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  موبایل  و  عوارض  آن
  
  
  
  

  

  بابک وزیری
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  مقدمھ
  
  
  

اده  از  تلفن  ھمراه  افزایش  می یابد  روز  بروز  استف
  بدون  اینکھ  بدانیم  چھ  غول  چراغ  جادویی را  در  -

د  کرده ایم  و  یک  روز  این  درون  منزل  خود  وار
غول  از  چراغ  خود  بیرون  خواھد  آمد  و  آن  زمان 

  .ی  نخواھد  بود  است  کھ  دیگر  ھیچ  راه  برگشت
لذا  در  چند  بحث  کوچک  و  خالصھ  سعی  شده  است  
تا  خواننده  را  از  عوارض آن  آگاه  کنیم و  در نھایت  

  . کار  کنیمچند  توصیھ  نیز  چاشنی 
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  فصل  اول

  
  

 گریکدی ھرتز با 1000 تا 10 بدن انسان در گستره یسلولھا
 تا 270 در گستره زی ھا نلی کنند ، اکثر موبایارتباط برقرار م

 گستره امواج جھیدر نت.  کنندی ھرتز ارتباط برقرار م1800
 انسان ی سلولنی ارتباط بستمی با سلی موباسیالکترومغناط

  . شودی اختالل در بدن مادجی دارد و باعث ایھم پوشان
 

 اسپرم رایز.  مردان داردی در باروری بدری تاثلی موباامواج
بخصوص .  شودی می جنسی کشد و باعث کاھش قوایرا م

  . بندندی را بھ کمرشان ملی کھ موبایدر کسان
 
 

 سرطان زاست و عالوه بر آن احتمال ابتال بھ لی موباامواج
 . دھدی مشی افزا رانسونی و پارکمری آلزایھایماریب

 ی ، ساختار مولکوللی صحبت با موباقھی دق2 ی حتی ازادر
 . کندی مرییبزاق دھان تغ
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 کھ در گستره یی آنھاژهی بھ ویسی اکترومغناطی ھادانیم
 ی عملکرد جذب مواد معدنرییفرکانس بدن ھستند ، باعث تغ

 ی مشی شوند و سرعت گسترش تومرھا را افزایدر بدن م
  .دھد

  
 
 خانم باردار ی برالی مشکالت امواج موبانی ازخطرناکتریکی

 را بھ خود نگرفتھ ی ھنوز بافت خوب و کاملنیبدن جن.است 
 منجر بھ کاھش عکس لیامواج موبا.  حساس است اریو بس

  . شود ی منی در بدن جنیالعمل مولکول
 
 آن را احاطھ کرده ، ی اوارهی ددیری سلول را در نظر بگکی

 بھ خود ی اطفال ھنوز شکل و ساختار محکم مغزیسلول ھا
 ی محکموارهی و دستندی نافتھیدر واقع تکامل . نگرفتھ اند 

 از تشعشعات را از خود یشتری بزانی ملی دلنیبھ ھم. ندارند
 شود و ی در آنھا می دھند کھ باعث اختالالت عصبیعبور م

 . شودی مدهی در آنھا دیی مانند چشم درد و کم اشتھایموارد
 50 حداقل دیبا انسان با ) BTS ( ی آنتن مخابراتکی اصلھف

 بی متر باشد ، تا ضرر امواج کمتر بھ انسان آس60تا 
  .برساند
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 متر با تلفن ی سانت30 اگر یحت.  ضرر داردلی کردن موباحمل
 400 حدود سی امواج الکترومغناطدیاشیھمراه فاصلھ داشتھ 

ھنگام . کند ی در ھر لحظھ با بدن اصابت مPw/M2ھزار 
 ی است ، گوشری متغلی موباگنالی کھ سییحرکت در مکان ھا

 در.  کند ی مشتری بگنالی در بدست آوردن سی سعلیموبا
 کند و ی از خود ساطع می تری و قوشتریواقع امواج ب

  .خطرناکتر است 
 

 شتری بی کم است امواج گوشگنالی کھ پوشش سیی ھامکان
(  آنتن مخابرات کینزد کھ یی شود و در مقابل مکان ھایم

BTS ( باشد و پوشش خوب است ، امواج ساطع شده از یم 
 خطرناک اری بدن بسیطرف آنتن برا

  ))CellTowers((.است
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  فصل دوم
  خطر
 

