانـی کـه بچـه بـودم، از سـاعت 5 صبـح بیـدار می شـدم و تـا زمانی 
کـه بـه خـواب می رفتـم، لگو بـازی می کردم؛ بعـد از آن هـم که دیگر 
نوبـت بـه کامپیوتر رسـید تا مدل هـای لگوی من در آن جـان بگیرند.

والدینـم تصمیـم گرفتنـد کـه مـن را محـدود نکننـد؛ فکـر می کنـم 
دلیلـش ایـن باشـد کـه چـون مـادرم آهنگسـاز اسـت و معتقـد بـوده 
کـه بـازی کـردن به انـدازه کافی عملی خالقانه اسـت. مـن هم 10000 
سـاعت تالشـم را در ایـن زمینـه انجـام دادم و نهایتـا وارد ایـن حرفه 
شـدم. بنابرایـن، مـن هـم اگر احسـاس کنـم فرزندانـم کاری را انجام 
می دهنـد کـه بـه انـدازه کافـی خالقیـت آن هـا را تحریـک می کنـد، 
اجـازه می دهـم کـه آن را ادامـه دهنـد. تـا زمانی که چیزهـای دیگری 
ماننـد مطالعـه کـردن، بـازی کـردن در خـارج از خانـه و یـا هـر چیـز 
دیگـری در زندگیشـان وجود داشـته باشـد، من احسـاس بـدی ندارم. 
بـازی Minecraft کـه خیلی هـا را درگیـر خـود کـرده، بسـیار خالقانـه 
و جالـب اسـت. لگـو دربـاره ایـن بـازی گفتـه اسـت کـه آرزو داشـته 
می توانسـت خـود آن را بسـازد. Minecraft عمدتـا در مـورد سـاختن 
چیزهـای مختلـف از بلوک هـا اسـت. برای نسـل ما سـخت اسـت که 
درک کنیـم ایـن فقـط یـک بـازی نیسـت و یـک فرهنـگ و جامعه از 

طریـق یوتیـوب و کتـاب حـول آن تکامـل یافته اسـت. 
کار بـدی کـه انجـام می دهیـم ایـن اسـت کـه اگـر دخترمـان در یـک 
رسـتوران سـر و صـدا کنـد، از آیپـد بـه عنـوان پسـتانک دیجیتـال 

می کنیـم.  اسـتفاده  برایـش 
اکثـرا مسـافران قطـار، بازی هایـی ماننـد Candy Crush را کـه بسـیار 
اعتیـادآور هسـتند، انجـام می دهنـد. بـا وجـود ایـن کـه بازی هـای 
  Transformers خشـن نقطه حساسـی در رسـانه هسـتند، اما برابر با
در سـینما، یعنـی اقلیـت پـر سـر و صـدا در نظـر گرفتـه می شـوند. 
باعـث خجالـت بـود، اگـر فرزندانـم فقـط رژیم بالک بالسـتر داشـتند؛ 
امـا اگـر از نظـر نـوع بـازی به انتخـاب اکثر بچه هـا نگاه کنید، بسـیار 
متنوع تـر و جالب تـر از نسـل ماسـت. شـاید محدودیت مـن این گونه 
باشـد: "هـی، آیـا ایـن بـازی را انجـام داده ای یـا ایـن فیلـم را تماشـا 
کـرده ای؟" در واقـع، مـن به جای محـدود کردن، گزینه های بیشـتری 

را نیـز پیشـنهاد می دهـم. دختـرم به تازگـی برای اولین بار به سـینما 
رفـت و بـه مـن گفت کـه "مثـل بزرگترین آیپـدی بوده که تـا به حال 
دیـده بـود". مرجـع او بـرای بـازی دیگـر تلویزیـون نیسـت؛ بلکـه آیپد 
اسـت. حتـی فرزنـد یـک سـاله مـن هـم می دانـد کـه آیپـد چیسـت 
و چگونـه مـی تـوان قفـل آن را بـاز کـرد. برندهـای بـازی کـه دختـرم 
دوسـت دارد، Sega Mini اسـت کـه بازی هـای اکتشـافی داشـته و 
Toca Boca اسـت که بازی هایی مانند آرایشـگری دارد. خوشـبختانه 
هنـوز وقـت زیـادی را بـه بـازی کـردن نمی گذرانـد و همیـن موضـوع 
موجـب می شـود کـه دیگـر نیـازی نباشـد تـا تبدیـل بـه یـک والـد 

