
 

 

  

 

 فرزندرپوری 
 شبکه اجتماعی: چهاردهم قسمت 



   

 شبکه اجتماعی :  فروردین 10

  psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  شبکه های اجتماعی سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

مدت زمان الزم برای   .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  استخراج شده است 

 تخمین زده میشود:  دقیقه  3مطالعه آن 

تی بخش های خبری نیز جذابیت  ت میکنیم. حخود را از شبکه های اجتماعی دریافدر حال حاضر ما قسمت اعظمی از محتواهای 

از شبکه های اجتماعی دنبال کنیم. در مورد مضرات شبکه های گذشته خود را از دست داده است و ما ترجیح میدهیم اخبار را هم 

 یم.  اجعه سخن بگویهنگام فه ها در اثرات شبکوز می خواهیم در مورد اجتماعی بسیار گفته اند، اما ما امر

در فرا واقعیت زندگی میکنیم. جنگ و اخبار بد برای   گ عراق در خلیج فارسز زمان جناژان بودریار فیلسوف فرانسوی معتقد بود که 

خیابانی در خرابه های نوازنده های هاجرت و ممیشوند. جنگ تبدیل به تماشای بمباران ها و صحنه های ما چیزی شبیه به بازی 

کشتار شهر میشود. ما جنگ را به مفهوم پیشین درک نمیکنیم بلکه در یک دنیای خیالی زندگی میکنیم. این دنیای خیالی میتواند 

 ن را تبدیل به جنگ جهانی سوم!!  مردم افغانستان را تبدیل به جشنی برای آزادی آنها کند و جنگ اکرای

محتوای ناامید  رای ما، ت ب، درک درستی نخواهیم داشت. شبکه های اجتماعی در شرایط امروز، به شدبه همین دلیل ما از واقعیت ها

ه هر لحظه ممکن است منفجر  کننده تولید می کنند. وضعیت کشور ما در فضای مجازی، چیزی شبیه به یک قله آتشفشان است ک

 ن بگوییم.  یا تالشی، منجر به شکست و ناامیدی است. از جنگ و شرایط دنیا هم که دیگر الزم نیست سخ عملشود. هرگونه 

تورم و  دانشمندان دانشگاه هاروارد، به شدت به ما پیشنهاد میکنند که دانش آموزان را از اخبار دور نگاه داریم و در مقابل آنها از 

در این دوران  برای آنها ارسال کنید. نتخاب کرده و کنید برای فرزندان خود محتوای فضای مجازی را ا تالشییم. بیکاری سخن نگو

 خیلی به هنرهای متعالی و هنر اجتماعی توجه نکنید.  

حتی المقدور از  پیشنهاد میکنیم در این دوران  سرگرم کننده دارند برای آنها پیدا کنید.مطالب صفحه های مناسب نوجوانان را که 

 . ریال باشداره درگیر ادامه سا قسمتی از ذهن فرزند شما همو. زیرا سریال موجب میشود تدیدن سریال ها خودداری کنید
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