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

*

اشاره

فضای مجازی افـزون بـر آسانسـازی برقـراری ارتبـا و دسترسـی بـه
اطالعات و همچنین فرصتهای دیدی که برای زندگی بشر با خود بـه
ارمغان آورده ،بشر امروزی را دستخوش چالشها و نگرانیهایی نیز کرده
است .امکان تعامل آسان با این فضا و در دسترسبودن تجهیزات آن برای
کودکان و نو وانان ،این فضا را وارد زندگی روزمرۀ کودکان و نو وانـان
کرده است؛ به طوری که بیشتر کودکان آشـنایی نسـبی بـا تبلـت و تلاـن
همراه دارند و بچههای سه تا چهارساله اگـر خودشـان صـاحم گوشـی
همراه نباشند ،استاادۀ تمام فنون تلان همراه و تبلـت پـدر و مادرشـان را
حتی بهتر از خودشان میدانند.
آسیمپ یری بیشتر این گروه سنی ،نگرانیهـایی را بـرای والـدین ایجـاد
* کارشناس ارشد مشاوره خانواده.
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رهتوشه راهیان نور محرم « 9317ویژۀ خواهران»

نموده است؛ از اینرو آسیمشناسی این ابزار بایسته است.
اهمیت بازی در رشد کودک

بازی از نیازهای اساسی کودک است و نباید کودک را از آن من کـرد .بـه
بازی و سرگرمی کودک به لحاظ نقش تربیتیاش در احادیـث نیـز تو ـه
شده است 9.همچنین تربیت فرزند زمان مناسم خود را دارد کـه بهتـرین
زمان دورۀ کودکی و نو وانی است .از ایـنرو بـازی در ایگـاه ابـزاری
مهم برای تربیت و فراگیری مهارتها است که باید مـورد اهتمـام ـدی
قرار گیرد .این در حالی است که امروزه بازیهای رایانـهای ـای بـازی
واقعی را گرفته و فضای سـرگرمیهای کودکـان را بـه خـود اختصـا
دادهاند« .در حال حاضر دشمن از این وسیله برای ناوذ و سـلطۀ فرهنگـی
استااده میکند ،ما هم باید از این فضا بـرای تبلیـغ معـارف قـرآن و اهـل
بیت

استااده کنیم» 2.از سوی دیگر در آموزههای تربیتی ،بزرگان دینی

ما توصیه کردهاند فرزندان خویش را مطابو بـا زمـان خودشـان پـرورش
ِ
دهیم .علی میفرماید« :اَ َُ ِ
ِ
خلوقرونَ
مَم
قسرواَا ََ
َ
َواد َکُ َ
مَعلریَآداَبکُرمَ َ،فران ُه َ
مان َکُم»؛ 3فرزندانتان را به ا بار و اکـراه بـر آداب خـود تربیـت
ِل َزمانَ ََغی ِر ََز َِ
نکنید؛ چراکه آنها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدهاند.
متأساانه امروزه شاهدیم والدین با هزینۀ زیادی بـرای کودکـان گوشـی و
تبلت تهیه میکنند و میبالند که توانستهاند وسیلۀ بازی کـودک را فـراهم
 .9محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی،

،6

 45و .41

 .2محسن قرائتی« ،فعالیت در فضـای مجـازی از منظـر قـرآن» ،مجلـۀ کیهـان 32،آذر
:8314
 .3عبدالحمید ابن ابی الحدید ،شرح نه البالغه،۲2 ،

.۲65
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آورده و او را از این تکنولوژی بهرهمند کننـد و کـودک در گوشـهای آرام
سرگرم بازی میشود ،غافل از اینکه آسیمها و تهدیدهای این تکنولـوژی
در صورت استاادهنکردن صحی توس کودکان ،بسیار بیشتر از فوایـد آن
است .بنابراین نقش والدین در انتخاب ،مدیریت نوا سـرگرمی و وسـایل
بازی فرزندان بسیار مهم است.
آسیبهای استفاده از گوشی همراه و تبلت بر کودکان

بــه نقــل از روزنامــه ایندیپنــدنت در ایــاالت متحــده ،تحقیقــات دیــد
پژوهشگران آمریکایی نشانگر این است کـه  17درصـد از کودکـان زیـر
چهارسال ،صرفنظر از درآمد خانواده ،از تلان همراه استااده میکنند.

