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رسانه های دیجیتال در دنیای کنونی همیشه و همه جا وجود دارند – حتی برای 
کودکان. حتی کودکان بسیار کوچک مشاهده می کنند که بزرگساالن چگونه از 
تلفن همراه هوشمند استفاده می کنند و خواهر و برادر بزرگ تر چگونه پشت 
لپ تاپ نشسته اند یا تلویزیون متاشا می کنند. رسانه های دیجیتال مانند همه 

چیزهایی که برای آن ها تازه و جدید است، کنجکاوی آن ها را بر می انگیزند. 
افراد به عنوان والدین کودک چگونه با این مساله مواجه می شوند؟ 

یک چیز قطعی است: دور نگه داشنت کودکان از رسانه های دیجیتال نه معقول 
است و نه واقع گرایانه. در عوض موضوع بر رس آن است که با نحوه رفتار خود 

در زندگی الگویی برای تعامل مسئوالنه با آن ها ارائه مناییم، محتواهای متناسب 
با سن و سال انتخاب کنیم و کودکان را در هنگام استفاده از رسانه ها همراهی 

کنیم. کودکان افراد منحرص به فردی هستند، روند رشد و پیرشفت آن ها متفاوت 
است، به همین دلیل قواعد و محدودیت هایی که فقط مبتنی بر سن هستند، 

اغلب به هدف مورد نظر منتهی منی شوند. با وجود این شاخص هایی وجود دارند 
که والدین و سایر افراد مرجع می توانند در زندگی روزمره بر مبنای آن عمل منایند.

ما می خواهیم با توصیه های خودمان شام را تشویق کنیم که رویکردی مثبت 
و خالقانه به مساله استفاده از رسانه ها داشته باشید، همراه با کودکان محتواها 

را کشف کنید، عملکردهای دستگاه ها را امتحان کنید و تعامل با رسانه های 
دیجیتال را به صورت آگاهانه ساماندهی کنید.

خوب است بدانید



توصیه ها

به نقش الگو بودن خود توجه کنید. 

والدین و سایر افراد مرجع برای کودکان الگوهایی در تعامل با رسانه ها هستند. 
به همین دلیل در عادت های رسانه ای خودتان بازنگری کنید.

کودکان را در استفاده از رسانه ها همراهی کنید.

کودکان در دنیای رسانه یا دیجیتال به همراهی والدین یا سایر افراد مرجع نیاز 
دارند. مشاهده کنید که استفاده از رسانه ها چگونه روی کودک تاثیر گذار 

است و او چگونه واکنش نشان می دهد )به طور مثال با ترس یا شادی(. با او در 
این مورد صحبت کنید.

زمان های استفاده از رسانه های تصویری را مشخص کنید. 

شام تعیین می کنید که کودک در روز چقدر از زمان خود را در مقابل صفحه 
منایش بگذراند. هر کودک با دیگران متفاوت است، به تاثیر فردی رسانه های 
دیجیتال و بازه زمانی توجه کودک توجه کنید. حد و مرزهای مشخص تعیین 

کنید و برای رعایت شدن این حد و مرزها اهمیت قائل شوید.

تعامل با رسانه های دیجیتال را به صورت آگاهانه ساماندهی کنید.

کودکان خردسال در وهله اول به توجه شام و البته همچنین به تحرک و نیز 
زمان برای بازی و اکتشافات آزادانه نیاز دارند. این تجربیات ممکن است با 

همراهی در استفاده از رسانه های دیجیتال کامل شوند. استفاده از رسانه های 
تصویری قبل از رفنت به تختخواب مشکالتی در خوابیدن ایجاد می کنند.



احتیاط در مورد داده ها و تصاویر شخصی در اینرتنت. 

در اینرتنت و به خصوص در رسانه های اجتامعی در مورد عکس ها و اطالعات 
شخصی مانند نام، نشانی و سن کودک با احتیاط عمل کنید. چهره کودکان نباید 

در عکس هایی که در اینرتنت بارگذاری می شوند، مشخص باشند.

رسانه ها جایگزین مراقبت از کودکان منی شوند. 

رسانه های دیجیتال نباید برای آرام کردن یا پرت کردن حواس کودکان مورد 
استفاده قرار گیرند. آن ها کودکان را فقط از نظر جسمی آرام می کنند، در 

حالی که محتواهای رسانه ها باید از نظر ذهنی پردازش شوند. کودکان را در 
صورت امکان در انجام امورات روزمره سهیم منایید.

تعامل مثبت و خالقانه با رسانه ها را تشویق کنید. 

تعامل خالقانه با عکس های دیجیتال، ویدیوها و موسیقی را تقویت کنید. 
بازی ها و ویدیوهای بسیار خوبی وجود دارند که تجربه های رسگرمی لذت 

بخشی را امکان پذیر می کنند. عالوه بر این اینرتنت مجموعه وسیعی از 
محتواهای آموزشی را ارائه می کند.

گفتگوهای رصیح مهمرت از نرم افزار فیلرت است.

با کودک متناسب با سن او در مورد محتواهای تحریک کننده صحبت کنید. 
تلویزیون/لپ تاپ و تبلت را در اتاق کودکان قرار ندهید. برنامه فیلرت معقول و 

مفید است اما محافظت کامل را تضمین منی کند. 

به رده بندی های سنی توجه کنید.

 PEGI، USK( و بازی ها )و غیره FSK( به رده بندی های سنی در مورد فیلم ها 
و غیره( توجه کنید و عالوه بر این در این مورد تامل کنید که آیا آن محتواها 

برای کودک مناسب هستند.

درک و فهم از رسانه ها را تقویت منایید. 

به کودک توضیح دهید که تبلیغ به چه نحو عمل می کند و فرد چگونه می 
تواند آن ها را در تلویزیون یا در یوتیوب از محتواهای دیگر تشخیص دهد.



جوانان و رسانه پایگاه ملی برای تقویت مهار تهای رسا نهای است. ما  میخواهیم 
که کودکان و نوجوانان به صورت ایمن و مسئوالنه با رسانه های دیجیتال 

تعامل داشته باشند. به همین دلیل اطالعات، نکات و توصیه هایی برای والدین 
و افراد مرجع و همچنین برای معلامن و کارشناسان ارائه می کنیم: 

 www.youthandmedia.ch

این اطالعیه ویژه والدین، مراقبان و افراد مرجع کودکان زیر 7 سال )سنین 
قبل از رفنت به مدرسه( است. دو اطالعیه دیگر وجود دارد، یک اطالعیه حاوی 

توصیه هایی برای گروه سنی 6 تا 13 سال )سنین دبستانی( و همچنین یک 
اطالعیه برای والدین و افراد مرجع نوجوانان )12 تا 18 سال(. همه اطالعیه ها به 

16 زبان در دسرتس هستند. شام می توانید آن ها را در وب سایت ما به صورت 
رایگان سفارش داده یا دانلود کنید.

عالوه بر این در وب سایت ما در ارتباط با همه توصیه ها اطالعات تکمیلی، 
 لینک ها و توضیحاتی می یابید: 

 www.youthandmedia.ch/recommendations

اطالعات بیشرت

http://www.youthandmedia.ch
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