
در گذشـته ای کـه چندان هم دور نیسـت، کـودکان برای بـازی و یا انجام 
تجربه هـای جدیـد خـود، بـه دنبال همسـن و سـال های خود می گشـتند 
و بـه راحتـی شـاهد صحنه هایـی بودیـم کـه در آن کـودکان در کوچه ها 
بـازی می کردنـد. ایـن روز هـا دیگـر کمتـر در کوچه هـا می بینیـم کـه 
کـودکان در حـال بـازی باشـند و بـه نوعـی کوچه ها خلوت شـده از سـر 
و صـدای بچه هـا و بازی هایـی ماننـد هفـت سـنگ یـا خـط کشـی های 
گچـی بـرای "لـی لـی"، بـه طـور کامـل رنـگ باختـه و بـه نـدرت دیده 
می شـود. رفتـار کـودکان امـروزی بـه دلیـل محیـط متفاوتـی کـه در آن 
قـرار گرفته انـد، دیگـر بـه نوعـی نیسـت کـه بزرگ تر هـا را بـه یـاد و 
خاطـرات شـیرین دوران کودکـی بینـدازد. این روز هـا کـودکان از همان 
چنـد ماهگـی موبایـل یـا تبلتـی را در دسـت دارند و بـا تصاویـر جالب و 
صدا هـای هیجـان انگیزی که از آن به گوش می رسـد، سـرگرم هسـتند. 
امـروزه دنیـای دیجیتـال تقریبا تمامـی دنیای کـودکان را تسـخیر کرده 
اسـت و آن ها را سـرگرم خود کرده اسـت اسـتفاده از وسـایل هوشـمند 
تمامـی وقـت اسـتراحت و تفریـح آن ها را به خـود اختصاص داده اسـت 
اسـتفاده از رایانـه و تلفـن همـراه بـه صورت گسـترده از سـنین کودکی 
مشـاهده می شـود امـا ایـن فعالیت هـا بایـد توسـط والدین چک شـوند 
و مـورد بررسـی قرار گیرنـد تا فرزندمـان در مسـیر دیگری قـرار نگیرد 
دنیای دیجیتال مانند شمشـیر دولبه اسـت و اسـتفاده کـودکان از آن باید 
توسـط خانواده هـا کنتـرل و مدیریت شـود. با فراگیر شـدن اسـتفاده از 
ابزار هـای ارتباطـی، چالـش بزرگـی که بسـیاری از والدین بـا آن روبه رو 
هسـتند نحـوه ورود فرزندانشـان بـه دنیای دیجیتال اسـت. امـروزه پدر 
و مادر هـا بـا چالـش بزرگـی در رابطـه بـا فرزندانشـان روبه رو هسـتند؛ 
این کـه چگونـه بـه فرزندانشـان علـم اسـتفاده از رایانـه و تلفـن همراه 
را بیاموزنـد، چـه برنامه هایـی از نظـر سـنی برای کودکانشـان مناسـب 
اسـت و چگونـه از دیدن محتوای نامناسـب و اعتیاد اینترنتـی که در حال 
گسـترش اسـت جلوگیـری کننـد. متاسـفانه این روز هـا جمالتـی مانند 
"فرزنـدم بـا هـوش اسـت"، "با موبایـل و تبلت بهتـر از مـن کار می کند"، 
بسـیار شـنیده می شـوند، شـاید در ابتدا این جمالت خوشـایند باشـند و 
در اصطـالح کـودکان در این دوره هوشـمند باشـند اما اگـر والدین آن ها 
بـه ابزار کنتـرل فرزنـدان در رسـانه های مجـازی مجهز نشـوند قطعا با 
دسـتان خـود فرزندشـان را وارد دنیایـی کرده انـد که جبران آسـیب های 
آن بسـیار سـخت و سـنگین اسـت. متاسـفانه اکثر والدین فکر می کنند 
کـه کار کـردن بـا ابزار هـای دیجیتالـی نیـاز به یـک هـوش خارق العاده 
دارد و وقتـی کـه کودکشـان می توانـد بـا تبحر بـا گجت هـای دیجیتالی 
آن هـا کار کنـد یـا به خوبـی ابزار هـای دیجیتالـی اطرافش را تشـخیص 
داده و از آن هـا اسـتفاده کنـد، دچار یـک ذوق زدگی خاص می شـوند. به 
حـدی کـه این اسـتعداد کـودک خود را بـه تمامـی اطرافیان خود نشـان 
داده و حتـی کـودک خـود را تشـویق به ایـن کار می کنند اما بایـد دید که 
آیـا این کار درسـت اسـت یـا این که کـودک را بـه فضایـی وارد می کند 
کـه بعد هـا ممکـن اسـت او را دچـار دردسـر کنـد. در موضوع ویـژه این 
هفتـه بایت، بـه این مقولـه خواهیم پرداخـت و روش هایی که تـا به حال 
توسـط کارشناسـان و روانشناسـان برای جلوگیری از وارد شـدن آسیب 

بـه کودکان پیشـنهاد شـده اسـت را بیان خواهیـم کرد.

