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 چکیده:

 
 

روزادله زالاد مل  یمنلم  کله املراد مامعل  زام له از         محل  زدلیگ     در گوشه وکنار امروزه 

دادست وقت رادنیگ  ، یه صورت تکنولوژاهای مث  تعفن همراه اسمفاده م  کننیوخمع  وقمها

در زمع دوسمان ، در زعسه ، مهماد  ،وقت غذا خوردن و...واان یاعث شیه خمعل  رممارهلای   

گمری که یا ما صحبت م  رهای خوب دایود شود، مث  احمرام یه یزیی اتفاق یمفمی وخمع  عادت

کنی ووقم  یه دوزوادان دگاه م  کنم  اان مسائ  را در یمن آدها ه  خمعل  زالاد مل  یمنلم      

ویزرگمرهاا  را که دگران هسمنی که تکنولوژاهای زیای مرزدیادشلان را از آدهلا واز رممارهلای    

 خوب دور کنی.

 ردم یه یررس  رمماردوسماد  در رایطه یا اسمفاده از تعفن همراه یپردازمدر اان پژوهش س   ک

گوش  همراه داشمه ادی؟ چطور وچه ممزان از آن درست اسمفاده م  کننلی؟ چله   سن  از چه 

تهمه کرده ادی؟خادواده ها تا چه حی در زراان چگودگ  اسمفاده از االن وسلمعه در    ران آطور 

 و...یچه ها هسمنی؟

دقلت   دوسماد  در محلم  کمایاادله   رممار یه ،خ سوالهای توی ذهن  خوب دگاه کردمیرای پاس

، اادداشت یرداشم  یا کمک خاد  مری  یلرای زملع آوری اطاعلات  از رور طراحل       کردم

 وری کرده پرداخم  و یه دمااج  رسمیم:آپرسشنامه اسمفاده کردم. یه یررس  مطالب زمع 

کمایاادله کلادون در شلهر ملن گوشل  هملراه داردلی واز آن         اکثر دوزوادان مراز ه کننیه یله 

اسمفاده م  کننی. امکادات تماس وپمامک را خمع  یه کار م  یردی.تقراباًاکثرات والیان یلرای  

آدها گوش  همراه تهمه کرده ادی، شاای در ایمیا هیف اسمفاده مفمی از گوش  یلوده املا زملان    

اریرد دادست آن در یرخ  موارد م  دهلی کله واللیان    ودحوه اسمفاده از اان وسمعه دشان از ک

، اسمفاده از امکادات سلرگرم  ، اانمردلت وغملره در    دمز در صورت اطاع از آن راض  دمسمنی 

گوش  همراه دمز در یمن دوزوادان کلاریرد دارد املا زاللب توزله اسلمفاده یمشلمر از پماملک        

از مضرات تعفلن هملراه یله درسلم  آگلاه      وتماس تعفن  است .مماسفاده خادواده ها ودوزوادان 

 دمسمنی.
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 مقدمه: 
 

در گوشه کنار مح  زدیگ  خود در کوچه ، خمایان ، مهماد  ، وساا  دقعمله ،مطلب پژشلک،    

ن روزها یا حم  میرسه، کمایااده و... امرادی را م  یمنم  که تعفن همراه در دسمشان است واا

یه یازار آمین دموده های زیایترو ادیازه های یزرگمر اان مورد یمشلمر مشلاهیه مل  شلودکه     

امراد ییون توزه یه اطرامشان در حال صحبت کردن هسمنی، اا چنان یه صفحه گوشل  خلود   

خمره هسمنی که یه مسمر راه رممنشان توزه دمل  کننلی، در خادله یله صلحبت داگلران کله        

 ی ی  توزه ادیو مواردی مادنی اان.ننصیااشان م  ک

اان روزها رممارهای اان چنمن  را زااد م  شود دای، وروز یه روز سن امرادی که از تکنولوژی 

 تعفن همراه ، پمامک ، یعوتوث ومادنی آن اسمفاده دادرست م  دماانی، کممر م  شود.

