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 تحلیل فیلم ھای تربیتی
 خانم عىل بخشی

 مدرسه عاىل تربیتی مادران کالس ھای 
١١/٩/١٤٠٠ 

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

دوباره در خداوند را شاکرم که این فرصت را به بنده داد که . کنم خدمت همه مادران گرامی سالم عرض می
 . خدمتتان باشم

ریزي  برنامه شان براي مخاطبین آیند دانیم، افرادي که می مادران گرامی، همان طور که ما می
شان طبق اهداف تعیین  ریزي برنامه باید اول یک شناخت کاملی در مورد مخاطب داشته باشند تا کنند می

اگر ما مخاطب را نشناسیم و . خواهند بگذارد شده براي جذب مخاطب بیشتر باشد و اثري را که می
حاال افرادي که فیلم، انیمیشن یا بازي براي کودك و . خوریم                        ً        هایش را بلد نباشیم قطعا  شکست می ویژگی

اي پشت سر آنها هستند یا حتی افرادي که در آن  ه و کارکشتهشناسان زبد            ً        سازند، قطعا  یک روان نوجوان می
ساله اینطوري  7هاي  ي بچه            ً          کنند که مثال  االن ذائقه کنند و مخاطب شناسی می کشور و جامعه تحقیق می
          ِ حاال اگر من  . کنم به فیلم ساختن ي آنها شروع می خواهم فیلم بسازم بر اساس ذائقه است؛ حاال من که می

فکار خوبی داشته باشم و بخواهم که چیزهاي خوب را در جامعه القا کنم، بر اساس شناختی که از سازنده، ا
خداي ناخواسته . کنم هاي مخاطبم برنامه ریزي و فیلم سازي می آن مخاطبم کسب کردم، بر اساس ویژگی

و باورهاي خودم گذرد  اگر من پشت این قضیه اهداف شومی داشته باشم و بخواهم آنچه که در سر خودم می
ي من را به آن مخاطب سنی القاء کنم، وقتی عالیق و  گذاران جامعه هست یا حتی باورهاي سیاست

خواهد را به  کنم و آنچه که خودم دلم می خواهم دریافت می شناسم آنچه را که می هاي مخاطبم را می ویژگی
 .کنم از این شناخت استفاده میبدهم  یعنی اگر بخواهم فکرش را مسموم کنم یا حتی رشد! دهم خوردش می

خواهیم تحلیل  ایم که می ي دوم در گروهی شرکت کرده ي اول، و در درجه براي ما والدین در درجه
اند سنین  اگر خاطرتان باشد ما در مورد اینکه آمده. فیلم یاد بگیریم، باید مخاطب شناسی هم بلد باشیم

ولی االن . سال یا از این دست، صحبت کردیم+ 18سال یا  -12ال یا س+ 9       ً اند مثال   مختلف را رده بندي کرده
خواهم تحلیل  منی که می. هاي سنی اتفاق افتاده من مخاطب شناسی کنم بندي خواهیم ببینیم چرا رده می

فیلم کنم اگر امروز رفتم جایی از من خواستند که انیمیشنی را تحلیل کنم یا اینکه نه، کنار فرزندم 
یک نفر یک سی دي هدیه براي فرزندم .                               ً             خواهم ببینم آیا این کارتون اصال  مناسب او هست و میام  نشسته

                   ً                                                                     آورده، من ببینم اصال  مناسب سن فرزندم هست یا نه؟ اینکه من مناسب بودن را تشخیص بدهم یا نه، 
 . مختلف بشناسم یا رشد روانی فرزند را در سنینشناختی  هاي روان بستگی به این دارد که من بیایم ویژگی

شناسی رشد را آقاي پیاژه در موردش صحبت کرده، آقاي اریکسون هم در  شناسان، روان بین روان 
خواهیم                 ً                                                       شناسی رشد خصوصا  در مورد نوجوانی و بحران هویت خیلی حرف زده، ما بیشتر می مورد روان

