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ترجمه: مینو میرزایی| امروزه تقریبا نیمی 
از بزرگساالن یک گوشی هوشمند دارند و بنابر 
گزارشی که در اکونومیست به چاپ رسیده، این 
رقم تا  ســال2020 به 80 درصد خواهد رسید. 
طبق آمــار، 80 درصــد صاحبان گوشــی های 
هوشمند در 15دقیقه نخســت پس از بیداری، 
پیام هــا و اخبار را بررســی می کننــد. اما این 
وسیله ضروری که افراد را در جریان جدیدترین 
اطالعات و اخبــار قرار می دهــد، در عین حال، 
منشأ مشکالتی در حوزه سالمت روان نیز شده 

است. 
اگر گوشــی خود را در خانه جا گذاشــته و در 
مسیریابی ناتوان مانده اید یا اگر باتری موبایل تان 
در خارج از خانه تمام شــده و دربــه در به دنبال 
شارژر گشــته اید، احتماال به »ترس دورماندن از 
تلفن همراه« دچارید کــه اصطالحا »نوموفوبیا« 
نامیده می شود.   براســاس تحقیقات، این ترس 
از هر 5 نفر، 4نفــر را درگیر می کند. »نوموفوبیا« 
ترس دورمانــدن از تلفن همراه اســت، مفهومی 
که در  ســال2010 در جریان یک تحقیق ابداع 
شــد و نگرانی هایی را مورد مطالعــه قرار می داد 
که کاربــران موبایل از آنها رنــج می بردند. آن را 
می توان یکی از ترس های عصر مدرن دانست که 
در جهان فراگیر است. نوموفوبیا می تواند عالمتی 
از یک اعتیاد بالقوه باشــد. کاربران وقتی گوشی 
را به همراه دارند، شــادند و زمان خوبی را سپری 
می کنند و بدون گوشی با استرس شدید و نگرانی 
مواجه می شوند و این زمانی است که یک اعتیاد 

به تهدید مبدل می شود. 
66 درصــد مــردم دنیا بــه تــرس دورماندن 
از تلفن همــراه خــود دچارند، نکتــه قابل تامل 
این جاســت که اگــر 66 درصد بزرگســاالن که 
قاعدتا باید خویشتن دار بوده و توان کنترل عالیق 
خود را داشته باشــند، به این ترس مبتال باشند، 
دیگر در مورد نســل جوان چه می توان گفت که 
هنوز باید برای تقویت حس مســئولیت پذیری و 

خودکنترلی تالش کنند؟   
 چه  مدت طاقت دوری
 از موبایل خود را دارید؟

به گفته روانشناسان، پاسخ این سوال دست کم 
در میان جوانان 18تا 26 ساله احتماال چند دقیقه 
است. در یک پژوهش مشــخص شد که احتمال 
بروز رفتار پراسترس در افرادی که گوشی از آنها 
گرفته شــده بود، در مقایسه با ســایرین، بیشتر 
اســت. پژوهشــگران معتقدند راحتی ناشــی از 
تلفن همراه، جایگزین تعامالت واقعی و رودرروی 
انسان ها شده است، مثل زمانی که کودک دور از 
آغوش والدین، با گرمای یک پتوی نرم، احساس 

رضایت می یابد. 
تبعات دسترسی نداشتن به تلفن همراه، زمانی 
به شــکل جدی تری رخ می نماید که بدانیم طبق 
پژوهش های انجام گرفته در  ســال2016 تقریبا 
73 درصد افراد وقتی متوجه می شوند که گوشی 
خود را بــه همراه ندارند، می ترســند، 14 درصد 
مستاصل و 7 درصد بیمار می شوند و تنها 6 درصد 

