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 برگھ نکات مھم برای خانواده ھا

 )دستگاه الکترونیکیمدیریت در زمان سپری شده در صفحھ نمایش (
 

  تشخیص مقدار استفاده از رسانھ مدیریت در خانواده را شروع کنیدبا  •
قوانینی کھ در خانواده شما با عقل جور در می آید وحشت داشتھ باشید، اما برای رسیدن بھ یک  -یا اصالح  -شما نباید از بوجود آوردن 

در مدت موثر تصویر واقع گرایانھ خوب است از آنچھ کھ کودک شما در رسانھ ھا از آن استفاده میکند شروع کنید.  آموزش مدیریت 
) زمانی شروع میشود کھ بدانید چھ موقع و چطور فرزندان تان در واقع با دستگاه الکترونیکیزمان سپری شده روی صفحھ نمایش ( 

  زیر نظر داشتھ باشیدبگذارید و مقدار استفاده رسانھ توسط کودکتان را وقت ساعت  24کامپیوتر (روی صفحھ نمایش) وقت میگذرانند.  
ما برای کمک استفاده کنید). با چھ نوع رسانھ ھایی در ارتباط ھستند؟ تا چھ اندازه مقدار استفاده از رسانھ در  media log(میتوانید از 

 طول روزھای ھفتھ با روزھای آخر ھفتھ متفاوت است؟
 

 . بر روی صفحھ نمایش) ھمیشھ بھ یک اندازه نیست(کیفیت) وقت گذراندن با دستگاه الکترونیکی ( •
ری برای یادگیدر یک برنامھ در تلفن ھوشمند یادی بین یک ساعت وقت گذراندن برای کشتن زامبی و یک ساعت وقت گذراندن تفاوت ز

موسیقی در اینترنت وجود دارد.  عالوه بر مدت زمانی کھ کودکان برای آنچھ کھ انجام میدھند وقت میگذارند، بھ نوع  نلغات و یا ساخت
کر کنید.  و اگرچھ ھیچ اشکالی در تفریح و سرگرمی وجود ندارد، شما، ھمچنین، میتوانید مدت زمانی کھ کاری کھ انجام میدھند نیز ف

 افزایش دھید: 4Cوقت میگذرانند را با استفاده از  در صفحھ نمایشکودکان 

این حائز اھمیت است کھ کودکان بھ اندازه ظرفیت شخصی شان بھ آنچھ کھ تماشا میکنند، بازی میکنند،  . (connection)ارتباط •
شده اند؟ دنبال کردن داستان یا شناسایی (آگاه) ؟ مجذوب شده اند؟ شاید حتی روشن وصل شده اندو یا میخوانند وصل شوند.  آیا 

 میکند.شخصیتھای آن کودکان را برای یادگیری بیشتر آماده 

رسانھ ای بگردید کھ عمیقا بھ عناوین، موضوعات و یا مھارتھا  بدنبال. (critical thinking) تفکر انتقادی (عمیق اندیشیدن) •
 ،(با این بازیھا) با معضالت اخالقی مبارزه میکنند یا با گذشتن از موانع بازی ھایی وجود داشتھ باشد کھ کودکان شاید  میپردازد.

ساده ممکن است سرگرم کننده  و آموزشی " بازی با کلمات و بازیھای سوال و جوابی ". بازیھای تدبیر و برنامھ ریزی میکنند 
 باشد، اما آنھا بھ کودکان کمک نمیکند تا عمق معانی کلمات را دریابند.

برای  —است   ایجاد محتوی جدیدکودکان در نھدف بسیاری از محصوالت آموزشی برجستھ قادر ساخت .(creativity) خالقیت •
اس احسآھنگ. زمانیکھ کودکان بتوانند تجربھ خود را بکار گیرند، (آنگاه) یک مثال، یک مرحلھ جدید برای یک بازی ویدیویی یا 

 . دارندمالیکت بیشتری در یادگیری 

گنجانده میشود کمک کنید.   در جھاندر ابعداد وسیعتری  ھابھ کودکان خود در درک اینکھ چطور رسانھ  .(context)حتوی م •
، بحث و فعالیت ھای مربوط بھ بازی ھا یا فیلم ھا کلیدی ھستند. با کودکان زمانیکھ بازی میکنند یا بویژه برای کودکان جوانتر

ھند ھ بدون استفاده از اینترنت انجام میددرباره فعالیتھایی ک، درباره آنچھ کھ انجام میدھند و بگذرانید وقت (تلویزیون) تماشا میکنند
 کھ در یادگیری آنھا تاثیر دارد سوال بپرسید.

 پایاین کار نھ تنھا در مقدار زمانی کھ  -تکنولوژی برای مدت کوتاه حائز اھمیت میباشد  کنار گذاشتنبخاطر داشتھ باشید ھر از گاھی 
  د.دست بکشند و آنرا کنار بگذارن آنمیگذرانند تفاوت ایجاد میکند بلکھ ھمچنین بھ کودکان کمک میکند راحت تر از  دستگاه الکترونیکی

 

 مشکالت را ریشھ یابی کنید. •
 لوژی بجای فعالیتھای دیگر است، سعی کنید نھ تنھا وقتتکنواگر مشکالتی کھ شما درباره آنھا بیشتر نگران ھستید درمورد جایگزین شدن 

ی لوژی دور ھستند تشویق بھ بازیھا و فعالیتھاتکنوکنید بلکھ ھمچنین (کودکان) را وقتی از میمحدود  با دستگاه الکترونیکی راگذراندن 
اجتماعی آنھا نگران ھستید، برای خانواده خود  رفتارھایبیشتر (بدنی) کنید. اگر ارتباطات آنھا دیجیتالی شده است و شما درمورد توانایی 

استفاده از تکنولوژی سر میز شام یک عمل موثر میباشد). اگر مشکل اینست کھ  ممنوع بودن برای مثالخصی قرار دھید ( مقررات مش
 ھکودک شما بھ اندازه کافی خواب شب ندارد دستگاه الکترونیکی را از اتاق خواب آنھا دور نگھدارید یا حداقل موقعی کھ آماده میشوند تا ب

ژی باعث اختالل در خواب بسیاری از کودکان میشود کھ دلیل آن یا مجذوب شدن کودکان در آنچھ کھ در یوتیوب رختخواب بروند.  تکنولو
 یا شوی تلویزیونی تماشا میکنند است یا محتوی تکست ھا مغزشان را از ریلکس شدن باز میدارد. 
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	• با تشخیص مقدار استفاده از رسانه مدیریت در خانواده را شروع کنید
	• (کیفیت) وقت گذراندن با دستگاه الکترونیکی (بر روی صفحه نمایش) همیشه به یک اندازه نیست.
	• مشکلات را ریشه یابی کنید.

