
 

 

 

 ای سواد رسانه

 اشاره
صارف شاان های هبچبیشتر وقت ای از کانادا شروع شده است. مادرانی که  هسواد رسان

و افت تحصیلی داشتند، برای یافتن راهکاار باا هام بحاث  شد ای می های رایانه بازی
ساواد پایش از صاحبت دربااره ای گفتگومحاور اسات.  اد رساانهسو زیراکردند؛  می

تاا نوجواناان جاذب شاوند؛ اینکاه صحبت کنیم ای  باید از سالمت رسانه ،ای رسانه
، ساپس کنیم از جسم شروع میابتدا  .مان سالم باشد جسم ،چگونه در صورت استفاده

 ما هم باشد کاهشاید این سؤال ش. ببریم اعتقاداتمباحث سمت به آرام آرام بحث را 
علات تأکیاد ؟ واکسینه کنیم های احتمالی آینده در برابر آسیبمان را های چرا باید بچه

 ای چیست؟ بر سواد رسانهبسیار 
 جوابش در دالیل زیر خالصه شده است.

تواند بارای همیشاه فیلتریناگ داشاته باشاند یاا  جمهوری اسالمی نمی از آنجایی که
؛ پاس الزم اسات فرزنادانمان را در باشند شانه فرزندتوانند همرا والدین همیشه نمی
جاای اینترنات به  3059در سال . کشورهای خارجی ها واکسینه کنیم مقابل این تهدید

یعنی اینترنت رایگان برای همه  اند؛ را جایگگین کرده 1به اسم اوترنتجدید آوری  فن

                                                           

1. Outernet طرحی برای دسترسی رایگان همگانی به اطالعات است کاه از طریاق اماواج مااهواره 

 .شود دریافت می
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از ایان   ؛اهد داشتیعنی دیگر کنترلی روی محتوا وجود نخو ،آوری اوترنت جهان. فن
بگذاریم یا باید کل خانواده به ساواد رساانه مجهاگ  به کلی اینترنت را کناریا باید  رو
اماا در  وجود دارد،چون در اینترنت امکان فیلترینگ توسط جمهوری اسالمی  د؛شون

 امکان فیلترینگ وجود ندارد. دیگر اوترنت 
ساال جهات اساتفاده از  53یار هایی برای افاراد ز قانونگذاریدر کشورهای مختلف 

 53تشاخیس سان زیار وجود داشت. در آمریکا قانونی تصویب شد که باا  اینترنت
 ،اماا انجمان دفااع از آزادی بیاان ،شوند بسته مستهجن های  سایتبه دسترسی  ،سال

نگااری کاودک و  اف بی آی برای پروناوگرافی و مساتهجنسپس قانون را لغو کرد. 
کاودک و مخصاوص های مساتهجن  یعنای ساایت کارد؛ ایجادسایت  300 ،نوجوان
امکان دسترسی به هر نوع محتوایی را به صاورت رایگاان  ،اکنون با اوترنت .نوجوان
 تمام افراد جهان قرار خواهد داد. در اختیار

آوری  رصاد فان وجود دارد که فعاالیتش متمرکاگ بار« ترنت وان» با نام ای اندیشکده
عصار اطالعاات اما ند امروز در عصر اطالعات هستیم، گوی میبه اشتباه   عضیباست. 
شهید آوینی پشات سایت تبیان و ، 30است که برای مثال در سال  90و  30دهه برای 

کارده شروع به کاار  «وب دو»در آن زمان فرستادند.  میمقاله شان  روی سایتسر هم 
ترنات وان فرساتادی. اماروز اندیشاکده  خواندی و می نوشتی و می وبی که میبود؛ 

یا  نصاف ما  گوید وی می حضور دارد؛ مرزهای جمهوری اسالمیمدعی است در 
مجازی داریم و این نصف مجازی در اختیار کسانی است که ترافی  اطالعات ایاران 

با فیلتر شدن تلگرام دسترسی به اطالعات ایاران کااهش پیادا کارده است. آنهدست 
اکناون در  .رصد اطالعاات دسترسای داردد 20، اکنون تلگرام به اساآ آمار براست. 