احساس رهایی دارند. 
اعتیاد به گوشی های هوشمند در آسیا

ترس دوری از گوشــی همراه، چند سالی است 
که مورد بحث اســت، اما روانشناســان معتقدند 
اعتیاد به تلفن های هوشــمند در آسیا به سرعت 
درحال افزایش اســت و جوانان را بیشتر از بقیه 
درگیر می کند. براساس آمار از ماه مارس 2014 
تعداد معتادان به تلفن همراه به 176 میلیون نفر 
رســیده، درحالی که در  ســال2013 این تعداد 
79 میلیــون نفر بوده اســت. زنــان 52 درصد از 

این آمار را به خود اختصــاص می دهند. کاربران 
میانســال 28 درصد معتادان موبایل را تشــکیل 
می دهند که رفتار وسواس گونه ای با تلفن همراه 

به نمایش می گذارند.
تحقیقی تعداد هــزار دانش آموز در کره جنوبی 
را مورد بررســی قرار داد. این کشور جایی است 
که 72 درصد کودکان در ســن 11 یا 12 ســال 
یک تلفن هوشــمند دارند و به طور متوســط در 
روز 5ســاعت ونیم با آن کار می کنند. در نتیجه 
مشخص شــد که حدود 25 درصد از این بچه ها 
به تلفن همراه معتاد هســتند. نتایج این پژوهش 
که در  سال2016 به چاپ رســید، نشان داد که 
اســترس یک شــاخص مهم از احتمــال اعتیاد 
افراد به تلفن همراه محســوب می شود و افرادی 
که از گوشــی هوشــمند خود برای دسترسی به 
شبکه های اجتماعی اســتفاده می کنند، بیشتر 

احتمال دارد که به آن معتاد شوند.     
درست است که تلفن های هوشمند در بسیاری 
از جوامــع، نقطه کانونــی زندگی شــهروندان 
به شــمار می آیند، اما واقعیت این اســت که به 
روش های مختلف با جوامع آســیایی آمیخته و 
یکپارچه شده اند. قاره آســیا با 2/5 میلیارد کاربر 
تلفن همراه، جریانی از اخبار ناگوار را ایجاد کرده 
اســت. کم نبوده اند افرادی که بــه دلیل تمرکز 
بر صفحه گوشــی خود با خطــرات جانی مواجه 

شــده اند، اما نگرانی های دیگری نیز وجود دارد، 
مثال موضوع اصلی در سنگاپور کاهش یافتن سن 
افراد در معرض اعتیاد است. این کشور با جمعیت 

6 میلیون نفر بیشترین ضریب 
نفوذ گوشــی های هوشمند را 
دارد. همین مسأله باعث شده 
متخصصانــی در امــر اعتیاد 
دیجیتال دست به کار شوند و 
برای پایش آن، به طور رسمی 
کلینیک ســالمت ســایبری 
راه انــدازی کننــد. مدیر یکی 
از ایــن کلینیک هــا می گوید 
جوان ترهــا هنوز بــه پختگی 
نرســیده اند و همیــن امــر 
مدیریت استفاده از تلفن های 
هوشــمند را برای آنان دشوار 
می کند، چراکــه خودکنترلی 

چندانی ندارند. 
در آغــاز، گوشــی همــراه 
به منزلــه یک ابــزار کلیدی 
به منظور بیشــتر کردن تماس 
انســان ها با یکدیگــر در نظر 
گرفته می شــود، امــا به مرور 

 زمــان افزون بر این کارکرد اصلــی، برای مقاصد 
دیگری نیز مورد اســتفاده قرار گرفــت. امروزه 

گوشــی های هوشــمند، مفهوم اولیه تلفن های 
همراه را عوض کرده اند. دیگر فقط برای ارتباطات 
صوتی مورد استفاده قرار نمی گیرند. گوشی های 
هوشــمند این امکان را فراهم 
کرده اند تا دوربین، جهت یاب، 
بازی هــای ویدیویــی و حتی 
کتابخانه مجازی را در مشــت 
خود داشــته باشــیم و البته 
مهم ترین جنبه این اســت که 
یک گوشی هوشــمند امکان 
دســتیابی به اینترنت را فراهم 

