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Abstract 

 

Background and purpose: The risks of exposure to digital media in children are increasing in 

Iran and worldwide. This study aimed at evaluating the screen time of digital media and its association 

with behavioral problems in preschoolers. 

Materials and methods: A cross-sectional correlational study was performed in 274 preschoolers 

selected via randomized cluster sampling in two centers covered by the Ministry of Education and  

two centers supervised by Welfare Directorate in Kerman, Iran during the academic year 2018-2019. 

Demographic information was obtained and Rutter Children's Behavior Questionnaire-Parent version was 

administered. 

Results: In this study, 76.4% of the children used digital media more than two hours per day and 

the usage rate of the 23.6% was less than two hours per day. Child's gender and mother's employment and 

educational level were significantly associated with children screen time (P<0.05). Total score for 

behavioral disorders and the aggression dimension were clearly associated with time spent viewing 

television (P<0.05). Playing with a tablet device more two hours per day was significantly related to anti-

social behaviors (P<0.05). Moreover, playing with a smartphone for over two hours per day was 

significantly related to anxiety, anti-social behaviors, and total score for behavioral problems (P<0.05). No 

significant difference was found between the mean scores of the Rutter scale and screen time (P>0.05). 

Conclusion: According to this study, restricting the time spent on any form of digital media can 

be effective in reduction of behavioral disorders in children. 
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 ـدرانــازنــي مكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (958-969)    9911سال    مهر   981ه شمار   سي امدوره 

 951      9911، مهر  981دوره سي ام، شماره                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                         

 گزارش کوتاه

 هاي ديجيتال و ارتباط آن با ارزيابي ميزان استفاده از رسانه

 كودكان اختالالت رفتاري در
 

       1یشهربابک یاسالم نیمه

       2یعاطفه احمد

      1یعبدالرضا صباح

 3یصالح امیپ

 چکیده
مطالعه  نیاست. هدف ا شیرو به افزا رانیو ا ایدر دن تالیجید یهاض استفاده خردساالن از رسانهعوار و هدف: سابقه

و تبلت( و ارتباط آن با اختتلل رفتتاری در دوددتان م طت   لیباوم ون،یزیهای دیجیتال )تلوارزیابي میزان استفاده از رسانه
 باشد.يم يپیش دبستان

بتر  يتصتادف یخوشته ا یریگده با روش نمونه ،عه م طعي از نوع همبستگي بوداین مطالعه یك مطال ها:مواد و روش
در دو مردز تحت پوشش آموزش و پرورش و دو مردتز تحتت نرتاره بسزیستتي  يدبستان شیخردسال محصل پ۴۷۲ یرو

گرافیتك و اطلعتاه دمو یها ههای مورد استفاده شامل پرسشنامانجام شد. پرسشنامه 8۷-89 يلیشسر درمان در سال تحص
 بود. (Rutter)اختلاله رفتاری دوددان راتر

ستاعت در روز داشتتند. سنستیت  ۴تتر از ساعت و ب یه دم ۴تر از میزان استفاده بیش درصد از دوددان ۲/۷7 ها:یافته
تتال های دیجیدودک، شاغل بودن مادر و میزان تحصیله وی ارتباط معني داری با میزان ساعت استفاده دودک از رسانه

 . نمره دل اختلاله رفتاری و بعد پرخاشگری آن ارتباط واضحي با میتزان استتفاده از تلویزیتون داشتت(P >50/5) داشت
(50/5< P) ساعت از تبلت در روز با رفتارهای ضد استماعي ۴. استفاده بیش از (50/5< P)  ستاعت از موبایتل  ۴و استفاده بتیش از

میتانگین  ارتبتاط آشتراری داشتتند. م ایسته (P >50/5) تماعي و نمره دل اختلاله رفتاریدر روز با اضطراب، رفتارهای ضد اس
 .(P <50/5) های دیجیتال تفاوتي نشان ندادهای مختلف پرسشنامه راتر بر حسب ساعت استفاده دلي از رسانهنمراه حیطه

توانتد در های دیجیتتال متيیك از رسانه با توسه به نتایج، محدود دردن سداگانه و اختصاصي استفاده از هر استنتاج:
 داهش اختلاله رفتاری در دوددان موثر باشد.

