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  چكيده

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغيير و تحوالتي در سطح جهان هستيم كه اين تغييـرات بـر روي افـراد آن    

  جامعه اثر مي گذارد.

هـاي گروهـي مـي     افراد مي خواهند به نوعي، از تغيير و تحول جهان خود آگاه شوند كه در اين راستا رسانه

كمك بنمايند و از طريق اين رسانه ها بسياري از اطالعات را بدست آوريـم يكـي از ايـن دسـته      توانند به ما

رسانه ها تلويزيون ميباشد كه هر روز بيشتر و بيشتر جاي خود را در ميان باز كرده است. كمتـر خانـه اي را   

  ه نكنند.شاهد هستيم كه در آن تلويزيون نباشد و افراد خانواده از برنامه هاي آن استفاد

در ميان بييندگان و تماشاكنندگان تلويزيون فرزندان خانواده بيننده پر و پا قرص تلويزيون هستند تلويزيون 

مي تواند اثرات بسياري را بر روي دانش آموزان بگذارد كـه در بـين دختـران و پسـران و همچنـين سـنين       

برنامه هاي تلويزيـون مـي توانـد موضـوع      مختلف متفاوت است. اما چگونگي استفاده از اين رسانه و كيفيت

مهمي باشد مسئولين سينما نيز در نظر دارند با باال بردن كيفيت برنامه هاي خود اطالعات مفيد و مناسـبي  

در گروههاي سني مختلف بر جاي بگذارند، اما گاه با زياده روي در تماشاي اين وسيله و استفاده نـامطلوب،  

رد اين آثار ميتواند دانش آموزان را از انجام تكليف و يا به موقع خوابيدن باز دارد گذا آثار منفي را بر جاي مي

  و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقيت حاصل كنند.

تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانـش آمـوزان   «كه كنكاشي است پيرامون  اقدام پژوهي در اين 

سعي شده است واقعيات موجود، صورت پذيرفته است؛  ..هرستانش …آموزشگاه  ..توسط اينجانب  ..مقطع 

و با ارائه راهكـار هـاي مناسـب و مـديريت تماشـاي      بدون تعصب و اظهارنظر شخصي مورد مداقه قرار گيرد.

بايد اذعان نمود كه كار مـذكور خـالي از اشـكال    تلويزيون كيفيت تحصيلي دانش آموزان آموزشگاه باال برود.

حداقل توجهي است به اين موضوع كه ميتوان مسائل را با برخورد علمي و پژوهشـي مـورد   نخواهد بود ولي 

    بررسي قرار داد.
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  مقدمه

كتـاب   ياز مردم نگران شدند كه مبـادا جـا   ياريهمه جا را گرفت ، بس ونيزيكه تلو يوقت 1950يدر دهه 

سـرگرم كننـده    يمنفعل برنامـه هـا   يحرف نزنند و افراد، مصرف كننده  گري، خانواده ها د رديودرس را بگ

معتقدنـد كـه در    يتماعاز مفسران اج يخود را فراهم كنند . برخ يشوند ونتوانند خودشان موجبات سرگرم

  داشته است.             يكم اريبس ريتاث ونيزيمعتقدند كه تلو گريد يمنوال است ، بعض نيحال حاضر وضع به هم

كننـد . مطـا لعـات در     يتماشا مـ  ونيزيبانه روز حدود هفت ساعت تلوخانواده ها به طور متوسط درش اغلب

سـاعت در   مينوزادان هم روزانه نـ  يدهد كه حت يمختلف نشان م نيتوسط افراد سن ونيزيتلو يمورد تماشا

 ونيـ زيتلو ميساعت ونـ  چهارحدود  توسطان به طور مدانش آموز .  رنديگ يقرار م ونيزيتلو يمعرض تماشا

ان دانش آموز  نيكه عمالًدر ب ستين يعيوس راتييتغ يحد متوسط  نشان دهنده  نيد .البته اكنن يتماشا م

  شود.   يمشاهده م

مطا لعه  كيكنند .  يتما شا م وني زيروزانه شش تا هشت ساعت تلو ليتعط اميان در ادانش آموز از  يبعض

 يتماشـا مـ   ونيزيتلو شتريب ايار ساعت سوم آنها ، روزانه ، چه كيدانش آموزان نشان داده است كه  يبر رو

  كنند .  ينگاه نم ونيزيگاه تلو چيكنند و حدود ده در صد آن ها ه

 ايـ توجه صاحب نظران را به خود جلب كرده اسـت ، كـه آ   ونيزيتلو يكه در مورد اثرات آموزش يمهم سوال

مدرسه  طيان در محدانش آموز ه خانواده ، باعث خواهد شد ك طيدر مح يونيزيتلو يبرنامه ها ياصوالً تماشا

  ازخودنشان دهند؟ يبهتر يها تيفعال

 يبررسـ  نيرسد ، با وجود ا يسوال مشكل به نظر م نيا يوقانع كننده برا حيكردن جواب صح دايچند پ هر

دانش ودرس خواندن   ليموثر در امر تحص يرا به عنوان عامل ونيزيتواند وجود تلو يانجام شده نم قاتيتحق

خانـه باعـث    طيدر مح ونيزيكه وجود تلو ستيمسئله هنوز معلوم ن ني، ا گرين اثبات كند . از طرف داآموز 

كه در مدرسه  ياندانش آموز به دست آورند . البته معموالً  يان در مدرسه نمرات كمتردانش آموز شود  يم

 يرا در منـزل بـه تماشـا    از وقت آزاد خـود  ياريهستند كه اوقات بس يآورند ، كسان ينمرات بد به دست  م

 ي، تما شـا  گري، به عبارت د ستيوجه صادق ن چيهمسئله به  نيدهند ، اما عكس ا ياختصاص  م ونيزيتلو
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رفتـار   ي. بررسـ ستين يليبه دست آوردن نمرات بد ووضع نا مناسب تحص يعامل اصل ونيزيتلو اديمداوم وز

بـه   يونيـ زيتلو ياز حد برنامه ها شيب يموالً تماشانشان داده است كه مع ونيزيان در مقابل تلودانش آموز 

كه  ستين ديبع چياست . البته ه يروابط نامناسب انسان اي يناكام اياز فشار  يان ،حاكدانش آموز   ي لهيوس

شـود ، بـه وضـع     يمـ  ونيزيان به تلودانش آموز  ياز اندازه  شيكه باعث توجه ب نيا نيعوامل در ع نيهم

روبـه رو   يتيوضع نيكه با چن يدانش آموز در مدرسه لطمه بزند. در ضمن ممكن است  زيآن ها ن يليتحص

از  شيحاصـله بـ   يو ناراحت يناكام ري، تحت تاث ديآ يم شي، پ شيبرا يمشكالت يليشود واز جهت تحص يم

 يهـا برنامه  يراصرف تماشا يشتريبردواوقات ب يپناه م ونيزيواوهام تلو التيو تخ نيريش ي اي،به دن شيپ

  .زكنديانگ جانيه

  بيان مسئله

تلويزيون به عنوان يكي از وسايلي است كه تا به حال توانسته تعداد زيادي از افراد را به خود جلـب نمايـد و   

اثرات مثبتي بر جاي بگذارد اما به نظر مي رسد در كنار آن مشكالتي را هم ايجاد نموده است از قبيل (انجام 

ديـر خوابيـدن) پـس     –كـم تحركـي    -تماشاي مداوم تلويزيـون   –تلويزيون  دادن تكاليف در حين تماشاي

  برآنيم تا اين مسئله بررسي شود.