می آورد.   
 نشانه های اعتیاد 

 به گوشی های هوشمند 
از نگاه کارشناسان امر 

  چک کردن دایمی گوشی 
بدون دلیل

و  اضطــراب  احســاس    
ناآرامی بدون گوشی

  دوری گزیــدن از جمع و 
گذراندن زمان با گوشی

  بیدارشــدن در نیمه شب 
برای دیدن صفحه گوشی

 کاهش در عملکرد تحصیلی یا شغلی به عنوان 
نتیجه کار طوالنی مدت با تلفن همراه

   حواس پرتی در انجام کارهای روزانه 
   وضع مقررات در بعضی کشورها

 برای استفاده از تلفن های هوشمند
در کره جنوبی اســتفاده بیش ازحد از گوشــی 
هوشمند در میان نوجوانان به بحث داغی تبدیل 
شده اســت. مقامات این کشــور در  سال2011 
قوانینی تدویــن کردند که دسترســی کودکان 
به بازی های آنالین را بعد از نیمه شــب محدود 
می کرد. چین یکی از نخستین کشورهایی است 
که اعتیــاد به اینترنــت را به عنــوان ناهنجاری 
کلینیکــی شــناخت و مراکز درمانــی خاصی 
تاسیس کرد تا اعتیاد به رسانه های جدید را مورد 

بررسی قرار دهد. 
کارشناســان معتقدند تاثیر اســتفاده از تلفن 
هوشــمند در خلق وخوی یک فرد تقریبا شــبیه 
چگونگی عملکرد داروها بر رفتار او اســت. مانند 
معتادان به موادمخدر، معتادان به گوشــی های 
هوشــمند نیز عالیمی از قبیل بی قراری، نگرانی 
و حتی خشم نشــان می دهند. دانشــگاه دربی 
در انگلســتان به تازگی درباره تاثیــرات رفتاری 
صاحبان گوشی های هوشمند به بررسی پرداخته 
است. یافته اصلی این است: گوشی های هوشمند 
از نظر روانی برای کودکان اعتیادآورند و با تشویق 
خودشیفتگی، مشــکالتی در سالمتی آنان ایجاد 
می کننــد. این امــر امروزه بخشــی از معضالت 

جوامــع مدرن اســت تــا درباره ســالمت روان 
شهروندان خود بیشتر بیندیشند. 

 سخن آخر
نگرانی جداشــدن از گوشی اساســا بخشی از 
زندگی انســان ها در عصر حاضر اســت. یکی از 
روانشناســان بالینی دربــاره نوموفوبیا می گوید 
متاســفانه این ترس بســیار واقعی است و مانند 
دیگر عالیم اضطراب، نوموفوبیــا این ظرفیت را 
دارد که زندگی افراد را ویــران کند. برای برخی 
این نگرانی ســطح تحریف واقعیت را باال می برد 
و این دقیقا همان زمانی اســت که به یک موضوع 
مهم مبدل می شود: نگرانی از قطع شدن ارتباط. 
فاجعه وقتی اتفاق می افتد که تلفن خود را همراه 
نداشته باشید. بررسی ها نشان می دهد که با اوج 
گرفتن رسانه های اجتماعی، روند نوموفوبیا رو به 
افزایش است. بســیاری از معتادان به فناوری از 
تکنولوژی برای غلبه بر ناامنی های خود استفاده 
می کنــد. وصل بودن بــه موبایل و رســانه های 
اجتماعی به آنان کمــک می کند تا اعتبار بیرونی 
و به تبع آن، احساس اعتماد بیابند. پرسش هایی 
که اغلب ذهن جوانان را درگیر می کند، مواردی 
از این قبیل اســت: چــه تعــداد عکس های مرا 
پسندیدند؟ چند نفر مرا در فضای مجازی دنبال 
می کنند؟ ارزش و اعتبــار جوانان عمدتا از منابع 
بیرونــی تأمین می شــود. آنان به دنبــال اعتبار 
هســتند و چون منبع تامین کننده اعتبار در این 
حالت، بیرونی اســت، عزت نفــس واقعی ایجاد 

