
آیا امکان اعتیاد به ابزار های دیجیتال وجود دارد؟
هنگامـی کـه دسـتگاه کودکتـان را برای اسـتفاده از بـازی محدود کرده ایـد، برای او شـرح دهید که چـرا زمان را 
محـدود کرده ایـد و بـه او بگویید که دسـتگاه شـما هم نیاز بـه اسـتراحت دارد. برنامه های آموزشـی و کتاب های 
تعاملـی را بـه فرزنـدان خـود معرفی کنیـد، اسـتفاده از برنامه هـای آموزشـی را با اسـتفاده از تلفن های هوشـمند 
بـه آن هـا بیاموزیـد. بـا یکدیگـر از تلفن های هوشـمند، تبلـت و رایانه اسـتفاده کنید. هنـگام بازی، بـه فرزندتان 
اجـازه دهیـد جزئیـات بـازی را برای شـما شـرح دهد یـا این که کتاب هـای تعاملـی را بـا یکدیگر مطالعـه کنید. 

دسـتگاه جداگانـه ای نبایـد بـرای فرزنـد در خانواده وجود داشـته باشـد. فقـط از آن به عنـوان یک کانـال اضافی 
بـرای یـک کار شـخصی اسـتفاده کنید. پیشـنهاد فعالیت هـای دیگری نیـز در کنار بـازی یا تماشـای کارتون به 
فرزندانتـان دهیـد. این گونـه فعالیت هـا باعـث اعتیـاد می شـود زیـرا که کـودك نمی دانـد فعالیت هـای دیگری 
هـم بـرای سـرگرمی اش وجـود دارد. بهتر اسـت که فرزنـد خود را بـرای پیدا کردن سـایر فعالیت هـای فراگیر در 

سراسـر دنیـای دیجیتال، فعـال کنید.

تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش کودک
بسـیاری از روان شناسـان کـودك معتقدنـد کـه آزادی کـودك در انجـام بازی هـا و بـه خصـوص بازی هایـی که 
قـدرت خالقـه تفکـر وی را درگیـر می کنـد، می توانـد اهمیت بسـیار زیادی داشـته باشـد. معموال گفته می شـود 
بهتریـن بازی هایـی کـه در ایـن دوران می تـوان بـرای کـودك فراهـم کـرد، بازی هـای بدون خشـونت اسـت و 
عـالوه بر این هـا توصیـه شـده اسـت کـه بازی هایـی کـه در ایـن دوران صـورت می گیـرد بازی هـای مکانیکی 
ماننـد بازی جعبه هـای چوبـی و... باشـد. بـه نظـر می رسـد در دوران کودکـی اسـتفاده از بازی های رایانـه ای اگر 
بدون خشـونت باشـد، آسـیبی به هوش و تفکـر خالقه کـودك وارد نکند اما به صـورت قطعی هـم نمی توان ادعا 
کـرد کـه در رشـد کودك موثـر بوده اسـت. چرا کـه معموال ایـن بازی ها بـدون دخالت والدیـن و با رها گذاشـتن 

کـودکان صـورت می گیـرد و نقش راهبـری و راهنمایی والدیـن در آن به میـزان زیادی کم رنگ می شـود. ناگفته 
نمانـد درصورتـی کـه قرار اسـت کودکان مشـغول بازی هـای رایانه ای شـوند، بهتر اسـت در میان انـواع ژانر های 
بازی هـای رایانـه ای، آن هـا را بـه بازی هـای رایانـه ای فکـری سـرگرم کنیـم. از جملـه عواملـی که بسـیاری از 
روان شناسـان کـودك بـر آن تاکید دارنـد، صحبت کـردن با کودك اسـت. توانایی هـای کالمی کـودك هنگامی 
کـه والدیـن وی بـا او صحبـت می کننـد و او مـورد خطاب قـرار می گیرد رشـد پیدا می کنـد. به عـالوه، کودك در 
شـناخت اشـیاءتواناتر می شـود. بـه نظر می رسـد فضای مجـازی، پتانسـیل های فضای حقیقـی را ندارد تـا بتواند 

بـه واکنش هـای کـودك در هنـگام صحبت کردن بـا وی، پاسـخ مثبتی ارائـه دهد.