اسمفاده از وسلاا  ارتبلاط     هر تکنولوژی م  توادی دارای پمامیهای مثبت و اا منف  یاشی و"

کله در صلورت ملیارات     ملیارات صلحما اسلت    مث  تعفن همراه ، پمامک و یعوتوث دمازمنی

از  منفل   دارای اثرات مردی مثبت و تعفن همراهسمفاده ازا.دادرست م  توادی مارب واقع شود

ازمماع   کنشگر م ال زمعه ااجاد احساس آزادی یمشمر در یمان امکار و عقاای ، تقوات حس

 . یودن و ااجاد حس ی  پرواا  در ی ض  از رممارها است

سر مل  یلرد و یله     یحراد  یه ر دممجه تمام اان موارد م  توادی یرای اک دوزوان که در سند

راسلک پلذاری    زیالی و همچنلمن از   ددبال مضاهای زیای ، آدم های زیای ، تجریله هلای  

 سمما( ،مردوس  پوردکمر )".ییمشمری یرخوردار است مفمی و گاه  خطرساز یاش
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 بیان مساله:
 

تعفن همراه وسمعه ای است که تقراباً زیای وارد زام ه شیه است اما یه دظر م  رسی امراد در زام ه ما از 

 ن از سنمن ک  از امکادات اان وسمعه یرخورداردی ووالیان ویزرگمرهاسمفاده دم  کننیدوزوادان یه درسم  اآ

 رت چنیاد  یر دحوه ی اان اسمفاده دیاردی.دظا ظاهراً

اسمفاده آموزر داده دشیه  آمیه اما روشهای درستا ن  در زام ه ی ما روشهای زیای ارتباط  یه وزود 

است ودر دممجه اسمفاده  داصحما ، مضرات اسمفاده از آن از مواایر یمشمر خواهلی یلود.اان مسلاله یلرای     

ادان از سوی خادواده ها اا یه ععت تاعمه همجاد  خود که در سن وسال دوزوادان یسمار مه  تر است ودوزو

آدها طبم   است یه سمت اسمفاده از وساا  وتکنولوژی دو دظمر تعفن همراه تشواق م  شودی.دوزوادان در 

، میرسه و.. که ضرورت  یرای اسمفاده از تکنولوژاهاا  مث  گوشل   زام ه ما در محمطهاا  مث  کمایااده 

 ر جامعه کنونی ما این وسییهه االیس سیمیممی یا ویه و     د." ه دمست از آن اسمفاده م  کننیهمرا

زیی  اسمفاده از اان وساا  ییون آگاه  کام  ده تنها آسمب،اصهی خود را از دسس داده اسس کارکمد

هیه اینومنویی   دکوم  مدوسی پور درمج )."همراه داشمه یعکه یه خادواده دمز لطمه وارد م  کنی یرای دوزوان یه

 (پارس

یه خصوص در محم  هاا  مث  کمایااده ومیرسه که یا هیف رسمین دوزوادان یه اهلیاف یهملر ویلایتری    

ااجاد شیه است.من در محم  کمایااده دوسمان ه  سلن وسلال  را در حالمکله گوشل  هملراه یله دسلت        

وش  همراه در کمایااده اسمفاده م  مشاهیه کرده ام واانکه از کوچکمران زمادها یرای کار کردن یا گ،داردی

ن سرکاس وهنگام مطال ه ممنوع شلیه اسلت   آدها تذکر داده شیه واسمفاده از آکننی واز سوی مریمان یه 

ودر موارد یسمار مشاهیه شیه ، که مادع تشکم  مفمی کاسهای مرهنگ  در کمایااده شیه ادی واا یه یهادله  

کرده ادی.یه هممن خاطر تصمم  گرمم  یله یررسل  چگلودگ      کار یا گوش  از شرکت سر کاس خودداری

خودم که یه کمایااده مراز ه م  کننی یپردازم سلوایت    اسمفاده از اان وسمعه در دوزوادان ه  سن وسال

 وس   کردم در اان پژوهش یه ددبال پاسخ آدها یاش :که ذهن  را مشغول کرده یود

 راز ه کننیه یه کادون یمشمر یه چه منظوری است؟یه همراه داشمن گوش  در یمن دوزوادان م -1

 آاا اک  از دیا ، ارسال پمامک و... وارتباط تعفن  یا دوسمادشان است؟ -2

آاا اک  از دیا  مه  سپری دمودن زمان قای  توزه یه اسمفاده از گوش  همراه ، یازی،اسمفاده از  -3

 اانمردت وامکادات زنب  تعفن همراه است؟

 اسمفاده از گوش  همراه از سوی والیان ویزرگمرها چقیر دظارت  دوزوادان در دحوه -4

 م  شودی؟

 اان وسمعه ومضرات آن اطاع داردیچقیر از دحوه درست اسمفاده از  -5
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 اما  مضیه های من :

 
 دوزوادان مراز ه کننیه گوش  همراه را یمشمر یه منظور کار یا اانمردت اسمفاده  -1

 م  دماانی.