سـرکوبگر شوم. 
اسـت  همراهـش  همیشـه  کـه  خریـدم  مینـی  آیپـد  یـک  برایـش 
و حسـابی داغانـش کـرده اسـت؛ البتـه مـا کار خیلـی بـدی انجـام 
می دهیـم کـه فکر می کنـم به این خاطر از دسـتمان عصبانی شـوید. 
هنگامـی کـه دختـرم در رسـتوران سـر و صـدا کنـد، از آیپد بـه عنوان 
پسـتانک دیجیتـال برایـش اسـتفاده می کنیم و خب ایـن تنها زمانی 
اسـت کـه فرزندپـروری خـودم را زیر سـوال می بـرم؛ چرا کـه او از من 
درخواسـت نمی کنـد، بلکـه خـودم بـه زور بـه او تحمیـل می کنـم. به 
نظـرم کار احمقانـه ای می آیـد؛ انـگار بگویـم:  لطفـا در دنیـای خـودت 

غـرق شـو تـا بتوانـم بـا خیـال راحت بـا دیگـران صحبـت کنم. 
پدربزرگش برایش Vine فرستاد.

رایـان سـویگارت، طـراح وب در Vine، یـک پسـر سـه مـاه و نیمـه دارد و در 

نیویـورک زندگـی می کنـد.

داشـتن فرزنـد، مـن را نسـبت بـه عـادت هایـم بسـیار آگاه کـرده 
اسـت. ایـن مسـئله که یک سـره در معـرض تکنولوژی باشـد، یکی از 
دغدغه هـای همیشـگی مـن اسـت و ایـن سـوال برایـم پیـش می آید 
کـه چقـدر بـا موبایلـم کار کرده ام یـا چقـدر تلویزیون تماشـا کرده ام؟  
فنـاوری توانایـی شـما را بـرای انجام کارهـاي خوب تقویـت می کند؛ 

امـا در عیـن حـال شـما را منفعـل می کنـد. 
فعالیـد،  لحـاظ جسـمی  از  و خصوصـا  جـوان هسـتید  کـه  زمانـی 
یادگیـری بهتـر صـورت می گیرد؛ چرا کـه خون، بیشـتر در بدن جریان 
پیـدا می کنـد و بیشـتر هـم از حـواس خـود اسـتفاده می کنیـد کـه 
همیـن مـوارد موجـب می شـود تـا حافظـه بهتری نیز داشـته باشـید.  
اگـر کسـی صرفـا بـا نشسـتن و اسـتفاده از تکنولـوژی سـرگرم شـود، 

دیگـر انگیـزه ای بـرای فعالیـت نخواهـد داشـت. 
نـه ایـن کـه بخواهـم نـوع خاصـی از فنـاوری را محکوم کنم؛ نـه؛ اما 
می خواهـم در جریـان باشـم کـه چـه میـزان و دقیقـا چـه اطالعاتـی 
بـه دسـت پسـرم می رسـد. هنـوز نمی دانـم آیـا 30 دقیقه اسـتفاده از 

اینترنـت و تلویزیـون در روز بـرای شـروع مناسـب اسـت یـا خیر. 
او در حـال حاضـر بـه میـزان کمـی بـا تکنولـوژی سـر و کار دارد. مـا 
اصـال تلویزیـون را بـه مـدت زیـادی روشـن نمی گذاریم؛ اما بـا هم از 
 FaceTime بـرای اعضـای خانـواده پیام می فرسـتیم و از  Vine طریـق
هـم اسـتفاده می کنیـم. بـرای مثـال، یـک بـار پـدر همسـرم برایـش 
شـکلک درآورد و هربـار آن را می بینـد، حسـابی جذبش می شـود. فکر 
می کنـم زمان هایـی کـه ناراحـت اسـت، راه حـل خوبـی بـرای پـرت 
کـردن حواسـش بـه حسـاب می آیـد. به نظـرم خیلی جالب اسـت که 
یـک تصویـر خـاص می توانـد چنیـن اثری بر حـس و حالـت یک فرد 
داشـته باشـد. همیـن موضـوع باعث می شـود تـا دوباره بـه این نکته 
فکـر کنـم که بایـد بیشـتر مواظب حضـور فنـاوری در زندگی های مان 

باشیم. 

•www.Bazibaan.com
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مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـه ی نمایـش )1( مـدت زمانی سـت کـه روزانـه 

صـرِف اسـتفاده از وسـایلی می کنیـد کـه صفحـه ی نمایـش دارنـد؛ ماننـد 

تلویزیـون، کنسـول بازی هـای ویدیویـی، گوشـی های هوشـمند و تبلت هـا. 

در اسـتفاده از ایـن دسـتگاه ها فوایـد و معایبی وجود دارد، بنابراین شـیوه ی 

زندگـی یـک خانـواده ی سـالم شـامل ِاعمـاِل محدودیت هایی در مـدت زمان 

اسـتفاده از صفحه هـای نمایـش می شـود.

