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  چکیده

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحوالتی در سطح جهان هستیم که این تغییررات برر روی افرراد آن    

 جامعه اثر می گذارد.

هرای گروهری مری     افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه

کمك بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطالعات را بدست آوریرم یکری از ایرن دسرته      توانند به ما

رسانه ها تلویزیون میباشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمترر خانره ای را   

 ه نکنند.شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاد

در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون 

می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد کره در برین دخترران و پسرران و همچنرین سرنین       

برنامه های تلویزیرون مری توانرد موضرو       مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت

مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با باال بردن کیفیت برنامه های خود اطالعات مفید و مناسربی  

در گروههای سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نرامطلوب،  

رد این آثار میتواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد گذا آثار منفی را بر جای می

 و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع »که کنکاشی است پیرامون   پژوهشدر این 

سعی شده است واقعیات موجود، بردون  صورت پذیرفته است؛  ..هرستانش …آموزشگاه  ..توسط اینجانب  ..

و با ارائه راهکار های مناسب و مدیریت تماشرای تلویزیرون   تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.

باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال نخواهد برود  کیفیت تحصیلی دانش آموزان آموزشگاه باال برود.

حداقل توجهی است به این موضو  که میتوان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسری قررار   ولی 

   داد.
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 دی :کلینکات 

تحصیلیوضعیت  –مشاهده تلویزیون مدیریت  –اموز دانش 
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 مقدمه
کتراب   یاز مردم نگران شدند که مبرادا جرا   یاریهمه جا را گرفت ، بس ونیزیکه تلو یوقت 0951یدر دهه 

سررگرم کننرده    یمنفعل برنامره هرا   یحرف نزنند و افراد، مصرف کننده  گری، خانواده ها د ردیودرس را بگ

معتقدنرد کره در    یتماعاز مفسران اج یخود را فراهم کنند . برخ یشوند ونتوانند خودشان موجبات سرگرم

 داشته است.             یکم اریبس ریتاث ونیزیمعتقدند که تلو گرید یمنوال است ، بعض نیحال حاضر وضع به هم

کننرد . مطرا لعرات در     یتماشا مر  ونیزیبانه روز حدود هفت ساعت تلوخانواده ها به طور متوسط درش اغلب

سراعت در   مینوزادان هم روزانه نر  یدهد که حت یمختلف نشان م نیتوسط افراد سن ونیزیتلو یمورد تماشا

 ونیر زیتلو میساعت ونر  چهارحدود  توسطان به طور مدانش آموز .  رندیگ یقرار م ونیزیتلو یمعرض تماشا

ان دانش آموز  نیکه عمالًدر ب ستین یعیوس راتییتغ یحد متوسط  نشان دهنده  نید .البته اکنن یتماشا م

 شود.   یمشاهده م

مطا لعه  كیکنند .  یتما شا م ونی زیروزانه شش تا هشت ساعت تلو لیتعط امیان در ادانش آموز از  یبعض

 یتماشرا مر   ونیزیتلو شتریب ایار ساعت سوم آنها ، روزانه ، چه كیدانش آموزان نشان داده است که  یبر رو

 کنند .  ینگاه نم ونیزیگاه تلو چیکنند و حدود ده در صد آن ها ه

 ایر توجّه صاحب نظران را به خود جلب کرده اسرت ، کره آ   ونیزیتلو یکه در مورد اثرات آموزش یمهم سوال

مدرسه  طیان در محدانش آموز ه خانواده ، باعث خواهد شد ک طیدر مح یونیزیتلو یبرنامه ها یاصوالً تماشا

 ازخودنشان دهند؟ یبهتر یها تیفعال

 یبررسر  نیرسد ، با وجود ا یسوال مشکل به نظر م نیا یوقانع کننده برا حیکردن جواب صح دایچند پ هر

دانش ودرس خواندن   لیموثر در امر تحص یرا به عنوان عامل ونیزیتواند وجود تلو یانجام شده نم قاتیتحق

خانره باعرث    طیدر مح ونیزیکه وجود تلو ستیمسئله هنوز معلوم ن نی، ا گرین اثبات کند . از طرف داآموز 

که در مدرسه  یاندانش آموز به دست آورند . البته معموالً  یان در مدرسه نمرات کمتردانش آموز شود  یم

 یرا در منرزل بره تماشرا    از وقت آزاد خرود  یاریهستند که اوقات بس یآورند ، کسان ینمرات بد به دست  م

 ی، تما شرا  گری، به عبارت د ستیوجه صادق ن چیهمسئله به  نیدهند ، اما عکس ا یاختصاص  م ونیزیتلو

رفترار   ی. بررسر ستین یلیبه دست آوردن نمرات بد ووضع نا مناسب تحص یعامل اصل ونیزیتلو ادیمداوم وز
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بره   یونیر زیتلو یاز حد برنامه ها شیب یموالً تماشانشان داده است که مع ونیزیان در مقابل تلودانش آموز 

که  ستین دیبع چیاست . البته ه یروابط نامناسب انسان ای یناکام ایاز فشار  یان ،حاکدانش آموز   ی لهیوس

شرود ، بره وضرع     یمر  ونیزیان به تلودانش آموز  یاز اندازه  شیکه باعث توجّه ب نیا نیعوامل در ع نیهم

روبره رو   یتیوضع نیکه با چن یدانش آموز در مدرسه لطمه بزند. در ضمن ممکن است  زیآن ها ن یلیتحص

از  شیحاصرله بر   یو ناراحت یناکام ری، تحت تاث دیآ یم شی، پ شیبرا یمشکالت یلیشود واز جهت تحص یم

 یهرا برنامه  یراصرف تماشا یشتریبردواوقات ب یپناه م ونیزیواوهام تلو التیو تخ نیریش ی ای،به دن شیپ

 .زکندیانگ جانیه

 بیان مسئله

تلویزیون به عنوان یکی از وسایلی است که تا به حال توانسته تعداد زیادی از افراد را به خود جلرب نمایرد و   

اثرات مثبتی بر جای بگذارد اما به نظر می رسد در کنار آن مشکالتی را هم ایجاد نموده است از قبیل )انجام 

دیرر خوابیردن( پرس     –کرم تحرکری    -تماشای مداوم تلویزیرون   –تلویزیون  دادن تکالیف در حین تماشای

 برآنیم تا این مسئله بررسی شود.

