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 رسانه چیست؟ 

  نجا یدارند که به چند نمونه از آنها در ا  یمختلف   فیتعار  یسیو انگل  یمنابع مختلف فارس ها و  ها، در فرهنگ رسانه

 :شودی اشاره م

 ی است؛ در اصطالح علوم ارتباطات اجتماع  دنیرسان  لهیوس   یو به معنا  دن«یرسانه در لغت اسم آلت از مصدر»رسان

رسانه ها وسایل فیزیکی یا مکانیکی  است.  رندهیگ امیدهنده به پ امیپ از امیپ دنیرسان یله یمقصود از»رسانه« وس 

  د« یدر فرهنگ »عم  (.1377تبدیل پیام به عالئم و انتقال آنها از مجراهای ارتباطی هستند )اولسون و دیگران،  

  ون یزیلوت  و، یرا به اطالع مردم برساند، مانند راد  ی خبر  ا یکه مطالب    له ی»رسانه« آمده است: هر وس   ی مقابل کلمه 

اشاره   ی برا ی کل  ینو«: رسانه به عنوان اصطالح شه ی(. در فرهنگ » اند 21: 1391فرد،  یو قاعد  ی و روزنامه)مولو

  لم، یف ون،یزیتلو و،یمانند: روزنامه، راد   شودی به کاربرده م  یسرگرم   ایانتقال اطالعات    یدستگاه ها  ای  هاستم یس   هب

  ف یتعر  رساند ی که اخبار و اطالعات را به مردم م  یاله ی»سخن« رسانه به وس . در فرهنگ بزرگ رهیکتاب، نوار و غ

آمده    نی»رسانه« چن  یلغو  فی. در تعریوتریکامپ  یهاروزنامه، مجله و شبکه   ون،یز یتلو  و،یشده است. مانند راد

وس  م  ی اله یاست:  مردم  به  را  اطالعات  و  اخبار  رادرساند ی که  مانند  م  ون، یزیتلو  و، ی.  شبکه روزنامه،  و   ی هاجله 

  ف یتعر  گونهنی(، بد یرسانه )رسانه جمع  «،ی(. در »دانشنامه علوم اجتماع3615:  1381  ، ی)حسن انوریوتر یکامپ

فراتر   یاطه ی دانش در ح عی و توز د یکه به تول  دهند ی م  ل یرا تشک  ینهاد اجتماع  ک ی  ی گروه   یهاشده است: رسانه 

و    د یدر تول  شرفتهیپ  ی آوراز فن  ی چون استفاده نسب  یبرجسته و بارز  یهامشخصه   یو دارا   پردازد ی از کلمات م

  ی نهاد و سمت و سو  ن یموجود در ا  یجتماعو قواعد ا  یمند (. نظام 108:  1382،  لیهستند) مک کوا  هاام یپخش پ

توان گفت   یمجموع م . در ست یمشخص ن امیفرستنده پ  یکه برا رد یگی را در بر م یگسترده ا  نیها، مخاطب امیپ

  ، یبی)حب  گرددی با هدف ارتباط بر م   ی داریو شن  یدارید   یها  از تکنولوژ   ی انواع مختلف  ی»واژه رسانه به گردآور

تعاریف   با (. برخی دیگر  2:  1392 برای آن  ارتباطی رسانه،  به نقش  آنان رسانه ارائه کرده   یتوجه  به نظر    ها  اند. 

  همین   آن   العاده   فوق   اهمیت  و  شدن   جهانی  سبب  و  آیند  شری به شمار میامع بجو  در  ارتباطی  وسایل  ترینمهم

برای برقراری ارتباط    ها روش   و   ابزارها  مجموع   عنوان   به   ها رسانه   قیاسی   الفبای   فرهنگ  در .  است  ارتباطی   بعد 

  .(502: 1371 ،یریاجتماعی تعریف شده است) ش 

اند. مثل دستگاه شدهفراهم آورنده امکان ارتباط در نظر گرفته   یتکنولوژ  ای  ی کیزیعنوان مواد فبه   یرسانه گاه  مفهوم

از »توسعه    ییها عمدتاً نمودهارسانه   ،یبعد مفهوم   نیهوا. در ا  یهامولکول   یحت  ایچاپ، برگه کاغذ و    ایصوت  ضبط 

،    سک ی)ف  دهند«ی سرعت ارتباطات را گسترش م  ایها و  که مجراها، محدوده   شوند یدر نظر گرفته م   ی کیتکنولوژ

از    یارتباط  ند یفرا  ک یاست که در    ییهاانواع داده   یمفهوم رسانه، مربوط به سنخ شناس   گری(. بعد د۱۷۶:  ۲۰۰۶

م رسانه   قیطر انتقال  تصوابد یی ها  نوشتار  ر، ی.  حروف  و  »ک  یصوت  انواع  محسوب    « یارتباط  یهاتی ف یازجمله 



  نیو تبدالت ژانرها دخالت دارند. سوم  ر ییمدرن، در کار تغ  ی ارسانه   یهای در فناور  « یاطارتب  ت یفی. »کشوند ی م

  دهد ی قرار م  ی مدن  راتییمؤثر در تغ  یاجتماع  ینهادها  ری در کنار سا  ی عنوان نهادها را به بعد از مفهوم رسانه، رسانه 

معنا عملکرد    نیرا مدنظر دارد. در ا  یاکالن ارتباطات رسانه   رات یو پرورش، بازار و...( و تأثخانواده، آموزش   ری)نظ

تحت    ز یخرد و کالن آن ن  یهاصه ی زمان، جامعه و خصاست و هم  یکالن اجتماع  یروهایرسانه، محصول مناسبات ن

 .( ۲۲۹و   ۲۲۸: ۱۳۹۶ ، ینیحسو   ی)طاهر شودی م یبند صورت  یجمع  یهاعملکرد رسانه  ر یتأث

  ی عنصر تجل   نیترها مهمنظران مطرح ارتباطات معتقد است، رسانه از صاحب   یکی  ییمارشال مک لوهان  کانادا 

انسان تعر  یارتباطات  در  و  رسانه چن  ی فیهستند،  از  هرگونه  د یگوی م  نیجامعه  در  است«؛  پیام  »رسانه، همان   :

فرهنگ را بر عهده دارند. به قول مک لوهان:    الانتق  ایخود فرهنگ هستند و    ایها وجود دارد  که از رسانه   ی فیتعر

  ، ی بی )به نقل از خطکنند«ی م  نییو درجات آن را تع  دهند یها را شکل مو روابط انسان  تیفعال  وهیها ش »رسانه

تواند سبک روابط انسانی را شکل  یک رسانه می (،  1382راد،    ان یمک لوهان )به نقل از محسن  د ی(. از د26:  1388

از مخاطبان    یبرخوردار   یژگیها بنابروعملکردهای موجود در این رابطه را مشخص کند. تمام رسانه  ای دهد و معیاره

بشر چهار کهکشان وجود دارد که    ی شدن دارند. در فرارو  یاستعداد جهان  ،یارتباط  یانبوه و امکان گسترش شبکه 

  یها) ارتباط و رسانه   یشفاه  هکشانچهار کهکشان را؛ ک  نیاست: ا  یبند   میها قابل تقسرسانه   یژگیبر اساس و

(، و کهکشان ارتباطات  یر یو تصو ی) صوت  یکابل یها(، کهکشان رسانه ی(، کهکشان گوتنبرگ )ارتباط کتب یشفاه

رسانه، رساندن آگاهی، اطالعات، علم و دانش، حوادث و رویدادها بر  کند یم  یعرفم  یماهوارها  ونی زیو تلو  ی تالیجید

 اساس ذوق و سلیقه برای پیشبرد اطالعات و گذراندن اوقات فراغت و نیز برای سرگرمی افراد است.

