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آثار و عوارض گوشى هاى تاچ اسكرين براى رشد و نمو كودكان

به به 8 دليل براى ما موبايل و تبلت نخريد دليل براى ما موبايل و تبلت نخريد
بازى هاى دوران كودكى ما 
دويدن در حياط هاى بزرگ، 
هوا،  به  گرگم  توپ بازى، 
خاك بازى، دوچرخه سوارى 
و هرازگاهى تماشاى تلويزيون بود ولى كودكان 
امروزى درست برخالف ما عمل مى كنند و 
بازى هاى رايانه اى، استفاده از تبلت، آى پد و 
گوشى هاى تاچ اسكرين جايگزين بازى هاى 
قديمى شده اند. واقعيت اين است كه حتى 
هدايايى كه براى بچه ها مى خريم آنها را به 
در  نمى توان  و  سمت متمايل مى كند  اين 
چنين عصرى كودكان را از تكنولوژى دور 
نگه داشت اما مى توان با حفظ تعادل در استفاده 
از اين وسايل روند طبيعى رشد و نمو كودك 

را تضمين كرد.
به هيچ وجه نمى خواهيم بگوييم تكنولوژى، بد 
مطلق است. همه ما بايد با تكنولوژى نوين 

آشنايى داشته باشيم و 
خود را با علم روز 
پيشرفت هاى  و 
منطبق  جهانى 
كودكان  كنيم. 
نيز هنگام ورود 
به مدرسه به 
مهارت هاى 

رايانه اى نياز دارند كه يك امتياز مثبت محسوب 
مى شود، ولى آنچه  دانشمندان را نگران كرده 
تعادل نداشتن در استفاده از ابزارهاى پيشرفته 
به وسيله كودكان است كه باعث شده عوارض 
زودتر از آنچه كه فكر مى  كنيم سراغ چنين 
كودكانى بيايد و تاثير منفى و مخربى در رشد 

و نمو آنها برجاى  گذارد.

۱. فرآيند ذهنى كودك به تاخير 
مى افتد

كودك بايد از حواس پنجگانه براى زندگى اش در 
حال و آينده استفاده كند. حواس پنجگانه در محيط 

هم بازى ها، و طى تعامل كودك  با 

مواجهه با سرما، گرما، خطر، هشدار، آسيب ديدن 
و... تقويت مى شود اما متاسفانه تجربه هايى كه 
كودك با بهره گيرى از حواس پنجگانه به دست 
 مى آورد، محدود به فضاى 10 اينچى دوبعدى شده 
است. چنين ابزارى فرآيند رشد ذهنى كودك كه با 
حواس پنجگانه در ارتباط است به تاخير مى اندازد.

۲. هوش هيجانى كودك كاهش 
مى يابد

 محققان غير از بهره هوشى به هوش هيجانى 
هيجانى افراد نيز توجه دارند.  هوش 

كه  انسان هاست  در  هوش  از  مهمى  بخش 
مى توانند با استفاده از آن، زندگى را مديريت 
سال  در  يو سى ال اى  دانشگاه  تحقيقات  كنند. 
باعث  هوشمند،  گوشى هاى  داد  نشان   2014
كاهش توانايى كودكان در برقرارى ارتباط با 
ديگران و فعاليت هاى اجتماعى شان مى شوند 
و آنها نمى توانند تحليل و واكنش مناسبى در 
ارتباطاتشان داشته باشند. به عبارتى، با كاهش 

هوش هيجانى مواجه هستند.
كودكان كمتر از 2 سال اصال نبايد به گوشى 
تلفن همراه يا تبلت نگاه كنند. كودكان 3 تا 6 ساله 
فقط روزى يك ساعت و كودكان و نوجوانان 
6 تا 17 ساله فقط روزى 3 ساعت مجاز 
هستند با تبلت يا گوشى هاى تاچ اسكرين 

بازى كنند.