برنامه زمانی دانش آموزان را به گونه ای تنظیم نمود که حتی المقدور ساعات اختصاص یافته مثل برنامة  -0

 دازند.ان را تماشا کنند و بقیة ساعات را به کارهای دیگر خود بپردانش آموز

 این تحقیق میتواند موجب کنجکاوی و روحیة جستجوگری و اجتماعی دانش آموزان را تقویت کند. -2

از طریق این تحقیق می توان به آنها فهماند که بسیاری از اطالعات را میتوان از طریق تلویزیرون کسرب    -3

 کرد.

 توصیف وضعیت موجود

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم . و هم اکنرون  ..مدت  ..آموزشگاه  …اینجانب 

ه از لحرا   نفر دانش آموز سر و کار دارم. با اینکه دانش آموزان این آموزشگا ..…در آموزشگاه فوق الذکر با 

سطح علمی و فرهنگی در جایگاه قابل قبولی قرار دارند. ولی در سال تحصیلی اخیر از همان ابتدای سرال برا   

مراجعات پی در پی والدین و شکایت و نارضایتی آنها از فرزندشان مبنی بر اینکه سراعت زیرادی را در طرول    
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باعث افت تحصیلی آنان شده اسرت. و کیفیرت   روز به تماشای تلویزیون می پردازند به طوری که این مسئله 

آموزشی و سطح علمی آنان نیز پایین آمده است. بعد از صحبت با مدیر آموزشگاه و همچنین دبیران محترم 

آنان نیز گفته های والدین دانش آموزان را تصدیق کرده و بیان کردند کره تماشرای بریش از حرد تلویزیرون      

رغبت دانش آموزان را به درس و مدرسه رغم بزند. بنا بر این بنرده بره   توانسته است. افت تحصیلی و کاهش 

عنوان معاون آموزشی مدرسه تصمیم گرفتم با مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیرای دانرش آمروزان    

 افزایش سطح علمی و تحصیلی را برای آنان رقم بزنم.

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 بردن سطح کیفی آموزشی و یادگیری دانش آموز از طریق مدیریت مشاهده تلویزیونباال 

 جزئیاهداف 

 های مخصوص خود عادت دادن و ملزم کردن دانش آموزان به دیدن برنامه -0

 بررسی و اثر برنامه های تلویزیون در باال بردن سطح آموزش دانش آموزان -2

 بررسی و اثر برنامه های تلویزیون در پایین آوردن سطح آموزش دانش آموزان -3

 پرورش روحیة کنجکاوی و اجتماعی در دانش آموزان. -4

ای مداوم تلویزیون ایجاد شده است از قبیل )کرم  بررسی مسائل و مشکالت دانش آموزان که در اثر تماش -5

 بی دقتی در تکالیف( –دیر خوابیدن  –تحرکی 

 وضع مطلوب (با شاخص )مقایسه 

مقایسه با وضع مطلوب دانش اموزان باید بیشتر برنامه های مخصوص به خود و مفید را مشاهده کننرد و  در 

 وضعیت درسی آنها بهبود یابد .
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 آوری اطالعاتجمع 

از این پژوهش بیان چه هست و چه خواهرد   منستفاده خواهد شد. هدف از روش توصیفی ا پژوهش در این 

بود و به منظور توصیف عینی و تحلیل شرایط موجود و  ترسیم دقیق خصوصیات و صفات یك موقعیرت برا   

تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا  مسعی دار اقدام پژوهی یك موضو  است به عبارتی دیگر در این 

 م.و نتایج عینی از موقعیت بگیر همذارش داستنتاج ذهنی گ

از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که پس از کنکاش و جسرتجو دربرارت ترأثیر     پژوهشدر این 

،  دانش آموز  31بعد از بررسی روی  متوسطه اولتماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع 

 تعمیم داده شده است. نفر است. 078که تعداد آنها  نتایج حاصله به کل دانش آموزان

 و گاهی نیزدر اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنیها که اساس جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه است 

برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته، حال و یا پیش بینی وقایع و شرایط آینده از پرسشرنامه اسرتفاده   

با مصاحبه پرسشنامه در اغلب شرایط عملی تر و آسانتر است و به محقق امکران مری    در مقایسه شده است.

دهد تا نمونه های بزرگتر را مطالعه و بررسی کند از دیگر محاسن آن یکنواخت بودن آموزشی است که برای 

میرل  تکمیل کردن پرسشنامه به آزمودنیها داده می شود همچنین یکسانی تقریبی شرایط آنان در موقرع تک 

کردن پرسشنامه است.در این تحقیق جهت جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه که مشتمل بر سرااالت  

بازپاسخ و بسته پاسخ می باشد استفاده شد. از طریق این پرسشنامه اطالعات مورد نظر با توجره بره فرضریه    

 های مطرح شده کسب شد.

 پیشینه تحقیقات انجام شده

تحقیقات انجام شده در این راستا که در جاهای مختلف انجام شده و در فصلنامة تربیتی در مرکز تحقیقات و 

 باشد که عناوین آن به شرح ذیل میبرنامه ریزی ادارت کل آموزش و پرورش موجود می باشد 

 ان و نوجواناندانش آموزنظری اجمالی بر نتایج تحقیقات در زمینة تأثیر تلویزیون بر  -

 در ایران دانش آموزمطالعه دربارت رابطه تلویزیون با  -

 متوسطه اول کاربرد وسایل ارتباط جمعی )تلویزیون( در امر یادگیری در مدارس  -
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 ه نگرش دو گروه اجتماعی از دانش آموزان در مورد برنامه های تلویزیون مطالعه و مقایس -

 آموزش تلویزیونی -

  متوسطه اولبررسی اثرات برنامه های تدریس علوم تجربی توسط تلویزیون از نظر دانش آموزان دورت  -

 رسانه ها و وظایف جدید در تربیت معلم -

 رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان -

 سنجش عالقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون -

 یافته های تحقیق

 تیر و ترب میسرن تعلر   نیترر  حسراس  ینوجروان  نیاست و سرن  تیو ترب میابزار تعل نیتر از مهم یکی ونیزیتلو

 ریتراث  دانرش آمروز   چه خوب و چره برد در روح و روان    ونیزیتلو یها رنامهب بیترت نیا به.شود یمحسوب م

را تماشا کند و همه وقت خود  ونیزیتلو یها را آزاد بگذارند تا همه برنامه دانش آموز  دینبا نیوالد گذارد، یم