 طبقه بندی رسانه ها

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقش و کارکرد رسانه ها

 

  



 سواد رسانه ای 

 

  ک یدئولوژیا  یامهایسودمند و مخرب، قرار گرفتن پ  ر یبا موارد غ  خته ینشده و آم  ی بند  اطالعات طبقه بمباران  

متون رسانه بطن  ارزشها   یا  در  افکار و  اشاعه  تفاس  ی خاص، دستکار  یجهت  با  مردم  کذب و    ریاذهان 

جوامع با    یو فرهنگ  یمذهب  ی کردن آدابورسوم، هنجارها و ارزشها  نیگزیمغرضانه، هدف قرار دادن و جا

فراهم    رامون،یاز جهان پ  یچون باال بردن سطح دانش و آگاه   یدیو ... در کنار موارد مف  یو آداب جعل  دیعقا

  رسانه  ختهیآم  و درهم  ریانکارناپذ  قیموضوع همه و همه از حقا  کیگوناگون در خصوص    یدگاههایآوردن د

و کنترل   تیریمتفاوت به دنبال مد  ینظارت  ی از ابزارها  ستفادهدولتها، با ا   اتفاق   به  ب یقر  تیکه اکثر  شند بایها م

در مورد رسانه پرکاربرد کودکان    رانیدر ا  ی تأخر فرهنگ  ا ی  یاز مظاهر واپسماندگ  یکیآثار سوء آنها هستند.  

کنندگان    است. جوانان و نوجوانان ازجمله مصرف   رهیو غ  نترنتیا  ها،  شنیمیها و ان  میو نوجوانان ازجمله گ

آنها در نظر گرفته نشده است. از   یالزم برا یهستند که متأسفانه آموزشها رانیدر ا دیجد یها رسانه یاصل

 ی همچون:به موارد توان یم نهیزم نیدر ا یزیر از عدم برنامه یناش یبهایآس

 ؛  زیآم خشونت  یرفتارها شیافزا-

   ؛کودکان  یریجامعه پذ ندیاختالل در فرا جادیا -

 اشاره نمود. یفرهنگ بوم یکم رنگ شدن ارزش هاو - 



  بر شکل ها    رسانه  ریتأث-کودکان؛    یو فرهنگ  یاجتماع  اتیها بر ح  گسترش سلطه رسانه  با توجه به  نیبنابرا 

  ی و رفتار  یارزش  ی ها  خلق مدل   یها برا  رسانه   ییتوانا -و رفتار کودکان؛    شهی نگرش، اند  ر ییو تغ  یریگ

از آنها  توان یکه چگونه م شودیسؤال مطرح م نیبر کودکان ا یا رسانه یمنف راتیگسترش تأث -پرقدرت؛ 

محافظت نمود. به    ،برخوردارند  ییباال  تیفیو ک  تیکه البته از کم  یا  رسانه  یامها یپ  ی  هجمه  نیدر برابر ا

  یی چالشها  نیبا چن  ییاروی رو  یمناسب برا  یحل  کودکان راه  ی ا  سواد رسانه   یپرورش مهارتها  رسد ینظر م

 یو ارتباط  یالملل  نیب  یسازمانها  یموردتوجه جد  یا   سواد رسانه  ر،یاخ  یها  امروزه و در دهه  نرویباشد. ازا

در    یا  از کشورها قرارگرفته است. خصوصاً آموزش سواد رسانه   ی اریبس  یو دانشگاه  ی محافل علم  ز یو ن

در    ،یاریاخت  ایو    یعنوان دروس اجبار  از ورود به دانشگاه، به  شیپ  یلیتحص  یها   و دوره  یکودک  یسالها

 شده است.  دهیگنجان ایاز مدارس دن ی اریبس یآموزش یها برنامه

 

















 

 بهترین   سواد رسانه ای  ،    مطلق  شر  نه  ستا  مطلق  خیر  نه  سانهدر آن ر  کهای شده ی امروز    سانهر  ینیادر د 

آن    یدافوو محاسنو از    ماند  نمادر ا  ها  سانه ر  ب مخرو منفی  اتثراز ا  انمیتوآن    بر تکیه  با  که  ست ا  مأمنی

در  یستنز ایبر وریضر  ناییاتوو  رتمها بهای را  سانه ر ، سوادسانهو ر  تتباطاار اننظر صاحب. دبر هبهر

اولین بار     نلوها  مک   ل شار ما  ت هربر.  کنند  می   حمطر  گرفته   منا  تطالعا و ا تتباطاار  عصر   که   حاضر  عصر

از    صحبت   نجاآ  د؛بر  رکا  بهای را    سانهر  ادسوی  « واژه    سانهدرك ر  ایبر»    بکتاو در    1965در سال  

  ی جدید  ادسو  به  ها  ننسادوره ا  یندر ا  ستا  زمال  گوید  میو  صحبت می کند و    جهانی  ههکدد  نسیدارفر

  ی ها  ناییاتوو    رتمها  ایبر  نلوها  مک  که  دبو  تیرعبا   ،ای  سانهر  . سوادیابند  ست ای د سانهر  ادسو  منا  به

  ده کر   تبعیتاز او    نیز  تتباطا ار  نمتخصصااز    ریبسیا  لبتهو ا  دکر  بنتخاا  جهانی  ههکدد  انندوشهر  زنیا  ردمو

 ای« می نامند.    سانه»سواد ررا  تطالعاو ا  ت تباطاار عصر انندوشهر ز نیا ردمو جدید ادسو ینو ا

  به   سانهر  ایبر فرهیخته  کنندگانی   فمصر  نکه آ  جایبه تا  کند  کمک   دممر  به  که  ست ا  ینا  سانه ر   ادسو  فهد

برای رسانه ها باشند به شهروندانی فرهیخته در جامعه ی اطالعاتی که انواع رسانه ها    فرهیخته  نیاندوشهر

 کنند  می  عرضه  ها  سانهر  که  نچه روی آ  بر  ننداتو  نمی  ادفرا  تک. تک تکشوند  تبدیل  هستندآن    هتپند  قلب

  ینابنابر.  ندزبیامورا    هنیذ   ییزر  برنامه   هشیو  به  ل کنتر  یهاروش    ننداتو  می  ماا   باشند  شتهدا  دییاز  ل کنتر



  ف معطو  دخو  سمت   به  ها  سانهرا از ر  ل کنتر  چگونه  هد د  ننشا  دممر  به  که  ستا   ینای ا  سانهر   ادسو  فهد

  هه در د  تافلر  لوینآ  که  نچهآ  به  انتو  می  عصر  یندر ا  سانهر  ادسو زشموآ«  کنند. درباره ضرورت و اهمیت

