ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی در رﺷﺪ آﻧﻬﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز آﯾﻨﺪه و ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای دووﺟﻬﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﮐﻮدﮐﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی«.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را از ﮐﻮدک ﮔﺮﻓﺖ ،در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز
ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد زﻧﺪﮔﯽ دوم در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدک در ﻗﺎب دورﺑﯿﻦ ﺛﺒﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺠﺎﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن از دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  COPPAﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
)اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در اروﭘﺎ( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪای در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪارد
و اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻂ« ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

»ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ،ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
آﺷﭙﺰی و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ واﺟﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ «.اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی»دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ« ،رواﻧﺸﻨﺎس
ﺣﻮزه ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوﻟﺖ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم
ﻣﺪارس در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در راﺑﻄﻪ ﮐﻮدک و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ .او

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه از »اﺻﻞ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ« ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻫﺮ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﮕﻪدارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ از ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن
ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻧﻘﻄﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

اﻣﺮوزه ﮐﺘﺎبﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﻫﻨﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻨﺪس »اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼم زاده« ،رﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و راﯾﺎﻧﻪای
ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ و زﯾﺎنﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﺎره دارد:

»ﻫﺮ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺿﺮورت زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ و ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﭽﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻃﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ 5
ﺗﺎ  7ﺳﺎل در دوره آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﺗﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ .اﮔﺮ در اﯾﻦ دوره وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻮﺗﻌﺒﯿﺮی از زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪن از آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد«.

ﺳﻼم زاده اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در
اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن را ارﺿﺎ و آﻣﻮزش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎزی  Sim Cityﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد داد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را در آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد وارد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ
ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺎﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ :از ﺳﺮ ﺑﺎز
ﮐﺮدن و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدﻧﺸﺎن وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،دردﺳﺮی ﺑﺰرگ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.
از دﺳﺖ دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ دوران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺖ .ﺳﻼم زاده در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ،در اوﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد و در دوﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ روی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺎزهﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

ﮐﻮدک ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﺨﺮاش ﻟﺒﺎس ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻨﺪ،
ﮔﺎﻫﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎزار داغﺗﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺪر ﻣﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎﺳﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.

»دﮐﺘﺮ ﻓﺪاﯾﯽ« ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺣﻮزه ﮐﻮدک ،در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻟﺒﻮمﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺜﻞ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﮐﻮدک ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآورد .ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ درﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزش را
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭼﻨﺪﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد و از اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهای ﺑﺮای آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ«.

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﺳﺒﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ« ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻂ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺮوز
ﺷﮑﺎف ﻧﺴﻠﯽ و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ

و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﯾﮏ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  6ﺳﺎل
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﮕﺬرد و ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﺳﻨﺪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻼﯾﻦ« در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد«.

ﻧﺴﻞ ﮐﻮدک اﻣﺮوزی اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارد
وی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را در ﮔﺮو اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻣﻦ و ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎﻟﻢ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻦ و اﺳﺎﺳﺎ رد ﻓﻨﺎوری ،در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﮏ ﺗﮏ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ راه
اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻣﺮاﮐﺰی در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از آن در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانhelp
 lineراه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎور آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن دارﯾﻢ«.
در ﻃﻮل روز ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﺪام ﺑﻤﺒﺎران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را
ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﻧﻬﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزهﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و
روح و ﺟﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

