بچه ها از چه سنی می توانند گوشی هوشمند
بگیرند و چقدر از آن استفاده کنند؟
نمایشگر کوچک گوشی های هوشمند و تبلت ها در خواب کودکان تاثیر دارد

در مهمانی ها خبری از بازی دستت ج عم ی ب ج ها نی.تتت
هر ب ج با یک گوشتتی یا تبلت عریرج عداگانج ای دارد ب ج
ها از چج سنی می توانند گوشی هوشمند بگیرند و چقدر از

اس فادج کودکان از تبلت هنگام سفر با خودرو از  62درصد

و تصویر یک خانوادج این ش لی می شودک «خانوادج ای روی

در ستال  6536میالدی بج  00درصتد در زمان ال رسیدج

یک کاناپج نشتت.تت ج اند .هیچ کس رفی نمی زند پدر در

استتت  26درصتتد از کودکان با لت تای یا تبلت بج این رنت

یک سایت ماشین های مورد عالقج اش را می بیند مادر در

دس ت رستتی دارند این در الی استتت کج این رقت در ستتال

یک سایت آشپری طرز تهیج سوفلج را یاد می گیرد کودک

 6536میالدی تنها 42درصد بودج است.

هت مشغول بازی است و با اسلحج اش همج دشمن ها را می

امنیت حرف اول را می زند

کشتد ک.ی با ک.ی رفی نمی زند همج آرام و بی تحرک
در تنهایی خصوصی شان سرهای شان را بج زیر انداخ ج اند

آن اس فادج کنند؟ این سوال خیلی از پدر و مادرهاست.

و غرق شدج اند در فضای مجازی».

این آمار نگران کننده است

اگر پدر و مادرها بج خرید گوشتی هوشتمند برای فرزندشان
فقط سج درصد از وقت کودکان بج خالقیت و خلق چیرهای

راضی شدند

عدید می گذرد و بقیج زمان شتتان صتترز بازی های مهی

و امنیت کودک را بج او آموزش بدهند ی نی باید واضتتت و

گوش دادن بج موستتتیقی و گشتتتت و گذار در شتتتب ج های

روشتن بج او توضتی بدهند کج این گوشی در عین ال کج

اع ماعی می شود در این پژوهش بیش از دو سوم نوعوانان

وقتی پای مغز به میان می آید

می تواند برای او ب.یار مفید باشد می تواند بج همان اندازج

صتتا گ گوشتتی ه .ت ند و  73درصتتد آنها هت تبلت دارند.

اس فادج زیاد و مدام از گوشی های هوشمند منجر بج آسیگ

خطرناک باشتتد و باید همج چیر را با پدر و مادرش در میان

در یک بررستی با عنوان «کودکان و ت نولوژی» گرارشی از

دیدن ی ی از بخش های مهت مغر می شتتتود .آنها م قدند

بگذارد.

ت امل کودکان ن.تتل عدید با دستت گاج های همراج من شتتر

رابطج م.ت قیمی بین دستت و مغر در زمان است فادج از این

هنگامی کج مادر کنار اعاق گاز مدام با گوشتتی اش پیام می

کردج استت در این گرارش از  055مادر سوال شدج است و

نوع گوشتتتی هتا ایجتاد می شتتتود کج باعد بج وعود آمدن

فرس د یا پدر هنگام رانندگی واسش بج کامنت های شب ج

پاس های اراهج شدج م وسط سن مال یت گوشی

صدمات و آسیگ های مغری می شود.

های اع ماعی استتتک کودک هت همان راج را ادامج می دهد

بر استا

هوشتمند در کودکان بج  3507رسیدج است هم نین میران

ما باید قبل از هر چیر فظ ریت شخصی
اس فادج زیاد و مدام از گوشی های هوشمند منجر بج آسیگ دیدن ی ی از بخش های مهت
مغر می شود