حداقل به تمرکز کنیم روي این قضیه که به صورت کاربردي آنچه را که علم گفته ساده و روان کنیم و 
 . عنوان یک مادر یک سري اطالعات را داشته باشیم
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شوند به جز پدر و مادر یا خواهر و برادر، عضو  هاي این نسل از وقتی که متولد می    ً         قبال  گفتم بچه
شان به آنچه که تلویزیون  یکی از دالیل اعتماد کامل. دیگري هم در کنارشان هست و آن، تلویزیون است

 . مسئله است گوید همین دارد می
به طور کلی . هایی دارند سال چه ویژگی 7هاي زیر  آییم ببینیم بچه در مورد مراحل رشد، اول می

     ً            خصوصا  اگر از سمت . کنند بینند باور می شود یا می سال هر چیزي را که به آنها گفته می 7هاي زیر  بچه
کنند و هر  ت و آرامش را از والدین دریافت میآنها امنی. چون ارتباط اصلی آنها با والدین است. خانواده باشد

                             ً          کافی است من به عنوان والد مثال  یک رفتار . حتی اگر اشتباه باشد. کنند چه را از والدین ببینند ، باور می
. شود یا اینکه در خانه راستگو باشم، فرزندم راستگو می. گیرد ام دروغ را یاد می دروغی را انجام بدهم و بچه

این نکته خیلی مهم است که هر . کنند سال باور می 7هاي زیر  گوید بچه را هم که تلویزیون می پس هر آنچه
چون . ها کمتر بشود، بیشتر کمک کردیم چقدر ما سعی کنیم ساعت تماشاي تلویزیون یا فیلم دیدن بچه

گاهی فرصت . ها رو ببینم توانم کنار فرزندم بنشینم و تک تک فیلم                    ِ         همیشه در همه حال من  مادر نمی
 . کنم کنارش بنشینم در مورد آن کارتون صحبت کنیم می

خیلی دوست . کنند شان کپی برداري می                     ً          ساله این است که کامال  از والدین 4هاي  هاي بچه ویژگی
کنند؟ بعد  ها می دیدید که پایشان را در کفش باباها و مامان. هاي بزرگسال را تقلید کنند دارند رفتار آدم

کنند و آن  خواهد اداي بزرگترها را در بیاورند؟ بستگی دارد که چقدر به آن بزرگتر ابراز عالقه می میشان  دل
شان خیلی کامل  ي لغات ساله دایره 4هاي  بچه. محبوبیت در والدین نسبت به آن فرزند چقدر شکل گرفته

بینیم که صدها کلمه را  لگی میسا 4کلمه بیشتر بلد نباشد، در  40یا  30ساله  3ي  یعنی اگر بچه. شود می
! ي به جا و به موقع آن را هم تاحدودي بلدند چون صدها کلمه را بلدند، جالب این است که استفاده! بلدند

ها را  ، بچه ها هم همانکنند استفاده می هاي دیگر یا تکیه کالم "اگر" "اما" "البته"مادرانی که زیاد از لغات 
شود در  هایی که در آن کارتون گفته می کارتونی را زیاد ببیند از آن کلمهاگر بچه یک  .کنند تکرار می

یعنی ادبیاتی که ما . مان به آنها آسیب نزنیم خیلی باید مراقب باشیم که ما با کالم. کند کالمش استفاده می
نیم نه تنها به اگر از ادبیات منفی توهین یا تحقیرآمیز استفاده ک. بریم باید ادبیات درستی باشد به کار می

      ِ             چون من  مادر عصبانی . زنیم بلکه ممکن است به جسم آنها هم آسیب برسد ها آسیب می فکر و ذهن بچه
فهمد موقعی که  ممکن هم هست هیچ وقت او را نزنم، ولی او می! زنم آیم تو را می می: گویم شوم می می

 . زند ي دیگر یا مادرش را می و بچهبینی خود ا توانیم او را بزنیم؛ یکباره می شویم می عصبانی می
فهمند که باید به  کنند به یاد گرفتن، یعنی می            ً                         ساله تقریبا  احترام گذاشتن را شروع می 5هاي  بچه

