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که زیباست  به نام »او« 
و زیبایی را دوست دارد

# پیشگفتار

ذهنــی  دغدغــه  ارتباطــی  جدیــد  ابزارهــای  و  موبایــل  تبلــت،  روزهــا  ایــن 
کــودکان  ــرًا  ــه اخی ک کــودکان شــان شــده اســت. از آنجــا  بســیاری از والدیــن و 
ــان ایــن وســایل ارتباطــی را در دســترس بســیاری از همســن و ســاالن  و نوجوان
ی داشــتن آن را دارنــد. از ســوی دیگــر والدیــن نگــران ایــن  خــود می بیننــد، آرزو
کــه آیــا ابزارهــای جدیــد موجــب رشــد و پیشــرفت و یــا خســارت  مســئله هســتند 
ــا  ــن روزه ــه ای ک ــی  ــوع موضوع ــد. در مجم ــد ش ــدان خواه ــی  فرزن و عقب ماندگ

کــه: کــرده، ایــن اســت  کثــر والدیــن را بــه خــود مشــغول  ذهــن ا
خرید تبلت و یا تلفن همراه برای فرزندان مفید و یا مضر است؟ 

کودکان مناسب است؟  چه سنی برای خرید تبلت و تلفن همراه برای 
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ایــن وســایل و ابزارهــای تکنولــوژی جدیــد چــه جنبه هــای مثبتــی می توانــد 
داشــته باشــد؟ 

کــودکان و نوجوانــان روزی چنــد ســاعت  کاربــرد آن هــا ضرورتــی دارد؟  آیــا 
کننــد؟  تبلــت اســتفاده  و  تلفــن همــراه  از  می تواننــد 

کنیــم تــا از وابســتگی فرزنــدان بــه ایــن ابزارهــا جلوگیــری  چــه قوانینــی وضــع 
شــود؟

کاربردهایــی را در اســتفاده از تلفــن همــراه و تبلــت  کارشناســان چــه بازی هــا و 
کــودکان توصیــه می کننــد؟ بــرای 

یــاد از تلفــن همــراه و تبلــت،  کودکــی بــر اثــر بی توجهــی والدیــن و اســتفادۀ ز گــر  ا
می توانیــم  چگونــه  شــد،  ابزارهــا  ایــن  بــه  اعتیــاد  و  شــدید  وابســتگی  دچــار 

وابســتگی او را از بیــن ببریــم؟ و بســیاری از ســواالتی از ایــن قبیــل. 
امــروزه ایــن ســؤال ها یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای والدیــن شــده اســت و 
چــون آن هــا پاســخ مناســب و قانع کننــده ای متناســب بــا شــرایط و امکانــات 
کــه  گاهــی تصمیم هــای نابجایــی می گیرنــد  زندگــی خــود پیــدا نمی کننــد، 
گــر بــا متخصصــی در ایــن زمینــه  کــه ا تبعــات غیرقابــل جبرانــی دارد. درحالــی 

ــد.  ــه میش گرفت ــب تری  ــم مناس ــد، تصمی ــورت میکردن مش
روانپزشــکان  کارشناســان،  بــا  بــه جهــت اهمیــت مســئله مزبــور ســاعت ها 
کــرده و در نهایــت مطالــب  کــودک و نوجــوان مشــورت  و روانشناســان حــوزه 
کاربــردی و مناســبی را بــرای شــما والدیــِن دغدغه منــد و دلســوز نســبت بــه 
گلچیــن نمودیــم، تــا بــه لطــف الهــی بتوانیــم شــما را در تربیــت  کــودکان  تربیــت 
چشــم های  پیــِش  در  گذشــته  از  بیــش  را  راه  و  کــرده  یــاری  بهشــتی  نــوگِل 
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شــما روشــن نماییــم. زیــرا پــدران و مــادران بــار بزرگــی بــر دوش خــود دارنــد و 
آن تربیــت یــک نســل صالــح اســت، تربیــت نســلی منتظــر بــرای یــاری امــام 
کننــد و مصِلــح جهانــی شــوند. آن  کــه بــا قیــام او قیــام  خوبی هــا، تربیــت یارانــی 
گــرم شــما آرام  کنــون در دســتان  کــه ا کوچکــی  روز نزدیــک اســت و آن دســتان 
ــرت  ــات حض ــا عنای ــد داد و ب ــان خواهن ــه جه ــی را ب ــد بزرگ ــردا نوی ــد، ف گرفته ان
کوچــک  حــق ســربازانی بــرای امــام زمــان شــان خواهنــد شــد. قــدر ایــن ســربازان 
ــژه می خواهــد. هرکــدام از  را دانســتن، خــود نعمــت بزرگــی اســت و لیاقتــی وی
ْهــَل 

َ
ایــن فرزنــدان می تواننــد ســلمانی بــرای رســول خــدا باشــند و بــه مقــام »ِمّنــا أ
ــا بشــکند. کنیــد؛ مبــادا خــم شــود ی ــان مواظبــت  گِل ت ــِت« برســند. از  َبْی

ْ
ال

بهشت ارزانی زحمات والدین مدیر و مدّبر
علیفاطمیپور

کریمهاهلبیت؟مهع؟ شهر
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ببخشید	چند	لحظه!
ــا مخاطــب  ــه ای طراحــی شــده اســت ت گون ــه  ــر ب ــه محتــوا در ایــن اث قالــب ارائ
کتــاب، فرصــت هــا و تهدیدهــای اینگونــه  قــادر باشــد پــس از مطالعــه تمــام 
ــی  ــی منطق ــذارد و تصمیم ــه بگ ــد و مقایس ی نق ــرازو ــر در ت ــا یکدیگ ــایل را ب وس
ــن رو در  ــرد؛ از ای ــواده بگی ــرای خــود و خان ــب، ب گرفتــن همــه جوان ــا در نظــر  و ب
ــز شــده  ــه مخاطــب پرهی ــده ب ــه جمــع بنــدی توســط نگارن کتــاب از ارائ ــان  پای

اســت. 
در ایــن نــگارش در مــواردی از کلمــه موبایل اســتفاده شــده اســت، و در مواردی 
ــه  کــه در تمامــی آن هــا، عمــوم اینگون ــرده شــده  کار ب ــه  ــه ب ــا رایان دیگــر تبلــت ی

وســایل مــراد مــی باشــد.

تقدیم به بهترین و مهربانترین پدر و مادر دنیا
آن ها که سوختند تا ما ساخته شویم
آن ها که فکر روز و شب شان تربیت بود
این نگاره ها تحفه ای است تقدیم به پیشگاه با کرامت
علی ؟ع؟ و فاطمه ؟اهع؟ 
باشد که قبول افتد ...
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# وقت ُمدرن شدن رسیده

کــرد و عواقــب  گاهــی بــرای یــک تصمیــم در زندگــی،  بایــد روزهــا و مــاه هــا فکــر 
کار را ســنجید!

گــروتصمیــمهــای  آینــدهدر قســمتعمــدهشــخصیتفرزنــدانمــادر
امــروزیوالدیــناســت.

کــودک خودمــان  کــه نــه تنهــا آینــده  ایــن تصمیــم هــا بــه انــدازه ای بــزرگ هســتند 
بلکــه آینــده کشــورمان و حتــی دنیــا، متناســب بــا آن رقــم مــی خــورد.