نمی شود.
برمبنای یافته های یک پروژه تحقیقاتی که در 

موسسه پیو انجام شد:   
  بیــش از 90 درصد مردم در آمریکا گوشــی 

هوشمند دارند.
  67 درصــد کاربران گوشــی خــود را جهت 
مشــاهده تماس ها، پیام ها و فعالیت های شبکه 
اجتماعــی کنترل می کنند، حتــی در زمانی که 

تلفن آنان زنگ نمی خورد.
  44 درصد از صاحبان گوشــی های هوشمند 
درحالی به خواب می روند که گوشی نزدیک آنان 
قرار دارد تا اطمینان حاصل کنند که پیام، تلفن 
یا پست های ارسالی در شبکه های اجتماعی را از 

دست نمی دهند. 
  29 درصد کاربران اقــرار کرده اند که زندگی 

بدون گوشی هوشمند برای آنان متصور نیست.
مدتی پیش، مدیرکل پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی ســازمان بهزیســتی اعــالم کرد که 
پژوهشی کالن به منظور بررســی شیوع و میزان 
استفاده از تلفن همراه در ایران انجام نشده است. 
او با اشــاره به راه اندازی مراکز درمــان اعتیاد به 
تلفن همراه در برخی از کشورها این نکته را مورد 
تاکید قرار داد که در کشور ما توسعه اقتصادی با 
توســعه فرهنگی همراه نبوده و با ورود گسترده 
تلفن همراه هیچ گونه فرهنگ سازی جدی درباره 

آن نشده است.
شــاید تحقیق مســتند و میدانی درباره تعداد 
مبتالیان به ترس دورماندن از گوشــی در کشور 
ما انجام نشده باشد، اما بهترین راه برای پی بردن 
به جدی بودن این معضل، بررســی رفتار روزانه 
خود با تلفن همراه اســت. هر یک از ما تا چه حد 
به گوشــی خود وابســته ایم؟ چه مدتی از اوقات 
خود را با تلفن همراه سپری می کنیم؟ احتماال با 
تامل در پاسخ این پرسش ها دریابیم که ما نیز به 

نوموفوبیا دچار شده ایم و بی خبریم!    
منابع:

 psychcentral - cnbc-
   pressexaminer

از هر 5 نفر، 4نفر به ترس دورماندن از تلفن همراه دچارند
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بین ابعاد ســالمت عمومي دانشجویان و میزان 
استفاده از تلفن همراه رابطه مثبت و معناداري وجود 
دارد. نــاوارو و روزلي و همــکاران درخصوص تاثیر 
امواج تلفن همراه و آنتن هاي گیرنده و فرســتنده و 
قرارگیري در پژوهش ها به این نتیجه رســیده اند 
که عالیمي مانند ســردرد، اضطراب، افسردگي و 
خستگي در ســاکنان اطراف آنتن ها گزارش شده 
است. راسکاوس بیان مي کند که افراد مورد زورگیري 
واقع شده با تلفن نشانه هاي افسردگي بیشتري دارند. 
به گفته  هاردي میدارد، کاربران تلفن همراه و اینترنت 
از تنهایي هیجانــي رنج مي برند و کمتــر برونگرا 
هســتند. درخصوص تبیین  یافته هاي این فرضیه 
مي توان عنوان کرد که شــاید دانشجویان به دلیل 
مشغله زیاد با موبایل و اســتفاده هاي متعدد از این 
وسیله، از بسیاري از فعالیت هاي روزمره خود غفلت 
مي ورزند و این نیز روابــط رودررو و حضوري آنها را 
کم مي کند و ســبب انزواي آنها مي شود، همچنین 
نتایج نشــان داد که بین اضطراب دانشــجویان و 
میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معناداري وجود 
دارد، یعني با افزایش استفاده از تلفن همراه میزان 