برنامه زماني دانش آموزان را به گونه اي تنظيم نمود كه حتي المقدور ساعات اختصاص يافته مثل برنامة  -1

  دازند.ان را تماشا كنند و بقية ساعات را به كارهاي ديگر خود بپردانش آموز

  اين تحقيق ميتواند موجب كنجكاوي و روحية جستجوگري و اجتماعي دانش آموزان را تقويت كند. -2

از طريق اين تحقيق مي توان به آنها فهماند كه بسياري از اطالعات را ميتوان از طريق تلويزيـون كسـب    -3

  كرد.

  هدف تحقيق

  هاي مخصوص خود عادت دادن و ملزم كردن دانش آموزان به ديدن برنامه -1

  بررسي و اثر برنامه هاي تلويزيون در باال بردن سطح آموزش دانش آموزان -2

  بررسي و اثر برنامه هاي تلويزيون در پايين آوردن سطح آموزش دانش آموزان -3
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  پرورش روحية كنجكاوي و اجتماعي در دانش آموزان. -4

اي مداوم تلويزيون ايجاد شده است از قبيل (كـم  بررسي مسائل و مشكالت دانش آموزان كه در اثر تماش -5

  بي دقتي در تكاليف) –دير خوابيدن  –تحركي 

  پيشينه تحقيقات انجام شده

تحقيقات انجام شده در اين راستا كه در جاهاي مختلف انجام شده و در فصلنامة تربيتي در مركز تحقيقات و 

  باشد كه عناوين آن به شرح ذيل ميبرنامه ريزي ادارة كل آموزش و پرورش موجود مي باشد 

  ان و نوجواناندانش آموزنظري اجمالي بر نتايج تحقيقات در زمينة تأثير تلويزيون بر  -

  در ايران دانش آموزمطالعه دربارة رابطه تلويزيون با  -

  متوسطه اول كاربرد وسايل ارتباط جمعي (تلويزيون) در امر يادگيري در مدارس  -

  ه نگرش دو گروه اجتماعي از دانش آموزان در مورد برنامه هاي تلويزيون مطالعه و مقايس -

  آموزش تلويزيوني -

   متوسطه اولبررسي اثرات برنامه هاي تدريس علوم تجربي توسط تلويزيون از نظر دانش آموزان دورة  -

  رسانه ها و وظايف جديد در تربيت معلم -

  راديو و تلويزيون در كشورهاي مختلف جهان -

  سنجش عالقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه هاي تلويزيون -

  توصيف وضعيت موجود

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت مي باشم . و هم اكنـون  ..مدت  ..آموزشگاه  …اينجانب 

ه از لحـاظ  نفر دانش آموز سر و كار دارم. با اينكه دانش آموزان اين آموزشگا ..…در آموزشگاه فوق الذكر با 

سطح علمي و فرهنگي در جايگاه قابل قبولي قرار دارند. ولي در سال تحصيلي اخير از همان ابتداي سـال بـا   

مراجعات پي در پي والدين و شكايت و نارضايتي آنها از فرزندشان مبني بر اينكه سـاعت زيـادي را در طـول    

باعث افت تحصيلي آنان شده اسـت. و كيفيـت   روز به تماشاي تلويزيون مي پردازند به طوري كه اين مسئله 

آموزشي و سطح علمي آنان نيز پايين آمده است. بعد از صحبت با مدير آموزشگاه و همچنين دبيران محترم 



 

 ٦

آنان نيز گفته هاي والدين دانش آموزان را تصديق كرده و بيان كردند كـه تماشـاي بـيش از حـد تلويزيـون      

رغبت دانش آموزان را به درس و مدرسه رغم بزند. بنا بر اين بنـده بـه   توانسته است. افت تحصيلي و كاهش 

عنوان معاون آموزشي مدرسه تصميم گرفتم با مديريت تماشاي تلويزيون با همكاري اوليـاي دانـش آمـوزان    

  افزايش سطح علمي و تحصيلي را براي آنان رقم بزنم.

  گرد آوري شواهد يك

از اين پژوهش بيـان چـه هسـت و چـه      منستفاده خواهد شد. هدف از روش توصيفي ا اقدام پژوهيدر اين 

خواهد بود و به منظور توصيف عيني و تحليل شرايط موجـود و  ترسـيم دقيـق خصوصـيات و صـفات يـك       

تا آنچه هست را بدون هيچگونه  مسعي دار اقدام پژوهي موقعيت با يك موضوع است به عبارتي ديگر در اين 

  م.و نتايج عيني از موقعيت بگير همذارش ددخالت يا استنتاج ذهني گ

از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است كه پس از كنكاش و جسـتجو دربـارة تـأثير     پژوهشدر اين 

دانش  30عصمت بعد از بررسي روي  متوسطه اولتماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع 

  تعميم داده شده است. نفر است. 178كه تعداد آنها  ، نتايج حاصله به كل دانش آموزان آموز 

 و گاهي نيزدر اغلب موارد تماس مستقيم با آزمودنيها كه اساس جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه است 

براي دستيابي به حقايق مربوط به گذشته، حال و يا پيش بيني وقايع و شرايط آينده از پرسشـنامه اسـتفاده   

با مصاحبه پرسشنامه در اغلب شرايط عملي تر و آسانتر است و به محقق امكـان مـي    در مقايسه شده است.

دهد تا نمونه هاي بزرگتر را مطالعه و بررسي كند از ديگر محاسن آن يكنواخت بودن آموزشي است كه براي 

ميـل  تكميل كردن پرسشنامه به آزمودنيها داده مي شود همچنين يكساني تقريبي شرايط آنان در موقـع تك 

كردن پرسشنامه است.در اين تحقيق جهت جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه كه مشتمل بر سـؤاالت  

بازپاسخ و بسته پاسخ مي باشد استفاده شد. از طريق اين پرسشنامه اطالعات مورد نظر با توجـه بـه فرضـيه    

  هاي مطرح شده كسب شد.
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  تجزيه و تحليل داده ها 

جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آماري توصيفي خالصه و طبقه بنـدي   در تجزيه و تحليل اطالعات

شده است و داده هاي جمع آوري شده را با تهيه و تنظيم جدول توزيع فراوانـي و درصـد خالصـه گرديـده     

  است.

