
 

آثار منفی استفاده از تبلت و موبایل 

 بر سالمت جسمی و روانی کودکان

  *پریسا پورعلمداری

  اشاره

سـازی برقـراری ارتبـا  و دسترسـی بـه فضای مجازی افـزون بـر آسان
بشر با خود بـه  های  دیدی که برای زندگیاطالعات و همچنین فرصت

هایی نیز کرده ها و نگرانیارمغان آورده، بشر امروزی را دستخوش چالش
بودن تجهیزات آن برای است. امکان تعامل آسان با این فضا و در دسترس

کودکان و نو وانان، این فضا را وارد زندگی روزمرۀ کودکان و نو وانـان 
ی بـا تبلـت و تلاـن کرده است؛ به طوری که بیشتر کودکان آشـنایی نسـب

های سه تا چهارساله اگـر خودشـان صـاحم گوشـی همراه دارند و بچه
 همراه نباشند، استاادۀ تمام فنون تلان همراه و تبلـت پـدر و مادرشـان را

 دانند. شان میحتی بهتر از خود
هـایی را بـرای والـدین ایجـاد پ یری بیشتر این گروه سنی، نگرانیآسیم

                                                                                       

 .ارشد مشاوره خانواده کارشناس* 
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 شناسی این ابزار بایسته است.و آسیمرنموده است؛ از این

 اهمیت بازی در رشد کودک

بـه  .بازی از نیازهای اساسی کودک است و نباید کودک را از آن من  کـرد
اش در احادیـث نیـز تو ـه بازی و سرگرمی کودک به لحاظ نقش تربیتی

همچنین تربیت فرزند زمان مناسم خود را دارد کـه بهتـرین  9شده است.
رو بـازی در  ایگـاه ابـزاری ی و نو وانی است. از ایـنکودکزمان دورۀ 

ها است که باید مـورد اهتمـام  ـدی مهم برای تربیت و فراگیری مهارت
ای  ـای بـازی های رایانـهقرار گیرد. این در حالی است که امروزه بازی

های کودکـان را بـه خـود اختصـا  واقعی را گرفته و فضای سـرگرمی
ضر دشمن از این وسیله برای ناوذ و سـلطۀ فرهنگـی در حال حا»اند. داده

کند، ما هم باید از این فضا بـرای تبلیـغ معـارف قـرآن و اهـل استااده می
های تربیتی، بزرگان دینی از سوی دیگر در آموزه 2«.استااده کنیم بیت

اند فرزندان خویش را مطابو بـا زمـان خودشـان پـرورش ما توصیه کرده
َاَوادََ»ید: فرمامی دهیم. علی م،ََفرِان ُهمََمخلوقروَنَکُرمََعلریَآدابَِکَُاََُقِسروا
َغََ بـر آداب خـود تربیـت به ا  بار و ا کـراه فرزندانتان را  3؛«مکَُِرََزمانَِیلَِزمان 

 اند. نکنید؛ چراکه آنها برای  زمانی غیر از زمان شما آفریده شده
کودکـان گوشـی و متأساانه امروزه شاهدیم والدین با هزینۀ زیادی بـرای 

اند وسیلۀ بازی کـودک را فـراهم بالند که توانستهکنند و میتبلت تهیه می
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ای آرام مند کننـد و کـودک در گوشـهآورده و او را از این تکنولوژی بهره
های این تکنولـوژی ها و تهدیدشود، غافل از اینکه آسیمسرگرم بازی می
بسیار بیشتر از فوایـد آن نکردن صحی  توس  کودکان، در صورت استااده

است. بنابراین نقش والدین در انتخاب، مدیریت نوا سـرگرمی و وسـایل 
 بازی فرزندان بسیار مهم است. 