اضطراب دانشجویان نیز بیشتر مي شود. 
پژوهشــگران بســیاری به افزایش اســترس 
ناشــي از امواج تلفن همراه و نیز اثر این امواج روي 
فعالیت هاي مغز اشــاره کرده اند. اشتغال زیاد به 
تماس هاي تلفن همراه به ویژه ارســال و دریافت 
پیامــک در بین جوانان نگراني ها و دلشــوره هاي 
زیادي ایجاد مي کند، به طوري که برخي از کاربران 
درخصوص پاســخ ها و کیفیت آنها مشغله فکري 
بســیاری دارند و نتیجه ایــن فعالیت ها موجب 

اختالل در نظم خواب و پرداختن به تکالیف روزمره 
مي شود. اســتفاده بیش از اندازه و غیرضروري از 
تلفن همراه بــراي کاربر تنش و پریشــاني ذهني 
پدید مــي آورد. این اختالالت به حدي اســت که 
نوعي بیماري رواني و عصبي براســاس آن تعریف 
شــده اســت و فرد مبتال در طول روز چندین بار 
احســاس مي کند گوشــي تلفن همراهش زنگ 
مي خورد. پژوهش ها نشان مي دهد حداقل دوسوم 
کاربــران به این نوع تیک عصبي دچار هســتند و 
بیش از 70 درصد کاربران مبتــال آن را تجربه اي 
تلخ و حالتي ناخوشایند توصیف مي کنند و ارسال 
بیش از اندازه پیام کوتاه نیز نوعي وسواس و اختالل 
ذهني به دنبال دارد. برخي از پژوهش ها به رابطه 
روان رنجورخویي و اســتفاده مفرط از تلفن همراه 
تاکید کرده اند. پژوهشگران همچنین درخصوص 
آثار جسماني اســتفاده از تلفن همراه به پژوهش 
پرداخته اند. در این راســتا  هاوکینک و وسترمن 
گزارش دادند که اســتفاده مفــرط از تلفن همراه 
باعث بروز عالیمي مانند ســردرد، احساس گرما 
در گوش، ضعف حافظه و خستگي مي شود. گریز 
و مدینا، کاربران تلفن در نتیجه اشــتغال زیاد به 
پیامک از درد مفاصل رنج مي برند. اشــتغال زیاد 
به بازي هاي کامپیوتري و ارسال پیامک به آسیب 
چشــم ها و انگشــتان دست منجر مي شــود. در 
کل ارتباط معناداري بین مــدت مکالمه و تعداد 
مکالمه در روز با بروز عالیم سردرد، احساس گرما 
در گوش، ضعف حافظه و خســتگي وجود دارد. از 
دیگر پژوهش ها مي توان به پژوهشي اشاره کرد که 
نشان می دهد اســتفاده از تلفن همراه در کیفیت 

نطفه در مردان بر مقدار جنبندگي و تحرک بهنجار 
اســپرم ها تاثیر منفي دارد. گزارش هاي پژوهش 
حاکي از تاثیر مضر بالقــوه فرکانس هاي رادیویي 
  DNA ،روي مغز، قلب و دستگاه اندوکرین EMW
انسان ها و حیوانات است. امواج الکترومغناطیس 
فعالیت الکتروانسفالوگرام را تغییر مي دهند و سبب 
آشــفتگي در خواب و تمرکز مي شود و خستگي و 
ســردرد به وجود مي آورد، همچنین زمان واکنش 
و فشارخون ایســتا را افزایش و تولیدات مالتونین 
را کاهش مي دهد که درنهایت موجب شکســتن 
رشته هاي DNA مي شوند. دیگر نتایج نشان داد 
بین کارکــرد اجتماعي و اســتفاده از تلفن همراه 
رابطه وجــود دارد که ایــن یافته بــا یافته هاي 
اشنایدر،  هاســتروف و السورس و آستین مبني بر 
رابطه مثبت و معنــادار بین کارکــرد اجتماعي 
دانشجویان و میزان استفاده از تلفن همراه همسو 
است. استفاده از این وسیله مشکالتي را در حوزه 
ازهم گســیختگي اجتماعي به وجود آورده است. 
زماني که یک تلفن همراه در خالل نمایش، تئاتر یا 
فیلمي در سینما به صدا درمي آید از نظر اجتماعي 
غیرقابل قبول است و چیزي شبیه قدم زدن فیزیکي 
و حرف زدن در تئاتر است. استفاده از تلفن همراه بر 
ادراک و گمان افراد در مــورد همدیگر تاثیر دارد، 
بنابرایــن نباید از نظر دور داشــت که تلفن همراه 
ممکن است حضور اجتماعي ناخوانده و سرزده اي 