 

 اختلل، مده زمان استفاده از رسانه تصویری، رسانه های دیجیتال، دودک، پیش دبستان، رفتار واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
رستتانه ابتتزار ارتبتتاط استتت و وستتیله ای استتت دتته 

فسوم مورد نرر خود )پیام( فرستنده به دمك آن معنا و م
اگرچه رسانه ستبب افتزایش  دند.را به گیرنده منت ل مي

تر به اطلعاه و آشنایي ارتباط استماعي، دسترسي بیش
شود اما نگراني ها ميبا عاداه استماعي و فرهنگي انسان

 .از استفاده ناصحیح از آن افزایش یافته است
 

 :payamjudo@yahoo E-mail   بیمارستان شسید بسشتي ،درمان يشگاه علوم پزشردان: درمان-پیام صالحی مولف مسئول:
 رانیدرمان، درمان، ا يپور، دانشگاه علوم پزشر يافضل يدانشرده پزشر ،يروانپزشر گروه، یو موسسه نوروفارمادولوژ نسینوروسا  اهیمردز تح  ار،یدانش .1
 رانیدرمان، درمان، ا يدر سلمت، دانشگاه علوم پزشر يپژوه ندهیر سلمت، پژوهشرده آموثر ب يعوامل استماع  اهیمردز تح  ار،یاستاد .۴
 رانیدرمان، اروانپزشري، دانشرده پزشري افضلي پور، دانشگاه علوم پزشري درمان،  گروهرزیدنت روانپزشري،  .3

 : 31/۲/1388تاریخ تصویب :               35/11/1389تاریخ ارساع سست اصلحاه :            17/11/1389 تاریخ دریافت 
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 هاي ديجيتال و ارتباط آن با اختالالت رفتاريرسانه
 

 9911، مهر  981دوره سي ام، شماره                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              961

پذیری طب اه مختلتف ستني و استمتاعي در آسیب

 است؛ دوددان دم سن و ستال ها با هم متفاوهم ابل رسانه

متورد  .(1)ها دارنتدتری در برابر رسانهپذیری بیشآسیب

غفلت قرار گرفتن در دوددي، بتزر  شتدن در محتی  

تر از خت  ف تر سامعته، تحصتیله درآمتد پتایینناامن، 

تر والدین و اختلاله روانپزشري همه با دو موضوع دم

در  .(۴)انتدمیزان زمان تماشای تلویزیتون در ارتبتاط بوده

دو دهه گذشتته ستن شتروع بته استتفاده از رستانه بستیار 

 دتاهش تلویزیتون تماشتای سسم اگرچه. داهش یافته است

 دوددان در سدید هایفرم پلت از دهاستفا سسم اما یافته

 ست ف . امروزه(3)یافته است افزایش شده به سال 9 زیر

 بترای دیجیتتال رستانه از استتفاده برای شده توصیه زمان

 روز در ستتاعت یتتك از بتتیش نبایتتد ستتال ۴-0 دوددتان

 بتا دوددتان در رستانه از حتد از بتیش استتفاده .(۲)باشد

 ، تاخیرهتای(0-9)وابانواع اختلاله خ اختلاله خوردن،

شتتناختي، زبتتاني، احساستتي، استمتتاعي و رفتتتاری همتتراه 

 ستطح دبستاني، افزایش پیش دوددان در .(۲،8،15)است

 ستلمت ترپتایین هایشتاخ  با الرترونیري رسانه مصرف

 عتاطفي، توسته، ستلوک، اسرایتي و لهمشر حوزه در

هوشي،  بسره داهش ،(11-13)خانوادگي ضعیف عملررد

 همتراه هیجاني و عملررد تحصیلي هوش و استماعي هوش

. در ایتن مطالعته ستعي بتر نشتان دادن تت ثیر (1۲،10)است

ها با اختلاله های دیجیتال و ارتباط آناستفاده از رسانه

 رفتاری در دوددان م ط  پیش دبستاني شده است.
 

