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هدف از نگارش مقالۀ حاضر، بررسى پديدۀ اعتياد به تلفن همراه و پيامدهای آن بر كاربران 
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  مقّدمه و طرح مسئله

عنوان يك وسيلۀ ارتباطى مهم در دسترس همـه قـرار دارد و نقـش آن  امروزه تلفن همراه به

قبل از اين كه موبايل پا به عرصۀ وجـود گـذارد، . ها بسيار قابل توجه است در زندگى انسان

سـتخوش تغييـرات زيـادی پيروز ميـدان بودنـد و از آن زمـان تـاكنون نيـز دهای ثابت  تلفن

تنها از اهميت ايـن وسـيله كمتـر نشـد،  های گوناگون، نه با ورود موبايل نيز در مدل. اند شده

تری را به خدمت گرفته است، اما اين وسيله مفيـد و  های گسترده روز نيز كارايى به بلكه روز

تلفـن . )128: 1391 زاده، حسـين(هـا دارد  كارآمد تأثيرات منفى بسيار زيادی بر سـالمت انسـان

ای در ميـان مـردم  جمعى، جايگـاه ويـژه يك وسيله ارتباطعنوان  همراه در چند دهه اخير به

اجتمـاعى  چنين معضالت كرده است كه پيامدهای استفادۀ نادرست آن و همويژه جوانان پيدا  به

در . )18: 1388سـبحانى نـژاد و همكـاران، (گيـرد  ناشى از آن در اين مقاله مورد بررسى قرار مـى

هـا و تبعـات  ابتدا ارائۀ توصيفى اجمالى از چگونگى ورود تلفن همـراه، بـه بررسـى آسـيب

زيستى و اجتماعى آن بر روی كاربران در دو بخش پرداخته شـده و در پايـان نيـز بـه ارائـه 

اهميـت ايـن موضـوع . داخته خواهد شـدكارهايى در جهت حل اين آسيب اجتماعى پر راه

های ايـن عصـر جديـد  ترين نشـانه كه تلفن همراه در كنار اينترنـت، از اصـلى رو است ازآن

های اجتماعى، تلفن همراه را ناديـده گرفتـه يـا كمتـر بـه آن  گرچه غالب پژوهش. باشد مى

شـناختى در ايـن حـوزه هسـتيم  اند، امـا بـه تـازگى شـاهد افـزايش مطالعـات جامعه پرداخته

بردن به فضای مجـازی، حكايـت از رفتـار  پناه  ؛ چراكه مقوله)39: 1390نژاد،  محمديان و ياسمى(

بردن به فضاهای مجازی  جوانانى دارد كه به دليل دشواريافتن تنفس در فضای جامعه، با پناه

رو  وبـههـا ر هايى كه در محـيط بـا آن كامى كوشند دمى فارغ از تلخ مى... كردن و مانند چت

شـود،  طور كه به سن جوانان افـزوده مـى درواقع، همان .)28: ب1387منطقى، (هستند، بياسايند 

شدن، تغييراتى در ارتباطات ايجاد  كند و فرايند مستقل الگوهای ارتباطاتى شروع به تغيير مى

كـه  تنها خود فرهنگـى را بـه وجـود آورده اسـت، چنان براين اساس، تلفن همراه نه. كند مى

انـد، بلكـه در فرهنـگ جوانـان نيـز   ناميده» هفرهنگ تلفن همرا«آن را  1برخى از نويسندگان

طور كلـى و  فنـاوری اطالعـاتى و ارتبـاطى بـه. )2: 1391كوثری و ديگران، (تأثير گذاشته است 
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، در زنـدگى فـردی و )1990اواخر دهـه (طور خاص، از زمان رشد سريع آن  تلفن همراه به

جوانـان، . ان تبديل شده استاجتماعى بشر، جايگاهى قدرتمند پيدا كرده و به فناوری جوان

عنوان پيشـگامان اقتبـاس و  كنندگان عمده فناوری تلفـن همـراه هسـتند و اغلـب بـه مصرف

تـرين وسـيلۀ ارتبـاطى در  تلفـن همـراه از نظـر جوانـان، مهم. شـوند تكامل آن محسـوب مى

. وسـيلۀ ارتبـاطى خصوصـى تبـديل شـده اسـت زندگى روزمره محسوب شـده و امـروزه به

تواننـد امـور خـود را مـديريت كـرده و بـه حلقـۀ بالفصـل  ز طريق تلفن همـراه مىجوانان ا

تلفـن همـراه، بخـش عظيمـى از عناصـر هـويتى جوانـان را . خانواده و دوستان متصل شوند

هايى  توان از طريق رنگ گوشى، تصاوير، موسيقى و يا فايل طوری كه مى دهد به تشكيل مى

عطادخـت و (بـه شخصـيت و هويـت آنهـا پـى بـرد  كه در گوشى تلفن همـراه خـود دارنـد،

  ای كـه از  هـای مثبـت، موبايـل در طـى يـك دهـه اما بـا تمـام ويژگـى. )123: 1393همكاران، 

گذرد، چنان آثار فرهنگى و اجتماعى گسترده و عميق در جوامـع بشـری بـه جـا  عمرش مى

شـده اسـت گذاشته است كه اين امر خود موجب پيدايش تحوالت شگرف در رفتـار بشـر 

  . )32: 1391رحيميان، (

ای ماهيت انحرافى داشته باشند و هم عـاملى  توانند از نظر حرفه ها، هم مى درواقع، رسانه

ترتيب، رواج تلفن همراه  بدين. )286: 1390محسنى،(در زمينۀ توسعۀ انحرافات اجتماعى باشند 

های  تـأثيرات، از دغدغـهچگـونگى ايـن . گـذارد رهاى اجتماعى تأثير مىدر جامعه بر هنجا

ها  های ثابت نيـز ايـن دغدغـه در زمان گسترش تلفن. مهم كارشناسان مسائل اجتماعى است

، يـك كميتـۀ تخصصـى كـه بـه تـأثير اختراعـات جديـد بـر 1926در سال . اند وجود داشته

اين كميته، سؤاالتى را مطرح . پرداخت، تلفن را موضوع كار خود قرار داد زندگى مردم مى

كنـد يـا  تر مى ها را تنبـل آيـا تلفـن، انسـان: ها بپردازد؛ از جمله اين كـه د و كوشيد به آنكر

تر؟ آيا تلفن، به زندگى خانوادگى و ديد و بازديدهاى دوستانه لطمه خواهد زد؟ همين  فعال

 )26: 1386زاده،  ذكايى، ولـى(ها و يا نظاير آن، امروزه در مورد تلفن همراه مطرح است  دغدغه

منظور اهميّت آثار نامطلوب استفاده از تلفن همراه و ضرورت توّجه بـه ايـن مسـئله بـه  ينبد

جهت اهميّت روزافزون استفاده از تلفن همراه و دسترسى به آن برای انجام امور زندگى در 

دنيای مدرن سبب گرديد تا در اين نوشتار از ميان آثار نامطلوب اسـتفادۀ نامناسـب از تلفـن 

های زيسـتى و اجتمـاعى آن بـر كـاربران جـوان مـورد  ياد به تلفن همراه و آسيبهمراه، اعت
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بررسى قرار گيرد تا تبعات تلفن همـراه را بهتـر شـناخته و در پـى كنتـرل آن برآمـد و يـا از 

  گيری آن پيشگيری كرد؟ شكل

  چارچوب نظری پژوهش ) 2

به اينترنت چيسـت و چـرا  گرايش در تبيين تأثيرگذاری پديدۀ اينترنت در مورد اين كه علل

گسـيختگى  شـوند و در معـرض خطـر از هم مند از آن، دچار مشـكل مى برخى از افراد بهره

های مختلفى مطـرح شـده  گيرند، ديدگاه قرار مى... روابط اجتماعى، اضطراب، افسردگى و

فمن، گـا. شود اشاره مى 3و گسر 2گيدنز 1گافمن،: ها مانند كه در اين نوشتار به برخى از آن

پردازان اجتماعى نيمۀ دوم قرن بيستم و از دانشمندان مشهور و بـه نـام مكتـب  يكى از نظريه

او با نوآوری و پژوهش در نظريۀ كنش متقابـل نمـادين، ايـن نظريـه را بـرای . شيكاگوست

گــافمن، عبــارتى بــه نــام «. شناســى آمريكــا تبــديل كــرد ها بــه نظريــۀ مســلط در جامعه ســال

ها برگرفته است و اولين بـار توسـط  دارد كه اين اصطالح را از يونانى» داغ« و يا 4»استيگما«

ای غيرعـادی و ناپسـند  داشت كه برای اشاره به نكتـه  ای اشاره آنها، داغ ننگ به عالئم بدنى

توصـيف مجـازی كـه . )29: 1386گـافمن، (شـد   درخصوص وضعيت اخالقى فرد مطـرح مـى

آورنـد را  به عمل مى» چت روم«شخصيتى خود در فضای های رفتاری و  كاربران از ويژگى

دسـتى در گـرفتن اطالعـات،  تـالش بـرای پيش. ها تبيين كـرد توان با توجه به اين گزاره مى

آميز و يا نادرسـت از برخـى  شناسايى اوليه از مخاطب گفتگو، توصيف انتخابى و گاه مبالغه

سـويى بـرای جلـب پشـتيبانى و  همدادن همدردی و  های رفتاری و شخصيتى و نشان ويژگى

هــای  دهندۀ تــداركات و آمادگى های نشــان حمايــت عــاطفى مخاطــب ازجملــه زمينــه

ماهيـت غيـر رو درروی . خـود هسـتند» صـحنۀ روی«افـراد، بـرای نمـايش » ای صـحنه  پشت«

توانـد انگيـزۀ بيشـتری را بـرای كـاربران آن در  چنين مى ارتباطات الكترونيكى اينترنتى، هم

هويـت، رفتارهـای آزمايشـى و ارايـۀ تصـويری غيرواقعـى فـراهم سـازد كـه ريسـك  بازی
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ای  شناسـى نمايشـنامه موضـوع جامعه. )26-27: 1386ذكـايى،( »در آن كمتر است» شرمندگى«

دهد كه  ای است كه فهم مشترك از واقعيتى به ما مى گافمن، خلق، نگهداری و ابداع معانى

برای ارايـۀ تصـويری مشـترك و واحـد از واقعيـت ) عىچه فردی و چه جم(به وسيلۀ مردم 

در بازی، بازيگران سعى دارند تا نقش خاصى را از جهـان . )2008كيويستو، (ايجاد شده است 

لذا، در تمام مدت بازی از گفتگـو، اشـارات و حركـات، . اطراف به تماشاگران منتقل كنند

جديدی را برای حضار ترتيـب دهنـد كنند تا واقعيت   داشتن و مناسك ديگر استفاده مى نگه

درواقـع، كـنش متقابـل نـزد گـافمن، . )62ــ61: 1390ايمان و مرادی،(كه مورد توجه آنها باشد 

دهنـد و  هـای يكـديگر نسـبت مى ها و واكنش تحت فرمان معناهايى است كه افراد به كنش

است كـه مـردم بـه هايى   ها و تفسيرها و انگ ها، تعريف اين معناها، همان نمادها يعنى ژست

تـر هسـتند  از خـود كـنش بـه مراتـب مهم) معناهـا(ها  دهند و اين انگ يك كنش نسبت مى

خواهـد از خـود   نقش، تصويری ويژه است كه يك بـازيگر مـى. )57: 1387صديق سروستانى،(

ها، كنشـگرانى هسـتند كـه  گافمن، بر اين بـاور اسـت كـه انسـان. )2008كيويستو، (نشان دهد 

چون هر كسى به . كارانه است گيرند كه برخى مواقع برای آنها فريب  به خود مى نوعى اجرا

وی بـاور دارد . باشـد دنبال دستكاری نقش، زمينه، اجرای خود برای رسيدن به اهـدافش مى

كه در نمايشنامه تأكيد بر اين است كه چگونه افراد به مديريت احساس و ايفای نقش خـود 

بـاره نظـر   چنين گيـدنز نيـز در اين هم. )66: 1390ه نقل از ايمان و مـرادی،ب 2003ترنر، (پردازند  مى

های جديـد ماننـد مـاهواره، تلويزيـون و اينترنـت در  مشابهى دارد؛ او معتقد است كه رسانه

كردن افراد دارند و افراد وقـت بسـيار  در فرآيند اجتماعى  جوامع پيشرفته، نقش بسيار مهمى

ها با القای اين احساس كه آنچه انتقال  رسانه. دهند ها اختصاص مى هزيادی را برای اين رسان

تواننـد هنجارهـای اجتمـاعى را تقويـت  دهند، همان بازتاب راستين جامعه است؛ هم مى مى

های  ها يكــى از سرچشــمه درواقــع، رســانه. تواننــد آنهــا را مخــدوش ســازند كننــد و هــم مى

معيدفر، صـبوری خسروشـاهى، (آيند  راد به شمار مىگوناگون تعيين هنجارهای اجتماعى برای اف

1390 :75(.  