قدم های اول کودک در جهان دیجیتال
کـودکان زیـر سـه سـال ادراك بی نظیری نسـبت بـه محیط پیرامـون خود دارنـد. همه چیـز به طور کامـل برای 
آن هـا تازگـی دارد و تنهـا بـا یک بار تالش بـرای یادگیری تکنولـوژی می تواننـد آن را به طور عجیبـی فراگیرند. 
آن هـا در همـان ابتـدای تولـد بـا تکنولـوژی شـروع بـه تعامـل می کننـد و تکنولـوژی آنـان را بـه سـمت خـود 
می کشـد. این گونـه کـودکان را کـه از نوپایـی بـا تکنولـوژی درگیـر می شـوند «کـودکان تکنولـوژی» می نامند. 
در حالـی کـه ممکـن اسـت خیلـی از شـما در سـنین باالتـری بـا تکنولـوژی آشـنا شـده و بـا آن خـو گرفته اید. 
در ایـن سـن، کـودك هنـوز قـادر بـه تایـپ کـردن، گشـت و گـذار در اینترنـت یا نصـب برنامـه نیسـت. از یک 
طـرف هـم دنیـای دیجیتـال هیچ اسـتفاده ای برای کشـف و تحقیق توسـط کـودکان نوپا نـدارد. البته شـما باید 
در هـر صـورت مراقـب فرزنـدان خـود و رفتـار آن هـا باشـید، ممکن اسـت بـه صـورت اتفاقی به دسـتگاه شـما 
و یـا اطالعـات ذخیـره شـده آسـیب بزنند. ایـن توصیه هـا توسـط آزمایشـگاه امنیت کسپرسـکی بـرای والدینی 
منتشـر شـده اسـت کـه دوسـت دارند کـودکان خود در سـنین خاص یعنـی از بـدو تولد تا 5 سـالگی بـا ابزار های 
دیجیتالـی در ارتبـاط باشـند. بـه عنـوان مثال در ایـن توصیه نامه به مـواردی نظیر نحـوه محافظت از دسـتگاه در 
هنگام اسـتفاده کودك اشـاره شـده اسـت. چیزی که شـما به عنـوان اولین اولویت بـرای حفاظت از دسـتگاه نیاز 
داریـد بـه این شـرح اسـت: در این سـن، کـودکان نـه تنها عـادت دارند که دسـتگاه را به طـور تصادفـی به زمین 
بیندازنـد، بلکـه ایـن هـدف را با منظـور انجام می دهند و این مقتضای سـن آن ها اسـت. کامال آشـکار اسـت که 
انـگار بسـیاری از والدیـن تهدیـدات آن را بـه راحتـی فراموش می کننـد. یک کیـف محافظ و یـک محافظ برای 
صفحـه نمایـش تهیـه کنیـد و سـعی کنیـد تفریـح کـودك خـود را با یک گوشـی هوشـمند و یـا یـک تبلتی که 
دسترسـی آن تـا حـد امکان محدود شـده اسـت، آغـاز کنیـد. بهترین مـکان در هنگام بـازی کودکان، قـراردادن 
آن هـا بـر روی فـرش نرم و یـا تخت بزرگ اسـت. برنامـه ای به منظـور جلوگیری از اجـرای اپلیکیشـن ها (بدون 
دسترسـی قبلـی) نصـب کنیـد و آن را تـا قبـل از این که دسـتگاه را بـرای بازی بـه فرزندتـان بدهید، اجـرا کنید. 
حتـی اگـر کـودك بـه طـور اتفاقـی کارتـون در حـال پخـش را متوقف کنـد، فقط ایـن اپلیکیشـن در دسـترس 

خواهـد بود.