 

مدت زمان استفاده از صفحه ی نمایش چیست؟
مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـه ی نمایـش، مـدت زمانی سـت کـه صـرِف 

تماشـاِی تلویزیـون و دی وی دی هـا، اسـتفاده از کامپیوتـر، انجـاِم بازی های 

و  تبلت هـا  از  اسـتفاده  و  دسـتی  کامپیوتـرِی  بازی هـای  یـا  ویدیویـی 

می کنیـد. هوشـمند  گوشـی های 

مدت زماِن استفاده از صفحه ی نمایش می تواند:

•تعاملـی باشـد؛ مثـاًل انجاِم بازی هـای ویدیویـی، برقراری ارتبـاط از طریِق 
اسـکایپ یـا اسـتفاده از ابزارهـای آنالین برای کشـیدن تصاویر.

•غیرتعاملی باشـد؛ مثاًل سـاکن نشسـتن و تماشـا کردن فیلم، برنامه های 
تلویزیونـی یـا ویدیوهای یوتیوب.

•آموزنده باشد؛ مثاًل انجام تکالیف درس ریاضی به صورِت آنالین.
•تفریحـی باشـد؛ مثـاًل بـازی کـردن یـا تماشـای ویدیوهایـی بـرای تفریـح 

و سـرگرمی

 

راهنمای مدت زماِن استفاده از صفحه ی نمایش
کارشناسـاِن حـوزه رشـِد کـودکان پیشـنهاد می کننـد کـه والدیـن درمـورد 

مـدت زمانـی کـه کودکانشـان از صفحه هـای نمایـش اسـتفاده می کننـد، 

محدودیت هـای زمانـی ِاعمـال کننـد. چراکـه تعامـالت آن هـا بـا والدیـن و 

دیگـران در دنیـای واقعـی برای سـالمِت آن ها، یادگیری، رشـد و پرورششـان 

بسـیار مهم اسـت.

براسـاِس پیشـنهاِد آخریـن راهنمـاِی آکادمـی پزشـکی اطفال آمریـکا در این 

رابطه:

•کـودکاِن زیـرِ ۱۸ مـاه نبایـد هیـچ زمانـی را جلـوی صفحه هـای نمایـش 
بگذراننـد، البتـه به جـز هنـگاِم تماس هـای ویدیویـی.

•کـودکان بیـِن ۱۸ مـاه تـا ۲ سـال می تواننـد برنامه هـا و اپلیکیشـن هایی 
را کـه کیفیـت بسـیار باالیـی دارنـد، تماشـا یـا از آن ها اسـتفاده کننـد؛ البته 

درصورتی کـه بزرگ سـالی همـراِه آن هـا باشـد تـا بـه آن هـا در درِک آنچـه در 

حـاِل مشـاهده اش هسـتند، کمـک کند.

•کـودکان بیـن ۲ تـا ۵ سـال نبایـد بیـش از یـک سـاعت در روز را جلـوی 
یـک  همـراِه  بایـد  هـم  سـاعت  یـک  آن  بگذراننـد؛  نمایـش  صفحه هـای 

باشـد. بزرگ سـال 

•بـر مـدت زمـاِن اسـتفاده از رسـانه های الکتریکـی و نـوِع رسـانه ای کـه 
کـودکان ۶ سـال و بزرگ تـر از آن هـا اسـتفاده می کنند، باید به صـورت مداوم 

محدودیتـی از سـوی بزرگ سـاالن ِاعمـال و بـر آن هـا نظـارت شـود.

 

ِاعمـال محدودیـت در مـدت زماِن اسـتفاده از صفحـه ی نمایش 
بـرای بچه ی شـما چه معنایـی دارد؟

محدودیـت در مـدت زمـان اسـتفاده از صفحـه ی نمایـش بـه معنای کسـِب 

اطمینـان از ایـن موضـوع اسـت کـه فرزند شـما هم بـا اسـتفاده از صفحه ی 

نمایـش و هـم بـدوِن آن، از فعالیت هـای سـالم و سـرگرم کننده ی زیـادی 

ببرد. لـذت 

کـه  زمانـی  بـه مـدِت  اینکـه حواسـتان  یعنـی  زمانـی  ِاعمـال محدودیـت 

فرزندتـان جلـوی صفحه هـای نمایـش می گذرانـد باشـد و از ایـن مسـئله 

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه ایـن زمـان، مانـِع خـواب و سـایرِ فعالیت هایـی 

نشـود کـه بـرای رشـد و پـرورش او مفیدنـد. مثـاًل بازی هـای جسـمانی، 

مطالعـه، کارهـای خالقانـه ای مانند نقاشـی کشـیدن و سـپری کـردِن اوقات 

فراغـت در فضـای اجتماعـی نـزد اعضـای خانـواده و دوسـتان ازاین دسـت 

مدت زمان مناسب در استفاده از صفحه ی 
نمایش برای سنین 0 تا 18 سال

ترجمه: ملیکا خوش نژاد

raisingchildren
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می رونـد. به شـمار  فعالیت هـا 