گیرید... کنید برای همه دنیا تصمیم می  پس از االن فکر 
ــه ســادگی  ــزرگ ب کوچــک، ولــی مهــم و ب ــه ظاهــر  ــد از ایــن تصمیــم هــای ب نبای
کــودک مــان، تصمیمــی صرفــا  گذشــت و بــرای رفــع اعتــراض هــا و اصرارهــای 

گرفــت. مطابــق میــل او 
کودکان از این مقوله است. تبلت برای 
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کابرد	وسایل	تکنولوژی آمار	
کــودکان زیــر یــک ســال  براســاس یافته هــای جدیــد محققــان، حــدود نیمــی از 
می کننــد.  تماشــا  تلویزیــون  یــا  موبایل،تبلــت  صفحــه  ی  رو را  برنامه هایــی 
از  اســتفاده  بــا  را  زمــان خــود  از  کــودکان ۳6 درصــد  نشــان می دهــد  آمارهــا 
ــا بازی هــای موجــود در  موبایــل ســپری می کننــد و ۱6درصــد از زمــان خــود را ب

تلفن هــای همــراه صــرف میکننــد.۱  ۲
یخ ۱۵ خرداد ۱۳9۴ ۱-روزنامه پزشکی ایران تار

یــم. امــا  کــودک مــان بــودن را ندار یــم و فرصــت الزم بــرای بــا  یــادی در روز دار ۲-بســیاری از مــا والدیــن، مشــغله هــای ز
ــرای او وقــت  کــه ب کســی را مــی خواهنــد  کــودکان مــا ایــن را متوجــه نمــی شــوند و در بســیاری از لحظــاِت زندگــی شــان، 
یــم ایــن نداشــتن وقــت مــان را  کنــد.از ایــن رو برخــی از والدیــن ســعی دار کنــد و بــا او بــازی هــای مختلفــی را تکــرار  صــرف 

کنیــم. کــودک هــای ســطح شــهر ُپــر  بــا مهــد 
کمــی  کــه شــنیدم اولیــن مهدکــودک ۲۴ ســاعته در تهــران در حــال راه انــدازی اســت.  )بســیار برایــم تعجــب آور بــود زمانــی 
گذاشــتن بــرای او مقــدم شــود ایــن اتفــاق  کارهــای مــن، بــر تربیــت فرزنــدم و وقــت  گــر همــه  گفتــم ا کــردم بــا خــود  کــه فکــر 

بعیــد نیســت و عــده ای هــم، منتظــر فرصتــی هســتند تــا شــغلی و درآمــدی بــرای خــود راه بیندازنــد.(
کــه خــأ محبــت و  کننــد چرا کــودک هــا پــر  کنیــم مــی بینیــم قــرار نیســت وقــت هــای نداشــته مــا را، مهــد  وقتــی دقــت مــی 

رفاقــت والدیــن بــا فرزندشــان از هیــچ راهــی جبــران نمــی شــود.
ــا  ــل ی ــه موبای ــت ب ــش دس کردن ــرای آرام  ــده و ب ــرب ش ــان مضط ــودک م ک ــای  ــه ه گری ــنیدن  ــض ش ــه مح ــی ب گاه ــی  از طرف
گــرم مــادر و دســتان مهربــاِن پــدر را بــرای آرامــش  تبلتــی بــرده و بــه آن وســیله پنــاه مــی بریــم؛ غافــل از اینکــه خداونــد آغــوش 

ی حکمتــی اســت. گــر هــم آرام نشــد حتمــا از رو فرزندشــان آفریــده اســت و ا
گریــه  کــه  کردنشــان نزنیــد ؛ چــرا  گریــه  کــودکان خــود را بــه خاطــر  در حدیثــی پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه مــی فرماینــد: 
گواهــی دادن بــه یگانگــی خداســت، و چهــار مــاه ]َبعــد[، درود فرســتادن بــر  کــردن آن هــا تــا چهــار مــاه ]از اّول عمرشــان[، 
کــردن بــراى پــدر و مــادرش اســت. )علــل الشــرائع  پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و خانــدان اوســت و چهــار مــاه ]َبعــد[، دعــا 

: ص ۸۱ ح ۱(
گاه بــاش. بــدان  کــودکان آ گریــه  کامــی نیــز امــام صــادق علیــه الســام بــه مفّضــل مــی فرماینــد: ای مفضــل! از منافــع  در 
کــودک مــی رســد؛  گــوار بــه  گــر در آن بمانــد بیمــاری هــا و نارســایی هــای ســخت و نا کــه  ا کــودکان رطوبتــی اســت  کــه در مغــز 
کــودکان ســرازیر و بیــرون می کنــد و بدیــن وســیله، ســامتی تــن، و  درســتی  ماننــد نابینایــی.  گریــه، آن رطوبــت را از ســر 
گریــه اش ســود ببــرد.  کــودك از  کــه  گاه نیســتند و مانــع آن  می شــوند  دیــدۀ آن هــا را فراهــم مــی آورد. پــدر و مــادر از ایــن راز آ
ــازش  ــه ب گری کــردن خواســته هایش از  ــا فراهــم  کننــد و ب کت  اینــان همــواره در ســختی می افتنــد و می کوشــند  کــه او را ســا
کــردن بــه ســود اوســت و ســرانجام نیکــی پیــدا می کنــد. )توحیــد مفضــل، ترجمــه عامــه  گریــه  دارنــد، ولــی نمی داننــد  کــه 

مجلســی، ص 6۵ و الحیــاه، ترجمــه احمــد آرام، ج  ۱،ص 6۲9(
ــر  ــذاری، ام گ ــت  ــدون وق ــادر دارد.ب ــدر و م ــتمر پ ــذاری مس گ ــت  ــه وق ــاز ب ــی نی ــمی و روح ــر جس ــالم از نظ ــد س ــت فرزن تربی

ــد. ــد ش ــه خواه ــّدی مواج ــکات ج ــا مش ــده، ب ــا در آین ــد م ــِت فرزن تربی
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آزادی	یا	مقاومت
کاربــرد و نحــوۀ اســتفاده از ابزارهــای  کــودکان مهــارت بیشــتری در  بســیاری از 
جدیــد را نســبت بــه والدیــن و بزرگترهــای خــود دارنــد. در ایــن میــان برخــی 
کودکان شــان ضــروری  از والدیــن، خریــد اینگونــه تجهیــزات مــدرن را بــرای 
می داننــد. ایــن ضــرورت یــا ناشــی از اعتقــاد آن هــا بــر بــه روز بــودن فرزندان شــان 
و یــا بــه خاطــر چشــم و هم چشــمی و عقــب نمانــدن از اطرافیــان اســت. در 
کــه یــا اســتفاده از ایــن لــوازم را بــرای  مقابــل پــدر و مادرهایــی هــم هســتند 
کودک شــان، غیرضــروری و حتــی مضــر می داننــد و یــا بــه دلیــل نداشــتن تــوان 
کودک شــان بــرای داشــتن تلفــن همــراه و تبلــت  کافــی، در برابــر خواســت  مالــی 

مقاومــت می کننــد.۱
کــه والدیــن نبایــد در ســواد رســانه ای از  م مــی باشــد ایــن اســت 

ّ
کــه مســل چیــزی 

کــه والدیــن  فرزنــدان شــان عقــب تــر باشــند و فرزنــدان شــان چیزهایــی بداننــد 
کــه در غیــر اینصــورت ممکــن اســت والدیــن فریــب بخورنــد و  نمــی داننــد، چــرا 

خطــرات جــّدی متوجــه فرزندشــان بشــود.