 
 شتری بگری امواج ھنگام صحبت کردن از ھر زمان دخطر
 . شدن ھستندادی امواج ھمواره در حال کم و زنی ارایز. است 

 
 فاصلھ داشتھ لی با موبا متر2 حداقل دی باردار بای ھاخانم

 .باشند
 

 1000 ، خطر امواج یری تصوامی پای MMS ارسال ھنگام
 . است شتریبرابر ب

 
 تواند درصد ینم ) Hands Free ( ی از ھندزفراستفاده

 . کندی آنتن عمل مکی مانند رایز. امواج را کاھش دھد
 

 و احتمال ابتال بھ سرطان ، DNA ی شدن رشتھ ھاپاره
 ، سر درد ی مغزی ، فشار خون ، رشد تومرھایب قلیناراحت
 ... و نسونی ، پارکمری، آلزا
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 انجام لی امواج موبای جھت اثبات خطر جدیی ھاشی آزماچھ

 گرفتھ است؟
 
 کی.  انجام دادندی جالبشی خرگوش آزماکی ی سوئد رودر

 ھمواره لی گذاشتند کھ آن موبالی موباکیخرگوش را کنار 
 .دادند ی بھ آن می کاملھیت ھم تغذ مدنیدر ا. روشن بود

 
 بھ شی آزمای خرگوش را برایھا  ماه خون و سلول2 از پس
 را اعالم کردند؛ آن ی جالب توجھجھی بردند و نتشگاهیآزما

 سال زنده کی از شتری بتی وضعنیخرگوش با ادامھ ا
 یشی آزمانی انسان چنکی ی اگر رومینی ببدیحال با. ماند ینم

 وطلب دایاگرچھ فکر نکنم کس! شود ی چھ مھجیانجام دھند نت
 . شوددای پشی آزمانیا

 
 دیتوان ی انسان را می کار برانی شده اشی آزمای نسبنمونھ

.  استی نظامی کھ شغلشان مرتبط با رادارھادینی ببیدر افراد
ھا در   از آنیاری بسای دارند و ی کماریھا طول عمر بس آن

 تی کھ در جمعشوند یتال م مبییھایماری بھ بیزمان سالخوردگ
 .شود ی مدهی کمتر دیعاد

 
 2 ی نشان داد کھ اگر شخصیشی برن گروپر در آزماپرفسور

ً بزاق دھانش کال یمی صحبت کند، ساختار آنزلی با موباقھیدق
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 خون و ی بر روی منفراتی تأثن،یعالوه بر ا. کند ی مرییتغ
 .ادرار دارد

 
 یھا دانیھ م برن گروپر در مقالھ خود نوشتپرفسور

 کھ در گستره فرکانس بدن ییھا  آنژهی بھ ویسیالکترومغناط
 در بدن ی عملکرد جذب مواد معدنرییھستند، باعث تغ

 .دھند ی مشی و سرعت گسترش تومورھا را افزاشوند یم
 

 تلفن یھا ی کھ از گوشی اعالم کردند کودکانپژوھشگران
بتال بھ انواع  در خطر اشتری برابر ب5 کنند یھمراه استفاده م

 بھ نقل وزیبھ گزارش سالمت ن. قرار دارندی مغزیتومورھا
 نشان داد کھ ی دانشمندان سوئدقاتیتحق  تلگراف،یلیاز د

 آنھا مغز و ی عصبستمی سنکھی سال بھ علت ا16 ریکودکان ز
 را از یشتری ببیھنوز در حال رشد و توسعھ است آس

 .رندیپذ ی ھمراه میتشعشعات تلفن ھا
 

تر بودن سر و نازک تر بودن   معتقدند کھ کوچکمنداندانش
 تشعشعات بھ درون مغز شتریجمجمھ آنھا باعث نفوذ ب

 بر قاتی تحقجی دستھ از محققان پس از ارائھ نتانیا. شود یم
 تنھا در مواقع دی سال با12 ری باورند کھ کودکان زنیا

 . از تلفن ھمراه استفاده کنندیاضطرار
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" یھندزفر" از دیافزودند کھ نوجوانان با نی ھمچندانشمندان
 کوتاه استفاده امی کنند از پی ممکن سعیاستفاده کرده و تا جا

 .کنند
 

 اعالم جی نتانی بھ ای سئواالترادی از محققان با ایا عده
اند  ه  در بازار نبودی ھمراه بھ اندازه کافیھا اند کھ تلفن کرده