ِاعمـال محدودیـت بـه ایـن معنا نیسـت کـه نبایـد به هیچ وجه بـه فرزندتان 

چـون  انجام دهـد؛  ویدیویـی  بـازی  یـا  تماشـاکند  تلویزیـون  دهیـد  اجـازه 

از  تکالیفـش  از  برخـی  انجـام  بـرای  و هـم  در مدرسـه  به هرحـال هـم  او 

می کنـد. اسـتفاده  نمایـش  صفحه هـای 

فواید استفاده از صفحه ی نمایش:
تلویزیـون، فیلم هـا، بازی هـای ویدیویـی و اینترنـت می تواننـد تأثیـر مثبتی 

بـر فرزند شـما داشـته باشـند. به ویـژه اگر:

•هنگامی کـه فرزندتـان در حـاِل اسـتفاده از آن هاسـت، شـما هـم درگیـرِ 
برنامـه ی  یـا  بـازی  اینکـه کـدام  او در گزینـِش بهتـرِ  بـه  ماجـرا شـوید و 

تلویزیونـی را انتخـاب کنـد کمـک کنیـد.

و درگیـرِ ماجـرا شـوید و بـا او دربـاره ی اتفاقاتـی کـه در برنامـه یـا بـازی 

می افتنـد صحبـت کنیـد تـا او بهتـر از آن هـا سـر درآورد.

•فرزنـد شـما از برنامه هایـی اسـتفاده کنـد کـه محتـوای باکیفیتـی دارنـد؛ 
مثـاًل بـازی ویدیویـی ای را انجـام دهـد کـه برای رسـیدن به مراحـل باالتر در 

آن بایـد معماهـای خالقانـه ای را حـل کند.

•اسـتفاده از صفحه هـای نمایـش، ایده هـای جدیـدی دربـاره ی بازی هـای 
سـنتی به فرزند شـما بدهد؛ مثاًل بازِی Minecraft ممکن اسـت باعث شـود 

تـا او عالقه منـد بـه طراحـِی سـاختمان ها و کشـیدِن آن ها روی کاغذ شـود.

•اسـتفاده از صفحه هـای نمایـش باعـث شـود تـا فرزنـد شـما مهارت هـای 
تـازه ای یـاد بگیرد؛ مثاًل سـاختِن ویدیویـی درباره ی معرفِی مدرسـه می تواند 

بـه او مهارت هایـی در رابطـه بـا ویرایـِش فایل هـای ویدیویی یـاد دهد.

خطراِت استفاده از صفحه های نمایش:
اسـتفاده از صفحه هـای نمایـش می توانـد خطراتـی بـرای سـالمت جسـمی، 

رشـد و پـرورش و امنیـِت کـودکان در پـی داشـته باشـد. اگـر مـدت زمانی را 

کـه فرزندتـان جلـوی صفحه هـای نمایـش سـپری می کنـد، کاهـش دهیـد، 

می توانیـد احتمـاِل بـروز ایـن خطـرات را نیـز بکاهیـد.

مشکالِت جسمانی:
اسـتفاده از صفحه هـای نمایـش می توانـد مشـکالتی جسـمانی را در پـی 

داشـته باشـد. مثـاًل:

خشـکی  باعـِث  می توانـد  نمایـش  صفحه هـای  از  بیش ازحـد  اسـتفاده ی 

ایجـاد درد و سـوزش در آن هـا و سـردرد و خسـتگی شـود. چشـم ها، 

•خـم کـردن سـر بـرای نگاه کـردن به یـک وسـیله ی الکتریکـی می تواند به 
گـردن و نخاِع افراد آسـیب برسـاند.

•منفعـل بـودن بـرای مـدت زمانی طوالنـی در حیِن اسـتفاده از صفحه های 
نمایـش می توانـد بـه شـیوه ی زندگـی منفعالنـه ای و حتـی چاقـی مزمـن 

بیانجامد.

شـما می توانیـد بـا تشـویِق فرزندتـان بـه انجام ایـن کارهـا، از احتمـاِل بروز 

چنیـن خطراتـی بکاهید:

•بلنـد کـردن مرتـب سـر از روی صفحه ی نمایش و نگاه کـردن به فاصله ای 

در دوردست.

•صاف نگه داشتن گردن در حیِن استفاده از گوشی تلفن یا تبلت.
•داشـتن مدت زمان هـای اسـتراحت منظـم برای بلند شـدن از جـا و حرکت 

کردن در فضـاِی اطراف.

ااختصاص دادن زمانی برای انجاِم فعالیت هایی در برنامه ی روزانه.