عنوان شــرايط ناشــناخته و پيامــدهای  گيــدنز معتقــد اســت انــواع جديــدی از بحــران بــه

ناهدفمند در فرايند ارتباطات محلى و جهانى از سوی ابزارهای فناورانه جديد ارتباطى بروز 

هـايى همچـون   رسـانه. وجـود نداشـت كـه تـا پـيش از ايـن )14: 1380اسـلوين، (كرده اسـت 
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به اعتقـاد . كنند تلويزيون، سينما، ماهواره و اينترنت، انسان را درگير يك تجربه باواسطه مى

گيدنز، اين مسئله با دگرگونى در مفاهيم زمان و مكان، با تغيير در اشكال جديد ارتبـاطى و 

های جديد شـده  ار و هويتهای ناپايد جديد هويت، موجب پيدايش ذهنيت با ايجاد مراجع

انـد   های اجتماعى و سياسى متفاوتى در عرصۀ اينترنت ظهور يافته بر اين اساس، گروه. است

هـای فـردی و روابـط  كه با زبان خاص خود، تعلقات اجتمـاعى، اعتقـادات فرهنگـى هويت

ها  گيدنز در بحث هويت شخصـى بـر نقـش رسـانه. )Lam, 2004: 4(كنند  قدرتى را ايجاد مى

طيـف . های زندگى گونـاگون را دارنـد در تبليغ سبك ها نقش مهمى  رسانه. ورزد تاكيد مى

شـوند،  ها طـرح مى های زنـدگى كـه در رسـانه ای آرمانى سـبك  های زندگى يا گونه سبك

ند كـه افـراد قاعـدتاً ای هست های زندگى تر از سبك شايد محدود باشند ولى باز هم گسترده

ها، درك فـرد از روابطـش را تغييـر  رسانه. افتند ها مى در زندگى روزمره خود، در قالب آن

كننـد فقـط بازتـابى از جهـان  ها در جامعه منتشـر مى اطالعات و افكاری كه رسانه. دهند مى

. سـتدادن جهان اجتمـاعى ا اجتماعى نيست، بلكه يكى از عوامل و نيروهای موثر در شكل

های انتخـاب مـا را مشـخص  ها در بازانديشى مدرن، نقشى محوری دارند و گزينه اين رسانه

بـه نقـل از معيـدفر، صـبوری  25: 1384گيدنز، (كنند  های زندگى را به ما معرفى مى كرده و سبك

  .)76ـ 75: 1390خسروشاهى، 

خـاص و عـام  شود تا ميزان روابط اجتمـاعى فـرد بـا ديگـرانِ  درواقع، اينترنت سبب مى

كمتر گردد و چارچوب زندگى اجتماعى را سست كرده، باعث ايجاد فردگرايـى مفـرط و 

دهـد  شود كه اين مسئله در صورت تداوم، نوعى ناامنى را نيز شـكل مى انزوای اجتماعى مى

نيز چندان به پيامدهای تلفن همراه » گسر«شناسان مانند  گروهى از جامعه. )682: 1386گيدنز، (

فكرانش آن است كـه ورود آن  نگرانى عمدۀ گسر و هم. ندگى جوانان خوشبين نيستندبر ز

ها در خانواده، هم بـه لحـاظ هنجـاری و هـم بـه  به زندگى جوانان باعث تضعيف روابط آن

صورت كه تلفن همراه در بين جوانان وضـعيتى بـه  بدين. لحاظ شناختى، ادراكى شده است

» زبـان مشـترك«تقابل، درك متقابل، و رسـيدن بـه يـك مآورد كه در آن تفاهم  وجود مى

ميان اعضای خانواده دشوارتر خواهد شد؛ زيرا هر عضو خانواده، الگوهـای خـاص خـود را 

تلفـن همـراه بـه هـر . دهـد به دور از چشم و مشاهدۀ ديگران به وجود آورده و پـرورش مى

ــن امكــان را مى ــاربری اي ــته  ك ــه ارتباطــات خــاص خــود را داش ــد ك ــدهده ــد، اي ها و  باش



  161  تلفن همراه؛ تهديدها و تبعات زيستى آن در ميان جوانان

هايش را تنها با دوستان و شبكۀ ارتباطى خود در ميان بگذارد، الگوهای رفتـاری را  برداشت

  ... .از شبكۀ ارتباطاتش اخذ كند و

پذيری فرزنـدان و ارائـۀ تجـارب و هنجارهـای مناسـب  بنابراين قدرت والدين در جامعه

پيامـدهای منفـى تلفـن همـراه بـر درمجمـوع، گَسـر، . شود ها بيش از گذشته مختل مى بدان

های ارتباطى بيرونى هر  كاهش اطالع والدين از شبكه: شمرد زندگى كاربران را چنين برمى

جمعـى و تبـادل اطالعـات و تجربيـات ميـان  يك از اعضای خـانوادۀ خـود، كـاهش روابط

 شدن روابط اعضای خانواده در ارتباط با موضوعات خاصى كـه جوانان، شخصى و دو نفره

گسر معتقد است كه بـا . )19: 2004گسر، (... های جمعى و گيری آيد، كاهش تصميم پيش مى

پيدايش تلفن همراه، حجم كلى ارتباطات بشری افزايش يافته، ولى كيفيـت ايـن ارتباطـات 

به عنوان مثال، نوشتن يك پيامك ممكن اسـت در ظـاهر بيـانگر . چندان افزايش نيافته است

يان افراد جامعه باشد، اما بايد توجه داشـت كـه ايـن نـوع ارتباطـات، وجود ارتباطات قوی م

  های اصـلى كـنش متقابـل انسـانى اسـت؛ فاقـد صـدا و مكالمـۀ صـوتى  فاقد برخى از مؤلفه

ــتقيم و  ــاس مس ــد تم ــت، فاق ــى اس ــان حركت ــره و زب ــان چه ــدن و زب ــان ب ــد زب ــت، فاق   اس

» گسـر«و » ولمـن«سـانى چـون شنا در ايـن زمينـه، جامعه. نمايش عواطف و احساسات است

تدريج توانايى آنهـا  كنند كه رواج نگارش پيامك كوتاه در نوجوانان و جوانان به تأكيد مى

بـه . دهـد را در كنش متقابل و حضـوری و نيـز در ارتباطـات كالمـى و شـفاهى كـاهش مى

عبارتى با پيامك، مهارت ارتباطات مسـتقيم و كالمـى، نسـل آينـده در معـرض خطـر قـرار 

  .)54:  2002گسر، (گيرد  ىم

  چگونگى ورود تلفن همراه ) 3

وجـود داشـته  1876در سـال » گراهام بل«ارتباطات از راه دور، از زمان اختراع تلفن توسط 

های  هـای متفـاوت و فاصـله با وجود تلفن، ارتباط زنده و مستقيم ميـان مـردم از مكان. است

در تغييـر بنيـادين شـيوۀ ارتبـاط انسـانها بـا تلفـن همـراه، دومـين گـام . پذير شد دور، امكان

، به نقل 60-357: 1988هاوكينك، (تلفن همراه، جهشى كيفى و گامى مجزاست . يكديگر است

ها، يـك نقطـۀ اوج دارد،  اگر بپذيريم كه هر نسلى از رسانه. )39: 1390نژاد،  از محمديان، ياسمى

تلفـن همـراه در ابتـدا وسـيلۀ . ى دانسـترسان توان نقطۀ اوج نسل سوم پيام تلفن همراه را مى
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هـای  ای بود كه در ارتش به كـار گرفتـه شـد؛ ابـزار سـادۀ ارتبـاطى بـرای ماجراجويى ساده

ــين ســربازان ــاالت متحــدۀ آمريكــا در ســال . كوچــك ب ــن در اي ــين تلف توســط  1946اول

ــگاه« ــل آزمايش ــای ب ــال » ه ــاری آن در س ــدمات تج ــل از خ ــين نس ــه و اول در  1981عرض

بـه مـرور بـرای آن، . سرعت در تمام دنيـا گسـترش يافـت ديناوی ارائه شد و سپس بهاسكان

بـه نقـل از  1384دارنلـى و فـدر، (صـوتى طراحـى شـد   رسانى متنى و پيـام چون پيام  خدماتى هم

ميليارد نفر از تلفن همراه  2در حال حاضر، در جهان حدود . )19: 1388سبحانى نژاد و همكاران، 

تصورش را بكنيد . اين آمار در امريكا بسيار بيشتر از جاهای ديگر دنياست. ندكن استفاده مى

ها اين واقعيت  اين پژوهش. )135: 1391زاده،  حسين(كنيم  ما در چه دنيايى از امواج زندگى مى

هـای  ای اينترنـت، انسـان گيرند كه در مقايسه با كامپيوترهای شخصـى و شـبكه را ناديده مى

طـوری  گيرند؛ بـه مى  اند و از آن بهره روزمرۀ خود با تلفن همراه مرتبط تری در زندگى بيش

های همراه از جمعيـت كشـور پيشـى  كه برای مثال در برخى از كشورها تعداد خطوط تلفن

هـای همـراه در دنيـا از  ، تعـداد تلفـن2001گرفته است و يا حتى برای نخستين بـار در سـال 

ای كـه افـراد ماهانـه  توان مشاهده كرد كه هزينـه چنين مى هم. تر شد ها بيش تعداد تلويزيون

منظـور اسـتفاده از اينترنـت  ای كه برای مثال بـه كنند، از هزينه  برای تلفن همراه پرداخت مى

شك جايگاه قابل توجه ارتباطات از طريق  كنند، بسيار باالتر است و اين امر بى پرداخت مى

  .)6: 1391ديگران، كوثری و (دهد  تلفن همراه را نشان مى

اولين مكالمه را با تلفن همراه در بريتانيا انجام داد، كسى  1»ارنى وايز«كه  1985در سال 

. قدر بر زندگى و سبك رفتار ما بعد از دو دهه تأثير بگـذارد كند كه اين پديده چه فكر نمى

: 1388و همكاران،  نژاد سبحانى(در حال حاضر، در دنيا از هر شش نفر يك نفر تلفن همراه دارد 

 176در شـهر تهـران بـا اسـتفاده از  1373تلفـن همـراه در مـرداد  در ايران، اولين شبكۀ. )19

در حال حاضر در . برداری قرار گرفت ايستگاه راديويى مورد بهره 24فرستنده و گيرنده در 

ود كه سـاليانه ش ميليارد ريال برای استفاده از تلفن همراه پرداخت مى 25تقريبأ روزانه ايران 

گذاری كالنى در ايـن رابطـه انجـام شـده اسـت  شود و سرمايه ميليارد ريال مى 9000بالغ بر 

  . )120: 1388زاده،  ذكايى، والى(

                                                           
1. Ernie Wise (27 November 1925 – 21 March 1999). 
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  اثرات تلفن همراه بر كاربران) 4

های ارزشمندی كه دارد در نوع خود، مضرات فراوانى نيـز  تلفن همراه با وجود تمام قابليت

از . آورد افراطى از آن برای كاربر و اطرافيانش مشكالتى را بـه وجـود مـىدارد كه استفادۀ 

سـيم  هـای بـى رو، همواره دانشمندان دربارۀ خطرات ناشى از امواج تلفن همراه و شـبكه اين

دانشـمندان در اظهـارنظری اعـالم : نويسـد مـى» لوسـوار«دهند و روزنامه بلژيكى  هشدار مى

های مغزی، آلزايمر،  چون سرطان سيم خطراتى هم های بى هكردند؛ امواج تلفن همراه و شبك

ايـن روزنامـۀ . اختالالت شنوايى، عصبى، آشـفتگى و پريشـانى در خـواب را در پـى دارنـد

بلژيكى، به نتايج صدها تحقيق متخصصان پزشكى آمريكا و اروپا در اين زمينه استناد كرده 

  . )106: 1391زاده،  حسين(است 

گيـرد؛ در  اين فناوری پرخطر، در دو بخش مورد بررسى قـرار مـى های ترين آسيب مهم

ــه آســيب ــه تلفــن همــراه و در بخــش  بخــش اول ب ــدهای جســمانى وابســتگى ب   هــا و تهدي

ها و تهديدهای اجتماعى ـ خانوادگى تلفن همراه در بـين كـاربران جـوان ارائـه  دوم، آسيب

  .خواهد شد

  وابستگى به تلفن همراه های جسمانى پيامدها و آسيب) 4-1

  اثرات منفى بر مردمك چشم) 1-1- 4

های ساطع از اين وسـيله، بيشـتر  اشعه% 97از گوشى تلفن همراه، بيش از   به دليل استفاده

مــدت و تحليــل گفتــاری و شــنوايى مغــز تــأثير  بــر روی نــواحى مــرتبط بــا حافظــۀ طوالنى

حتى اگر گوشى تلفن همراه را . گذشتسادگى از آن  توان به گذارد، به همين دليل نمى مى

در دست بگيريـد و بـا هدسـت صـحبت كنيـد، تشعشـعات تلفـن همـراه روی اليـۀ نـازك 

های راديويى پس از جـذب در بـدن،  فركانس. گذارد عضالنى و اعصاب مچ دست، اثر مى

گـردد كـه كمتـرين اثـر ايـن  های نواحى خاص مى موجب جنبش بيشتر مولكولى در سلول

  مـدت شـايد موجـب اخـتالل  رفتن حرارت آن ناحيۀ خاص است كه در طوالنىجنبش، باال

: 1391زاده،  حسـين(شـود  ويژه در اعضای حساسى مانند قرنيه چشم مـى ها به در كاركرد سلول

درواقع، نور تلفن همراه و ساير وسايل الكترونيكى مثل كامپيوتر، تبلت و موبايل . )113-114
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شـود،  وقتى بـه صـفحۀ تلفـن نگـاه مى. زمدت چشم منجر شودتواند به آسيب درا تخت، مى

طور بـالقوه خطرنـاك و بـرای  نور آبى بنفش به. تابد، آبى بنفش است نوری كه به چشم مى

طور بـالقوه  بنـابراين در طـول يـك دورۀ طـوالنى بـه. پشت چشم به اصـطالح سـمى اسـت

رفتن در معرض اين نوع نـور ـ ها نشان داده كه قرارگ آزمايش. تواند به چشم آسيب بزند مى

هرچنـد . بـرد از عوامل اصلى نابينايى را بـاال مى 1،»دژنراسيون ماكوال«اگر زياد باشد ـ خطر 

، برای تنظيم ساعت بيولوژيكى بدن الزم است، اما تصـور )ای آبى فيروزه(» خوب«نور آبى 

. ى اثـر بگـذاردتواند نظم خواب را به هـم بزنـد و بـر حـال روحـ شود كه آبى بنفش مى مى