شان خیلی بیشتر  الگوبرداري. گیرند یک کوچولو تحمل کردن را هم دارند یاد می. ها احترام بگذارند آدم
 . شود می

یلم هدفم مثبت باشد و نگاهم درست باشد سبک زندگی را روي چیزهاي ي بازي یا ف       ِ       اگر من  سازنده
خواهم آنچه که سیاست گذاران  هایی که می اما اگر یک اهدافی پشت پرده داشته باشم، هدف. برم خوب می
آیم آن سبک زندگی را که  ام یا اهداف شخصی خودم را به خورد مخاطب بدهم، با مخاطب شناسی می جامعه
گري و خودنمایی  یا همان جلوه شود اسراف شود تنوع طلبی، می راي آن مخاطب درست کنم، میخواهم ب می

سال به جز هیجانات عاطفی که در  7هاي زیر       ً         معموال  براي بچه. اش است کردن؛ این یک مثال خیلی ساده
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اگر . ها هست شود سبک زندگی سال ساخته می 7کنیم، یکی از موضوعاتی که براي زیر  موردش صحبت می
ندگی مثل تشکر کردن، احترام به بزرگتر، مهربانی بینید یک سري سبک ز شبکه پویا را دنبال کنید می

ي آن  اینها دامنه. کند کردن، بخشندگی کردن، دو تا دوست با هم یک سري کارها را انجام بدهند، را ارائه می
 . سازند سال دارند می 7هاي زیر  چیزهایی است که براي بچه

خیلی از . کند ساله افزایش پیدا می 5یا  4هاي  شان نسبت به بچه ي اعمال ساله، دامنه 6هاي  بچه
ساله  6ي  استقاللی که یک بچه. توانند انجام دهند ها را می کارها مثل ساخت و سازها، ارتباط گرفتن

 . ما باید چند کار را به عنوان مادر دقت کنیم. خواهد داشته باشد خیلی بیشتر است می
. شوم گویم و رد می تیتروار خدمت شما میمان فرزندپروري نیست، من نکاتی را  چون موضوع کالس
تن صدا و زبان . مان است سال باید به آن دقت کنیم بیان و کالم 7هاي زیر  اولین چیزي که براي بچه

دهند، که  به شدت واکنش نشان می مهگیرند  هاي ما هم الگو می بچه. زنیم هایی است که می رفمان و ح بدن
سال  7هاي زیر  ما همچنین براي بچه. کنند را دارند از ما دریافت می حاال آن احساس امنیت و عدم امنیت

توانی، بده  اش نگوییم تو بلد نیستی، تو نمی همه. اجازه بدهیم یک سري از کارهایشان را مستقل انجام بدهند
از اجازه بدهید یک سري ! شود شکند یا اینطوري می کنی، االن می خودم انجامش بدهم، االن خرابکاري می

گیرند  تا انجام ندهند یاد نمی. کارها را هر چند تا حدودي ناقص اما مستقل انجام بدهند تا کم کم یاد بگیرند
هر چند برخی از والدین خودشان این وابستگی و دلبستگی را . افتد شان به تأخیر می و این مستقل شدن
 .د درمان شودها مستقل نشوند که این غلط است و بای دهند بچه دارند ترجیح می
که بسیار آسیب زننده  ها با یکدیگر است ي دیگري که باید دقت کنیم عدم مقایسه ي بچه نکته

سال خیلی به زبان بدن مادر دقت  7هاي زیر  بچه. ها را آگاه کنیم هاي خودمان بچه و اینکه از حالت. است
اگر امروز از چیزي ناراحتم یا کج خلقم یا بیمارم و کس دیگري مرا اذیت کرده االن ظرفیتم پایین . کنند می

خوب، حاال این که نوشتی، این که نقاشی کردي؛ برو : است، به جاي اینکه با بچه بداخالقی کنم بگویم
دست و پاي من نباش، به             ً                             حاال برو فعال  یک کارتون ببین و اینقدر جلوي! کمتر سر و صدا کن. حوصله ندارم