 .بر آنھا گرفت قی را از تحقیقی دقجی نتانیتا بشود چن
 

 درصد 40 سال و 16 ری درصد نوجوانان ز90 حدود
 . تلفن ھمراه دارندایتانیآموزان مدارس در بر دانش

 
 در مورد ی در کنفرانسی محققان سوئدیھا  پژوھشجینتا

 .تلفن ھمراه و سالمت در لندن ارائھ شده است
 
 شخص ھر کی کھ دھد ی نشان مقی تحقنی ایھا افتھی از یکی

 ی رولی بھ استفاده از موبایتر نییدتر و در سن پاچھ زو
 .ابدی ی مشی افزای در وی احتمال ابتال بھ تومور مغزاوردیب

 
 شھر اروبرو تالی لنارت ھاردل از دانشگاه ھاسپپروفسور

 بھ استفاده از ی سالگ20 کھ قبل از یافراد:"دیگو یسوئد م
 بھ تومور  با خطر ابتالشتری برابر ب5 پردازند یھمراه م تلفن
  . روبرو ھستندیمغز
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 فصل  سوم
 

 ھی کلی از تششعات تلفن ھمراه بر روی ناشعوارض
 

 ھی سنگ کلجادی تلفن ھمراه باعث ای ھای گوشتشعشعات
 !!!شوندیم
 
 سوء تشعشعات تلفن ھمراه ، راتی درخصوص تأثنی از اشیپ

 ی مباحثرهی و غی ذھنی ، عقب ماندگییمانند سرطان زا
 .مطرح شده بود

 
 ی امر است کھ تشعشعات ناشنی از ای حاکری اختمطالعا
 .گردد ی مھا ھی کلی جدبی تلفن ھمراه سبب آسیھا یازگوش

 
 اند دهی رسجھی نتنی انجام شده بھ ایھا ی پس از بررسمحققان
 تلفن یھا ی از گوشی ناشنیی تشعشعات سطح پایکھ حت

 بھ درون ی خونیھا  سلولنیھمراه ، باعث تراوش ھموگلوب
 . شودیخون م انیجر
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 یجی طبق اظھارات محققان ، انباشتھ شدن تدرجھی نتدر

 و سنگ ی قلبیھا ی ممکن است منجر بھ ناراحتنیھموگلوب
 . گرددھیکل
  
  
  

  فصل  چھارم
 

 ! رساندی مبی با تلفن ھمراه بھ حافظھ آسی طوالنمکالمھ
 

 کھ صحبت کردن بھ اند افتھی درری در مطالعات اخپژوھشگران
 ی مخرب و جدراتی تاثتواند یم با تلفن ھمراه یمدت طوالن

 . بگذاردی حافظھ کاربران بر جایرو
 
 ی پژوھشگران، اثرات تلفن ھمراه را روقی تحقنی ادر

 . کردندی بررسیشگاھی آزمایی صحرایموشھا
 

 اعصاب در دانشگاه لوند در کشور ی بخش جراحمحققان
 کھ پرتوھا و تشعشعات افتندی درشاتی آزمایسوئد با بررس

 توانند ی مشوند ی ھمراه ساطع میھا واج کھ از تلفن امکرویم
 . بگذارندی منفری مغز تاثیرو
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 از مغز ی خاصھی ناحی امواج رونی اند؛یگو ی ممحققان
 . نامطلوب دارندری تاث»ی مغز-  یمانع خون«موسوم بھ 

 
در واقع مانع .  مانع نقش حفاظت از مغز را برعھده داردنیا

 دارند انی کھ در خون جریمخرب از ورود مواد ی مغز-  یخون
 مواد بھ نیاگر ا. کند ی میری جلوگی مغزیبھ داخل بافتھا

 موسوم ی عصبی بھ سلولھاتوانند یدرون مغز وارد شوند م
 مغز ملکرد عتی وضعنی برسانند کھ ادامھ ابیبھ نورونھا آس

 .کند یرا دچار اختالل م
 

 است کھ افتھی دریقاتی گروه تحقنی سرپرست ا،یتبی نتایھنر
 در معرض تشعشعات یشگاھی آزمایی صحرای موشھایوقت

 اری حافظھ آنھا بسی تستھاجی نتارند،یگ یتلفن ھمراه قرار م
 .شود ی متر فیضع

 
 کھ بھ مدت یی موشھاقی تحقنی بر اساس اسنا،ی گزارش ابھ

 نی در تماس با اکسالیدو ساعت در ھر ھفتھ و در طول 
 تر فیشان بھ مراتب ضع فظھامواج قرار داشتند، عملکرد حا