 یست؟حوزه چ ودانشگاه این عصر نیمه مجازی و نیمه واقعی، وظیفه 
مریکاایی در پوسات آکمپاانی یا   ،گوید ساه ساال پایش اندیشکده ترنت وان می

در ایان کاار اماا  گذاشات، تحت عنوان کارت حضور غیاب 1یست چیپ ،کارگرانش
تاا در صاورت مریضای دور  تی کارکناانش باوداطاالع کارفرماا از ساالمواقت برای 
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اد، پوشایدنی، نصاب کردنای و ... رهاای کنتارل افا آوری بعضی از فن !انداخته شوند
 هستند.   

 شناخت مشکالت زیربنایی

 .آماوزی اسات اولاین بحاث جادی مهاارت مان در این فضاا، برای شناخت وظایف
بایاد  ،نواده صحبت کنیمخا باره مسائلخواهیم در وقتی می ست؟های سواد چی مهارت

در بایاد دانایم   نمای ،تا آن چتر را نداشته باشیم ؛ زیرااول رویکرد خودمان را بشناسیم
خاواهیم   کارهایی که مای بارهدر سپسبین.  بین و یا واقت خانواده بدبین باشیم یا خوش

شاان هاا ن نمونه .در خانه انجام شود، باید در وهله اول مشکالت زیربنایی را بشناسیم
افاگایش هاا  روم آمار چت دختر و پسر در چات باره ی  ،که قبل از کنکوراست داده 

و ارتبااط ایان خواهند باا  و می شوند استرآ و اضبراب میدچار چون کند؛  پیدا می
 مثااله خانواده باشد. بارای بباید حواسمان  ،آرام شوند. در مشکالت زیربناییگفتگو 

تهجن معتااد شاده اسات، پاس از بررسای مساائل های مس مردی که به تماشای فیلم
باه محبات عااطفی و شود به علت برگشت چ  و مشکالت اقتصادی،  مشخس می

   اما همسرش متوجه این مسئله نبوده است. ،داشتهنیاز همدردی خانوادگی 

 تکنیک متضاد

در خاانواده باه رفتارهاایی کاه بایاد  را تمرین کرد.تکنی  متضاد باید  یگام بعددر 
ها و آقایان  آخرین کاری که خانم ،اساآ پژوهش توجه کرد. بر ،شه یا عادت شدهکلی

ناه صاحبت باا یکادیگر یاا  ،چ  کردن گوشی اساتدهند،  انجام میهنگام خواب 
کاری کاه سعی کن به جای گوید  رزش. تکنی  تمرین متضاد میومحاسبه، مراقبه و 

مثال زمان چ  کاردن گوشای فعالیت دیگری را جایگگین کنی؛ برای  ،دهی انجام می
   از آخر شب و هنگام خواب، به صبح و پس از ورزش روزانه منتقل شود.

 های بیرونی متوقف کننده

. در ایان انجام شد «های بیرونی استفاده از متوقف کننده»تحقیق جالبی در اروپا به نام 
 د؟داردوسات گی را چیاچاه پرسیدند بود ای  مشغول بازی رایانه ی کهاز فردتحقیق 

اش را گفته بود، بارایش آمااده کارده و باه او اطاالع داده  وقتی خوراکی مورد عالقه
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اش  بودند. اما او مشغول بازی شده و پس از گذر ساعتی سراغ خوراکی ماورد عالقاه
دختاری  گفتناد ،که مشغول بازی باودآمده بود. این در حالی است که به فرد دیگری 

 باود گفتاهکنناده  فرد بازی گو و ارتباط داشته باشد.خواهد با تو گفت اینجاست که می
   کنم. پس از رد کردن این مرحله با او صحبت می

اغلب افاراد باه مانادگاری در فضاای مجاازی بیانگر آن بود که ها  این پژوهش جنتای
های این  بنابراین جذابیت .درناینترنت سایبر بیشتر از ارتباط با جنس مخالف عالقه دا

آبای  ،اند دیدن طیف نور خورشید چنین پژوهشگران دریافته یاد است. همبسیار ز فضا
یعنای در محاور  شاود؛ در مغگ انسان میهورمون آدرنالین سبب ترشح رنگ است و 
که خورشید با ترشاح است پروردگار ما را با خورشید هماهنگ کرده  ،عالم و طبیعت

طیاف  ی دیگاری،هاا بر پژوهش کند. بنا پویایی و نشاط را زیاد می ،هورمون آدرنالین
و  پتاا پلا ،یعنی زمانی که افراد با گوشی ؛آبی رنگ است ،های موبایل نوری گوشی

شود. بناابراین احسااآ  در مغگشان هورمون آدرنالین ترشح می سرگرم هستند،تبلت 
 هورمون آدرنالین است.دلیل ترشح به  ،خوشایند و خوشحالی از آنالین بودن