واي از دست این : نه اینکه بنشینم با او درد و دل کنم بگویم. جاي این؛ حال خودم را با او در میان بگذارم
هرگز این کار ! دونی چه بالهایی سر من میاره از دست این مامان بزرگت، نمی. کشم دونی چه می بابات، نمی
ام خوب نیست، به یکی دو ساعت  جان، من امروز زیاد حال روحیمامان : توانم بگویم اما می. را نکنید

خودم یک خورده کسل . مامان اگر دیدي من امروز بداخالقم، به خاطر تو نیست. استراحت احتیاج دارم
 . ام را مجاز هستم بگویم فقط حال روحی. هستم

دهی براي کار فکري بعدي، اگر ده الی  گویند وقتی داري یک کار فکري انجام می از نظر علمی می
ي گیرایی شما از آن کار  یعنی بهره. شود ات سه برابر می ي هوشی                                 دقیقه یک کار ی دي انجام بدهی بهره 15

 . شود خواهد انجام شود سه برابر می فکري بعدي که می
، کتاب خیلی خوب )انتشارات صابرین( "دن فرزند به کار در خانهکلیدهاي عادت دا"کتاب  
ها را دارد که باعث  ها و روش یک سري خالقیت. هاي دبستان و متوسطه و حتی زیر دبستان است براي بچه

 . ها در کار خانه مشارکت کنند شود بچه می
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. ها بازي کردن را خیلی دوست دارند این بچه. سال را بگوییم 7هاي زیر  هاي بچه یک سري ویژگی
 7هاي زیر  تخیل در این بچه. توانند چهار حس هیجان اصلی مثل شادي، خشم، ترس و غم را بیان کنند می

ک جنگلی، این توي یگوید من دیشب رفتم  آید می    ً   مثال  می. سال 5تا  4بین      ً خصوصا  . سال خیلی زیاد است
چه کسی به تو ! گویی هستی ي دروغ عجب بچه: گویم کار را کردم، اگر من مادر ویژگی این بچه را ندانم می

ها در این سن خیال پرداز  بچه منادبدر صورتی که اگر . دهم گفت دروغ بگی؟ زودي واکنش نشان می
فرق این . آفرین. تسا يوقمان، چقدر تخیالتت واي ما. چه داستان جالبی را گفتی: گویم شوند به او می می

 دو را متوجه شدید؟ 
ي  ید که بچهجزو مادرانی نباش!    ً                                                     اوال  بگویم زیر سه سال بازي، انیمیشن، فیلم و همه چیز ممنوع

 . را جلوي تلویزیون دراز کنید بعد بروید کارهاي خانه را انجام دهید ناي خودت شش هفت ماهه
سالگی اوج کاردستی درست کردن  9. شود ستی درست کردن شروع میسال به بعد کارد 7و  6سن 
. دهند شوند و واکنش نشان می مند می ها در این سن یک کوچولو به موسیقی عالقه بچه. شان است و خالقیت

به خاطر اینکه با ریتم هماهنگ . شود ها ساخته می ها با شعر و آوازه خوانی براي این بچه بعضی از کارتون
مان باید به  حواس. برند خودشان دوست دارند سرود و آواز بخوانند و از این لذت می. گیرند ی میحس خوب
اي را خراب کرد یا پایش خورد          ً                        یعنی مثال  چیزي را گم کرد یا وسیله. ي اشتباه کردن بدهیم اجازهها  این بچه

. براي اشتباه آنها را دعوا نکنیم. نه اینکه من بگذار خطاهاي بزرگ بکند. لیوان آب ریخت، بگذاریم تجربه کند
ا ها ب گوییم بیشترین حالت این است که بچه سال می 7هاي زیر  ما براي بچه. باید ببینیم موضوع چیست

 . پیامد منطقی آن کاري که انجام دادند روبرو بشوند
ولی چه . سازند سال می 7هاي زیر  هاي براي بچه هاي احساسات و هیجانات هم برنامه از جنبه

هایی مثل از دست دادن، محروم شدن، شکست  سال مناسب است؟ هیجان 7هایی براي زیر  ها و کارتون فیلم
سازند که هم سرعت  ها می ساله 15شان مد نظر است، نه آن که براي  لطیف ي خیلی اینها به اندازه(خوردن 

