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ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺷود ،ﺧوﺑﺳت ﺑزرﮔﺗرھﺎ و ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد )ﺣرﻓﮭﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎھم ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻧﺑﺎﺷد(.

آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرھﺎ از ﻗﻠدری )آزار و اذﯾت( ﺳﺎﯾﺑری )اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ( ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧظر ﮐودﮐﺎن ﺑﻌﻧوان "ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ" ﺗﻌرﯾف ﺷود.
اﻣﺎ آن ﯾﮏ ﭼﯾز ﮐم اھﻣﯾت ﻧﯾﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐودﮐﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺟﺳوراﻧﮫ ﺗر ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ رو در رو ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑزﻧﻧد آﻧﻼﯾن راﺣت
ﺗر ﺑﺎز ﮔو ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺧﺎرج از ﻓﺿﺎی اﯾﻧﺗرﻧت ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد و ﺳﭘس ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺷدت ﻣﯾﮕﯾرد .ﻧظﺎرت ﺑر ﮐودﮐﺎن ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎ ھم در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎزدھﯽ و ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

• از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﭼطور  ...و ﻣﺟددا ﺑﭘرﺳﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎده ﺑﻧظر آﯾد ،اﻣﺎ از ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد روز ﺧود را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﮕذراﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد ،ﻣراﻗب ﻋﻼﺋﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ دارد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ آزارد  -ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﻐﯾﯾر در ﺧﻠق و ﺧوی ﯾﺎ رﻓﺗﺎر  .-آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﺎم ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده و زﯾرﮐﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ درک ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾد ﮐودﮐﺎن
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ درﺑﺎره رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی دارﻧد از آﻧﮭﺎ ﺳواﻻت زﯾﺎدی ﺑﭘرﺳﯾد .اﺑزار ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﭼرا
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ارزش اﺳت؟ ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎ و ﻣﺷﮑﻼت در دﻧﯾﺎی  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟

• دﮐﻣﮫ ﺗوﻗف را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از طرف ﺷﺧﺻﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﺿر و ﻣﺧرﺑﯽ را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ،او را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﻣوﺿوع را ﺑﮫ "ﺧﺎرج
از ﻓﺿﺎی اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺑرد ".ﺷﺎﯾد اداﻣﮫ آن ﺻﺣﺑت ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾز ﺑﻧظر ﺑرﺳد؛ در ھر ﺣﺎل ،رو در رو ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺎزﻧده ﺗر
ﺑﺎﺷد .ﻋدم ﻣﺷﺎھده رﻓﺗﺎر ظﺎھر و ﻋﻼﺋم ظﺎھر در ﭼﮭره و ﻋﺑﺎرات و ﺑﯾﺎﻧﺎت در ارﺗﺑﺎطﺎت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳو ﺗﻔﺎھم
ﺷود .ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد "ﺧود را ﺟﺎی دﯾﮕران ﺑﮕذارﻧد" ﺗﺎ ﻧﻘطﮫ ﻧظر دﯾﮕران را درک ﮐﻧﻧد .ﺣداﻗل "ﮐﺷﺎﻧدن ﺑﮫ ﻓﺿﺎی
ﺧﺎرج از اﯾﻧﺗرﻧت" ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻣل درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ آن ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷد.

• ﺳﻌﯽ در اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﺳﺎﺋل ﭘﺷت ﭘرده ﮐﻧﯾد.
ﺑدﻟﯾل ﻣﺣﺑوﺑﯾت و ﻋﻣوﻣﯾت در ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس )در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ،ﺑﭼﮫ ھﺎ اﻏﻠب ﺷواھدی را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد آﻧﮭﺎ ﺟزء ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻧﺑوده اﻧد ...ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷود .ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻋﮑﺳﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺧود را دور ﻣﯾز
ﺷﺎم ﺑﺑﯾﻧد و درﯾﺎﺑد او دﻋوت ﻧﺑوده اﺳت .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﮫ ﺑرای ھر ﭼﯾزی دﻋوت ﻧﯾﺳﺗﻧد) ،اﻣﺎ( ﺑرای
ﮐودﮐﺎن دﺷوار اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درک ﮐﻧﻧد  -و اﻏﻠب )درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ( آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻔت ﮔوش ﺷﻧوا و ﯾﮏ ھﻣدل ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﻌﺿﯽ از ﮐودﮐﺎن ﻋﻣدا از ﻋﮑﺳﮭﺎی آﻧﻼﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﮐودﮐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﻋوت ﻧﺑوده اﻧد  tagﮐﻧﻧد  -ﮐﮫ در واﻗﻊ -
زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﭘﯾﻐﺎم و ﻣﻧظور ﺧود را اﺑﻼغ ﮐﻧﻧد .در اﯾﻧﺟور ﻣوارد ،ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺑﯾﺎﻣوزﯾد از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾد و درﺑﺎره راھﮭﺎی
ﮐﺎرﺑردی ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺟﻧﮓ و دﻋوا و ﯾﺎ در ﺟﮭت ﺧﺎﻣوش ﮐردن ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻧﺷﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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