 سمفاده ازگوش ، پمامک وتماس یا دوسمان است.اک  از دیا  مه  ا -2

اسمفاده از امکادات زنب  گوش  همراه دلم  مهم  یرای در اخممار داشمن گوش   -3

 است.

 دظارت والیان ک  یوده اا اصاً وزود دیارد. -4

 دوزوادان وخادواده ها از ممزان مضرات واسمفاده صحما از گوش  یا اطاع دمسمنی. -5

 

 

 اهمیس موضوع:

از تعفن هملراه   اسمفاده ی امراد زاادییه چش  م  خورد ، خمع  که اان روزها  هم مشک  م

 یل  حلی  اسلمفاده    امزااش و است اان وسمعه ارتباط  اسمفاده کننیگان ازپاامن آمین سن  و

در  یل  دظمل   تنهلا یاعلث    توس  دادش آموزان دخمر و پسر است که دله ومرز از تعفن همراه 

 .یه خود مشغول کرده استدمز رگمرها را ذهن یز، شیه ها خادواده

ممان دوزوادان و کلاهش   همراه در آدچه امروز زااد یه چش  م  خورد امزااش اسمفاده از تعفن

دالیه مل    دوزلواد    مهل  در سنمن  مشک  یمشمر اان کنمرل خادواده ها یر مرزدیادشان است

ل آدها یلر مرزدلیان شلان کمملر     اانکه هر روز ممزان کنمر خادواده هااز یسماری و یه گفمه شود

موزلب گشلمه    و خطر مل  کننلی. رواا اانگودله وسلائ  ارتبلاط       دگراد  م  گردد احساس

)مجهیه  .کام  داشمه یاشلنی  خود دقت و دظارتمرزدیان دموادنی دسبت یه تمام امور  خادواده ها

 اینومنوی پارس(

مودم ودگراد  مریمان کلادون را  اان مشک  را در یمن دوسماد  در کمایااده دمز یسمار مشاهیه د

یلرای  دوزوادلان ویله    موضلوع  اهممت االن  دمز در اان مورد یارها دایه وشنمیه ام واز آدجا که 

در االن پلژوهش یله یررسل  چگلودگ        اسلت  تر یسمار مه خصوص دوزوادان عضو کمایااده 

شلا  ا... یلادر     اسمفاده از تعفن همراه در دوزوادان مراز ه کننیه یه کلادون پرداخمله ام وان  
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مفملی از زملان توسل     واسمفاده  شراا دممجه آن یه پمیا کردن راه کارهاا  مفمی یرای یهبود 

  .کادون مومق یشوا اعضای دوزوان

 

 :هد های پژوهش

 

در زمادهلای  دوسلماد    االن یلود کله یفهمل  واق لاً      یه طور کع هیف من از ادجام اان تحقمق 

؟چقیر یرای تملاس وپماملک   ه اسمفاده ای از آن م  کننیزاادی که یا گوش  کار م  کننی چ

از تعفن همراه اسمفاده م  دماانی؟چقیرازامکادات زنب  مثل  اانمردلت، دوریلمن عکاسل  و...     

ی  اسمفاده م  کننی؟والیانشان دظارت  یر رممار آدها داردی الا ده؟چقلیر از زاادهلای اسلمفاده    

 از گوش  همراه اطاع داردی؟ دامناسب

 

 که کار کمدم: روشی
سال گذشمه داشلم  مل  دادسلم  کله یاالی در رایطله یلا موضلوع         پژوهش تجریه ای که از یا 

پژوهش خود اطاعات مرتب  زمع آوری دماا  اک  از راه های  ساده مشاهیه یلود، پلس یله    

یلرای   و اادداشت یرداشم ،، مشاهیه غمر مسمقم  دوسماد  که یه کمایااده م  آمیدی پرداخم 

وردن اطاعات یمشمر، یه طراح  پرسشنامه کمب  یا کمک خاد  مری  پرداخم  ودر آت یه دس

یله دملااج زلالب     .از یررس  آدها دوسمان پاش کرده ، پاسخ گرمم مرصت مناسب  آن را یمن 

 رسمیم .

   

 بمرسی اطالعات به دسس آمده :
در قیی  میی شیدم    در ر ویار دوسیوان د  در روزهایی که به کانون می آمدم به منظورمشاهده 

کنارشان دشسم  ووقم  یا گوش  کار م  کرددلی ، دقلت دملودم چقلیر مشلغول اسلمفاده از       

هسلمنی، م ملویً چله گوشل  هلاا  را والیانشلان       ....اانمردت .یازی کردن ، ارسال پماملک و. 