 ).اش خیلی باالست داستان و هم میزان هیجان
ي  دامنه. گیرد ها شکل می سال، یک کوچولو شروع بلوغ دارد در بچه 12تا  7     ً       معموال  در سن 

مفهوم دوستی . کنند ارتباط برقرار میشان  با دوستان. شود تر می ها در این سن از والدین وسیع ارتباطی بچه
اي  به جز دوستان به خالهتر شود  شان وسیع ي عالیق ممکن است دامنه. گیرد کم کم در آنها شکل می

ي  دامنه. شود ي ارتباطی دیگر از خانواده خارج می دامنه. مند شود مند شود، به عمو یا معلم خیلی عالقه عالقه
. شود بیشتر مییک مقدار توجه به ظاهر و لباس و اینکه مرتب باشند . شود شان بیشتر می دوستان و عالیق

شان تکامل پیدا  یک مقدار رشد جسمی. کند سال به صورت پلکانی افزایش پیدا می 12این مطلب کم کم تا 
تري براي بیان  از کالم و جمالت پیچیده. تر می شود ها در این سن تفکرشان منطقی بچه. کند می

ایم و خیلی کارها  کنند که ما مستقل شده هر چقدر در این سنین ابراز می. کنند هایشان استفاده می صحبت
بینیم تقلید از رسانه و فیلم و انیمیشنی که  در این سن می. توانیم بکنیم اما همچنان تقلیدپذیر هستند را می
و گیرند  ها زیاد تکرار می شود را می هایی که در کارتون حاال یا تکیه کالم. تبینند خیلی زیاد اس می

 . کند                             ً             در پوشش آنها تقلیدپذیري کامال  نمود پیدا می. کنند شعارهاي آن بازي یا انیمیشن را دریافت می



 

5 
 

االن    ً مثال  تفکر انتزاعی یعنی اینکه . گیري است ها در حال شکل گوییم رشد انتزاعی در این بچه می
سال، فقط آنچه را که گفته  7هاي زیر  بچه. گیرید کنم، شما ظاهر کالم من را می من دارم صحبت می

اي که پشت این گفتار هست را هم توجه  سال، فکر و اندیشه 12تا  7ولی از . کنند شود دریافت می می
شخصیت اصلی داستان یک کاري  بیند و یعنی وقتی کارتونی را می. گوییم به این، تفکر انتزاعی می. کنند می

سال  7ي زیر  بچه. این کار را به خاطر اینکه پدرش با او این کار را کرد انجام داد: گوید دهد می را انجام می
 .بیند که آن کار را کرد فقط می. کند دیگر این مدلی فکر نمی

یعنی آن القائاتی که آن حس و کالم دارد . کنند ها خیلی به زبان بدن مخاطب توجه می این بچه
. گیرند کنند و تحلیل کردن را یاد می شود گفت تحلیل می می. کنند و دریافت میدهد را خیلی توجه  می

. شود تر می شان وسیع هاي اجتماعی ي فعالیت دامنه. توانند فکر کنند ي هر چیزي می یعنی به پشت پرده
با . کنند به سمت رفتارهاي شادگونه بیشتر حرکت می. گیرند م یاد میهاي مختلف را کم ک ارتباط با آدم

این دیگران محیط هم . گیرند کنند خیلی مستقل هستند ولی از دیگران خیلی تأثیر می وجود اینکه فکر می
طرف . افتد اند همچنان این تأثیرپذیري اتفاق می چون هنوز به آن بلوغ عقلی کامل نرسیده. تواند باشد می
تو هم به چنین چیزي . آفرین چه جالب: گویند میدهند؟  ابل که پدر و مادر هستند چه واکنشی نشان میمق

در این سن کم کم به جمع آوري . گیرند ریزي کردن را یاد می ها کم کم در این سن برنامه کنی؟ بچه فکر می
کارهاي . کنند به جمع میها و گل سرهاي مختلف در جع    ً    مثال  سنگ. شوند مند می یک سري اشیاء عالقه
توانستند                                                                      ً    توانند انجام دهند مثل کوبلن یا گلدوزي یا در پسران کار با چوب، که قبال  نمی ظریف را کم کم می

