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 گوشی موبایل هاعتیاد ب معالئ

 

 دارید؟می نگه تاندست دمِ را آن هاشب کنید؟می چک را تانگوشی مرتب طوربه هم شما

 برید؟می خود با را آن و گردیدبرمی حتما بگذارید، جا خانه در را تانگوشی اگر

 

 در روزافزونی طور به مردم که ویژه به. است واقعی نگرانی یک فوناسمارت به عتیادا

 خود فوناسمارت به هم شما اگر. اندشده وابسته وسیله این به خود روزانه هایفعالیت

 وجهت نشانه ده این به ،ایدشده نزدیک اعتیاد مرز به که کنیدمی فکر و دارید ارادتی چنین

 :کنید

 

 فرستیدمی پیامک هست، شما اتاق همان در که کسی برای شما. 

 

 خوابرخت به حتی برید، می خود دنبال به جا همه را تلفن. 

 

 بیاورد یاد به دارید، دوست که را کسانی از هیچ تلفن شماره توانیدنمی. 

 

 خوابیدمی تانتلفن گوشی با همراه. 

 

 شودمی خاموش چطور تانتلفن که دانیدنمی شما. 

 

 دباشی کرده دریافت الیک یا توجه مقدار چه که دارد این به بستگی شما نفس عزت. 
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 زیر که چشمانی با تا کنید می نگاه جهان به خود گوشی عکس اپ طریق از بیشتر 

 .دارد قرار شما ابروان

 

 شویدمی وحشت دچار باشد، شما دید از خارج شما تلفن اگر. 

 

 بروید مهمانی یا و جلسه به گوشی بدون تا کنید، دیر دهیدمی ترجیح. 

 

 یک اگر حتی برگردانید، تانهمراه گوشی نمایش صفحه از را سرتان توانید نمی شما 

 .باشد پخش حال در شما عالقه مورد تلویزیونی برنامه یا فیلم

 

 هاآن اما برسد؛ نظر به مضحک حتی یا و آمیزاغراق نظر به شاید عالیم این از برخی

 تانفوناسمارت به شما وابستگی سطح که هستند این دادن نشان برای واقعی هاییشاخص

 .است ایمرحله چه در

 

. است Tolerance  یا «تحمل» سطح افزایش نام به است ایپدیده  اعتیاد هاویژگی از یکی

 حال همان به تا دارید نیاز چیز همان از بیشتری مقدار به زمان گذشت با که معنا این به

 بخشلذت بسیار کنند،می ارایه هافوناسمارت که آنی و فوری بازخورد. برسید نظر مورد

 کنیم توجه هاپیام و هامیلای به مداوم طور به که کنند می یجاد ما در را کشش این و است

 فتنر. است دادن رخ حال در مجازی دنیای در اتفاقی چه که ببینیم گونهوسواس شکلی به یا

 . فوناسمارت به اعتیاد از است اینشانه لذت، این کسب دنبال به

 کار رد اگر نباشند، خوشایند ما خانواده و دوستان برای است ممکن ما عادت این که وجودی با

 این رفح این معنای البته. رسندنمی نظر به خطرناک چندان نکنند، ایجاد اخاللی شما زندگی و

 . ندارد خطری و ضرر گونههیچ ها،فوناسمارت به زیاد وابستگی که نیست
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  دیفربین روابط به آسیب اضطراب، افزایش و عمقکم و کیفیتبی خواب تمرکز، در اختالل

 .هستند هااسمارفون از حد از بیش استفاده آمدهای پی از  ارتباطی هایمارت و

 

 

. شوندمی اضطراب دچار شانموبایل گوشی از ماندن جدا صورتدر بسیاری افراد امروزه

 از یترکیب «نوموفوبیا. »اندکرده تجربه را «نوموفوبیا» موبایل، کاربران از درصد ۰۶ حدود