یرااشان تهمه کرده ادی؟ از دوسماد  پرسمیم که چه کس  گوشل  را یرااشلان خرالیه و یلرای     

ش  چطور موامقت خادواده را یه دست آورده ادی؟واز مشاهیات وااممه هاا  اادداشلت  تهمه گو

 یرداشم .

وشنمیه ها در اامم  که اکثلراً خلود واللیان یلرای      ها در مشاهیات واادداشت یرداری از دایه

یچه ها گوش  تهمه کرده ادی ، دظارت اا محیودات خاصل  از سلوی خلادواده  وزلود دلیارد،      
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ار یرااشان گوش  تهمله کلرده ادلی، گلاه  از رممارهااشلان در یلاره طلول ملیت         گاه  یا اصر

اما عماً اکثر دوزوادان آزاداده زمادهای طوید  یلا  .ادیشاک  شی ه اسمفاده از گوش  اا تب لت 

گوش  های میل یای که والیان یرااشان تهمه کرده ادی کار م  کننی واولملا دظلارت  یلر االن     

 ن زاادی یه ارسال پمامک اخمصاص دارد،زمایردامه دیاردی.

( در اک مرصت مناسب یمن اک دموده همراه پژوهش استطراح  کردا  )پرسشنامه هاراکه 

)که هممشه یه مرکز سر م  زدنی(پاش کردم ، پرسشها طوری طراحل  شلیه    اعضای دوزوان

امکادات گوشل    یود که یمواد  یا شمارر ویررس  آدها سن اسمفاده از گوش  ،کاریرد یمشمران

،چگودگ  ارتباط یا داگران،دظارت والیان و... را یسنج .تجریه ام در شلمارر ومحاسلبه کلار    

 کمک  آمی توادسم  سرا مر عم  کن .پژوهش  سال گذشمه خمع  یه 

دفلر،   7،پاش کردم،اعضای دوزوان که م مویً یه کمایااده م  آمیدی منپرسشنامه که ی 33از 

 ن دخمر یوددی.دوزوا 23دوزوان پسرو

پاسخ  9پاسخ دهنیه پسر و 4در پاسخ یه اان سوال که از چنی سالگ  گوش  همراه داشمه ادی

درصلی پاسلخ دهنلیگان     03تقراباًا ن  سال را ادمااب کرده ادی 15تا 11دهنیه دخمر گزانه 

سال یلا گوشل  کلار     9تا 7پسریمن  1دخمر و 3سالگ  گور داشمه ادی.  15تا  11یمن سنمن 

 15دفز یلایتر از   3وتنها سال اان امکان را داشمه ادی 11تا 9دخمر در سنمن  8کرده ادی، وم  

 سال گوش  در اخممار داشمه ادی.

دفلر یلوده    11یمشمران اسمفاده از گوش  همراه از سوی دخمران اسمفاده از پمامک یلا ت لیاد   

سلمفاده از اانمردلت در   است که در یمن پسران دمز پمامک اولمن ادمااب یوده است وتملاس وا 

 دارد.درزات ی یی قرار 

 پاسخ دهنیه گوش  هاا  یا قایعمت اسمفاده از اانمردت داشمنی. 33پاسخ دهنیه از  22

اک ساعت یا گوش  کار م  کننی واان ت یاد یرای پسران  2تا1روزاده  دمم  از دخمرانتقراباً 

اان گزانله  دفر  4مش از دص  است چمزی یساعت  4تا2یرای گزانه پاسخ پسران دمزیوده ودفر

ساعت یلا گوشل  کلار     0دفر یمش از 0ساعت و 0تا4دفر از دخمران گزانه 5را ادمااب کرده ادی.

 م  کننی.

ادمالاب  دفر گزانه خمع  کل  را   7و گزانه مموس  از دخمراندفر 8دراسمفاده از امکادات یازی 

دفلر گزانله    4دفرادمالاب دموددلیدر پسلران دملز     3و 5ب وگزانه زااد وک  را یه ترتمل کرده ادی

 دفر خمع  ک  را ادمااب کرده ادی. 2مموس  ، اک دفرک  و
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، گزانله  گزانه خمع  ک  را ادمااب کرده ادلی  دفر از دخمران 13اسمفاده از اانمردت درپرسش 

ا الک دفلر   دفر ادمالاب کلرد ه ادلی ومموسل  ر     3های خمع  زااد ، زااد وک  را هر کیام تنها 

دفر خمع  زااد واک دفلر خمعل  کل  را    1دفر از پسران گزانه مموس  و 5ادمااب کرده است. ، 