ای مستقيم بين اين نوع نـور بـا مشـكالت چشـم وجـود  توان گفت كه آيا رابطه اگرچه نمى

ای وجـود  طور بالقوه چنين رابطـه دهد به دارد يا خير، اما شواهد قوی آزمايشگاهى نشان مى

داشتن تلفن به چشم اسـت كـه بـه بينـايى  نزدن و نزديك نگه درواقع، تركيبى از پلك. دارد

درواقع، نتايج تحقيقات پزشكى كه به تناوب دربارۀ تـأثيرات جسـمى تلفـن . آورد ار مىفش

. )38: 1390نـژاد،  محمـديان و ياسـمى(گيرد به نفع اين وسـيلۀ ارتبـاطى نيسـت  همراه صورت مى

اندازۀ كوچك . كند شدن به صفحۀ گوشى، ديد انسان را در آينده با مشكل مواجه مى خيره

شـود  ها، نور صفحه و عدم تناسب نور صفحۀ گوشى با نور محيط اطـراف، باعـث مى فونت

كاربران موقع استفاده با دقت بيشتری به صفحۀ گوشى نگاه كنند يـا آن را بـيش از حـد بـه 

ــاد از ســرخى. چشــم نزديــك كننــد ، خشــكى و تــاری ديــد چشــم از عواقــب اســتفاده زي

زا از تلفن همراه، وضعيتى است كه با استفاده فراوان  استفادۀ آسيب. های همراه است گوشى

                                                           
، يـا تبـاهى لكـه زرد، شـايعترين )Macular degeneration) (AMD or ARMD: بـه انگليسـى(دژنراسيون ماكوال . 1

ماكوال قسمت حسـاس بـه . شود در اين بيماری ماكوال يا لكه زرد تخريب مى. سن استعلت كوری در افراد م

. نور شبكيه و مسئول ديد مستقيم و واضح است كه برای كارهـای دقيـق مثـل خوانـدن و راننـدگى الزم اسـت

بيمـاران  ٪90نوع خشك شايعتر بوده و حـدود ). Wet(و تَر ) Dry(خشك : دژنراسيون ماكوال بر دو نوع است

دژنراسيون ماكوال در .نوع تَر معموالً با كاهش ديد شديدتر و جدی تری همراه است. شوند به اين نوع مبتال مى

اكثر موارد ايـن بيمـاری بـا افـزايش . شوند سال شايعتر بوده و زنان بيشتر به اين بيماری مبتال مى 65افراد باالی 

خشـك ممكـن اسـت بـر اثـر پيـر و  نـوع. اسـت ز شناخته نشدهعلت دقيق اين بيماری هنو. آيند سن بوجود مى

در نـوع تَـر عـروق . ها در ماكوال، و يا تركيبى از اين دو ايجـاد شـود شدن بافت ماكوال، رسوب رنگدانه نازك

های  اين نشـت سـبب مـرگ سـلول. كند خونى جديد در زير شبكيه رشد كرده و خون و مايع از آنها نشت مى

شـده  سايت بيمارستان چشم پزشكى نور، بازبينى(شود  جاد نقاط كور در ديد مركزی مىشبكيه شده و باعث اي
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زدن بـه غـدد مترشـحۀ  آسيب به اين ترتيب، . شود و اشتغال ذهنى از تلفن همراه مشخص مى

حسـاس وجـود جسـم خـارجى در چشـم تواند باعث خشكى چشـم و ا ملتحمۀ چشم نيز مى

كننده چشم واقـع  قدر باشد كه آسيب دائمى به غدد مرطوب اگر آسيب به ملتحمه آن. شود

مــرواريد  آب. تواند باعث كوری در اثر خشكى بيش از حد چشم شود در ملتحمه بزند، مى

 حـرارت ناشـى از. های چشمى ناشى از امـواج راديـويى و ميكروويـو اسـت از ديگر آسيب

. مرواريـد شـود تواند باعث كـدورت عدسـى و ايجـاد آب ها در عدسى چشم مى جذب آن

قرارگرفته، نور اطراف را تنظيم و اندازۀ   بنابراين بهتر است گوشى در فاصلۀ مناسبى از چشم

گذرانيـد،  در ضمن اگر زمان زيادی را در روز بـا رايانـه و گوشـى مى. فونت را افزايش داد

اسـتراحت   ثانيـه بـه چشـم 20دقيقه كـار،  20به ازای هر . را رعايت كنيد 20ـ 20ـ 20قانون 

  شـما قـرار دارنـد، ) متـری 6حـدود (فـوتى  20سپس به چيزهايى كـه در فاصـلۀ . داده شود

  .نگاه كنيد

  ها و بروز سرطان بر غشاء سلول  تأثير نامطلوب امواج الكترومغناطيسى) 1-2- 4

شدن اليۀ اُزون و تابش امواج فـرابنفش،  ای و نازك لخانهطور كه توليد گازهای گ همان

هـای همـراه نيـز از  گـذارد، تـابش تشعشـعات تلفن باری بر جسم انسان مـى آثار سوء و زيان

. ها ايجاد كرده اسـت سوی ديگر، بستر مناسبى برای ابتالی بسياری از افراد، به انواع سرطان

از سوی ديگر، . ه، موضوع بحث برانگيزی استهای همرا احتمال ارتباط بين سرطان و تلفن

المللـى سـرطان انجـام شـده كـه نشـان  هايى هم در مراكز معتبری ماننـد آژانـس بين بررسى

نـور «. های همراه وجـود دارد بودن تشعشعات تلفن زا اند شواهد محكمى مبنى بر سرطان داده

. شـده اسـت  يكرومتـر تشـكيلم ٠/٨  تا ٠/٤   بين  موج  با طول  الكترومغناطيسى  از امواج  مرئى

    فعاليــت  راديــويى  از امــواج  خاصــى  فركانســى  های در محــدوده  همــراه  تلفــن  های دســتگاه

  امــواج. مگــاهرتز ٢١٧٠ تــا  ١٩٢٠ و  ١٨٧٥ تــا  ١٧١٠ ، ٩٦٠ تــا  ٨٧٢ عبارتنــد از   كننــد كــه مى

خطـر موجـود در   در واقـع. شوند مى  تقسيم  و نايونيزان 1 يونيزان  دو دسته  به  الكترومغناطيس

                                                           
تواننـد  دارنـد مى  كـه  زيـادی  انـرژی  دليـل  و گامـا و بـه  بنفش، ايكـس  فوق  عبارتند از پرتوهای  يونيزان  امواج. 1

  همـين  بـه. را ندارند  خاصيتى  چنين  راديويى  امواج  از جمله  ساير امواج. كنند  موجود در مسير را يونيزه  های اتم

  .خطر هستند  راديويى بى   شد امواج ها تصور مى تا مدت  دليل
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  ، در اثـر بـر هـم آسيب  اين. كنند ايجاد مى  كه  است  بيولوژيكى  اثرات  دليل  به  يونيزان  امواج

  آسـيب  ها از نظـر ژنتيكـى سلول  دهد و در نتيجه مى  ها رخ سلول DNAبا   پرتو يونيزان  كنش

  تبـديل  سرطانى  های سلول  به  حالت  يا در بدترين ببرد  آنها را از بين  است  ممكن  بينند كه مى

مطالعـات نسـبتأ . )52-51: الف1387منطقى، (اند  شده  شناخته  كه  است  قرن  آثار يك  كند و اين

ايـن مطالعات . زايى اين دسته امواج صورت گرفته است توجهى در مورد اثرات سرطان قابل

هــای  هــای موبايــل، اجاق ابطــه اســتفاده تلفنشــامل مطالعــات اپيـدميـــولوژيك در مــورد ر

به خصـوص (ها  ها و نيز بررسى شيوع انواع سرطان ميكروويو خانگى و غيره با انواع سرطان

و راديـويى يـا پرسـنل  MWدر معرض اشعه  ، در پرسنل نظامى)تومور مغزی و سرطان خون

بـه . لويزيـونى بـوده اسـتهای راديويى و ت مراكز مخابراتى و اپراتورهای رادارها و فرستنده

تنهـا . عالوه، مطالعات متعددی در سطح سلولى و حيوانى نيز در اين رابطه انجام شده اسـت

  تـأثيری  تـرين مهم. است  شده  نيز شناسايى  نايونيزان  پرتوهای  آثار مخرب  كه  است  چند دهه

  خـانگى  در زنـدگى  كـه مـايكروويو  هـای اجاق. دارند، ايجاد گرما است  امواج  نوع  اين  كه

  امـواج  بـين  مـوج  از نظـر طـول  مـايكروويو كـه  اند، از امـواج ها وارد شـده از انسان  بسياری

  امـواج. كنند مى  استفاده  شيوه  همين  غذا به  كردن  گرم  قرار دارند، برای  و فرو سرخ  راديويى

و   مـايكروويو داشـته  بـه  نزديـك  وجمـ  شوند نيـز طـول منتشر مى  همراه  از تلفن  كه  راديويى

از   شـود وقتـى مى  باعـث  موضوع  اين. خود را دارند  اطراف  در محيط  ايجاد حرارت  قابليت

آنهـا قـرار دارد،   در مجـاورت  از مغـز كـه  بخشـى  حـرارت  شود، درجه  ها استفاده تلفن  اين

در   انسان  بدن  های سلول  وقتى. نيز دارند  مغناطيسى  از نوع  آثاری  امواج  اين. باال رود  اندكى

روزنامـه ابـرار (دهد  مى  رخ  قرار بگيرند، در غشاء آنها تغييراتى  الكترومغناطيسى  امواج  عرض

درواقـع امـروزه . كه برای بدن بسيار مضر است. )1394اقتصادی به نقل از مجله الكترونيكى ويستا، 

أثير منفـى امـواج الكترومغناطيسـى بـر بـدن را مـورد های انجام شده، ت نيز برخى از پژوهش

ی ها زايى پرتوهای يونيزان در سـطح سـلول  اند و با تأكيد بر احتمال آسيب بررسى قرار داده

هـا را  شـدن آن خورده و به تعبير ديگـر سرطانى های آسيب قاعدۀ سلول بدن، فرضيۀ رشد بى

كترومغناطيسى نيـز بـه تـازگى مـورد توجـه آثار پرتوهای نايونيزان امواج ال. اند مطرح كرده

با عنايت به اين كه پرتوهای نايونيزان، توان افزايش حركت را دارند، برخـى . اند قرار گرفته

های مغزی در اثر حرارتى كه در اثر اسـتفاده از  خوردن سلول از پژوهشگران، فرضيۀ آسيب
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هـای اخيـر، تـأثير  گرچـه آزمايشالبتـه . انـد آيد را مطرح كرده تلفن همراه در مغز پديد مى

انـد،  تأييـد كـرده) ها مانند كرم(منفى پرتوهای نايونيزان را بر روی موجودات آزمايشگاهى 

 انـد اما تأثير منفى قطعى امواج تلفن همراه روی مغز انسان، تاكنون مورد تأييـد قـرار نگرفتـه

  . )51: الف 1387منطقى، (

  الكترومغناطيسى بر ناباروریاثرات منفى امواج ) 1-3- 4

كنندگان در ضــمن  عنــوان نمودنــد كــه گــوش اســتفاده) 2003(و همكــاران  1كيزيلــى

صحبت با تلفن همراه در نزديكى منبع ميدان الكترومغناطيسى قرار دارد و مقدار فاصلۀ آنتن 

هـای  تـوان بـه القـاء پروتئين از طـرف ديگـر مى. تا گوش داخلى فقط چند سانتى متر اسـت

فريتز، ويسنر و كاستر(استرس، تحت امواج تلفن همراه 
2
و نيز اثر ايـن امـواج  )1997و همكـاران،  

هامبلين و وود(های مغز  روی فعاليت
3

از . )42: 1390نـژاد،  محمـديان و ياسـمى(اشاره كـرد  )2002، 

هايى اسـت كـه بـر اثـر  ترين مضرات استفاده از تلفن همـراه، آسـيب رو، يكى از بزرگ اين

دانيـد تلفـن همـراه، امـواج بـا  همان طور كـه مى. آيد مواج با طول موج كوتاه به وجود مىا

در بسياری از موارد، امواج ساطع شده از تلفن همـراه ماننـد . كند طول موج كوتاه توليد مى

لـذا اگـر همـين . شـود كردن غذا ايجاد مى امواجى است كه از ماكروويو برای پخت و گرم

توانـد بافـت بـدن  ظت كافى داشته باشد و قدرت آن بسيار بيشتر باشد، مىامواج موبايل، غل

گوينـد كـه تشعشـعات  دانشـمندان مى! انسان را همانند غذای داخـل مـاكروويو طـبخ كنـد

حاصل از تلفن همراه بر زنان باردار اثر كرده و ممكن است منجر به سقط جنين و يا نواقص 

ستفاده از تلفن همراه چون اضطراب و استرس را زياد به عبارت ديگر، ا. جنينى در آنها شود

. گـذارد گـذاری اثـر مى طور غيرمسـتقيم روی تخمك سازد، به كند و فكر را مشغول مى مى

دليل  زننـد بـه درواقع، كسانى كه برنامۀ كاری فشرده دارند و مدام با تلفن همـراه حـرف مى

چنـين در  هـم. گيرد أثير قرار مىشان تحت ت شوند، محور مغزی و هورمونى اينكه عصبى مى

مورد كاربران آقايى كه تلفن همراه خود را روی كمربندشان كه در نزديكى سيسـتم توليـد 

                                                           
1. Kizilay. 

2. Fritze,Wiessner & Kuster. 

3. Wood & Hamblin  .  
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دهند، بايد از اين كـار خـودداری كننـد، زيـرا اثـرات سـوء تلفـن  باشد قرار مى مثل آنها مى

روی افراد بگذارد تواند تأثيرهای منفى  تلفن همراه مى. ها مشخص شده است همراه بر اسپرم