 . شود بینید به یک چیز محدود می کنند، بعد می اوایل همه چیز را جمع می. توانند انجام بدهند و االن می
کنم از ابتداي دبستان به این طرف، هر آنچه مداد اتود داشته را جمع کرده، حتی  پسر من فکر می

بعد . آوري کرده و یک کلکسیون درست کرده ي آنها را جمع اند، همه اگر مداد اتودي را به پدرش کادو داده
 . دارند کنند و نگه می به مرور زمان یک چیزي را انتخاب می

ها  هاي آقایان یا خانم زنیم، یا در مورد ویژگی هاي یک سري سنین حرف می ویژگی وقتی ما در مورد
هایی نیست که صد در صد باید باشد یا اگر باشد عیب است و اگر نباشد نقص  زنیم، اینها ویژگی حرف می
رخی از بنابر تحقیقات ب. ها را داشته باشند هاي ما ممکن است این ویژگی بچه.    ً            اصال  اینطور نیست. است

ها در مورد آنها  اند، گفتند این ویژگی شناسان که درباره این گروه سنی انجام داده جامعه شناسان یا روان
 . کند صدق می

از بچگی اخالقش اینطور بوده که . ساله است 12یکی از مادران فرمودند پسر دومم 
 . کردند مه من را مسخره میه. کرده بعد در محیط خانه پخش میکرده،  هایش را جمع می بازي اسباب

کند  اگر خود بچه دارد این کار را می. اش را بکند و جمع کند خوب، بچه دوست داشته بیاورد بازي
 .هیچ اشکالی ندارد

یم؟ این بچه ها یونیم بگاسال چه ویژگی هایی می تو 12تا  6دیگه در مورد ویژگی هاي بچه هاي 
        ً د من مثال  یوگ، چه دختر خانم چه آقا پسر می دنهمی د نان نشام کم یک استعدادهایی رو از خودشک

از پدر  دنیآ یمبعضی از بچه ها . یعنی شروع استعدادیابی بچه ها هست تسا م خیلی خوبا استعداد ریاضی
 اربه نظرت مامان من استعداد ویژه اي ندارم؟ یا کاردستی درست کردن یا هر چیزي : دو مادر سؤال می کنن
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دنبال کشف استعداد ویژه ي . دستعداد ویژه اي است که دارا نآ دمیکن حس دکه مهارتی کسب می کن
نه  ددنبال استعداد ویژه هستن ناخودش. دفرا می گیرن اربه مرور هم یک استعداد خاصی . هستند ناخودش

 . ببریم بحث استعدادهاي درخشان ار اهنآیم واینکه ما بر
اشعار یا دیالوگ هاي خاصی که . ددر این سن کم کم از دستور زبان هاي خاص هم استفاده می کنن

خودشون براي خودشون یک ادبیات خاص خلق . دتکرار میکنن ارتوي بعضی از فیلم ها یا انیمیشن ها هست 
تن ك گفوتوي این سن ج. دنواهل معما و لطیفه می ش. داز خودشون بسازن دنهیک سبک می خوا. دمی کنن

. دوش درك احساسشون خیلی بیشتر می. یا براي والدین ناحاال یا توي جمع همساالنش. ددوست دارن ار
 ناسبت به انتقاد این قدر واکنش نشن دسال بودن 7شاید اگر زیر . دنوش نسبت به انتقاد بسیار حساس می

 . دقرار می گیرن ناأثیر همساالنشین سن بسیار تحت تتوي ا. دنمی دادن
به بازي هاي نمایشی مثل پانتومیم اجرا کردن، توي گروه نمایش مدرسه رفتن، توي گروه سرود 

توي این سن آروم آروم نیاز پیدا می کنه به اینکه یک . تسا ضو شدن، به اینها خیلی عالقه مندمدرسه ع
هر چیزي که ما مالکیتش رو به . دجایی براي تنهایی خودش داشته باشصوصی یا حریم خصوصی یا فضاي خ
نیم مالکیتها رو از آنها اکه میتو ییاجنآتا . د   ً                          امال  در اختیار آنها قرار میگیریم اجازه و اختیارش کهبچه ها بد