نیز داشته باشد.

در برخی موارد کابران معتاد به تلفن همراه انزواي 
اجتماعي بیشتري دارند. گاهي اوقات برخي پیامک ها 
تاثیرات مخربي بر روابط اجتماعي دارند که ســبب 
جدایي و انزواي افراد مي شــوند. تلفن همراه روابط 
حضــوري و رودررو را کاهش داده اســت، به طوري 
که براي بســیاري از احوالپرســي ها فقط به ارسال 
پیامک اکتفا مي شــود. افراط در کاربرد تلفن همراه 
با اســتفاده هاي اینترنت و مکالمات ممکن است بر 
وضعیت اقتصادي افراد و خانواده ها تاثیر منفي داشته 
باشــد و برخي والدین مجبور هستند ماهانه مبالغ 
زیادي را صرف هزینه هاي تلفن همراه خود و فرزندان 
کنند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان 
داد کارکرد اجتماعي و جسماني بیشترین سهم را در 
تبیین واریانس استفاده از تلفن همراه دارند. معتادان 
به استفاده از تلفن همراه از دوستان و خانواده فاصله 
مي گیرند، انزواطلب مي شوند، اولویت هاي سني و 
اجتماعي نظیر تحصیل و اشــتغال را رها مي کنند 
و هنگامي که تلفن همراه در دسترس شــان نیست 
به آن فکر مي کنند. خاموش بــودن تلفن همراه در 
افراد معتاد قابل تحمل نیســت، حتي هنگام خواب 
یا در مواقع خاصي که گوشي تلفن همراه را خاموش 
مي کنند یا در حالت ســکوت قرار مي دهند، دچار 
استرس مي شــوند. فرد معتاد نمي تواند از گوشي 
تلفن همراه خــود دور بماند و از هــر ترفندي براي 
استفاده دایمي از آن استفاده مي کند. این نوع اعتیاد 
از عالقه و وابســتگي فراتر مي رود و به نوعي جنون 

دردسترس بودن تبدیل مي شود. اعتیاد به تلفن همراه 
یا استفاده مفرط از آن یکي از موارد رفتاري مرتبط 
با ظرفیت اعتیادآوري اینترنت اســت. در این حوزه 
پژوهش هاي کمي صورت گرفته است. با این وجود، 
شواهد نشان دهنده آن اســت که استفاده مفرط از 
تلفن همراه مرتبط با الگوهاي رفتاري دیگر ازجمله 
بیدارماندن در شــب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و 
همچنین وابستگي عاطفي است که در ذهن کاربران 
ایجاد مي شود، به طوري که این افراد معتقدند بدون 
استفاده از تلفن همراه قادر به زندگي کردن نیستند. 
این یافته ها حمایت کننده تاثیر منفي استفاده مفرط 
از تلفن همراه و تاثیر منفي آن بر سالمت جسمي و 

روانشناختي دانشجویان است.
پریســا یاســمین ژاد کارشناس ارشد، محسن 
گل محمدیان کارشناس ارشــد و ناصر یوســفي 
پژوهشی درباره  رابطه سالمت دانشجویان و استفاده 