تلفن همراه، روی تخمـدان نيـز . ويژه اگر داخل جيب گذاشته شود كه باعث نازايى شود؛ به

های ژرمينـال  سـلول. ها هسـتند يكى از اعضای حساِس به حرارت، بيضـه. اثرهای بدی دارد

كننده اسپرم در درجه حرارت خاصى كه معموالً كمتر از درجۀ حرارت معمولى بـدن  توليد

جـذب انـرژی . های باالتر صدمه خواهند ديد توانند كار كنند و در درجۀ حرارت ، مىاست

تواند باعث عقيمى موقت شود كه اگـر  ها، مى ناشى از امواج ميكروويو يا راديويى در بيضه

محققان ايرانى طى پژوهشى به . تواند عقيمى دائم را ايجاد كند جذب انرژی كافى باشد، مى

های زنده به ميدان الكتريكى پرداختند كه نتايج حاكى از تأثيرات  لولبررسى پاسخ شديد س

: گوينـد دانشـمندان مـى. هـای زنـده اسـت مخرب الكترومغناطيس بر غشاء نانومتری سـلول

گذاشــتن لــپ تــاپ روی پاهــا و گذاشــتن موبايــل در جيــب جلــو شــلوار، عامــل ضــعف 

. گـردد يجاد روماتيسم در پاها مـىها و ضعف قوای جنسى و ا مردان، تورم بيضه 1های اسپرم

 30مرغ خام را بين دو گوشى موبايـل كـه در فاصـلۀ  برای اثبات اين موضوع يك دانۀ تخم

ها با موبايل ديگر تمـاس بگيريـد و  متری هم قرار دارند، بگذاريد و از يكى از موبايل سانتى

دقيقه  20دو بماند بعد از مرغ هم بين اين  دقيقه اين تماس برقرار باشد و تخم 20اجازه دهيد 

  . )108: 1391زاده،  حسين(شود  مرغ شما كامًال پخته مى تخم

هـا احتمـال ايجـاد تومورهـای خـوش خـيم در اعصـاب  در مجموع، برخـى از پـژوهش

های گوارشى، ناباروری، خواب و آرامش روانـى  شنوايى، اختالل در گردش خون، فعاليت

برخـى از محققـان، بـا قـراردادن . انـد هـای همـراه برشـمرده تلفـنافراد را از تبعات احتمالى 

هـا،  ها در معرض امواج الكترومغناطيسى، نتيجه گرفتند كه تنهـا يـك سـوم ايـن موش موش

                                                           
ان موجب تأثير بر باروری تشعشعات ساطع شده از امواج راديو فركانس حاصل از تلفن همراه بر روی بدن انس. 1

هـای  دكتر محمد مهدی مظهـری، متخصـص طـب كـار و بيمـاری(يكى از متخصصان ايرانى . گردد مردان مى

اثرات امواج گرمازايى حاصل از تلفن همراه بر روی انسان مستقيمأ بر دستگاه تناسـلى مـردان : گويد مى) شغل

دهد عقيمى مـردان بـر اثـر  البته ادامه مى. گردد ان مىاثر گذاشته و موجب اختالل در وضعيت فيزيولوژيكى آن

زاده،  حسـين( امواج تلفن همراه دائمى نبوده و با فاصله گرفتن از امواج راديويى اين مشكل رفـع شـدنى اسـت

1391 :123- 122.(  
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هـای اخيـر، برخـى از پژوهشـگران  بر مبنای پژوهش. اند قدرت باروری خود را حفظ كرده

نتايج يك پژوهش انجام گرفته در . اند احتمال ناباروری كاربران تلفن همراه را مطرح كرده

سنگاپور نيز نشان داده است احتمال ناباروری افرادی كه در معرض امواج قرار دارند، بيشتر 

  .)53: الف 1387منطقى، (هاست كه در معرض امواج قرار ندارند  از افراد مشابه آن

  مشكالت عضالنى) 1-4- 4

يكـى از . باشد ۀ زياد از تلفن همراه مىهای استفاد مشكل عضالنى، يكى ديگر از آسيب

باشد كه امروزه بسيار بـين جوانـان  مى 1»گردن پيامكى«اين مشكالت عضالنى، بروز پديدۀ 

  . متداول گشته است

كيلوگرم وزن دارد، امـا هنگـامى كـه گـردن بـه  5/5با توجه به اين كه سر انسان حدود 

 15در زاويه . يابد های گردن افزايش مى شود، وزن وارده بر مهره سمت جلو و پايين خم مى

كيلوگرم،  22درجه  45كيلوگرم، در  18درجه  30كيلوگرم، در  12درجه، اين وزن حدود 

شدن به گوشـى هوشـمند كـه  اين باری است كه با خيره. كيلوگرم است 27درجه  60و در 

شود و در طول  د مىدهند، وار ها اين كار را انجام مى امروزه اكثر جوانان در هر روز، ساعت

توانـد منجـر بـه سـايش و  اين وضعيت نامناسب در مراحل اوليـه، مى: اند زمان محققان گفته

در اين بـاره، كارشناسـان پزشـكى . پارگى ستون فقرات، انحطاط و حتى عمل جراحى شود

. شـود هـا دو برابـر مى دهند هر اينچى كه سر به جلو خم شود، فشار بر ستون مهره هشدار مى

رواقع، اثر اين عارضه، مثل اين است كه انسان انگشتان خود را به طور كامل به پشت خـم د

وقتى بافت، زمان زيادی تحت كشش قرار بگيـرد، . كند و آن را برای يك ساعت نگه دارد

تواند باعـت كشـش ماهيچـه، فشـار شـديد بـر  اين امر حتى مى. شود دچار درد و التهاب مى

اين خطـر . ور زمان حتى باعث حذف انحنای طبيعى گردن شوداعصاب، فتق ديسك، به مر

. )1393مظفــری، (وجــود دارد . درصــد از بزرگســاالن كــه گوشــى هوشــمند دارنــد 58بــرای 

افزايش مشكالت عصبى و بعضاً رفتاری و نيز اختالل در سيستم شـنوايى از ديگـر مضـرات 

. )123: 1391زاده،  حسـين(ن اسـت استفاده از تلفن همراه و تأثيرات سوء امواج فركانس بـر بـد

                                                           
1. Text nacke. 
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مدت گوشى را بـين گـردن و  كمردرد هم يكى از دردهای شايع كاربرانى است كه طوالنى

در . وگو كـار ديگـری هـم انجـام دهنـد دارنـد تـا همزمـان بـه جـز گفـت شانه خود نگه مى

. اردزدن با تلفن همراه و همزمان راه رفتن، نيز دردهای كمری را بـه دنبـال د مجموع، حرف

ديگـر . كردن گـردن نيسـت در اين حالت بهتر است با چشم به تلفن نگاه شود، نيازی به خم

از دسـت بـرای ايجـاد . اين كه سر چندين بار به سـمت چـپ و راسـت حركـت داده شـود

مقاومت استفاده شود و سر در خالف جهت آن فشار داده شود؛ اول رو به جلو و سـپس رو 

يت وضعيت مناسب عضالت در داخل چهارچوب در يـا يـك بهتر است برای تقو. به عقب

كـردن گـردن جلـوگيری  راهرو ايستاده و دستان باز شود و سينه به طرف جلو بيايد و از خم

  .)مطابق تصوير زير(شود 

  

  

  

  

  

  

  

   آلزايمر) 1-5- 4

دهـد كـه تلفـن همـراه در كوتـاه مـدت بـر عملكـرد مغـز، اثـر  های علمى نشان مى يافته

مـدت، نشـان  هـای همـراه در طوالنى بـودن تلفن خطر نتايج اخير در ارتباط بـا بى. گذارد مى

دهد كه استفاده از موبايل، باعث افت حافظه، تغييرات در حـواس و نوسـان فشـار خـون  مى

. گيرنـد ترند بيشتر تحت تشعشع قـرار مى ويژه نواحى از مغز كه به گوش نزديك به. شود مى

ر بالقوه بر سالمت مغز و بدن تأثير بگذارد، اما نكتـۀ مهـم، مـدت تواند به طو  تلفن همراه مى

تر باشـد، عـوارض آن نيـز بيشـتر خواهـد  كردن است؛ هرچه اين زمان طوالنى زمان صحبت

كردن با تلفن همراه در نزديكى منبـع ميـدان  از آن جا كه گوش كاربران موقع صحبت. بود

متر اسـت، ايـن  وش داخلى، فقـط چنـد سـانتىالكترومغناطيسى قرار دارد و فاصله آنتن تا گ
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های استرس تحت امواج  از طرف ديگر، القاء پروتئين. تواند بسيار خطرناك باشد فاصله مى

فريتز، وايسنر، كوستر، سومر، گاس، هرمن(تلفن همراه 
1
و نيز اثر اين امواج روی  )1999و همكاران،  

نتـايج حاصـل از . گزارش شده است های مغز از ديگر مضرات جسمانى تلفن همراه فعاليت

توانـد باعـث بـروز عالئمـى ماننـد  دهد كه امـواج تلفـن همـراه مى برخى مطالعات نشان مى

: 1393عطادخت و همكـاران، (خستگى، سردرد، ضعف حافظه و احساس گرما در گوش گردد 

بتـا «م بـه رفتن نوعى از پروتئين موسو تدريج باعث از ميان پرتوهای الكترومغناطيس به. )125

شوند كه پيدايش آن در مغز، عامل اصلى بـروز بيمـاری آلزايمـر  در مغز انسان مى 2»اميلويد

گوينـد تـابش پرتوهـا از تـراكم ايـن پـروتئين بـدخيم  پژوهشـگران مـى. شناخته شده اسـت

اين دستاورد از آن جهت جذابيت دارد كه به گمان مـا گشـايش حـوزۀ . كند جلوگيری مى

گـردد؛ يعنـى، شناسـايى تـأثيرات  شناسى محسـوب مـى  در زمينۀ دانش عصبای  كامًال تازه

رو،  از ايـن. )110: 1391زاده،  حسـين(های الكترومغناطيسى روی حافظۀ انسـان  درازمدت حوزه

شـود، آن را از خـود دور كـرده، در جيـب  بهتر است زمانى كه از تلفن همراه اسـتفاده نمى

عوارض تلفن همراه در حالت خـاموش كمتـر . نيندازيد تان خود قرار ندهيد و به دور گردن

  .شود عارضه مى است و اگر باتری آن درآورده شود، تقريبأ بى

  مشكالت عصب گوش ) 1-6- 4

محققان در يكى از تحقيقاتى كه اثر مستقيم ارتباط با امواج راديويى و الكترومغناطيسى 

انـد؛ افـرادی كـه بـيش از انـدازه از  دهد، بـه ايـن نتيجـه رسـيده بر سيستم عصبى را نشان مى

حقـى ( 3كنند، در معرض ابتال به تومور عصب گـوش هسـتند گوشى تلفن همراه استفاده مى

كردن با تلفن همراه، گوش انسـان بيشـترين تمـاس را بـا  در هنگام صحبت. )8: 1394آشتيانى، 

ود آورد و های جـدی را بـه وجـ توانـد آسـيب امواج ساطع شده دارد كه در داراز مدت مى

هـا  های مغز شود كه ناشى از تغييرات حـرارت كوچـك امـا سـريع بافت باعث انبساط بافت

شـود كـه از طريـق جمجمـه بـه گـوش درونـى  اين امر باعث ايجاد امواج فشاری مى. است

                                                           
1. Fritze, Wiessner, Kuster, Sommer, Gass & Hermann. 

2. Amyloid-B. 
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بـر اسـاس . های حسـاس صـوتى در آنجـا قـرار دارنـد شود؛ جـايى كـه گيرنـده فرستاده مى

رت استفاده از گوش چپ در هنگام صـحبت بـا تلفـن همـراه، تحقيقات انجام شده، در صو

صـورت مكـرر از تلفـن همـراه  افرادی كه به. آيد آسيب كمتری به دستگاه شنوايى وارد مى

صورت متناوب از هر دو گـوش خـود اسـتفاده كننـد و سـهم  كنند، بهتر است به استفاده مى

  .)1394صفدران، (گوش چپ نيز در اين تناوب بيشتر باشد 

ــه اثــرات ســوء گوشــى ــا اشــاره ب ــه طــور كلــى  های تلفــن همــراه مــى ب تــوان گفــت، ب

كنندگان از تلفن همراه تحت تأثير دو نوع امواج هستند؛ يكـى در زمـانى اسـت كـه  استفاده

شـود  در اين حالت، يك حوزه موجى با نفـوذ محـدود ايجـاد مى. شود ای انجام نمى مخابره

  مانند سيسـتم عصـب گـوش قـرار گيرنـد، آثـار سـوء  كه چنانچه در نزديكى نقاطى از بدن

ــد خــود را برجــای مى ــدان  در حالــت دوم، زمــانى كــه مخــابره انجــام مى. گذارن   شــود، مي

شود كه در اين صـورت نقـاطى از بـدن كـه در معـرض عبـور  تری ايجاد مى تر و فعال وسيع

  فاصـله نزديـك  تمـام ايـن تشعشـعات اگـر در. بينند های شديدتری مى امواج هستند، آسيب

قـرار  تـأثيربدن قرار گيرند، قلب يـا سيسـتم اعصـاب مركـزی يـا گـوش و چشـم را تحـت 

  البتـه بايـد . شـوند هـايى مى دهند و باعث ايجاد اختالالتى در اين اعضـا يـا بـروز بيماری مى

چنين دو سال نخسـت زنـدگى،  اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه در دورۀ جنينى و هم

  درصـد مغـز بـه حـداكثر رشـد  90شود و تا دو سـالگى  شد و تكثير مغز انجام مىحداكثر ر

عوامل محيطى مانند امواج الكترومغناطيس بـر سيسـتم عصـبى در ايـن دوره، . رسد خود مى

  هـا را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد  توانـد ژن عوامل محيطى مى. بيشترين اثرگذاری را دارد