 کند. یا انهیرا یها یباز ای ونیزیتلو یها برنامه دنیرا صرف د

صررف   یا انره یرا یهرا  یباز ای ونیزیتلو یها برنامه یتماشا یان برادانش آموز که  یشما هم در مورد زمان ایآ

 د؟ینگران هست کنند یم

 یها بررا  از برنامه یو آموزنده است، اما برخ دیمف کنند یپخش م ونیزیکه از تلو ییها از برنامه یچه بعض اگر

 .ندیرا بب ها آن برنامه دانش آموز که  ستین یازیاست و ن دیمف ریغ دانش آموز 

 دانرش آمروز    یرو یراتیچره تراث   یا انره یرا یهرا  یو باز ونیزیتلو یها از حد برنامه شیب یتماشا دیدان یم ایآ

 گذارد؟ یم

 وزن اضافه

دچار  جیبتدر شوند، یم انهیبا را یمشغول باز ای کنند یتماشا م ونیزیاز دو ساعت تلو شیکه ب یاندانش آموز 

 .شوند یق مچا جهیوزن شده و در نت اضافه
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 در خواب ینظم یب

 کننرد،  یمر  یا انره یرا یهرا  یبراز  ای ونیزیتلو یها برنامه یوقت خود را صرف تماشا شتریکه ب یاندانش آموز 

 جره یکننرد. در نت  یبراز  انره یبا را ای نندیرا بب ونیزیتلو یها بمانند و برنامه داریوقت ب ریتا د دهند یم حیترج

 .شوند یم داریهم از خواب ب ریو د روند یرختخواب م هب ریها د شب

 یاخالق مشکالت

لحرا    ههم ب شوند، یم انهیبا را یسرگرم باز ای کنند یتماشا م ونیزیاز دو ساعت تلو شیکه ب یاندانش آموز 

دچرار مشرکالت    کننرد،  یتماشرا مر   ونیزیکه بندرت تلو یاندانش آموزاز  شتریب ،یو هم اخالق یروان -یروح

 رایر دهنرد. ز  رارقر  تیر را مرورد آزار و اذ  گرر ید یها کنند و بچه یممکن است گستاخ یحت شوند یم یاخالق

 .ستیمناسب با سن آنها ن یا انهیرا یها یباز ای ونیزیتلو یها لمیف یبرخ شینما

 یلیتحص افت

 هند،د یمدرسه خود را درست و کامل انجام نم فیدارند، تکال انهیرا ای ونیزیکه در اتاقشان تلو یاندانش آموز 

دچرار   جره یدر نت کنند، یم یا انهیرا یها یباز ای ونیزیتلو یها برنامه دنیوقت خود را صرف د شتریآنها ب رایز

را بهترر و   شران  فیندارنرد، تکرال   انره یار ایر  ونیزیکه در اتاقشان تلو یاندانش آموزاما  شوند، یم یلیافت تحص

 .دهند یتر انجام م کامل

 زیآم خشونت یرفتارها

ممکن است  کنند، تماشا می …و نمایس ای ونیزیو محرک را در تلو زیآم خشونت یها لمیکه ف یانزدانش آمو

 از خود بروز بدهند. یزیآم خشونت یو رفتارها رندیقرار بگ ها لمیف گونه نیا ریتحت تاث

و  هرا  لمیفر  گونره  نیر ا دنید جهیوجود دارد. در نت زیآم هم اعمال خشونت یا انهیرا یها یاز باز یدر برخ البته

کره اعمرال    کنرد  یباور م زین دانش آموز کرده و  كیتحر دایرا شد دانش آموز  فیروح حساس و لط ها، یباز

 حل مشکالت. یبرا یاست و هم راهکار یاز زندگ یهم بخش ز،یآم خشونت

 یها یباز ای ها لمیشان فدانش آموز اجازه ندهند  یعنوان چیکه تحت ه میکن یم هیتوص نیوالد هب نیوجود ا با

 تماشا کند. زیآم خشونت
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 یگروه یها یباز شدن کم

. کننرد  یم یباز انهیبا را وستهیطور پ هب ای کنند یتماشا م ونیزیتلو یها از حد برنامه شیکه ب یاندانش آموز 

مردت زمران    میتروان  یآورنرد. چگونره مر    یرو یگروهر  یها تیفعال ای یجمع یها یباز هممکن است بندرت ب

 م؟یرا کم کن یا انهیرا یها یباز ای ونیزیتلو یها مهبرنا یتماشا

 ونیزیکردن تلو  خاموش

اسرت   نیعادت کند ا ونیزیتلو یها برنامه دنید هب دانش آموز تا  شود، یکه سبب م یلیدال نیتر از مهم یکی

خراموش   بهترر اسرت، آن را   دیر کن یتماشا نم ونیزیتلو یروز روشن باشد. اگر جد طور شبانهه ب ونیزیتلو که

 .دیکن

 انره یرا ایر  ونیر زیاز تلو گرر یان ددانرش آمروز   از  شتریدارند، ب انهیرا ای ونیزیکه در اتاقشان تلو یاندانش آموز

. پرس بهترر   سرت یشران ن  که مناسب سن نندیرا بب ییها یباز ایها  ممکن است برنامه ی. حتکنند یاستفاده م

 .دیخارج کنان دانش آموز را از اتاق  انهیرا ای ونیزیاست تلو

 دیغذا نخور ونیزیتلو یجلو هرگز

را بخورند،  یگرید یهر خوراک ایروشن است غذا  ونیزیکه تلو یهنگام دیان اجازه ندهدانش آموز  به گاه چیه

 یها برنامه دنید بهممکن است  ایوزن شود  ممکن است متوجه نشود که چقدر غذا خورده و دچار اضافه رایز

 .دینخور یزیچ ونیزیتلو یجلو نیابراعادت کنند. بن ونیزیتلو

 مدرسه فیتکال انجام

 دیر هرا اجرازه نده   بچره  به گاه چی. پس هشود یآنها محدود م یکاریزمان ب روند یمدرسه م بهها  که بچه یوقت

 بکنند. یا انهیرا یها یباز ای ونیزیتلو یهمه وقت خودشان را صرف تماشا

شان است را تماشا  را که مناسب سن ییها ا انجام بدهند بعد برنامهر شان فیاول تکال دییآنها بگو بهاست  بهتر

 کنند.