. است موبایل گوشی از جدایی هراسِ بیانگر و «phobia» و «mobile» ٬«no» هایکلمه

 گرا. بیابیم کودکی دوران در دیگران به وابستگی ماهیت در است ممکن را ترس این دلیل

 این انتهای تا بدانید، بیشتر موبایل گوشی به وابستگی دلیل و نوموفوبیا یدرباره خواهیدمی

 .باشید ما همراه مطلب

 

 

 ینظریه» یدرباره پژوهش خاطربه که انگلیسی پزشکروان (John Bowlby) «بولبی جان»

 زا ایدرجه حفظ به میل با انسان: »بود گفته پیش هاسال است، شده معروف «دلبستگی

 مادر و درپ) نخستین مراقبان به دلبستگی.« آیدمی دنیا به دیگران به بستگیدل و نزدیکی

 یکودک دوران در بقا برای انطباقی رفتار یک( کنندمی مراقبت کودک از که افرادی سایر یا

 .یابد بروز هم بزرگسالی در گاهی است ممکن رفتار این البته. است

 

 کندیم امنیت احساس است، دلبسته آنها به و دارد دیگران با نزدیکی ارتباط انسان که زمانی

 هایروش سراغ به نباشیم، برخوردار وابستگی از ناشی امنیت از اگر. دارد بهتری عملکرد و

 گیوابست) دیگران با ارتباط برقراری برای گونهوسواس تالش مانند وابستگی یثانویه

. آوریممی روی( وابستگی از گریز) فعال طوربه دیگران از گرفتن فاصله یا( آوراضطراب

 هایینجایگزی دنبالبه نباشند، دسترس در ایموابسته آنها به که عناصری وقتی بنابراین

 .بود خواهیم دیگر هاینمونه یا حیوانات بازی،اسباب مانند
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 نبود در که نیست راهبی بنابراین کنند،می استفاده موبایل از بسیاری افرادِ امروزه 

 .کنیم آنها جایگزین را موبایل گوشی وابستگی، پایگاه عنوانبه واقعی هایانسان

 

 ؟هستید وابسته موبایلتان گوشی به حد این تا چرا

 

 هم یگرد دلیل دو ابزار این به وابستگی موبایل، گوشی گیرهمه تقریبا یاستفاده بر عالوه

 :دارد

 

 متنی هایپیام و اجتماعی هایرسانه طریق از را دیگران با ارتباط برقراری امکان هاموبایل

 اصلی هایاهپایگ با ارتباط عبارتیبه و دیگران با ارتباط موبایل گوشی بنابراین. کنندمی فراهم

 .کندمی ترساده را( آن مانند و دوستان خانواده،) وابستگی

 نیز و شخصی اطالعات دیگر و اینترنتی هایلینک ها،عکس سازیذخیره امکان هاموبایل

 انندم و صفحه قفل زمینه،پس عکس خور،زنگ) افراد یسلیقه مطابق سازیشخصی قابلیت

 برای عنصری عنوانبه را موبایل جایگاه سازی،شخصی قابلیت. کنندمی فراهم را( آن

 .کندمی تبدیل انسان جایگزینی برای بهتری یگزینه به و بردمی باال وابستگی

 در. اندکرده بررسی را موبایل گوشی به وابستگی مختلفی، هایجنبه از پژوهشگران

 ،(است شده بزرگ موبایل گوشی با که نسلی) ساله ۱۲ تا ۲۱ یکنندهشرکت ۲۴۱ با پژوهشی

 :شد بررسی زیر مورد سه

 

 موبایل گوشی از استفاده میزان .۱

 نجاما شانموبایل گوشی با که را هاییفعالیت شد خواسته کنندگانشرکت از بخش این در

 ،کردن چت اجتماعی، هایشبکه از بازدید اینترنت، در وجوجست پیام، ارسال مانند دهند،می

 امتیاز ۲ تا ۲ از ها،فعالیت این از هریک تکرار میزان به سپس. کنند مشخص مکالمه، و بازی