 .ادمااب دموده است

دفر از دخملران گزانله مموسل  یلرای گزانله هلای        12.یرای اسمفاده از امکادات عکس وممع  

دفلر  4است.ب کرده دفر ادماا 2دفر وگزانه ک  را تنها  3خمع  زااد ، زااد وخمع  ک  هر کیام 

 دفر زااد وتنها اک دفر خمع  زااد را پذارممه ادی. 2از پسران مموس  و

پسر، گزانه خمع  زالاد را   4پاسخ دهنیه دخمر و 8 تماس وپمامکاسمفاده از پاسخ یه سوالدر

، در ادمااب گزانه مموسل  توسل  دخملران     7ادمااب گزانه زاادو 0ادمااب کرده ادی، ت یاد 

ملورد یلرای    2،قای  توزه است ، همچنمن ادمااب گزانه مموسل   ااب گزانه ک  ادم 2مقای  

 توس  پسران دایه م  شود. ،پسران واک مورد ادمااب گزانه زااد

دفر از گوش  هاا  اسمفاده م  کننی کله والیانشلان    10اکثرات پاسخ دهنیگان دخمر ا ن  

اب کرده ادی که احممال هیاه از واللیان  دفر گزانه هیاه گرممن را ادما 2آدها را تهمه کرده ادی

مل   هشماد درصی پاسخ هلا را در یر وزود دارد که در اان صورت تهمه گوش  از سوی والیان 

گوش  دیاردواک دفلر یله االن سلوال     دفر خودشان گوش  تهمه کرده ادیوتنها اک دفر  3گمرد

ه یه تهمه گوش  از سلوی  است کآمار یایا   7از  5پاسخ دیاده است.در یمن پسران دمز ت یاد 

 گوش  را هیاه گرممه ادی.دفر داگر 2والیان اخمصاص دارد و

که خمع  ک  خادواده را یرای دفر ( اظهار کرده ادی  13دزداک یه دص  پاسخ دهنیگان دخمر )

دفلر   1دفر ک  و 2دفر گزانه خمع  ک  ،  4تهمه گوش  در مشارگذاشمه ادی. در یمن پسران دمز 

 مشارخرای گوش  یر والیان ادمااب کرده ادی. مموس  را یرای

 ؟گمرالی   دفر تماس یا والیان را در پاسخ یه سوال یا چه کساد  تماس مل  8در یمن دخمران  

دفر گزانه همچکیام را ادمااب  4،  یایدفر دوسمان ز 4دفر همکاسمها ،  7ادمااب کرده ادی ، 

 دموده ادی.

 وسمان زیای را ادمااب کرده ادی.دفر د 4دفر گزانه همکاسمهاو 3پسران 

دفر خمعل  زالاد    3دفر زااد و 4دفر یه طور مموس  آزادی عم  داشمه ادی،  13در یمن دخمران 

دفر خمعل    1دفر خمع  ک  را ادمااب کرده ادی، پسران دمز  2دفر ک  و 4آزادی داشمه ادی، تنها 

 دفر زاادوتنها اک دفر آزادی مموس  داشمه ادی. 5زااد ، 

سخ دهنیگان دخمر دظراتشان را یرای یه همراه داشمن تعفن همراه در میرسله یلمن گزانله    پا

ادمالاب تقسلم  کلرده     7و8، 8خمع  موامق  ، دظری دیارن وخمع  موامق  تقراباض یا ت لیاد  
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وگزانه های دظری دیارم وماالف  را هر کیام  دفر موامق  2دفر خمع  موامق  ،  3ادیودر پسران

 ب کرده است.اک دفر ادماا

ادمالاب در گزانله    9میل گوش  یای دمز در یمن دخمران وپسران طرمیاران زالادی داشلمه ،   

از طلرف دخملران حکاالت از االن      مموسل  گزانله  دفر  4ادمااب گزانه زااد ،  0خمع  زااد ، 

 موضوع است وگزانه ی ک  وخمع  ک  راهر کیام اک دفر ادمااب دموده است.

دفر زااد و الک دفلر کل  دراخمملار داشلمن       2دفر خمع  زااد ،  3دهنیه پاسخ  7در پسران از 

 گوش  میل یای یرااشان مه  یوده است.