ورزش  ایر تماشا کنند، کتاب بخواننرد   ونیزیتلو وستهیطور پ به که نیا یجابه دیکن قیان را تشودانش آموز 

 …کنند یبا دوستان خود باز ایکنند 
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 مناسب یالگو ارائه

 نیکه والرد  ی. وقتدهند یخود قرار م یرفتار یو آنها را الگو نندک یم دیاز پدر و مادرشان تقل شهیهم ها بچه

وقتشران   شتریکرده و ب دیها هم از آنها تقل بچه کنند، یم ونیزیتلو یها برنامه دنیوقت خود را صرف د شتریب

 .کنند یم ونیزیتلو یرا صرف تماشا

 یمدت کوتاه یبرا انهیو را ونیزیتلو کردن جمع

 دیر خواه یشما در خانواده شرده اسرت و نمر    یسبب اضطراب و نگران ونیزیتلو یها از برنامه یبرخ دنید اگر

 ونیر زیتلو یمدت کوتاه یبرا دیتوان ی( مزیآم خشونت یها )مثل برنامه ندیها را بب از برنامه یبرخ دانش آموز 

را که  ییها تا برنامه دیکن صختان مشدانش آموز  یروز در هفته را برا كی دیتوان یم ای دیرا جمع کن انهیرا ای

نتواند هرر   دانش آموز تا  دیرمز بگذار انهیرا ای ونیزیتلو یبرا دیتوان یم ای. ندیمتناسب با سن خودش است بب

 .ندیرا که خواست بب یا برنامه

 در حد معمول ونیزیتلو دنید

بکنند، بلکه  ونیزیتلو یها نامهبر دنیتمام وقت خود را صرف د دیها اجازه نده بچه بهکه امکان دارد  ییجا تا

 دانرش آمروز    یرا بررا  یزمران خاصر   كیر  ایر  دیر تئاتر ببر ای نمایس بهها را  بچه د،یکن یزیر هم برنامه بار كی

 .ندیکه مناسب سن خودش است را بب ییها تا برنامه دیمشخص کن

کره در طرول    ونیزیتلو یها کنند، از برنامه یکردن سع و کانال عوض شدن یعصبان یجا بهبهتر است  نیوالد

است را انتخاب  دانش آموز که مناسب با سن  ییها کنند، سپس برنامه هیرا ته یفهرست شود یهفته پخش م

 دیبدان که نیا ی. البته براندیبب ونیزیتلو تواند یم یبداند چه زمان دانش آموز اش بزنند تا  اتاق وارید بهکنند و 

 .دیمشاور صحبت کن كیبا  ند،یبب ندتوا یرا م یا چه برنامه دانش آموز 

 دیتماشا کن ونیزیها تلو بچه با

افتراده اسرت برا     لمیکه در فر  یاتفاقات ٔ  تماشا کنند و سپس درباره ونیزیها تلو با بچه نیاست که والد خوب

 شوند. ایصحبت و نظر او را جو دانش آموز 
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را عقب  لمیف دیتوان یشما م قیطر نیاز ا دیا کنها تماش اتفاق بچه بهو بعد  دیرا ضبط کن ونیزیتلو یها برنامه

و  دیر دکمه متوقف را بزن دیصحبت کن لمیاز ف یا صحنه ایموضو   ٔ  درباره دیخواه یکه م یزمان ای دیجلو کن

 کره  نیا ایخانواده  یها ارزش ٔ  ربارهطور مثال د به. دیصحنه صحبت کن ایآن موضو   ٔ  درباره دانش آموز با 

   …واست  یخشونت کار بد

 فرزندان  یلیبر افت تحص ونیزیتلو یاثرات تماشا -

: تماشایی بیش از اندازه ی برنامه ی تلویزیونی به وسیله ی کودکان ، حراکی از فشرار یرا ناکرامی یرا      0 نکته

 روابط نامناسب انسانی است .

ساعت (  برر   2از ساعت در هفته ) به طورمتوسط روزانه کمتر  05تا  01: تماشای تلویزیون به مدت  2 نکته

 پیشرفت تحصیلی کودکان اثرات مثبت دارد ، اما تماشای بیش از حد دارای اثرات منفی است . 

طور کلی ، نتیجه گیریهای حاصل از اثرات تلویزیون بر مهارتهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی دنرش آمروز    به

 (: 37مجله تربیت ، ص  0377به شرح زیر است ) بیابانگرد ،

ای بیش از حد تلویزیون ، به ویژه در سالهای اولیه ی مدرسه ، موجب تضعیف مهارتهای خوانردن  تماش – 0

 کودکان می شود . 

چنانچه برنامه های تلویزیونی تمام اوقات روز کودک را پر کند ، ممکن است انگیزه ی او را برای کشف  – 2

 ر او به وجود آورد . و اندیشه وتفکر منفعالنه و غیر خالق را د مجهوالت تضعیف کند

اثرات تلویزیون برافراد دارای بهره هوشی باال ، در مقایسه با افراد دارای بهره هوشی پایین یرا متوسرط ،    – 3

 منفی تر است .

  یریادگیو اختالالت  ونیزیتلو یرابطه تماشا

تر در خطر مشکالت  بیشکنند، در بزرگسالی  ساعت تلویزیون تماشا می 4تا  3که در روز بیشتر از  نوجوانانی

 یادگیری و تمرکز قرار دارند.

 2گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ساینس دیلی، کودکان و نوجوانان کشورهای صنعتی به طور متوسط  به

 کنند. های سرگرم کننده را نگاه می ها برنامه درصد آن 91کنند که  ساعت یا بیشتر در روز تلویزیون تماشا می
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های سرگرم کننده ممکن است به این علت که وقرت مطالعره یرا انجرام      ارند: تماشای برنامهتأکید د محققان

 دهد، باعث ایجاد اختالل در یادگیری شود. تکالیف را به خود اختصاص می

ها همچنین نیاز کمی به فعالیت فکری داشته که باعث اختالل در دقت هرم   اساس این گزارش، این برنامه بر

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

انجام شده بود. نوجوانانی که در  0993تا  0983های  خانواده در سه مرحله بین سال 678تحقیقات روی  این

 سال رسیده بودند. 33به میانگین سنی  2114تا  2110های  سال داشتند بین سال 08و  06، 04آن زمان 

 کردند. ساعت تلویزیون در روز تماشا می 4تا  3درصد نوجوانان بیش از  33سالگی،  04 در

در گزارش خود نوشتند: افزایش زمان تماشای تلویزیون در این مدت به شدت باعث افرزایش خطرر    محققان