  بيشـترين تغييـر و تكثيـر سـلولى و تكامـل در دو . يا با تغييراتى در سطح سلولى همراه باشـد

  افتـد؛ بنـابراين ترديـدی نيسـت، امـواج الكترومغنـاطيس يـا  سال نخست زنـدگى اتفـاق مـى

الى را به همراه داشـته باشـد طور كلى عوامل محيطى در اين دوره، بيشترين عوارض احتم به

  .)8: 1394حقى آشتيانى، (

  ها و تهديدهای اخالقى وابستگى به تلفن همراه آسيب) 4-2
امـروزه رشـد . ترديد تكنولوژی و رشد صنعت بـر ابعـاد سـالمت انسـان مـؤثر اسـت بى

گيری در اســتفادۀ مفــرط از تلفــن همــراه وجــود دارد و ايــن رشــد گســترده، توجــه  چشــم
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همـراه معطـوف داشـته اسـت و بـه هـای  گران را بيشتر به آثار زيستى ناشـى از تلفن پژوهش

مدت از ايـن وسـيلۀ ارتبـاطى توجـه كـافى  شناختى و اجتماعى استفادۀ طوالنى اثرات جامعه

درباره استفادۀ غيرانطباقى از اينترنت نشان داده شـده اسـت كـه اينترنـت رابطـۀ . نشده است

  . مثبت و معنادارى با مشكالت خانوادگى متعدد دارد

هـاى نـوين و از آن جملـه تلفـن همـراه در زيسـت  كه فناورى ای عمدههای  دگرگونى«

هـايى،  رواج چنـين فنـاوری. گذارند، امری پذيرفته شده اسـت ها بر جاى مى اجتماعى انسان

پردازان را واداشته است تا سخن از عصری جديد در حيات بشری بـه ميـان  بسياری از نظريه

تـرين  كنـار اينترنـت، شـايد از اصـلى تلفـن همـراه در. آورند؛ عصر اطالعـات و ارتباطـات

های اجتماعى تلفن همـراه را ناديـده  های اين عصر جديد باشد؛ گرچه اغلب، پژوهش نشانه

شـناختى  های اخير شاهد افزايش مطالعات جامعه اند، اما در سال گرفته و كمتر به آن پرداخته

نيــز در  )102: 1389(منطقــى كــه  چنان. )24: 1386زاده،  ذكــايى، ولــى(» ايــم در ايــن حــوزه بــوده

های احتمالى تلفـن همـراه، در  گران در بررسى آسيب كند، اكثر پژوهش پژوهشى اشاره مى

درجه اول اهميت، به تبعات روانى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و عقيدتى آن توجـه نشـان 

ارهايى در اين در اين بخش، به برخى از اين تهديدها اشاره و در ادامه به ارائۀ راهك. اند داده

  .زمينه پرداخته خواهد شد

  حيازدايى در جوانان )2-1- 4

صحبت با تلفن همراه در مكان عمومى، حاوى تضـادى در فضـاى اجتمـاعى اسـت كـه 

همچــون . )2001پالنــت و ديگــران، (» ای متفــاوت دارنــد شــود، مــردم در آن چهــره فــرض مى

ای بـرای ديگـران،  هـای رايانـه ويـروسو ارسال   كردن، تصاوير برهنه و مستهجن، تهيه چت

طنزآميز، سياسى و خالف عرف، در صدر استفادۀ جوانان از امكانات   های كوتاه ارسال پيام

تـرين موضـوع در ارتباطـات تلفـن  مهـم. )92: الـف1387منطقـى، (پيشرفتۀ ارتباطى قرار دارند 

يابى بـه  نان برای دستجوا. شان است های اجتماعى همراه برای جوانان، ايجاد و حفظ شبكه

اسـتفاده ) ازجمله تلفن همراه و پيام كوتاه(ای از ارتباطات مؤثر  اين هدف، از طيف گسترده

شان  گيری اولين روابط ويژه هنگام شكل  كيم و ميتومو، بر اين نظرند كه جوانان، به. كنند مى

كـوثری و (داننـد  مـىمنزلـۀ رسـانايى عـالى بـرای ارتباطـات  با جنس مخالف، پيام كوتاه را به
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هـای نظـری و تجربـى ديـده  طور كـه شـاهديم در بررسـى رو، همان از اين. )8: 1391ديگران، 

شناختى تلفن همراه و امكانات جانبى آن، كاهش تـدريجى   شود كه يكى از تبعات روان مى

ده ، دربـارۀ اسـتفا)2003(جوينسون . باشد آوری ارتباطى، مى شرم و حيا، در كاربران اين فن

های ارتبـاطى، در جهـت اهـداف و مقاصـد خودشـان، خاطرنشـان  آوری نگاران از فن هرزه

سـرعت عمـل  هـای جديـد، همـواره بـه آوری نگـاران، در اسـتفاده از فـن سازد كـه هرزه مى

ميليمتـری و  8هـای  به اين معنا كه ديرزمانى از اختراع عكاسى، تلفن، سينما، فـيلم. اند كرده

هــای  هــا، بــرای توليــد و مصــرف فــراورده آوری بــود كــه ايــن فــن نگذشــته 1وی، اچ، اس

هـای جديـدتر،  آوری عالوه بـر ايـن، بـا ظهـور فـن. نگارانه، مورد استفاده قرار گرفتند هرزه

ای به يك رفتار خصوصى تبديل شده است؛ به اين معنـا  طور فزاينده نگاری به مصرف هرزه

بب شده بود تا قبل از ظهور ويدئو، مردم بيشـتر های سينمايى س كه هزينۀ توليد و توزيع فيلم

تواند  اين ارائه مى. )150: 1387منطقى، (نگاری بپردازند  جمعى به تماشای هرزه صورت دسته به

های  طور مثـال در برنامـه بـه. باشـد... هـا و در قالب برنامۀ ورزشـى، نمايشـى، فرهنگـى، فيلم

ى است و به تدريج الگوهای لباس، وسايل های نمايش ورزشى، بيش از ورزش، تكيه بر جنبه

آشـكار  شـود، زنـان ورزشـكار بـه طـور برهنـه در صـحنه ورزشى و رقص و آواز تبليـغ مى

گرايى مردان محور قرار داده شده، روابـط زن  ها، برهنگى زنان و شهوت شوند يا در فيلم مى

ترين نـوع  زشت تدريج فحشا و منكرات و شود، به لذت جنسى خالصه مى مسئلهو شوهر به 

شـود  شناسـانه پرداختـه مى هايى روان هـای جـذاب و بـا كمـك توجيـه آن در قالب داسـتان

های شخصى خود  كردن آلبوم روز رو، رقابت دختران ايرانى در به از اين. )115: 1384صابری، (

بـوك را بـه محلـى  ويژه فيس های اجتماعى بـه های متنوع برهنه و نيمۀ برهنه شبكه از عكس

های جديد در ميان ايرانيـان تبـديل كـرده اسـت كـه بـا  ای تبليغ مدهای خيابانى و آرايشبر

شدن اين امر در ميان زنان و دختران، ديگر بحثى از حيا در ميان اين كـاربران  توجه به عادی

آيد و دردآورتر از همه اين است كه كاربران با كمال افتخار از تيپ و وضعيت  به ميان نمى

عريان خود را بـا ديگـر كـاربران بـه اشـتراك  های نيمه زنند و عكس حرف مىظاهری خود 

تر، زنان و مـردان تمايـل بـه ايـن  به اين ترتيب، دختران و پسران، در سطح كلى! گذارند مى

                                                           
1. VHS. 
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 بيننـد، بـه های مجـازی از ديگـران مـى صورت تصـاويری كـه در شـبكه دارند كه خود را به

  . خود را به رخ ديگران بكشندظاهری های  نمايش گذارند و جذابيت

  ها تزلزل ارزش) 2-2- 4

ها و هنجارهـای اجتمـاعى را تحـت تـأثير خـود قـرار داده و  تغييرات تكنولوژی، ارزش

چـرا كـه ورود اينترنـت . ها برخورد با اين پديـده اسـت های فراروی فرهنگ يكى از چالش

را در كشـورهای ديگـر بـه وجـود آورده  هـای جديـدی های غربـى، چالش همراه با ارزش

جايى كه برخى از عناصر ارزشى موجود در اين پديده مغاير با فرهنگ خـودی  از آن. است

های زيـادی   تواند آسيب توان گفت اينترنت مى است، پس مى) های اسالمى ـ ايرانى ارزش(

تغيير نظـام ارزشـى در  مثًال ورود اينترنت در حوزۀ خانواده، موجب. را به همراه داشته باشد

شــدن بــه نظــرات والــدين،  گرايــى، اهميــت قائل فردگرايــى، در مقابــل جمــع. شــود آن مى

يابى، همسرگزينى، صرف اوقات فراغت همراه با خانواده ازجمله اثـرات  های دوست  ارزش

جوانـان از   مثًال در يك مطالعه به روش تجربى نشان داده شده كه اسـتفاده. اين پديده است

و . )162-161: 1390اكبـری و اكبـری، ( 1های خانواده شده اسـت ينترنت موجب كاهش ارزشا

های خانوادگى را در معـرض تهديـد  ها و هنجارهای اجتماعى به نوبۀ خود بنيان تغيير ارزش

شـود و  ها دريافـت مى   درواقع تفاوت بين آنچـه از طريـق رسـانه. )162: همان(قرار داده است 

هـای خـانواده  ارزش. كنـد واقعى وجود دارد، خـانواده را دچـار تضـاد مىآنچه در زندگى 

تا جـايى كـه لنسـكى معتقـد . گيرد شود و درنتيجه تمايالت متعارض شكل مى مخدوش مى

الشعاع قـرار داده اسـت و  خانواده را تحت تأثيرهای جمعى بر نوجوانان  است كه نفوذ رسانه

لنسكى(خيزد  امر برمى های خانوادگى از همين بسياری از كشمكش
2
به نقـل  456: 1383و نوالن  

رو، شايد همين عدم شفافيت است كه باعث شـده هـيچ  از اين. )76: 1390از معيدفر و همكاران، 

ايــدۀ منســجم و يكنــواختى دربــاره تلفــن همــراه وجــود نداشــته باشــد؛ ولــى بــا ايــن حــال، 

زيادی برای جامعۀ انسانى ايجاد رغم تأثيرات مثبت، معضالت و مشكالت  انديشمندان، على

                                                           
، »آمـوزان های خانواده در بين دانش بررسى تأثير اينترنت بر ارزش«زاده، هـ ؛ محمد جوادی، ع؛  ىنزنجا: ك.ر. 1

  .2، ش 1384شناسى ايران، دوره ششم، سال  مجله انجمن جامعه: در

2. Lenski. 
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های غيراخالقى مكرر، نظام اخالقى و نظام انديشـۀ  مورد، پيام های بى در اثر ارتباط. اند كرده

هـای انسـانى و باورهـای مـذهبى و ملـى رنـگ باختـه اسـت و  جامعه منحرف شده و ارزش

» های كوتاه در حال حاضر نيز جايگزين فرهنگ مخفى يا شـوخى و مـزاح شـده اسـت پيام

درواقع، با اختراع و پديدآيى تلفن، بعضـى از منتقـدان، از . )26: 1388سبحانى نژاد و همكاران، (

اين وسيله به عنوان ابزاری مزاحم و خطرنـاك يـاد كردنـد كـه تنهـا بـه كـار امـوری ماننـد 

برای مثـال زنـان جـوانى . )8: الف1387منطقى، (» آيد ه و نامزدبازی، مىبرقراری روابط عاشقان

پوش، جوان، مستقل و زيبـا  كنند، به شدت مجذوب زنان شيك كه در بانكوك زندگى مى

شود، معياری برای  های جمعى به تصوير كشيده مى شوند و اين نوع زندگى كه در رسانه مى

زم آرايـش و از لـوا  های مد روز و اسـتفاده يدن لباسپوش. گردد زندگى آنان محسوب مى

كردن برای تفريح و خوشگذرانى به بخشى از زندگى جديد آنان بدل شده كه با  پول خرج

های سنتى  سبك جديد زندگى آنان در تقابل با ارزش. شان متفاوت است  های والدين ارزش

انكوك شكل گرفتـه، درواقع كاالشدن زنان كه با زندگى در ب. محور است زندگى خانواده

نيـز  1پسـتمن،. )107: 1388چيل، (محور قرار دارد  بل با معيارهای زنانۀ خانوادهتقابه شدت در 

معتقد است كه رسانه در شكل كنونى، ممكن است به حل بعضى از مسائل شخصى كمـك 

  . )1383عطاران، (های اخالقى ـ اجتماعى را سست كرده و به حاشيه براند  كند، ولى ارزش

  ای برای مزاحمت تلفن همراه وسيله) 2-3- 4

شدت تحت تـأثير عوامـل  در حال حاضر استفاده از تلفن همراه، امری فردی است كه به

شـدن  دهندۀ رويه رو بـه رشـدی در نهادينه ها نشان بررسى. و فرايندهای اجتماعى قرار دارند

راد اسـت و آنهـا را در تلفن همراه، به عنوان عاملى مـؤثر در فراينـدهای اجتمـاعى شـدن افـ

طبـق تحقيقـات انجـام . )5:1385عـاملى، (دهد ها و دردسرها قرار مى حضور دائمى و مزاحمت

  .گرايى، خصيصۀ اصلى نسل جوان در تعامل با تلفن همراه است شده، لذت

از ديگر مواردی كه بايد به آن پرداخت، بحث حريم خصوصى و ازجمله حقوقى است 

حـريم خصوصـى، . )36: 1391رحيميان، (اند  يازهای شخصى به آن وابستهها به دليل ن كه انسان

                                                           
1. Postman. 
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قلمرويى از زندگى اشخاص است كه متعارف با درك نيازهای جامعـه، در هـيچ وضـعيتى، 