9

در حالی که همزمان با رشد سری تکنولوژی ،شـاهد بـروز اخـتالالت و
مشکالت بسیاری در روند رشـدی کودکـان هسـتیم و محققـان تـاکنون
اخــتالالت روانشــناختی ،رفتــاری و ســمانی بســیاری را در کودکــان
استاادهکننده از تبلت و گوشی همراه گزارش کردهاند.
 .1آسیبهای جسمی کودکان
الف) تأخیر در رشد

دستگاههای حملشدنی مانند گوشی هوشمند ،سبم محدودیت حرکـت
در کودکان شده و میتواند تأخیر در رشد را به همراه داشـته باشـد؛ زیـرا
تحرک سـبم توانـایی در یـادگیری شـده و تو ـه را بهبـود میبخشـد.
همچنین تأخیر در رشد هنگام ورود به مدرسه ،تـأثیر مناـی بـر وضـعیت
 .9شهین مرادی 84« ،آسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانشآموزان» ،فـارس 85 ،
مرداد ،8316
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تحصــیلی کودکــان میگ ـ ارد؛ چراکــه براســاس پژوهشهــای محققــان،
«استااده از این دستگاهها توس کودکان زیر دوازده سـال بـه طـور قابـل
تو هی میتواند یادگیری و رشد آنها را محدود کند».

9

ب) مشکالت سیستم بینایی

بررسیهای دید دانشمندان نشان میدهد کار زیاد بـا رایانـه بـه چشـم
کودکان آسیمهای دی وارد میکند و میتواند برای سیسـتم عصـبی و
چشمی کودکان بسیار مضر باشد؛ تاری دید ،تنبلی چشم ،خشکی چشـم،
آبمروارید و پیری زودرس چشم از عوارض شای در کودکانی است که
عادت به استاادۀ زیاد از تبلت و رایانـه دارنـد« .خیرهشـدن بـه نمایشـگر
دستگاههای قابل حمل ماننـد گوشـی هوشـمند و تبلـت میتوانـد فشـار
زیادی به چشم وارد کرده و مو م چشمدرد یا سندرم 2بینـایی رایانـهای
میشود که عالیم سوزش ،احساس سم خار ی در چشم ،آبریزش و
3
قرمزی را به همراه دارد».
«رعایتنکردن فاصله از مناب نوری سبم خستهشـدن چشـم میشـود و
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
بیش از حد کودکان با مناب نوری سبم بروز این مشکل در آنها میشود».
ج) تومور مغزی

اموا رادیویی تأثیرگ ار و ویرانگر بر کودکان و نیز بزرگسـاالن امـروزی،

 .2نشانههای بیماری.
 .3نیره ولد خانی« ،خطرات موبایل و تبلت برای کودکان» ،سایت تبیـان،8311/1/۲6 ،
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هرگز با این شدت و تنـوا در نسـلهای گ شـته و ـود نداشـته اسـت.
امروزه این پدیدۀ ناگزیر سبم بـروز مشـکالت و چالشهـای ـدی در
سالمت افراد میشود .با تو ه به اینکه مغز مهمتـرین ارگـان تأثیرپـ یر از
اموا گوشیهای بیسیم و سایر وسایل الکترونیکـی اسـت ،متخصصـان
انگلیسی باور دارند تومور مغزی در نو وانی و بزرگسالی حاصل استاادۀ
بیرویه کودکان از وسایل الکترونیکی است« :یک مطالعه ام بینالمللی
در سال  2099نشان داد میان اسـتااده از وسـایل الکترونیکـی و ابـتال بـه
تومور مغزی در بزرگسالی ارتبا مستقیم و ود دارد .هرچه کودک بیشتر
از وسایل الکترونیکی استااده کند ،احتمـال آسـیمدیدن او در بزرگسـالی
9
افزایش مییابد».
د) ابتال به سرطان

تلانهای همراه برای برقراری ارتبا از اموا رادیویی استااده میکنند؛ از
اینرو یکی از مهمترین نگرانیهای اسـتااده از اینگونـه وسـایل ،افـزایش
خطر ابتال به سرطان است.
یا سازمان هانی بهداشت و مؤسسه ملی سرطانشناسی آمریکـا در
تحقیقاتی دربـارۀ بررسـی میـزان حساسـیت کودکـان نسـبت بـه امـوا
الکترومگنتیک اعالم کرد« :اموا رادیویی ساط از وسـایل الکترونیکـی و
موبایل بر سالمت عمومی کودکان اثر گ اشته و با تأثیر بـر

سـلولها

منجر به ایجاد انواا سـرطانها و مشـکالت شـناختی و رفتـاری در آنهـا
میشود».

