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Abstract
Mobile phone is today the
most influential technologies
that apart from the damage of
biological,
psychological
damages are also sought.
Growth and expansion of
human
knowledge
and
modern technologies that the
world is transformed human
caused and any moment
complexer. One of the
phenomena that transformed
human life in the twentieth
century and still continues a
growing trend of cell phones.
It seems today the most
widely used mobile phone
accessories ,using social
networks and the Internet.
Mobile social networks are a

چكیده
تلفن همراه از تاثیر گذارترین فناوری
های امروزه است که جدای از آسیب های
 آسیب های فراوان روانشناختی را نیز،زیستی
 رشد وگسترش دانش بشری و.در پی دارد
فناوری های نوین سبب گردیده که دنیای
انسانها متحول شده و هر لحظه پیچیده
 یکی از پدیده های که در قرن بیستم.ترگردد
زندگی بشر را دگرگون کرد و هنوز نیز رشد
.فزاینده آن ادامه دارد تلفن های همراه هستند
به نظر می رسد امروزه بیشترین کاربرد
 استفاده از شبکه های،جانبی تلفن همراه
 شبکه های.اجتماعی و اینترنت است
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new generation of social
relationships that make life
so much space, they have
been able to work well in the
living room. Many people of
different ages and from
different social groups in
social networks have come
together from great distances
in
the
real
world,
communicate with each other
through social networks. The
aim of this study was to
evaluate
the
negative
psychological effects of
mobile
phone
use
is
excessive. This research is
descriptive-analytic method.
The
most
common
psychological
damage
mobile phone addiction,
identity changes, anxiety,
procrastination,
sleep
disorders, Changes in family
relationships,
puberty
problems and loneliness. The
research in each of these
areas to provide practical
solutions to improve the use
of mobile phone is necessary.

اجتماعی مجازی تلفن همراه نسل جدیدی از
فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه
 توانسته اند به،عمر خیلی زیادی ندارند
 مردم.خوبی در زندگی مردم جا باز کنند
بسیاری در سنین مختلف و از گروه های
اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی
مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های
 از طریق شبکه،بسیار دور در دنیای واقعی
.های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند
هدف از این پژوهش بررسی آثار
روانشناختی منفی استفاده مفرط از تلفن
- روش این پژوهش توصیفی.همراه می باشد
 از شایع ترین آسیب های.تحلیلی می باشد
 دگرگونی،روانشناختی تلفن همراه اعتیاد
 اختالالت، اهمال کاری، اضطراب،هویت
 مشکالت، دگرگونی روابط خانوادگی،خواب
 پژوهش در هر.بلوغ و احساس تنهایی است
یک از این حوزه ها برای ارائه راه حلی
عملی جهت بهبود فرهنگ استفاده از تلفن
. ضرورت دارد،همراه
 آثار، استفاده مفرط، تلفن همراه:کلید واژگان