۱- به روز بودن فرزندان امر بسیار خوبی است؛ اما در چه مواردی و با چه نتایجی مهم است!
کــودک تمامــا  گیرنــد، آن وقــت دیگــر آینــده ایــن  کــودکان چشــم و هــم چشــمی را از والدیــن ببیننــد؛ بــدون شــک یــاد مــی  گــر  ا
بــر اســاس مقایســه زندگــی اش بــا دیگــران رقــم خواهــد خــورد و مــدام در حســرت نداشــته هــا و بــی بهــره از داشــته هایــش 

گذرانــد. روزگار مــی 
کودکــی در زندگــی والدیــن  کــردن را، از  گرفتــن و عمــل  ــا زندگــی خــود تصمیــم  فرزنــدان بایــد مســتقل بــودن و متناســب ب

خــود ببیننــد.
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خوش	خیالی
والدیــن در ابتــدای امــر، از اینکــه فرزندشــان توانایــی اســتفاده از لــوازم مربــوط 
کــرده، خوشــحال می شــوند و ایــن مســئله را بــه عنــوان  کســب  بــه فنــاوری را 
ــه  ک ــی  ــد، در صورت ــر می گیرن ــود در نظ ــد خ ــودن فرزن ــوش ب ــرای باه ــاخصی ب ش
جبران ناپذیــری  تبعــات  می توانــد  فنــاوری  از  کــودکان  زودهنــگام  اســتفاده 

ــه همــراه داشــته باشــد.۱ ــان ب ــرای آن ب

ک غفلِت	خطرنا
کــه فرزندشــان بــه جــای اینکــه در  برخــی از والدیــن از ایــن موضــوع خوشــحالند 
ــه ســرگرم وســایلی همچــون  کوچــه و محیــط هــای ناامــن بیــرون باشــد، درخان
ــیار  ــد بس ــازی می توان ــای مج ــه فض ــل از اینک ــد، غاف ــه می باش ــا رایان ــت و ی تبل

ــی باشــد.۲ ــر از محیــط بیرون ک ت خطرنا

کــودکان از رســانه، لمــس دهیــد  کلیــد جســتجو در بــاب تبعــات اســتفاده  کافیســت انگشــتان خــود را بــه  ۱- در ایــن زمینــه 
گــردد. و آشــنا نماییــد تــا درســتی ایــن اّدعــا حتــی بیشــتر از نگارنــده بــر شــما واضــح 

گذشــته عصرهــا بچــه هــای هــم ســن و ســال  کــه در  گذشــته تربیــت هــا راحــت تــر بــود. یکــی از دالیلــش ایــن اســت  ۲- در 
رگــم بــه هــوا و بســیاری از بــازی 

ُ
گ کردنــد؛ فوتبال،والیبــال، هفــت ســنگ،  کوچــه جمــع مــی شــدند و تــا شــب بــازی مــی  در 

یســت امــا امــروزه والدیــن بــه دالیــل مختلف_شــاید بهتــر  ت آن هــا در وجــوِد مــا بزرگترهــا جار
ّ

کــه هنــوز هــم لــذ هــای دیگــر 
کننــد. باشــد بگوییــم بهانــه هــای مختلــف_ فرزنــدان شــان را از ایــن امــر مهــم محــروم مــی 

کنــم _بــا مشــکات  کوچــه مــی افتــد را مــی دانــم امــا وقتــی مقایســه مــی  کــه در  مــن نیــز مثــل شــما اثــرات بــِد تربیتــِی اتفاقاتــی 
گیــر مــی شــوند  کــه بــه دلیــل محرومیــت در خانــه مــی ماننــد و حوصلــه شــان ســر مــی رود و نهایتــا بهانــه  تربیتــی بچــه هایــی 
ی آوردن  کوچــه رو کــه در پــی دارد؛ و یــا بــرای جلوگیــری از آســیب هــای بــازی بــا هــم ســن و ســاالن در  و اتفاقــات دیگــری 
کوچــه را بــرای بــازی فرزنــدم و ُپــر شــدن اوقاتــش مناســب تــر از پــای تبلــت  بــه بــازی هــای رایانــه ای را_  بــه هــزار  و یــک دلیــل 

و رایانــه نشســتن مــی بینــم.
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این	موج	بسیار	جّدی	است!
یــدی،  کــه ایــن مــوج اثرگــذاری اندرو کننــد  گمــان  شــاید بســیاری از والدیــن 
کوتاهی  کــه تنها مــدت  آنقدرهــا هــم جــّدی نیســت، امــا بررســی رفتــار فرزندانــی 
از  برخــی  کــه  می دهــد  نشــان  می کننــد،  اســتفاده  محصــوالت  نــوع  ایــن  از 

ــتند.۱ ــتباه هس ــخت در اش ــل و س ــدت غاف ــه ش ــی ب ــن ایران والدی

تحرک	مجازی
ــا شــور و نشــاط و پــر تحرکــی عجیــن بــوده، درحالــی  کودکــی همیشــه ب ســنین 
کــه امــروزه حتــی شــهربازی های مــدرن و بــزرگ هــم اغلــب ســه و یــا چهــار 
کامپیوتــری اســت.  وســیله حرکتــی دارنــد و بقیــه عمومــًا مربــوط بــه بازی هــای 
ایــن واقعــا باعــث تأســف و تأمــل بــرای والدیــن اســت. زیــرا تمــام شــور و نشــاط 
کــه حتــی در شــهربازی هــم بایــد پای یک  کودکــی فرزنــدان بــه ایــن منتهــی شــده 
سیســتم بنشــیند و بــا تــکان دادن دو دســته بــازی یــا لمــس مانیتــور، خــودش را 

کنــد. در مقــام قهرمــان بــازی تصــور نمــوده و تحرکــی مجــازی را تجربــه 
کــودک مــان،  و ایــن یعنــی مــا در بهتریــن فضــا و عالــی تریــن فرصــت بــرای بــازی 

او را از روش صحیــح بــازی بــاز داشــته ایــم.۲ 

۱- بــرای از بیــن بــردن ایــن نــوع غفلــت بایــد بــا حساســیت ویــژه، نتایــج و بازخوردهــای اســتفاده از اینگونــه وســایل را زیــر 
گذاشــت. ذره بیــن 

کــه بچــه هــا در آن نقــش فعــال  گــردد در ایــن زمینــه کمــی آثــار بــازی هــای حرکتــی و جســمی)بازی هایــی  ۲- پیشــنهاد مــی 
کــودکان بســیار متفــاوت خواهــد شــد. کــه نــگاه تــان بــه مقولــه بــازی هــای  کنیــد، آن هنــگام اســت  و پویــا دارنــد( را مطالعــه 
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کنترل	و	راهنمایی نظارت،	
کــه بــا افــراد غریبــه صحبــت نکننــد؛  کثــر والدیــن بــه فرزنــدان خــود می آموزنــد  ا
ی کســانی که نمی شناســند، باز  گــر در منــزل تنهــا هســتند، درب خانــه را بــه رو ا
گرفــت، بــه او هیچگونــه اطاعاتــی  گــر فــرد ناشناســی بــا منــزل تمــاس  نکننــد و ا
ندهنــد. همچنیــن آن هــا بــر ایــن موضــوع کنتــرل و نظــارت دارنــد که فرزندشــان 
بــا چــه کســی حــرف میزنــد؟ بــا چــه کســانی دوســت اســت؟ کجــا مــی رود؟ چــه 
کنتــرل و  کتــاب و روزنامــه ای می خوانــد؟ امــا بــه نظرتــان آیــا همیــن نظــارت، 
ــد هنــگام  ــر از مــوارد قبلــی_ نبای ــه مراتــب باالت ــی ب راهنمایــی را _و شــاید نظارت