2
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گوشیهای هوشمند در مـاه مـی سـال  2099توسـ سـازمان بهداشـت
هانی در دستۀ ریسک (امکان سرطانزابودن) به واسطۀ انتشـار امـوا
قرار گرفتند« .دو سال بعد ،دکتر آنتونی میلر از دانشگاه تورنتـو نسـبت بـه
خطـرات موا هــه بـا فرکــانس رادیـویی هشــدار داد و پیشـنهاد داد ایــن
9
دستگاهها در دستۀ (احتماال سرطانزا) طبقهبندی شوند».
هـ) آسیبهای سیستم شنوایی کودکان در اثر استفاده از «هندزفری»

2

بر خالف تصور عمومی استااده از هنـدزفری نیـز تـوان کـاهش درصـد
اموا را ندارد؛ زیرا هندزفری نیز مانند آنتن عمل میکند .نتای تحقیقـات
متخصصان کلینیک درمانی کالیارنیا نشان میدهـد گـوشدادن بـا صـدای
بلند به موزیک با استااده از هدفون یا هنـدزفری در طوالنیمـدت سـبم
عارضههای مختلای از مله کـاهش سـط شـنوایی گـوش ،آلـودگی و
احتمال عاونت به صورت موقت یا دائم میشود« :هدفون به دلیـل انتقـال
صدا به صورت غیرمستقیم و بیواسطه روی سیستم شنوایی و حلو تـأثیر
3
میگ ارد».
و) چاقی کودکان

خطر ابتال به چاقی در کودکان استاادهکننده از دستگاههای حملشدنی در
اتا های خود ،سیدرصد بیشتر اسـت .همچنـین سیدرصـد از کودکـان
مبتال به چاقی ،در آینده مبتال به دیابت میشوند و بـا خطـرات مسـتمری
 .9نیره ولد خانی« ،خطرات موبایل و تبلت برای کودکان» ،سایت تبیان.8311/1/۲6 ،
 .2وسیلهای بدون استااده از دست در انتقال صوت در ابزارهای صوتی و چندرسانهای
کاربرد دارد و بدون سیم یا با سیم است.
 . 3شهین مرادی 84« ،آسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانشآموزان» ،فـارس85 ،
مرداد .8316
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چون افزایش احتمال وقوا سکتۀ مغـزی و حملـۀ قلبـی زودرس موا ـه
خواهند شد.
محققان آمریکایی با بررسی بیش از هزار کودک چـا اظهـار کردنـد« :بـا
فراگیرشدن تبلتها و گوشیهای هوشمند ،چاقی کودکان بیش از گ شته
شیوا پیدا کرده است که در پـی آن ،بیماریهـای متعـدد دیگـری نیـز در
سم فرد شکل میگیرند .همچنین عوامل دیگـری چـون نگریسـتنهای
بیوقاــۀ (زل زدن) کودکــان بــه صــاحۀ نمــایش وســایل الکترونیکــی،
نشستنهای مداوم ،بیتحرکیهای طوالنی ،کاهش کیایت خواب و حتـی
غ اخوردن هنگام بازی به چاقی کودکان دامن زده است».

9

ز) رشد سریع مغز

طی بازۀ زمانی تولد تا دوسالگی ،اندازه مغز سهبرابر میشود و تا سـن 29
سالگی به رشد خود ادامه میدهد .رشد اولیۀ مغز به واسـطه محرکهـای
محیطی یا محرومیتهایی از آنهـا صـورت میگیـرد .در ایـن زمـان اگـر
کودک بیش از حد در معرض تلویزیون ،موبایل ،تبلت و  ...قرار گیرد ،بـه
رشد مغز سرعت داده میشود که پیامـد آن اخـتالل در عملکـرد کـودک،
کمبود تمرکز ،تأخیر شـناختی ،اخـتالل در یـادگیری ،حساسـیت زیـاد و
کاهش توانایی کودک در خودتنظیمی و «سندرم تنتروم» 2خواهد بود.