مشکالتی مانند شکست مداوم در انجام تکالیف، کسل شدن از مدرسه، عردم موفقیرت در اتمرام دبیرسرتان،     

نوجوانران بره    تشویقتحصیالت دانشگاهی بوده است. بنابراین با گرفتن نمرات پایین و عدم رسیدن به سطح 

 تواند باعت کاهش قابل توجه این خطرات شد. ساعت در روز، می 3تماشا نکردن تلویزیون بیش از 

 یان چگرونگ دانرش آمروز   مخصروص   یبرنامره هرا   رایداشته باشد ز ییباال یتواند نقش آموزش یم ونیزیتلو

سازند. اما هرچنرد   یو خالق آشنا م یلیان را با افکار تخدانش آموز آموزد و  یا مخواندن و شمردن را به آنه

 شرفتیپساخت،  یفراهم م ونیزیتلو ینشستن کوک در پا یرا برا یمدت زمان مناسب "دانش آموز برنامه "

دانرش   یاامکران را برر   نیا دئو،یو بخصوص و یماهواره ا ونیزیتلو شتر،یب یکانال ها لیاز قب یتکنولوژ یها

 بچسبند. ونیزیفراهم ساخته اند که تمام روز به تلو آموز 

فلج کننده و مسحور  یریتاث یبلکه دارا ستیبخش ن كیتحر دانش آموز  یوجه برا چینه تنها به ه ونیزیتلو

 ازیر رشرد بره آن ن   یاطراف کره بررا   یایدن میادراک آنها با لمس و ادراک مستق رایبچه هاست. ز یکننده رو

کنرد و بچره هرا     یسروصدا را آرام م رپ یبچه ها ونیزیداند که تلو یم یشود. هر پدر و مادر یقطع مدارند 

. وسوسره  نندینشر  یمر  ونیر زیبه تلو كینزد یلیحواس آنها را پرت نکند، خ رونیاز ب یزیچ نکهیا یاغلب برا

برا آنران را    یباز یانرژ ایکه پدر و مادر وقت  یان هنگامدانش آموز سرگرم کردن  یبرا ونیزیاستفاده از تلو

و  یرشرد اجتمراع   یرا که برا نیبا والد یارتباط اجتماع زانیم ضو مو نیاست. متاسفانه ا یقو اریندارند بس
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مرادر   ایدهد. ممکن است زمان قصه خواندن که در آن پدر  یفراوان دارد کاهش م تیاهم دانش آموز  یزبان

کند و به  یخود استفاده م لیتخ یرویاز ن دانش آموز کنند و  یمکتاب را دنبال  عیوقا دانش آموز به اتفاق 

دهد، که  یم دئویو و ونیزیخود را به تماشا کردن تلو یجا جیشود، به تدر یم آشنابا کلمات مکتوب  جیتدر

اگر خرودش   دیباشد که شا یخودش م یایراجع به دن یکننده اطالعات افتیتنهاست و در دانش آموز در آن 

 باشد. یشف کند لذت بخش تر مآنها را ک

برنامره   یکه فقط اجازه تماشرا  هیتوج نیخود را با ا زین شمندیممکن است که پدر و مادران اند یامروزه حت

و برا دادن اجرازه    بندیدهند بفر یان خود مدانش آموز را به  یآموزش یان و برنامه هادانش آموز  ژهیو یها

 خود فراهم آورند. یرا برا یتبه فرزندانشان وقت فراغ نیتلوز یتماشا

 شود: یم دانش آموزتوسط  ریز یها تیمانع انجام فعال ونیزیتلو

 روزمره. یها تیاطالعات و سپس استفاده از آن در موقع لیو تحل هی.       جستجو، غربال کردن و تجز0

 .فیظر ریغ ای فیخواه ظر ،یحرکت یمهارت ها نی.       تمر2

 چشم و دست. یهماهنگ نی.       تمر3

 .رامونیپ طیدرک بهتر مح یزمان برا كیاز دو در  شی.       استفاده ب4

 .یآموزش دیمف یپاسخ ها افتیسوال و در دنی.       پرس5

 خود. یو استفاده از کنجکاو ی.       کاوشگر6

 .زهیانگ ای.       استفاده از ابتکار عمل 7

 .       پاسخ به چالش ها.8

 ئل..       حل مسا9

 .یلی.   تفکر تحل01

 .لی.   استفادهاز قوه تخ00

 .یارتباط یمهارت ها نی.   تمر02

 .یکالم ی.   بهبود مهارت ها03
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 .   خواندن و نوشتن.04

 سازنده بودن. ای.   خالق 05

 .ونیزیتلو ریلرزش تصو لیبدل یمدت طوالن یدر تمرکز برا یی.   عدم توانا06

 ایر رود  یبطور مداوم در زمان عقب و جلو مر  اتیعمل ونیزیدر تلو رایز ،یالو متو ی. عدم رشد تفکر منطق07

 .ردیگ یدر زمان صورت م یبطور مواز

 تجزیه و تحلیل داده ها 

جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی خالصه و طبقه بنردی   در تجزیه و تحلیل اطالعات

شده است و داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانری و درصرد خالصره گردیرده     

 است.

دانرش آمروزان بره     یلیتحص شرفتیبر مهارت مطالعه وپ ونیزیحاصل از از اثرات تلو ی جهی، نت یبه طور کل

 : راستیرح زش

 شود . یخواندن م یمهارت ها فی، موجب تضع ون،یزیاز حد تلو شیب یتماشا -0

 یاو را بررا  ی زهیر را پر کنرد ، ممکرن اسرت انگ   دانش آموز تمام اوقات روز  یونیزیتلو یچناچه برنامه ها -2

 .را در او به وجود آورد یخالق رهیوتفکر منفعالنه و غ شهیکند واند فیکشف مجهوالت تضع

ان اثررات مثبرت   دانش آموز  یلیتحص شرفتیبه مدت ده تا پانزده ساعت در هفته بر پ ونیزیتلو یتماشا -3

 است . یاثرات منف یحد دارا نیاز ا شیب یدارد ، اما تماشا

متوسط ،  ای نییهوش پا یبهره  یبا افراد دارا سهیهوش باال در مقا یبهره  یبر افراد دارا ونیزیاثرات تلو -4