 . استشده یم
 
 در یی صحرای آزمون حافظھ شامل رھا کردن موشھانیا

 در آن قرار داشت، ی مختلفاءی جعبھ بود کھ اشکیداخل 
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 را کھ ھر چند وقت اءی اشنی ای جاتوانستند ی مدیموشھا با
 .کردند ی مدای پشد، ی عوض مکباری

 
ر گرفتھ بودند مدت  قرای کھ در معرض امواج تلفنییموشھا

 جا بھ جا اءی محل اشتوانستند ی تا مدیکش ی طول میشتریب
 . کنندییشده را شناسا

 
 یبھای امواج آسنی کھ اافتندی درنی ھم چنیقاتی تحقمی تنیا

 و در یشانی کورتکس پیخاص بھ اعصاب از جملھ سلولھا
 .کنند ی کھ مرکز حافظھ در مغز است وارد مپوکامپیھ
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 فصل  پنجم
 

 ب تلفن ھمراه بر نوجوانان مخراثرات
 
  تخم مرغی بر روشی آزما-1
 

مرغ در   تخمکی شی از آزمای گزارشی سی بی قبل، بیمدت
 را منتشر کرده بود کھ آن تخم مرغ بعد از لی موباکیکنار 

 کھ با استفاده از ییھا در عکس.  سفت شده بودیگذشت زمان
 شود ی مدهی گرفتھ شده است، دیاس حرارت حسیھا نیدورب
 روشن در حال لی موباکی تخم مرغ را در مقابل کیکھ 
ً بای ساعت، تقرکی کردن گذاشتند و پس از گذشت حبتص
 ویکروی عملکرد امواج مارای از آن سفت شده بود، زیمین

 است کھ ھم اکنون ی خانگیھا ویكرووی مانند امواج مالیموبا
 .ود داردھا وج در آشپزخانھ
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 فاجعھ نی توان بھ عمق ای می بھ خوبشی آزمانی مشاھده ابا
 دینیبب.  بردی انسان پی سالمتی برالیو مضرات امواج موبا

 یھا  کار را با سلولنی امواج با تخم مرغ چھ کرد، ھمنیکھ ا
 .کند یمغز ما م

 
  خرگوشی بر روشی آزما-2
 
 کی. دند انجام دای جالبشی خرگوش آزماکی ی سوئد رودر

 ھمواره لی گذاشتند کھ آن موبالی موباکیخرگوش را کنار 
پس . دادند ی بھ آن می کاملھی مدت ھم تغذنیدر ا. روشن بود

 بھ شی آزمای خرگوش را برایھا  ماه خون و سلول2از 
 آن را اعالم کردند؛ ی جالب توجھجھی بردند و نتشگاهیآزما

ل زنده  ساکی از شتری بتی وضعنیخرگوش با ادامھ ا
 یشی آزمانی انسان چنکی ی اگر رومینی ببدیحال با. ماند ینم

 داوطلب یاگرچھ فکر نکنم کس! شود ی چھ مجھیانجام دھند نت
 کار نی شده اشی آزماینمونھ نسب.  شوددای پشی آزمانیا

 مرتبط لشان کھ شغدینی ببی در افراددیتوان ی انسان را میبرا
 دارند و ی کماریل عمر بسھا طو آن.  استی نظامیبا رادارھا

 یی ھایماری بھ بیھا در زمان سالخوردگ  از آنیاری بسای
 .شود ی مدهی كمتر دی كھ در افراد عادشوند یمبتال م

 
 لی از موباادی استفاده زمضرات
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 یھا  سلولنکھیاول ا:  انسان ی برالی مشکل موبانی ترمھم
تباط  ارگریکدی ھرتز با 1000 تا 10بدن انسان در گستره 

 1800 تا 270 در گستره زی نھا لی اکثر موباکنند، یبرقرار م
 کھ گستره امواج دینیب یم.کنند یھرتز ارتباط برقرار م

 انسان یول سلنی ارتباط بستمی با سلی موبایسیالکترومغناط
 اختالالت جادی مسألھ باعث انی دارد و ایپوشان ھم

 ستمی س شدنفی مانند ضعشود، ی بھ بدن میریناپذ جبران
 در ی بدری امواج تأثنی ثابت شده كھ انیھمچن.  بدنیدفاع