۳. دايره واژگانى كودك 
كاهش مى يابد

تبلت و گوشى هاى تاچ اسكرين مهارت مكالمه 
در كودكان را كاهش مى دهند و دامنه لغات 
را محدود مى كنند. آكادمى بيمارى هاى كودكان 
آمريكا اعالم كرد كودكان كمتر از 2 سال كه در 
معرض صفحه هاى الكترونيك اعم از تلويزيون، 
قرار  و...  تبلت  هوشمند،  گوشى هاى  رايانه، 
مى گيرند، دچار كاهش مهارت هاى كالمى و 

يادگيرى در زبان هستند.
وقتى كودك با تبلت بازى مى كند، از او بخواهيد 
درباره مهارت هاى بازى با شما صحبت كند. بهتر 
است شما هم همان بازى را ياد بگيريد. اين كار 
باعث مى شود كودك با شما ارتباط چشمى برقرار 
كند. اين دليل خوبى براى مكالمه بين كودك با 

والدين و آموزش مهارت كالمى و يادگيرى در 
كودك است.

۴. احتمال چاق شدن كودك 
افزايش مى يابد

بحث ديگر، اختالل رشد بدنى در اين كودكان 
است. كودك بايد بدود و فعاليت كند ولى با در 
دست گرفتن تبلت فقط بايد بنشيند. نشستن باعث 
چاقى در كودكان مى شود. بردن كودك به مدت 
نيم ساعت در پارك اطراف منزل بسيار كمك كننده 
است. حتى در همان پياده روى خيابان به كودك 
اجازه بدهيد، بدود. آنچه خطرناك است عادت 

كردن ذهن كودك به بى حركتى است.

۵. سيستم اسكلتى كودك دچار 
اختالل مى شود

موضوع بعدى فشارى است كه به عضالت گردن، 
شانه و دست هاى كودك وارد مى شود. كودك 
ساعت هاى متوالى در يك وضعيت نامناسب 
قرار مى گيرد كه معموال هم حالت قوز كرده 
است و با انگشتان خود روى تبلت فشار وارد 
مى كند. عضالت در اين حالت به طور دائمى 
در حال انقباض هستند. ضمن اينكه بازى هاى 
رايانه اى مانند نگاه كردن به تلويزيون فقط توام 
با لذت نيستند و استرس و درگيرى ذهنى هم 
همراه دارند. بازى هاى رايانه اى كودك را به سمت 
بدترين نوع نشستن سوق مى دهند. ستون مهره هاى 
كودك نرم است و اگر به همين شكل رشد كند، 
كودك در آينده دچار قوز دائمى خواهد شد. براى 
جلوگيرى از اين مشكل، بايد تبلت كوچك تر و 
سبك ترى انتخاب كرد و آن را روى ميز يا پايه 
قرار داد. همچنين حواس پدر يا مادر به كودك 
باشد تا هنگام قوز كردن به او تذكر بدهند. اصالح 

قوزى در بزرگسالى كار بسيار دشوارى است.

۶. خواب كودك مختل مى شود
نكته مهم غير از امواج الكترومانيتيك، امواج 
بلواليت است. اين امواج از صفحات تاچ اسكرين 
ساطع مى شود. امواج، با اختالل در ترشح هورمون 

مالتونين در مغز ، نظم ساعت بيولوژيك بدن 
را به هم مى زنند و نتيجه اين است كه كودك 
به سختى به خواب مى رود و عمق خواب هم 
كمتر خواهد شد. اين نكته مى تواند باعث بروز 
خستگى مزمن در كودك شود و آثار مخربى بر 
روند رشد كودكان به ويژه در سنين بلوغ خواهد 
داشت. چنين كودكانى به طور متوسط 60 دقيقه 
كمتر از كودكانى كه در معرض اشعه بلواليت 

نيستند، مى خوابند.

۷. توان يادگيرى كودك كاهش 
مى يابد

اختالل در تمركز و يادگيرى در كودكانى كه 
از اى بوك يا كتاب الكترونيك استفاده مى كنند 
بسيار بيشتر از كودكانى است كه كتاب معمولى 
مى خوانند. در اى بوك اشعه وجود دارد و امكانات 
موجود، ذهن را از تمركز روى مطلب منحرف 

مى كنند.