 فضای مجازی لذت تعریف شنیدن در

های سفره پنج شش متری با چهار ناوع غاذا را باه  معاون تربیتی مدرسه مدام عکس
از  .ام نوشت: تقدیم باه خاانواده فرستاد و در توضیحش می های مدرسه می گروه معلم

کنم. دیگاران هام از او  بارد، برای خانواده خودم را فدا مای هر انگشت من ده هنر می
را از صافحه اینساتاگرام مرکاگ آموزشای  هاا علوم شد عکسبعد م د!کردن تعریف می

مشکالت درونی این این رفتار حتماً علتی دارد. بررسی داشته است.  آرایی بر می سفره
کند و او باه سابب  از او تعریف نمیکه احتماالً در خانه کسی ی از این بود کاح ،فرد

 کمبودهایی که دارد، دست به چنین کاری زده است.
وقتای در اند کاه  اند، باه ایان نتیجاه رسایده هایی که انجام داده بررسیبا ان پژوهشگر

ترشاح  مغاگباه ناام دوپاامین در هورماونی  ،شود تعریف میاز کسی فضای مجازی 
در فضاای وقتای . شود  ترشح مینیگ در مغگ لذت جنسی  هنگاماین هورمون  شود. می

 40تاا  20 ،ترشح دوپاامیندرصد و آید  فرد خوشش می ،تعریف شودفرد مجازی از 
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 اسات.دیگران  در حضورکند در عرصه جهانی  فرد فکر میزیرا  ؛رود درصد باالتر می
از آن سو، اگر احساسی هیجانی است.  ،رفتارهای افراد در فضای مجازی از همین رو

 ریگد.  از نظر احساسی به هم می  کنند،تکذیب و نقد او را 
وقتی طرف مقاابلش سار  ی در پارک قرار گذاشت.فردبا  ای هفده سالهپسر نوجوان 

قرار آمد، این نوجوان با چاقو به قلب وی زد. وقتی به جرم قتل دستگیرش کردناد و 
علت کارش را پرسیدند، گفت روز گذشاته ایان فارد او را از یا  گاروه تلگرامای 

 ؛ زیارا هورماوناحساسات در فضای مجاازی تشادید شاده اسات حذف کرده بود.
 دهد.  انجام میبه خوبی کار خودش را ارد ددوپامین 

 بندی کارها اولویت

بندی کنیم. بارای مثاال  باید برای انجام کارهایمان برنامه داشته باشیم و آنها را اولویت
خواهاد شابکه  می مانفرزنداگر م. یساعت مشخصی برای استفاده از رسانه داشته باش

را که بارایش مشاخس هایی  ایف و فعالیتوظ ؛ اما ابتدا بایدپویا ببیند، اشکالی ندارد
 مبگاویی ،شود تمام می اش مورد عالقهانجام دهد. اگر اعتراض کرد که برنامه   ایم، کرده

     م.کنی برایش ضبط می
باار شابکه پویاا را  ی گفت ابتدا  خانمی برای شبکه پویا رمگ گذاشته است. خانم می

و ببینم زندگی بدون شبکه پویا  مآزمایش کنفرزندم را م ستخوا می م؛ چونحذف کرد
 کارد. و مارا اذیات می زد نق مای .ام کرد دو روز اول بچه کالفه برای او چگونه است.

و آورد  هایش را مای عروس  .روز سوم یاد گرفته بود چگونه زمان خودش را پر کند
ه شاود فروشاند . او میکنیم بازی میبا دخترم مان  امروز در خانه .ی  بازی ابداع کرد

شاما نقاش آقاای  ،من مال  اینهاا هساتمگوید  چیند و می هایش. آنها را می عروس 
شابکه ماادرش کاه این بازی را وقتی ابداع کرد بیا از من بخر. و بازی کن را خریدار 

 کناد، اساکوتر ساواری کناد، پویا را حذف کرد. بعد از سه روز یااد گرفات نقاشای
مان  :گفات میقتش را یاد گرفته بود. مادرش راه پر کردن و . و ...کند فروشنده بازی 
از مرز، برای اینکه وقتی اما با  ،بعد ی  هفته شبکه پویا برگشت .خواستم همین را می