آیا کودک را به طور کامل محدود کنیم؟
هرگـز از نشـان دادن تبلت و یا گوشـی هوشـمند بـه کودکتان دریـغ نکنید. زندگـی آینده آن ها حـول تکنولوژی 
در حـال رشـد خواهـد بـود. ایـن یـک شـانس بـرای کودکتـان خواهـد بود، زیـرا کـه ایـن تکنولوژی یـک جنبه 
عـادی از زندگـی روزمـره اسـت و بهتـر اسـت آن را از کودکی فراگیـرد. البته افـراط نکنید. کودك نوپـا باید درك 
کنـد کـه دسـتگاه یـک اسـباب بازی نیسـت، البته ایـن تعریف به عهـده پدر و مـادر اسـت و آن هـا در تفهیم این 
موضـوع بـه فرزنـدان، نقش اصلـی را ایفا می کنند. بهتر اسـت از همین سـن، صحبت کـردن با کودکتـان را آغاز 
کنیـد و بـه او یـادآور شـوید کـه نباید طوالنـی مدت مشـغول بازی کـردن و دیـدن کارتون شـود. یک بـار تذکر 
بـرای کـودك دو سـاله کافی اسـت تا نسـبت بـه ایـن موضـوع محتاطانه رفتـار کند و ایـن تذکر باعث می شـود 
کـودکان در سـنین باالتـر در ایـن رابطه کمتر سـرپیچی کنند. سـعی کنید به فرزندتـان بگویید که دسـتگاه قابل 

شکسـتن و خراب شـدن اسـت و بایـد با احتیـاط از آن اسـتفاده کرد.

مواظب باشید عادت نکنند
اگر فرزندانتان شـانس بازی کردن با تلفن هوشـمند را تا قبل از سـه سـالگی داشـته باشـند، در سـالروز تولد سـه 
سالگیشـان می تواننـد شـما را بـا مهارت هایشـان غافلگیـر کننـد. آن هـا می تواننـد خود بـه تنهایی یک بـازی را 
شـروع کـرده یـا این کـه عکس هـا را سـریعا بیاورنـد. به احتمـال زیاد در سـن یـک یا دو سـالگی کـودك نوپای 
شـما، بـا این گونـه توانایی هـا رشـد کـرده پس بهتـر اسـت آدرس بـار جسـت وجو ها را کنتـرل و آن هـا را دنبـال 
کنیـد. ممکـن اسـت کـودکان پیش دبسـتانی اعتیاد خفیفـی به بازی کـردن در فضای مجازی داشـته باشـند. در 
ایـن مـورد، بهتریـن راه محـدود کـردن زمان بـازی کودکان اسـت. یـک ویژگی خاص در سـاخت کنسـول های 
بـازی و برنامه هـای کنترلـی پـدر و مـادر کـه بـر روی موبایـل و رایانه هایشـان اسـت وجـود دارد کـه می توانـد 
بـرای کنتـرل زمـان بـازی فرزنـدان مفیـد واقـع شـود. در سـن چهار سـالگی، بچـه به طـور ناخـودآگاه قـادر به 
کشـف ویژگی هـای خریـد یـا همـان خریـد برنامـه بـر روی گوشـی ها می شـود. توصیه می شـود که شـما خرید 
اپلیکیشـن ها را غیـر فعـال و احـراز هویـت خـود را بـرای خریـد در فروشـگاه های برنامـه فعـال کنیـد. اگـر هم 
شـما و هـم کودکتـان از دسـتگاهی ماننـد دسـتگاه های شـرکت اپـل اسـتفاده می کنیـد، یـک ویژگـی مفید به 
نـام FamilySharing (اشـتراك گذاری خانـواده ) وجـود دارد کـه در آن هرگونـه اقـدام بـرای دانلـود اپلیکیشـن 
در فروشـگاه اپـل (App Store ) نیـاز بـه تاییـد پـدر و مـادر دارد و توسـط آن ها فعال می شـود. از کنسـول های 
خـاص، دسـتگاه های هوشـمند و ایـن نوع تنظیمات اسـتفاده کنید یـا از برنامه هـای کنترل والدین بـرای محدود 
کـردن بـازی یا نـرم افزار هایـی که برای سـن های باالتر اسـت، بهره ببریـد. اگر کودك شـما به پیش دبسـتانی 
مـی رود و با خود گوشـی هوشـمند بـه همـراه می بـرد، از برنامه های کنتـرل والدینی اسـتفاده کنید کـه موقعیت 
جغرافیایـی فرزندان تـان را بـه شـما نشـان می دهـد. ایـن به شـما کمـک می کند تـا هر لحظـه ای کـه بخواهید 
کودکتـان را در هرجایـی کـه قـرار دارد کنتـرل کنیـد. حتی شـما قادرید گوشـی گم شـده او را مکان یابـی کنید.

مراقب شخصیت دیجیتالی 
فرزندانمان باشیم

چگونه می توان از کودکان در عصر دیجیتال محافظت کرد؟
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