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 تحلیل فیلم ھای تربیتی
 خانم عىل بخشی

 مدرسه عاىل تربیتی مادرانکالس ھای 
٤/٩/١٤٠٠ 

 
 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

خداوند را شاکرم که این فرصت را به بنده داد که یک جلسه . کنم خدمت همه مادران گرامی سالم عرض می
اي را داشته  دیگر را با همدیگر در مورد موضوع تحلیل تربیتی فیلم بازي و انیمیشن کودك و نوجوان، جلسه

 . باشیم
به این :    ًمثال . هایی که کوچکتر هستند یاد بدهیم اولین قدم این است که احساسات را به بچه: یکی از مادران

خودم دو . احساسات را به آنها بشناسانیم. گویند خجالت کشیدن یا ترس یا اضطراب، خشم یا عصبانیت می
 . ساله دارم 12و  11تا پسر 
 ا صحبت کردید که بدانند االن چه حسی دارند؟ تا حاال درباره احساسات با آنه: استاد
شان اینطوري بود که خیلی با احساس همه چیز  کند از بچگی خصلت بله؛ پسر بزرگم زیاد صحبت نمی: مادر

این بازي پانتومیم را دیروز با آنها انجام . اش مثل دخترها است تا پسر باشد بیشتر روحیه. کند را بیان می
گویند مامان رفتیم خونه مادر  می. دادم        ً                        چون قبال  هم این بازي را انجام می. آمد دادم خیلی خوششان می

 . ها چون کوچکتر هستند این احساسات را به آنها بگویید تا یاد بگیرند ها و دختر دایی بزرگ، با دختر خاله
مان حل می  اگر بخواهید روي این احساسات به تنهایی کار بکنید، خیلی از مشکالت روابط بین فردي: استاد
 . شود
دومین مرحله این بود که یک . گیرند با احساسات حرکاتشان را نشان بدهند چون خیلی سریع یاد می: مادر

بعد میزان . اش چند است شحالید درجهبرگه بیاوریم از صفر تا ده یا تا صد در برگه بنویسیم هر وقت خو
توانیم  ها را و اینکه چه واکنشی داشته باشند و چه رفتاري را نشان بدهند، از این طریق می خشم و ترش بچه

 .ها بتوانند خودشان را کنترل کنند کاري کنیم که مشکالت به وجود نیاید و بچه
براي . تر، براي جلب توجه است    ً              وصا  در سنین پایینخصدهند  هاي ما هر رفتاري را که انجام می بچه: استاد

ي لجبازي بروند به صورت عادي خیلی  قبل از اینکه به مرحله. اینکه یک واکنشی از پدر و مادر دریافت کنند
        ً بیند مثال   آید می ها بلد نیستند توجه را از راه درستش دریافت کنند، می بعضی از بچه. به این توجه نیاز دارند

کند  پس در نتیجه دعوا می. دهد العملی نشان نمی گوید عادي است و عکس کار خوب بکند، مادر می اگر یک
. دهد کند و رفتاري را که نزدیک به خطا است انجام می کند یا بپر بپر و شلوغ کاري می یا چیزي را خراب می

دهی که  جور دیگر نشان میگیري و با شناختی که از فرزندت داري یک  وقتی شما آن رفتار را نادیده می
به خاطر این دیگر دنبال آن مدل جلب . شود کنی، او نیازش برطرف می بینی و به او توجه می داري او را می

 . هایمان یاد بدهیم این را باید ما کم کم به بچه. توجه کردن نمی رود
ام بشود، از خودم  ث نگرانیتواند حال مرا خوب کند و هم باع بعد از اینکه قبول کردم تفکرات من هم می

                                    ً      وقتی اینطوري شد چه اتفاقی افتاد؟ قبال  وقتی ام؟         ً                            آیا قبال  هم در این موقعیت قرار گرفته: کنم سؤال می
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                                      ً                                                           پسرم این رفتار را کرد، من چه کردم؟ قبال  وقتی این اختالف را با همسرم داشتم، چه کار کردم؟ خیلی از ما 
ایم و همچنان داریم آن را تکرار  هاست جواب نگرفته دهیم و سال ام میهاست داریم انج یک رفتاري را سال