۸. احتمال ابتالى كودك به برخى 
سرطان ها افزايش مى يابد

انجمن بين المللى تحقيقات سرطان (تحت نظر 
سازمان جهانى بهداشت) در سال 2011 امواج 
راديو فركوئنسى را به عنوان عوامل محتمل در 
ايجاد سرطان معرفى كرد. عوارض خطرناك اين 
امواج بر مغز به ويژه در كودكان، به دليل اينكه 
استخوان جمجمه شان ظريف تر است، بيشتر بايد 
مورد توجه قرار گيرد. بدن انسان مجموعه اى از 
يون هاى مختلف است كه مدام در حال جابجا 
شدن هستند هر كدام از يون ها بار الكتريكى 
متعادلى دارند. (در بيمارى ها تعادل آنها به هم 
مى خورد.) اگر فرض كنيم هر يون قطبى از آهنربا 
باشد، امواج الكترومانيتيك تلفن همراه يا اينترنت 
خواه ناخواه مى توانند نظم يون ها را به هم بزنند، 
بنابراين بهتر است وقتى تلفن همراهتان را دست 
كودك مى دهيد واى فاى آن را خاموش كنيد. 
هنگام خواب نيز همين كار را انجام دهيد يا 

تلفن همراه را از اتاق خارج كنيد.
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استفاده از ابزارهايى مانند تبلت استفاده از ابزارهايى مانند تبلت 
و گوشى هاى لمسى (تاچ اسكرين) و گوشى هاى لمسى (تاچ اسكرين) 
فرآيند رشد ذهنى كودك را كه با فرآيند رشد ذهنى كودك را كه با 
حواس پنجگانه در ارتباط استحواس پنجگانه در ارتباط است
به تاخير مى اندازدبه تاخير مى اندازد

 ترجمه: 
دكتر بابك 
يكتاپرست

كودكان نبايد قبل از فراگيرى زبان مادرى مشغول فراگيرى زبان هاى بيگانه شوند

هشدار يونسكو درباره مهدكودك هاى دوزبانههشدار يونسكو درباره مهدكودك هاى دوزبانه
زبان عامل ارتباط و ادراك 
انسان هاست. هر انسانى در 
خاصى  جغرافيايى  منطقه 
آداب  و  مى آيد  به دنيا 
را  ارزش ها  و  نبايد ها  و  بايد  و  رسوم  و 
متناسب با جايى كه به دنيا آمده ياد مى گيرد 
اما چگونه اين يادگيرى اتفاق مى افتد؟ از 

طريق زبان مادرى.
زبانى كه پدر و مادر و اطرافيان نزديك 
فرد با آن صحبت مى كنند و نشانه فرهنگ، 
زبان  واقع،  در  آنهاست.  تاريخ  و  گذشته 
مادرى حامل فرهنگ گذشته و گذشتگان 
به ما و ما به آيندگان و اولين و مهم ترين 
اقوام  ساير  از  قوم  يك  تمايز  مشخصه 
انديشه ها،  احساسات،  و  عواطف  است. 
و  شكل  بهترين  به  نگرش ها  و  ارزش ها 
با خلوص كامل با زبان مادرى به هر فرد 
منتقل مى شود و در بسيارى از موارد زبان 
مادرى تنها ابزار براى انتقال مفاهيم مذكور 
مى گويند:  كه  است  دليل  همين  به  است. 

«زبان فرهنگ ساز است.»

متاسفانه ساالنه ده ها زبان بومى و محلى به دليل 
بى توجهى دولت ها، قدرت ها و  سازمان هاى 
فرهنگى از بين مى روند و ديگر كسى با آن 
زبان ها صحبت نمى كند. اين موضوع فقط به 
معناى از بين رفتن يك زبان محلى نيست، بلكه 
به معناى نابودى قسمتى از فرهنگ، ادبيات و 
تاريخ آن سرزمين است. شايد يونسكو اولين  
سازمانى باشد كه با انتشار جزوه اى به عنوان 