شرط نگذارد که اول ، وقت صبحانه نرود سمت شبکه پویابیدار شد، بالفاصله خواب 
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و کودکاان ه باه جاای اینکایعنی  ،بندی اولویت شبکه پویا ببینم بعد غذایم را بخورم.
 کنیم. گذاری می ریلبرای آنها ما بگذارند، شرط برای ما نوجوانان 

 مدیریت زمان و محتوا

باه اینترنات و ال است بارای اینکاه ببینیاد ؤستعدادی  ،نامه تست گام هشت پرسش
  اتصال به اینترنات،آیا قبل از  که االتش این استؤیکی از س یا نه.معتاد هستید رسانه 

و مان هشت و نایم اسات ساعت االن برای مثال  ؟کنید مشخس می ینبرای خود زما
زماان کاه گذشات و آنالین باشم.  9کنم که تا ساعت  برای خودم زمان مشخس می

نداشاتن مادیریت در گذشته بود یا ناه؟  9آف شدم، آیا کار را تمام کردم؟ ساعت از 
ت زماان، ایان فناون مادیریهای مهم در  یکی از بحثی  هشتم معتادی.  کار، یعنی
های بیروناای باارای ماادیریت زمااان اسااتفاده کناایم. از  از متوقااف کنناادهکااه اساات 
هشدار موبایل، یا خواستن مادر یا همسر برای یادآوری. مادیریت  انندهایی م یادآوری
 ،نحوه فریب خوردنش ،نیازمند شناخت خود است. هیچ کسی بهتر از خود آدم ،زمان

 داند.  نمیرا هایش و چیگهای دیگر  عالقمندی

 .گناه یعنی خداحافظ حساین ؛ مانندزنند می هایی استیکرهایشان  روی گوشیها  بعضی
خواهاد گنااه یاا اشاتباه  هر وقت میزده که گوشی روی را باال چشمش استیکر این 
این کار را بکانم یاا ناه؟ از زناگ زدن و دعاوا کاردن باا  که ای بیفتد در دوگانه ،کند

لوا إِ » افتاد: ها در تنهایی بیشاتر گناهاان اتفااق می . بعضی وقت دیگران تا غیبت و ... ق  َتّ
َو اْلَجاِكم   اِهَد ه  َنّ الَُّّ ِِ  1.«َمَعاِصيَ الّلِه ِفي اْلَخَلَواِ َ َف

 مواجهه والدین در مصرف

 .3، تمنا .5 :هایی برای شیوه مصرف داشته باشیم بندی دسته توانیم ، میدر سواد رسانه
استفاده بر مبناای واگاذاری  .1استفاده مشروط،  .4استفاده اشتراکی، . 2استفاده امانی، 

موج موبایال بار  .ع استونمپنج سال متا  بندی کردیم یعنی دسته ؛شود مالکیت که می
آب  کاودک، بادنهماه پنج ساال  ا تا زیرزیر ؛گذارد روی خشکی بدن کودک اثر می

                                                           
 .90؛ ص عیون الحکم و المواعظلیثی واسبی؛ علی بن محمد .  1
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سیساتم عصاب  ،شود یچون رطوبت بدن زیاد است. آخرین جایی که کامل م ؛است
 .گاذارد اثر میموبایل بر سیستم عصبی امواج  .شود است که در شش سالگی کامل می

 فرزنادم یا من بارای  .پاتکست بخوابد برایش رادیو را جایگگین کنید تا بخوابد، با
سعی کردم از حاوزه خیاال و حاوزه  ،تر که شد بگر  «.شاتا»به نام ساختم  یموجود
؛ در یا  فضاای ساورئال و موهاوم نباشاد و مدام واقعی برسدبه الگوهای  ،واقعیت

 بنابراین باید تا پنج سال استفاده از موبایل، تبلت و ... را ممنوع کرد. 
، یعنی این وسیله برای مادر و پدر است و تو اجازه داری چیگی را با آن استفاده امانی

و هاای باباا  هاا و فایلم عکاساجازه دادم من به دخترم  تماشا کنی یا با آن بازی کنی.
ماماانش و عشاق و محباتش باه باباا در گالری تصاویر ببیند؛ برای اینکاه مامانش را 

 55اسات. در سان  استفاده اشاتراکی مرحله بعد با آن بازی کند.نه اینکه  شود زیادتر
بارای هماه اعضاای تبلات سالگی، باید به فرزندتان تفیهم کنید که این  52سالگی تا 

مامان و بابا. پدری حالش بسایار ماتالطم باود، علاتش را جویاا شادم  نهاست خانه 
دارد. ایان هگار فایلم مساتهجن 34اش در کامپیوترش  ساله متوجه شدم دختر چهارده 

