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 نگرانی و آسیب های سنگین تلفن همراه برای کودکان

  تا زمانی که آنها به سن کودکی می رسند، بیشتر کودکان در مورد تلفن همراه هیجان

زده می شوند. آنها می دانند که چگونه بازی کنند، فیلم تماشا کنند، عکس بگیرند و با 

 پدربزرگ و مادربزرگشان صحبت کنند.

 رند.در لحظات بیکاری، تلفن مادر یا بابا را التماس می کنند و به دست می آو 

  اما چه زمانی بچه ها به اندازه کافی بزرگ و مسئولیت پذیر هستند که تلفن خود را

 داشته باشند؟ و چه کاری باید با آن انجام دهند؟

  این سوال از اینکه چه زمانی باید برای فرزندتان یک تلفن همراه تهیه کنید تا اینکه

سعه آنها باشد، تغییر کرده چگونه آن را بسازید تا معرفی گوشی مطابق با مرحله تو

 است؟

 آموز کالس چهارم مفید باشد که یک تلفن همراه داشته ممکن است برای یک دانش

های خواهند بچهباشد تا در صورت نیاز با شما در تماس باشد، اما بیشتر والدین نمی

ه اواخر دبستان یا اوایل دبیرستانشان شیرجه بزنند در اینترنت و اپلیکیشن های رسان

 های اجتماعی.

 برای بچه ها تلفن همراه بخریم یا نه؟

 تواند شدید باشد و ها میها در مدرسه راهنمایی هستند، فشار بچهزمانی که بچه

های دیگر تلفن همراه داشته باشند و آنها نداشته والدین نگران هستند که اگر بچه

 باشند، فرزندشان احساس انزوا کند.

  های هوشمند به کودکان حداقل تا والدین برای دادن تلفناکثرا توصیه می شود که

 کالس هشتم پایبند باشند.
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 های های خطرناک و اعتیادآور تلفنها برای جلوگیری از ویژگییکی از استراتژی

توان از آن برای ها را با تلفنی شروع کنید که نمیهوشمند این است که بچه

 در وب استفاده کرد. های اجتماعی، بازی یا گشت و گذاررسانه

  به عنوان مثال، یک گوشی تلفن همراه ساده می تواند برای تماس و پیامک استفاده

است، بنابراین شما را قادر  GPSو  FMشود. همچنین دارای دوربین، تقویم، رادیو 

می سازد تا مکان فرزندتان را کنترل کنید. اما هیچ پیام رسان اجتماعی، فروشگاه 

 م تصویری یا متن گروهی وجود ندارد.اینترنتی، پیا

 چگونه موبایل فرزندمان را کنترل کنیم؟

  خود گوشی های هوشمند همچنین به والدین این امکان را می دهند که از کنترل های

تلفن برای تعیین محدودیت استفاده کنند. این جایی است که شرکت های تلفن همراه 

هایی که توانند در مورد برنامهالدین میدر چند سال گذشته به بلوغ رسیده اند. و

 توان روی تلفن دانلود کرد، تدابیر امنیتی ایجاد کنند.می

 ها هایی را که کودکان به آندهند نه تنها برنامههای هوشمند به شما امکان میتلفن

 توانند تماشا کنند،های تلویزیونی را که میها و برنامهدسترسی دارند، بلکه انواع فیلم

های اجتماعی توانید برای چیزهایی مانند بازی، سرگرمی، و رسانهمحدود کنید. و می

های زمانی تعیین کنید و از کارهایی که آنها در طول نمایش صفحه انجام محدودیت

 دهند مطلع باشید.می

 .خطرناک ترین عناصر بالقوه این، رسانه های اجتماعی و اینترنت بدون فیلتر هستند 

  به شرایط موجود و به روز بودن اطالعات بچه ها، بنابراین بچه ها همیشه با توجه

یک قدم جلوتر از والدین خود خواهند بود. و تالش برای نظارت بر همه چیزهایی 

 که به آنها دسترسی دارند می تواند یک شغل تمام وقت باشد.
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 های اجتماعی، یوتیوب، حتما از ابزار کنترل والدین، که بر فعالیت کودک در شبکه

کند استفاده کنید. همچنین از اینترنت هایی که های متنی نظارت میایمیل و پیام

های محتوای مضر، از جمله مطالب جنسی، تهدید به خشونت، افسردگی، افکار نشانه

 تفاده کنید.کند اسخودکشی و قلدری را فیلتر می

 سن مناسب خرید گوشی برای بچه ها

سن مناسب برای دادن تلفن به یک بچه چیست؟ این موضوع آنقدر مربوط به یک سن خاص 

شود. هنگامی نیست، بلکه به آگاهی اجتماعی و درک کودک از معنای فناوری مربوط می

بچه ها چقدر باید اجازه  که به این فکر می کنید که آیا یک تلفن تهیه کنید یا خیر، و اینکه

 استفاده از آن را داشته باشند، این مسائل را در نظر بگیرید:

  فرزند شما هر چند وقت یک بار چیزهایی را گم می کند، به خصوص چیزهای گران

قیمت؟ اگر به آنها بگویید چیزی بسیار مهم است، آیا مراقبت خاصی از آن می کنند 

 وبوس رها می کنند؟یا بعد از چند روز آن را در ات

  فرزند شما چقدر پول را مدیریت می کند؟ آیا آنها در وسط یک بازی قرار می گیرند

و بدون در نظر گرفتن هزینه های خود، بدون در نظر گرفتن هزینه زندگی های 

 بیشتری را به طور ناگهانی خریداری می کنند؟

 را درک می کند. اگر  در نظر بگیرید که کودک شما به راحتی نشانه های اجتماعی

آنها دیر به دست بیاورند، این کسری می تواند در ارسال پیامک و پست در رسانه 

 های اجتماعی تشدید شود.