3

سندرم تنتروم» به معنی بدخلقی و شلوغکردن کودک به گونهای غیر قابـل
«.2
کنترل و رفتارهای پرخاشگرانه است.
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ح) مشکالت ستون فقرات و دستها

قرارگیری نامناسم وضعیت بدن کودکـان و بزرگسـاالن هنگـام اسـتاادۀ
طوالنیمدت از موبایل ،تبلت و لپتاپ ـ برای کار یا بازی ـ سبم بـروز
ناهنجاریهای اسکلتی و نیز آسیمهای گوناگونی در سر ،گردن ،دست و
کمر میشود« .دکتر کنت هنسرا  9نیروی وارد بر گـردن را بـا زاویـۀ 05
در ه  01پوند و در زاویۀ  60در ه  60پوند 2برآورد کرده که این میـزان
فشار ،عوارض مختلای بـرای ماهیچـهها و اسـتخوانهای سـتون فقـرات
ایجاد میکند».

3

در حالی که بسیاری از والدین نگـران سـالمت روان فرزندشـان هسـتند،
همیشه در حال کار با تبلـت بـوده و تـو هی بـه اطـراف خـود ندارنـد.
متخصصان دربارۀ آسیمهای انگشت کودکان نیـز کـه بـه دلیـل اسـتاادۀ
طوالنیمدت از صاحات لمسی ابزارهای الکترونیکی بـه و ـود میآیـد،
هشدار میدهند؛ زیرا «بدینترتیم عضـالت کودکـان روزبـهروز تحلیـل
میرود و حرکات عضالت تأخیر بیشتری خواهند داشت».

0

ت) مشکالت خونی

تحقیقات نشان میدهـد تـأثیر میـدان الکترومغناطیسـی تلاـن همـراه بـر
هموگلوبین خون ،سبم تغییرات ساختاری در آن و کاهش پیوند اکسـیژن
 .9راح گردن در نیویورک.
 .2پوند :یکایی برای رم است که دقیقا برابر  2.41311۲35کیلوگرم میباشد.
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با هموگلوبین 9میشود« .همچنین اختالل در عملکرد هموگلوبین ،مو م
آزادســازی اکســیژن بیشــتر در بافــت و در نهایــت بــروز ناهمــاهنگی در
واکنشهای بدن مانند آسیم به سوختوساز سلولی و تخریم سلولها و
مشکالت دیگر میشود» 2.دگرگونی در عملکرد هموگلوبین خون تحـت
تأثیر اموا تلان همراه تنها به آزادسازی بـیش از حـد اکسـیژن در بافـت
محدود نمیشود ،بلکه بر «سایر وظـایف هموگلـوبین» 3نیـز تـأثیر مناـی
میگ ارد.
 .2آسیبهای روانی و رفتاری

ارتبا با رسانه بهویژه اینترنت از طریـو موبایـل و تبلـت و  ...از عوامـل
دامنزننده به فشردگی سنی هسـتند« .پدیـدهای کـه در آن بلـوغ صـورت
میگیرد ،اما نه به معنای رشد عاطای و ا تماعی فرزندان ما ،بلکـه پیامـد
فشردگی سنی سه نبۀ رشد :شـناختی ،فیزیکـی و عـاطای کـودک را از
مدار خود خار میکند» 0.همچنین استاادۀ بیش از اندازه از فـنآوری در
کودکان ،منجر به افزایش رونـد اضـطراب ،افسـردگی ،اخـتالل دوقطبـی،
 .9هموگلوبین پروتئینی است که در گلبولهای قرمز خون و ود دارد و نقش آن انتقال
اکسیژن و دیاکسیدکربن در خون است.
 .2امیر بامه« ،تلان همراه را به رختخواب نبرید :مصاحبه بـا دکتـر علیاکبـر موسـوی
موحدی» ،چهارشنبه  85شهریور .8311روزنامه ام م،
 .3علــی قــدس« ،تــأثیر امــوا الکترومغنــاطیس بــر ســالمت انســان» ،اقتصــادنیوز،
 ،8316/1/۲5کد خبر،814416 :
 .0پریسا پورعلمداری« ،رابطه فرایند و محتوای خانواده و استااده آسیمزا از اینترنـت
با هویت من در دانشآموزان » ،دانشگاه شهید بهشتی،8318 ،