از تکنولوژی، بهترین استفاده را ببرید
گوشی و تبلت تنها به این منظور طراحی نشده است که شما آن را دست کودك خود دهید تا با آن سرگرم شود. 
معموال پدر و مادر ها چند بازی برای کودك خود روی گجت ها نصب می کنند و آن را دست فرزندشان می دهند تا 
سرگرم شود. شما می توانید با رفتار مناسبی که در این زمینه در پیش می گیرید، کلیه تاثیرات منفی که در این راستا 
وجود دارد و باعث کند شدن هوش فرزندتان می شود را به تاثیرات مثبت تبدیل کنید. یکی از روش های موثر در 
تقویت هوش کودکان کتاب خواندن برای آن هاست. به این معنی که والدین باید برای کودکان خود کتاب ها را 
باصدای بلند بخوانند. این مورد هم در تقویت نیم کره چپ کودك موثر است و هم توانایی های کالمی وی را تقویت 
می کند. از آن جایی که تقویت توانایی های کالمی کودك به تقویت بخش منطقی ذهن کودك کمک می کند، 
می تواند نقش مهمی در رشد تفکر خالقه کودك و همین طور توانایی تکلم وی داشته باشد. کتاب های صوتی 
و کتاب های تعاملی کودکان که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده اند، در این زمینه به کودکان کمک بسزایی 
می کنند. به جای این که کودك خود را با بازی های نامناسب سرگرم کنید به او یاد دهید که چگونه می تواند از 
ابزاری که در اختیارش قرار می گیرد به شکل مناسبی استفاده کند. بدون شک کتاب های تعاملی تاثیر بسیار بهتری 
از کتاب های معمولی که ما دوران کودکی خود را با آن ها گذراندیم، دارند. اکنون که علم پیشرفت کرده و تکنولوژی 
اطراف ما را احاطه کرده است، بهتر است که شما هم از این شرایط عالی ترین نوع بهره ای که ممکن است را ببرید.

فضای مجازی و اسم گذاری روی اشیاء
یکـی دیگـر از مـواردی کـه باعـث رشـد هوش کودك می شـود این اسـت که بـه او آمـوزش دهید که هر شـیء 
چـه نامـی دارد. ایـن توانایی به شناسـایی زودتر اشـیاءو شـناخت ماهیت آن ها توسـط کودك کمـک می کند. به 
عـالوه کـودك سـریع تر می آموزد که هر یک از اشـیایی کـه در دنیای اطـراف او وجود دارد به سـبب تفاوت هایی 
کـه دارنـد دارای ماهیـت و بـه تبـع آن نـام متفاوتی هسـتند. ایـن موضـوع از این جهـت دارای اهمیت بسـیاری 
اسـت کـه تفاوت هـا در دنیـای واقعـی به این صـورت بـرای کودك روشـن و آشـکار می شـود و می توانـد میان 
اشـیاءتمایز قائـل شـود. در فضـای مجـازی و به خصـوص فضا هایـی که مخصوص کـودکان طراحی می شـوند 
(مثـال سـایت های مربـوط بـه کودکان یـا بازی های کودکان زیر پنج سـال) شـکل اشـیاءرا به اشـکالی سـاده تر 

تقلیـل می دهنـد تـا بـه این واسـطه تشـخیص و شناسـایی تفاوت هـای موجود میـان اشـیاءبرای آن ها سـاده تر 
باشـد. از ایـن جهـت می تـوان گفـت کـه فضـای مجـازی، در رشـد و تقویـت توانایـی کـودکان در اسـم گذاری 
بـر روی اشـیاءموثر و مفیـد اسـت. البتـه باید توجه داشـت کـه فضای مجـازی باید به عنـوان مکمل در شـناخت 
اشیاءتوسـط کـودکان بـه کار رود. در واقـع کـودکان در کنار شـکل ساده شـده اشـیاءموجود در اطـراف آن ها باید 
بتواننـد شـکل اصلـی آن هـا را هـم در دنیای واقعـی ببینند تا به تطبیق کامل نام و شـکل اشیاءدسـت پیـدا کنند.