دانـش آمـوزان بـه     يليتحص شرفتيبر مهارت مطالعه وپ ونيزيحاصل از از اثرات تلو ي جهي، نت يبه طور كل

  : راستيرح زش

  شود . يخواندن م يمهارت ها في، موجب تضع ون،يزياز حد تلو شيب يتماشا -1

 ياو را بـرا  ي زهيـ را پر كنـد ، ممكـن اسـت انگ   دانش آموز تمام اوقات روز  يونيزيتلو يچناچه برنامه ها -2

  .را در او به وجود آورد يخالق رهيوتفكر منفعالنه و غ شهيكند واند فيكشف مجهوالت تضع

ان اثـرات مثبـت   دانش آموز  يليتحص شرفتيبه مدت ده تا پانزده ساعت در هفته بر پ ونيزيتلو يتماشا -3

  است . ياثرات منف يحد دارا نياز ا شيب يدارد ، اما تماشا

متوسط ،  اي نييهوش پا يبهره  يبا افراد دارا سهيهوش باال در مقا يبهره  يبر افراد دارا ونيزياثرات تلو -4

  تر است.  يمنف

 ونيزيكمتر تلو يكنند ، در بزرگسال يم دايوبه طور زود رس مهارت خواندن پ نييپا نيكه در سن يافراد -5

  كنند.  يتماشا م

  شود. يم دهيكه كتاب فهم يشود ، در حال يم دهيعمدتاً د ونيزيتلو -6

 ياز انـدازه   شيبـ  يتماشـا  نشان داده است كـه معمـوالً   ونيزيان در مقابل تلودانش آموز رفتار  يبررس -7

  است.  يروابط نامناسب انسان اي يان ، عالمت  نا كامدانش آموز  ي لهيبه وس يونيزيتلو يبرنامه ها

از  جـه يكننـد ودر نت  ياسـتفاده مـ   شتريب ونيزيان باهوش تراز تلودانش آموز اول مدرسه ،  يدر سال ها -8

 ونيـ زي،تلو يسالگ زدهيكه پس از دوازده وس يد ، در حالبرن يم يادتريز يمطالب موجود در برنامه ها بهره 

بـاهوش   اندانش آموز و  رديگ يكند ذهن قرار م يان كم هوش تر و حتدانش آموز  يمورد استفاده  شتريب

  آورند.   يم  يچون كتاب ، روزنامه ، مجّله و... رو يتر به مطالب چاپ
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كتـاب   يان ونوجوانـان بـه مطالعـه    دانـش آمـوز    ژهيـ وافراد جامعه بـه   قيتشو يتواند برا يم ونيزيتلو -9

  استفاده كرد. يوكتابخوان

  توان با استفاده از آن كتاب خواند ، كاهش داده است . يرا كه م يوقت آزاد ونيزيتلو -10

 يدهـد،  در صـورت   يم شينما ونيزيكه تلو ييها وبرنامه ها لمياز ف يتوانند با آگاه يپدران ومادران م -11

 شيبـه خوانـدن اثـر كنـد نمـا      قيآن به صورت كتاب موجود باشد ، فرزنـدان خـود را تشـو    ي هياول كه آثار

  مطالعه سازد. زهيرا محرك و انگ ونيزيتلو

  يافته هاي تحقيق

 تيـ و ترب ميسـن تعلـ   نيتـر  حسـاس  ينوجـوان  نياست و سـن  تيو ترب ميابزار تعل نيتر از مهم يكي ونيزيتلو

 ريتـاث  دانـش آمـوز   چه خوب و چـه بـد در روح و روان    ونيزيتلو يها رنامهب بيترت نيا به.شود يمحسوب م

را تماشا كند و همه وقت خود  ونيزيتلو يها را آزاد بگذارند تا همه برنامه دانش آموز  دينبا نيوالد گذارد، يم

  كند. يا انهيرا يها يباز اي ونيزيتلو يها برنامه دنيرا صرف د

صـرف   يا انـه يرا يهـا  يباز اي ونيزيتلو يها برنامه يتماشا يان برادانش آموز كه  يشما هم در مورد زمان ايآ

  د؟ينگران هست كنند يم

 يها بـرا  از برنامه يو آموزنده است، اما برخ ديمف كنند يپخش م ونيزيكه از تلو ييها از برنامه يچه بعض اگر

  .نديرا بب ها آن برنامه دانش آموز كه  ستين يازياست و ن ديمف ريغ دانش آموز 

 دانـش آمـوز    يرو يراتيچـه تـاث   يا انـه يرا يهـا  يو باز ونيزيتلو يها از حد برنامه شيب يتماشا ديدان يم ايآ

  گذارد؟ يم

  وزن اضافه

دچار  جيبتدر شوند، يم انهيبا را يمشغول باز اي كنند يتماشا م ونيزياز دو ساعت تلو شيكه ب ياندانش آموز 

  .شوند يق مچا جهيوزن شده و در نت اضافه
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  در خواب ينظم يب

 كننـد،  يمـ  يا انـه يرا يهـا  يبـاز  اي ونيزيتلو يها برنامه يوقت خود را صرف تماشا شتريكه ب ياندانش آموز 

 جـه يكننـد. در نت  يبـاز  انـه يبا را اي ننديرا بب ونيزيتلو يها بمانند و برنامه داريوقت ب ريتا د دهند يم حيترج

  .شوند يم داريهم از خواب ب ريو د روند يرختخواب م هب ريها د شب

  ياخالق مشكالت

لحـاظ   ههم ب شوند، يم انهيبا را يسرگرم باز اي كنند يتماشا م ونيزياز دو ساعت تلو شيكه ب ياندانش آموز 

دچـار مشـكالت    كننـد،  يتماشـا مـ   ونيزيكه بندرت تلو ياندانش آموزاز  شتريب ،يو هم اخالق يروان -يروح

 رايـ دهنـد. ز  رارقـ  تيـ را مـورد آزار و اذ  گـر يد يها كنند و بچه يممكن است گستاخ يحت شوند يم ياخالق

  .ستيمناسب با سن آنها ن يا انهيرا يها يباز اي ونيزيتلو يها لميف يبرخ شينما

  يليتحص افت

 هند،د يمدرسه خود را درست و كامل انجام نم فيدارند، تكال انهيرا اي ونيزيكه در اتاقشان تلو ياندانش آموز 