.۲6
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نون ،اوتیسـم ،اخـتالل دلبسـتگی ،کمبـود تو ـه ،رفتـار مشکلسـاز و
بزهکاری کودک میشود.
الف) انزوای اجتماعی

اینترنت در حال دگرگونکردن سـیمای زنـدگی روزانـه وامـ  ،بـهویژه
کودکان و وانان است.

ابیت اینترنت سبم شده بسیاری از نو وانـان

رایانه را به ای تعامل بـا همسـاالن و والـدین خـود برگزیننـد کـه ایـن
موضوا سبم بهو ودآمدن انزوای ا تماعی میشود.

9

روزنامه دیلیمیل گزارش کرده است« :بـازی بـا تبلـت و گوشـی همـراه
فرصت آموزش ،خواندن ،نوشتن و حتی ا تماعیشدن و برقراری ارتبا
با دیگران را از کودکان سلم میکند» 2.تمام روزهـایی کـه بایـد بهتـرین
گزینههای برقراری ارتبا کودکان با دیگران و ایجاد رواب ا تماعی ماید
باشند ،با بازی با وسایل الکترونیکی به هدر میروند.
ب) خواب نامنظم

مطالعات انجامشده حاکی از آن است کودک در صورتی که بداند با تبلت
و تلان همراه به دیگران پیامک بارستد یا پیامکهای دریـافتی را بخوانـد،
الگوی خواب او مختل میشود و این مسئله نهتنها بر هوش کودک ،بلکـه
حتی بر رشد سمی او نیز تأثیر منای خواهد داشت .زمانی کـه افـراد بـه
 .9علی ربیعی و فرشته محمدزاده یزد« ،آسیمشناسی فضـای مجـازی ،بررسـی تـأثیر
استااده از اینترنت بر انزوای ا تماعی دانشجویان» ،راهبرد ا تماعی فرهنگی ،دوره ،۲
ش،6

 43تا .62

 .2شهین مرادی 84« ،آسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانشآموزان» ،فـارس85 ،
مرداد .8316
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گوشیهای هوشمند و تبلتهای خود در تاریکی نگاه میکنند ،طول مو
کوتاه نور آبی منجر به تأخیر در ترش مالتونین شـده و پیـرو آن ،فرآینـد
خــواب ســختتر میشــود .نویســنده ارشــد ایــن تحقیقــات از دانشــگاه
هوستون میگوید« :دستگاههای الکترونیکی نظیر تبلـت و گوشـی همـراه
سط هورمون خواب را کاهش و کیایت خواب را تحت تأثیر خود قـرار
میدهنــد» .متخصصــان ایــن دانشــگاه در ادامــه میگوینــد« :هزینــههــای
پایینآمدن کیایت خواب بهخصو

در کودکان بسیار بیشتر از خسـتگی

و خوابآلودگی اسـت؛ عـدم داشـتن خـواب مـنظم بـا خطـر بـاالیی از
افسردگی ،چاقی ،حمله قلبی ،سکتۀ مغزی و دیابت مرتب است».

9

ج) بروز اختالالت ذهنی

«در کشورهای سوئیس و اتـریش بـه خانوادههـا تأکیـد بسـیار شـده کـه
بچههای زیر شانزدهسال اصال با موبایل صحبت نکنند» 2.بـه دلیـل اینکـه
اگر یک سلول را در نظـر بگیریـد ،دیـوارهای آن را احاطـه کـرده اسـت؛
سلولهای مغـز بچـهها نیـز هنـوز شـکل و سـاختار محکمـی بـه خـود
نگرفتهاند؛ در واق تکاملیافته نبوده و دیوارۀ محکمی ندارنـد .بـه همـین
دلیل میزان بیشتری از تشعشـعات را از خـود عبـور میدهنـد کـه سـبم
اختالالت عصبی در آنها میشود.
به گاتۀ محققان روسی «ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نـوعی وسـواس و