 .بدهند
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 گوشی به وابستگی میزان .۲

 از ناشی اضطراب بعد دو در موبایل گوشی آوروابستگی هایویژگی بررسی به مورد این

 دش خواسته کنندگانشرکت از. پردازدمی گوشی داشتننگه دستدمِ به میل و جداماندن

 :کنندمی صدق آنها درمورد اندازه چه تا زیر عبارت دو کنند مشخص

 

 .است دستمِدم هاشب حتی من گوشی

 .رودررو نه کنم صحبت تلفنی صورتبه ناخوشایند، موضوعات یدرباره دهممی ترجیح

 

 فرد وابستگی ماهیت .۳

 از وابستگی، از گریز و آوراضطراب وابستگی میزان سنجش برای مرحله، این در

 تا عبارات آن از هرکدام کنند مشخص و بخوانند را عبارت ۲۱ شد خواسته کنندگانشرکت

 :هستند آنها از مورد دو زیر، هایمثال. کندمی صدق درموردشان میزان چه

 

 .شوممی عصبی شود،می صمیمی من با خیلی کسی وقتی

 .نیستند دردسترس وقتهیچ داری، نیاز هاآدم به وقتی نظرم به

 بندیدسته «وابستگی از گریزان» و «مضطرب یوابسته» یطبقه دو در را افراد آزمون این

 .کرد
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 گوشی به وابستگی و فردی وابستگی ماهیت

. دهستن وابسته موبایل گوشی به ایاندازه تا جوانان داد نشان پژوهش این کلی ینتیجه

 اضطراب دچار آن از جداماندن صورتدر و دارندمی نگه دستدمِ را شانگوشی آنها بیشتر

 «گوشی طریق از دیگران با ارتباط برقراری سادگیِ» دلیلبه وابستگی نوع این! شوندمی

 .نیست

 

 یازن ینشانه است ممکن گوشی از جداماندن هراسِ افراد برخی در که بود این دیگر ینتیجه

 یوابستگ از باالیی سطح به که افرادی نظر از عبارتی،به. باشد ارتباط برقراری به شدید

 را دیگران با ارتباط که است این موبایل گوشی ویژگی ترینمهم دچارند، آوراضطراب

 اندازه یک به کنندگانشرکت تمام برای گوشی داشتننگه ِدستدم. کندمی ممکن سادگیبه

 ار شانگوشی «دیگران با دائمی ارتباط» هدفِ با مضطرب یوابسته افراد ولی داشت اهمیت

 .دارندمینگه دستدمِ

 

 ارتباطی ور،آاضطراب وابستگی و موبایل گوشی از استفاده نوع بین که بود این پایانی ینتیجه

 و هااَپ از بیشتر شان،گوشی با صرف یمکالمه جایبه مضطرب یوابسته افراد. دارد وجود

 روزهام که باشد دلیل این به است ممکن این البته. کنندمی استفاده اجتماعی های شبکه

 .است یافته کاهش طورکلیبه تلفنی هایتماس تعداد

 

 مردان و زنان در موبایل به وابستگی

 انشگوشی از دیگران با ارتباط برقراری هدف با و پیام ارسال و مکالمه برای بیشتر زنان

 هدف اب گوشی از زنان بیشتر یاستفاده بر مبنی دیگر ینتیجه با این کنند؛می استفاده

 زا کردن بازی و اطالعات کسب برای بیشتر مردان مقابل، در. است سوهم بودن تراجتماعی

 . کنندمی استفاده موبایل گوشی
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 رایب بیشتر گوشی از آنها که است این شانگوشی به زنان بیشتر وابستگی دلیل شاید

 به نسبت موبایل گوشی به زنان وابستگی احتمال بنابراین. کنندمی استفاده ارتباط برقراری

 .است بیشتر مردان

 