کــرد؟! اســتفاده از تلفــن همــراه نیــز اعمــال 

دست	نگه	دارید!!
کنید!  کمی صبر  گر هنوز برای فرزندتان تبلت نخریده اید،  ا

کــرده  یــد تــا اندکــی در مــورد فوایــد و مضــّرات ایــن محصــول فکــر  دســت نگــه دار
و آن را مــورد بررســی قــرار دهیــد، ســپس بهتــر می توانیــد تصمیــم منطقــی و 

مناســبی بگیریــد، هیــچ عجلــه ای نیســت.
یاد است، اما برای نخریدن شاید دیر بشود... .  برای خرید فرصت ز
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# فرصت ها

کنترل	موقعیت	فرزندان
کــه می توانــد  گوشــی های بــا قابلیــت GPS در بــازار در دســترس اســت،  امــروزه 
گوشــی های  کنــد. بدین ترتیــب  والدیــن را از محــل حضــور فرزندشــان باخبــر 
کــودکان را فراهــم می کنــد و  ــا حــدودی امــکان ردیابــی فعالیت هــای  موبایــل ت
مکان یابــی آنــان، چــه در خانــه و چــه در مدرســه و مســیرهای حوالــی محــل 

ســکونت، راحــت خواهــد بــود.۱

تقویت	برخی	استعدادها
برخــی معتقدنــد بــازی بــا ایــن ابزارها_تبلــت، موبایــل و..._ حافظــۀ دیــداری 
و ســرعت  تمرکــز  دیــداری،  بــا مســائل  ارتبــاط  در  کنــش دســت  وا قــدرت  و 
ــه برخــی  ــه ای؛ ب ــازی هــای رایان کــودکان را بیشــتر می کنــد. همچنیــن ب عمــل  
کنــد۳  کمــک مــی  هماهنگــی هــا میــان چشــم و دســت و پــرورش عضلــه هــا۲ 

کد خبر: ۴69۵۵۸ یخ: ۲۱ دی ۱۳9۲  ۱- باشگاه خبرنگاران جوان تار
ــه  طــور هم زمــان مــی  دود  کــه شــخصیت اصلــی ب ــد  ــدازی، اغلــب پیــش مــی  آی ــازی  هــای تیران ــه در ب ــه عنــوان نمون ۲- ب
کنــد، ســرعتش را بــا او  کــودک بتوانــد مســیر شــخصیت را دنبــال  کــه  و تیرانــدازی می کنــد؛ ایــن امــر مســتلزم آن اســت 
ــد و  ــرار بگیرن ــد مــد نظــر ق ــدازی را درنظــر داشــته باشــد. تمامــی ایــن مــوارد بای ــد و نقطــه مــورد هــدف تیران هماهنــگ نمای
کنــش دســت  هــا و نــوک انگشــتانش هماهنــگ ســازد. چنیــن رونــدی  یافــت  هــای ذهنــی خــود را بــا وا کــودک بایــد در ســپس 
ــا  ــازی ب ــت ب ــا در نهای ــت ت ــی اس ــری- فضای ــی بص ــتن توانای ــن داش ــت و هم چنی ــم و دس ــق چش ــی دقی ــه هماهنگ ــاز ب نی

گیــرد. موفقیــت انجــام 
۳- مجله دیدار آشنا، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره 6۷ و 6۸ و پایگاه اطاع رسانی حوزه به نشانی

www.hawzah.net 
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سرعت	عمل
کــم اســت؛ بنابرایــن ایــن  در انجــام بازی هــای موبایلــی فرصــت بــرای خطــا 
محدودیــت، ســرعت عمــل فــرد را افزایــش می دهــد؛ امــا در بازی هــای واقعــی، 
کنــش بیشــتر اســت و وقــت بیشــتری بــرای تفکــر و تصمیم گیــری  فرصــت وا
کــه بچــه هــا بــا تبلــت و موبایــل انجــام  وجــود دارد. از ایــن جهــت بــازی هایــی 
گیــری آن هــا را افزایــش  مــی دهنــد مــی توانــد قــدرت و ســرعت در تصمیــم 

دهــد.۱
پرورش	قدرت	ذهنی

برخــی از والدیــن درصددنــد تــا کارهــای جدیــدی را بــرای رشــد بیشــتر و ســریعتر 
کارت هایــی خــاص بــه  کــودک خــود انجــام دهنــد، ماننــد نشــان دادن  مغــز 
کــودکان  کــه بــه تازگــی از طریــق تبلــت و بــه اســم پــرورش قــدرت ذهنــی  کــودک 

انجــام می شــود. ۲

کثــر بچــه هــا انجــام مــی دهنــد را امتحــان  کــه ا ۱- بــرای اثبــات ایــن مطلــب کافیســت یــک بــار خودتــان یکــی از بــازی هایــی 
کنید.

کــودکان بــه وســیله بســیاری از روش هــای  کــه پــرورش قــدرت ذهنــی  کننــد  ۲- امــا الزم اســت والدیــن بــه ایــن نکتــه توجــه 
کــودک مــی شــود و همینطــور فعالیــت هــای  کــه منجــر بــه تقویــت فکــر و هــوش  دیگــر ممکــن اســت )ماننــد بــازی هایــی 

کــودکان نداشــته باشــد. کــه آســیب هــای احتمالــی اســتفاده از موبایــل و تبلــت را نیــز بــرای  حرکتــی( 
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افزایش	مهارت	برنامه	ریزی	و	مدیریت
کــه چگونــه  کنــد یــاد میگیــرد  کــه از بــازی هــای تبلــت اســتفاده مــی   فــردی 
ــد  ــه زمــان موجــود مدیریــت نمای ــا توجــه ب ــع محــدود خــود را ب ــات و مناب امکان
ــز  ــی نی ــی واقع ــًا در زندگ ــئله را دقیق ــن مس ــرد و همی ــا بب ــره را از آنه ــن به و بهتری
کــه  پیــاده ســازد. بــرای مثــال تولیدکننــده بــازی ســیم ســیتی اعــام داشــته 
کــودکان آینــده ی حرفــه ای خــود را، در رابطــه  کــه  هــدف ایــن بــازی ایــن اســت 

ــد.          ۱ کنن ــاب  ــازی انتخ ــاری و شهرس ــا معم ب

کودِک	مستقل
کــردن بــا موبایــل و تبلــت مــی توانــد فــرد را مســتقل و بــا قــدرت تصمیــم  بــازی 
گیــري بــاال بــار بیــاورد. چون انتخــاب عکس العمل مناســب در بازی، تصمیم 
گیــري در لحظــه اســت . ایــن نکتــه باعــث مــي شــود فــرد در تصمیم هــای 
گیــری اش را  لحظــه ای در مــوارد متعــدد ایــن بــازی هــا، قــدرت تفکــر و تصمیــم 

کنــد و بــه غیــر مّتکــی نباشــد.۲ ی خــود اســتوار  رو

کــه نیــاز بــه تکــرار و تمریــن دارد تــا فــرد ایــن مهــارت را  ۱- قــدرت برنامــه ریــزی و مدیریــت در زندگــی، یــک مهــارت اســت 
کنــد. اینکــه فــرد بتوانــد زندگــی خــود و خانــواده اش را بــر اســاس منابــع موجــود و مطابــق بــا اهــداف زندگــی مدیریــت  کســب 
کــه بــا نزدیــک ســازی فضــای بــازی بــا محیــط واقعــی  کنــد امــری بســیار مهــم اســت. بــازی هــای موبایلــی مدعــی هســتند 
کننــد و بدیــن طریــق ایــن مهــارت را در زندگــی واقعــی  کســب  کننــده مــی تواننــد ایــن مهــارت را  پیرامــون، افــراد اســتفاده 