افراطی از تلفن همراه انجام داده اند.
 بررســي فرضیه هاي جانبي نشان دهنده آن بود 
که بین دانشجویان دختر و پسر و متأهل و مجرد از 
نظر استفاده از تلفن همراه تفاوت معناداري وجود 
دارد. احتمال مي رود که افراد مجرد به دلیل نداشتن 
نقش هاي همسري و پدر و مادري زمینه و فرصت 
بیشتري براي گرایش و اشتغال به تلفن همراه دارند. 
از طرفي به نظر مي رسد که دانشجویان دختر زمینه 
کمتري براي روابط اجتماعي رودررو و چهره به چهره 
دارند. شاید این وســیله با توجه به قابلیت هاي آن 
فرصت بیشتري را براي اظهار خود در آنها به وجود 
آورده و این اشتغال زیاد به تلفن همراه نیز با مشکالت 

روانشناختي باالتري همراه است. 

ارزان شدن تهیه سیم کارت هم سبب شده بسیاري 
از افراد بیش از یک یا دو سیم کارت داشته باشند. در 
کنار بازار گوشــي هایي که هر روزه با قابلیت هاي 
گوناگون به بازار مي آیند، نبایــد از تاثیرات منفي 
آنها غافل شد. برخي از این تاثیرات در حوزه فردي 
و برخي در حوزه اجتماعي اســت، به طوري که در 
برخي اوقات در حوزه اجتماعي حریم شخصي افراد 
نقض مي شود. در تایید این ادعا آموزش وپرورش و 
برخي ادارات استفاده از تلفن همراه را در مکان هاي 
خاص خود ممنوع کرده اند. الزم است که مشاوران 
و روانشناسان به آزمایش رویکردهاي مشاوره اي و 
روش هاي خودتنظیمي و مدیریت زمان در کاهش 
استفاده مفرط از تلفن همراه بپردازند. این تحقیق 
صرفا در مورد دانشجویان دانشــگاه هاي آزاد یک 
منطقه  انجام شد و پیشــنهاد مي شود درخصوص 
دانش آمــوزان نیز بــه کار برده شــود. در این 
پژوهش پیشــرفت تحصیلي این دانشجویان و 
رابطه آن با اســتفاده از تلفن همراه بررسي نشد. 
بررسي رابطه ویژگي هاي شخصیتي و استفاده 
از تلفن همراه ســهم ایــن متغیرهــا در تبیین 
واریانس آن را مشــخص مي کند. بررسي رابطه 
دیگر ویژگي هــاي جمعیتي یــا حرفه اي نظیر 
ســطح تحصیالت و شــغل با ســطوح استفاده 
از تلفن همراه به روشن شــدن موضوع تاثیرات 
روانشناختي استفاده مفرط از تلفن همراه کمک 
مي کند. بررســي نوع اســتفاده از تلفن همراه 
)ســرگرمي، اینترنت، مکالمه، پیامــک و...( و 
رابطه آن با سالمت عمومي تاثیرات این وسیله 

پرکاربرد را بهتر روشن مي کند. 

سالمت عمومي و استفاده مفرط دانشجويان از تلفن 

اعتیاد به تلفن های هوشمند 
در آسیا به سرعت درحال 
افزایش است و جوانان را 

بیشتر از بقیه درگیر می کند. 
براساس آمار از ماه مارس 2014 
تعداد معتادان به تلفن همراه 
به 176 میلیون نفر رسیده، 
درحالی که در  سال2013 
این تعداد 79 میلیون نفر 

بوده است. زنان 52 درصد از 
این آمار را به خود اختصاص 
می دهند. کاربران میانسال 
28 درصد معتادان موبایل را 
تشکیل می دهند که رفتار 
 وسواس گونه ای با تلفن همراه

 به نمایش می گذارند
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