ترین مثالش این است که شما از صبح تا شب چند بار  ساده. بدون اینکه تغییري در آن ایجاد کنیم! کنیم می
هایتان  کنید، بچه گویید درس بخوان؟ آیا بعد از این چند سال که شما دارید تکرار می ها می به بچه
شان  آیا تغییري در رفتارشان ایجاد شده است و سر قراري که با آنها گذاشتید مشقاند؟  پذیرتر شده ئولیتمس

ایراد در من است که دارم همان . ي من نیست پس یک ایرادي هست و این ایراد، در بچه! نهرا انجام دادند؟ 
خوب؛ در سال گذشته من هر روز به پسر : نشینم یک بار فکر کنم که کنم و نمی کار را چندین سال تکرار می

پس . شاید جواب بدهد نوشت، امسال یک روش دیگر را پیش بگیرم هایت را بنویس و او نمی گفتم مشق
این جمله را ما در                ً                                        فکر بکنم که قبال  اگر در آن موقعیت بودم چه واکنشی داشتم؟ . ببینید چقدر تأثیر دارد

 . گوییم بینانه می تفکر واقع
   ً                             قبال  هم گفتم اینها را خودمان یاد . سنجم ي بعد، بدترین حالت یا بهترین حالت آن موقعیت را می لهدر مرح
 . کنیم ها کار می گیریم بعد با بچه می

خواستم از خدمتتان بپرسم براي اینکه فیلم جذاب بشود یک مقدار جذابیت کشورهاي دیگر : یکی از مادران
 گذارد؟ ها می ین کار خوب است؟ تأثیري که روي بچهاز نظر شما ا. را نشان داده بودند

   ً    مثال  در . دهند، خوب جذابیت فیلم است این که مناطق زیبا و تفریحی کشورهاي دیگر را نشان می: استاد
اگر خاطرتان باشد در تحلیل فیلم گفتیم که چهار تا نکته را دقت . فیلم سرجوخه چند اتفاق خوب است

زند، من اجازه  سال که روي فیلم می 15یا  12حاال آیا با این محدودیت . یلم استاولین آن، داستان ف. کنید
 . ها را یا نه؟ این نکته براي ما مهم است بدهم فرزندم ببیند این فیلم

ها  کنم بعضی از فیلم فرمودند من فکر می.                         ً               ي جالبی را نوشتند و قطعا  هم همینطور است یکی از مادران نکته
ها را  ي فیلم اول باید به این باور برسیم که آیا ما باید همه!! شود در نظر گرفت هم نمی را باالي صد سال

   ً                                                                                     اصال  چرا باید اینقدر فیلم ببینیم؟ این یک نکته است؛ و موضوعی که ما اکنون داریم در مورد آن ! ببینیم؟
کنیم  که اگر ما توصیه می این را یادمان باشد. کنیم، تحلیل تربیتی فیلم و انیمیشن و بازي است صحبت می

 . اش را دربیاوریم خواهیم تحلیل کنیم و نکات مثبت و منفی که برویم ببینیم، می
این . اند که بار نکات منفی را پوشش بدهند ها، نکات مثبت را گذاشته یکی از مادران گفتند در برخی فیلم

 . ضوعات را بپوشاندتواند آن مو ممکن است اثرگذار باشد ولی کار اشتباهی است و نمی
مادر دیگري گفتند باید محیط خانه را آن قدر گرم کنیم و سرگرمی داشته باشیم که با تلویزیون خودمان را 

 ! سرگرم نکنیم
 . ممنونم. این نکته بسیار عالی است

را  بینند یا خودشان هایی را که می کنند فیلم ها سعی می یکی اینکه بچه. چند نکته را خدمتتان عرض کنم
قبل از اینکه بگوییم یکی از اثرهاي . شبیه آن شخصیت اصلی کنند یا رفتارهاي او را تکرار و تقلید کنند