خــود مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
www.salehinonline.ir :۲- سایت رسمی قرارگاه سرگروه ها و مربیان فرهنگی به نشانی
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کودک آموزش	به	
کــه  کــودکان و نوجوانــان ســاخته شــده انــد  برنامــه هــای مختلــف آموزشــي بــرای 
ــل نصــب و انجــام  ــا موبایــل قاب ی تبلــت ی ــازی رو ــا ب ــه عنــوان برنامــه ی ــا ب صرف
ــازار  ــا... در ب کارت ی ــا فلــش  کتــاب ی مــی باشــند. ایــن آمــوزش هــا بــه صــورت 

یــاد اســت. گــر موجــود باشــد هزینــه تهیــه آن هــا ز موجــود نمــی باشــد و ا
یاضــي، مفاهیــم علــوم  ایــن برنامــه هــا جهــت یادگیــري زبــان هــاي مختلــف، ر
کــه در ایــن برنامــه هــا هــر مرحلــه  و... مــي باشــند. از طرفــی دیگــر بــه ایــن دلیــل 
کنــد  کمــك مــي  ــرد  ــه ف ــر و ســریعتر پیــش مــي رود ، ب ــه قبــل ســخت ت از مرحل

کنــد .۱ ذهــن خــود را بــراي یادگیــري و پاســخ دهــي ســریعتر آمــاده 

www.salehinonline.ir :۱- سایت رسمی قرارگاه سرگروه ها و مربیان فرهنگی به نشانی



19

تقویت	روحیه	اجتماعی
یــدی در تبلــت یــا موبایــل اســتفاده  کــه از برنامــه هــا یــا بــازی هــای اندرو کودکــی 
کنــد مــی توانــد بســیاري از مهــارت هــاي اجتماعــي ماننــد همــکاری،  مــی 

ــرد.۱ ــرا بگی ــری، مهــارت مراقبــت از خــود و... را در آن هــا ف مســئولیت پذی

جذابیت	باال
کــودکان و نوجوانــان بســیار جــذاب اســت و آن هــا از  تبلــت و موبایــل بــرای 
اســتفاده و در اختیــار داشــتن اینگونــه وســایل بســیار لــذت مــی برنــد. ایــن 

کــه قابــل انــکار نمــی باشــد. اصلــی اســت 

www.salehinonline.ir :۱- سایت رسمی قرارگاه سرگروه ها و مربیان فرهنگی به نشانی
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کننده 	سرگرم	
کــودکان و  کنندگــی خوبــی بــرای  وســایل ارتباطــی جدیــد خاصیــت ســرگرم 
یــادی را بــا آن بگذارننــد بــدون  نوجوانــان دارنــد و آن هــا مــی تواننــد زمــان هــای ز

آنکــه بهانــه ای بگیرنــد یــا اذیتــی بکننــد.

کودک خوشحال	شدن	
کــردن فرزندشــان در جشــن تولــدش  ــه جهــت خوشــحال  بســیاری از والدیــن ب
ــرای فرزنــد  ــه ایــن قبیــل وســایل دارد آن را ب کــه او ب ــا ... و بــه جهــت عاقــه ای  ی
کــه بــا خریــد ایــن وســیله بــرای  کننــد  کننــد و اینگونــه تفســیر مــی  خــود تهیــه مــی 
یــم و بــرای مــا مهــم  کــه مــا او را خیلــی دوســت دار کودک مــان او متوجــه مــی شــود 

اســت.۱
کــه در  کننــد چــرا  کــه والدیــن الزم نیســت و حتــی نبایــد بــه همــه عاقــه هــای فرزندشــان توجــه  کــرد  ۱- بایــد یــادآوری 
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ُعقده	ای	شدن
کــه بــرای جلوگیــری از عقــده ای شــدن فرزنــد  ــر ایــن باورنــد  برخــی از والدیــن ب
کــرد، تــا بــا  کنــد بایــد بــرای او تهیــه  کودکــی طلــب مــی  در آینــده، هــر آنچــه را در 
ــذا تبلــت  کمبــود و حقارتــی در خــود احســاس نکنــد. ول محــروم شــدن از آن، 
گذاشــته و حتــی  کــودکان آزاد  و موبایــل را بــرای جلوگیــری از ایــن آســیب بــرای 

کننــد. پیشــنهاد مــی 

کــودکان و نوجوانان  کــه تبلــت و موبایــل می تواند بــرای  و فرصــت هــای دیگــری 
بــه ارمغان بیــاورد...۱

یــد او بارهــا و بارهــا قبــل از بــزرگ شــدن، از شــما  اینصــورت او هیــچ گاه طعــم شکســت را در زندگــی نچشــیده اســت. بگذار
"نــه" بشــنود تــا در بزرگســالی در برابــر اتفاقــات متفــاوت و ســختی هــای زندگــی مقــاوم باشــد.

کــه فرزنــد از والدینــش مــی خواهــد نیــاز واقعــِی  گــر آن چیــزی  گفتــن بــه فرزنــدان بــر اســاس نیــاز اســت؛ ا ــا نــه  ک بلــه ی مــا
گــر بــرای او جــزو نیازهــای  کننــد امــا ا ــی او(، والدیــن موظفنــد بــرای فرزندشــان تهیــه  کنــم نیــاز واقع کید مــی  او باشــد)تا
کــه خــود را بــرای تهیــه آن بــه زحمــت  الزم محســوب نمــی شــود لزومــی ندارد_بلکــه در بســیاری از مــوارد آســیب زاســت_ 

بیندازنــد.
کــه بــازی هــای رایانــه ای بــرای  کــه مــا در ایــن نوشــته در صــدد بیــان فرصــت هــا و تهدیدهایــی  ۱- ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 
کــه آن بحــث مجــّزا و مفصلــی را مــی طلبــد و در نوشــته بــازی هــای مناســب  کننــد نیســتیم  کــودکان و نوجوانــان ایجــاد مــی 
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# تهدید ها

عملکرد	برخی	مدارس
کــودکان را بــه همــراه  یــس برخــی از دروس خــود،  در پــاره ای از مــدارس بــرای تدر
داشــتن تبلــت بــرای اســتفاده در محیــط آموزشــی ملــزم مــی نماینــد. و یــا تبلــت 
یــس مــی باشــد.  کاس هــای آموزشــی بــه جهــت تدر جــزو امکانــات مدرســه در 
یــاد  کــه اســتفادۀ ز کــه امــروزه در دنیــا ثابــت شــده اســت  ایــن در حالــی اســت 
از لــوازم الکترونیکــی حتــی در مقولــۀ آمــوزش، صحیــح نیســت. از همیــن رو 
حتــی دنیــای غــرب نیــز ســعی در ایجــاد تعــادل در بکارگیــری از اینگونه وســایل 

و تکنولــوژی دارد.۱ ۲

که در دست تدوین است از آن بحث می شود. کودکان و نوجوان  برای 
ِکرنــا بــه نشــانی: www.kerna.ir چهارشــنبه  کــودک در گفتگــو بــا ســایت خبــری  ۱- اســتاد هــادی انجم شــعاع، روان شــناس 

۲۸ آبــان ۱۳9۳ شــماره خبر: 9۳0۸۳۷۵
کــودک مــا در خانــه نیــز مــی بایســت بــرای انجــام تکالیــف و فعالیــت هــای آموزشــی خــود بــه تبلــت  یــه طبیعتــا  ۲- بــا ایــن رو
کــودک بــا اینگونــه وســایل اســت.  کــه در ایــن روش ایجــاد مــی شــود انــس  کنــد. در اینصــورت اولیــن چیــزی  و رایانــه تکیــه 
گذرانــده اســت و مــدام بــرای آمــوزش و انجــام تکالیــف  یــاد آموزشــی خــود را بــا تبلــت  کــه ســال هــای ز کودکــی  کنیــد  تصــور 