Keywords: mobile phone,
use extreme, psychological
effects

روانشناختی
ب
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مقدمه
در تاریخ  ،مثالهای متعددی از فناوری هایی است که در ابتدا با شور و اشتیاق وارد
فناوری ها ،خود را نشان داده اند(تانر .)1997 1،یکی از این فناوری ها ،تکنولوژی
تلفن همراه است .تلفن همراه ،ابزاری است که در یک زمان کوتاه ،کامال محبوبیت پیدا
کرده است(هاکوآما 2،هاکویاما .)2011 3،بطوری که در سال  4.7 ،2009میلیارد نفر از
تلفن همراه استفاده می کردندکه در این زمان جمعیت کل دنیا 6.8 ،میلیارد نفر بود(آی
تی یو .)2009 4،استفاده از تلفن همراه از سال  1373در ایران شروع شده(احمدی،
هاشمی و روحانی1389 ،؛ به نقل از نوروزی ،وحدانی اسدی ،روحانی و محمدی،
 ) 1393و امروزه نسبت به اوایل از اولویت باالیی در زندگی افراد جامعه بر خوردار
است و استفاده از آن جزئی از زندگی افراد شده است(ذکایی و ولی زاده .)1388 ،به
طوری که افراد وابسته به آن ،گاها تجربه خیالی لرزش(ویبره) تلفن همراه را
دارند(دروین ،کیسر ،میلر .)2012 ،محبوبیت این فناوری نوین بدلیل قابلیت های
زیادی است که دارد از آن جمله می توان به قابلیت هایی همچون ،دوربین ،پیامک،
صدا ،تقویم ،دفترچه تلفن و غیره اشاره کرد .اما آنچه در اواخر بطور بسیار زیادی بر
محبوبیت این فناوری افزوده است ،امکان دسترسی به اینترنت و هوشمند بودن
آنهاست(کاتز2008 5،؛ لینگ و دانر .)2009 6،بدین منظور در این پژوهش استفاده
مفرط از تلفن همراه با تاکید بر شبکه های اجتماعی مربوط به آن را بررسی خواهیم
کرد.
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بیان مسئله
با کاهش عطش استفاده از تلفن همراه نسبت به اوایل ورود آن به کشور ،این فناوری
موارد ،از مضرات آن حرفی به میان نمی آید(دیباج نیا )1384 ،اما هر فناوری عالوه بر
فوایدی که بر افراد دارند دارای معایبی هستند که پس از گذشت مدت زمانی با انجام
برخی پژوهش ها آشکار می شوند .در این میان رشد روز افزون تلفن همراه نگرانی
های بسیاری را در بین اندیشمندان بوجود آورده است و اثرات مخرب آن باعث
هشدارهای زیادی شده است(ایشی)2011 1،
آسیب تلفن همراه زمانی بیشتر می شود که این فناوری از بطن یک جامعه
نباشد ،و یک فناوری وارداتی باشد که این درمورد کشورهای جهان سوم بیشتر صدق
می کند(کازنو .)1384 ،تلفن همراه نیز یکی از این فناوری هاست که در مورد
پیامدهای فرهنگی ،اجتماعی ،رفتاری ،جنایی ،پزشکی ،قانونی و حتی بعضا حوزه
روانشناختی آن پژوهش هایی صورت گرفته است(دیباج نیا .)1384 ،اما آنچه که در
این حوزه احساس می شود محدودیت پژوهش در زمینه آثار روانشناختی تلفن همراه
بر افراد است که در این تحقیق تالش می شود به برخی آثار روانی این فناوری نوین
پرداخته شود.
تلفن همراه و جنسیت
در رابطه با جنسیت ،دختران بیشتر از پسران ،تلفن همراه را بخش مهمی از زندگی
خود می دانند(اوکسمن .)2006 2،اما پسران مدت زمان بیشتری را نسبت به دختران از
تلفن همراه استفاده می کنند(دیویس 3،گارمن 4،ویسنته 5،توماس .)2009 6،نوع استفاده
از تلفن همراه در دختران و پسران نیز متفاوت است ،به این صورت که دختران بیشتر
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از جنبه های اجتماعی و ارتباطی آن برای برقراری و نگهداری روابط خود استفاده می
کنند ،در حالی که پسران از تلفن همراه جهت کاوش درباره خود آن و وسیله ای برای
نقل از گسوامی و رانی سینگ؛.)2016 1