                               ً              یکی از چراهاي آن این است که مثال  در نسل بنده، . باید بگوییم چرا؟ این چرایی مهم استها این است؛  فیلم
ست از کالس سوم یا چهارم دبستان بودیم که ها تلویزیون نبود، من یادم ا ي خانه وقتی متولد شدم در همه

شان تلویزیون  در کل فامیل ما از ده خانواده، پنج تاي آنها در خانه. ي ما خریداري شد تلویزیون براي خانه
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بیست و ! بعد در نهایت سه شبکه شدند. آن هم اول یک شبکه داشت بعد شبکه دو، به آن اضافه شد. بود
ها هم اینطور  تلویزیون. گذاشتند یک ساعات محدودي را هم برنامه کودك می. چهار ساعته برنامه نداشتند

من یادم است، این قدر که ما دور هم بودیم ! ها نبود نبود که دائم روشن باشد و هنوز عضو اصلی خانواده
ریف زد، داستان تع رفتند، یک بزرگی حرف می کردند و میهمانی می زدند و گفتگو می فامیل با هم حرف می

ها آمدند و  بعضی از  به مرور که این شبکه.                   ً           سالگی تلویزیون اصال  نقشی نداشت 6کردند، تا حدود  می
.                                         ِ          ها هم کم کم تلویزیون را آوردند، این زمان  انقالب بود          ً                                ها که اصال  در خانه تلویزیون نداشتند و بعضی خانواده

شان فقط دو خانواده  دادند که در محل من خاطرم هست وقتی پدرم در مورد قبل از انقالب توضیح می
ها یا  شب به بعد فیلم 8مثال از ! کردند هاي سنی خیلی توجه می دیتبودند که تلویزیون داشتند، به محدو

خواست  اگر کسی می: کرد پدرم تعریف می. ي دیدن نداشتند سال اجازه 18شد که زیر  هایی پخش می برنامه
کرد چون  آن همسایه هم خیلی تلویزیونش را روشن نمی. رفت ي همسایه می اي را نگاه کند، به خانه برنامه
شب اگر خودمان را هم  8از . نشستند شدند آنجا می ساعتی همه هماهنگ می 2یک ! سوزد گفت می می
 . ي دیدن نداشتیم سال بود اجازه 18مان زیر  کردیم، چون سن کشتیم و التماس می می

شوند و وارد خانه  اي که متولد می از لحظهاما نسل االن و فرزندان ما، چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ 
، مادر، برادر یا خواهر، یا پدربزرگ یا مادربزرگی کنند که پدر اي را دارند تجربه می اعضاي خانوادهشوند،  می

تلویزیون اگر خوب است یا بد، ولی عضو ! کند هست در کنار این اعضا، تلویزیون هم دارد با آنها زندگی می
اگر . کنیم گوییم خوب است، پس دائم داریم آن را روشن می اگر ما می. رسمی آن خانواده شده است

 6یا  5ي  خیلی از مادرها را به تجربه سراغ دارم بچه. گوییم بد است، باید مدیریت شده و با برنامه باشد می
، صفحات تلویزیون هم االن گذارد کارهایش را انجام بدهد، جلوي تلویزیون میي خودش را براي اینکه  ماهه

هاي جذاب  فهمد، اما رنگ ماهه چیزي از آن تلویزیون نمی 7یا  6ي  بچه. همه بزرگ هستند، پر از رنگ است
لویزیون بعد این کودك را آرام آرام جلوي ت. کند و جلوي تلویزیون گریه هم نمی بیند را دارد در کودکی می

دوست ساله هستند،  4یا  3شان وقتی            ً               هاي ما اصال  در دوران کودکی تجربه کردید خیلی از بچه. نشانند می
ببین فالنی چه کار : گوییم می. نشانیم پاي تلویزیون اوایل ما به زور آنها را می. ندارند پاي تلویزیون باشند