دفرمضرات ان را  5زااد است، دفر از دخمران عقمیه داشمه ادی که مضرات تعفن همراه خمع   7

خمع  زااد ، دفر  2دفر ه  ک  م  دادسمنی.از پسران  0دفر داگر ممزان آن را مموس  و 5زااد و

دفر مموس  والک دفلر مضلرات ان را کل  مل        3دفر مموس  ،اک دفر زااد ،  3اک دفر زااد ،

 دادسمنی.
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 تجزیه تحهیل:

 

که تقراباً تمام  پاسخ دهنیگان یه اان پرسشلنامه گوشل    یررس  پرسنامه ها دشان م  دهی

دفر  4سالگ  و 11تا9درصی از 28وحیود سالگ   15تا11درصی از سنمن  03همراه داشمه ادی 

 3سالگ  واان دشان م  دهی سن داشمن تعفن همراه خمع  پاامن است تنهلا   9تا7داگر یمن 

سنمن داشمن اک پاسخ دهنیه گوش  دیارد.تنهاسال را ادمااب کرده ادیو 15دفر گزانه یایی 

 .گوش  دشان م  دهی رعاات سن مناسب از سوی والیان رعاات دشیه است

یسلمار زالاد اسلت ویله     اسمفاده  از پمامک  در یمن دخملران وپسلران   پاسخ ها دشان م  دهی

دظریرای دوزوان یسمار زذاب وهمجان آور است.ازراه ارسال پمامک عاوه یلر گفمگلو ، ارسلال    

ممنهای یا موضوعات مامع  ، طنز و... ممکن است واان یه دوزوادلان امکلان مل  دهلی از راه     

 داردی.ان را یزدنیو امکان دراامت اطاعات مفمی ومضر را پمامک حرمهااش

درصی پاسخ دهنلیگان وزلود دارد واالن حکاالت از      72قایعمت اسمفاده از اانمردت در گوش  

دسمرس  یه مضای اانمردم  وامکان وزود زممنه خطرات مامع  است وهمچنمن اانکله اکثلر   

وامکلان درااملت ادلواع عکسلها ، ممعمهلا       دوزوادان پاسخ دهنیه گوشمهاا  یا میل یای داردلی 

 ومطالب ممنوع را داردی که یسماری شاای یرااشان مفمی دباشی .

یلا گوشل  کلار مل       زمان قایل  تلوزه   یررس  زمان کار یا گوش  دشان م  دهی که همگ  

مشاهیات یه اان دممجه رسمیم که یرخ  دوزلوان در هنگلام کاریلا گوشل  زملان را      کننی.در 

کننی ودر اک مورد شکاات واللیان را دملز از کلاهش زملان اسلمراحت وخلواب       مرامور م  

 ساعت کار یا گوش  زمان کم  دمست. 0تا 4ساعت اا  0یایی اادداشت کرده ام.

یررس  گزانه یلازی دشلان مل  دهلی کله زملاد  را کله دوزوادلان یلرای یلازی مل  گذاردلی             

ه دمسلت والا حلیاق  یله پلای پماملک       زوکاریرد گوش  یرای یازی چنیان زااد  وقای  تواصاً

 وتماس دم  رسی.

در گزانه اسمفاده از اانمردت دمز ادماایها یمشمر مموس  وک  است ودشان م  دهی در عمن در 

 اخممار داشمن اان امکان در ردا  اول قرار دیارد. 

درصیدخمران یله   55اسمفاده از امکادات عکس وممع  در درزه مموس  است ویه طور مموس  

ت لیاد پسلران    درصی یسمار زااد وزااد یه کار م  یردلی  7ان ممزان اسمفاده م  دماانی.حیود ا
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دمز اسمفاده مموس  را دشان م  دهی.اسمفاده از پمامک در یمن دخمران وپسران  آملار یلایا    

 دارد ودشان دهنیه اسمفاده یسمار از اان امکان است وزمان زاادی را در یر م  گمرد.

دفر پاسخ دهنلیه دخملر واللیان یرااشلان گوشل        23دفر از  10سی وقم  ت یاد یه دظر م  ر

راه یرای دخمرادشان یزم است ، مفمی اسلت  مخرایه ادی، ا ن  والیان یه اانکه داشمن تعفن ه

واا ضرری دیاردوماایه ار یمشمر است م مقیدیاا اانکه تسعم  خواسلمه ی مرزدیادشلان شلیه    

اا اانکه یلا  ، رده ادیکییون آگاه  اقیام یه اان کار  خبردیواا اانکهادیهر چنی از مضرات آن یا 

 .اطممنان از اسمفاده صحما یرای مرزدیادشان گوش  تهمه کرده ادی

گوش  از سوی خود دوزوادان دخملر اصلاً زاللب دمسلت ا نل  پلیر ومادرادشلان در         3تهمه 