 تر است.  یمنف

 ونیزیکمتر تلو یکنند ، در بزرگسال یم دایوبه طور زود رس مهارت خواندن پ نییپا نیکه در سن یافراد -5

 کنند.  یتماشا م

 شود. یم دهیکه کتاب فهم یشود ، در حال یم دهیعمدتاً د ونیزیتلو -6
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 یاز انردازه   شیبر  یتماشرا  نشان داده است کره معمروالً   ونیزیان در مقابل تلودانش آموز رفتار  یبررس -7

 است.  یروابط نامناسب انسان ای یان ، عالمت  نا کامدانش آموز  ی لهیبه وس یونیزیتلو یبرنامه ها

از  جره یکننرد ودر نت  یاسرتفاده مر   شتریب ونیزیان باهوش تراز تلودانش آموز اول مدرسه ،  یدر سال ها -8

 ونیر زی،تلو یسالگ زدهیکه پس از دوازده وس ید ، در حالبرن یم یادتریز یمطالب موجود در برنامه ها بهره 

براهوش   اندانش آموز و  ردیگ یکند ذهن قرار م یان کم هوش تر و حتدانش آموز  یمورد استفاده  شتریب

 آورند.   یم  یچون کتاب ، روزنامه ، مجلّه و... رو یتر به مطالب چاپ

کتراب   یان ونوجوانران بره مطالعره    دانرش آمروز    ژهیر وافراد جامعه بره   قیتشو یتواند برا یم ونیزیتلو -9

 استفاده کرد. یوکتابخوان

 توان با استفاده از آن کتاب خواند ، کاهش داده است . یرا که م یوقت آزاد ونیزیتلو -01

 یدهرد،  در صرورت   یم شینما ونیزیکه تلو ییها وبرنامه ها لمیاز ف یتوانند با آگاه یپدران ومادران م -00

 شیبره خوانردن اثرر کنرد نمرا      قیآن به صورت کتاب موجود باشد ، فرزنردان خرود را تشرو    ی هیاول که آثار

 مطالعه سازد. زهیرا محرک و انگ ونیزیتلو

 راه حل های پیشنهادی

 .کند یم قیخانواده را به تعامل با هم تشو یکار اعضا نی. ادیرا خاموش کن ونیزیهنگام صرف غذا تلو - 0

 .دیدتان نگذاررا در اتاق فرزن وتریو کامپ ونیزیتلو - 2

 .دیبه عنوان پاداش استفاده نکن وتریبا کامپ یباز ای ونیزیتلو یاز تماشا - 3

 .دیممنو  اعالم کن وتریبا کامپ یو باز ونیزیتلو یتماشا یاز هفته را برا ییروزها - 4

 نیگزیجا یها تیفعال

انجرام   جران، یپره یهرا  یبراز  ایر ورزش  ،یدوچرخه سوار ،یرو  ادهیمانند پ ،یخانوادگ یبدن تیفعال كی - 0

 .دیده

 .دیپرتحرک انجام ده تیفعال كی قهیدق 61در روز حداقل  دیکن یسع - 2
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تران را بره    فرزنردان  دیر توان یم نی. همچندیگوش ده یقیبا هم به موس ای دیفرزندانتان کتاب بخوان یبرا - 3

 .دیکن قیتشو یکاردست كیدرست کردن  ای ینقاش دنینوشتن داستان، کش

 و نظارت بر آن راه حل های پیشنهادیای اجر

بعد از تحقیق و بررسی راه حل ها و راهکار های پیشنهادی روش ها و راه کار هرایی بررای اولیرار در منرزل     

جمع آوری گردید که می بایست به آنها عمل نمایند . در اولین جلسه اولیار و مربیان این راهکار ها بره آنهرا   

 تصمیم گرفتند به این راهکار ها عمل نمایند. بیان گردید و  اولیار نیز

رغم  یخاص خود، عل یها یدگیچیبا تنو  کاربرد و پ ینو ظهور امروز یها . رسانهدیان باشدانش آموزمراقب 

 تیریخطرات و مرد  نیبه ا نسبت نیوالد یبا خود به همراه دارند که مستلزم آگاه زیرا ن یخطرات دشان،یفوا

 آن است.

و پرر از   بایز ییجعبه جادو نیهستند. ا ونیزیتلو یخود را مشغول تماشا یها ساعت نیشتریب اندانش آموز 

نخواهرد برود اگرر     بیعج یلیمجذوب کرده، پس خ زیشما را ن یاست که حت یدیجد یایدن جان،یرنگ و ه

 یتماشرا  شود. با دانستن چنرد نکتره   كینزد ییجادو بهجع نیبه ا تواند یشما تا چه حد مدانش آموز  دیبدان

 .دیکن تیریتان را مد دانش آموز  ونیزیتلو

مشغول است،  ونیزیتلو دنیتا غروب به د فشیاز مدرسه به خانه آمده و قبل از انجام تکالدانش آموز اگر  • •

 زیم ای خچالیدر  یو نصب آن بر رو یساعت یزیر با برنامه دیتوان ی. مثال مدیکار باز دار نیاو را از ا دیکن یسع

 .دیکن یادآوریزمان استفاده را به او  زانیم ونیزیتلو

 .دیکن قیتشو دنیو او را به دانستن و پرس دیفرزندتان پخش کن یآموزنده را برا یها برنامه •

برنامره دلخرواه از    كیمشخص تمام کند، سپس  یرا تا ساعت فشیتکال دیاز او بخواه یبه صورت کامال جد •

 کند.را تماشا دانش آموز  یها برنامه

 باشد.دانش آموز  فیانجام دادن تکال قیدرست و دق یبرا یقیتشو تواند یم ونیزیتلو_یتماشا 

و  دیکن ونیزیتلو نیگزیرا جا حیو تفر یکار فقط و فقط به عهده شماست، باز نیا د؛یبرو عتیبه آغوش طب •

 کند. هیتخل یخود را در باز جاناتیهدانش آموز  دیبگذار
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 .دیببر حیخود را به پارک و تفردانش آموز استراحت کوتاه،  كیو  فیبعد از انجام تکال و دینیبچ یا برنامه 

 یهرا  یدر براز  یخروب  بیرق دیتوان ی. شما مدیاستفاده کن یفکر_یها یاز باز دیرفتن ندار رونیاگر امکان ب •

 .دیتان باش اندانش آموز  یبرا یفکر

 . دیمشغول کن یگریرا به کار ددانش آموز ب او نبود، مناس یا اگر برنامه د؛یرا خاموش کن ونیزیتلو •

شان روشن است بهتر است  منزل ونیزیو چهار ساعته تلو ستیکه ب دیهست یاگر شما هم از آن دسته کسان •

 تان تکرار نشود. فرزندان یبرا هیرو نیتا ا دیعادت را ترک کن نیا

 . دیکن قیاو را به کتاب خواندن تشو د؛یکن نیگزیجا یا برنامه •

در  زیر انگ جران یه یکند که ماجراهرا  فیشما تعر یبرا دیو بخواه دیریاو کتاب بگ یبرا اتشیبا توجه به روح

 کتاب از چه قرار است. 