دچـار   جـه يدر نت كنند، يم يا انهيرا يها يباز اي ونيزيتلو يها برنامه دنيوقت خود را صرف د شتريآنها ب رايز

را بهتـر و   شـان  فيندارنـد، تكـال   انـه يار ايـ  ونيزيكه در اتاقشان تلو ياندانش آموزاما  شوند، يم يليافت تحص

  .دهند يتر انجام م كامل

  زيآم خشونت يرفتارها

ممكن است  كنند، تماشا مي …و نمايس اي ونيزيو محرك را در تلو زيآم خشونت يها لميكه ف يانزدانش آمو

  از خود بروز بدهند. يزيآم خشونت يو رفتارها رنديقرار بگ ها لميف گونه نيا ريتحت تاث

و  هـا  لميفـ  گونـه  نيـ ا دنيد جهيوجود دارد. در نت زيآم هم اعمال خشونت يا انهيرا يها ياز باز يدر برخ البته

كـه اعمـال    كنـد  يباور م زين دانش آموز كرده و  كيتحر دايرا شد دانش آموز  فيروح حساس و لط ها، يباز

  حل مشكالت. يبرا ياست و هم راهكار ياز زندگ يهم بخش ز،يآم خشونت

 يها يباز اي ها لميشان فدانش آموز اجازه ندهند  يعنوان چيكه تحت ه ميكن يم هيتوص نيوالد هب نيوجود ا با

  تماشا كند. زيآم خشونت



 

 ١٠

  يگروه يها يباز شدن كم

. كننـد  يم يباز انهيبا را وستهيطور پ هب اي كنند يتماشا م ونيزيتلو يها از حد برنامه شيكه ب ياندانش آموز 

مـدت زمـان    ميتـوان  يآورنـد. چگونـه مـ    يرو يگروهـ  يها تيفعال اي يجمع يها يباز هممكن است بندرت ب

  م؟يرا كم كن يا انهيرا يها يباز اي ونيزيتلو يها مهبرنا يتماشا

  ونيزيكردن تلو  خاموش

اسـت   نيعادت كند ا ونيزيتلو يها برنامه دنيد هب دانش آموز تا  شود، يكه سبب م يليدال نيتر از مهم يكي

خـاموش   بهتـر اسـت، آن را   ديـ كن يتماشا نم ونيزيتلو يروز روشن باشد. اگر جد طور شبانهه ب ونيزيتلو كه

  .ديكن

 انـه يرا ايـ  ونيـ زياز تلو گـر يان ددانـش آمـوز   از  شتريدارند، ب انهيرا اي ونيزيكه در اتاقشان تلو ياندانش آموز

. پـس بهتـر   سـت يشـان ن  كه مناسب سن ننديرا بب ييها يباز ايها  ممكن است برنامه ي. حتكنند ياستفاده م

  .ديخارج كنان دانش آموز را از اتاق  انهيرا اي ونيزياست تلو

  ديغذا نخور ونيزيتلو يجلو هرگز

را بخورند،  يگريد يهر خوراك ايروشن است غذا  ونيزيكه تلو يهنگام ديان اجازه ندهدانش آموز  به گاه چيه

 يها برنامه دنيد بهممكن است  ايوزن شود  ممكن است متوجه نشود كه چقدر غذا خورده و دچار اضافه رايز

  .دينخور يزيچ ونيزيتلو يجلو نيابراعادت كنند. بن ونيزيتلو

  مدرسه فيتكال انجام

 ديـ هـا اجـازه نده   بچـه  به گاه چي. پس هشود يآنها محدود م يكاريزمان ب روند يمدرسه م بهها  كه بچه يوقت

  بكنند. يا انهيرا يها يباز اي ونيزيتلو يهمه وقت خودشان را صرف تماشا

شان است را تماشا  را كه مناسب سن ييها ا انجام بدهند بعد برنامهر شان فياول تكال دييآنها بگو بهاست  بهتر

  كنند.

ورزش  ايـ تماشا كنند، كتاب بخواننـد   ونيزيتلو وستهيطور پ به كه نيا يجابه ديكن قيان را تشودانش آموز 

  …كنند يبا دوستان خود باز ايكنند 
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  مناسب يالگو ارائه

 نيكه والـد  ي. وقتدهند يخود قرار م يرفتار يو آنها را الگو نندك يم دياز پدر و مادرشان تقل شهيهم ها بچه

وقتشـان   شتريكرده و ب ديها هم از آنها تقل بچه كنند، يم ونيزيتلو يها برنامه دنيوقت خود را صرف د شتريب

  .كنند يم ونيزيتلو يرا صرف تماشا

  يمدت كوتاه يبرا انهيو را ونيزيتلو كردن جمع

 ديـ خواه يشما در خانواده شـده اسـت و نمـ    يسبب اضطراب و نگران ونيزيتلو يها از برنامه يبرخ دنيد اگر

 ونيـ زيتلو يمدت كوتاه يبرا ديتوان ي) مزيآم خشونت يها (مثل برنامه نديها را بب از برنامه يبرخ دانش آموز 

را كه  ييها تا برنامه ديكن صختان مشدانش آموز  يروز در هفته را برا كي ديتوان يم اي ديرا جمع كن انهيرا اي

نتواند هـر   دانش آموز تا  ديرمز بگذار انهيرا اي ونيزيتلو يبرا ديتوان يم اي. نديمتناسب با سن خودش است بب

  .نديرا كه خواست بب يا برنامه

  در حد معمول ونيزيتلو دنيد

بكنند، بلكه  ونيزيتلو يها نامهبر دنيتمام وقت خود را صرف د ديها اجازه نده بچه بهكه امكان دارد  ييجا تا

 دانـش آمـوز    يرا بـرا  يزمـان خاصـ   كيـ  ايـ  ديـ تئاتر ببر اي نمايس بهها را  بچه د،يكن يزير هم برنامه بار كي

  .نديكه مناسب سن خودش است را بب ييها تا برنامه ديمشخص كن

كـه در طـول    ونيزيتلو يها كنند، از برنامه يكردن سع و كانال عوض شدن يعصبان يجا بهبهتر است  نيوالد

است را انتخاب  دانش آموز كه مناسب با سن  ييها كنند، سپس برنامه هيرا ته يفهرست شود يهفته پخش م

 ديبدان كه نيا ي. البته برانديبب ونيزيتلو تواند يم يبداند چه زمان دانش آموز اش بزنند تا  اتاق واريد بهكنند و 

  .ديمشاور صحبت كن كيبا  ند،يبب ندتوا يرا م يا چه برنامه دانش آموز 

  ديتماشا كن ونيزيها تلو بچه با

افتـاده اسـت بـا     لميكه در فـ  ياتفاقات ◌ٔ تماشا كنند و سپس درباره ونيزيها تلو با بچه نياست كه والد خوب