آثار تلفن همراه
تلفن همراه و اعتیاد
بررسی های انجام شده ،داللت بر آن دارد که زیر بنای فیزیولوژیک یکسانی ،بین
اعتیادهای دارویی و اعتیاد های رفتاری ،وجود دارد .به این معنا که در اعتیاد به مواد ،با
مصرف ماده ی الکلی یا روان گردان ،میزان ترشحات دوپامین 2و نوراپی نفرین 3در
مغز فزونی می گیرد .افزایش ترشح هورمون های پیش گفته به احساس لذت در
موجود می انجامد .به شکل مشابهی تکرار رفتارهایی همچون قماربازی ،ورزش ،اعمال
جنسی ،خرید و غرق شدن در اینترنت ،موجبات ترشح دوپامین و نوراپی نفرین را در
مغز فراهم می آورد .بنابراین لذت طلبی انسان ها باعث می شود ،آنها بیش از پیش ،به
سوی رفتارهای اخیر روی بیاورند .نکته مهمی که در این قسمت یادآوری آن ضرورت
دارد ،آنست که اگر چه در آغاز ،انتخاب فرد در زمینه انجام رفتاری مانند سروکار
داشتن با اینترنت ،کامالً ملحوظ است ،کما بدلیل ترشحات هورمونی ،احساس مطلوبی
در مغز پدید می آید که فرد آن را به عنوان یک احساس خوب و لذت بخش تجربه
می کند ،بنابراین لذت حاصله وی را وامی دارد که به تکرار آن رفتار ،دست بزند و
بدین ترتیب رفته رفته ،فرد به جای دست زدن به انتخاب های آزادانه پیشین خود ،به
چرخه استفاده از الگوهای تکانشی وارد شده ،از عکس العمل های ارادی خویش دور
می گردد .به این ترتیب می توان بیان داشت ،مغز فرد معتاد ،وی را مجبور می سازد تا
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به تکرار رفتار مورد نظر ،دست بزند(منطقی .)1386 ،حال زمانی که فرد به چرخه
استفاده از تلفن همراه وارد می شود ،بدالیل مختلف و جذابیت هایی که این فناوری
هوکینگ 4،کاگ .)2010 5،خاموش بودن تلفن همراه در افرادی که استفاده مفرط از آن
دارند ،تحمل ناپذیر است و موجب می شود حتی هنگام خواب یا در مواقع خاصی
که گوشی تلفن همراه را خاموش می کنند یا در حالت سکوت قرار می دهند به
استرس دچار شوند .فرد معتاد نمی تواند از گوشی تلفن همراه خود دور بماند و از
هر ترفندی برای استفاده دائمی از آن بهره می جوید .این نوع اعتیاد از عالقه فراتر
می رود و به نوعی جنون در دسترس بودن تبدیل می شود(آزوکی.)2008 6،
تلفن همراه و هویت
افرادی که از تلفن همراه و به تبع آن شبکه های مجازی مربوط به تلفن همراه استفاده
می کنند ،به دالیل مختلف گاها خود را در این فضاها بصورت غیر واقعی جلوه می
دهند(اسلوین .)1380 ،عاملی معتقد است شبکه های اجتماعی افراد را با جهانی جدید
مواجه می کند که تعداد معدودی از این افراد ،آنرا قابل فهم می دانند و به راحتی آن را
مورد استفاده قرار می دهند اما بخش عظیم دیگر دچار ،گمگشتگی ،غربت ،تنهایی و
تضاد و سردرگمی می شوند(عاملی .)1382 ،بعضا این افراد از هویتی که اکنون دارند،
ناراضی هستند و به همین دلیل ممکن است احساس تنهایی ،اضطراب و تضاد حاصل
از هویت اکنون و هویت ایده آل مورد پذیر گروه هدف؛ دست به ایجاد هویت کاذب
در این فضاها نمایند ،تا مورد پذیرش دیگر افرادی که دوست دارند به عضویت آنها در
آیند ،قرار گیرند .تشکیل این هویت های کاذب در کنار هویت واقعی آنها ،باعث ایجاد
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چندگانگی هویت می شود که دلیل بسیاری از اختالل های روانی و ناهنجاری های
اجتماعی را در آن می توان جستجو کرد.
بسیاری از افرادی که افراط گونه از تلفن همراه و امکانات آن استفاده می
کنند دچار اضطراب تماس می شوند .این افراد همواره منتظر زنگ خوردن تلفن
همراهشان هستند ،تا حدی که گاها وقتی تماسی حاصل نشده است ،احساس لرزش
ناشی از ویبره و یا صدای زنگ تلفن همراه را می شنوند(آزوکی .)2008 ،به این پدیده
اضطراب زنگ خوردن 1می گویند .در پژوهشی که هونگ 2،چیو 3،هسوانگ 4در سال
 2012بر روی  269دانشجوی زن تایوانی انجام دادند اضطراب یکی از عواملی بود که
همبستگی مثبتی با اعتیاد به تلفن همراه داشت( هونگ ،چیو ،هسوانگ.)2012 ،
تلفن همراه و اهمال کاری
افرادی که از تلفن همراه استفاده افراطی می کنند ،زمان الزم برای انجام سایر امور
زندگی خود را ندارند و کارها را مداوما به آینده موکول می کنند(آزوکی.)2008 ،
اهمال کاری دارای حوزه های متفاوتی است که در حوزه تحصیلی؛ سلیمانی ،فالحزاده
ابرقوئی و فرخ( )1394در پژوهش خود دریافتند که استفاده افراطی از تلفن همراه ،با
افزایش اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری دارد.
تلفن همراه و خواب
افرادی معتاد به فضای مجازی و تلفن همراه که بصورت مفرط از آن استفاده می کنند،
اغلب دچار اختالل خواب می شوند(آزوکی2008 ،؛ جنارو 5،فلورز 6،گومز