اجازه ي دخل و تصرف داشته              ً        ًمن مادر شرعا  و اخالقا . یمهسلب کنیم و مالکیت عمومی به بعضی چیزها بد
م یوولی اگر بگ، موشیعنی اگر گفتم این اتاق مال اوست، هرگز اجازه ندارم بدون اجازه وارد اون اتاق . باشم
سبک زندگی خودش باید تصمیم  ، هر کس بر اساستسا تا ندنااق فقط مال خوابیدن و درس خوات نآ

 نآ ردمن اجازه ندارم دست  رت پس دیگسا ودتم این کمد خیو             ً       یا نه؛ یا مثال  اگر بگ دکه انجام بده دبگیر
ن باشیم و ااینکه ما دائم باالي سرش. تسا ن نیاز به حریم خصوصی داشتناشینیازهاپس یکی از کمد بکنم، 

و یک گوشی موبایل و         ً                      ینکه کال  یک اتاق و یک کامپیوترا.       ً          یم اصال  درست نیستهند اهنآ هیچ فضایی رو به
 د        ً          اما قطعا  دوست دارن! م همه هم براي خودت، این هم درست نیستییوتبلت هم توي اتاقش بگذاریم و بگ

احساس امنیت  اهنآاین کار به ! ونجا سرك بکشیمآر دیم وو مدام ما نر دن باشاه مال خودشناخیک فضایی از 
د هر یراذگبرام احت ناباید به مالکیتش دولی اگر دادی. زیاد نکنیم ار نام نه ي خصوصی سازيدام. دمیده

 . تسا ن زیادآ يچند که آسیبها
 : دوشلحاظ  نآ ردمحرومیتی که ما براي بچه ها در نظر می گیریم چند نکته باید 

                                ً محدودیتی که داریم می گذاریم حتما   -2. دنهد انجام میدکه بچه ها دارن دموضوعی باشمتناسب با  -1
براي چه می گذاریم؟  ارما محدودیت یا محرومیت  -3.                  ً                             زمان دار باشد مثال  یک ساعته یک روزه یا پنج روزه

و  هم محدودیت دباش ناحواسم.    ً               اصال  تنبیه یعنی درد. دان بگیربراي اینکه بچه ها یک مقدار دردش
و هم زمان دار  دهم متناسب باش. دهم درد داشته باش. دد، قابل اجرا باشمحرومیتی بگذاریم که شدنی باش

 . دباش
می نشینیم . نمی کنیم ناا رو محدودشهنآما  دنکته ي بعدي اینکه بچه ها با اولین خطایی که کردن

 . محدود می کنیمبعد اگر خواستیم . آسان می کنیم ارشرایط . ت می کنیمبا هم صحب
سالشه به او بچه ننه بگوید،  10خود فرزند من هم  تسا سالش 10   ً                  مثال  دوست فرزند من که  اینکه

این پسر بچه ننه  ناا مهم نیست؟ حاال من بگویم قربهبراي بچه  دمسخره اش کنن ربعد بین بچه هاي دیگ
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   ً اصال  . تسا ش بدیاین براي او بد نیست، ولی اگر بچه ها به او بگویند بچه ننه، برا. ي خودم برم، عاشقتم
براي همین می گوییم . نیمتأثیرپذیري از همتاها و هم سن و ساالن بسیار زیاد است و باید به آن دقت ک

بشناسیم یک وقت هایی از دور  ار ناشیخانواده هایم وبردوستان بچه ها رو سعی بکنیم از سنین پایین 
هد از دوستش هم وقتی می خوا دمراقبت کنیم در انتخاب دوست کمک شان کنیم که وقتی بزرگتر شدن

 .نیمارویم مسجد نماز اول وقت بخوب بیا دیود بگو تأثیر خوب بگیر دش باشد دوست خوبتأثیر بگیر