  شوند. ايصحبت و نظر او را جو دانش آموز 
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را عقب  لميف ديتوان يشما م قيطر نياز ا ديا كنها تماش اتفاق بچه بهو بعد  ديرا ضبط كن ونيزيتلو يها برنامه

و  ديـ دكمه متوقف را بزن ديصحبت كن لمياز ف يا صحنه ايموضوع  ◌ٔ درباره ديخواه يكه م يزمان اي ديجلو كن

 كـه  نيا ايخانواده  يها ارزش ◌ٔ ربارهطور مثال د به. ديصحنه صحبت كن ايآن موضوع  ◌ٔ درباره دانش آموز با 

    …واست  يخشونت كار بد

  فرزندان  يليبر افت تحص ونيزيتلو ياثرات تماشا -

: تماشايي بيش از اندازه ي برنامه ي تلويزيوني به وسيله ي كودكان ، حـاكي از فشـار يـا ناكـامي يـا      1 نكته

  روابط نامناسب انساني است .

ساعت )  بـر   2از ساعت در هفته ( به طورمتوسط روزانه كمتر  15تا  10: تماشاي تلويزيون به مدت  2 نكته

  پيشرفت تحصيلي كودكان اثرات مثبت دارد ، اما تماشاي بيش از حد داراي اثرات منفي است . 

طور كلي ، نتيجه گيريهاي حاصل از اثرات تلويزيون بر مهارتهاي مطالعه و پيشرفت تحصيلي دنـش آمـوز    به

  ): 37مجله تربيت ، ص  1377به شرح زير است ( بيابانگرد ،

اي بيش از حد تلويزيون ، به ويژه در سالهاي اوليه ي مدرسه ، موجب تضعيف مهارتهاي خوانـدن  تماش – 1

  كودكان مي شود . 

چنانچه برنامه هاي تلويزيوني تمام اوقات روز كودك را پر كند ، ممكن است انگيزه ي او را براي كشف  – 2

  ر او به وجود آورد . و انديشه وتفكر منفعالنه و غير خالق را د مجهوالت تضعيف كند

اثرات تلويزيون برافراد داراي بهره هوشي باال ، در مقايسه با افراد داراي بهره هوشي پايين يـا متوسـط ،    – 3

  منفي تر است .

   يريادگيو اختالالت  ونيزيتلو يرابطه تماشا

تر در خطر مشكالت  بيشكنند، در بزرگسالي  ساعت تلويزيون تماشا مي 4تا  3كه در روز بيشتر از  نوجواناني

  يادگيري و تمركز قرار دارند.

 2گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ساينس ديلي، كودكان و نوجوانان كشورهاي صنعتي به طور متوسط  به

  كنند. هاي سرگرم كننده را نگاه مي ها برنامه درصد آن 90كنند كه  ساعت يا بيشتر در روز تلويزيون تماشا مي
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هاي سرگرم كننده ممكن است به اين علت كه وقـت مطالعـه يـا انجـام      ارند: تماشاي برنامهتأكيد د محققان

  دهد، باعث ايجاد اختالل در يادگيري شود. تكاليف را به خود اختصاص مي

ها همچنين نياز كمي به فعاليت فكري داشته كه باعث اختالل در دقت هـم   اساس اين گزارش، اين برنامه بر

  م عالقه به مدرسه خواهد شد.شده و منجر به عد

انجام شده بود. نوجواناني كه در  1993تا  1983هاي  خانواده در سه مرحله بين سال 678تحقيقات روي  اين

  سال رسيده بودند. 33به ميانگين سني  2004تا  2001هاي  سال داشتند بين سال 18و  16، 14آن زمان 

  كردند. ساعت تلويزيون در روز تماشا مي 4تا  3درصد نوجوانان بيش از  33سالگي،  14 در

در گزارش خود نوشتند: افزايش زمان تماشاي تلويزيون در اين مدت به شدت باعث افـزايش خطـر    محققان

مشكالتي مانند شكست مداوم در انجام تكاليف، كسل شدن از مدرسه، عـدم موفقيـت در اتمـام دبيرسـتان،     

نوجوانـان بـه    تشويقتحصيالت دانشگاهي بوده است. بنابراين با گرفتن نمرات پايين و عدم رسيدن به سطح 

  تواند باعت كاهش قابل توجه اين خطرات شد. ساعت در روز، مي 3تماشا نكردن تلويزيون بيش از 

 يان چگـونگ دانـش آمـوز   مخصـوص   يبرنامـه هـا   رايداشته باشد ز ييباال يتواند نقش آموزش يم ونيزيتلو

سازند. اما هرچنـد   يو خالق آشنا م يليان را با افكار تخدانش آموز آموزد و  يا مخواندن و شمردن را به آنه

 شرفتيپساخت،  يفراهم م ونيزيتلو ينشستن كوك در پا يرا برا يمدت زمان مناسب "دانش آموز برنامه "

دانـش   ياامكـان را بـر   نيا دئو،يو بخصوص و يماهواره ا ونيزيتلو شتر،يب يكانال ها لياز قب يتكنولوژ يها

  بچسبند. ونيزيفراهم ساخته اند كه تمام روز به تلو آموز 

فلج كننده و مسحور  يريتاث يبلكه دارا ستيبخش ن كيتحر دانش آموز  يوجه برا چينه تنها به ه ونيزيتلو

 ازيـ رشـد بـه آن ن   ياطراف كـه بـرا   يايدن ميادراك آنها با لمس و ادراك مستق رايبچه هاست. ز يكننده رو

كنـد و بچـه هـا     يسروصدا را آرام م رپ يبچه ها ونيزيداند كه تلو يم يشود. هر پدر و مادر يقطع مدارند 

. وسوسـه  نندينشـ  يمـ  ونيـ زيبه تلو كينزد يليحواس آنها را پرت نكند، خ رونياز ب يزيچ نكهيا ياغلب برا

بـا آنـان را    يباز يانرژ ايكه پدر و مادر وقت  يان هنگامدانش آموز سرگرم كردن  يبرا ونيزياستفاده از تلو

و  يرشـد اجتمـاع   يرا كه برا نيبا والد يارتباط اجتماع زانيم ضوعمو نياست. متاسفانه ا يقو اريندارند بس
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مـادر   ايدهد. ممكن است زمان قصه خواندن كه در آن پدر  يفراوان دارد كاهش م تياهم دانش آموز  يزبان

كند و به  يخود استفاده م ليتخ يروياز ن دانش آموز كنند و  يمكتاب را دنبال  عيوقا دانش آموز به اتفاق 