نابودى  جريان  به  خطر،  در  زبان هاى  اطلس 
زبان ها، واكنش نشان داده و آن را امرى مهم 
تلقى كرده است. هر كشورى يك زبان رسمى 
و چند زبان غيررسمى دارد. درست است كه 
انسان ها كنار زبان مادرى، به زبان مشتركى هم 
نياز دارند تا بتوانند با افراد و گروه هايى كه 
خارج از حيطه زبان مادرى شان هستند، ارتباط 
برقرار كنند، اما متاسفانه نه تنها در ايران بلكه 

در بسيارى از كشورها، گرايش اصلى  مردم به 
سمت زبان رسمى موجود در آن كشور است. 
كتاب ها اغلب به زبان رسمى ترجمه يا نوشته 
مى شوند و نسل جديد، به خصوص وقتى كه 
تحصيلكرده مى شوند، ديگر تمايلى به صحبت 
كردن به زبان مادرى شان ندارند و وقتى قرار 
است به فرزندانشان زبان بياموزند، تنها زبان 

رسمى را مالك عمل قرار مى دهند.

كشور عزيز ما ايران، كشورى چندقوميتى و 
داراى تنوع زبانى بسيار غنى و ارزشمند است 
و اين موضوع نشانه غناى بسيار باالى فرهنگى 
و متمدن بودن ايرانيان و سرمايه اى گرانبهاست. 
زبان هاى فارسى، كردى، تركى، عربى، بلوچى، 
لرى و… در كشور ما هر يك برمبناى پشتوانه هاى 
فرهنگى، تاريخى، اجتماعى و اقتصادى خاص 
خود و طى قرن هاى متمادى در يك جغرافياى 

خاص شكل گرفته اند.
 اتفاق جديد و البته ناگوارى كه در سال هاى 
اخير در برخى از كشورها در حال شكل گيرى 
و با سرعت بسيار در حال همه گيرى است، 
گرايش بيمارگونه خانواده ها در جوامع مختلف 
به جايگزين كردن زبان انگليسى با زبان هاى 
رسمى منطقه خود است ولى اين كار خطرى 
آشكار است كه متاسفانه كمتر كسى متوجه آن 
است و اگر به همين منوال ادامه يابد، به زودى 
به فاجعه اى غيرقابل جبران تبديل خواهد شد. 
مهدكودك هاى دوزبانه كه گاهى قبل از اينكه 
كودك زبان مادرى اش را ياد گرفته باشد، به 
او انگليسى مى آموزند، نمونه هاى بارزى از اين 
جايگزينى هستند كه متاسفانه برخى از خانواده ها با 
ذوق و شوق و تشويق بسيار به آن دامن مى زنند.

روان شناسان زبان و سياستمداران 
چه مى گويند؟

اغلب نظريه پردازانى كه در عرصه روان شناسى 
زبان فعاليت مى كنند معتقدند «زبان مقدم بر 
استفاده  آن  از  كه  زبانى  يعنى  است»،  تفكر 
كنيم،  برقرار  ارتباط  ديگران  با  تا  مى كنيم 
تفكر ما را مانند مجسمه سازى، شكل مى دهد.

هرچه دايره لغات ما وسيع تر باشد، جمالت 
متنوع ترى توليد و پيچيده تر صحبت مى كنيم 
و اين موضوع نشانه آن است كه قادريم، 

كنيم. فكر  پيچيده تر 
باشد،  پيچيده تر  فرد  يك  تفكر  هرچه 
پيش بينى كردن و مديريت رفتار او سخت تر 
به  كنيم،  دقت  مساله  اين  به  اگر  مى شود. 
راحتى متوجه مى شويم كه چرا تمايل اغلب 
با  زبان هاست.  يكسان سازى  به  قدرت ها 
يكپارچه سازى زبان ها، قدرتمندان قادر به 
پيش بينى و مديريت رفتار انسان هاى ديگر 
مى شوند و آيا اين كار گونه اى از برده دارى 