والت7،

گنزالس گیل 8و کابالو2007 1،؛ زراستوند ،امیری مجد ،اسماعیل زاده آخوندی.)1395 ،
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دلیل آن را می توان در دو حوزه تبیین کرد ،ابتدا اینکه این افراد بصورت مداوم و در
تمامی زمان ها استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه دارند که پیامدی جز خستگی ندارد
این فناوری را از دست ندهند .اما بخش عظیمی از این بی نظمی در خواب افراد به
بسته های تشویقی و شبانه اپراتورهای تلفن همراه بر می گردد .زمانی که اپراتوری
استفاده از اینترنت را در ساعات بامداد ،نیم بها و یا کمتر می کند ،زمانی که اپراتوری با
دریافت اندک هزینه ای ،مکالمه نامحدود را از اواخر شب تا اوایل صبح به مشترکان
خود عرضه می کند ،با این همه تقویت کننده چگونه می توان انتظار داشت که
هیچگونه اختالل و بی نظمی در افراد استفاده کننده بوجود نمی آید.
تلفن همراه و خانواده
گسترش نفوذ تلفن همراه ،باعث تضعیف نظام خانواده ،هم به لحاظ هنجاری و هم به
لحاظ شناختی -ادراکی می شود تلفن همراه شرایطی را در جو خانواده ایجاد می کند
که به موجب آن تفاهم و درک متقابل و زبان مشترک تضعیف می شوند علت آن را
هم می توان در الگوی جدید ارتباطی افراد خانواده جستجو کرد .ارتباطات خاص هر
فرد با دوستان در فضای مجازی باعث ایجاد عقاید ،باورها و ارزش های منحصر به
فردی می شود که با ارزش های خانواده و باورها و نگرش های دیگر اعضای خانواده،
متفاوت است(هانس .)2004 2،بنابراین افزایش ارتباطات در حوزه فناوری تلفن همراه،
باعث کاهش ارتباطات چهره به چهره می شود(پور طهماسبی1387 ،؛ به نقل از
نوروزی ،وحدانی اسدی ،روحانی ،محمدی .)1393 ،افراد با درگیر شدن در روابط
مجازی ،فرصت یادگیری آداب زندگی اجتماعی و ارتباطی را از دست می
دهند(شهیاد ،بشارتی ،پادامن ،اسدی و شیرعلی پور .)2011 ،یریچارد لینگ 3،نویسنده
نروژی آمریکا ،مفهوم سودمند آغازگری را برای تلفن همراه به کار برده است .از نظر
1
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وی نقشی را که مراسم گذر در قبایل بومی برای کودکان اجرا می کرد و از آن پس به
آنان مجوز حضور در جهان بزرگساالن را می داد ،در حال حاضر تلفن همراه برعهده
خاصی گام می نهند که ضمن جداسازی نسبی آنان از خانواده هایشان ،ارزشهای
خاص و جدیدی را برای آنان مطرح میسازد(لورنته .)2002 1،فضای مجازی دارای
ارزش هایی هستند که ارزش های واقعی افراد را متزلزل می کنند(پورطهماسبی1387 ،؛
به نقل از نوروزی و همکاران ،)1393 ،که این ارزش های جدید می تواند ،هویت
جدید و شاید غیر واقعی را در فرد بوجود آورد .در یک تبیین کلی و ساده از تاثیرات
فناوری می توان اینگونه بیان داشت که در زمان های گذشته و قبل از اختراع تلوزیون،
افراد در وعده های غذایی(که آشکارترین زمان حضور تمامی افراد خانواده ،در جمع
خانواده بود) درکنار یکدیگر ،مدور و رو به روی هم قرار می گرفتند که همین باعث
صمیمیت می شد و نتیجه صمیمیت نیز دوباره همین کنار هم نشستن و باهم غذا
خوردن می شد .اما با اختراع تلوزیون اولین ضربه سهمگین بر پیکره خانواده وارد شد
و شکل سفره ها در وعده های غذایی تغییر شکل پیدا کرد و بصورت مستعطیل در آمد
که در یک ظلع آن تلوزیون قرار داشت و افراد در ضلع های دیگر قرار می گرفتند و
همگی حین غذا خوردن به تلوزیون خیره می شدند و خبری از آن صمیمیت گذشته
بین آنها نبود .با اختراع تلفن همراه و شبکه های اجتماعی مربوطه ،ضربه سهمگین تر
از ضربه اول بر خانواده ها وارد شده است ،چرا که دیگر افراد نه تنها مدور و مستعطیل
وار نمی نشینند بلکه هر یک در اتاق خود و در خلوت خود قرار می گیرند و تمام
اوقات را با گوشی همراه و برنامه ها و رسانه های آن سپری می کنند .در این صورت
دیگر هیچ اجتماعی برای اینکه افراد خانواده دور هم بنشینند و با یکدیگر در مورد
تصمیمات و یا هر چیز دیگری صحبت کنند ،وجود ندارد.