دهد، كه  يم دئويو و ونيزيخود را به تماشا كردن تلو يجا جيشود، به تدر يم آشنابا كلمات مكتوب  جيتدر

اگر خـودش   ديباشد كه شا يخودش م يايراجع به دن يكننده اطالعات افتيتنهاست و در دانش آموز در آن 

  باشد. يشف كند لذت بخش تر مآنها را ك

برنامـه   يكه فقط اجازه تماشـا  هيتوج نيخود را با ا زين شمنديممكن است كه پدر و مادران اند يامروزه حت

و بـا دادن اجـازه    بنديدهند بفر يان خود مدانش آموز را به  يآموزش يان و برنامه هادانش آموز  ژهيو يها

  خود فراهم آورند. يرا برا يتبه فرزندانشان وقت فراغ نيتلوز يتماشا

  شود: يم دانش آموزتوسط  ريز يها تيمانع انجام فعال ونيزيتلو

  روزمره. يها تياطالعات و سپس استفاده از آن در موقع ليو تحل هي.       جستجو، غربال كردن و تجز1

  .فيظر ريغ اي فيخواه ظر ،يحركت يمهارت ها ني.       تمر2

  چشم و دست. يهماهنگ ني.       تمر3

  .رامونيپ طيدرك بهتر مح يزمان برا كياز دو در  شي.       استفاده ب4

  .يآموزش ديمف يپاسخ ها افتيسوال و در دني.       پرس5

  خود. يو استفاده از كنجكاو ي.       كاوشگر6

  .زهيانگ اي.       استفاده از ابتكار عمل 7

  .       پاسخ به چالش ها.8

  ئل..       حل مسا9

  .يلي.   تفكر تحل10

  .لي.   استفادهاز قوه تخ11

  .يارتباط يمهارت ها ني.   تمر12

  .يكالم ي.   بهبود مهارت ها13
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  .   خواندن و نوشتن.14

  سازنده بودن. اي.   خالق 15

  .ونيزيتلو ريلرزش تصو ليبدل يمدت طوالن يدر تمركز برا يي.   عدم توانا16

 ايـ رود  يبطور مداوم در زمان عقب و جلو مـ  اتيعمل ونيزيدر تلو رايز ،يالو متو ي. عدم رشد تفكر منطق17

  .رديگ يدر زمان صورت م يبطور مواز

  راه حل هاي پيشنهادي

  .كند يم قيخانواده را به تعامل با هم تشو يكار اعضا ني. اديرا خاموش كن ونيزيهنگام صرف غذا تلو - 1

  .ديدتان نگذاررا در اتاق فرزن وتريو كامپ ونيزيتلو - 2

  .ديبه عنوان پاداش استفاده نكن وتريبا كامپ يباز اي ونيزيتلو ياز تماشا - 3

  .ديممنوع اعالم كن وتريبا كامپ يو باز ونيزيتلو يتماشا ياز هفته را برا ييروزها - 4

  نيگزيجا يها تيفعال

انجـام   جـان، يپره يهـا  يبـاز  ايـ ورزش  ،يدوچرخه سوار ،يرو  ادهيمانند پ ،يخانوادگ يبدن تيفعال كي - 1

  .ديده

  .ديپرتحرك انجام ده تيفعال كي قهيدق 60در روز حداقل  ديكن يسع - 2

تـان را بـه    فرزنـدان  ديـ توان يم ني. همچنديگوش ده يقيبا هم به موس اي ديفرزندانتان كتاب بخوان يبرا - 3

  .ديكن قيتشو يكاردست كيدرست كردن  اي ينقاش دنينوشتن داستان، كش

  و نظارت بر آن راه حل هاي پيشنهادياي اجر

بعد از تحقيق و بررسي راه حل ها و راهكار هاي پيشنهادي روش ها و راه كار هـايي بـراي اوليـاء در منـزل     

جمع آوري گرديد كه مي بايست به آنها عمل نمايند . در اولين جلسه اولياء و مربيان اين راهكار ها بـه آنهـا   

  تصميم گرفتند به اين راهكار ها عمل نمايند. بيان گرديد و  اولياء نيز
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رغم  يخاص خود، عل يها يدگيچيبا تنوع كاربرد و پ ينو ظهور امروز يها . رسانهديان باشدانش آموزمراقب 

 تيريخطرات و مـد  نيبه ا نسبت نيوالد يبا خود به همراه دارند كه مستلزم آگاه زيرا ن يخطرات دشان،يفوا

  آن است.

و پـر از   بايز ييجعبه جادو نيهستند. ا ونيزيتلو يخود را مشغول تماشا يها ساعت نيشتريب اندانش آموز 

نخواهـد بـود اگـر     بيعج يليمجذوب كرده، پس خ زيشما را ن ياست كه حت يديجد يايدن جان،يرنگ و ه

 يتماشـا  شود. با دانستن چنـد نكتـه   كينزد ييجادو بهجع نيبه ا تواند يشما تا چه حد مدانش آموز  ديبدان

  .ديكن تيريتان را مد دانش آموز  ونيزيتلو

مشغول است،  ونيزيتلو دنيتا غروب به د فشياز مدرسه به خانه آمده و قبل از انجام تكالدانش آموز اگر  • •

 زيم اي خچاليدر  يو نصب آن بر رو يساعت يزير با برنامه ديتوان ي. مثال مديكار باز دار نياو را از ا ديكن يسع

  .ديكن يادآوريزمان استفاده را به او  زانيم ونيزيتلو

  .ديكن قيتشو دنيو او را به دانستن و پرس ديفرزندتان پخش كن يآموزنده را برا يها برنامه •

برنامـه دلخـواه از    كيمشخص تمام كند، سپس  يرا تا ساعت فشيتكال دياز او بخواه يبه صورت كامال جد •

  كند.را تماشا دانش آموز  يها برنامه

  باشد.دانش آموز  فيانجام دادن تكال قيدرست و دق يبرا يقيتشو تواند يم ونيزيتلو_يتماشا 

و  ديكن ونيزيتلو نيگزيرا جا حيو تفر يكار فقط و فقط به عهده شماست، باز نيا د؛يبرو عتيبه آغوش طب •

  كند. هيتخل يخود را در باز جاناتيهدانش آموز  ديبگذار

  .ديببر حيخود را به پارك و تفردانش آموز استراحت كوتاه،  كيو  فيبعد از انجام تكال و دينيبچ يا برنامه 

 يهـا  يدر بـاز  يخـوب  بيرق ديتوان ي. شما مدياستفاده كن يفكر_يها ياز باز ديرفتن ندار رونياگر امكان ب •

  .ديتان باش اندانش آموز  يبرا يفكر

  . ديمشغول كن يگريرا به كار ددانش آموز ب او نبود، مناس يا اگر برنامه د؛يرا خاموش كن ونيزيتلو •

شان روشن است بهتر است  منزل ونيزيو چهار ساعته تلو ستيكه ب ديهست ياگر شما هم از آن دسته كسان •

  تان تكرار نشود. فرزندان يبرا هيرو نيتا ا ديعادت را ترك كن نيا
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  . ديكن قياو را به كتاب خواندن تشو د؛يكن نيگزيجا يا برنامه •

در  زيـ انگ جـان يه يكند كه ماجراهـا  فيشما تعر يبرا ديو بخواه ديرياو كتاب بگ يبرا اتشيبا توجه به روح

  كتاب از چه قرار است. 