 زانسا  مپیاو    انگیر  مپیا  ؛ سانههارها؛    هفرستند  هگستررا    دافر  عصراشاره کرد:    دبو  دهکر  بینیمیالدی    19980

 پیش  یناز ا  بخشی.  دبو  هنداخو  "هیندآ  رتقد  یهار مانو"  رمحوهای تبادل اطالعات،    هشیوداده و    شکل

از    ریبسیا  حاضر  عصردر    که   ستا  لیلد  همین  به  ؛ست ا  تحقق   ل حاآن در    یگرد  بخشو    یافته  تحقق  بینی

سواد رسانه    به   ن نشااندوشهر  دن کر  مجهز  ای برها، تالش  حکومت و    ها   لت در دو   ان یزر  برنامهو    ارانسیاستمد

 .  ندا دهکررت  قد  یهارمانودر  جنگی  گبرزوسا جایگزینرا ای 

  گ برزوسا  جایگزینجهانی،  د قتصاا کزامر ترین رگبز  ثقل  مرکز ت«طالعا و ا سانه»رگونه که  نهما ینابنابر

  اد سو  زشموآ »  ستا  یکمو    بیست  نقری انسان    سرمایه  شمندترینو ارز  رتقد  یهارمانودر    جنگی  یها

مدنی، ارانسیاستمدها،    سانهر  نکنندگا  ف مصرو     نتولیدکنندگا  توجه  ردمو  نیز   «ای  سانهر نهادهای   ،  

ا  زش موآ  ایبر  هایی  شتال و    گرفته   ارقر  فرهنگی  ن فعاالو  رانگازمو...آ از    ریبسیادر    اد سو  ینا  یش افزو 

 .  ستا گرفته رتصو  توسعه ل حاو در یافته توسعهاز  عما نجها یهارکشو

  هستند   ن نشااندو شهر  بهای     سانه ر   ادسو  زش موآ  ل نباد  به   نیا در د  ری بسیا  لتیدوغیر و    لتی دو  ی هادنها  حاال 

 ری کشو  ل مثا  ایبر  ؛ستا  وت متفاای    سانهر  ادسو  زشموآ  موفقیت  انمیزو    هاروش  مختلف  یهارکشو.در  

  سانه ر  اد سو  زش موآ  ی ها  نمونه   ترین  موفق از    یکی  سانهر  ادسو  زش مودر آ  طوالنیای    باسابقه   داکانا  نچو

  ارس مددر    ایسانهر  ادسو  که   ستا  نجهااز    نقطه  نخستینشود. آنتاریو در کانادا،    می   بمحسو   ن جهاای در  

 . نامندمی  سمقد را   نجاای آ سانهر ادسو رانکارندا ستد لیلد همین  به شد  یسرتدآن  لتیدو

  ان ندوشهر  بهای  سانهر  ادسو  زشموآ  مینهدر ز  باسابقه  لتیدوغیرو    لتیدو  ینجمنهاا  داکانا  رکشودر    همچنین

در    زه حو  ینا  ح مطر  یها رکشوای در    سانهر  ادسو  زش موآ  ای بر  علمی   دهگستر  ی ها  فعالیت .  هستند  ل فعا

 د؟شو  می منجاا هم انیردر ا مشابه هایفعالیت یا آ کهآورد  دجوو به ما  ایبررا  ال سؤ ینا جهان،

  بیش   شاید  ما ر  کشوای در    سانه ر   ادسو  ت بیااد  قدمت  گفت   باید  انیرای در ا  سانهر   ادسو  ه جایگا  ردمودر   

  هشی وپژ و    علمی   ی ها  فعالیت  سیر بر.  دشو  می  دیا  جدید  مفهومی  انعنو  بهاز آن    نهمچناو    نباشد   هه د  یکاز  

  نمسئوالاز    عما  جامعه  مختلف  رقشاا  گویی  که  هددمی  ن نشا  انیرای در ا  سانهر  ادسو  بحثدر    گرفته  رتصو



و     ن نشجویادا،  رانگازموآ  ،فرهنگیو    ینید  ن مبلغا،  لدین وا  ، تتباطاار  ن متخصصا،    سانه ر   نمتولیا  ،رکشو

  بر و    ندا  دهکررا درك    ها  سانهر   ستهاناخو  اتثرا  با  مقابله   ایبرای    سانهر  ادسو  رت مها  بر  تسلط  ورتضر...

 گرفته  ارقر  توجهی  بی  ردمو نمارکشودر    «سانهر  ادسو زشموآ  »  گاهیآ  ینا  دجوو با  ما، اکنندمی  تأکیدآن  

 نمتولیا  سیر بر  انعنو  ، و رسانه ی ملی به  وریفناو    ت تحقیقا آموزش و پرورش و وزارت    وزارت   گر ا  .ستا

 گامی  نتاکنو  که  هددمی    ننشا  دنها  سه  ینا  دعملکربررسی    بگیریم  نظردر    رکشو در    زشموآ  مرا  صلیا

  جزئی   اردیمو  مگر  ؛ستا   هنشد  شتهدابر  رکشوای در    سانهر  ادسو  یتقاو ار  زشمو آ  جهتدر    علمیو    یجد

و اخیرا    نتلویزیو  هم  گاهیو    زیمجا  یفضاای در    سانه ر  ادسو زشموآ  ایبرود  محد  یها  فعالیت  قالبدر  

  زش مودر آ  نمارکشو  دعملکر  تقوو    ضعف  طنقا  نکه آ  ایبرارائه عنوان درسی در مدارس متوسطه اول.  

  هگشا را  ندامیتو  زهحو  یندر ا  زپیشتاو    لگوا  یهارکشو  دعملکر،    د شو  مشخص و    مطالعه ای    سانه ر  ادسو

 .  باشد





 



 راهبردهای آموزش سواد رسانه ای 























 

  



رایانه ای بازی های   

  به   سرگرمی  هدف  با  عمدتاً  که  هستند  تعاملی  افزاری  نرم  های  برنامه  ویدئویی  های  بازی  یا  ای  رایانه  های  بازی

  انجام  بازی های کنسول یا شخصی های رایانه طریق از که دارد اشاره هایی بازی به ها بازی این. اند آمده وجود

 .باشد می سریع العاده فوق و منطقی اطالعات ارائه و اطالعات سریع پردازش مستلزم آن انجام و شودمی

  می   دستورالعمل  یکسری  عنوان به  و  دهد می  را  تعامل  اجازه  بازیکنان  به  که  است   ای  برنامه  ای،  رایانه  های  بازی

 . شود می منجر را خاص  ای نتیجه و شده جمع  یکدیگر با تواند می که باشد

  معین   اهداف  به  دستیابی  منظور  به  که  باشندمی  سرگرمی  نوع  یک  ایرایانه  هایبازی(  2003)الکورن    نظر  طبق

 .دارند خاصی قواعد و اندشده طراحی خاصی

خود را در میان عموم پیدا کردند. در  یجا ها یبود و باز ای ساده رایانه های ی باز  یدهه هشتاد عصر طالی

 جوّ فنی، مسائل بر عالوه آن علت . رفتند پیش جنگی های داستان سمت  به بیشتر ها اواسط دهه هشتاد بازی

های، رئیس جمهور وقت بود.   رنامهب دیگر و سابق با شوروی سرد جنگ از ناشی آمریکا  80 دهه اواخر متشنج