 نتیجه اختصاص در سن پایین بدون کنترل است. 
امتحاانش را خاوب داد، ماوفقیتی را کساب کارد،  است. استفاده مشروطمرحله بعد 
افگار را نصب کند؛ اما رمگ وسیله باید در دست پدر و مادر باشد.  الن نرماجازه دارد ف

وسایله ایان توانی  مرحله آخر، خودکنترلی است؛ یعنی به او تفهیم کنیم شما دیگر می
و از خودت مراقبت کنی. ایان کار کنی  ،بیرون بروی ؛ چون یاد گرفتیرا داشته باشی

سال. ایان  53سال، در دیگری  53یگری سال است، در د 54سن بلوغ است، در یکی 
پرساتی دارد  نمادهای شیبان «کلش آف کلنگ»بازی  بلوغ عقلی در افراد متفاوت است.

به پادرها و مادرهاا هشادار داده باود کاه روزنامه گاواردین  شاخ دارد. همثل بگی ک
کاودک و نوجاوان دو میلیاون  .بااز اسات همجنسافراد پر از قسمت چت این بازی 

گفات در  داد، می اند. دوستی کاه ایان باازی را انجاام مای معتاد این بازی شدهی ایران
دهند. افراد سان  آیند از همه کاری جگء به جگء توضیح می قسمت چت این بازی، می

 کنند. آیند پسران را تور می دی دخترانه می باال با آی

فضاای شاش یعنی از هماان  ،شوند می شدر مواجهه بعدی والدین وارد حوزه آموز
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 دنپدر و مادر باید خودشان مبلت باش .شویم ما وارد حوزه آموزش می ،سال تا نه سال
مرحلاه بعاد،  .به فرزندشان آموزش دهناداز افراد مبلت بخواهند که این مسائل را یا 

در پاایش  .پاایش آشاکار و پاایش نهاان؛ مهم استکه بسیار هم مرحله پایش است 
اش را در اختیاار  خواهید که وسایل شخصای ن خود میاز فرزنداآشکار شما عامدانه 

اش را در اختیارتان قرار دهاد  خواهید گوشی شما قرار دهد؛ برای مثال از فرزندتان می
سیصاد  ،مریکا کاه مهاد آزادی بیاان اساتآدر  هایی که گرفته است، ببینید. تا عکس

که پادر افگاری  عنی نرمی ،پایش نهان وجود دارد. افگار کنترل والدین در پایش نهان نرم
 و هاا هماه آیادیو گیارد  هر ی  دقیقه عکس میو مادر روی گوشی فرزند دارند و 

   .دهد به پدر و مادر می و کند های سرچ شده را ذخیره می آدرآ

بایاد از  . آنهااکم  گارفتن اسات والدینرویکرد  .مرحله آخر نیگ خودکنترلی است
او بخواهند چیگی را سرچ و جستجو کند، یاا ند. برای مثال از کم  بخواهفرزندشان 
هاای  اش در استفاده از کامپیوتر خوب اسات، باه او بگویناد کاه کالآ چون توانایی

را با آن ارائه کن و به من هم یاد باده. باه سخنرانی من  مرتبط با کامپیوتر بروی و بعد
ولید ببرید. هر چاه عبارتی شما باید زمینه را برای آنها فراهم کنید و آنها را به سمت ت

کند؛ ضمن آنکه  فرزندتان به سمت تولید برود، خبر محتوای بد کمتر او را تهدید می
 کند. تولیدکنندگی نوعی بلوغ را برای فرزند ایجاد می

 اعتیاد اینترنتی

 و خواباد اختالل خاواب، شاب دیار می :های اعتیاد اینترنتی سه تا اختالل است نشانه
است کاه فارد غاذایش را در اتااقش  در تغذیهبعدی اختالل  .شود صبح دیر بلند می

ای حاذف  شاود، وعاده صابحانه بندی ناهاار و شاامش عاوض می خورد و زمان می
خورم زمان بندی ناهار و شامش عوض شده وعاده  گوید من در اتاقم می می شود. می

اسات کاه نمارات او کام در تحصیل هم اختالل  نسومیشود.  میاش حذف  صبحانه
ود یا در کار است که دیگر چنادان باه آن رغبات نادارد و آن را خاوب انجاام ش می
را در بیشترین و باالترین نرخ معتاادان اینترنتای و منبقه خاورمیانه، در آسیا دهد.  نمی