 یک برداشت

ها است پای کودکان و به ویژه نوجوانان هم به موضوع بسیار جدی است. به ویژه که مدت

این میدان باز شده است. برای بسیاری از ما، چه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و یا در 

هایی که تعدادی از اعضای ای آشناست: میهمانیشهرهای بسیار کوچک کشورمان، این صحنه

ها، بی توجه به اند و ساعتای گیر آوردهها، با گوشی خود، گوشهفامیل، به ویژه نوجوان

گاهی لبخند محوی بر زنند. گههایی به گوشی خود میخوانند و یا ضربهاطراف خود، یا می

رو، های اباندازند که با اشارتخود مینشیند و گاه زیرچشمی نگاهی به والدین لبانشان می

 خوانند. ها را به کنار گذاشتن گوشی فرا میآن

دانند که ها اثری ندارند و نوجوانان میها، این اشارتکم در این گونه جمعاما، دست

روند، همان والدینشان در میان جمع بیش از این پیش نخواهند رفت. اما چون به خانه می

کنند. ماجرا ابتدا با پند و اندرز هایی میکه اغلب والدین در چنین موقعیت کاری را می کنند

ود. شمی عیار منتهیها به جنگی تماماعتنایی فرزندان و یا اعتراض آنشروع و در مقابل بی

کند، اما این ای پنهان میدر نهایت، اقتدار زخمخورده والدین، چند روزی گوشی را در گنجه

ای ، که تازه آغازی دیگر از یک بازی متقابل است که ممکن است یکی دو هفتهنه پایان ماجرا

به درازا بکشد؛ اما نتیجه از پیش روشن است: شکست والدین و بدتر شدن روز به روز 

 ها آن ها و متشنج شدن فضای خانواده. رابطه

ز گوشی و یا آید که بین والدین در مورد میزان و نحوه استفاده فرزندان ابسیار پیش می

آید که این امر به نوبه خود به ابعاد این موضوع ها اختالف نظر به وجود مینحوه برخورد با آن

 افزاید.پیچیده می
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رسد. این موضوع کم در این نوشته نه چندان بلند به نظرم نمیراه حل خاصی هم دست

ام اتمه داد. اگرچه توصیهخ آن به توصیه چند با تنها بتوان تر از آن است کهبسیار پیچیده

ها موضوعی حلدست ترین راهترین و دمرا هم خواهم گفت! اما امیدوار نباشیم که با ساده

 چنین پیچیده که ابعاد مختلف اجتماعی، روانی، خانوادگی و حتی اقتصادی دارد را حل کنیم.

ترین بل یکی از بزرگمقا در ما که کنیم باور توصیه اول من این است که در ابتدا بپذیریم و

ای ایم. ماهیت این توفان هم به گونههای فناوری در طول تاریخ بشری قرار گرفتهطوفان

 نیست که مانند گردبادها، بیایند و بروند.

پس  شود.تر میتر و سهمگینخیر این توفان نه تنها ماندنی است بلکه روز به روز هم بزرگ 

 ناسبی نیست.انکار و یا نادیده گرفتن آن راه م

ای از کم گوشهدوم آن که، به عنوان والدین فرزندان امروزی، تالشمان را بکنیم که دست

تری را که قرار است فرزندانمان در آن زندگی کنند بفهمیم. این کار باعث دنیای پیچیده

آورد که های ما به آن ها کاسته شود. در عوض فضایی را پدید میخواهد شد از حجم هجمه

 از رتمهم آن بیشتر و«ِ شنود»ها به گفت و شنود بپردازیم. با این شرط که وانیم با آنبت

 .باشد «گفت» یعنی اول بخش

ها، ابزارهایی را پیدا خواهید کرد و باالخره این که شما با آشنایی هرچند اندک با این فناوری

نوجوانان را بگیرد. این  توانند جلوی محتوای نامناسب برای کودکان وکه تا حدود زیادی می

 پذیر و حتی ضروری است.کار کامال امکان

 

 