 و باعث کاھش کشد یھا را م  اسپرمرای مردان دارد، زیبارور
 لی کھ موبایً مخصوصا در کسانشود، ی مانی آقای جنسیقوا

 ادیمن فکر کنم با وجود استفاده ز. بندند یرا بھ کمرشان م
ھا نابارور   از آنیلیخ ندهی سال آ50 در ل،ی از موباانیآقا

 .ابدی کاھش شان ی جنسیھا یی حداقل تواناایشوند 
 

 مورد توسط نی در ای موجھقاتیتحق.  سرطان زاستلیموبا
 و در کند ی مسألھ را اثبات منیدانشمندان صورت گرفتھ کھ ا

عالوه . مسألھ گفتھ شدنی ازی آلمان نیھا  از روزنامھیاریبس
 را ھم نسونی و پارکمری آلزایھا یرمایبر آن احتمال ابتال بھ ب

 نشان داده اند کھ اگر دی جدقاتی تحقیحت. دھد ی مشیافزا
 بزاق یمی صحبت کند، ساختار آنز لی با موباقھی دق2 یشخص

 ی بر روی منفراتی تأثن،یعالوه بر ا. کند ی مرییدھانش کال تغ
 ژهی بھ ویسی الکترومغناطیھا دانیم.خون و ادرار دارد

 رییھ در گستره فرکانس بدن ھستند، باعث تغ کییھا آن
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 و سرعت گسترش شوند یم در بدن یعملکرد جذب مواد معدن
 امواج بھ نی اھی ثان004/0ھر .دھند ی مشیتومورھا را افزا

 کیحال شما اگر . کنند یبدن ما برخورد کرده و از آن عبور م
 چند بار در دی حساب کندی را با خود حمل کنلیروز موبا

 . مستند استقاتی ھا تحقنی اد؟یریگ یھا قرار م آنمعرض 
 

 نی از بدتریکی است کسانی ھمھ ی برالی امواج موباخطرات
 کھ در شکم مادر است، امواج ینی جنی برازھایچ

 ھنوز بافت خوب و نیبدن جن.  استلی موبایسیالکترومغناط
 لیامواج موبا.  حساس استاری را بھ خود نگرفتھ و بسیکامل

 نی در بدن جنیالعمل مولکول  کاھش عکسمنجر بھ
 مختلف بدن یھا ستمی شدن سفی باعث ضعسألھ منیا.شود یم
 دهی آمد در آن دای کھ فرزند بھ دنی ھنگامدی کھ شاشود یم

 خود را نشان ی مختلفیھا یماریھا ب  پس از سالینشود، ول
 اریھا بس  بھ خانوادهشی و اترسی سوئیدر کشورھا. دھند

 صحبت لیًسال اصال با موبا16 ری زیھا ھ بچھ شده کدیتأک
 یا وارهی دد،یری سلول را در نظر بگکی شما اگر را؟چ.نکنند

ھا ھنوز شکل و   مغز بچھیھا سلول. آن را احاطھ کرده است
 افتھیدر واقع تکامل . اند  بھ خود نگرفتھیساختار محکم

 یشتری بزانی ملی دلنیبھ ھم.  ندارندی محکموارهی و دستندین
 الت کھ باعث اختالدھند یاز تشعشعات را از خود عبور م

   مانند چشم درد و کمی و مسائلشود یھا م  در آنیعصب
 درصد امواج 58در کل حدود . شود ی مدهی در آنھا دییاشتھا
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عالوه .  مضر استشتری کودکان و نوجوانان بی براھا لیموبا
 را در  لی استفاده از موبایی اروپای کشورھایبر آن در برخ

 اتوبوس، اننداند، م  تجمع کردهیادی کھ افراد زییفضاھا
 تنھا بھ شخص استفاده لی امواج موبارای زدانند، ی نمحیصح

 فرکانسش افراد زانی بلکھ نسبت بھ مرساند، ی نمبیکننده آس
 .دھد یرا تحت الشعاع قرار م

 
 یھا انی در مورد زی خوبیرسان  این كھ تا کنون اطالععلت
 انی درست مثل جرھی قضنی نشده این است كھ اھا لیموبا

 دالر اردھایلی مسی مورپیلی فی کھ کمپانیوقت.  استگاریس
 دانشمندان در داد ی داشت، اجازه نمگاریدرآمد از فروش س

 در سال دی اگر بھ خاطر داشتھ باشیحت.  مورد نظر بدھندنیا
 قی تحقگاری سی پروفسور کھ روکی ی برایی ماجرا1960