شود و ما قاشق غذا را تندتند         ً             چون مثال  حواسش پرت مینشانیم؟  چرا آنها را می! خرگوش را ببین! کند می
کنم         ً        ولی اصال  دقت نمی. دهم این غذا را دوست ندارد، جلوي تلویزیون به خورد او می. دهیم به خوردش می

ساله به بعدمان، از  6یا  5هاي      ً               قطعا  خیلی از ما بچه. شود مند می که او به مرور زمان به این تلویزیون عالقه
کند بگوید اخبار یا بیست  ي خدا جرأت می پدر بنده. شب 12ي پویاست تا  شبکهکنند  ه چشم باز میصبح ک

کند، یا هر کار  خواند، خاله بازي می کند، کتاب قصه می یعنی این بچه اگر دارد بازي هم می! و سی ببینیم
! چرخد یزیون دارد در خانه میکند، ولی صداي تلو دهد؛ در حالی که تلویزیون هم نگاه نمی دیگري انجام می

چه کسی شبکه رو عوض کرد؟ : زند اش شما کانال را عوض کنید، یکباره داد می کافی است وسط بازي
 !تلویزیون شده عضو رسمی خانه

بچه دارد در خانه احساس امنیت . کنند و پدر دریافت میها احساس امنیت و اعتماد را دارند از من مادر  بچه
گوید هر چیزي که  پس می. گیرد؟ از آنچه که در خانه وجود دارد این احساس امنیت را می از کجا. کند می

 . شود درست و واقعی است دارد در این تلویزیون پخش می
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اما به . توانیم بگوییم هیچ فیلم یا انیمیشنی را نبینند ها نمی ما در تفکر نقاد خدمتتان گفتیم که ما به بچه
دهیم  ها تفکر نقاد را یاد می به بچه. دهیم ها بدهیم، ماهیگیري یادشان می هجاي اینکه ماهی دست بچ
کنیم براي اینکه اگر فیلمی  نشینیم و از این تکنیک استفاده می گذاریم کنارشان می خودمان هم فرصت می

 .تمالی آن با تفکر نقاد کمتر شودرا دید، آسیب اح
کند؛  کند و بعد از چند وقت، نقش منفی بازي می گفتم اوال اینکه یک بازیگري نقش مثبت بازي می

شویم، اما در دنیا یک قانونی وجود دارد افرادي که  ایرادهاي گردش کار و فکرهاي پشت ماجرا را واردش نمی
کنند؛ سازمان آن  زي می         ً                                     کنند، مثال  نقش مسیح را براي آن کشور یا فرهنگ با هاي تقدسی بازي می نقش

هاي               ً                             خواهند که مثال  تا چندین سال اجازه ندارد نقش دهند و از او می اي را به آن شخص می کشور یک هزینه
و این ! شود                                        ً          بینیم متأسفانه این موضوع در کشور ما اصال  رعایت نمی ولی می. خالف آن حالت را بازي کند

     ً                   خصوصا  اگر این بازیگر را . اطب از آن نقش شکل گرفتهآسیب زننده است به آن تصویري که در ذهن مخ
دو سه ماه بعد . کسی در جایی به تماشاگر مشابهت ظاهري داده باشد، باعث اثرپذیري بیشتر او خواهد شد

آید با کلی نقش منفی، باید ببینیم فرزندمان در چه رده سنی هست و چقدر از آن  فیلمی از آن شخص می
با تفکر نقاد . گذارد اگر القائات هم از بیرون شدت داشته باشد، اثر خودش را می. ردگی شخص دارد تأثیر می

 . را مدیریت کنیم اثرتوانیم این  می
کنم من داخل خانه  یکی از مادران فرمودند که همسرم به شدت به تلویزیون وابسته است، گاهی فکر می