مشکالِت رشد و پرورش:
می توانـد  نمایـش  جلـوی صفحه هـای  زیـادی  زمـاِن  مـدت  کـردن  صـرف 

بـر رشـِد زبانـی و مهارت هـای اجتماعـی کـودکان تأثیرگـذار باشـد؛ بـه ایـن 

دلیـل کـه بچه هـا بـرای پـرورِش چنیـن مهارت هایـی بـه تعامـالِت واقعـی 

نیـاز دارنـد. صـرف کـردِن مـدت زمانـِی زیـادی جلـوی صفحه هـای نمایـش 

تأثیـر  هـم  بزرگ تـر  بچه هـای  پـرورش  و  رشـد  روی  می توانـد  همچنیـن 

بگـذارد. مثـاًل می توانـد بـر توانایـی آن هـا در گفت وگـو کردن، حفـِظ رابطه ی 

چشـمی و تمرکـز سـر کالس درس یـا  حتـی درِک زبـاِن بـدن اثرگـذار باشـد.

گذرانـدِن مـدت زمـاِن زیـادی جلـوی صفحـه ی نمایـش همچنیـن می توانـد 

باعـث شـود کـه بچه هـا فرصِت پـرورِش طیـِف گسـترده ای از عالقه مندی ها، 

ارتبـاط مثبـت بـا دوسـتان و یادگیری هـای مرتبـط بـا آن عالقه مندی هـا را 

از دسـت بدهند.

زمـاِن  میـان  تعـادل   ایجـاِد  از  کـردن  حاصـل  اطمینـان  بـا  می توانیـد 

مصرف شـده جلـوی صفحه هـای نمایـش و زمانـی که بـه فعالیت هـای دیگر 

اختصـاص داده می شـود، از بـروز ایـن خطـر بکاهیـد.

امنیت
انسـان های  حتـی  و  موضوعـات  بـا  اینترنـت  در  می توانـد  شـما  فرزنـد 

شـود. مواجـه  خطرناکـی 

می توانیـد بـا انجـام برخـی اقدامـاِت احتیاطـِی ایمـن ماننـد چـک کـردِن 

تنظیمـاِت حریـم خصوصـی روی اپلیکیشـن هایی کـه فرزندتـان از آن هـا 

اسـتفاده می کنـد، چنیـن خطراتـی را کاهـش دهیـد. همچنیـن می توانیـد 

بـه او چگونگـی اسـتفاده ی ایمـن، مسـؤالنه و سـرگرم کننده از اینترنـت را 

بیاموزیـد؛ مثـاًل بـا او دراین بـاره صحبـت کنیـد کـه نبایـد جزئیـات زندگـی 

شـخصی اش را به صـورت آنالیـن بـا دیگـران بـه اشـتراک بگـذارد.

پیام های رسانه ای:

روی  می تواننـد  نمایـش  صفحه هـای  از  اسـتفاده  بـر  مبتنـی  رسـانه های 

کـودکان و رفتـاِر آن هـا اثرگـذار باشـند. مثـاًل بچه هـا می تواننـد تحـِت تأثیرِ 

رفتارهـای نادرسـت، کلیشـه های جنسـیتی، تصاویـر و زبان ِ خشـونت آمیزی 

کـه در برخـی تبلیغـات به کارگرفتـه می شـود، قـرار بگیرنـد و حتـی آن هـا را 

کنند. تقلیـد 

شـما می توانیـد بـا افزایـِش سـواِد رسـانه ای فرزندتـان احتمـاِل ایـن خطر را 

کاهـش دهیـد. به این ترتیـب او می توانـد پیامـی را کـه رسـانه ها منتقـل 

می کننـد، به درسـتی درک کنـد و حتـی آن را بـه پرسـش بکشـد.
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مــدت زمــان اســتفاده از صفحــه ی نمایــش )1( مــدت زمانــی ا ســت کــه 

روزانــه صــرِف اســتفاده از وســایلی می کنیــد کــه صفحــه ی نمایــش دارنــد؛ 

ــمند  ــی های هوش ــی، گوش ــای ویدیوی ــول بازی ه ــون، کنس ــد تلویزی مانن

و تبلت هــا. در اســتفاده از ایــن دســتگاه ها فوایــد و معایبــی وجــود 

ــاِل  ــامل ِاعم ــالم ش ــواده ی س ــک خان ــی ی ــیوه ی زندگ ــن ش دارد، بنابرای

نمایــش  صفحه هــای  از  اســتفاده  زمــان  مــدت  در  محدودیت هایــی 

می شــود. مــدت زمــاِن اســتفاده از صفحــه ی نمایــش می توانــد تعاملــی 

مثــل بــازی کــردن گیــم هــای ویدیوئــی باشــد.غیر تعاملــی مثــل 

ــد. ــون باش ــای تلویزی تماش

آموزنده مثل تکالیف درسی باشد.تفریحی مثل تماشای ویدیوهای 

سرگرمی باشد.

کودکان زیر ۱۸ ماه : اصال نباید استفاده کنند.