 های استفاده از گوشی همراه و تبلت بر کودکانآسیب

بــه نقــل از روزنامــه ایندیپنــدنت در ایــاالت متحــده، تحقیقــات  دیــد 
درصـد از کودکـان زیـر  17کـه پژوهشگران آمریکایی نشانگر این است 

 9کنند.نظر از درآمد خانواده، از تلان همراه استااده میچهارسال، صرف
زمان با رشد سری  تکنولوژی، شـاهد بـروز اخـتالالت و در حالی که هم

مشکالت بسیاری در روند رشـدی کودکـان هسـتیم و محققـان تـاکنون 
ــاری و  ســمانی بســیاری راخــتالالت روان ا در کودکــان شــناختی، رفت

 اند.کننده از تبلت و گوشی همراه گزارش کردهاستااده

 های جسمی کودکان. آسیب1

 الف( تأخیر در رشد

شدنی مانند گوشی هوشمند، سبم محدودیت حرکـت های حملدستگاه
تواند تأخیر در رشد را به همراه داشـته باشـد؛ زیـرا در کودکان شده و می

بخشـد. شـده و تو ـه را بهبـود میتحرک سـبم توانـایی در یـادگیری 
همچنین تأخیر در رشد هنگام ورود به مدرسه، تـأثیر مناـی بـر وضـعیت 
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هــای محققــان، گــ ارد؛ چراکــه براســاس پژوهشتحصــیلی کودکــان می
ها توس  کودکان زیر دوازده سـال بـه طـور قابـل استااده از این دستگاه»

 9«.تواند یادگیری و رشد آنها را محدود کندتو هی می

 ب( مشکالت سیستم بینایی

دهد کار زیاد بـا رایانـه بـه چشـم های  دید دانشمندان نشان میبررسی
تواند برای سیسـتم عصـبی و کند و میهای  دی وارد میکودکان آسیم

چشمی کودکان بسیار مضر باشد؛ تاری دید، تنبلی چشم، خشکی چشـم، 
ودکانی است که مروارید و پیری زودرس چشم از عوارض شای  در کآب

شـدن بـه نمایشـگر خیره»عادت به استاادۀ زیاد از تبلت و رایانـه دارنـد. 
توانـد فشـار های قابل حمل ماننـد گوشـی هوشـمند و تبلـت میدستگاه

ای بینـایی رایانـه 2مر  د  ن  درد یا س  زیادی به چشم وارد کرده و مو م چشم
ریزش و شود که عالیم سوزش، احساس  سم خار ی در چشم، آبمی

 3«.قرمزی را به همراه دارد
شـود و شـدن چشـم مینکردن فاصله از مناب  نوری سبم خستهرعایت»

حساسیت به نور یا فوتوفوبی پیامد این مسئله است. کار زیـاد بـا رایانـه، 
تبلت، گوشی و حتی تماشای زیاد تلویزیون از فاصلۀ نزدیـک و موا هـۀ 

 «.شودبروز این مشکل در آنها می بیش از حد کودکان با مناب  نوری سبم

 ج( تومور مغزی

اموا  رادیویی تأثیرگ ار و ویرانگر بر کودکان و نیز بزرگسـاالن امـروزی، 
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های گ شـته و ـود نداشـته اسـت. هرگز با این شدت و تنـوا در نسـل
هـای  ـدی در امروزه این پدیدۀ ناگزیر سبم بـروز مشـکالت و چالش

پـ یر از تـرین ارگـان تأثیربه اینکه مغز مهم شود. با تو هسالمت افراد می
سیم و سایر وسایل الکترونیکـی اسـت، متخصصـان های بیاموا  گوشی

انگلیسی باور دارند تومور مغزی در نو وانی و بزرگسالی حاصل استاادۀ 
المللی یک مطالعه  ام  بین»رویه کودکان از وسایل الکترونیکی است: بی

یان اسـتااده از وسـایل الکترونیکـی و ابـتال بـه نشان داد م 2099در سال 
تومور مغزی در بزرگسالی ارتبا  مستقیم و ود دارد. هرچه کودک بیشتر 

دیدن او در بزرگسـالی از وسایل الکترونیکی استااده کند، احتمـال آسـیم
 9«.یابدافزایش می

  د( ابتال به سرطان

از  کنند؛یویی استااده میهای همراه برای برقراری ارتبا  از اموا  رادتلان
های اسـتااده از اینگونـه وسـایل، افـزایش ترین نگرانیرو یکی از مهماین

 خطر ابتال به سرطان است.
شناسی آمریکـا در یا سازمان  هانی بهداشت و مؤسسه ملی سرطان 

تحقیقاتی دربـارۀ بررسـی میـزان حساسـیت کودکـان نسـبت بـه امـوا  
اموا  رادیویی ساط  از وسـایل الکترونیکـی و : »الکترومگنتیک اعالم کرد