. تنها الک  راده ادجام شیه استدظارت دیاشمه ادیواان کار خودس تصمم  یرای تهمه اان وسمعه

پاسخ دهنیه گوش  دیاشمه است واان خمع  زالب است چون یا کمک خاد  مری  توادسم  از 

آن عضو پاسخ دهنیه، در اان یاره یپرس  وعقمیه والیان او زالب یود آدهلا اعمقلاد داشلمنیکه    

واان یلرااش  سال لزومل  دلیارد   23تا 18داشمن گوش  همراه یرای دخمرشان ،تا سن دزداک 

مفمی تر خواهی یودوخاد  مری  یه من دریاره رممار خوب آن عضلو ،تمرکلز یهملر و اخمصلاص     

 زمان یرای مطال ه در مرکز ه  صحبت کرد.

یرای  تهمه گوش  خلادواده را تحلت    پاسخ دهنیه که گفمه ادی خمع  ک  13یا دگاه  یه ت یاد

هایه راحم  وییون آگاه  از امکان اسمفاده مشار گذاشمه ادی اان را دشان م  دهی که خادواده 

مضر اان وسمعه ، ادرا یرای دوزوادان تهمه کرده ادی.در پسران ه  وض مت ویررسل  گزانله هلا    

م عوم م  شود والیان  یه دلم  مضلای ااجلاد شلیه در محلم      عیم دظارت را دشان م  دهی.

دهلا در سلنمن کل  االن     آ همگ  یه دوع  یرای مرزدیاشان گوش  تهمه کلرده ادلی و یرخل  از   

را مراه  دموده ادی از آن زاکه پاسخ دهنیگان همه) مثل  خلودم( در سلن دوزلواد       اتامکاد

آدهلا دیاردلی. االن    هسمنی ووالیان در زمادهاا  که دوزوادان یا گوش  کار م  کننی کنمرل  یر 

   مامع  آسمب های زااد ااجاد کنی.اام  توادی در شر

ل یه چه کساد  تماس م  گمرای والیان را ذکر کرده ادلیواان ا نل    دخمران در پاسخ یه سوا

گوش  همراه یرای ادها وسمعه ای است که در موارد یسمار والیان را از وض مت خود در خلارا  

 منزل اگاه کننیو پیران ومادران در ایمیا یه هممن منظور گوش  یرای مرزدیان تهمه کرده ادی.

که یا دوسمادشان وقم  کنار هل  دباشلنیدر    مها ه  زالب استمورد تماس یا همکاس 7البمه 

تماسنی اا پمامک رد وییل م  کننیواان تاثمر گرممن از دوسلمان را املزااش مل  دهلی ودملز      

 است.و... ، تصاوار امکان ردوییل شین اطاعات وممن ها 
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ود یلا گوشل    ت یادادماایهای گزانه دوسمان زیای یراا  مبه  یود مکر کردم چه طور م  شل 

دوسمان زیای پمیا کردی ی ااد تماسهای اتفاق  وحم  مزاحممن تعفن  اممادممما کسلاد  کله   

شماره م  دهنیتا یا آدها تماس گرممه شود واانکه از یمن ادها یشلود دوسلت زیالی ومناسلب     

ر ادمااب در گزانه همچکیام ایمیا یه دممجه درسمیم ی ی یله سلاا   4پمیا کرد یراا  زالب یود،یا

امکادات گوش  مکر کردم که مل  توادلی درسلت یاشلیادماایهای پسلران در دوسلمان زیالی        

وهمکاسمها دشان م  دهی از تعفن همراه یه منظلور وقلت گلذراد  اسلمفاده مل  کننلی ، یلا        

دها داشمه یاشیواا یاق  وقت آدوسمان زیای وهمساید  که م  توادی تاثمرات زاادی یر رممار 

 مفاده یگذارد.زاادی را ییون اس

پرسش ممزان ازادی عم  در اسمفاده از گوش  دشان م  دهلی محلیودات ودظلارت چنلیاد      

یرای دوزوادان وزود دیاردودرم شاهیات خود دایم که حیاق  در محم  خارا از خادله زملان   

ینیی ویردامه ای ه  یرای اسمفاده از گوش  دیاردیوازادی عم  ادها از سلوی واللیان محلیود    

اک سوم دخمران یا یه همراه داشمن گوشل  در میرسله موامقنیویقمله     قراباً یه دسبتدمست.ت

ماال  یوده اا دظری دیاشمه ادی.پسران اکثراً یا یه همراه داشلمن گوشل  مواملق یلوده ادیکله      

 دشان دهنیه دوع  وایسمگ  وسرگرم یودن یا گوش  همراه است.