 .آن را ساخت وارد بازار شد  یشرکت ژاپن کیکه  نتندوین  ستمیس 1985در سال 

 ها ی باز های ها آمدند و نخستین نسخه  یطراحان باز  یمتحرک به یار یمتخصصان تصویرساز  1990دهه  در

در شرکت  1997سگا وارد بازار شد. مهاجمان فضایی، بازی دیگری است که در سال یها  یآفریده شد و باز

شخص در دست   ای ءیش  کی کنترل بازی این در. بود  ای رایانه  ک بازیتاتیو نوشته شد، شامل عناصرکالسیک ی

 .کرد بازیکن بود که باید با کمک آن دشمنان رانابود می

 .افزود ها یباز ت ی به بازار ارائه شد و بر محبوب ی توسط شرکت سون شنیاست  یدستگاه پل 1995سال   در

 . تلفن همراه ساخته شد های یگوش یبه نام مار رو یباز نیاول 1996 سال

اخیر با پیشرفت هایی که در سخت افزارها و نرم   سال های در ای رایانه های همان طور که شاهدیم، بازی

 بین مخاطبان در سراسر دنیا پیدا کرده است.در  ی، جایگاه خاص ه افزارهای ساخت و اجرای بازی ایجاد شد

  هنوز زمان آن تا که بوده صداها  و تصاویر ترین ساده نده ده  ارائه فضایی، جنگ دهندة تشکیل اصلی های قالب .

  به بینیم، می سینمایی های در فیلم  چهآن  با ای رایانه های زیبا در موجود صداهای  و تصاویر. اند نداشته وجود

 مسئله. پردازیم می رقابت  به جهان نقاط  سایر و دیگران با اینترنت  طریق از که طور همان پردازند، می رقابت 



ان  جه  با تشخیص  قابل که شود ارائه ای گونه به مجازی حقیقت  آنها  در که باشد این تواند می آینده در ها بازی

 . واقعی نباشد

  سی   به  مربوط  صنعت   –هنر    نیا  یواردکننده   یکشورها  ریدرست مثل سا  ران،یبه ا  ای انه یرا  های یشدن باز  وارد

شکل    رییتغ  نت  میو گ  نت  یبه شکل کاف  ای انهیرا  یاه  یباز  های کلوپ  شتریب  نکهیسال گذشته بوده است تا ا

شرکت    ینو چند  ای انهیرا  های یباز  یمل  ادی. اکنون، بنافتند ی گسترش    رانیجوان ا  ی سرعت در جامعهدادند و به 

و    یاسی و س  یخیتار  ،یبا در نظر گرفتن مسائل خاص فرهنگ  داتیتول  نید، ارا تولید می کنن  یداخل  های یباز

  ، ی مل  ت یهو  یبر مبنا  رانیکودکان و نوجوانان ا  یبرا  یساز فرهنگ  ،یرانیفرهنگ ا  جیترو  ،یو مل  ینید  های زهیانگ

 . دشو یانجام م کیدئولوژ ی و معارف ا میگسترش مفاه  ،یرانیو اخالق ا ینید

 ای انهیرا های یساختار باز

 یدر رو یکند و بخش یم نییرا تع یعملکرد باز یدر پشت صحنه است که چکونگ یبخش :نیقوان  (1

است را  کنیباز اریکه در اخت یامکانات یاست. به عبارت کنیباز ت یفعال یکننده چگونگ نییصحنه و تع

 .باشد  یم یسازد و شامل انواع مختلف یمشخص م

ما را   طی ندارد و شرا ییخود کارا یدارند و به خود یو اطالع رسان  شگریحالت نما  شتری: بشگرینما نیقوان 1-1

 .را انجام دهد  یچه کار ردیگ یم میدهد. فرد بر اساس آن تصم ینشان م ت یدر آن موقع

کند و با کدام دکمه از حرکت  کیتواند شلک ی با کدام دکمه فرد م نکهی: دانستن ات یکنترل شخص نیقوان 1-2

 .ستدای یم

 .دارد  ییها ییسازد که هر فرد و هر ابزار چه توانا ی:  مشخص مییمربوط به توانا  نیقوان 1-3

اند.   دهیفا یب کیهستند و کدام  یسازد کدام ابزار کاربرد یو ابزار: مشخص م ط ی مربوط به مح نیقوان 1-4

 .دارد هم  یعالمت مشخص یمعموال ابزار کاربرد 

 .سازد یم انی را نما یباز  جهی : نتیریگ جهینت نیقوان 1-5

 .کند  ریرا در گ کنیباز دیبا یکند. باز یم  جادیرا ا  یو لذت باز جانی: ه کیکنش درامات نیقوان 1-6

 یکه  به ما امکان م ییروین یکند. به عبارت یبا دکمه ماوس او را کنترل م کنیکه باز ی: کنشگرت یشخص ( 2 

 .م یشو ریدر گ ت یروا  کی یدهد تا در کنش ها



 .نهفته است  یدر دل باز یهدف: هدف هر باز ( 3

  ت یعمل شخص  یباشد و محدوده  یبعد 3 ای یبعد 2تواند  یاست که م یمجاز ی:  همان فضا یباز یفضا ( 4

 .کند یم نییرا تع یباز

 .ندیب ی م یاصل ت یشخص  یبه جا یکند و خود را در باز یم یکه باز  یتی: شخصکنیباز ( 5

 .رسانند یم یاریداشت به او  اجیکه هر جا به کمک احت  ی: همراهان نقش اصلاری ( 6

 .کند  یم یریجلوگ کنیکه از حرکت باز یزیموانع: چ  ( 7

زمان  ایمانع   گر،یتواند شخص د یم ب یدارد و رق یم  ت یرا به فعال کنیکه باز یزی چ  ای یدشمن: کس /ب یرق( 8

 .باشد 

 داستان. کیساختن   یاز سرنخ ها برا یدمانی: سازمان دادن چ ت ی( روا9

 ایهای رایانهمحتوای بازی

  اصول   دهد،  می  موقعیت   به  که  بازخوردی  به  توان  می  بازی  حین  در  کودکان  واکنش  بررسی  با:  عملکرد  سنجش ❖

 .برد پی آنان عملکرد و دهد  می بروز خود از که اخالقی

  بهترین   به  کند  می  سعی  بازی  مراحل  تمام  در  همواره  کند  می  صحنه  وارد  را  خود  شخصیت   بازیگر  وقتی:  تعامل ❖

 .کند می عمل ها صحنه و عناصر با تعامل  در واقع در بگیرد را امتیاز بیشترین تا کند عمل وجه

 اعمال  و  رفتار  مشاهده  راه  از  بگیرند  یاد  مستقیم  تجربه  طریق  از  آنکه  از  بیش  نوجوانان  و  کودکان:  دهی  الگو ❖

  و   جذاب  هایسرمشق  و   الگوها  ارایه  با   ایرایانه  و  تلویزیونی   هایبرنامه  دلیل  همین  به   و  آموزند می  دیگران

 هستند.  نوجوانان و کودکان رفتار بر تأثیرگذار عمده  منابع از یکی داشتنیدوست 

  اصول   این  در  افراد  هایمشارکت   و  مدنی  اصول  یادگیری  جهت   در  هابازی  کاربرد  به:  اجتماعی  هایمشارکت  ❖