   دارد.بین پسران دوازده تا هیجده سال 
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از چاون پادر و ماادر  ،ژنتیکی دیجیتالی هستند ،گوید نسل جدید می پردازنظریهی  
بچاه دو  ای کاه به گونه ؛به فرزندان هم منتقل شده است ،اند استفاده کردهاین وسایل 

هایی  کند. الگوهای افراطی و نشانه جا  هصفحه را با انگشتش جاب است ساله یاد گرفته
از جملاه نشینی و عگلات باا گوشای،  مخفی کاری، گوشه ،مانند چشم قرمگ، بددهنی

وجاود خبار،  از نمونهدیگر یکی خبری وجود دارد. دهد  نشان میعالئمی است که 
گفت  مادری می مان پایین آوردن صفحه به صورت ناگهانی است.یا همایگ کردن  مینی

گفاتم  .مایگ کرد مینی . وارد اتاق که شدم بالفاصلهام گوشی را گرفته بود دختر نه ساله
دیادم و ا باز کاردم گوشی ر آوری؟ وقتی رفت، برایم میام ی  لیوان آب  دخترم تشنه
 اش از تلگرام برایش فیلم مستهجن فرستاده است. دختر خاله

های اینترنتی و فضای مجازی بیانگر آن باود کاه چناد  تحقیق و بررسی درباره رسانه
هاایی کاه خبرهاای  است. کانال« خبر»شود. مورد اول  چیگ سبب اعتیاد به اینترنت می

کناد و  آوری می های مختلف جمت در زمینه مختلف را از کشور یا حتی دیگر کشورها
هاا را ایجااد  هاا یاا گروه دهد. فرد یا افرادی کاه ایان کانال در اختیار دیگران قرار می

آوری کنند و بعاد آن را  کنند که اطالعات را جمت شان را صرف می اند تمام وقت کرده
ایی هام کاه ایان شاود. آنها در کانال یا گروه خودشان قرار دهند. این سبب اعتیاد می

شوند؛ چون ماداوم در پای ایان هساتند کاه  کنند، دچار اعتیاد می ها را دنبال می کانال
   بدانند خبر جدید چیست.

اعتیاادآور هام اجتمااعی  های شابکه .آورد اعتیاد می است که« کردن چت»مورد دوم 
و ...  «امطالگار» ،«اپ» ،«بلاه»ها مانناد  ، اما دیگار شابکهفیلتر کردند را تلگرام .است

 چندین شبکه اجتماعی دارد. وجود دارد برای سرگرم شدن و هر فردی بعضا 

  ها. شود؛ به ویژه برای خانم اعتیاد میاست که سبب  «خرید»مورد سوم 

شود و در فضای مجازی هام  است که سبب اعتیاد می« موارد مستهجن» مچهارمورد 
هام « بازی»و « بندی قمار و شرط های ها و کانال سایتعضویت در » بسیار زیاد است.

 شود. سبب اعتیاد فرد به فضای مجازی و اینترنت می

شاان  کنیم کاه روی گوشی تأکید میچهل سال به باال بازی خوب است؛ حتی به افراد 
بارد، موجاب ترشاح آدرناالین و  بازی داشته باشند؛ چاون خالقیات فارد را بااال می
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بارد و  برد، ضربان قلب و فشار خون را باال می شود، تحرک فرد را باال می دوپامین می
هاای کودکاناه  هاا هام بازی شود. البتاه هماه بازی اش می سبب بهبود شرایط جسمی

دهد  به فرد میشش حرف «. آقا میرزا جدول» نیست. برای مثال ی  بازی است به نام
 30د جمله بساز. این بازی خوبی برای افارا 50خواهد با این شش حرف،  و از او می
بیشتر طیف نوجوان مد نظرمان است  ،آورد گوییم بازی اعتیاد می وقتی می ساله است.
 سکه جمت کردن، فرار از دست پلیس.  های غیر دانشی مانند و بازی

های روز را بشناسیم و کار کاردن باا آنهاا را  آوری بنابراین باید اوال به روز باشیم، فن
آوری به جایی خواهد رفت کاه دیگار  فند نبریم که بین باشیم و از یا بلد باشیم. واقت

کاه در ایان مادرن نباشایم  و پذیر نیست یا باید تصمیم بگیریم نداشاته باشایم کنترل
 .فهمیم نمیرا فرزندمان زبان صورت 
 

 