دان مه  است که م  توادی دشلان وایسلمگ    داشمن گوش  میل یاییرای ت یاد زاادی از دوزوا

یه امکادات تکنولوزی گوش  ها مث  یازاها ، اانمردت و... یاشی. واانکه گوش  وسلمعه ای یلرای   

 .ه در یمن ه  سن وسالها ستژیه دست آوردن شراا  وا

دخمران پاسخ دهنیه مضرات تعفن همراه را قای  توزه م  دادسلمه وپسلران دملز یلا زم ملت      

را قبول داشمه ادیول  مشاهیات دشان م  دهی که دوزوادان حم  از مضلرات ظلاهری   کممر اد

دشاده های آن است ووالیان اگر از  زتعفن همراه دمز پرهمز دم  کننی واسمفاده طوید  میت ا

 یه اان ت یادووس ت یرای مرزدیادشان گوش  همراه تهمه دم  کرددی. ین یا خبر یوددآاثرات 
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 :یانی منپانوایجی 

 

والیان یاای در تهمه گوشل  هملراه یلرای مرزدیادشلان وسلن تهمله آن یسلمار یمشلمر دقملق          

وآدها از زنبه های مردی ،ازمملاع   دیاشنی.یزم است در زام ه یه خادواده ها آگاه  داده شو

ورواد  اسمفاده ازگوش  همراه آگاه شودیودر صورت تهمه گوش  یرای دوزوادان یله یله زهلت    

از وض مت آدهاخارا از خاده گوشل  مناسلب سلن شلان در اخمملار یگذاردلی.ویر دحلوه        اطاع 

 ن دظارت کننی.آاسمفاده از 

تهمه گوش  همراه یرای مرزدیان ییون اانکه ضرورت  یاشی مق  یه اان خلاطر کله داگلران از    

اان وسمعه اسمفاده م  کننیدرست دمست اسمفاده هلای غملر ضلروری از گوشل  وتملاس یلا       

.ووقم  مرزدیان یله  ددا آشنا زممنه ی آشناا  یا امرادزیایوارتباط پمامک را مراه  م  کنیامرا

ن مسع  تر خواهنی آدلم  زمان یمشمر کار یا تکنولوژی زیای مث  تعفن همراه یر کاریردهای 

 یود واان یاعث دوری پیر ومادر از ددمای یچه ها م  شود.

مکاسلمها ودوسلمان در   م  ساعات یمشمری یلا ه ادان یه راحگوش  همراه یاعث م  شوددوزو

ارتباط یاشنیواان زممنه تاثمر پذارممن واتاف زمان زاادی که م  توادی صرف کارهلای مفملی   

تر شود را مراه  م  کنی.پس دظارت والیان یر دوسم  ها وراهنماا  دوزوادان یسمار ضلروری  

اده از وسااع  مث  گوش  همراه را مه  است که خادواده ها ک  یه مرزدیشان ازازه اسمفاست.

های مفمی ه  داشمه یاشی، واان اسلمفاده درسلت را یزم    اسمفادهییهنی.تعفن همراه م  توادی

دملز خطلرات یسلماری مل  توادلی داشلمه        طوید  میت از امکادات گوش  همراه دارد،اسمفاده

، یلازی   ا  کار م  کننیو عیم دظارت یر اانکه در چه مضاهایاشیکار یا اانمردت ساعات طویدم

میارات را از سوی پلیر وملادر   ،های مامع  ، کاهش ساعات  اسمراحت و مطال ه ودمااج داگر

یر زس  وروح دوزوادان ویلر   م  توادیآثار مضر اسمفاده دادرست از اان تکنولوژی روزیزم دارد.

زملاد  را کله در   من خودم از اانکه شاهی یودم دوسلماد   .روح وزس  خادواده تاثمر گذار است

کنار ه  یا خاد  مری  کماب م  خوادیا  ، کاردسم  درست مل  کلردا  ، ملمع  تماشلا مل       

کردا  وخمع  کارهای داگر ادجام م  دادا  یلا سلرهای خمملیه ، وچشل  هلای خملره روی       

صفحه های تعفن همراه وتب لت م  گذرادنی داراحت م  شوم.ای کار یا آگاه  در زام له ،  

ات خادواده ها وتار مریمان ، کودکان ودوزوادان از چمزهای تازه یهمر ومفمی تر دظارت ومیار

 اسمفاده دماام .
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