 .داشت  اشاره

  ها بازی  به  سرگرمی  چشم  به  فقط  و  داد  آموزش  نیز  را  مطالب   از  بسیاری  توان  می  مجازی  فضای  در:    آموزش ❖

 . نکرد نگاه

 ESRA  گروههای سنی در نظام های رده بندی

 سالگیسه سالگی تا پایان شش 

 هفت سالگی تاپایان یازده سالگی 



 دوازده سالگی تا پایان چهارده سالگی 

 پانزده سالگی تا پایان هفده سالگی 

 هجده سالگی تا پایان بیست وچهار سالگی 

 بیست و پنج سالگی به باال 

 

ز لحظه نیم دوره استقرار عملیات عینی گسترس نگهدار ذهنی و ا  کودکی پایانی(هفت تا آغاز دوازده سالگی)

تحول اخالقی ،مرحله دختر خوب ،پسر خوب بودن است.کودکان در این دوره میتوانند به صورت سلسله مراتبی  

طبقه بندی کنند و توانایی ردیف کردن یا مرتب نمودن چیزها را براساس طول یا وزن دارند همچنین بین حرکات 

،تفاوت قایل میشوند،درنتیجه فقط آنچه را که    ارتجالی وحرکاتی که به وسیله ی محرک خارجی به وجو می آیند

 خود به خو حرکت میکند ،زنده وجاندار میپندارند. 

دراین مرحله رگه هایی از ساخته پناری مشاهده میشود وکودکان به تدریج به این درک میرسند که با توجه به 

ن مرحله کودک میداند که دیدگاه زوایای مختلف دید ،مجموعه ای ازاشکال واشیا چگون هدیده خواهند شد. در ای

ها و افکار افراد متفاوتند و هرکس می تواند از دیدگاه خود قضاوت خاصی داشته باشد و رفتار خوب ان است 

 که اجازه و تصویب دیگران را همراه داشته باشد. 

ازگاری با گروه  کودک در این مرحله به هماهنگی و سازگاری بادوستان یا اعضای خانواده میپردازد وبیشترین س 

در این مرحله وجود دارد. او در آغاز پذیرش مقررات اجتماعی و قضاوت کردن بر اساس انگیزه و نیت افراد  

است. در کودکی پایانی ،خود آگاهی و حساسیت اجتماعی به رشد هیجانی بیشتر کمک میکند. هیجان های خود  

حت تاثیر مسولیت شخصی قرار میگیرد. کودک در این  آگاه ،غرور وگناه دیگر وابسته به حضور دیگران نیست وت

دوره عالوه بر اینکه هیجان های خود را بهتر میشناسد ،در پی بردن به هیجان دیگران اطالعات بیشتری را به  

حساب می آورد و فقط بر یک جنبه )مانند جلوه های هیجان(تمرکز نمیکند.همچنین در این مرحله ،شاهد افزایش 

نی هیجانی یا به کار بردن راهبردهایی برای کنترل هیجان )همچون درخواست حمایت اجتماعی  سریع خود گردا

 ,حواس پرتی ،توصیف مجدد موقعیت( هستیم . 



در کودکی پایانی ،با تحول ورشد گسترده ی توجه وتوانایی شناختی کودکان میتوانند طرح های داستانی پیوسته  

استنباط کنند و انگیزه ها و تبعات رفتاری کاراکترها را تشخیص دهند اما را دنبال کنند ،درباره ی محتوای ضمنی  

آیا   میکند  تعیین  که  است  ذهنی  کوشش  واین  میکنند  کمی صرف  ذهنی  تلویزیون کوشش  دیدن  هنگام  اغلب 

کودکان اطالعات تلویزیون را به صورت عمیق ارزیابی میکنند یا به صورت سطحی و بی تمرکز به آن واکنش 

 یدهند. نشان م

در سن هشت سالگی کودکان به نفوذ محتوای تلویزیون حساس ترند واگرخشونتی که میبینند ،به صورت شیطانی 

تصویر شده باشد یا باعث رنج انسان شود یا تنبیه ونکوهش را به دنبال داشته باشد ،پرخاشگری کمتری خواهند  

دهد و با قهرمان خشن همانند سازی کنند یا  داشت،اما اگر معتقد باشند که خش.نت زندگی واقعی رانشان می

 درگیر خیال پردازی های پرخاشگرانه شوند ،احتمال بروز پرخاشگری افزایش می یابد. 

در این دوره ،کودکان برنامه های بزرگساالن یا همسو با خانواده را تماشا میکنند همچنین عالقه عجیبی به فیلم 

ساندن خودشان سعی بر غلبه ترس دارند در سنین هفت تا دوازده سال  های ترسناک نشان میدهند و ،شاید با تر 

کودک به تدریج به علت ها توجه میکند و با استدالل خود ،اختالف بین داستان های تخیلی وحوادثی را که به 

 راستی میتواند اتفاق بیافتد ،درک میکند.

( واقعی تلویزیون نشان داده میشود  ای خبری وکودکان در این سناز داستان های واقعی )نظیر آنچه در برنامه ه 

وفیلم هایی که آنها را از ضعف ها وآسیب پذیری خود در برابر صدمه های مختلف آگاه وهوشیار میکند، می 

 ترسد در زیر به برخی از ویژگی های این دوره سنی به همراه سن وقوع آنها اشاره می شود: 

  



 هفت وهشت سالگی  

 حرکتی:– الف .خصوصیات جسمی 

سرعت رشد نسبت به مراحل قبل و بعد از آن کند تر است .ازجوش وخروش وسبک سری های کودکی   .1

 کاسته می شود. رشد استخوان وجسه یک دختر شش ساله به اندازه ی یک پسر هفت ساله است.

کدیگر دارد. اشیا مورد  نقاشی های ابتکاری کمتر دیده میشود فعالیت های کودکان شباهت زیادی به ی .2

عالقه ی خود رابزرگتر نقاشی میکند. به بازی های پرجنب وجوش عالقه زیادی نشان میدهد،آموزش 

 خط با حروف کتابی را یاد میگیرد.سعی میکند از مدل های مشهود و مورد عالقه اش نقاشی کند. 

 ذهنی : –ب. خصوصیات عقلی 

 ظاهری با تغییر مقدار و اندازه همراه نیست. به تدریج ،میفهمد که تمام تغییر شکل ها ی .1

به  .2 حدودی  تا  رفتارگویایی   . دهد  ارتباط  هم  به  را  موقعیت  یک  مختلف  ابعاد  یا  ها  جنبه  تواند  می 

فراوانی  آموزد  می  مییند  که  اشیایی  نام  است  تلقین کم  برابر  در  او  مقاومت  دارد  بزرگساالن شباهت 

مک میکند .افزایش وتعمیم مفاهیم کودک بر اساس برخورد تجربیات عینی به سازمان دهی افکارش ک

 مستقیم او با اشیاست .

 با آشنایی با خواندن ،نوشتن وحساب کردن به مفاهیم مختلف دست میابد .  .3

وارد کردن او به حفظ سنوات در درس تاریخ کمکی به رشد فکری او نمی کند از درک قوانین علو م   .4

را به اندازه های کوچک ،بزرگ ومتوسط تقسیم بندی کند.برای او  تجربی عاجز است .قادر است اشیا  

 گل، حیوان وعروسک بیش از هرچیز جالب است .انواع حافظه سمعی وبصری در او پدیدار میشود. 

