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 ھا رسانه و کودکان
 از حمايت برای ملی برنامۀ

 ھا رسانه صالحيت

  و والدين برای
  کسانی ھمه 
  کودکان با که 
 .دارند کار و سر 

 ديجيتال ھای رسانه با ايمن برخورد برای ھا راھنمايی ترين مھم
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 است معنی اين به کودکان از مراقبت
 نيز ديجيتال دنيای در را آنھا که

 .کنيم ھمراھی
 
 

 انتقاد داشتن کار و سر بايد کودکان
 را ديجيتال ھای رسانه با آميز

    بياموزند
 کودکان داشتن نگه دور: است قطعی چيز يک
. عاقالنه نه و است ممکن نه ھا رسانه از

 محل در و مدرسه در جديد ھای رسانه وجود
 بسياری انجام در و است، طبيعی چيزی کار
 رسانه اين بر عالوه. کند می کمک تکاليف از
 ارائه رشد و يادگيری در گوناگونی امکانات ھا
 .کنند می
 بگيرند ياد نوجوانان که است مھم دليل ھمين به
 قضاوت منتقدانه شکلی به مطالب مورد در که

 بدانند و دھند تشخيص را ممکن خطرات کنند،
ً . کنند حفاظت خود از چگونه  و والدين ضمنا
 دار عھده را ھمراه يک مھمِ  نقشِ  ھا معلم

 اطمينان، مورد شنوندۀ يک عنوان به ھستند،
 با که فردی يا  و رسان کمک ھمصحبتی

  .کند می شان ھمراھی يادگيری در اشتياق
 

 ھا بزرگتر فعاالنه ھمراھیِ  به کودکان
 نياز ھا رسانه از روزمره استفادۀ در

 دارند
 کنيم تشويق را ھا معلم و والدين خواھيم می ما
 کار و سر در را جوانان نو و کودکان که

 و فعال شکلی به ديجيتال ھای رسانه با داشتن
 بروشور اين. کنند ھمراھی شان سن با متناسب

 و تعليم در بايد که را ھايی راھنمايی ترين مھم
 می نام گيرند، قرار توجه مورد روزانه تربيت
 .برد
 

رسانه ھای ديجيتال به زندگی روزمرۀ 
 ما تعلق دارند.

 ديجيتال دنيای يک در نوجوانان و کودکان
 فراغت اوقات در آنھا. کنند می رشد گوناگون

 در کنند، می بازی کامپيوتری ھای بازی خود
 شبکه به و کنند می کسب اطالعات اينترنت
 تلفن بوسيلۀ و شوند می وصل اجتماعی ھای

 اين در. ھستند تماس در دوستانشان با موبايل
 يک ساله 19 تا 12 بين افراد درصد 80 ميان
 آن وسيلۀ به و  دارند ھوشمند شخصی تلفن

 خود ھمراه شلوارشان جيب در را اينترنت
 نيز دبستان از پيش سنين در کودکان اما. دارند
 تماس ديجيتال ھای رسانه با زودتر چه ھر
 .کنند می پيدا
  

 فرصت تنھا نه ديجيتال ھای رسانه
 نيز را خطرات دھند، می ارائه ھايی
  .کنند می مخفی
 که جايی که است اينچنين زندگی ھميشه
. شوند می پيدا نيز خطرات ، ھستند ھا فرصت
 و کودکان باشد، اعتيادآور تواند می اينترنت
 اجتماعی ھای شبکه در توانند می نوجوانان

 شخصی اطالعات گيرند، قرار آزار مورد
 شود، واقع استفاده سوء مورد تواند می شان
 نيز جنسی تجاوز به تواند می جريان اين

 .شود منتھی
 چنين برابر در ام بچه از توانم می چگونه<<

 برای زمان چقدر کنم؟ محافظت خطراتی
 معقول سّنی چه در ھا رسانه از استفاده
 >>است؟
 چنين دارند حق سرپرست افراد ديگر و والدين

 .بپرسند خود از را سؤاالتی
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 طاليی قوانين

.   نيستند کودک پرستار نمايش ھای صفحه
 رسانه بدون را فراغت اوقات ھای فعاليت
  .کنيد فراھم ديجيتال ھای

 
 اتاق به بازی کنسول و کامپيوتر تلويزيون،

 .ندارند تعلق ھا بچه
 قرار ھمگانی اتاق يک در را ھا دستگاه اين
 ھا تبلت و ھوشمند ھای تلفن مراقب. دھيد
  .باشيد نيز
 