کــودکان بیــِن ۱۸ مــاه تــا ۲ ســال : بــا همراهــی بزرگســاالن برنامــه هــای 

باکیفیــت و مناســب ببیننــد )البتــه در صــورت ضرورت!(

کــودکان بزرگتــر از 5 ســال و نوجوانــان: کمتــر 

ــت  ــل و تبل ــا موبای ــاعت و ترجیح ــک س از ی

شــخصی نداشــته باشــند و تلویزیــون و بــازی 

را هــم در فضــای اتــاق هــای عمومــی انجــام 

دهنــد.

کودکان بین ۲ تا 5 سال : کمتر از یک ساعت، آن 

هم با همراهی والدین

جوانــان و بزرگســاالن: بــه مــدت زمــان طوالنــی مقابــل صفحــه 

ــتفاده از  ــه اس ــر 45 دقیق ــا ه ــد و ترجیح ــرار نگیرن ــش ق نمای

پــای صفحــه نمایــش بلنــد شــوند و ۱5 دقیقــه اســتراحت کننــد. 

ــد.  ــتفاده نماین ــده ۲۰/۲۰/۲۰ اس ــد از قاع ــی توانن ــن م همچنی

ــر از خــود  ــه ۲۰ متــری دورت یعنــی هــر ۲۰ دقیقــه، ۲۰ ثانیــه ب

نــگاه کننــد.

اعمال محدودیت استفاده از صفحه نمایش 
ِاعمال محدودیت زمانی یعنی اینکه حواستان به مدِت زمانی که فرزندتان جلوی صفحه های نمایش می گذراند باشد و از این مسئله اطمینان حاصل کنید 

که این زمان، مانِع خواب و سایرِ فعالیت هایی نشود که برای رشد و پرورش او مفیدند.

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

   اینفوگرافی مدت زمان مناسب در استفاده از صفحه ی نمایش
 برای سنین 0 تا 18 سال



علی علیمرادی

بازی هــای  بــا  مواجهــه  در  بزرگ ترهــا(  )همین طــور  کــودکان  اینکــه 

ــرای کاهــش  ویدئویــی آســیب پذیر هســتند درســت اســت امــا راه هایــی ب

آســیب و افزایــش فوایــد بــازی وجــود دارد کــه مــا را از نگرانی هــای 

منفعــل خــالص و به مواجهــه فعاالنــه در ایــن موضــوع راهنمایــی می کنــد.

•یکــی از مســائلی کــه بایــد توجــه شــود، اطــالع دقیــق از عالئــق و 
نیازهــای کودکتــان اســت. دقــت کنیــد عالئــق و نیازهــای او و نــه شــما! 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای

•همچنیــن درمــورد بازی هایــی کــه ایــن عالئــق و نیازهــا را تغذیــه 
می کنــد، تحقیــق کنیــد و اطالعــات مناســب و قابل قبــول کســب نماییــد.

ــه از کــودک خــود در  ــی هســتید ک ــر شــما جــزو آن دســته از والدین •اگ
مواجهــه بــا بازی هــای ویدئویــی جامانده ایــد و او خــود انتخابــش را کــرده 

اســت، حــاال بازهــم خیلــی دیــر نیســت، غیــر از دو مــورد بــاال شــما بایــد در 

ــام  ــه او انج ــی ک ــورد بازی های ــد درم ــه می توانی ــه ک ــن فرصــت! هرچ اولی

ــد. می دهــد، آگاهــی کســب کنی

ــان  ــه کودکت ــبت ب ــی نس ــما خیل ــر ش ــن! اگ ــنِ بازی و بازیک •تناســب س
توســط  کــه  ســنی  رده بندی هــای  از  حداقــل  نیســتید،  حســاس 

ــران  ــا در ای ــبختانه م ــه خوش ــن« ک ــدی س ــف رتبه بن ــتم های مختل »سیس

هــم داریــم )1(؛ اســتفاده کنیــد. رده بندی هایــی ماننــد مثبــت ۳ و ۷ و ۱۲ 

و ۱۵ و ۱۸ ازجملــه همیــن مواردنــد کــه در موقــع خریــد یــا دریافــت بــازی 

ــل کاری اســت  ــو حداق ــن الگ ــت ای ــه رعای ــد. البت ــت کنی ــه آن دق ــد ب بای

کــه شــما بایــد انجــام دهیــد و نــه بیشــتر! ایــن رده هــا مثــاًل »بــازی الــف 

ــال  ــر از ۱۲ س ــودکان کمت ــد ک ــما می گوین ــه ش ــا ب ــنی ۱۲+« تنه ــا رده س ب

ــازی  ــن ب ــد و ای ــد دی ــااًل آســیب جــدی خواهن ــازی احتم ــن ب از انجــام ای

بــرای نوجوانــان بیــش از ۱۲ ســال کمتریــن آســیب را به همــراه دارد؛ پــس 

ــازی! ــرای انجــام آن ب ــن ســن ب ــه بهتری ــزان آســیب و ن ــن می کمتری

•مناســب بــودن بازی هــا را در نظــر بگیریــد، ایــن »مناســب بــودن« شــامل 
هزینــه بــازی -کــه می توانــد شــامل قیمــت یــک بــازی و یــا پرداخت هــای 

درون برنامــه ای آن- باشــد، نیــاز بــه اینترنــت، امــکان گفتگــو و چــت کــردن، 

تبلیغــات بــازی و تناســب آن بــا بازیکــن نیــز می شــود.