 ج.خصوصیات عاطفی:

 انفعاالت عاطفی را از بزرگساالن تقلید میکند. .1

 نسبت به سنین گذشته متانت و وقار بیشتری میابد.  .2

 ج آور وخوشحال کننده در تحریک عواطف او تاثیر دارد .عواطف رن .3

 حاالت هیجانی و خشم ،کوتاه مدت است وبی از چند دقیقه طول نمیکشد .  .4

آنها تعادل   .5 برابر خشم وترس واکنش های او جنبه بدنی وحرکتی دارد. متارکه پدر ومادر یا مرگ  در 

 عاطفی اش را برهم میزند. 



 اضطراب از احتیاجات ضروری این دوره است.امنیت خاطر ونداشتن  .6

 در این مرحله بیش از مراحل گذشته از روابط عاطفی خانواده متاثر میشود.  .7

 از دست دادن ملک مادی در او خشم ایجاد میکند.  .8

 د.خصوصیات اجتماعی: 

معتمدین ،دوستان نزدیک نخش . روابط اجتماعی وسیع تر وشدید تر از مرحله ی قبل است . به استثنا والدین و  1

 مهمی در اجتماعی کردن او دارند. 

 .در بازی جنسیت او را در نظر نمیگیرد .در انتخاب دوست شواهد ظاهری را مالک قرار میدهد. 2

 .وابستگی کودکبه مادرش کم میشود. 3

 . شخصیت او در تماس با دیگران تغییر شکل میابد. 4

 م و بیش نمایان است..خطوط اصلی شخصیت او در این دوره ک5

 . کودکی که از محبت والدین محروم مانده است ،در این دوره دچار ناسازگاری رفتاری میشود. 6

 . نزاع ها بیشتر برای وجود اثبات است وریشه دیگری ندارد.7

 . روابط اجتماعی با تعداد کمی از کودکان بر قرار میشود.8

 نه و ده سالگی  

 : الف . خصوصیات جسمی وحرکتی

 عالیم بدنی در مرحله ی قبل از بلوغ در این دوره ظاهر میشود.  .1

 قد دختر ها کمی بلند تر از پسران هم سن است.در رشد قد ثبات سنین هفت ،هشت سالگی را ندارند.  .2

چشم ودست در نوشتن وکارهای دستی نظم وهماهنگی بیشتری می یابد.به تدریجبا خط غیر کتابی آشنا   .3

 میشود. 

 در آن واحد هم سریع وهم خوش خط بنویسد.  هنوز نمیتواند .4

نقاشی ها نشانه هایی از بیان آزاد و تخیالت واحساسات اوست . تغییر ساختمان بدنی در این دوره نسبتا   .5

 کم است .

 

 ذهنی  –ب .خصوصیات عقلی 



 تصور او از خویشتن روشنتر میشود  ومقام وموقعیت خود را بهتر درک میکند   .1

 .لف از یک رده یا طبقه آشنا میشودرض مفاهیم با موضوعات ومفهیم مخت کودک به علت گسترش ع .2

 در طبقه بندی اشیا بر اساس سن ،جنس،شکل وموارد استفاده از آنها مهارت دارد.  .3

 در خانواده هایی که محیط سازگارتری دارند ،افزایش بهره ی هوش کودک سریع تر است. .4

 می برد.با مشاهدات وتجربیات عینی به مفهوم علت پی  .5

 توانایی در کمیت را پیدا میکند.و لذا آموزش حساب در این دوره مناسب است.  .6

 جهات اصلی را به خوبی درک میکند . .7

 توجه او بیشتر به مناظر طبیعی جلب میشود. .8

 برای آموختن زبان هایی غیر از زبان مادری آمادگی پیدا میکند. .9

 ج.خصوصیات عاطفی :

 رشد،عواطف کودک مهمترین انگیزه برای فعالیت اوست .. در این مرحله از 1

 . خشم ونفرت خود را به دیگران به صورت قهر وبی اعتنایی نشان میدهد . 2

 . از حاالت چهره اشخاص عالیم خشم محبت ونگرانی را میفهمد. 3

 . موانعی که مانع رسیدن به هدف او باشد مانع خشم ونفرت او میشود. 4

 است. . محتاج مهر ومحبت 5

. میخواهد همیشه کامیاب وموفق باشد .ارضا عواطف را از اطرافیان ،پدر و مادر می آموزد. محرومیت و جدایی 6

 کند. از پدر ومادر را به شدت درک می

 . پذیرفته نشدن در جمع دوستان باعث اختالل شدید عاطفی او می شود.7

 . در این سن به واقعیت مرگ پی میبرد.8

 اعی:د. خصوصیات اجتم

 . دوستی های این سنین ثبات چندانی ندارد  1

 .همنشینی با جنس مخالف به شدت کم میشود . 2

 . موقعیت های او بیشتر به کوششهای خودش بستگی دارد.3

 . روح تعادل و در عین حال رقابت  در او دیده میشود. 4



 . وارد مرحله ی داد وستد اجتماعی میشود. 5

 ا میفهمد و به آنها جواب میدهد..انتظارات وتوقعات دیگران ر6

 . میان )وابستگی وآزادی (و )فرمانبرداری وعصیان (در حال نوسان است. 7

 .میزان ارتباط های او با کودکان دیگر نشانه پیشرفت اجتمتعی اوست.8

 . در صورتی که خود را ممتاز میداند کهبه گروه ودسته ای منصوب باشد.9

 رفاقت است. . این مرحله از رشد سن  10

 . تفاوت در الگو های شخصی و روابط اجتماعی نمایان میشود. 11

 . به علت توسعه شناخت وآگاهیروابط اجتماعی اش گسترده ترمیشود. 12

 ده و یازده سالگی 

 الف خصوصیات جسمی وحرکتی:

 گرایش به فعالیت وتحرک بیشتر میشود.  .1

شتر میشود. میزان تفاوت در اندام دختران در  وزن دختران یازده ساله از وزن وقد پسران همسنشان بی .2

 مقایسه با پسران محسوس تر از سنین هشت ،نه و ده سالگی است.

فعال تر ازمراحل قبلی رشد است.ودوست دارد مشکالتش را شخصا حل کند. برای نوشتنبین عضالت   .3

 چشم وحرکات دست هماهنگی ایجاد می شود.

