ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

تأث آن بر سمت
تلفن همراه و 
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ و
ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  ۷۳ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﻮل
و ﺛﺮومتﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در دﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ
ﺗﻮان دﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﴬ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﴬات و ﻣﻌﺎﯾﺐ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮات ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﴬات
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﴎدردﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ و در زاوﯾﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت ﮔﺮدن ،ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯽﺷﻮد .زاوﯾﻪ ﺑﺪ ﭼﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺸﻢ در ﯾﮏ زاوﯾﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎد ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ را
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎر ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﺪﯾﺪ دردﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺮدرد و درد ﻣﻬﺮهﻫﺎی
ﮔﺮدن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ،ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﭼﻬﻞ درﺻﺪ از اﻓﺮاد ،ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮔﺴﱰش اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از آن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮدن از زﻣﺎن،
ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﴬات دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﻮر
آﺑﯽ در منﺎﯾﺸﮕﺮ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮر در منﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﺐ ﺗﺎب وﺟﻮد دارد .ﻧﻮر
آﺑﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺷﺐ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻫﻮا در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ
ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ در ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮر آﺑﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ،
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺰﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮای دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻋﻮارض ﻧﻮر آﺑﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺷﺐ از ﮔﻮﺷﯽ و ﻟﺒﺘﺎپ ﮐﻤﱰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻋﻮارض ﻧﻮر آﺑﯽ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﺐ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آﺑﯽ را

ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﻮر آﺑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ متﺎﻣﯽ ﻣﴬاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب زﯾﺎدی
دارد .اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺮار
دادن ﮔﻮﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل و اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﴐﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻣﻮاج ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎزاﯾﯽ و ﺑﯿامریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮدان
و ﻫﻢ در زﻧﺎن ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻣﻮاج ،در ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎردار
ﻣﯽ اﺛﺮات زﯾﺎنﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﮑﺎﳌﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﮑﺎﳌﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ از دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ را در
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺻﺪا ﯾﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﮔﻮش ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻻزم
اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را از ﺧﻮدﺗﺎن دور ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻠﺐ و اﻋﻀﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب
اﻣﻮاج آن ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ از ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧنت دﻫﯽ
ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد.
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