كه چه موقع، چگونه و چـه انـدازه  به عبارت ديگر، اين. شود تجاوز به آن مجاز شناخته نمى

سسات به ديگران منتقل شود، حق حريم خصوصى ها و يا مؤ اطالعات در مورد افراد، گروه

ترين معرف حريم خصوصى محسوب   مالكيت افراد بر شرافت و حيثيت خود، مهم. نام دارد

های همراه، امكاناتى به وجود آمـده اسـت  با ظهور تلفن. )163: 1390اكبری و اكبری، ( شود مى

ر بسـياری از مـوارد نيـز اسـباب كه عليرغم ايجاد تحوالت بسيار در ارتباطات ميان افـراد، د

در فضـای رسـانه، امكـان . ای بسيار وسيع فراهم كرده اسـت نقض حقوق افراد را در گستره

شدن بايـد انتظـار  تفكيك حوزۀ خصوصى و حوزۀ عمومى وجود ندارد و با توجه به جهانى

اسـتفادۀ مفـرط از ! شدن حريم خصوصى مواجه شد داشت كه در زندگى مجازی با عمومى

ايـن مشـكالت از آزار و . لفن همراه در حوزۀ اجتماعى نيز مشكالتى به وجود آمده اسـتت

اذيت صوتى اطرافيـان در برخـى امـاكن رسـمى و غيررسـمى، تـا ارتبـاط بـين بزهكـاری و 

عطادخـت و (شـدن دامنـه دارد  استفاده از تلفن همراه و حتـى افـزايش احتمـال قربـانى جرايم

توجهى از جوانــان از  ای نظيــر ايــران كــه هنــوز بخــش قابــل معــهدر جا. )125: 1393همكــاران، 

بـديهى . كنند، اين مطالعه، امـری ضـروری اسـت تر ارتباط، استفاده مى سنتى اً الگوهای نسبت

ايـن كـه در آينـده . است، تلفن همراه و پيام كوتاه، الگوهـای ارتبـاطى را تغييـر داده اسـت

  موضـوعى  ای كوتـاه فـرو خواهـد نشسـت يـا نـه،هـ وتاب استفاده از تلفن همراه يا پيـام تب

  تــوان تغييــرات در  اســت كــه بايــد آن را بــه آينــده واگــذار كــرد، امــا در حــال حاضــر مــى

الگوهای ارتباطى جوانان براساس استفاده از تلفن همراه را با مطالعۀ نقـش ايـن وسـيله ديـد 

تبـادل پيـام متنـى، تصـاوير، همان طور كه تلفن همراه، از طريـق . )5: 1391كوثری و ديگران، (

داری و مديريت دوستى در بين جوانان داشته باشد،   در نگه تواند نقش مهمى مى... ها و كليپ

تواند ابزار قدرتمند منفى برای قلدری و اذيت ديگران توسط جوانان نيـز شـود  از طرفى مى

خاصـى ايجـاب   هـا، تمـاس مكتـوب غيرصـريح نيـز، هيجـان عالوه بر اين. )43:  2010بوند، (

ها در برخـورد بـا  اند كه آن ها، گزارش كرده ويژه خانم رو، برخى كاربران به از اين. كند مى

» مسـتهجن«و » مـوهن«، »ركيـك«، »خارج از عرف و نامناسب«، »ضددين«ها و تصاوير  پيام

ــاراحتى،  هــا از ســوی افــراد آشــنا و ناآشــنا ارســال مى كــه بعضــاً بــرای آن گــردد، دچــار ن

  .)98: 1387منطقى، (اند  شدن گرديده شدن و شوكه عصبى
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  زوال امنيت شخصى و اجتماعى) 2-4- 4

ام را در دسـتانم  مـن تمـام زنـدگى«نيز بنابر تحقيقـى كـه بـا عنـوان  1اوكسامان و روتين

اند بر اين نظرند كه برای بسـياری از كـاربران، تلفـن همـراه بـه بخشـى  انجام داده 2»ام گرفته

ها تبديل  ثابت و دائمى از زندگى روزمره، مديريت زندگى، و حفظ ارتباطات اجتماعى آن

در طى چند سـال گذشـته، سـوادعمومى كـاربرد تلفـن همـراه در ميـان جوانـان . شده است

هـای  در مـوارد متعـددی از گزارش. )25: 1391ديگـران، كـوثری و (گسترش پيدا كرده اسـت 

هــای  كاری  هــا و بــزه نيروهــای انتظــامى، اســتفاده از تلفــن همــراه جهــت همــاهنگى ســرقت

. )177: الـف1387منطقـى، (ای كه در سـطح جامعـه رخ داده اسـت، اشـاره شـده اسـت  پيچيده

فـن همـراه، بـرداری تل بـرداری و فـيلم كاربران متعددی، با اشاره به امكانـات ضـبط، عكس

هـا يـا  توانـد بـه ضـبط صـدای افـراد، بـدون اجـازۀ آن اند، امكانات مزبـور مـى يادآور شده

ها، بيانجامد  های ممنوعه يا از افراد، بدون رضايت آن برداری در محيط برداری و فيلم عكس

خـواهى بعـدی از افـراد مـورد نظـر را  استفاده و باج و همين مسئله به سهم خود، اسباب سوء

برداری تلفن همـراه، سـبب شـده اسـت  برداری و فيلم در واقع، امكانات عكس. فراهم آورد

ها و كسـانى كـه مترصـد گـرفتن  كه حريم خصوصى افراد به خطر بيفتد و شكارچيان لحظه

ها راضى بـه تهيـۀ  ها، در شرايطى كه آن عكس و فيلم از بانوان هستند، با سوژه قراردادن آن

اسـتفاده قـرار دهنـد  ها را تهيه كـرده، مـورد سوء ند، عكس و فيلم آنعكس يا فيلمشان نيست

چنين سرقت اطالعات شخصى و محرمانه و اخذ تصاوير بدون اطالع افراد  هم 3.)178همان، (

گيـری از طريـق آن، انتشـار  ی عمومى و يا تهديد به انتشـار ايـن تصـاوير و بـاج ها در حوزه

                                                           
1. Oksman and Rautiainen, 2003. 

2. I’ve Got My Whole Life in My Hand. 

تـوان صـدای افـراد را  بـا موبـال مى«: هايى از اظهارات تنى چند از كاربران در اين زمينه بدين شرح است نمونه. 3

بعضـى از افـراد بـا «، »كـار ندارنـدهـا رضـايتى بـه ايـن  بدون آن كه متوجه شوند، ضبط كرد، در حالى كه آن

گيرند و بعد آن را در اختيار ديگران قرار داده، يا در  ها يا استخرهای زنان، فيلم مى ها، مهمانى موبايل، از پارتى

كننـد، در  با توجه به اين كه افراد، اطالعات زيادی وارد حافظـۀ تلفـن همراهشـان مـى«، »كنند جامعه پخش مى

گيـرد و همـين مسـئله  تلفن همراه آدم، تمامى اطالعات ما در اختيار افراد ناباب قرار مىصورت دستبردزدن به 

كـردن يـا  های من، دلهرۀ گم خواستن از ما شود؛ يكى از اضطراب گرفتن و باج ای برای رشوه ممكن است بهانه

 .»سرقت موبايلم است
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هـايى از ايـن معضـل  رف و مواردی از اين قبيل نمونـهتصاوير مربوط به روابط جنسى نامتعا

هـا تحـت  ايم كه وقتى پلـيس، كسـى را كـه مـدت و يا اين كه همگى شنيده. يادشده هستند

هـايش گذاشـت و  كارت تلفن موبايلش را بين دندان  كرد، وی سيم تعقيب بود، دستگير مى

  . )24: 1388ن، نژاد و همكارا سبحانى(جويد تا اطالعات آن را از بين برود 

  مشكالت روانى متعدد) 2-5- 4

تلفـن بـا خـود اضـطراب و . نگرانى ديگر در مورد استفاده از تلفن، آثار روانى آن است

تشويش به همراه آورد؛ زيرا ممكن بود هر لحظه، حامـل خبـری ناخوشـايند يـا وحشـتناك 

ها را از  لفـن انسـاناز سـوی ديگـر، ت. درواقع، حضور تلفن با فشار روانـى همـراه بـود. باشد

گرفـت  روابطى كه در حوزۀ عمومى شـكل مى. كرد نشين مى های عمومى جدا و خانه مكان

واسـطۀ تلفـن، دگرگـون شـده بـود و  داشت، اكنون به و شخص را در پيوند با جمع نگاه مى

ـــرار مـــى ـــزوای از جامعـــه ق ـــين نگرانى. داد شـــخص را در ان ـــارۀ  چن هـــايى امـــروزه درب

شـخص در هـر مكـانى اضـطراب دارد؛ بـا ايـن . از تلفن همراه وجود دارد كنندگان استفاده

زاده،  ذكـايى، والـى(هـای عمـومى نيسـت  تفاوت كه تلفن همراه مانعى برای حضـور در مكان

موبايل، ارتباط بسيار نزديكى با هويت پيدا كرده است و بسياری از افـرادی كـه . )124: 1388

اند كه آن را بخش ضـروری از خـود تلقـى  ه آن وابسته شدهای ب تلفن همراه دارند، تا اندازه

كنند و معتقدند موبايل بخشى از من است؛ هـيچ وسـيلۀ ديگـری تـا ايـن ميـزان وسـيع و  مى

های زندگى  سريع، مانند موبايل، به جامعه نفوذ نكرده است كه بتواند به اندازۀ موبايل سبك

امـا همـين . توان دائماً استفاده كرد ل، را نمىرا تغيير دهد و هيچ وسيلۀ ديگری، به جز موباي

وابستگى به موبايل، نوعى اعتياد است كه كاربران بدون اين كه خود بخواهند و يـا بداننـد، 

اگر به ما گفته شود كه درست فردا صبح، ما تلفن همراه شما را از شـما . شوند وابستۀ آن مى

كـردن  گم. دهيم را از دست مى گيريم، ممكن است احساس كنيم كه دست راست خود مى

شـدن موبايـل،  كنـد؛ گم هيچ وسيلۀ شخصى ديگری مانند موبايـل، سراسـيمگى ايجـاد نمى

شـدن  دادن موبايـل، مشـابه متالشى از ايـن نظـر، از دسـت. كند مردم را به تعبيری عزادار مى

گـويى كـه  آيا امكان دارد همين اظهار نظر در مورد كامپيوتر نيز بيان شـود؟. فيزيكى است

شدن به بخشـى از  كند، موبايل، در حال تبديل تلفن موبايل، نيازی بيولوژيك را برطرف مى
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نقـل از جـوادی يگانـه و همكـاران،  1: 2001هولم و پيتزر، (شود  بدن ماست و بنابراين از خود ما مى

ب هـای روحـى طالـ تواند به خستگى، انتظـار و يـا تنش كردن آن نيز مى خاموش. )33: 1391

  . )5: 1385عاملى، (تماس بيانجامد و به نوعى موجب تضعيف كارآمدی فرد شود 

كردن پيـام كوتـاه بـه تعـداد دلخـواه، خـود را مجبـور  برخى از كاربران، برای رد و بدل

بينند كه از خوابشان نيز بزنند تا به اين ترتيب به احساس ترضيه خاطر روانى الزم، دست  مى

1»يابند
همراه، وابستگى روانـى در پـى  درواقع، استفادۀ مفرط از تلفن. )115: الف1387منطقى، (

های روانى متعددی در پى دارد؛  داشته و حتى تالش برای كاهش استفاده از آن نيز ناراحتى

شـده، در جريـان مصـاحبۀ خـويش، يـادآور  چراكه افـراد قابـل تـأملى از كـاربران مصاحبه

  كـردن  انـد، امـا در پـى عملى هايشان گرفتـه ال پيام كوتاهشدند كه تصميم به كاهش ارس مى

ــد ــواردی مانن ــا م ــن تصــميم، ب ــى: اي ــاآرامى، احســاس  احســاس خســتگى، ب حوصــلگى، ن

شـدن و پرخاشـگری مواجـه  سردرگمى، كالفگـى، نـاآرامى، بـدخلقى، زودرنجـى، عصبى

ارسـالى بـين   تـاههـای كو الزم به يادآوری است در مواردی كـه پيام. )117همـان، ( 2»اند شده

كـردن از ميـزان  كم  های مخالف رد و بدل شده، رنگى عـاطفى هـم بـه خـود گرفتـه، جنس

های الكتريكى،  چنين بازی هم. سازد ها، ناراحتى روانى مضاعفى را بر طرفين تحميل مى پيام

القـای . مانند هر پديدۀ اجتمـاعى ديگـر، برخـى از تبعـات روانـى اجتمـاعى را در پـى دارد

ــه  ت و پرخاشــگری، القــای برخــى از ارزشخشــون هــای فرهنگــى، سياســى و عقيــدتى و ب

هـای انجـام  آيد، بـا اسـتناد بـه تعـدادی از پژوهش ترتيب اعتيادی كه به بازی پديد مى همين

                                                           
شـب تـا موقـع  12-11گـاهى مـن از «: شرح است شده در اين زمينه بدين هايى از اظهارات افراد مصاحبه نمونه. 1

مانـدم و  صبح بيدار مـى 3-2شب تا تا  11خود من مدتى از «. »اس زدن هستم.ام. زدن آفتاب صبح مشغول اس

  .»كردم برای اين و آن پيام كوتاه ارسال مى

اد هر روزه، پيام بفرستد، يا اگر روزی آدم نتواند به تعد«: باشد بيانات كاربران اخير بدين شرح مىهايى از  نمونه. 2

شود، مثل اين كه چيزی را گم كرده و يـا ماننـد خمـاری  كمتر از آن ميزان، پيام بفرستد، كالفه و سردرگم مى

ام را كم كـنم، آشـكارا نـاآرامى،  كنم پيام كوتاه روزانه وقتى من تالش مى«، »است كه مواد به او نرسيده است