. Lorente
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تلفن همراه و بلوغ
نتایج پژوهش بتانی 1،بالیرند 2،فلتچر 3در سال  2011نشان داد پیدایش تلفن های
بین این افراد شده است(بتانی ،بالیرند ،فلتچر .)2011 ،شبکه های مجازی و قابلیت
های تلفن همراه در نمایش تصاویر و فیلم ها ،امکان برقراری تماس بین افراد با جنس
مختلف(حتی تماس تصویری) و ارضای حس کنجکاوی جنسی در این روابط از جمله
عواملی است که باعث بلوغ زودرس می شود .افراد با مطالب ،تصاویر و فیلم های
منتشر شده در ف ضای مجازی و یا فیلم هایی که از طریق بلوتوث به یکدیگر رد و بدل
می کنند آگاهی جنسی شان افزایش پیدا می کنند و در صدد شناخت بیشتر و
تحریکات جنسی بیشتر بر می آیند که این به نوبه خود تاثیر بسزایی در بلوغ زودرس
هر دو جنس می گذارد.
تلفن همراه و احساس تنهایی
نتایج یافته های آزوکی 4در آمریکا در سال  2008در ارتباط با پیام کوتاه تلفن همراه
نشان داد جوانانی که به صورت افراط گونه و اعتیادی از پیام کوتاه تلفن همراه استفاده
می کنند سطوح باالیی از تکانشگری و احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی را
دارند(آزوکی.)2008 ،
احساس تنهایی هم دلیل و هم نتیجه استفاده مفرط از تلفن همراه است.
فردی که در یک اجتماع حقیقی احساس تنهایی می کند و احساس می کند که در آن
گروه مورد پذیرش نیست به گروه های مجازی روی می آورد که امکان پذیرش در
آنها راحت تر است ،زمانی که در این گروه های مجازی عضو شد بیش از پیش از
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اجتماعات حقیقی کنار گذاشته می شود و همین امر مجددا باعث احساس تنهایی می
شود.

چهار راه فناوری های نوین ،چالشی عظیم در اغلب زمینه های روانی برای فرد در پی
دارد که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفت .هر یک از این آسیب ها می تواند دامن
گیر افراد شود و سیستم زندگی آنها را با مشکل رو به رو کند .مساله ای که متاسفانه
بی هیچ بررسی بصورت روز افزون در حال گسترش است ،طرح های ویژه
اپراتورهای کشور است .از آن جایی که اپراتور های فعال در کشور در حال رقابت با
یکدیگر برای بدست آوردن مشت رکان بیشتر می باشند ،هر روزه طرح های تشویقی و
بسته هایی مختلفی را برای مشترکان خود ارائه می نمایند که از آن ها می توان به
هزینه کمتر تماس ها در ایام تعطیل و ساعات خاص ،بسته های پیامکی رایگان و
اینترنت زمان دار با ترافیک نامحدود و طرح هایی از این دست می باشد که بی شک
این موارد یکی از دالیل استفاده افراطی از تلفن همراه می شود .همانطور که در
پژوهش های پیشین اشاره شده است؛ استفاده مفرط از تلفن همراه ،آسیب های بیشتر
آن را در پی دارد .اما با وجود چنین آسیب هایی که در پژوهش ها به اثبات رسیده
است ،شاهد طرح هایی بسیار تحریک آمیز از سوی اپراتورها هستیم که روز به روز در
حال گسترش است .نتیجه این پژوهش ،پیشنهاد می کند که مسئوالن ذی ربط توجه
بیشتری را به موارد استفاده و دالیل موارد استفاده داشته باشند تا در آینده نه چندان
نزدیک شاهد عالئم اعتیاد به تلفن همراه همچون اعتیاد به مواد مخدر نباشیم .استفاده
های نامطلوبی که اکنون بدلیل نبود فرهنگ استفاده مناسب از تلفن همراه صورت می
گیرد اگر فرهنگ سازی نشود و با آن مقابله نشود ،مجبور خواهیم شد در سالهای آینده
مراکزی را صرفا برای درمان اعتیاد به تلفن همراه و آثار جانبی آن تاسیس نماییم که
خود هزینه های سنگین مالی و انسانی را در پی خواهد داشت.
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