  فرزند شما چقدر در مورد تکنولوژی باهوش است؟ آیا آنها واقعاً درک می کنند که

کنند  کارفرمایان و همکاران می توانند در آینده هر چیزی را که اکنون پست می

 ببینند؟
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 دهد؟ هایی که برای تماشای صفحه نمایش دارد انجام میفرزند شما چقدر با محدودیت

اگر دائماً به رایانه یا کنسول بازی چسبیده باشند، احتماالً در زمین گذاشتن تلفن نیز با 

 مشکل مواجه خواهند شد.

 قوانین استفاده از تلفن همراه برای کودکان

کنند قبل از دریافت دستگاه، گیرید، کارشناسان توصیه میتلفن میاگر برای فرزندتان 

های واضحی را در مکالمه تنظیم کنید. در اینجا چند نمونه از قوانینی وجود دستورالعمل

 دارد که والدین می توانند برای استفاده از تلفن همراه فرزندان خود اعمال کنند:

 کنید عاقالنه از ا بدانید و اگر فکر نمیمشخص کنید که باید رمز عبور تلفن کودک ر

 کند، حق دارید آن را بردارید.آن استفاده می

  محدودیت هایی را هم برای زمان کلی صفحه نمایش و هم برای زمان تلفن تعیین

هایی که قبالً در جدا شدن از صفحه نمایش ویژه برای بچهکنید. این قانون را به

 د.کنمشکل دارند به شدت توصیه می

 هایی در مورد میزان پول جهت شارژ سیم کارت برای مکالمه، اینترنت با محدودیت

 های بازی یا برنامه موافقت کنید.و هزینه

 .حتما از اینترنتی استفاده کنید که محدودیت های جستجو در آن لحاظ شده باشد 

  برای آنها یک قاب خوب تهیه کنید و تعیین کنید که در صورت گم شدن یا شکستن

تلفن چه عواقبی خواهد داشت. تعویض میشه؟ و اگر چنین است، چه کسی هزینه آن 

 را پرداخت خواهد کرد؟

  ساعاتی از روز را مشخص کنید که استفاده از تلفن مجاز نیست، مانند اواخر شب یا

 خانوادگی.در حین فعالیت های 

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 کنید؟ تهیه کودکان برای همراه تلفن باید زمانی چه

 

  هنگامی که فرزندان شما شروع به استفاده از سایت های رسانه های اجتماعی می

 کنند، آنها را زیر نظر بگیرید و آنها را آگاه کنید که دارید این کار را انجام می دهید.

  پیشنهاد می شود از پیام رسان های داخلی برای فرزندان خود استفاده کنید و خودتان

 گوشی فرزندانتان نصب کنید. آنها را بر روی

  در بازه های زمانی از قبل مشخص نشده گوشی را چک کنید و بهتر است این کار

را در جلوی فرزندتان انجام دهید. زیاد در مورد پیامهای شخصی که با دوستان خود 

دارند حساس نشوید و بی اهمیت از کنار آنها گذر کنید تا فرزند شما متوجه شود که 

ی آن برای شما اهمیت دارد. مطمئن شوید که نرم افزار و بازی خاصی حریم شخص

و همچنین پیام رسان اجتماعی جدیدی در آن نصب نشده باشد و در صورت مشاهده 

این کار خیلی با آرامش، منطقی و جدی با آن برخورد کنید. حتی در صورت تکرار 

تا متوجه شود که این  بهتر است گوشی را برای مدتی معین از فرزند خود بگیرید.

 کار برای شما چقدر اهمیت دارد.

  بهتر است گوشی پسرها را پدران و گوشی دخترها را مادران چک کنند) البته این

 نظر من است(.

  .سعی کنید تمامی این کارها را با سیاست و با اطالع کامل فرزند خود انجام دهید

طالعاتش را چک نکنید. برای هرگز بدون اطالع فرزندتان یا به صورت مخفیانه ا

 حریم خصوصی او احترام قائل باشید.

کارشناسان می گویند در حالی که ممکن است قوانین متفاوتی را اجرا کنید، مطمئن شوید که 

از همان ابتدا واضح هستند و در صورت رعایت نکردن این دستورالعمل ها، عواقب آن را 

 مشخص کنید.
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های خوب بگیرند، به طوری دهید که در طول زمان تصمیمشما به فرزندانتان آموزش می

های ها به تنهایی تصمیمکه در نهایت، وقتی شما را ترک کردند، بتوانید اعتماد کنید که آن

 خوب را خواهند گرفت.

 خوشحال می شویم پیشنهادات خود را از طریق فرم ارسال دیدگاه برای ما ارسال کنید.

 

 