 .2امیر بامه« ،تلان همراه را به رختخواب نبرید :مصاحبه بـا دکتـر علیاکبـر موسـوی
موحدی» ،چهارشنبه  85شهریور  ،8311روزنامه ام م.
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اختالل ذهنی به دنبال دارد» 9که متأساانه نزد کاربران نو وان بسـیار رایـ
است .استاادۀ بیش از اندازه از تلان همراه برای کاربر ،استرس و پریشانی
ذهنی پدید میآورد؛ این اختالالت به اندازهای اسـت کـه نـوعی بیمـاری
روانی و عصبی بر اساس آن تعریف شده است.
د) اعتیاد

برخی کودکان عادت کردهاند به محض بیداری از خواب به سـراغ تلاـن
همراه و حتی قبل از خوردن صبحانه ،ساعتهای زیادی صرف بازیهای
آنالین میکنند؛ در صورت کنترل نکردن بازیهای آنالین کودکان توسـ
والدین ،باید گات بهراحتی اینگونه بازیها اعتیادآور میشوند.
این نوا اعتیاد ،اختاللی فیزیکی ـ روانی دربرگیرندۀ افکار وسواسی بـرای
استاادۀ مداوم ،کاهش کنترل هیجانات ،ناتوانی کنترل کاربری ،فکر دربـارۀ
وسیله حتی زمان استاادهنکردن و مشکالت بیشمار دیگر است.

2

ضمن اینکه بعضی از کودکان برای افزایش رتبه و ایگاه خود در اینگونه
بازیها ،حتی حاضر بـه پرداخـت هزینـههایی هسـتند و گـاهی مـیبینیم
کودکی خردسال با استااده از کارت بانکی والدین از حساب آنها برداشت
کرده تا رتبۀ خود در بازی را ارتقا دهد؛ ضمن اینکه بعضـی از بازیهـای
آنالین دربردارندۀ تصاویر مستهجنی است که کودک را بـا فضـایی بـدون

هیچ تناسبی با سن او آشنا میکند .بسیاری از محققـان معتقدنـد اسـتااده
 .9شهین مرادی 84« ،آسیم سنگین تلان همراه در زندگی دانشآموزان» ،فـارس85 ،
مرداد .8316
 .2پریسا پورعلمداری« ،رابطه فرایند و محتوای خانواده و استااده آسیمزا از اینترنـت
با هویت من در دانشآموزان » ،دانشگاه شهید بهشتی،

.۲6
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بیش از اندازه از تلان همراه در ذهن و اعصاب کاربران نوعی اعتیاد پدیـد

میآورد که درست مانند اعتیاد به مواد مخدر ،ویرانگر است.

هـ) پرخاشگری

شاید پرخاشگری در کودکـان نتیجـۀ دسترسـی آسـان آنهـا بـه محتـوای
رسانهای خشونتآمیز باشـد .در بسـیاری از بازیهـای فضـای مجـازی،
برنامههای تلویزیونی و فیلمها صحنههای قتل ،کشـتار ،تجـاوز ،شـکنجه،
مبارزه و قط عضو دیـده میشـوند کـه میتواننـد بـر کـودک تأثیرگـ ار
باشند 9.همچنین در صورت استااده از فیلترشکن در تلاـن همـراه ،شـاید
کودکان خودآگاه یا ناخودآگاه (تصادفی) شاهد فیلمهای مستهجن باشـند.
این موضوا سبم میشود کودکان از روی ترس ،استرس ،بلـوغ زودرس
و باورهای نادرست حاصل از فیلمها ،رفتارهای پرخاشگرانۀ بسـیاری از
خود نشان دهند.
و)کاهش مهارتهای ارتباطی

«انزاوای ناشی از سپریکردن زمانهای طوالنی با موبایل یا تبلت میتواند
مو م بروز اختالل در رشد مهارتهای کالمـی و عـاطای کودکـان نیـز
شــود» 2.ایــن اختاللهــا بــه سرنوشــت کودکــان در آینــده لطمــههای
برانناپ یری وارد میکنند .کافی است نو وانان امروزی را نگاه کنید که