هايم كردم، احسـاس  من وقتى سعى در كاهش پيام كوتاه«، »كنم ساس مىبدخلقى و زودرنجى را در خودم اح

من «.»خستگى زيادی به سراغم آمد و دوست داشتم زودتر گوشى خود را بردارم و برای دوستانم، پيام بفرستم

 توانم اعصابم ُخرد های جديد بگذارم و چون نمى خواهم در گروه پُست اش مى ام و همه وقتى نت ندارم، كالفه

كنم خبرهـايى االن  اش حـس مـى خواهم اصأل گوشى را بيندازم دور، چون همه وقتى نت ندارم، مى«. »شود مى

  ).فگى و سردرگمىبروز احساس وابستگى، كال(» اطالعم كه من ازش بى) اتفاقات مهمى رخ داده(هست 
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شدن پرخاشگری در اذهان نوجوانان و جوانان، الگـوگيری افـراد از بـازيگران  گرفته، عادی

منطقـى، (جو يادشـده اسـت  و در نهايت شخصيت كينـه پرخاشگر، افزايش جرم و بزهكاری

  .باشد  كه همگى از عواقب وابستگى به تلفن همراه مى. )111: 1380

  كاهش تعامل رودر رو بين افراد) 2-6- 4

وجوه فرهنگ جوانان گسترده است و بررسـى تـأثير تلفـن همـراه در كـل ايـن وجـوه، 

يدی دربارۀ آن وجود دارد، تأثير تلفن كاری دشوار است، اما يكى از وجوهى كه كمتر ترد

  و ) تماسـى تلفنـى(هـای صـوتى  تبـادل پيـام. فردی جوانـان اسـت همراه در ارتباطـات ميـان

  فــردی را دگرگــون كــرده  ، درك جوانــان از ارتباطــات ميــان)ســرويس پيــام كوتــاه(متنــى 

  هـای  ز تلفنكننـد، اسـتفاده ا مطـرح مـى 1كـه كـيم و ميتومـو و تاناكـا عالوه، چنان بـه. است

ــه طــرزی ســاختاری، مناســبات انســانى و شــيوه ــاط را دگرگــون كــرده  همــراه ب   هــای ارتب

)(Kim and Mitommo, 2006 های مـرتبط،   های تصويری و ساير فناوری های متنى، پيام و با پيام

. )3-2: 1391كـوثری و ديگـران، (سطح و فراوانى تعـامالت شخصـى شـده را تغييـر داده اسـت 

دهد كه تلفن همراه در روابط اجتماعى با اعضای خـانواده  اين، تحقيقات نشان مى عالوه بر

درواقــع، تلفــن همــراه از ميــزان ديــد وبازديــد . )128: 2008هجورتــو، (نيــز بســيار مهــم اســت 

خانوادگى كاسته و آن را در حـد يـك مكالمـۀ تلفنـى كـاهش داده اسـت؛ بـدين ترتيـب، 

هـا بـا يكـديگر و دادوسـتدهای عـاطفى و  اط انسـانها رنگ كمتـری گرفتـه و ارتبـ دوستى

تر  طور كه پيش همان 2.)26: 1388نژاد و همكاران،  سبحانى(اجتماعى رو به كاهش گذاشته است 

در اهميت مطالعۀ استفاده از تلفن همراه در بين جوانان گفته شد، جوانان از اين فنـاوری بـه 

كننـد و بـازتعريفى از معنـای  ى استفاده مـىمنزلۀ ابزاری برای فرار از روابط خاص خانوادگ

ايـن . )7: 1391كـوثری و ديگـران، (كنند  ها در فضای خانوادگى عرضه مى فضا و جايگاه غريبه

                                                           
1. Tanaka, 2002. 

كننـد، خاطرنشـان  تلفن همراه مشترك اسـتفاده مـىيكى از كاربران با تأكيد بر اين كه وی و برادرش، از يك . 2

خواهد تا ضمن ارسـال پيـام كوتـاه بـرای دوسـت دختـر خـودش، بـرای  ش مىرساخت، گاهى وی از براد مى

شدن ابعاد هيجـانى، در  تجربۀ اخير، نمود بارز و گويايى از سطحى» ای َدر َو كند عشقوالنه«دوست دختر او نيز 

  ).173: 1387منطقى، ( های ارتباطى است آوری رو از طريق فنروابط غير رو در) برخى از(
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گونه پيوندهای ناپايدار و سست را در جامعـه هـم تسـهيل و هـم  تواند اين وسيلۀ ارتباطى مى

تواند در جهـت تخريـب روابـط اجتمـاعى بـه  تلفن همراه حتى در مواردی مى. تقويت كند

نشـان داد كـه تلفـن همـراه  2001در سـال » كيت فاكس«در اين زمينه، تحقيقات . كار رود

توانـد روابـط  ها وسيلۀ مناسبى برای توليد و پخش شايعه اسـت و مى ويژه از طريق پيامك به

برخـى از كـاربران، در جريـان . )18: 2004گسـر، (ميان افراد را به شدت تحت تأثير قرار دهد 

هـای  هايشان، در ارتباط با مسـئلۀ اثـرات اجتمـاعى تلفـن همـراه، از كـاهش تعامـل مصاحبه

د، كاهش تعامل كاربران برای برقراری ارتباط بـا بودن افرا اجتماعى، كاهش سطح اجتماعى

هـای انسـانى رو دررو، كـاهش روابـط احساسـى و   ها از تعامـل ساختن انسان ديگران، خارج

را » مكـان«درواقع تلفن همراه، مفهوم . )173: 1387منطقى، (اند  ها ياد كرده رودررو و مانند آن

ت و تمـام تصـوير جغرافيـای ثابـت را تغييـر داده اسـ» در يك زمـان«و » شخصى«به مفهوم 

. تبـديل شـده اسـت» فـرد بـه فـرد«بـه » مكان به مكان«شكسته است؛ در نتيجه، ابزار ارتباط 

  . )209: 1385كوثری، (عالوه، رابطۀ ميان فردی جديدی را پرورش داده است  به

  خوانى بينى و هرزه استفادۀ جنسى، هرزه سوء) 4-2-7

های  كـه از طريـق سـرويس) پورنـو(عتياد بـه محصـوالت برهنـه وابستگى به تلفن همراه و ا

وابستگى بـه . گيرد، ازجملۀ اين تهديدها است جانبى تلفن همراه در اختيار كاربران قرار مى

فرهنگى جديد و  گيری و پديدآيى خرده نگارانه ـ درمجموع ـ موجد شكل محصوالت هرزه

يافتن كاربران تلفن همـراه  سوق. آن استابعاد هويتى متفاوتى در سطح جامعه و شهروندان 

نگارانه، مسئله مهمى است كه در ارتباط با تلفـن  های هرزه به سمت ادبيات و تصاوير و فيلم

است و كاربرانى كه به كاربری از موارد مزبور ادامه دهند، در خطر اعتياد به  همراه رخ داده

درصـد از  70كننـد كـه  مى  ات، بيانبرخى از مطالع. گيرند نگارانه قرار مى محصوالت هرزه

در گزارش خويش » پرتيرا«. اند ها، شامل مطالب هيجانى و مضامين عشقى و شهوانى پيامك

صورت امـری  های جنسى در سطح جوانان فيليپينى، به سازد كه ارسال جوك خاطرنشان مى

ق پيامـك، شود كه برقراری روابط عاشـقانه از طريـ يادآور مى» باك«شايع درآمده است و 

فـراهم » زمينـه تجـارت اروتيـك«امر رايجى شده است كـه فرصـت مناسـبى بـرای توسـعۀ 

، كـه غالبـأ از طريـق )كليپ(های كوتاه  برهنه و برهنه و تهيۀ فيلم تهيۀ تصاوير نيمه. آورد مى
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هـا از طريـق بلوتـوث در  كردن آن شود، و رد و بـدل نگار اينترنتى تأمين مى های هرزه سايت

كننـده بـه  ای تخدير ربران تلفن همراه، فصل بارز و مشخص ديگری است كه چهـرهميان كا

بينى  درواقع، هرزه. )11: 1391كوثری و ديگـران، (اين نوع از كاربران تلفن همراه بخشيده است 

. های بسيار رايج و پرجاذبۀ اينترنت برای كاربران جـوان اسـت خوانى از ديگر بخش و هرزه

ای در هر زمان  امناسب با عضويت رايگان مشاهده و ايجاد ارتباط رايانههای ن فراوانى سايت

و مكان، اين موقعيّت را به وجود آورده است تا جوانان بتوانند بـه مسـائلى دسترسـى داشـته 

اين موضـوع . باشند كه در محيط خانوادگى و اجتماع تقريباً امری غيرممكن و ناپسند است

شود تنها يك كنجكاوی مطلق اسـت و در هـر زمـان كـه  برخالف ظاهر آن ـ كه تصّور مى

روز   توانند از آن دست بكشند ـ با واقعيّت مطابقت ندارد؛ بلكـه روز بـه كاربران بخواهند مى

هـای مسـتهجن و مطالعـۀ مطالـب  ها و عكس مشاهدۀ فيلم. كشاند خود مىكاربر را به سمت 

های  طوری كـه سـاعت دهـد بـه وق مىهرزه و تداوم آن، جوانان را به تماشای بيشـتر آن سـ

متمادی بدون وقفه و استراحت، تمام وقت خود را با تماشای تصاوير هرزه پر كنند و بـدون 

به اعتقـاد . جو و پرخاشگری از خود بروز دهند كم حالت سلطه اختيار ـ از نظر رفتاری ـ كم

رونـد، بـه مـرور  ى مىخـوان بينـى و هرزه شناسان، بسياری از افرادی كه به طـرف هرزه جامعه

عنوان يك محـّرك قدرتمنـد جنسـى  طوری كه اين مسئله به شوند؛ به زمان به آن وابسته مى

بينـى و  در اين زمان برای اين افـراد نسـبت بـه هرزه. كند در زندگى اين افراد نقش بازی مى

ديـدتر شود؛ دائماً در پى تصاوير و مطالـب ج خوانى، مشغوليّت ذهنى زيادی ايجاد مى هرزه

كننـد بيشـتر  خـوانى اسـتفاده مى بينـى و هرزه گردند؛ تعـداد دفعـاتى كـه از مـوارد هـرزه مى

توانند اين نوع رفتار را ترك كنند و در ساعاتى كه امكان اسـتفاده از اينترنـت  شود؛ نمى مى

 تدريج اين نوع وابستگى به. )62-60: 1392طالبى، (شوند  را ندارند، دچار دلهره و اضطراب مى

شود و ديگر نيـاز و تمـايلى  سبب انزوا و دوری از اجتماع و كاهش روابط اجتماعى فرد مى

  . بيند برای برقراری ارتباطات اجتماعى در خود نمى

  سازی يا ايجاد هويتى جديد هويت بى) 4-2-8

ای از افـراد  آوردن امكان پيدايى جامعه، شبكه های نوين ارتباطى ـ اطالعاتى با فراهم فناوری

» لورنـت«. )20: 1380كاسـتلز،(ای بخشيده است  های تازه های تازه، هويت و جوامع را در قالب
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معتقد است كه موبايل، در درون خانـه كـه فضـايى عمـومى اسـت، يـك تنهـايى جديـدی 

ايجـاد ايـن فضـای شخصـى و . وجود آورده است؛ درنتيجه در آن، كمتـر كسـى راه دارد به

برای مثال به آنها اجازه . كند در هويت فردی جوان ايفا مى خصوصى در جمع، نقش مهمى 

مى را رد و بدل كننـد يـا قـرار مالقـاتى را تنظـيم كننـد دهد تا بدون آگاهى ديگران، پيا مى

تلفن همراه و اينترنـت، فرهنـگ ارتباطـاتى خـاص خـود را دارد؛ . )160-161: 1389نوابخش، (

هايى را  توان گروه البته مى. يعنى منش و گفتار منحصر به فردی را برای خود برگزيده است

فـرد بـا عضـويت در هـر گـروه . انـد دهيافت كه فرهنگ ارتباطى تقليدی برای خـود برگزي

شود كه شـامل برخـورد، تكيـه كـالم،  اجتماعى، درگير نوع خاصى از فرهنگ ارتباطى مى

بدون ترديد، ميزان تأثيرپذيری . باشد اصطالحات خاص، رفتار، تيپ شخصيتى و ظاهری مى

د را پس هر گروه اجتماعى، هويت مطلـوب خـو. فرد از اين محيط، صفر مطلق نخواهد بود

های فراوانـى كـه اينترنـت در اختيـار جوانـان  كند؛ چراكـه بـا امكانـات و گزينـه ترويج مى

ايـن فضـا، . شـوند های جديد و انواع رفتارها آشنا مى طور دائم با محرك گذارد، آنان به مى

يعنى اينترنت، يك صـحنۀ اجتمـاعى اسـت . آفريند هويت نامشخص و اغلب متحولى را مى

دهـد و از آن  های زنـدگى قـرار مـى ها و سـبك های متنوع نقش ر موقعيتكه فرد خود را د

گيـرد،  هنگامى كه كاربر در فضای سايبر قرار مى. )162: 1390اكبری و اكبری، (پذيرد  تأثير مى

گزينـى گـاه شـبيه بـه  ايـن همسـان. گزينـد ترجيحاً شخصـيتى مجـازی را بـرای خـود برمـى

توان گفت بـا توجـه بـه  مى. باشد متضاد با آن مى شخصيت و هويّت واقعى وی و گاه كامالً 

. داننـد كاربرد وسيع اين رسانه در بين جوانان، برخى هويت خود را در گرو اين دستگاه مى

تواننـد قـاب گوشـى خـود را تعـويض  جوانـان مـى. كنند عبارتى خود را با آن تعريف مى به