 ! د بیاورم که پاي تلویزیون ننشیندتوانم جوري به وجو محیط را نمیآید  زمانی که همسرم می
ي ما  اینکه تلویزیون کجاي خانه. شان احترام بگذاریم توانیم به عالقه می! ي آقایان است خوب؛ این عالقه

اي دقت  به چیدمان اثاث منزل لحظهشما .      ً                            معموال  تلویزیون مرکز توجه خانه است. هست هم مهم است
ما تلویزیون را جایی . رخی بزنید ببینید تلویزیون کجاستاگر االن داخل منزل هستید یک چ. کنید
ي  هر چیزي که هست را طوري چیدیم که همه. ایم که مرکز ثقل خانه و مرکز توجه همه است گذاشته
اگر همسرمان هم به آن . لویزیون دائم روشن نباشدمت آن برود، چه توقعی داریم که تها به س چشم
توانیم توجه به  بعد با یک تغییر چیدمان کوچک می. گذاریم اش احترام می اول به عالقه. مند است عالقه

توانیم در  ها چه کاري می اما براي بچه.                        ً          توقع نداشته باشیم که کال  کمتر بشود. تلویزیون را قدري کمتر کنیم
اد روشن بود؟ گاه گاهی فرصت کنیم کنارشان بنشینیم، با تفکر مان هم زی این زمینه بکنیم اگر تلویزیون

ها یک سؤال ایجاد کنیم و مطمئن باشیم به وقت و  در ذهن بچه. خالق و نقاد موضوعات را به چالش بکشیم
 . ایم شان ایجاد کرده ي ذهن اینطوري یک تلنگري گوشه. تداف زمان خودش آن اتفاقی که باید بیافتد می

گوییم فالنی اشتباه  کنند به آنها می هاي ما وقتی دارند تلویزیون نگاه می بعضی از بچه. ستخیلی جالب ا
به این .        ً                                          و واقعا  هم تمام اعتمادش به آن شخصیت تلویزیونی است! نه مامان، درست گفت: گوید گفت، می

 . درست استگوید  ها، که هر چه تلویزیون می دقت کنیم که این اعتماد اتفاق افتاده در ذهن بچه
توانیم بکنیم یک تغییر چیدمان در  ي بعدي، قبل از اینکه وارد مراحل رشد بشویم اولین کاري که می نکته

توانیم قدري  خانه بدهیم قدري جاي تلویزیون را جابجا کنیم و از مرکز توجه خارجش کنیم حتی اگر می
این خیلی کمک کننده . وي روم درست کنید توانید تی اگر اتاق خالی دارید می. اش را تغییر بدهیم زاویه
 . است
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بیند و صدایش دیگر  اي روشن نیست و اگر هم باشد، یک نفر دارد در اتاق می اگر اتاق جدا باشد، هر دقیقه
 . شود رسد و تصاویرش ناخودآگاه براي همه ارسال نمی به همه نمی

ها به تلویزیون باور نداشتند ولی االن این باورپذیري     ً            قبال  این قدر آدم. باورپذیري تلویزیون زیاد شده است
هایشان شده و همیشه  آید و از بدو تولد تلویزیون وارد خانه چون از سنین کودکی باال می. شود دارد زیاد می
 . پس باورپذیري در آنها خیلی بیشتر استاند،  آن را دیده

کنند،  اي به آن نگاه می و پذیرش ندارند یا سلیقهروند  مت حجاب نمییکی از دالیلی که دختران ما خیلی س
رویم یک  ي فرزندمان می           ً      گیریم، مثال  مدرسه ادرها داریم جلوي یک نفر یک جور حجاب میمیا حتی ما 

. آید یک حجاب داریم مان می برادر شوهرمان خانه! حجاب داریم، میهمانی می رویم نوع دیگري حجاب داریم
. دهد یکی از دالیلش همان چیزي است که دارد در تلویزیون نشان می! شود مان باال پایین می پوشش     درصد  