ــا  ــز ب ــاال نی ــای ب ــت فعالیت ه ــر اس ــدان؛ بهت ــا فرزن ــدن ب ــازی ش •همب
ــا همراهــی در  ــدان انجــام شــود ام ــا فرزن ــل و همراهــی ب بیشــترین تعام

ــت  ــیرهایی اس ــی از اکس ــدان یک ــا فرزن ــدن ب ــازی ش ــردن و هم ب ــازی ک ب

ــی در  ــای جالب ــما چیزه ــم. ش ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ــه آن را ب ــه تجرب ک

ــان  ــدن را در ارتباطات ت ــازی ش ــر همب ــت و تأثی ــد یاف ــه خواهی ــن تجرب ای

ــان  ــه فرزندت ــا پیوســتن ب ــن مــوارد ب ــر ای ــرع ب ــد. ف ــد دی به وضــوح خواهی

ــد  ــد و حــرف میزن ــازی می کن ــا چــه کســی ب ــه او ب ــد ک ــد بفهمی می توانی

یک کپسول مراقبتی برای والدین!
در مواجهه فرزندان مان با بازی های ویدئویی چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
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ــی  ــه موضوعات ــورد چ ــان درم ــه بازیکن ــد ک ــد بفهمی ــن می توانی و همچنی

ــد.  ــوع لحــن مکالمــه ای دارن ــار و چــه ن ــوع گفت ــد، چــه ن ــت می کنن صحب

امیــدوارم این همــه دلیــل خوبــی باشــد تــا شــما همبــازی شــدن را امتحــان 

کنیــد.

ــان  ــا فرزندت ــرای شــما ی ــت ب ــی؛ شــاید کلمــه محدودی ــت زمان •محدودی
بایســتی  بــازی«  مصــرِف  »زمــان  به هرحــال  ولــی  نباشــد،  خوشــایند 

»مدیریــت« شــود. ایــن زمــان بایــد در جهــت کاهــش آســیب بــه حداقــل 

و افزایــش فایده-لــذت بــه حداکثــر باشــد، نبایــد هیچ کــدام را قربانــی 

کــرد. میــزان و اوقــات اســتفاده از صفحه نمایــش بســته بــه - ســن، 

میــزان فراغــت، میــزان دسترســی  بــه ســایر گزینه هــای جانشــین، امــکان 

اقتصــادی و همچنیــن عــدم تداخــل بــه ســایر جنبه هــای زندگــی معمــول 

بازی کــن - متفــاوت اســت.

ــه  •غیــر از محدودیــت زمانــی )مثــاًل ۲ ســاعت در روز( تعــداد مراجعــه ب
ــدت ۲  ــه م ــردن ب ــار بازی ک ــرد، یک ب ــت ک ــد مدیری ــز بای ــازی را نی ــک ب ی

ســاعت بی وقفــه، ســالمت فرزنــد شــما را بــه چالــش می کشــد. همین طــور 

ــدم  ــز ع ــار در روز( نی ــاًل ۱۰ ب ــازی )مث ــه ب ــه ب ــرر مراجع ــاد و مک ــداد زی تع

ــادل باشــید. ــس بازهــم متع ــراه دارد. پ ــز و بی نظمــی را هم تمرک

ــا  ــورد نه تنه ــن م ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــی؛ ب ــم خصوص ــه حری ــه ب •توج
مــردم عــادی کــه حتــی اغلــب افــراد سرشــناس نیــز دقــت الزم را ندارنــد. 

اینکــه یــک بــازی یــا برنامــه چــه دسترســی هایی بــه اطالعــات شــما دارد و 

چقــدر محیــط آن امــن اســت، از بدیهی تریــن ســؤاالت درمــورد یــک بــازی 

ــازی و ســطح  ــن ب ــواًل قوانی ــازی معم ــدگان ب ــه اســت. تولیدکنن ــا برنام ی

دسترســی بــه منابــع سیســتمی و اطالعــات کاربــر و نیــز نحــوه اســتفاده از 

ــه اطــالع بازی کــن می رســانند – ــازی ب ــل از نصــب ب ــن اطالعــات را قب ای