ها سـلول موبایل بر سالمت عمومی کودکان اثر گ اشته و با تأثیر بـر 
ها و مشـکالت شـناختی و رفتـاری در آنهـا منجر به ایجاد انواا سـرطان

 2«.شودمی

                                                                                       



911    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

توسـ  سـازمان بهداشـت  2099های هوشمند در مـاه مـی سـال گوشی
زابودن( به واسطۀ انتشـار امـوا  )امکان سرطان  هانی در دستۀ ریسک 

دو سال بعد، دکتر آنتونی میلر از دانشگاه تورنتـو نسـبت بـه »قرار گرفتند. 
خطـرات موا هــه بـا فرکــانس رادیـویی هشــدار داد و پیشـنهاد داد ایــن 

 9«.بندی شوندزا( طبقه)احتماال سرطان ها در دستۀ دستگاه

 2«هندزفری»کودکان در اثر استفاده از  های سیستم شنواییهـ( آسیب

بر خالف تصور عمومی استااده از هنـدزفری نیـز تـوان کـاهش درصـد 
کند. نتای  تحقیقـات اموا  را ندارد؛ زیرا هندزفری نیز مانند آنتن عمل می

دادن بـا صـدای دهـد گـوشمتخصصان کلینیک درمانی کالیارنیا نشان می
مـدت سـبم ون یا هنـدزفری در طوالنیبلند به موزیک با استااده از هدف

های مختلای از  مله کـاهش سـط  شـنوایی گـوش، آلـودگی و عارضه
هدفون به دلیـل انتقـال »شود: احتمال عاونت به صورت موقت یا دائم می

واسطه روی سیستم شنوایی و حلو تـأثیر صدا به صورت غیرمستقیم و بی
 3«.گ اردمی

  و( چاقی کودکان

شدنی در های حملکننده از دستگاهقی در کودکان استاادهخطر ابتال به چا
درصـد از کودکـان درصد بیشتر اسـت. همچنـین سیهای خود، سیاتا 

شوند و بـا خطـرات مسـتمری مبتال به چاقی، در آینده مبتال به دیابت می
                                                                                       

 .۲6/1/8311، سایت تبیان، «خطرات موبایل و تبلت برای کودکان»نیره ولد خانی، 9.  
ای ای بدون استااده از دست در انتقال صوت در ابزارهای صوتی و چندرسانهوسیله .2

 کاربرد دارد و بدون سیم یا با سیم است.
 85، فـارس، «آموزانآسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانش 84». شهین مرادی،  3

 .8316مرداد 
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چون افزایش احتمال وقوا سکتۀ مغـزی و حملـۀ قلبـی زودرس موا ـه 
 خواهند شد.
بـا »ایی با بررسی بیش از هزار کودک چـا  اظهـار کردنـد: محققان آمریک

های هوشمند، چاقی کودکان بیش از گ شته ها و گوشیفراگیرشدن تبلت
هـای متعـدد دیگـری نیـز در شیوا پیدا کرده است که در پـی آن، بیماری

های گیرند. همچنین عوامل دیگـری چـون نگریسـتن سم فرد شکل می
ــۀ )زلبی ــان  وقا ــه صــاحۀ زدن( کودک ــی، ب ــایل الکترونیک ــایش وس نم

های طوالنی، کاهش کیایت خواب و حتـی تحرکیهای مداوم، بینشستن
 9«.غ اخوردن هنگام بازی به چاقی کودکان دامن زده است

 ز( رشد سریع مغز

 29شود و تا سـن برابر میطی بازۀ زمانی تولد تا دوسالگی، اندازه مغز سه
هـای هد. رشد اولیۀ مغز به واسـطه محرکدسالگی به رشد خود ادامه می

گیـرد. در ایـن زمـان اگـر هایی از آنهـا صـورت میمحیطی یا محرومیت
قرار گیرد، بـه  کودک بیش از حد در معرض تلویزیون، موبایل، تبلت و ...