کتــاب در دســت بگیــرد و مطالعــه نمایــد؟! کــه  ی آورده اســت آیــا مــی تــوان در بزرگســالی از او توقــع داشــت  بــه رایانــه رو
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والدیِن	الگو
آمــار فــروش تبلــت و موبایــل افزایــش چشــم گیری یافتــه اســت. یکــی از دالیــل 
کاربــرد ایــن محصــوالت از جانــب اعضــای خانــواده و بــه ویــژه  تحقــق ایــن امــر، 
کــه والدیــن در خانــه از تکنولــوژی نویــن  پــدر و مــادر اســت.۱ زیــرا هنگامــی 
کنجــکاو و ترغیــب  اســتفاده میکننــد، فرزنــدان نیــز نســبت بــه اســتفاده از آن 
ــا والدیــن مجــاز هســتند  کــه آی می شــوند. حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود 

کــه چنیــن وســایلی را در اختیــار فرزنــدان شــان قــرار دهنــد؟!!۲

کــرم؟ص؟ را بــه عنــوان  کریــم رســول ا ۱- یکــی از روش هــای تربیــت اســامی، الگوپذیــری اســت. خداونــد متعــال در قــرآن 
نمونــه و الگــو بــرای مــا انســان هــا معرفــی مــی فرماینــد:

کان یرجواهلل و الیوم اآلخر ...«  سوره مبارکه األحزاب آیه ۲۱ کان لکم فی رسول اهلل اسوة حسنة لمن  »لقد 
ــه پــدر و مــادر در نــگاه  کــه خداونــد ب ک و مقبولیتــی  کــودکان، بــه دلیــل فطــرت پــا ایــن خصلــت الگوپذیــری و تقلیــد در 
کــودکان الگــو مــی باشــد  کــودک بخشــیده اســت  بســیار باالتــر از ســنین دیگــر مــی باشــد. از ایــن رو رفتارهــای والدیــن بــرای 
کــه دوســت دارنــد خــود را شــبیه  کــودکان بســیار مشــاهده مــی شــود  کــودکان طبــق قانــون همانندســازی)این صفــت در  و 
کــه والدیــن  ــا توجــه بــه ایــن نــکات مــی طلبــد  کننــد( بســیار ســعی دارنــد خــود را شــبیه والدیــن شــان نماینــد. ب دیگــران 

دقــت فراوانــی در رفتارهــای خــود داشــته باشــند.
ــا آن هــا تفــاوت  ــا ب کــه م ــل درک نیســت  کــودک قاب ــرای  کــه ب ــی  ــرای والدیــن بســیار ســخت مــی شــود زمان کار ب از طرفــی 
یــم. او والدیــن خــود  ی مــی آور کاری بــه تبلت،موبایــل و رایانــه رو یــم. مــا بــزرگ تــر هســتیم و از ســِر نیــاز و مشــغله هــای  دار
کنــد. هــر آنچــه والدیــن انجــام دهنــد  را معصــوم و بــدون خطــا مــی دانــد و فقــط بــه رفتارشــان توجــه دارد و تحلیــل نمــی 
کنــد تــا او هــم از انجامــش بهــره ببــرد. کارهــا ســراغی بگیــرد تمــام ســعی خــود را مــی  گیــرد و بــی آنکــه از علــت  الگــو مــی 

www.isna.ir  ۲- خبرگزاری دانشجویان ایران به نشانی
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کافی	 تبلت	و	عدم	تحرک	
کــودک بــه  کــه  کاربــرد تبلــت ایــن اســت  یکــی از مهمتریــن آســیب ها و مضــرات 
کودکانــۀ خــود درگیــر ایــن بازی هــا  جــای تحــرک داشــتن و تخلیــه شــور و شــعف 
کمتــر می شــود.۱ در نتیجــه هماهنگــی  می شــود و فعالیــت بدنــی او بــه شــدت 
حســی  مشــکات  دچــار  فرزنــدان  و  نمی گیــرد  شــکل  خــوب  اندام هــا  بیــن 
ســواری،  دوچرخــه  نظیــر  ســالم  تفریحــات  حال آنکــه  می شــوند.  حرکتــی  و 
گــردش، نقــش بســیار مهمــی در فرآینــد رشــد  بازی کــردن بــا اســباب بــازی و 

کــودکان دارد.۲ ــی و فیزیکــی  ســالم روان

کوچــه  کــه بــازی هــای  کودکــی خــود و هــم ســن و ســاالنم را بــه یــاد مــی آورم  گــذرم دوران  کــه از ایــن جمــات مــی  کنــون  ۱- ا
کنــون در  گذشــت و ا کردیــم. بــه راســتی چــه روزهــای زیبایــی بــود و چقــدر زود  و شــیطنت هایــش را بــا دنیــا عــوض نمــی 
کننــد چیــزی جــز خانــه و پــای رســانه  کودکــی خــود را مــرور مــی  کــه گذشــته و  کــه فرزنــدان مــا در بزرگســالی زمانــی  ایــن فکــرم 

بــودن یادشــان نمــی آیــد.
کــم تحرکــی هــا بــه دوران بزرگســالی شــان نیــز پــای نهــد و ایــن خصلتــی شــود بــرای همــه عمرشــان.  کــه  و ترســم از ایــن اســت 
کننــد و شــب را روز بــی آنکــه فعالیــت خاصــی از  در اینصــورت دیگــر از تــاش و حرکــت خبــری نیســت، روز را شــب مــی 
خــود نشــان بدهنــد و ســودای نشســتن پشــت میــز چــه بســا بــرای راحتــی در سرشــان باشــد و بــا ایــن تقدیــر، دیگــر تحــول و 

یایــی بیــش نیســت... موفقیــت تنهــا آرزو و رو
کودکی را تجربه می کنند؟! کدام برنامه آن شور و نشاط  کجا تخلیه می شود و در  کودکان ما  به راستی شور و هیجان 

ــه دســت والدیــن و اطرافیــان اســت و ایــن مــا  ــازی هــای بچــه هــا ب کــه تعییــن ب ــه ایــن نکتــه، بســیار مهــم اســت  دقــت ب
کنــد. ــزرگ مــی  کننــده هســتیم و ایــن مســئولیت مــا را بســیار ب ــدان مــان انتخــاب  ــرای فعالیــت هــای فرزن کــه ب هســتیم 
یــخ  ینــی، روان شــناس و مشــاور / روزنامــه اینترنتــی جــام جــم بــه نشــانی:  jamejamonline.irدر تار ۲- دکتــر مهرنــوش دار

کدخبــر: ۲۲۴۱۷۷۱96۷۸۷۳9۱۷۳9۳ ۲۳ دی ۱۳9۴/ 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری دانشــجویان ایــران بــه  کــودک نیــز در  و دکتــر محمــد حســن فیــروزی، روانپزشــک و روان درمــان 