 )نقاط قوت ( بعد از اجرای طرحارزیابی 

بعد از اجرای راه حل های بیان شده توسط اولیار ، متوجه شدم که آنهرا از وضرعیت کنرونی دانرش آمروزان      

 مسرئوالن نیز از وضعیت تحصیلی دانش آموزان راضی و خوشرنود بودنرد. همچنرین     معلمانراضی هستند و 

محترم آموزشگاه از اینکه می دید دانش آموزان زمان کمتری را به تماشای تلویزیون اختصاص مری دهنرد و   

در بقیه اوقات به درس خواندن مشغول می شوند بسیار راضری و خوشرنود بود.وضرعیت درسری و تحصریلی      

 روز به روز بهتر  می شد و دبیران از وضعیت پیش آمده خوشحال بودند.دانش آموزان 

 ضعف :نقاط 

 کردن دانش آموزان در این شرایط سخت است .کنترل 
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 نتیجه گیری

ان و نوجوانان به طور کلی یك پدیدت اجتماعی خروب  دانش آموزاز دیدگاه علمی نمی توان تلویزیون را برای 

ایر طبقرات  ان و نوجوانران )و حتری سر   دانرش آمروز  یا بد دانست هر گاه قرار باشد تأثیر تلویزیون را برر روی  

 اجتماعی( مورد بحث و بررسی قرار گیرد سه عامل جداگانه بطور معین و مشخص باید در نظر گرفته شود.

 این سه عامل عبارتند از:

 نو  برنامه تلویزیونی -

  یا نوجوان مورد نظر )گیرندت پیام ( دانش آموز -

دانرش  برنامة تلویزیونی بوده اسرت.  یا نوجوان تحت شرایط آن تماشاگر  دانش آموزموقعیت بخصوصی که  -

وجود غیر فعال نیست که تلویزیون به تنهایی بتواند روی او عمل کند او بر عکس عامل فعالی است که  آموز

از میان برنامه های تلویزیونی آنچه را که مناسب با عالئق و احتیاجات اوست انتخاب می کنرد بنرابراین مری    

 تاون اینطور بیان کرد که :

که آن را مشاهده می کنند به یرك   دانش آموزانیك برنامه معین تلویزیونی نمی تواند بر روی تمام  –الف  

 صورت تأثیر گذارد.

معین از تمام برنامه های تلویزیونی که مشاهده می کند به یك صورت و انردازه مترأثر    دانش آموزیك  –ب 

 نمی شود 

 دانش آموزان چه نقشی می تواند داشته باشد.حال این مسئله که تلویزیون در یادگیری تحصیلی 

اگر دانش آموزان در هنگامی که می خواهند به تکالیف درسی خود برسند اتراقی جردا از محرل اجتمرا       -0

افراد خانواده داشته باشند می توان آنها را وادار ساخت بدون توجه بره روشرن برودن تلویزیرون بره کارهرای       

ورت اگر اتاق یا محل کار طفل و نوجوان به اتاق نشیمن نزدیك اسرت و در  درسی خود بپردازند در غیر اینص

 نتیجه صدای تلویزیون ایجاد مزاحمت می کند مشکل اصلی به جای خود باقی است.

تماشای مداوم تلویزیون تا حدی وقت خواب و ساعت به رختخواب رفتن آنها را تغییرر داده و مری توانرد     -2

 س و در نتیجه یادگیری دانش آموزان شود.موجب خستگی های بعدی در کال
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دانش آموزان که به دالیل مختلف شوق و رغبت کافی برای پیگیری درس در منزل ندارند و نمی خواهند  -3

ها و بهانه های مناسبی هستند ترا خرود را    یا نمی توانند تکالیف خود را با عالقه انجام دهند به دنبال فرصت

سیله ای که بتوانند برای سرگرمی و گریز از انجام تکالیف استفاده می کنند وقتری  مشغول دارند آنها از هر و

تلویزیون در اختیار آنها نیست، به بازی های مختلف می پردازند. البته تلویزیون به دلیل کشرش و جرذابیت   

اندن نیست و یا نوجوان آماده درس خو دانش آموزبیشتر، سرگرمی آنها را فراهم می نماید و در نتیجه وقتی 

 شور و شوق این کار را ندارد زودتر به دام تلویزیون می افتد.

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

و که بیان شده بود فقط دیدن برنامه خودشان اطالعات کافی را به آنها نمی دهد و یا سراال برانگیرز نیسرت    

می خواهند تمام برنامه های تلویزیونی به صورت کامل یا نیمه کامل تماشا کنند که این در صورتی می تواند 

ماثر و مفید باشد که دانش آموزان ساعت به خصوصی را به تماشای تلویزیون بپردازند و برنامه زمانی خاص 

 را برای خود بعد از مدرسه داشته باشند.

پسرر( تشرنه فراگیرری مطالرب جدیرد هسرتند        -چهارم و پنجم دبستان )دخترر  دانش آموزان در سنین -5

همچنین گنجینه لغات آنها در این سنین به سرعت گسترده مری شرود آنهرا نره تنهرا از تلویزیرون بلکره از        

معلمین و حتی با خواندن کتاب های مختلف اطالعات را به دست می آورند اگرچره تلویزیرون مری     -والدین

ب اطالعات کمك مهمی به آنها کرده اما آنها دوست دارند اطالعاتی را که به دست می آورنرد و  تواند در کس

والدین و اشخاصری کره دانرش     -یا ساالی که به ذهنشان می رسد بالفاصله به جواب آن برسند پس معلمین

 آموز سریع تر می تواند به آن دسترسی داشته باشد منبع بهتری می باشد.