شود که پیامـد آن اخـتالل در عملکـرد کـودک، رشد مغز سرعت داده می
در یـادگیری، حساسـیت زیـاد و کمبود تمرکز، تأخیر شـناختی، اخـتالل 
 3خواهد بود. 2«سندرم تنتروم»کاهش توانایی کودک در خودتنظیمی و 
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 هاح( مشکالت ستون فقرات و دست

قرارگیری نامناسم وضعیت بدن  کودکـان و بزرگسـاالن هنگـام اسـتاادۀ 
تاپ ـ برای کار یا بازی ـ سبم بـروز مدت از موبایل، تبلت و لپطوالنی

های گوناگونی در سر، گردن، دست و اسکلتی و نیز آسیم هایناهنجاری
 05نیروی وارد بر گـردن را بـا زاویـۀ  9دکتر کنت هنسرا »شود. کمر می
برآورد کرده که این میـزان  2پوند 60در ه  60پوند و در زاویۀ  01در ه 

های سـتون فقـرات ها و اسـتخوانفشار، عوارض مختلای بـرای ماهیچـه
 3«.کندایجاد می

 ،نگـران سـالمت روان فرزندشـان هسـتندوالدین در حالی که بسیاری از 

 .دنـندارخـود همیشه در حال کار با تبلـت بـوده و تـو هی بـه اطـراف 

های انگشت کودکان نیـز کـه بـه دلیـل اسـتاادۀ متخصصان دربارۀ آسیم

آیـد، مدت از صاحات لمسی ابزارهای الکترونیکی بـه و ـود میطوالنی

روز تحلیـل بـهترتیم عضـالت کودکـان روزبدین»زیرا دهند؛ هشدار می

 0«.تأخیر بیشتری خواهند داشتعضالت رود و حرکات می

 ت( مشکالت خونی

دهـد تـأثیر میـدان الکترومغناطیسـی تلاـن همـراه بـر تحقیقات نشان می
هموگلوبین خون، سبم تغییرات ساختاری در آن و کاهش پیوند اکسـیژن 

                                                                                       

 .  راح گردن در نیویورک.9
 باشد.کیلوگرم می 2.41311۲35. پوند: یکایی برای  رم است که دقیقا برابر 2



   917  آثار منفی استفاده از تبلت و موبایل بر سالمت جسمی و روانی کودکان

همچنین اختالل در عملکرد هموگلوبین، مو م »شود. می 9با هموگلوبین
آزادســازی اکســیژن بیشــتر در بافــت و در نهایــت بــروز ناهمــاهنگی در 

ها و ساز سلولی و تخریم سلولوهای بدن مانند آسیم به سوختواکنش
دگرگونی در عملکرد هموگلوبین خون تحـت  2«.شودمشکالت دیگر می

ازی بـیش از حـد اکسـیژن در بافـت تأثیر اموا  تلان همراه تنها به آزادس
نیـز تـأثیر مناـی  3«سایر وظـایف هموگلـوبین»شود، بلکه بر محدود نمی

 گ ارد.می

 های روانی و رفتاریآسیب .2

ویژه اینترنت از طریـو موبایـل و تبلـت و ... از عوامـل ارتبا  با رسانه به
ت ای کـه در آن بلـوغ صـورپدیـده»زننده به فشردگی سنی هسـتند. دامن
گیرد، اما نه به معنای رشد عاطای و ا تماعی فرزندان ما، بلکـه پیامـد می

فشردگی سنی سه  نبۀ رشد: شـناختی، فیزیکـی و عـاطای کـودک را از 
آوری در همچنین استاادۀ بیش از اندازه از فـن 0«.کندمدار خود خار  می

قطبـی، کودکان، منجر به افزایش رونـد اضـطراب، افسـردگی، اخـتالل دو

                                                                                       

های قرمز خون و ود دارد و نقش آن انتقال . هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول9
 اکسیدکربن در خون است.اکسیژن و دی

اکبـر موسـوی تلان همراه را به رختخواب نبرید: مصاحبه بـا دکتـر علی». امیر بامه، 2
 .روزنامه  ام  م، 8311شهریور  85، چهارشنبه «موحدی

ــدس، 3 ــی ق ــر ســالمت انســان». عل ــاطیس ب ــوا  الکترومغن ــأثیر ام ، اقتصــادنیوز، «ت
 ، 814416، کد خبر: ۲5/1/8316
زا از اینترنـت رابطه فرایند و محتوای خانواده و استااده آسیم». پریسا پورعلمداری، 0