کودک را به حال خودش رها نکنید
کـودکان چـه از نظـر نیاز هـای مـادی و چـه از نظـر نیاز هـای روانـی و عاطفی کـه دارنـد نیاز منـد توجـه کامـل 
هسـتند. از ایـن جهـت می تـوان گفـت توجـه درسـت و کامل به کـودك می توانـد تمامی ایـن نیاز ها را پوشـش 
دهـد. در فضـای مجـازی، توجـه بـه کـودك از یـک شـخصیت حقیقـی کـه ارتبـاط عاطفی بـا کـودك دارد به 
شـخصیتی مجـازی تبدیـل می شـود که کـودك توانایـی درك مختصـات آن را ندارد. عـالوه بر این کـودك نیاز 
بـه لمـس محبـت و شناسـایی منبـع آن دارد کـه دریافـت ایـن مهـم در فضـای مجـازی امکان پذیر نیسـت. از 
سـوی دیگـر، معمـوال وقتی کـودکان در فضای مجازی بـوده یا مشـغول بازی هـای موبایلی هسـتند، خانواده ها 
از آن هـا فـارغ شـده و از توجـه بـه آن هـا در این شـرایط بـاز می مانند و بیشـتر درگیر کار هـای عقب افتـاده خود 
می شـوند. بـه عـالوه ، بـه دلیـل این کـه امـکان دسترسـی آزاد بـه هرگونـه اطالعاتـی در فضای مجـازی وجود 

دارد، آزادی کامـل کـودکان در اسـتفاده از فضـای مجـازی ممکـن اسـت دو نتیجه را در پی داشـته باشـد:
نخست این که دسترسی کودك به محتوا های غیراخالقی در فضای مجازی راحت تر شده و به این واسطه امنیت 
اخالقی کودك دچار مشکالت عدیده ای می شود و دوم این که به دلیل یافتن اطالعات گوناگون در حوزه های 
زمینه  می تواند  موضوع  این  بدهند.  دست  از  را  دارند  بر کودك  فکری که  مرجعیت  والدین  است  ممکن  مختلف، 
نامناسبی باشد برای دوران نوجوانی و بلوغ کودکان که گروه های هم ساالن نقش مهمی در شکل دهی به گرایشات 
کودکان دارند؛ به این معنی که اگر خانواده به صورت کامل مرجعیت خود را از دست بدهد، هم نقشش در تعیین 
ترجیحات کودك کم رنگ می شود و هم کنترل کودك و راهنمایی وی به مراتب کاری دشوارتر خواهد شد. بنابراین 
به نظر می رسد داشتن حدی میانه در خصوص استفاده کودك از فضای مجازی و بازی های موبایلی و همین طور 
حفظ توجه به کودك -هنگامی که در این محیط ها حضور دارد- می تواند مفید و موثر واقع شود. به نظر می رسد در 
زمینه تقویت رشد کودکان به فضای مجازی باید به عنوان نوعی «ابزار» نگریسته شود. به این معنی که والدین، 
کار هایی را که توسط متخصصان روان شناسی کودکان تاکید و تایید می شود، انجام دهند و از فضای مجازی به 
عنوان ابزار و وسیله ای که می تواند در این راستا کمک های بزرگی به آن ها کند، استفاده کنند. در واقع باید به 
فضای مجازی به عنوان فضایی مکمل برای تربیت و رشد قوای ذهنی کودك نگاه کرد و نه به عنوان فضایی که 
می توان تمامی اطالعات را از آن به دست آورد، نیاز های کودك را به واسطه آن رفع کرد و امکان ارتباط مثبت و 

موثر را در کودك تقویت کرد.
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