 چت کسی چه با تان بچه که بنگريد دقيق
 .کند می

 با تنھا بايد را آنالين آشنايان کودکان
 ھای مکان در و بزرگساالن مشايعت
  .کنند مالقات عمومی

 
 محتاط شبکه در شخصی اطالعات مورد در

 .  باشيد
 ندارد اجازه او که بگوييد کودکتان به

 و سن نشانی، نام، مثل شخصی اطالعات
 مگر بگذارد کسی اختيار در را تلفن شماره
 کرده صحبت موردش در شما با قبالً  اينکه
  .باشد

 
 ھای افزار نرم از بھتر باز مکالمات
 .ھستند فيلترينگ

 مسائل مورد در سنش با متناسب تان بچه با
 افزار نرم يک. کنيد گفتگو تجاوز و جنسی

ً  اما است، عاقالنه فيلترينگ  يک مطمئنا
 .نيست کامل محافظ

 

 . دارند ساله 13 تا صفر ھای بچه که ھستند والدينی به مربوط الخصوص علی قواعد اين
 .ھستند مھم بسيار قوانين بعضی نيز ايجری-تين سنين در ھا بچه ھمراھی برای اما
 

 است کردن منع از بھتر ھمراھی
 ديجيتال دنيای در را والدين ھمراھی کودکان
 در تجربياتش مورد در کودک با. دارند نياز

  .کنيد صحبت ديجيتال ھای رسانه
 

 زمينۀ در صالحيت با ھای الگو به کودکان
  دارند احتياج رسانه
 psychological(( مسؤول افراد

parents  ًو کودکان برای والدين مثال 
. ھستند ھا رسانه با برخورد الگوی نوجوانان

 را خودتان ای رسانه ھای عادت دليل ھمين به
  .کنيد بررسی

 
  12- 9- 6- 3 جادويی قانون
 از قبل ھرگز، نمايش صفحه سالگی 3 از قبل
 از قبل ھرگز، شخصی بازی کنسول سالگی 6
 سالگی 12 از قبل و ھرگز اينترنت سالگی 9

  !ھرگز نظارت بدون اينترنت
 
 کنيد دقت ھا دادن اجازه سنين به

 و ) jugendmedien.ch( ھا فيلم برای
  ). pegi.ch( کامپيوتری ھای بازی برای

 
 را نمايش صفحه از استفاده ھای زمان

 ً  . کردن تعيين مشترکا
 مدت چه وی که کنيد تعيين تان بچه با ھمراه
 صفحه جلوی است مجاز ھفته در يا روز در

 را روشنی ھای مرز. کند صرف وقت نمايش
 که کنيد توجه موضوع اين به و کنيد مشخص

  .شوند رعايت ھا قرار و قول
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Balance zwischen medialer und 
non-medialer Freizeitgestaltung

ییاهھھھ هھناسرر رريیغ وو اهھھھ هھناسرر ننيیب للدداعت 
تتغااررف تتاقوواا 

Kein Fernsehen unter 3 Jahren, 
keine eigene Spielkonsole vor 6, 

Internet nach 9 und 
Soziale Netzwerke nach 12.

ییززاب چيیهھھھ ٬،للاس 3 ززاا ررتمک ننوويیززيیوولت ننووددب 
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 ديگر اطالعات

ھا يک برنامۀ ملی برای  نوجوانان و رسانه
پشتيبانی از صالحيت رسانه ھا است و اين 

ھدف را دنبال می کند که کودکان و نوجوانان 
ايمن و مسؤوليت پذيرانه با رسانه ھای 

ديجيتال سرو کار داشته باشند. اين برنامه به 
والدين و معلمان و متخصصان اطالعات، 
يِد پشتيبانی و راھنمايی ھايی برای ھمراھِی مف

  کودکان و نوجوانان ارائه می کند. 
 

ادارۀ فدرال بيمه ھای اجتماعی اين برنامه را 
به دستور بوندسرات [در آلمان و اتريش: 

پارلمان نمايندگان اياالت؛ در سوييس: شورای 
اجرايِی کنفدراسيون] و با ھمکارِی انجمن 

سرگرمی ھای تعاملِی سوييس، شرکت سھامی 
کوب به مرحلۀ اجرا در سوييس کام و بنياد يا

 آورده است.
 
 
 

 
 ZHAW(سورشر کاربردی علوم دانشگاهِ  ھمکاری با طاليی قوانين

 دکتر پروفسور رھبریِ  و نظارت تحت ھا رسانه روانشناسیِ  تيم ،)
Daniel Süss است شده ايجاد. 
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