  گرد آوري شواهد دو

بعد از اجراي راه حل هاي بيان شده توسط اولياء ، متوجه شدم كه آنهـا از وضـعيت كنـوني دانـش آمـوزان      

نيز از وضعيت تحصيلي دانش آموزان راضي و خوشنود بودند. همچنين مدير محتـرم  راضي هستند و دبيران 

آموزشگاه از اينكه مي ديد دانش آموزان زمان كمتري را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند و در بقيـه  

اوقات به درس خواندن مشغول مي شوند بسيار راضي و خوشنود بود.وضعيت درسي و تحصيلي دانش آموزان 

  روز به روز بهتر  مي شد و دبيران از وضعيت پيش آمده خوشحال بودند.

  نتيجه گيري

ان و نوجوانان به طور كلي يك پديدة اجتماعي خـوب  دانش آموزاز ديدگاه علمي نمي توان تلويزيون را براي 

اير طبقـات  ان و نوجوانـان (و حتـي سـ   دانـش آمـوز  يا بد دانست هر گاه قرار باشد تأثير تلويزيون را بـر روي  

  اجتماعي) مورد بحث و بررسي قرار گيرد سه عامل جداگانه بطور معين و مشخص بايد در نظر گرفته شود.

  اين سه عامل عبارتند از:

  نوع برنامه تلويزيوني -

   يا نوجوان مورد نظر (گيرندة پيام ) دانش آموز -

دانـش  برنامة تلويزيوني بوده اسـت.  يا نوجوان تحت شرايط آن تماشاگر  دانش آموزموقعيت بخصوصي كه  -

وجود غير فعال نيست كه تلويزيون به تنهايي بتواند روي او عمل كند او بر عكس عامل فعالي است كه  آموز

از ميان برنامه هاي تلويزيوني آنچه را كه مناسب با عالئق و احتياجات اوست انتخاب مي كنـد بنـابراين مـي    

  تاون اينطور بيان كرد كه :

كه آن را مشاهده مي كنند به يـك   دانش آموزانيك برنامه معين تلويزيوني نمي تواند بر روي تمام  –الف  

  صورت تأثير گذارد.
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معين از تمام برنامه هاي تلويزيوني كه مشاهده مي كند به يك صورت و انـدازه متـأثر    دانش آموزيك  –ب 

  نمي شود 

  دانش آموزان چه نقشي مي تواند داشته باشد.حال اين مسئله كه تلويزيون در يادگيري تحصيلي 

اگر دانش آموزان در هنگامي كه مي خواهند به تكاليف درسي خود برسند اتـاقي جـدا از محـل اجتمـاع      -1

افراد خانواده داشته باشند مي توان آنها را وادار ساخت بدون توجه بـه روشـن بـودن تلويزيـون بـه كارهـاي       

ورت اگر اتاق يا محل كار طفل و نوجوان به اتاق نشيمن نزديك اسـت و در  درسي خود بپردازند در غير اينص

  نتيجه صداي تلويزيون ايجاد مزاحمت مي كند مشكل اصلي به جاي خود باقي است.

تماشاي مداوم تلويزيون تا حدي وقت خواب و ساعت به رختخواب رفتن آنها را تغييـر داده و مـي توانـد     -2

  س و در نتيجه يادگيري دانش آموزان شود.موجب خستگي هاي بعدي در كال

دانش آموزان كه به داليل مختلف شوق و رغبت كافي براي پيگيري درس در منزل ندارند و نمي خواهند  -3

ها و بهانه هاي مناسبي هستند تـا خـود را    يا نمي توانند تكاليف خود را با عالقه انجام دهند به دنبال فرصت

سيله اي كه بتوانند براي سرگرمي و گريز از انجام تكاليف استفاده مي كنند وقتـي  مشغول دارند آنها از هر و

تلويزيون در اختيار آنها نيست، به بازي هاي مختلف مي پردازند. البته تلويزيون به دليل كشـش و جـذابيت   

اندن نيست و يا نوجوان آماده درس خو دانش آموزبيشتر، سرگرمي آنها را فراهم مي نمايد و در نتيجه وقتي 

  شور و شوق اين كار را ندارد زودتر به دام تلويزيون مي افتد.

دانش آموزان چه دختر و چه پسر دوست ندارند فقط برنامه مخصوص به خود را تماشا كنند و همينطور  -4

و كه بيان شده بود فقط ديدن برنامه خودشان اطالعات كافي را به آنها نمي دهد و يا سـؤال برانگيـز نيسـت    

مي خواهند تمام برنامه هاي تلويزيوني به صورت كامل يا نيمه كامل تماشا كنند كه اين در صورتي مي تواند 

مؤثر و مفيد باشد كه دانش آموزان ساعت به خصوصي را به تماشاي تلويزيون بپردازند و برنامه زماني خاص 

  را براي خود بعد از مدرسه داشته باشند.

پسـر) تشـنه فراگيـري مطالـب جديـد هسـتند        -چهارم و پنجم دبستان (دختـر  دانش آموزان در سنين -5

همچنين گنجينه لغات آنها در اين سنين به سرعت گسترده مـي شـود آنهـا نـه تنهـا از تلويزيـون بلكـه از        
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معلمين و حتي با خواندن كتاب هاي مختلف اطالعات را به دست مي آورند اگرچـه تلويزيـون مـي     -والدين

ب اطالعات كمك مهمي به آنها كرده اما آنها دوست دارند اطالعاتي را كه به دست مي آورنـد و  تواند در كس

والدين و اشخاصـي كـه دانـش     -يا سؤالي كه به ذهنشان مي رسد بالفاصله به جواب آن برسند پس معلمين

  آموز سريع تر مي تواند به آن دسترسي داشته باشد منبع بهتري مي باشد.