ادر تلوزیون را به صورت مشکلی در محیط خانواده احساس می کنند الزم اسرت مسرالیت   وقتی پدر و م -6

ثمر پرهیز کنند، پردران و مرادران مسرال     اصلی و اساسی را تنها خود بر عهده بگیرند و از چارچوب های بی

ز ایرن  محیط روانی و فیزیکی زیست و گذران فرزندان خود هستند و با اینکه تلوزیون تنها بخرش کروچکی ا  

محیط را به خود اختصاص داده، اما باید تحت کنترل و نظارت آنها باشد آنها نمی تواننرد نسربت بره وجرود     

تلوزیون در خانه بی اعتنا باشند پس اوالً: باید بچه ها را مقید به دیدن آنچه به خود آنها تعلق دارد ساخت و 
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نند این کار باید با آگاهی و دقت کامل صورت گیررد و  ثانیاً: اگر می توانند برنامه های دیگر را نیز مشاهده ک

نو  و زمان برنامه معلوم باشد بنابراین پدران و مادرانی کره وجرود تلوزیرون را در محریط خرانواده هرا ترابع        

مقررات و مطابق با مسائل زندگی خود می دانند به فرزندان خود قبوالنده اند که از این وسیله تفریحی بایرد  

توان  نه و با توجه به برنامه کلی خانواده استفاده کرد و بهره مند شد )در صورت استفاده بجا میمنطقی، عاقال

طوری از آن استفاده کرد که نه لطمه ای به درس آنها بزند و برعکس بتوانند حداکثر بهرره از آن را ببرنرد و   

ممکن نمی شود مگر برا نظرارت    به عنوان یك راهنما و راهگشا در حل مسائل و سااالت خود بدانند که این

 والدین(.

 

 پیشنهادات

 پیشنهادات عملی: -الف

پدران و مادران در مورد جلوگیری از اثرات نامناسب برنامه های تلوزیونی باید سعی کنند از طرق مختلف  -0

ند ترا برا   احساس محبت و اطمینان خاطر را در فرزندان خود به وجود بیاورند و در ضمن به ایشان کمك کن

 همساالن خود روابط صمیمانه برقرار سازند.

بیشتر به منظور سرگرم شدن و از سنین ده، یازده سالگی به بعد، به خاطر اینکه کنجکاوی  دانش آموزان -2

های خود را در مورد دنیای غریب و ناآشنای بزرگساالن ارضا کنند، تماشای برنامه هایی را که در اصل برای 

 بال می کنند، پس باید به کنجکاوی های آنها توجه و در جهت صحیح ارضا شود.آنها  نشده دن

برای اینکه بتوان از برنامه های تلوزیونی برای فعالیت های ابتکاری و فکری استفاده کررد الزم اسرت بره     -3

 عنوان جزئی از یك تشکیالت صحیح و منظم مورد بهره برداری قرار گیرند.

در تمام ساعات شب و روز بی تردید افراد را از مطالعه، نوشتن و سرایر امرور الزم براز    استفاده از تلوزیون  -4

می دارد. در حالی که انتخاب یکی دو برنامه مناسب در روز به سایر فعالیت های ثمربخش زندگی نیز تنو  و 

دا مورد توجه قرار تازگی می بخشد پس چه بهتر که از همان اوایل کنترل و نظمی در کار باشد و از همان ابت
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گیرد، در صورتی که پدر و مادر و بچه ها بی جهت تلویزیون را جانشین سایر فعالیت های زندگی خود سازند 

 جبران آن در آینده مشکل و غیر ممکن خواهد بود.

چه خوب است که انجام پروژه و تکالیف منظور گردد، بعد از اینکه تماشراگران خردسرال متوجره شردند      -5

ها چیست و با چه هدف هایی از تلویزیون اجرا می شود باید از آنها خواست در طرول هفتره اسرامی و     برنامه

مشخصات کلیه برنامه هایی را که با این خصوصیات از کانال ها پخش می شود برر روی کاغرذ بیاورنرد و در    

ارای منافع مهم روانی حقیقت لیست جامعی از آنها تهیه کنند و می توان روش نمایش و ایفای نقش را که د

انتخاب شرده و   دانش آموزانو تربیتی است به کار گرفت، سعی شود موضو  از میان برنامه های مورد عالقه 

 به پیشنهاد اکثریت شرکت کنندگان باشد.

ان عرضه می کنند، ممکن است با الگوهایی کره از پردر و   دانش آموزبرنامه های تلویزیونی آنچه را که به  -6

اطرافیان خود به دست می آورند تفاوت داشته باشد تأثیر تلویزیون بیشتر در موارد و موقعیرت هرایی    مادر و

خود را نسبت به محتوای برنامه هرا روشرن و آگراه نکررده و تماشراگران       دانش آموزانمی باشد که والدین، 

و مجرازات، در مرورد    خردسال دارای تجربیات کمی هستند، باید کوشش کرد به جای استفاده از طریق منع

 های مثبت و ثمربخشی وارد شد و بهره برداری کرد. تماشای تلویزیون از راه

تا آنجا که امکان دارد سعی شود دانش آموزان تکالیف خود در حین تماشای تلویزیون انجام ندهند، انجام  -7

آنهرا در دروس و نامرترب   تواند باعث کندی پیشررفت   تکالیف خواندن درس همزمان با تماشای تلویزیون می

 شدن تکالیف آنها شود.

مسالین و دست اندرکاران پخش برنامه های تلویزیون می توانند تذکراتی را در جهت استفاده مناسب از  -8

 تلویزیون به دانش آموزان بدهند.

 پیشنهاد به محققان بعدی -ب

هتر از آنچه هسرت و یرا بردتر از آن    دانش آموزان گاه به علت ترس از معلمین ممکن است به جواب ها ب -0

مخصوصاً اگر در کرالس   متوسطه اولجواب دهند و برای اینکه این مسئله به وجود نیاید می توان در مقطع 
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های پایین تر می خواهیم این تحقیق انجام گیرد دو پرسشنامه تهیه شود، که هم به والدین و هم به دانرش  

 ب صحیح تری دست یافت.آموزان داد تا با مقایسه آنها به جوا

محققین بعدی می توانند این تحقیق را در بین دانش آموزانی که تلویزیون را تماشا می کننرد و آنهرایی    -2

که تلویزیون را تماشا نمی کنند انجام دهند تا فواید و مضرات آن روشن تر شود اگرچه دانرش آمروزانی کره    

 ر می گیرند و همه از این رسانه استفاده می کنند.تلویزیون تماشا نمی کنند به ندرت در دسترس قرا
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