 هامواد و روش
مطالعتتتتتتتته حاضتتتتتتتتر )شناستتتتتتتته اختتتتتتتتل  

IR.KMU.AH.REC.1397.109)  یك مطالعه م طعتي از

ورود شامل دوددان م ط  معیار . باشدنوع همبستگي مي

پیش دبستاني شسر درمان ده در یري از مرادز آمتوزش 

مشتتلول بتته  138۷-89و پتترورش یتتا بسزیستتتي در ستتال 

ها برای پردردن پرسشنامه تحصیل بوده اند و والدین آن

دهتي بته رضایت داشتند، بود و معیار خروج عتدم پاستخ

  درصد سوااله پرسشنامه بود. 15بیش از 

ای و حجم نمونه صوره خوشهگیری بهروش نمونه

 ۴555نفتتر بتتود. حجتتم سامعتته بتته دستتت آمتتده از  ۴۷۲

   باشد.سزیستي و آموزش و پرورش ميدودک در مرادز ب

های متتتورد استتتتفاده شتتتامل پرسشتتتنامه پرسشتتتنامه

اطلعتاه دموگرافیتتك و پرسشتنامه اختتتلاله رفتتتاری 

  دتته (17)ستتوال( بتتود 31-)فتترم والتتدین 1دوددتتان راتتتر

و  ۷7/5و همبستتتگي بتتا فتترم والتتدین  ۷۲/5بتتا پایتتایي 

 در ایتتتران  99/5و ویژگتتتي  8۷/5حساستتتیت آزمتتتون 

 هتتا آوری دادهپتتس از سمتت . (1۷)گتتزارش شتتده استتت

 سستت م ایسته میتانگین متلیرهتتای دمنتي بتین دو گتتروه 

از آزمون تي مست ل استفاده شد. سست م ایسته فراوانتي 

 متلیرهتتای دیفتتي بتتین دو گتتروه، از آزمتتون مجتتذور 

دتای استتفاده شتد و در مجمتوع سستت تحلیتل آمتتاری 

بتته دتتار گرفتتته شتتد )ستتطح  ۴5نستتخه  SPSSافتتزار نتترم

 .(P <50/5 یدارمعني
 

 و بحث یافته ها

های هتای استتفاده از رستانهدر ابتدا مجموع ستاعت

 تتتر از ستتاعت و بتیش ۴تتر از دیجیتتال بتته دو گتروه دتتم

 ای ستتاعت ت ستتیم و ارتبتتاط آن بتتا متلیرهتتای زمینتته ۴

ستاعت از  ۴تر از بررسي شد و دیده شد پسراني ده بیش

دختتتران طتتور واضتحي از دردنتد بتهرستانه استتفاده متتي

تر بودند. سطح تحصیله بتاالتر و خانته دار بتودن بیش

ها در دوددتان تر استفاده از رسانهمادران با ساعاه بیش

داری داشتت امتا بتا ستطح تحصتیله پتدر رابطه معنتي

هتتای ارتبتتاط نداشتتت. ارتبتتاط بتتین نمتتره دتتل و حیطتته

آورده شده استت و  1-3های شماره پرسشنامه در سدول

میتتزان استتتفاده دوددتتان در ستتن قبتتل از نشتتان داد دتته 

باشتد و ایتن در مدرسه در سمعیت مورد مطالعه بتاال متي

حالي است ده مطالعاه، تادید بر محتدود دتردن زمتان 

استفاده از ابزارهای بتا صتفحه نمتایش خصوصتا در ایتن 

 .(19-۴1)رده سني را دارند

 

                                                 
1. Rutter Children Behaviour Questionnaire for Parents 
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 و همکارانی شهربابک یاسالم نیمه     

 969      9911، مهر  981دوره سي ام، شماره                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                         