کــد خبــر: 9۳06۲۵۱۴۷۲۷  www.isna.ir  نشــانی
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کودک	منزوی
موبایــل و تبلــت بــه دلیــل جذابیت هــای بســیار می توانــد وابســتگی شــدیدی 
وابســتگی  ایــن  کنــد، چنانکــه شــکل گیری  ایجــاد  آن  از  اســتفاده مکــرر  در 
کــودک  کــه بــه هــر میــزان  کــودک می شــود. فرامــوش نکنیــم  ی شــدن  باعــث منــزو
ی تــر شــود، ســطح مهارت هــای  در ســنین رشــد فیزیکــی و روانــی خــود منزو
قــرار  گــروه همســاالنش  کــه در  کاهــش پیــدا می کنــد و زمانــی  اجتماعــی او 
کار ســختی می شــود۱. بــه عنــوان  می گیــرد، برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا برایــش 
کــودک بــه همــراه خانــواده بــه مســافرت مــی رود؛  کــه  کنیــد  مثــال زمانــی را تصــور 
کــه پیــش  کنــار دیگــران بگذرانــد و از موقعیتــی  او بــه جــای اینکــه وقتــش را در 
ــت و  ــل اس ــا موبای ــی ب گذران ــت  ــغول وق ــرد، مش ــتفاده را بب ــترین اس ــده، بیش آم

همــواره از دیگــران فاصلــه می گیــرد.۲

گیــری مهــارت هــای اجتماعــی اعــم از برقــراری ارتبــاط بــا همنوعــان و... می باشــد.  کودکــی و نوجوانــی ســنین فرا ۱- ســنین 
کننــد و از طرفــی اعتمــاد  کــه در بزرگســالی بــه ســختی مــی تواننــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار  چــه بســیار افــرادی وجــود دارنــد 
کودکــی  ــه افــراد در  ــا اینگون کرد.عمدت کودکــی ایــن افــراد بررســی  یشــه ایــن مشــکات را بایــد در  بــه نفــس الزم را ندارنــد. ر
ــه آن هــا داده  ــا بقیــه ب ــرای آزمــون و خطــا در برقــراری ارتبــاط ب ــد و فرصــت الزم ب مهــارت هــای اجتماعــی را فــرا نگرفتــه ان

نشــده اســت.
کــه بــا هــم ســن و ســاالن خــود انجــام مــی دهنــد در حــال آزمــون و خطــا دربــاره چگونگــی ارتبــاط  کــودکان در بــازی هایــی 
کــه زد  ــا حرفــی  کــه انجــام داد ی ــا رفتــار خاصــی  کــه ب کنیــد  کودکــی را تصــور  ــا دیگــر انســان هــا هســتند.  ــر ب ســازنده و موث
کــه کــودک  گــر دقــت کنیــد متوجــه خواهیــد شــد  دوســتش از او ناراحــت شــد، او متوجــه ایــن ناراحتــی دوســتش مــی شــود و ا
کنــد آن رفتــار را انجــام ندهــد و رفتــار دیگــری را جایگزیــن نمایــد. ایــن آزمــون و  شــما در دفعــه بعــدی ارتبــاط ســعی مــی 
ــود ارتبــاط  ــادر خواهــد ب کــرد و در بزرگســالی ق ــاری خواهــد  کــودک را در رشــد مهــارت هــای اجتماعــی ی خطاهــا، بســیار 
گوشــه ای ســرگرم  کنــد نــه اینکــه در  کنــد و حتــی مــی توانــد جمــع هــا را مدیریــت  صحیــح و ســازنده ای را بــا دیگــران برقــرار 

موبایلــش شــود تــا زمــان باهــم بــودن بــه اتمــام برســد.
یــخ ۲۳  ینــی، روان شــناس و مشــاور  روزنامــه اینترنتــی جــام جــم بــه نشــانی:  jamejamonline.ir در تار ۲- دکتــر مهرنــوش دار

کدخبر: ۲۲۴۱۷۷۱96۷۸۷۳9۱۷۳9۳ دی ۱۳9۴ 
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امواج	الکترونیکی
کــه امــواج خــاص خــود را  تبلــت و تلفــن همــراه، وســایل الکترونیکــی هســتند 

کــودک می گذارنــد.۱ دارنــد و طبعــًا اثــرات بــدی را بــر مغــز 

کنفرانسی در مورد تلفن همراه و سامت در لندن ارائه شده است. ۱- نتایج پژوهش های محققان سوئدی در 
کــه یــک شــخص هــر چــه زودتــر و در ســن پایین تــری بــه اســتفاده از موبایــل  یکــی از یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 

ی افزایــش می یابــد. ی بیــاورد احتمــال ابتــا بــه تومــور مغــزی در و رو
کــه قبــل از ۲0 ســالگی بــه اســتفاده از  پروفســور لنــارت هــاردل از دانشــگاه هاســپیتال شــهر اروبــرو ســوئد می گوید:"افــرادی 

تلفن همــراه می پردازنــد ۵ برابــر بیشــتر بــا خطــر ابتــا بــه تومــور مغــزی روبــرو هســتند.
کلیه انسان نیز قابل چشم پوشی نمی باشد! ی  عوارض ناشی از تشعشعات تلفن همراه بر رو

کلیه می شوند!!! گوشی های تلفن همراه باعث ایجاد سنگ  تشعشعات 
پیــش از ایــن نیــز درخصــوص تأثیــرات ســوء تشعشــعات تلفــن همــراه ، ماننــد ســرطان زایــی ، عقــب ماندگــی ذهنــی و غیــره 

مباحثــی مطــرح شــده بود.
کلیه هــا  کــه تشعشــعات ناشــی ازگوشــی های تلفــن همــراه ســبب آســیب جــدی  کــی از ایــن امــر اســت  مطالعــات اخیــر حا

می گــردد.
از  پاییــن ناشــی  کــه حتــی تشعشــعات ســطح  ایــن نتیجــه رســیده اند  بــه  انجــام شــده  بررســی های  از  پــس  محققــان 

مــی شــود. بــه درون جریــان خــون  تــراوش هموگلوبیــن ســلول های خونــی  باعــث   ، تلفــن همــراه  گوشــی های 
یجــی هموگلوبیــن ممکــن اســت منجــر بــه ناراحتی هــای قلبــی  در نتیجــه طبــق اظهــارات محققــان ، انباشــته شــدن تدر

گــردد. کلیــه  و ســنگ 
گذاشــته و مــی توانــد در پیشــرفت بیمــاری و  ی ســلول هــای ضعیــف  امــواج الکترومغناطیــس تاثیــرات مخربــی بــر رو

طوالنــی شــدن درمــان آن تاثیــر بگــذارد.
کــه طــی ده ســال روزانــه نیــم ســاعت بــه طــور مــداوم بــا تلفــن همــراه  همچنیــن بــر اســاس تحقیــق ســازمان ملــل، افــرادی 

گلیومــا )تومــور بدخیــم سیســتم عصبــی مرکــزی( مــی شــوند.  کــرده انــد، دچــار تومــور مغــزی از نــوع  صحبــت 
ــور  ــه توم ــا ب ــث ابت ــذارد و باع گ ــی  ــر م ــز تاثی ــا نی ــلول ه ــز و DNA س ــون مغ ــان خ ی جری ــراه رو ــن هم ــی تلف ــواج مغناطیس ام

مغــزی مــی شــود.
یــخ ۱۳9۴/0۲/۱۵ و ســایت ایلیــا ســامت بــه نشــانی  ســایت تبیــان، بخــش ســامت بــه نشــانی: www.tebyan.net در تار

www.iliahealth.com
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اوتیسم
از عواقــب  یکــی دیگــر  نیــز  اوتیســم۱  پژوهشــگران،  از  بســیاری  گــزارش  بنابــر 

اســت.۲ الکترونیکــی  وســایل  حــد  از  بیــش  اســتفاده  احتمالــی 

اختالالت	جسمی
کلیــه و  کــم شــدن حافظــه، و اختــال در عملکــرد  ســردرد، افزایــش فشــار خــون، 
قلــب و بــروز تیک هــای عصبــی و حرکتــی از مــواردی اســت کــه بــرای اســتفاده زیاد 