 .۲6،   8318، دانشگاه شهید بهشتی، «آموزان ر دانشبا هویت من د



918    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

سـاز و بسـتگی، کمبـود تو ـه، رفتـار مشکل نون، اوتیسـم، اخـتالل دل
 شود.بزهکاری کودک می

 الف( انزوای اجتماعی 

ژه یوروزانـه  وامـ ، بـه یزنـدگ یمایکردن سـنترنت در حال دگرگونیا
از نو وانـان  یارینترنت سبم شده بسیکودکان و  وانان است.   ابیت ا

ن یـن خـود برگزیننـد کـه ایالن و والـدتعامل بـا همسـا یرایانه را به  ا
 9شود.یم یا تماع یو ودآمدن انزواموضوا سبم به
بـازی بـا تبلـت و گوشـی همـراه »میل گزارش کرده است: روزنامه دیلی

شدن و برقراری ارتبا  فرصت آموزش، خواندن، نوشتن و حتی ا تماعی
د بهتـرین تمام روزهـایی کـه بایـ 2«.کندبا دیگران را از کودکان سلم می

های برقراری ارتبا  کودکان با دیگران و ایجاد رواب  ا تماعی ماید گزینه
 روند.باشند، با بازی با وسایل الکترونیکی به هدر می

  نامنظم ب( خواب

شده حاکی از آن است کودک در صورتی که بداند با تبلت مطالعات انجام

ی دریـافتی را بخوانـد، هاو تلان همراه به دیگران پیامک بارستد یا پیامک

تنها بر هوش کودک، بلکـه شود و این مسئله نهالگوی خواب او مختل می

حتی بر رشد  سمی او نیز تأثیر منای خواهد داشت. زمانی کـه افـراد بـه 
                                                                                       

شناسی فضـای مجـازی، بررسـی تـأثیر آسیم». علی ربیعی و فرشته محمدزاده یزد، 9
، ۲، راهبرد ا تماعی فرهنگی، دوره «استااده از اینترنت بر انزوای ا تماعی دانشجویان

 .62تا  43،    6ش 
 85، فـارس، «آموزاناه در زندگی دانشآسیم سنگین تلان همر 84». شهین مرادی، 2

 .8316مرداد 
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کنند، طول مو  های خود در تاریکی نگاه میهای هوشمند و تبلتگوشی

شـده و پیـرو آن، فرآینـد  کوتاه نور آبی منجر به تأخیر در ترش  مالتونین

نویســنده ارشــد ایــن تحقیقــات از دانشــگاه  .شــودتر میخــواب ســخت

های الکترونیکی نظیر تبلـت و گوشـی همـراه دستگاه»گوید: هوستون می

سط  هورمون خواب را کاهش و کیایت خواب را تحت تأثیر خود قـرار 

هــای هزینــه»گوینــد: متخصصــان ایــن دانشــگاه در ادامــه می«. دهنــدمی

خصو  در کودکان بسیار بیشتر از خسـتگی آمدن کیایت خواب بهپایین

از آلودگی اسـت؛ عـدم داشـتن خـواب مـنظم بـا خطـر بـاالیی و خواب

  9«.افسردگی، چاقی، حمله قلبی، سکتۀ مغزی و دیابت مرتب  است

 ج( بروز اختالالت ذهنی

کـه  هـا تأکیـد بسـیار شـدهدر کشورهای سوئیس و اتـریش بـه خانواده»

بـه دلیـل اینکـه  2«.سال اصال  با موبایل صحبت نکنندهای زیر شانزدهبچه

ای آن را احاطـه کـرده اسـت؛ اگر یک سلول را در نظـر بگیریـد، دیـواره

ها نیـز هنـوز شـکل و سـاختار محکمـی بـه خـود های مغـز بچـهسلول

 یافته نبوده و دیوارۀ محکمی ندارنـد. بـه همـیناند؛ در واق  تکاملنگرفته

دهنـد کـه سـبم دلیل میزان بیشتری از تشعشـعات را از خـود عبـور می

 شود.اختالالت عصبی در آنها می

ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نـوعی وسـواس و »به گاتۀ محققان روسی 