 کوتاهگزارش 

های مختلف پرسشنامه م ایسه میانگین نمراه حیطه :1شماره  جدول

 راتر بر حسب ساعت استفاده از تلویزیون
 

 سطح معني داری خطای معیار میانگین تلویزیون میزان استفاده از حیطه

 ۴۲/5 ۲8/۴ ساعت ۴دمتر از  پرخاشگری
559/5 

 19/5 30/3 ساعت۴بیشتر از 

 18/5 1۴/۴ ساعت ۴دمتر از  اضطراب
۴51/5 

 13/5 ۲3/۴ ساعت ۴بیشتر از 

 59/5 ۲8/5 ساعت ۴دمتر از  ناسازگاری استماعي
000/5 

 57/5 00/5 ساعت ۴بیشتر از 

 18/5 09/1 ساعت ۴دمتر از  رفتارهای ضد استماعي
۲7۲/5 

 1۴/5 ۷/1 ساعت ۴بیشتر از 

 59/5 09/5 ساعت ۴دمتر از  دمبود توسه
780/5 

 57/5 7۴/5 ساعت ۴بیشتر از 

 09/5 ۴9/۷ ساعت ۴دمتر از  امتیاز دلي پرسشنامه راتر
5۲8/5 

 ۲1/5 ۷1/9 ساعت ۴بیشتر از 

 
های مختلف پرسشنامه م ایسه میانگین نمراه حیطه :2شماره  جدول

 اتر بر حسب ساعت استفاده از تبلتر
 

 سطح معني داری خطای معیار میانگین تبلت میزان استفاده از حیطه

 10/5 53/3 ساعت ۴متر از د پرخاشگری
۴59/5 

 ۷3/5 9۴/3 ساعت ۴بیشتر از 

 11/5 31/۴ ساعت ۴دمتر از  اضطراب
00۷/5 

 ۲۷/5 09/۴ ساعت ۴بیشتر از 

 0۴/5 00/5 ساعت ۴دمتر از  ناسازگاری استماعي
15۴/5 

 1۲/5 ۴8/5 ساعت ۴بیشتر از 

 15/5 ۷3/1 ساعت ۴دمتر از  رفتارهای ضد استماعي
5۲0/5 

 ۴7/5 11/1 ساعت ۴بیشتر از 

 05/5 75/5 ساعت ۴دمتر از  دمبود توسه
۴۷0/5 

 ۴3/5 9۴/5 ساعت ۴بیشتر از 

 30/5 ۴۲/9 ساعت ۴دمتر از  امتیاز دلي پرسشنامه راتر
۷۷3/5 

 ۴7/1 7۲/9 ساعت ۴بیشتر از 

 
های مختلف پرسشنامه م ایسه میانگین نمراه حیطه :3شماره  جدول

 ر حسب ساعت استفاده از موبایلر برات
 

 سطح معني داری خطای معیار میانگین موبایل میزان استفاده از حیطه

 10/5 5۲/3 ساعت ۴دمتر از  پرخاشگری
۴70/5 

 70/5 85/3 ساعت ۴بیشتر از 

 11/5 ۴9/۴ ساعت ۴دمتر از  اضطراب
5۴0/5 

 ۷5/5 0۲/3 ساعت ۴بیشتر از 

 05/5 0۴/5 ساعت ۴ دمتر از ناسازگاری استماعي
۴0۴/5 

 31/5 85/5 ساعت ۴بیشتر از 

 15/5 70/1 ساعت ۴دمتر از  رفتارهای ضد استماعي
5۲3/5 

 75/1 ۷۴/۴ ساعت ۴بیشتر از 

 05/1 71/5 ساعت ۴دمتر از  دمبود توسه
۷۷۲/5 

 ۴۲/5 0۲/5 ساعت ۴بیشتر از 

 3۲/5 1۴/9 ساعت ۴دمتر از  امتیاز دلي پرسشنامه راتر
5۲۴/5 

 0۴/1 73/11 ساعت ۴بیشتر از 

 

اما اختلاله رفتاری، تطتاب ي وختواب بتا محتدود 

دتتردن ستتاعاه استتتفاده از ابزارهتتای بتتا صتتفحه نمتتایش 

استتفاده از تلویزیتون از دو رستانه  (.۴۴)گردنددنترل مي

تتر بتود دته متاستفانه استتفاده غیتر معمتول از دیگر بیش

 ، ترلم، توسته، شتناختيتلویزیون سبب اختلاله تحصیلي

. از (۴1،۴3)شوددبستاني ميو عملرردی در دوددان پیش

 طرف دیگر اضطراب، رفتارهای ضد استمتاعي، اختتلاله

ساعت در روز از موبایل  ۴دلي رفتاری با استفاده بیش از

ارتباط واضتحي را بیتان دترد. مطالعتاه دیگتر نیتز ایتن 

پدیده را با بیش فعالي و دم تتوسسي، اختتلل ستلوک، 

طتتور دلتتي مشتترله رفتتتاری در ارتبتتاط ختتواب و بتته

ای دته در دشتور آلمتان در . در مطالعته(۴۲،۴0)انتددیده

سنین پیش دبستاني انجام شد، نشان داده شد ده استتفاده 

وره سني رو به افزایش است از موبایل در دوددان این د

تر این های با سطح استماعي اقتصادی پایینو در خانواده

 .(۴7)تر بوده استمیزان استفاده بیش

در مطالعه حاضتر رفتارهتای پرخاشتگرانه بتا میتزان 

داری معنتتي بتاالی ستاعاه استتتفاده از تلویزیتون ارتبتاط

داشتت. در مطالعتاه دیگتر دیتده شتد افتزایش ستتاعاه 

های مبتني بر تصویر بتا دتم تتوسسي در استفاده از رسانه

داری دارد در حتالي دته دوددان این سن ارتبتاط معنتي

این ارتبتاط بتا رفتارهتای تستاسمي دوددتان در ارتبتاط 

و مشرله رفتاری با افزایش زمان استفاده بته  (۴۷)نیست

نتتتایج ایتتن  (.۴9)یرمعنتتاداری افتتزایش داشتتتصتتوره غ

مطالعه نیز با نتایج مطالعه ما یعني رفتارهای ضداستماعي 

باشتد. سازی( همسو متيو پرخاشگرانه )رفتارهای بروني

 های تصتویری قرارگترفتن درافزایش در معترض رستانه

تر خودتنریمي پیش دبستاني با رفتارهای ضعیف دوددان

هتای متادران ایتن در گتزارشمرتب  است دته ایتن امتر 

یري از عوامل متوثر در  .(۴8)دوددان روایت شده است

بتتروز مشتترله رفتتتاری در دوددتتان الگتتو بتترداری از 

هتتای دیجیتتتال طریتتت تماشتتای تلویزیتتون و ستتایر رستتانه

با توسه به نتایج موسود در عوارض هر دتدام  .(35)است

هتا در ها، به محدودسازی استفاده از همه رستانهاز رسانه

 گردد.دبستاني تادید ميسن پیش
 

 سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت تح ی تاه و فنتاوری دانشتگاه 

برای حمایت از این طرح به شتماره  علوم پزشري درمان

 نسایت تشرر به عمل مي آید. 8۷555۴00
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