در بخشتتتی از مغر بج نام» «Somatosensoryغشتتتایی

هت از آشتتپرخانج عواب می فرس ت د «نیت ستتاعت دیگج غذا

برسد اما دس رسی بج انواع بازی ها کج خودشان وسیلج های

وعود دارد کج مخصوص کن رل رکت دست صورت لگن

اضترج » و این گونج است کج روابط و ت امل رنگ می بازد

مخصوص خودشان را دارند دیگر کودک را خالی از انگیرج و

تن و گردن استتتت و افرادی کتج از گوشتتتی هتای موبتایل

کت کت گف گو کردن رو در رو عتتای خود را بتتج پیتتام هتتا و

هوشتمند با صفحات لم.ی اس فادج می کنند این بخش از

اس ی رهای رنگارنگ می دهد .همین موضوع باعد می شود

مغرشتان بج مرور زمان ن.بت بج کن رل رکات ض یف می

مرز روابط بین والتدین و کودک تغییر کنتد کودکی کتج در

شتتتود اما افرادی کج از گوشتتتی های م مولی و دکمج دار

ال رشتتد استتت بدون گف گو و ت امل با خانوادج و در یک

استتت فادج می کنند با هر بار استتت فادج از دکمج مغر الت
رکت انگش ت ان را دریافت کردج و با رکت انگش ت ان روی

خالقیت و هیجان می کند .

فضای آنالین و دور از خانوادج رشد می کند.
کودک با خالقیت خداحافظی می کند

دکمج ها ف الیت می کند و از کت کاری و تغییر شتتت ل دور
می ماند ی نی با هر بار رکت انگشتت ان و ستتایر اعضتتای
بتدن مغر ف تالیت می کند و از پیری و تغییر شتتت ل و بج

گوشی های هوشمند بج دلیل آسان کردن کارها توانایی یادگیری را از کودکان می گیرد

دنبال آن اخ الالت مغری پیشگیری می شود.

افسردگی و چاقی می آورد

خواب را از چشم های شان می گیرد

کارشتتتناستتتان بین اف.تتتردگی در کودکان و گوشتتتی های

نمایشتگر کوچک گوشی های هوشمند و تبلت ها در خواب

هوشتمند و است فادج از این رنت رابطج م.ت قیمی پیدا کردج

یاف ج های یک نظرسنجی از دو

اند آنها م قدند در صتتتورت است ت فادج از چنین وستتتایلی

هرار و  64کودک چهتار تا هفت ستتتالج آنها قبل از خواب

نظتارت بر رف ارهای رو ی کودکان تا دودی ستتتخت می

کودکان تاثیر دارد بر اسا

خیلی بیشت ر از قبل از گوشتی های موبایل و تبلت اس فادج

کارشتتناستتان م قدند وق ی کودکان بج بازی ها و ای های

شتود و ن ای مخربی بر سالمت کودکان دارد اس فادج بیش

مشتخش شدج کودکانی کج قبل از

گوشتی های هوشتمند عادت کنند دیگر .اسیت چشت و

از د از گوشی همراج و نش .ن بیش از د در تنهایی می

خواب از گوشی موبایل اس فادج می کنند  6502دقیقج کم ر

واکنش مغرشان کت می شود تخیل شان کت می شود و کت

تواند بر سالم ی کودک شما تاثیر ناخوشایندی بگذارد.

از ک.انی کج از دس گاج های ال رونی ی اس فادج نمی کنند

کت بج کودکانی واب.تت ج بج ت نولوژی تبدیل می شتتوند کج

می خوابنتد محققتان م قدند این کت خوابی روی هوش و

من ظر می مانند ام انات برای شتتتان فراهت باشتتتد و ب د بج

خالقیت و شادابی کودک تاثیر می گذارد.

ستتتراا بازی بروند در صتتتورتی کج کودک بدون گوشتتتی

وقتی روابط تغییر می کند

هوشتمند با نقاشی کردن و ساخ ن کاردس ی و انجام بازی

تهیه و تنظیم :خانم فارسی-آموزگار پایه پنجم

فرزند در اتاق خود نشت .ج و از آنجا برای مادرش پیغام می

های دیگر می تواند با بج کار ب .ن خالقیت هایی درساخ ن

تایید شده توسط معاون آموزشی خانم رضایی

فرست د کج «ناهار اضتر است؟» یا «غذا چی داریت؟» مادر

مواد اولیتج و بتازی های ف ری و عملی بج یک ن یجج عدید

می کنند بر این استا