 می بارزند. مدل های ایده الی او دارای خصوصیات جس .4

 رفتار او تحت تاثیر خصوصیات ساختمانی بدن او قرار دارد. .5

 ذهنی–ب.خصوصیات عقلی 

. به تدریج به مرز تفکر انتزاعی میرسد و میتوانند به تدریج در غیاب اشیا در مورد آنها فکر کند.کودک دوازده 1

 وجه قرار دهد.ساله میتواند فرضیه هایی که ممکن است حقیقی یاغیر حقیقی باشند مورد ت

 . نیروی خالقه در تجسم فضایی و درک روابط عددی او افزایش می یابد 2

 . قوه حافظه به سرعت توسعه می یابد.3

 . میتواند اشیا را از نظر خصوصیاتی که کمتر مشهودند طبقه بندی کند. 4

 .رشدعقلی به سرعت در جهتآشنایی با مفاهیم پیش میرود .5



 واستدالل سریع تر از مراحل پیشین است ..آهنگ رشد اندیشه 6

 . به علت گسترش عمقی مفاهیم با جزییات و ویژگیهای مختلف مفاهیم می شود.7

 .رابطه علت و معلول را درک میکند.8

 .جهات فرعی را به تدریجمی آمورزد.9

 . مفهوم زمان رامیفهمد. 10

 ه حل های مختلف افزایش می یابد.. نیروی اندیشیدن واستدالل از طریق حل مساله و آزمون را11

 به معیارهای زیبای بزرگساالن گرایش بیشتری می یابد. 

 .به جمع آوری اطالعات مورد رده بندی اشیا عالقه نشان میدهد. 12

 ج . خصوصیات عاطفی : 

 میتواند بعضی از عکس العمل ها را به عللی پنهان نگاه دارد. .1

 آیده را در نظر می گیرد.در تعبیر عواطف وانفعاالت تا حدی  .2

 در نوشتن و نقاشی های او معموال سلیقه های شخصی وهنری دیده میشود. .3

 کودک کم رو در این مرحله از هم ساالن ومخصوصا بزرگساالن جدا می شود.  .4

 حاالت هیجانی وخشم بلند مدت تر است وبیش از چند دقیقه طول میکشد .  .5

 واکنش های خشم وترس جنبه لفظی می یابد. .6

 در ناراحتی واندوه دیگرانهمدردی میکند واز دیگران نیز چنین توقعی دارد. .7

 رفتار کودکان با یکدیگر تا حدی از ارتباط عاطفی معلم وشاگرد متاثر میشود.  .8

 به تدریج از آیند ه ناموفق می ترسد. .9

 به خطر افتادن موقعیت گروهی موجب خشم و نگرانی در اوست. .10

 د. خصوصیات اجتماعی  

نتخاب دوستان هم جنس خود را انتخاب میکند وبرای انتخاب دوست نظم ،نظافت و خصوصیات شخصی . در ا1

 او را مالک قرار میدهد.

 . همساالن وهم کالسان بیش از سایرین برای او اهمیت دارند. 2

 .محیط اجتماعی سرچشمه ی تصورات واندیشه های خالق اوست . 3



 افراد گروه او را بپذیرند.  .آرامش روانی او هنگامی تامین است که4

 . رفتار اجتماعی بین کودکی و بزرگسالی در نوسان است 5

 . از رفتار و کردار غیر عادالنه نفرت دارد. 6

 . کارهای  گروهی را به فعالیت های انفرادی ترجیح میدهد.7

 . رفتارهای اجتماعی با معیار های مورد پسند بزرگساالن اصالح میشود.8

 از بزرگساالن به تدریج گرایش به خود مختاری می یابد. . ضمن اطاعت 9

 .نیاز به استقالل او افزایش می یابد.  10

 هرچه بیشتر احساس امنیت و قدرت پیدا کند بیشتر و بهتر می تواند با دشواری ها روبرو شود.  .11

 یکی از عوامل محبوبیت در گروه همساالن مهارت های بدنی اوست.  .12

 پسران برای قدرت بدنی بیش از امتیازات دیگر ارزش قاعلند.  .13

 قادر میشود عواطف جمعی را درک کند. .14

 به تدریج معنی عدالت و انصاف را درک میکند. وبرای قوانین علت وجودی قایل میشود. .15

 سالگی مشکالت رفتاری خاصی برای پسران و دختران به وجو می آید .  11تا  6در سنین بین  .16

از جهات مختلفی قابل بررسی است ونیز آنرا از رده پیشین متمایز میکند.   این دوران، ویژگی های خاصی دارد که

محدودیت ها نیز مشترکشان  البته از طرف دیگر ،این رده و رده پیشین ویژگی های مشابهی دارند که در برخی  

میکند. از جمله این تشابهات میتوان به شکل نگرفتن شخصیت هر دو رده و نیز باال بودن سطح دانش وشناخت  

عمومی آنها اشاره دارد،اما اکنون به تفاوتها می پردازیم واینکه چه ویژگی هایی از افراد واقع در این سن ،یک رده 

 نیز بعدیشان متمایز است. میسازد که از رده های قبلی  و 

نخستین تفاوت ،رشد توانایی های زبانی کودکان است که باعث میشود  الیه های درونتری از زبان را بفهمد  

ودرک عمیق تری نسبت به گروه خردساالن داشته باشند. دومین تفاوت ،آموختن مهارت های خواندن ونوشتن  

آنها می دهد وموجب گست به  متفاوتی  به رشد زبان  است که درک  دنیای شناختی شان می شود.با توجه  رش 

وافزایش مهارت های  ارتباط کالمی ، بازی تاثیر تربیتی خود را به شدت رده سنی قبل از دست میدهد ،ولی 

 همچنان ابزار آموزشی و تربیتی مهمی تلقی می شود.



لغاتش افزایش می یابد، ولی به   درست است که کودک در این سن ،واژگان جدید بسیاری را می آموزد و دایره

دلیل آنکه هنوز معنای بسیاری از واژگان وفحش ها را نمی داند که از لحاظ فرهنگی و شرایط سنی نیز امکان  

توضیح دادن آن ها برایش وجود ندارد بهتر است در این رده سنی نیز از قرار دادن بازی هایی با دیالوگ های  

 نامناسب برای او خود داری کرد.

کودکان در این سن ،برای ساعاتی حضور مستقل در بیرون از خانواده را تجربه می کنند.و افراد مختلفی را می 

بیند. مدرسه خود از جمله فضاهایی است که چنین امکانی به آنها می دهد ودر ضمن ،نهادی است که به موازات  

کودکان در این سن بسیار مستعد تعارض    خانواده و به گونه ای جدی به اجتماعی شدن کودکان کمک میکند .

ارزشی اند ؛زیرا گاه ممکن است مفاهیم مورد توجه وارزشمند از نظر خانواده با مفاهیم ترویجی توسط مدرسه  

 همپوشانی نداشته باشد.  

ن  بنابر این  بهتر است کودک در این بین ،درگیر بازی هایی با محتواهای ایدولوژیک و مذهبی نیز نشود؛زیرا ای

قضیه نهادهای درگیر در اجتماعی شدن او در این حوزه را باز هم متنوع تر میکند و باتوجه به اینکه در این سن  

 قدرت تمییز وتجزیه وتحلیل زیادی ندارد دچارمسایل ومشکالت میشود . 

دکان  از طریق دامن زدن به گروه همساالن و نیز برخی درس ها مانند ورزش باعث می شود کو  همچنین مدرسه

،بازی ها و کارهای گروهی رابیاموزند وبازی های پیچیده تری را تجربه کنند که درک وسیع تری از جامعه وبه  

ادبیات مید )دیگری تعمیم یافته( به آنها بدهد . از طرف دیگر جشن تکلیف دختران در این سن بر گذار می شود  

 از آنها می رود. وتوسط مدرسه ونیز محیط،توقعات اجتماعی بیشتر ومتفاوتی 

از طرف دیگر همین تجربه مدرسه نوعی از خود آگاهی جنسی نیز در کودکان ایجاد میکند. زیرا سن تفکیک های  

جنسی و نیز برجسته شدن تمایزات جنسیتی از مدارس به عنوان فضاهایی دختران هیا پسرانه ،تجربه متفاوتی از 

ه ذاتا مستعد تشکیل گروه های همساالن است .گرو های  جنسیت را به کودکان می دهد؛ ضمن آنکه خود مدرس 

 همسن وسال دوستانه که در دوره های بعدی زندگی بسیار در فرایند اجتماعی شدن موثرند. 