اه خـود را انتخـاب كننـد؛ سازی كرده، زنگ موبايل دلخـو كنند، تصوير صفحه را شخصى

درنتيجه با ديدن تلفن همراه اشخاص، وضعيت اجتماعى و هويـت آنـان نيـز بـه نمـايش در 

درنهايـت . )26: 1388نژاد و همكـاران،  سـبحانى(آيد كه اكثراً برگرفته از فرهنگ غربى است  مى

رای گريـز برخى از سودجويان، به كمك اين رسانه و از طريق القائات فرهنگى، زمينـه را بـ

دادن هويـت فرهنگـى  كنند و موجب از خودبيگانگى و از دسـت فرهنگى جوانان فراهم مى

وسـايل جديـد ارتبـاطى، بـا ايجـاد مراجـع «كنـد  كه گيدنز تأكيد مى چنان. شوند وانان مىج

های جديد شده، بـراين اسـاس،  های ناپايدار و هويت جديد هويت، موجب پيدايش ذهنيت
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تعلقات اجتماعى و اعتقادات فرهنگى خود را فراموش كرده و هـويتى های اجتماعى،  گروه

  . )684-680: 1386گيدنز، (» يابند مغاير با فرهنگ خويش مى

  گيری نتيجه

ای لوكس و تجملـى بـود و تنهـا تعـداد كمـى از آن در  تلفن همراه تا چند سال پيش وسيله

تنها ثروتمنـد و فقيـر  شـد، امـا امـروزه اسـتفاده از موبايـل، نـه دست افراد ثروتمند يافـت مى

شناسد، بلكه محدودۀ سنى استفاده از آن نيز از كنترل خارج شده و به وفـور در اختيـار  نمى

توان از اين وسيلۀ ارتباطى اسـتفاده  رو، نمى از اين. ، حتى كودكان قرار داردهمه نوع قشری

پس با تمام معايب گفته شده، تلفن همراه جزء الينفك زنـدگى جامعـۀ بشـری شـده . نكرد

هـا بـدان پيـدا  توان گفت كه با توجه به وابستگى بسيار زيادی كه انسـان و يا حتى مى. است

هـايى كـه برشـمرده  آسـيب. )45: 1388احمـدی، (يرممكن است اند، زندگى بدون آن غ كرده

های  بسـا كـه آسـيب چه. باشـد های زيستى و اجتماعى تلفن همـراه مى شد، همگى از آسيب

ايجـاد   های جسمانى بوده و مشكالت فراوانى را در خانواده تر از آسيب اجتماعى بسيار مهم

  اهش ارتبـاط كالمـى و ارتبـاط تـوان بـه آسـيب بسـيار مهـم كـ كـه مـى چنان. خواهد كـرد

عاطفى در بستر خانواده اشاره نمود كه به راحتـى مـورد هجـوم تلفـن همـراه قـرار گرفتـه و 

جوانان بدون توجه به روابط دوستانه و عاطفى با اعضای خانوادۀ خود، تمـام وقـت خـود را 

كـه بـه  كنند به نحـوی كـه كـاربرانى ازی خود سپری مىدر كنار تلفن همراه و دوستان مج

ای كـه بـر  برند، همزمان با بازماندن از وظـايف روزمـره   شكل افراطى از پيام كوتاه سود مى

منطقـى، (گردنـد  هـای اجتمـاعى خـويش مـى هاست، مجبور به كاهش نسبى تعامل عهدۀ آن

تلفـن . و اين امر پيامدهای فراوانى را در پى دارد كـه نبايـد از آن غافـل بـود )121: الف1387

دهد، دامنۀ روابط آنـان  طور كه روابط جوانان در فضای مجازی را افزايش مى همانهمراه، 

جوانان با هدف گسـترش روابـط اجتمـاعى خـويش، از . دهد در جهان واقعى را كاهش مى

كردن روابط اجتماعى گسترده، نـاتوان  اين افراد كه بعضاً در برقرار. برند پيام كوتاه سود مى

ابط خويش در فضای مجازی، سعى در يافتن دوستان الكترونيكى، نمايند، با گسترش رو مى

ها به جـای دوسـتانى كـه در جهـان خـارج نداشـته يـا كـم دارنـد،  كردن آن برای جايگزين

تــوان از ميــزان  در ايــن جــا بــا ارائــۀ برخــى راهكارهــای عملــى، مــى. )120: همــان(كننــد  مــى
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هـای مفيـد در  ه و بـر ميـزان فرصـتگفته، برای جوانان كاسـت های پيش آوری تهديدهای فن

شناختى نسبت به تلفـن همـراه،  عالوه بر اين، گستره و حجِم بينش جامعه. ها افزوده شود آن

چنان وسيع و فراتر از ظرف اين مقاله بوده كه موجب شده تا نگارنده در حد اجمال تنها بـه 

  .بخشى از آن بپردازد

  ارائۀ راهكار و پيشنهاد به مسئولين

  پيشنهادهايى به كاربران، به منظور كاهش مضرات امواج تلفن همراه 
اگرچه عوامل گوناگونى از جمله فاصله تلفن همراه از گوش و ميـزان فركـانس در جـذب 

بـا . باشد های همراه آشكار و بديهى مى وقفه با تلفن بار صحبت بى امواج موثرند، اما اثر زيان

از تلفن همراه را كنـار گذاشـت، بايـد در پـى چگـونگى توان استفاده  اين وجود، چون نمى

منظور بـه كـاربران توصـيه  بـدين. بار آن، ضمن استفاده از اين رسـانه بـود كاهش آثار زيان

  : شود مى

  .مدت زمان مكالمه خود را كاهش دهند -

هـای  بهتر است كاربران، تلفن همراه را در جيب شلوار خود قرار ندهنـد، چـون بافت -

های مضـر تلفـن همـراه را جـذب  های سـر وصـورت، اشـعه ينى بدن بيشتر از بافتبخش پاي

دهد مردانى كه تلفن همـراه را در جيـب  نتايج يك مطالعه نشان مى. بينند كرده و آسيب مى

  .كند درصد كاهش پيدا مى 30هايشان  دهند، تعداد اسپرم شلوار خود قرار مى

گيری و دی ان ای،  های در حال شكل لولامواج باالی تلفن همراه، آسيب جدی به س -

های باردار در طول ايام بارداری، تلفـن همـراه را از خـود دور  بهتر است خانم. كند وارد مى

خوردن يا برقرارشدن تماس كه تلفـن همـراه، بيشـترين  نگه داشته، خصوصاً در هنگام زنگ

باشـد و در ايـام بـارداری در باشد، تلفن همراه در نزديكى بـدن آنهـا ن ميزان موج را دارا مى

هـای بـاردار  هـای محـافظ ضـد امـواج بـرای خانم موج شهری بـوده و يـا از لباس مناطق كم

  . استفاده شود

كردن بـا گوشـى تلفـن همـراه اسـتفاده  المقدور از ارسال پيامك به جای صحبت حتى -

  . رساند های كمتری توليد كرده و كمتر آسيب مى شود، زيرا اشعه

كه امواج تلفن همراه هنگامى كـه روی  ت يا هندزفری استفاده شود؛ برای ايناز هدس -
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بهترين كار اين است كه به جای قراردادن . گيرد،  مغز او را نشانه نرود كاربر قرار مى  گوش

شـود امـواج تلفـن  اين كـار موجـب مى. استفاده شود رابطتلفن همراه روی گوش، از يك 

  . را انجام داد  و فقط بتوان با هندزفری مكالمه همراه به سمت مغز شما نيايد

های دربسـته فلـزی  های فلـزی و محفظـه را داخل پوشش  شود تلفن همراه پيشنهاد مى -

های فلزی مانند يك گيرنده عمل كرده و اثر امواج تلفـن همـراه را  قرار ندهند؛ اين محفظه

  . كنند آيند، تشديد مى كه به سمت بدن كاربر مى

يعنـى تلفـن . تر خريـده شـود آر پايين.ایِ .است كاربران، تلفن همراه با ميزان اِس بهتر  -

رو، هنگام خريد تلفـن همـراه بـه  از اين. همراهى با جذب كمتر اشعه برای بدن خريده شود

اين عدد به طـور معمـول بـه وسـيلۀ شـركت سـازندۀ تلفـن . آر آن توجه شود.اِی.ميزان اِس

دهد كه هنگام استفاده از تلفن  شود و نشان مى ای آن درج مىهمراه روی گوشى و يا راهنم

هرچه اين عـدد در يـك گوشـى تلفـن . شود همراه چه مقدار از امواج جذب بدن كاربر مى

های تلفـن  تر است و كاربران را از آثـار مخـرب اشـعه تر باشد، آن گوشى ايمن همراه پايين

  .دارد همراه بيشتر مصون نگه مى

ستفاده شود؛ يك راه آسان ديگر برای كاهش تمـاس بـا امـواج مضـر از پخش صدا ا -

كردن با آن، بهتـر اسـت از پخـش صـدا اسـتفاده  باشد كه هنگام صحبت تلفن همراه اين مى

،  بـا بيشترشـدن فاصـله. در اين شرايط تالش شود تلفن همراه را دورتر از بدن قرار داد. شود

  .يابد دی كاهش مىميزان امواج الكترومغناطيس به ميزان زيا

  ها پيشنهاد برای رسانه
طور جداگانــه بــر رفتــار و نگــرش  هــای اينترنــت هــر يــك بــه شــود محيط توصــيه مى -

  .دانشجويان مورد بررسى قرار گيرد

های زيادی را برای والدين و   گسترش استفاده از تلفن همراه در بين نوجوانان، نگرانى -

رو، ارائۀ اطالعات دقيـق و  وجود آورده است، از اينشناسى به  كارشناسان اجتماعى و روان

های نظارت بـر  ها و كاربردهای تلفن همراه و آموزش شيوه مفيد به والدين در زمينۀ ويژگى

  . يابد  خصوص رسانۀ ملى ضرورت مى های مختلف به فرزندان از طريق رسانه

ای برای ارتقاء فرهنگى  شناسان عقيده دارند، به جای اقدامات قهری، بايد برنامه جامعه -



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   188

ها، خانواده و نهادهای آموزشى، نقـش  های الزم به نوجوانان از طريق رسانه آموزش. داشت

هــای  آوری های ناشــى از ايــن فن ای در افــزايش مهــارت جوانــان و كــاهش آســيب ســازنده

  .د داشتارتباطى را دربرخواه

ای را مـورد تأكيـد قـرار  هـای آزمايشـى كـه تـأثير يـادگيری مشـاهده با توجه به يافته -

هـای  توانند با آموزش استفادۀ مثبت و بهينـه از تلفـن همـراه در برنامـه  ها مى دهند، رسانه مى

  ها  آموزشى و سريال

به عنوان يك منبع  مانند استفاده از تلفن همراه به عنوان يك رايانه در دسترس، استفاده(

در عمـل، الگـوی مناسـبى را ) ذخيرۀ اطالعات، منبع آموزشى، ابزار تحقيقـاتى و نظـاير آن

  .فراروی مخاطبان، ترسيم نمايند

هايى دربارۀ استفادۀ صحيح تلفن همراه و آگاهى بيشـتر در  انجام تحقيقات و پژوهش -

گـران رسـانه و كارشناسـان  هشاين زمينه به كاربران تلفن همـراه، توسـط نويسـندگان، پژو

  .ای كاربران اجتماعى در اين حوزه به منظور ارتقاء سطح سواد رسانه

هـا و الگوهـايى متناسـب بـا فرهنـگ ملـى و دينـى، در جهـت مقابلـه بـا   ساختن مـدل -

  .كنند های غربى عرضه مى ها و ماهواره هايى كه توسط رسانه مدل

های  ها و برنامـه فرهنگ ملى و دينـى در سـريالها و الگوهايى متناسب با  ساختن مدل -

  .های غربى های ارائه شده توسط رسانه تلويزيونى از طريق رسانۀ ملى برای مقابله با مدل

های متنـوع و جـذاب و انـواع مسـابقات و سـرگرمى مطلـوب و  ساخت و توليد برنامه -

  .آل ايده

  پيشنهادهايى به والدين
تـوان از آن  شـود، امـا واقعـاً نمى وم مردم گوشزد مىاگرچه ضررهای تلفن همراه به عم

  :توان با رعايت نكات زير ضررهای آن را به حداقل برسانيد بنابراين مى. استفاده نكرد

تـان را كـاهش  بهترين راهكار اين است كه مدت زمان تماس و مكالمه با تلفـن همراه -

بـا تلفـن همـراه صـحبت كنيـد،  دهد كه اگر شما بيش از دو دقيقـه مطالعات نشان مى. دهيد

  .گيرد امواج تلفن همراه قرار مى تأثيرامواج مغزی شما، تحت 

اين به هيچ وجه درست نيست كه كودكان يك تلفن همراه مخصـوص بـه خودشـان  -
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داشته باشند؛ چون مغز كودكان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه تأثير فراوانـى بـر 

  .ست كودكان جز در موارد ضروری با تلفن همراه صحبت نكنندبهتر ا. آن خواهد گذاشت

ها بين جوانان و رشد خودبـاوری  ها و تخصص ايجاد شرايط الزم برای توسعۀ مهارت -

  .در آنان

ايجاد زمينه برای ارضاء صحيح غرايز و گسترش فرهنگ ازدواج، در جهت پيشگيری  -

های  يـابى و تماشـای صـحنه ه دوسـتگـرايش آنـان بـ از يأس جوانان در تشكيل خـانواده و

  .مستهجن در فضاهای مجازی

ريزی برای اشتغال و جلوگيری از معضل بيكاری توسط خود والدين؛ چون فرد  برنامه -

بيكار، بهترين طعمه برای اعتياد به فضاهای مجازی است و در صورت بيكاری، تمـام وقـت 

  .خود را در اين فضا سپری خواهد كرد

  .های مطلوب ای اخالقى به شيوهه گسترش ارزش -

  .ها تعميق باورهای دينى و توجه اساسى به كيفيت -
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