ادر تلوزيون را به صورت مشكلي در محيط خانواده احساس مي كنند الزم اسـت مسـؤليت   وقتي پدر و م -6

ثمر پرهيز كنند، پـدران و مـادران مسـؤل     اصلي و اساسي را تنها خود بر عهده بگيرند و از چارچوب هاي بي

ز ايـن  محيط رواني و فيزيكي زيست و گذران فرزندان خود هستند و با اينكه تلوزيون تنها بخـش كـوچكي ا  

محيط را به خود اختصاص داده، اما بايد تحت كنترل و نظارت آنها باشد آنها نمي تواننـد نسـبت بـه وجـود     

تلوزيون در خانه بي اعتنا باشند پس اوالً: بايد بچه ها را مقيد به ديدن آنچه به خود آنها تعلق دارد ساخت و 

نند اين كار بايد با آگاهي و دقت كامل صورت گيـرد و  ثانياً: اگر مي توانند برنامه هاي ديگر را نيز مشاهده ك

نوع و زمان برنامه معلوم باشد بنابراين پدران و مادراني كـه وجـود تلوزيـون را در محـيط خـانواده هـا تـابع        

مقررات و مطابق با مسائل زندگي خود مي دانند به فرزندان خود قبوالنده اند كه از اين وسيله تفريحي بايـد  

توان  نه و با توجه به برنامه كلي خانواده استفاده كرد و بهره مند شد (در صورت استفاده بجا ميمنطقي، عاقال

طوري از آن استفاده كرد كه نه لطمه اي به درس آنها بزند و برعكس بتوانند حداكثر بهـره از آن را ببرنـد و   

ممكن نمي شود مگر بـا نظـارت    به عنوان يك راهنما و راهگشا در حل مسائل و سؤاالت خود بدانند كه اين

  والدين).

 

 

  

  

  

  

 



 

 ٢٠

  پيشنهادات

  پيشنهادات عملي: -الف

پدران و مادران در مورد جلوگيري از اثرات نامناسب برنامه هاي تلوزيوني بايد سعي كنند از طرق مختلف  -1

ند تـا بـا   احساس محبت و اطمينان خاطر را در فرزندان خود به وجود بياورند و در ضمن به ايشان كمك كن

  همساالن خود روابط صميمانه برقرار سازند.

بيشتر به منظور سرگرم شدن و از سنين ده، يازده سالگي به بعد، به خاطر اينكه كنجكاوي  دانش آموزان -2

هاي خود را در مورد دنياي غريب و ناآشناي بزرگساالن ارضا كنند، تماشاي برنامه هايي را كه در اصل براي 

  بال مي كنند، پس بايد به كنجكاوي هاي آنها توجه و در جهت صحيح ارضا شود.آنها  نشده دن

براي اينكه بتوان از برنامه هاي تلوزيوني براي فعاليت هاي ابتكاري و فكري استفاده كـرد الزم اسـت بـه     -3

  عنوان جزئي از يك تشكيالت صحيح و منظم مورد بهره برداري قرار گيرند.

در تمام ساعات شب و روز بي ترديد افراد را از مطالعه، نوشتن و سـاير امـور الزم بـاز    استفاده از تلوزيون  -4

مي دارد. در حالي كه انتخاب يكي دو برنامه مناسب در روز به ساير فعاليت هاي ثمربخش زندگي نيز تنوع و 

دا مورد توجه قرار تازگي مي بخشد پس چه بهتر كه از همان اوايل كنترل و نظمي در كار باشد و از همان ابت

گيرد، در صورتي كه پدر و مادر و بچه ها بي جهت تلويزيون را جانشين ساير فعاليت هاي زندگي خود سازند 

  جبران آن در آينده مشكل و غير ممكن خواهد بود.

چه خوب است كه انجام پروژه و تكاليف منظور گردد، بعد از اينكه تماشـاگران خردسـال متوجـه شـدند      -5

ها چيست و با چه هدف هايي از تلويزيون اجرا مي شود بايد از آنها خواست در طـول هفتـه اسـامي و     برنامه

مشخصات كليه برنامه هايي را كه با اين خصوصيات از كانال ها پخش مي شود بـر روي كاغـذ بياورنـد و در    

اراي منافع مهم رواني حقيقت ليست جامعي از آنها تهيه كنند و مي توان روش نمايش و ايفاي نقش را كه د

انتخاب شـده و   دانش آموزانو تربيتي است به كار گرفت، سعي شود موضوع از ميان برنامه هاي مورد عالقه 

  به پيشنهاد اكثريت شركت كنندگان باشد.



 

 ٢١

ان عرضه مي كنند، ممكن است با الگوهايي كـه از پـدر و   دانش آموزبرنامه هاي تلويزيوني آنچه را كه به  -6

اطرافيان خود به دست مي آورند تفاوت داشته باشد تأثير تلويزيون بيشتر در موارد و موقعيـت هـايي    مادر و

خود را نسبت به محتواي برنامه هـا روشـن و آگـاه نكـرده و تماشـاگران       دانش آموزانمي باشد كه والدين، 

و مجـازات، در مـورد    خردسال داراي تجربيات كمي هستند، بايد كوشش كرد به جاي استفاده از طريق منع

  هاي مثبت و ثمربخشي وارد شد و بهره برداري كرد. تماشاي تلويزيون از راه

تا آنجا كه امكان دارد سعي شود دانش آموزان تكاليف خود در حين تماشاي تلويزيون انجام ندهند، انجام  -7

آنهـا در دروس و نامرتـب   تواند باعث كندي پيشـرفت   تكاليف خواندن درس همزمان با تماشاي تلويزيون مي

  شدن تكاليف آنها شود.

مسؤلين و دست اندركاران پخش برنامه هاي تلويزيون مي توانند تذكراتي را در جهت استفاده مناسب از  -8

  تلويزيون به دانش آموزان بدهند.

  پيشنهاد به محققان بعدي -ب

هتر از آنچه هسـت و يـا بـدتر از آن    دانش آموزان گاه به علت ترس از معلمين ممكن است به جواب ها ب -1

مخصوصاً اگر در كـالس   متوسطه اولجواب دهند و براي اينكه اين مسئله به وجود نيايد مي توان در مقطع 

هاي پايين تر مي خواهيم اين تحقيق انجام گيرد دو پرسشنامه تهيه شود، كه هم به والدين و هم به دانـش  

  ب صحيح تري دست يافت.آموزان داد تا با مقايسه آنها به جوا

محققين بعدي مي توانند اين تحقيق را در بين دانش آموزاني كه تلويزيون را تماشا مي كننـد و آنهـايي    -2

كه تلويزيون را تماشا نمي كنند انجام دهند تا فوايد و مضرات آن روشن تر شود اگرچه دانـش آمـوزاني كـه    

  ر مي گيرند و همه از اين رسانه استفاده مي كنند.تلويزيون تماشا نمي كنند به ندرت در دسترس قرا
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