کــودکان و نوجوانــان مطــرح شــده اســت.۳ از تلفــن همــراه و تبلــت و رایانــه توســط 

کامــی غیــر طبیعــی مشــخص مــی شــود .  کــه بــا رفتارهــای ارتباطــی ،  ۱- اوتیســم Autism نوعــی اختــال رشــدی اســت 
کنــدو علــت اصلــی آن ناشــناخته اســت. ایــن اختــال در پســران  ئــم ایــن اختــال در ســال هــای اول عمــر بــروز مــی  عا
ــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه تعامــات اجتماعــی و مهــارت هــای ارتباطــی  ــر از دختــران اســت. ایــن اختــال ب شــایع ت

گــذارد. تأثیــر مــی 
کد خبر: ۴996۱۷ یخ ۲۷ مهر ۱۳9۵  ۲- سایت تحلیلی خبری عصر ایران به نشانی: www.asriran.com  در تار

کد خبر: ۴۸0۴0 یخ ۱ تیر ۱۳9۴  کیهان در تار ۳- روزنامه 
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آسیب	به	حس	المسه	
ــس از  ــردن، پ ک ــتفاده  ــگام اس ــت هن ــی و تبل گوش ــه  ــدام صفح ــردن م ک ــس  لم
کــه  مدتــی مفاصــل انگشــتان را دچــار مشــکات جــدی می کنــد، به گونــه ای 

درمــان آن حتــی در ابتــدای ابتــا ســاده نیســت.۱  

بی	نظمی	در	خواب
کــه محصــول تکنولــوژی جدیــد  تلویزیــون، تلفــن همــراه و وســایل ســرگرمی 

هســتند، عمومــًا باعــث بــه هــم خــوردن نظــم در خــواب می شــوند.۲

کد خبر: ۱۵9۴۷6 یخ ۱۸ آذر ۱۳9۳  ۱- مجله سیب سبز تار
۲- راضیــه ســعید منــش، کارشــناس ســامت روان مرکــز بهداشــت، پایــگاه خبری-اطــاع رســانی وزارت بهداشــت،درمان 

یــخ ١٨ شــهریور ١٣٩٣  شــماره خبــر: ١١٢٩٤٥ و آمــوزش پزشــکی در تار
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افزایش	وزن
یکــی دیگــر از نتایــج نامطلــوب اســتفاده نامناســب از وســایل ارتباطــی جدیــد 
تلفــن  از  اســتفاده  میــزان  هرچقــدر  کــه  اســت  طبیعــی  اســت.  وزن  اضافــه 
کــودک  کنــد، میــزان فعالیــت فیزیکــی  همــراه، تبلــت و لپ تــاپ افزایــش پیــدا 
کــرده و در نتیجــه ایشــان دچــار اضافــه وزن می شــود.  و یــا نوجــوان کاهــش پیــدا 
کاهــش تحــرک بــه خصــوص در دختــران منجــر بــه افزایــش وزن بــدن و چربــی 
آزاد  را  پروتئینــی  چربــی،  ســلول های  بــدن،  در  چربــی  افزایــش  بــا  می شــود. 
کــه بــه مغــز عامــت می دهــد تــا ذخیــرۀ انــرژی الزم بــرای بلــوغ در  می کننــد 
کــودکان می شــود.۱ بــدن، وجــود دارد. از ایــن رو ایــن امــر موجــب بلــوغ زودرس در 

ضعف	تمرکز
پیــدا  کاهــش  بــازی می کننــد،  تبلــت  بــا  از حــد  بیــش  کــه  کودکانــی  تمرکــز 
ــه رو  تی روب ــکا ــا مش ــودن ب ــز نم ــرای تمرک ــود ب ــی خ ــده تحصیل ــد و در آین می کن

۲ می شــوند.

کد خبر: ۲۸0۳۲۵ یخ ۱6 دی ۱۳9۴  ۱- مجله سامانه در تار
کدخبــر:   ۱۳9۴ دی   ۲۳ یــخ  تار در  جــم  جــام  اینترنتــی  روزنامــه  مشــاور   و  روان شــناس  ینــی،  دار مهرنــوش  دکتــر   -۲

۲۲۴۱۷۷۱96۷۸۷۳9۱۷۳9۳
کــم  ی دروس  ــوژی اســتفاده می کننــد در آینــده رو ــاد از تکنول ی کــه ز ــی  کودکان نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهنــد، تمرکــز 
کــد خبــر: ۵۱۱۸0۷۸ یــخ ۱۱ بهمــن ۱۳9۳    خواهــد بــود و دچــار افــت تحصیلــی می شــوند. باشــگاه خبرنــگاران جهــان در تار
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ضعف	بدنی
ــر از موعــد ایــن  ضعــف بدنــی یکــی دیگــر از عواقــب بکارگیــری افراطــی و زودت

کــودکان اســت.۱ ســرگرمی ها و تکنولوژی هــا، بــرای 

تیک	ظاهری
ــر  ــس، بناب ــد، برعک ــر می کن ــما را باهوش ت ــد ش ــا فرزن ــن بازی ه ــد ای ــور نکنی تص
ادعــای پژوهشــگران، او بــه مــرور عــاوه بــر مشــکات ذهنــی، دچــار تیک هــای 

ظاهــری هــم می شــود.۲

تبلت	مانع	یادگیری	طبیعی
کــودک می توانــد بــه واســطۀ عوامــل محیطــی اطــراف خــود رشــد و پــرورش  ذهــن 
کــه از این گونه وســایل اســتفاده  خوبــی داشــته باشــد.۳ بنابرایــن ضرورتــی نــدارد 
کاربــرد بیــش از انــدازه، از وســایل تکنولــوژی  شــود؛ ضمــن اینکــه ممکــن اســت 

کــودک اختــال ایجــاد کننــد.۴ نویــن؛ در فراینــد یادگیــری طبیعــی 

یــخ ۳ آبــان  گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری تحلیلــی تعامــل، در تار کــودک  در  کارشــناس ارشــد روانشناســي  ۱- خانــم عزیــزي، 
کــد خبــر: ۷9۸9۵  ۱۳9۳

کد خبر: ۱۵9۴۷6 یخ ۱۸ آذر ۱۳9۳   ۲- مجله سیب سبز در تار
ــد در  ــا یکدیگــر ندارن کــه هیــچ ارتباطــی ب ــه  کودکــی اســت تعــدادی از وســایل مختلــف خان ــان در ســنین  ــر فرزندت گ ۳- ا
کــه شــما بــه عنــوان  کشــد  کــه چگونــه خاقیتــی از خــود بــه رخ مــی  کار را بــه تماشــا بنشــینید  اختیــارش قــرار دهیــد و ادامــه 
یــد  کنیــد، یــا اینکــه یــک بــار او را بــه طبیعتــی ببریــد بــدون اینکــه محــدودش نماییــد، بگذار پــدر یــا مــادرش تعجــب مــی 
کنیــد تــا بــا  کودکــی فرزنــد خــود را مــرور  گذشــته خاطــرات دوران  کمــی  کودکــی اش  گــر از زمــان  کنــد. و ا آزادانــه بــازی 

کنیــد. اعتقــادی محکــم بــه ایــن نکتــه بــاور قلبــی پیــدا 
ِکرنــا چهارشــنبه ۲۸ آبــان ۱۳9۳ شــماره  گفتگــو بــا ســایت خبــری  کــودک در  ۴- اســتاد هــادی انجم شــعاع، روان شــناس 

ــر: 9۳0۸۳۷۵ خب