                                                                                       

اکبـر موسـوی تلان همراه را به رختخواب نبرید: مصاحبه بـا دکتـر علی». امیر بامه، 2
 روزنامه  ام  م. ،8311شهریور  85، چهارشنبه «موحدی
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که متأساانه نزد کاربران نو وان بسـیار رایـ   9«اختالل ذهنی به دنبال دارد

استرس و پریشانی  ،لان همراه برای کاربراست. استاادۀ بیش از اندازه از ت

ای اسـت کـه نـوعی بیمـاری آورد؛ این اختالالت به اندازهذهنی پدید می

 روانی و عصبی بر اساس آن تعریف شده است.

 د( اعتیاد 

اند به محض بیداری از خواب به سـراغ تلاـن برخی کودکان عادت کرده

های یادی صرف بازیهای زهمراه و حتی قبل از خوردن صبحانه، ساعت

های آنالین کودکان توسـ  نکردن بازی کنند؛ در صورت کنترلآنالین می

 شوند.ها اعتیادآور میراحتی اینگونه بازیوالدین، باید گات به

این نوا اعتیاد، اختاللی فیزیکی ـ روانی دربرگیرندۀ افکار وسواسی بـرای 

ترل کاربری، فکر دربـارۀ استاادۀ مداوم، کاهش کنترل هیجانات، ناتوانی کن

 2شمار دیگر است.نکردن و مشکالت بیوسیله حتی زمان استااده
ضمن اینکه بعضی از کودکان برای افزایش رتبه و  ایگاه خود در اینگونه 

بینیم هایی هسـتند و گـاهی مـیها، حتی حاضر بـه پرداخـت هزینـهبازی
ساب آنها برداشت کودکی خردسال با استااده از کارت بانکی والدین از ح

هـای دهد؛ ضمن اینکه بعضـی از بازی ده تا رتبۀ خود در بازی را ارتقاکر
آنالین دربردارندۀ تصاویر مستهجنی است که کودک را بـا فضـایی بـدون 

بسیاری از محققـان معتقدنـد اسـتااده  .کندهیچ تناسبی با سن او آشنا می
                                                                                       

 85، فـارس، «آموزانآسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانش  84». شهین مرادی، 9
 .8316مرداد 

زا از اینترنـت رابطه فرایند و محتوای خانواده و استااده آسیم». پریسا پورعلمداری، 2
 .۲6، دانشگاه شهید بهشتی،   «آموزان با هویت من در دانش
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ربران نوعی اعتیاد پدیـد بیش از اندازه از تلان همراه در ذهن و اعصاب کا
 .ویرانگر است ،آورد که درست مانند اعتیاد به مواد مخدرمی

 هـ( پرخاشگری

شاید پرخاشگری در کودکـان نتیجـۀ دسترسـی آسـان آنهـا بـه محتـوای 
هـای فضـای مجـازی، آمیز باشـد. در بسـیاری از بازیای خشونترسانه
تار، تجـاوز، شـکنجه، های قتل، کشـها صحنههای تلویزیونی و فیلمبرنامه

تواننـد بـر کـودک تأثیرگـ ار شـوند کـه میمبارزه و قط  عضو دیـده می
همچنین در صورت استااده از فیلترشکن در تلاـن همـراه، شـاید  9.باشند

های مستهجن باشـند. کودکان خودآگاه یا ناخودآگاه )تصادفی( شاهد فیلم
لـوغ زودرس شود کودکان از روی ترس، استرس، باین موضوا سبم می

گرانۀ بسـیاری از ها، رفتارهای پرخاشو باورهای نادرست حاصل از فیلم
 خود نشان دهند.