همان کــه همیشــه قبــل از خوانــدن، تیــک آن را می زنیــم و مــوارد را قبــول 

می کنیــم و نکســت! خریــد و یــا دانلــود بــازی از جاهــای غیرمطمئــن هــم 

احتمــال خطــرات امنیتــی را افزایــش می دهــد، مخصوصــًا بازی هایــی کــه 

توســط کســی غیــر از ناشــر اصلــی تغییــر داده شــده اند )معــروف بــه کــرک 

شــده، مــود شــده و حتــی محلــی و لوکاالیــز شــده(

•کنتــرل والدیــن؛ بــرای اطمینــان از رعایــت نــکات بــاال و امنیــت بیشــتر 

کــودکان اســتفاده از برنامه هایــی کــه بــا همیــن عنــواِن »کنتــرِل والدیــن 

)2(« در دســترس هســتند را پیشــنهاد می کنــم. ایــن برنامه هــا عمومــًا 

ــا ســایر  ــه ســایر بخش هــای گوشی هوشــمند ی ــزان دسترســی کــودک ب می

انــواع بــازی افــزار را رصــد می کننــد و می توانیــد از ایــن طریــق دسترســی 

کــودک خــود بــه برنامه هــا و بازی هــای غیــر مرتبــط و یــا نامناســب بــا او 

را مســدود کنیــد. همچنیــن نرم افزارهــای کنتــرل والدیــن زمــان اســتفاده 

از بازی هــا را نیــز به دقــت ثبــت می کنــد و زحمــت ثبــت در دفترچــه 

ــد! ــم می کنن ــما ک یادداشــت را از ش

آگاهــی  بــاال  مــوارد  از  بایســتی  خــود  مــادر،  و  پــدر  •غیرازاینکــه 
ــوارد را به تناســب ســن و درک  ــن م ــا ای ــًا الزم اســت ت داشته باشــند، حتم

کــودکان و نوجوانــان بــا آن هــا در میــان بگذارنــد. آگاه ســازی در ایــن 

خصــوص را وظیفــه خــود بدانیــد و امیــدی بــه ســایرین )سیســتم آموزشــی 

و تلویزیــون و...( نداشــته باشــید، کســی بیــش از شــما دلســوز فرزندانتــان 

ــان، صحبــت  ــی شــدن فرزندت ــل از قربان ــد دارم قب نیســت! همچنیــن تأکی

کــردن و آمــوزش درمــورد رعایــت ایمنــی در فضــای آنالیــن و عــدم انتشــار 

اطالعــات خصوصــی )ماننــد عکــس و آدرس و...( و مراجعــه بــه والدیــن در 

ــد. ــا حتــی احســاس خطــر را، شــروع کنی ــگام خطــر ی هن

ســعی کــردم در ایــن نوشــته کوتــاه بــرای والدینــی کــه تنهــا همیــن نوشــته 

ــا  ــه ب ــرای مواجه ــروری ب ــکات ض ــد ن ــه می کنن ــختی مطالع ــز به س را نی

بازی هــای ویدئویــی )رایانــه ای( را خالصــه کنــم؛ امــا توجــه داشــته باشــید 

ــن  ــما، ای ــوزانه ی ش ــه و دلس ــااراده، محققان ــه، ب ــا ورود فعاالن ــز ب ــه ج ک

مطلــب کوتــاه نیــز اثــر زیــادی نخواهــد داشــت.

)1( ایــن سیســتم توســط متخصصــان بنیــاد ملی بازی هــای رایانــه ای 

تدوین شــده و البتــه تفــاوت زیــادی بــا ســایر سیســتم های مرســوم 

رده بنــدی در کشــورهای مختلــف ماننــد آمریــکا، اروپــا و کــره جنوبــی 

ــان،  ــا ایرانی ــی م ــای اجتماع ــگ و هنجاره ــب فرهن ــا به تناس ــدارد، تنه ن

بومی ســازی شــده اســت. بــرای اطــالع بیشــتر می توانیــد بــه ســایت 
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ــودکان وابســته و  ــه ک ــد نســبت ب ــودکان توانمن ــران می دانســتند ک تبلیغ گ
مــورد قبــول والدیــن، مصرف کننــدگان بهتــری هســتند...یکی از روش هــای 
ــش دادن  ــودکان، کاه ــری ک ــه قدرت گی ــیدن ب ــتاب بخش ــرای ش ــانه ب رس
اقتــدار مراجــع قــدرت و والدیــن بــه خصــوص از دیــد مصرف کننــدگاِن 
ــه در  ــود ک ــانه ها ب ــرای رس ــه ب ــرح خالقان ــک ط ــن ی ــد. ای ــودک می باش ک

ــت. ــورت پذیرف ــری ص ــت انتقام گی جه

خودشــان  کــه  بچه هایــی 
می کننــد دانلــود  بــازی 

تبلیغات کودکان را هدف قرار گرفته اند!!!





چراغ زرد 
روشن است!

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