 .9زهره لطیای« ،تأثیر استااده از تبلت بر ابعاد روانشناختی کودکان» ،اولین کناـرانس
ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها،8314 ،

.۲8

 .2علیمحمد ر بی« ،تأثیر استااده نامناسم از تلان همراه بـر کودکـان و نو وانـان»،
سایت کودک و اینترنت وزارت اطالعات 8 ،مهر ،8316
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نمیتوانند رواب خوبی را در دنیای واقعی به و ود آورند .آنها بـه ـای
حرفزدن حضوری با دوستانشان ،در حال صـحبت بـا گوشـی شخصـی
خود هستند که در بیشتر مـوارد غیرضـروری اسـت؛ همچنـین وقتـی در
مهمانی نشستهاید و صدایی از بچـهها بلنـد نمیشـود؛ شـاید فکـر کنیـد
بچههای باادبی هستند یا به حرفهای پدر و مادرشان گوش میدهند؛ امـا
حقیقت چیز دیگری است! بچهها به اقتضای شرای سنیشان باید انـدکی
سروصدا و تحرک داشته باشند؛ اما در واق چرا یک ا ساکت نشستهاند؟
متأساانه سرگرمشدن بچهها با موبایل و تبلت پاس این سؤال است.
شواهد نشـان میدهـد ـایگزینی ایـن تکنولـوژی بـه ـای ارتباطـات
حضوری (بهویژه با استااده از امکان ارسـال پیامهـای کوتـاه) تـا حـدود
زیادی ارتباطات انسانها را به حـداقل رسـانیده اسـت .افـزایش اینگونـه
ارتباطات به کاهش رواب چهره به چهره و زندۀ صـوتی منجـر میشـود.
ارتباطات ناقصی که در قالم متون خشک و بیروح ان میگیـرد ،مـرز
شــوخی و ــدی را درهــم میآمیــزد و مســیر اغرا آمیــز و نادرســتی را
میپیماید.
ز) اطالعات نامناسب

بسیاری از مواق محتویات درون پیامکها ،بلوتوهها و اینترنـت ،مسـائل
و اطالعات نامناسبی دارد که ذهن کـودک و نو ـوان را درگیـر میکنـد،
مشغلۀ فکری برای او ایجاد میشود و افزون بر این معموال به دلیل تـرس
از اطالا والدین دچار نگرانـی ،بـدبینی و اضـطراب میشـود« .از طرفـی
کودک به دلیل نداشتن توانایی تشخیص و تمیز ،هـر نـوا تاکـری را بـه
عنوان واقعیت ،باور و ارزش ،میپـ یرد .از ایـنرو بسـیاری از بازیهـای
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فضای مجازی با بهره ستن از عناصر ساخت بازی ،به تخریم باورهـا و
ارزشهای دینی کودکان پرداختهاند» 9.در مسائل و فرآوردههای فرهنگـی
دیدن یک فیلم یا عکس غیراخالقی یـا شـنیدن یـک موسـیقی مبتـ ل یـا
خواندن نوشتهای نامناسم ،بهتدری واکنشهای منای و خطرناک روحـی
و روانی و سمی مانند سمی کشنده و مهلک در فرد ایجاد میکند که در
صورت درماننکردن به موق  ،شخصیت انسانی مورد آسیم ـدی قـرار
گرفته که تبعات آن در برخی مواق

براننشدنی خواهد بود.

تحقیقات انجامشده در کشور مؤید آن است که «استااده از فضای مجازی
در ابعاد خانوادگی ،تحصـیلی ،سـازگاری ،اعتقـادی ـ عبـادی و روانـی
دانشآموزان تأثیر منای دارد و بین وسایل« ،تلان همراه» بیشـترین آسـیم
را بر دانشآموزان داشته است».

2

 .9سیده طاهره موسوی« ،تأثیر بازیهای رایانه ای بر باور کودکـان» ،رهتوشـه راهیـان
نور ،رمضان ،16
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 .2احمد زندوانیان« ،آسیمهای فضای مجـازی بـین دانشآمـوزان دختـر» ،مطالعـات
فرهن

ـ ارتباطات ،پاییز  ،831۲دوره  ،84شماره ،۲3
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