 های ارتباطی و(کاهش مهارت

تواند های طوالنی با موبایل یا تبلت میکردن زمانانزاوای ناشی از سپری»
های کالمـی و عـاطای کودکـان نیـز مو م بروز اختالل در رشد مهارت

ــود ــن  2«.ش ــهاختاللای ــده لطم ــان در آین ــت کودک ــه سرنوش ــا ب های ه
کافی است نو وانان امروزی را نگاه کنید که  .کنندناپ یری وارد می بران

                                                                                       

، اولین کناـرانس «شناختی کودکانأثیر استااده از تبلت بر ابعاد روانت» . زهره لطیای،9
 .۲8،   8314ها، ها و چالشای؛ فرصتهای رایانهملی بازی

، «تأثیر استااده نامناسم از تلان همراه بـر کودکـان و نو وانـان»محمد ر بی، . علی2
 ، 8316مهر  8سایت کودک و اینترنت وزارت اطالعات، 
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توانند رواب  خوبی را در دنیای واقعی به و ود آورند. آنها بـه  ـای نمی
زدن حضوری با دوستانشان، در حال صـحبت بـا گوشـی شخصـی حرف

مـوارد غیرضـروری اسـت؛ همچنـین وقتـی در خود هستند که در بیشتر 
شـود؛ شـاید فکـر کنیـد ها بلنـد نمیاید و صدایی از بچـهمهمانی نشسته

دهند؛ امـا های پدر و مادرشان گوش میهای باادبی هستند یا به حرفبچه
شان باید انـدکی ها به اقتضای شرای  سنیحقیقت چیز دیگری است! بچه

اند؟  ا ساکت نشستها در واق  چرا یکسروصدا و تحرک داشته باشند؛ ام
 ها با موبایل و تبلت پاس  این سؤال است.شدن بچهمتأساانه سرگرم
دهـد  ـایگزینی ایـن تکنولـوژی بـه  ـای ارتباطـات شواهد نشـان می

هـای کوتـاه( تـا حـدود ویژه با استااده از امکان ارسـال پیامحضوری )به
افـزایش اینگونـه  .سـانیده اسـتها را به حـداقل رزیادی ارتباطات انسان

شـود. ارتباطات به کاهش رواب  چهره به چهره و زندۀ صـوتی منجـر می
گیـرد، مـرز روح  ان میارتباطات ناقصی که در قالم متون خشک و بی

آمیــز و نادرســتی را آمیــزد و مســیر اغرا شــوخی و  ــدی را درهــم می
 پیماید.می

 ز( اطالعات نامناسب

مسـائل  ،ها و اینترنـتها، بلوتوهتویات درون پیامکبسیاری از مواق  مح
کنـد، و اطالعات نامناسبی دارد که ذهن کـودک و نو ـوان را درگیـر می

شود و افزون بر این معموال  به دلیل تـرس فکری برای او ایجاد می ۀمشغل
از طرفـی »شـود. از اطالا والدین دچار نگرانـی، بـدبینی و اضـطراب می

ن توانایی تشخیص و تمیز، هـر نـوا تاکـری را بـه کودک به دلیل نداشت
هـای رو بسـیاری از بازیپـ یرد. از ایـنمی ،عنوان واقعیت، باور و ارزش
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 ستن از عناصر ساخت بازی، به تخریم باورهـا و فضای مجازی با بهره
های فرهنگـی در مسائل و فرآورده 9«.اندهای دینی کودکان پرداختهارزش

غیراخالقی یـا شـنیدن یـک موسـیقی مبتـ ل یـا دیدن یک فیلم یا عکس 
های منای و خطرناک روحـی تدری  واکنشای نامناسم، بهخواندن نوشته

کند که در و روانی و  سمی مانند سمی کشنده و مهلک در فرد ایجاد می
نکردن به موق ، شخصیت انسانی مورد آسیم  ـدی قـرار صورت درمان

 نشدنی خواهد بود. برانگرفته که تبعات آن در برخی مواق   
 یمجاز یاستااده از فضا»شده در کشور مؤید آن است که تحقیقات انجام
 یو روانـ یـ عبـاد ی، اعتقـادی، سـازگاریلی، تحصـیدر ابعاد خانوادگ

م ین آسـیشـتریب« تلان همراه»ل، ین وسایدارد و ب یر منایآموزان تأثدانش
 2«.آموزان داشته استرا بر دانش

                                                                                       

توشـه راهیـان ، ره«های رایانه ای بر باور کودکـانتأثیر بازی». سیده طاهره موسوی، 9
 .54،   16نور، رمضان 

، مطالعـات «آمـوزان دختـرهای فضای مجـازی بـین دانشآسیم». احمد زندوانیان، 2
 .811،   ۲3، شماره 84، دوره 831۲فرهن  ـ ارتباطات، پاییز 