یکی از دالیل عدم پذیرش حجاب در . کند رود در را باز می کند می زنند، چادر سر می بعد زنگ در را که می
 . هاست بینند و از طرف ما خانواده هایی که می اي انتخاب کردن حجاب از طرف فیلم فرزندان ما، همین سلیقه

استقالل یعنی . قالل را باید بدانیماول معنی است. ها استقالل بدهیم در سنین مختلف ما باید به بچه 
استقالل یعنی بر اساس . بها دادن بی نهایت نیست. استقالل یعنی آزادي کامل نیست. رها کردن نیست

هاي موجود، فرهنگ و مذهبی که قبول دارم؛ به فرزندم استقالل  سبک زندگی و میزان توانایی و داشته
آیا من باید اینجا به او ! گوید من ماکارونی دوست ندارم می. ردم   ً                             مثال  من االن ناهار ماکارونی درست ک. بدهم

خواهم با  گوید من امروز می استقالل بدهم؟ دست در جیب من کند یک غذا از بیرون سفارش بدهد؟ می
آیا معنی استقالل ! آید شب به خانه می 11ولی . است 7تا  5رود سانسش  سینما می. دوستانم سینما بروم

ها با هم  ي استقالل بچه بر اساس سنین مختلف درجه. کدام از اینها معنی استقالل نیست هیچاین است؟ 
روم دست  اینکه من دارم با او بیرون میي استقاللش چیست؟  ي دو ساله درجه    ً       مثال  یک بچه. کند فرق می
! چلپی باید صدا بدهد                                                  ام دوست دارد پایش را در چاله ي پر از گ ل بگذارد که  ام را گرفته ساله 3یا  2ي  بچه

                                  ها روي زمین ریخته و زمان خ ش خ ش آن  االن برگ. دهم که برود پایش را بزند و تجربه کند من اجازه می
ي ضعیفی از  این، درجه. دهم این کار را بکند اینجا به او اجازه می. دوست دارد روي آنها پا بگذارد. است

 . استقالل است
یعنی قدري استقالل به او دادم، آنچه که مالکیتش را به فرزندم سپردم  جایی که به او حق انتخاب دادم،

   ً                                                                                             مثال  گفتم تبلت مال توست، گوشی مال توست، این اتاق مال توست، اگر مالکیتی را به او سپردم پس باید به 
ه ب. خواهد با این اموالش بکند مالکیتش احترام بگذارم و او استقاللش در این است که هر کاري دلش می

. ها، یا حداقل مالکیت را بدهید شود مالکیت ندهید به بچه گوییم تا جایی که می خاطر همین است که ما می
توانند خانه  ها از این ساعت تا این ساعت می ي آدم        ً               کنم مثال  این است که همه قوانینی که در خانه وضع می

خوب، فرزند من استقاللش در این است که . ي اعضاي خانواده ممنوع است این چهار تا جا براي همه. باشند
ماهیانه، یک . اي برود حاال دوست دارد با هر وسیله. اگر هر جا رفت، هر ساعتی که قرار گذاشته خانه باشد

بر اساس آن پول توجیبی، او استقاللش در این است که هر . گیرم مبلغی پول توجیبی برایش در نظر می
من دیگر اجازه ندارم مدام بروم او را بازخواست کنم . اش بکند وجیبیخواهد با این پول ت کاري دلش می

ات حیف است؛ تو دو روز دیگر  پولت را چکار کردي؟ مامان جان، پس انداز کن، این پول توجیبی: بگویم
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کی دیگر پس او کی تجربه کند که اگر زود پولش را خرج کرد و از بین برد، . خواهی چیز دیگري بخري می
 . تواند مدیریت خرج کردن را یاد بگیرد نمی؟ پس انداز کندیاد بگیرد که د توان می

مان و آنچه که  مان، حتی بر اساس دین و مذهب مان، فرهنگ دهیم بر اساس سبک زندگی ما استقاللی که می
   . ها باید قائل باشیم                 ً                          در آن شرایط حتما  یک میزان استقاللی براي بچه. داریم باید باشد

            