نيست؟ نوين 
و  عبارت ها  واژه ها،  زبان،  يكپارچه سازى 
مى دهد،  كاهش  امكان  حد  تا  را  جمالت 
و...  ضرب المثل ها  كنايه ها،  و  اصطالحات 
به  تفكر  امكان  به تدريج  و  مى شوند  نابود 
روشى ديگر كاهش مى يابد و به اين ترتيب 
اين  پادزهر  اما  مى شوند،  قابل كنترل  افراد 
گرفتن  جدى  چيست؟  نوين  برده دارى 
زبان هاى  انقراض  از  پيشگيرى  و  ادبيات 

محلى.
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يونسكو معتقد است وقتى زبانى يونسكو معتقد است وقتى زبانى 
نابود مى شود، پيشينه تاريخ، هنر، نابود مى شود، پيشينه تاريخ، هنر، 
ادبيات و حتى احساس مردم آن ادبيات و حتى احساس مردم آن 
جامعه فرهنگى نيز نابود مى شودجامعه فرهنگى نيز نابود مى شود

 ترجمه:
دكتر  هانيه 
زايررضايى

پيشنهادهايى براى جلوگيرى از انقراض زبان ها
آموزش و معرفى زبان هاى بومى هر منطقه و همچنين توليد محصوالت 
فرهنگى و هنرى جذاب و باكيفيت به زبان هاى مختلف، يكى از 
راه هاى حفظ و نگهدارى زبان هاى مادرى است كه به سرمايه گذارى 
دولت ها نياز دارد. اقدام هايى مانند انتشار كتاب، توليد ترانه و اجراى 
نمايش به زبان هاى بومى هر منطقه باعث مى شود كودكان و نوجوانان 

بتوانند كارآيى زبان مادرى خود را تجربه كنند.

 سازمان هاى دولتى، غيردولتى و بين المللى بايد بار ديگر به اهميت 
زبان هاى مختلفى كه در فرهنگشان رايج است، توجه كنند و به آنها 

بپردازند و زبان را به نسل بعد منتقل كنند.
مى تواند  كشورها  رسمى  تقويم  در  مادرى  زبان  جهانى  روز  ثبت 
توجه گروه ها و جوامع مختلف را به اين مساله مهم جلب كند. هر 
كشورى مى تواند به بهانه بزرگداشت اين روز جشن هاى آيينى و 
سرودهاى محلى را به زبان هاى مختلف به نمايش بگذارد تا فرصتى 

براى كودكان و نوجوانان ايجاد شود كه بتوانند با زبان هاى مختلف 
و فرهنگ هاى كهن سرزمين خود آشنا شوند.

نوع رفتار ما در چگونگى رابطه كودكان با زبان هاى بومى و مادرى 
بسيار تاثير دارد. اگر ما زبان مادرى مان را ارزشمند بدانيم و به آن 
افتخار كنيم، فرزندانمان نيز همان احساس را به زبان مادرى شان 
خواهند داشت. همان طور كه زيست شناسان با صرف وقت و هزينه هاى 
سنگين سعى مى كنند نسل حيوان يا گياه خاصى را از خطر انقراض و 

نابودى محافظت كنند، شايسته است اين حساسيت در مورد زبان ها، 
كه حامل ارزش ها، فرهنگ و نگرش هاى گذشتگان در عرصه تاريخ 
هستند، در فرهنگ شناسان وجود داشته باشد و فرهنگستان هايى براى 

زبان هاى مختلف تاسيس شود.
صحبت  و  فرزندان  همراه  محلى  ترانه هاى  انواع  به  كردن  گوش 
درباره معناى آن مى تواند به زنده ماندن زبان هاى محلى و انتقال 

آن به نسل آينده موثر باشد.
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يونسكو 21 فوريه را روز جهانى زبان مادرى 
اعالم كرده است. تاريخچه  نامگذارى اين روز 
به جنبش دانشجويان دانشگاه هاى بنگالدش در 
21 فوريه سال 1952 برمى گردد؛ زمانى كه 
تعداد زيادى از دانشجويان بنگالى در اعتراض 
به تحميل زبان اردو به عنوان زبان رسمى در 
بنگالدش توسط دولت پاكستان در دانشگاه 

داكا به رگبار بسته شدند.