بنابر این کودک در کنارخانواده ی خو د، با نهادی به نام مدرسه و نیز گروه همساالن نیز مواجه است. با توجه به  

ب برای انجام برخی گونه های رفتارهای کج روانه و به اصطالح )شیطنت(مستعداند بهتر  اینکه گروه همساالن اغل

بزند  دامن  آگاهی جنسی  این  به  نگیرد که بخواهد  قرار  مفاهیم جنسی در دسترس کودک  با  هایی  بازی  است 

 وتفاوت ها را برایش پر رنگ تر سازد.



را برای آنها پررنگ می کندکه از جمله آنها می توان  از طرفدیگر ،الزامات مدرسه نوعی از ارزش های اجتماعی  

به حجاب و پوشیدگی اشاره کرد که البته بیشتر در مورد دختران صادق است.بازی هایی که مروج نوعی برهنگی  

اند ،میتوانند کودک را در زمینه تنظیم رفتارهایش نیز دچار مشکل کند . توصیه می شود مفاهیم مجرمانه ای مانند  

خدر ،مشروب وقمار نیز طبق همان استدالل ذکر شده در رد ،پیشین از محتوای بازی های این رده سنی مواد م 

حذف گردد.بح تبعیض نیز طبق همان استدالل برای این گروه نیز توصیه نمی شود؛خصوصا آنکه چون در این  

،مصادیق تبعیض های  رده نوعی آگاهی به تفاوت های جنسی نیز رخ می دهد وفرهنگ هم به آن دامن میزند

 جنسی می توانند بر ذهن کودکانی در این سن تاثیر بسیاری بگذارند. 

ی یادگیری جنسی در کودکان قطعا نا آگاهانه است .این جنبه ها مقدم بر    کارشناسان معتقدند:) جنبه های اولیه

و   ک دختر برچسب بزندمرحله ای است که در آن کودکان می توانند دقیقا در خودشان به عنوان یک پسر یا ی

با کودکان    تعداد سرنخ های  پیش کالمی در رشداولیه آگاهی جنسی مشاهده می شوند بزرگساالن زن ومرد معموالً

کنند . لوازم آرایشی که زنان مورد استفاده قرار میدهند دارای بویی متفاوت یا   به گونه ای متفاوت برخورد می

 (  1382:197با مردان مرتبط سازد.()گیدنز ، چیطی است که کودک ممکن است یاد آنرا

همچنین تحقیقات نشان می دهد وقت یااسباب بازی ها ،کتاب ها و بازیهای کودکان به گونه ای برچسب جنسیت 

  در کنند. از هم مجزا می شوند کودکان نیز به همان نسبت خود را جنسیتی طبقه بندی می می خورند و

این نکته بسیارمهمی است که وسایل و پیام های مرتبط با این کودکان فاقد   اینجا و با وجود چنین حساسیتی

 هرکونه تبعیض و برتری جنسی نسبت به جنس دیگر باشند. 

نتیجههه ی یکههی ازتحقیقههاتی کههه معیههار یهههای انتخههاب اسههباب بههازی را بههین کودکههان دو کشههور  

ز ههههر دو جامعهههه ،بهههه ایتالیههها وهلهههن بررسهههی میکننهههد ،حهههاکی از آن اسهههت کهههه تمایهههل دخترهههها ا

یههل پسههرها ها بههیش از تماهههای پسههراز نظههر جنسههیت یهها بازیچههه انتخههاب اسههباب بههازی هههای خنثههی

 (  1382:198های دخترهاست)گیدنز،برای بازی با اسباب بازی

از خو د ودر ذهن  میشود حتی تصویر دختران  باعث  که  است  تبعیض جنسی  مفهوم  همان  از  امر حاکی  این 

مطلوبی جلوه کند ودنیای پسرانه را دنیای جذابتری احساس کند. ای نکته ای است که در رده  خودشان ،تصویر نا 

 بندی سنی بازی های کامپیوتری نیز باید به آن توجه کرد. 



خشونت  از نوع کارتونی آن در صورت وجود در بازی این گروه سنی قاعدتا نباید مشکلی برای کودکان ایجاد  

ریه ی اسپنسر ،تاحدی به تخلیه ی انرژی مازاد آنها کمک کند. ترس به صورت مالیم و  کند. زیرا میتواند طبق نظ

معمولی نی میتواند در محتوای بازی این کودکان قرار گیرد تا هم حس هیجان و کنجکاوی آنها را ارضا کند وهک 

در زندگی واقعی آماده مطابق نظر کارکرد گراها از این طریق،انها را برای مقابله با چنین وضعیت های واقعی  

سازد.کودک در ان  مرحله به چنان درکی میرسد که بتواند مفهوم مجازی بازی ها را درک کند و زندگی واقعی 

 راپر از موقعیت های ترسناک بازی تصور نکند.

 ایهای رایانه بندی سنی بازیرده

طبقه   نظامی یاانه یرا  یهای باز  یسن  یبندرده جهت  رایانه بازی  بندیاست  آن  که   ایهای  محتوای  اساس  ها بر 

دولتی شکل گرفته اند و اغلب بر اساس رده بندی محتوای ها توسط بخش  است. بیشتر این نظام   توسعه یافته 

والدین کمک می به  نظام  این  استفاده فرزندان خود تصاویر متحرک هستند.  بر محتوای فرهنگی مورد  کند که 

 گروه های سنی در این رده بندی عبارتند از:  .نظارت داشته باشند

 خردسالی: )باالی سه سال(  -1

 سال(  7کودکی )باالی  -2

 سال(  12ابتدای دوره نوجوانی )باالی   -3

 سال(  15نیمه دوم نوجوانی )باالی  -4

 سال(  18بزرگساالن، مجرد )باالی  -5

 سال(  25بزرگساالن، متاهل )باالی  -6

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


 

 طبقه بندی بازی های رایانه ای بر اساس محتوا 

 خشونت: در بازی صحنه های همراه با خشونت نمایش داده میشود.  (1

 . استدر دیالوگهای بازی حرفهای بد به کار رفته ستفاده از الفاظ رکیک:  ا (2

 ترس: بازی ممکن است، بخصوص برای بچه ها، ترسناک باشد.  (3

 خالف شئونات اخالقی است.  محتوای جنسی: بازی دارای محتویات جنسی و  (4

 مواد مخدر: در بازی استفاده از مواد مخدر و الکل، نمایش داده شده است.   (5

 تبعیض نژادی: محتویات بازی در جهت تبلیغ تبعیض نژادی است.  (6

 . شده استشرطبندی: بازی با هدف تبلیغ یا آموزش شرطبندی طراحی  (7

 انالین: می توان بازی را از طریق اینترنت انجام داد.  (8

 

 