 ای در دنھا لیاالن فروش موبا.  رخ داد و او را کشتندکرد یم
ھا   از مراکز آنیاری بسی کارھاست و حتنیُاز پر درآمدتر

 سودش کاستھ زانی دوست ندارد از می ھستند و کسیدولت
 یرسان الع اطچی از مضرات آن، ھیپس با وجود آگاھ. شود

 BTS یھا نتن آیانداز  راهی دالر برااردھایلیھا م آن. کنند ینم
اگر بخواھند .  سودش را ببرندخواھند یاند و م خرج کرده

.  کنندنھی دالر ھزھا ونیلی تردی دھند، باریی را تغشانیھا ستمیس
 یھا انیھا عدم اطالع مردم از ز  آنیپس راه پر سود برا

 یا  خانھی اگر در رورانی كھ در اشود یگفتھ م. استلیموبا
! دھند؟ ی پول مانھیھا ماھ  بھ آن  را نسب کنندBTS یھا آنتن
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 دی تاكدی و باردیگ ی را نمھا انی آن زی گاه جاچیھا ھ  پولنیا
ھا دور باشند تا BTS متر از 60 تا 50 حداقل دیھابا كنم خانھ

 .امواج بھ آنھا  كمتر ضرر بزند
 
 تاکنون دانشمندان سیی آلمان و سوش،ی اتری کشورھادر

اند کھ بھ  اند و از دولت خواستھ  را ارائھ دادهیاریمقاالت بس
 بھ افراد انی ززانی منی کنند کھ کمتریگذار  قانونیا گونھ
 خواستند کھ از نصب شانیھا  از دولتشی پیچند. برسد
 ای ھا مارستانیھا، ب  مھد کودکیکی در نزدBTS یھا آنتن

ھا رفت و آمد   کودکان در آنشتری کھ بیحی تفریھا مکان
 انجام شد کھ ی جالبشی در نروژ ھم آزما. کنندیریدارند جلوگ

 کم ،یھا باعث خستگ  بچھی برالینشان داد استفاده از موبا
 .شود ی میی و کم اشتھایخواب

 
 تنھا در زمان استفاده و صحبت کردن با آن ضرر لیموبا

 ی سانت30 اگر یحت. نداردبلكھ حمل کردنش ھم ضرر دارد
 سی الکترومغناطمتر ھم از شما فاصلھ داشتھ باشد، امواج

 در ھر لحظھ با بدن اصابت Pw/M2 ھزار 400حدود 
 کھ یی جاھاد،یکن ی حرکت ملتانی کھ شما با موبایوقت. کند یم

 ی شما سعی گوشدھند، ی آنھا را کمتر پوشش مھا نآنت
 در واقع کند، ی بھ دست آوردن آنتن می برایشتریب

 نیکھ ا کند ی از خود ساطع میتر ی و قوشتری بیھا گنالیس
 کھ مشکل ی بھ افرادیحت.  خطرناک استاریموضوع بس
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 را دور از خود نگھ لی کھ موباشود ی دارند سفارش میقلب
 بغلشان بی آن را در جھا ی کھ بعضیدارند، در صورت

 دورتر لی متر از موبا2 حداقل دی باردار بایھا خانم.گذارند یم
ما با  کھ شی است کھ زماننی از نکات جالب ایکی. باشند
، ھزار برابر MMS ھمانای دی عکس بفرستلتانیموبا

 یشی دانشگاه اترکی موضوع را نیا.  استشتریخطرش ب
 ی کھ پوشش کم است، امواج گوشییجاھا.اثبات کرده است

 ھم BTS یھا  آنتنکی مانند نزدیی و در جاھاشود ی مشتریب
ھا  کھ پوشش خوب است، امواج ساطع شده از طرف آنتن

 . خطرناک استاریبس بدن یبرا
 
 ی برایگری از ھر زمان دلی موقع صحبت کردن با موبادر

 ی در اتوبان در حال رانندگدیفرض کن. تر است بدن خطرناک 
 شدن ھستند کھ ادی امواج ھمواره در حال کم و زنیا. دیھست

 آن افتنی برخورد امواج و شدت زانی مشیباعث افزا
 لی آنتن موبایدھ  پوششزانی اتوبان مری در مسرای زشود، یم
 .ستی نکسانی

 
 درصد امواج را کاھش تواند ی نیز نمی از ھندز فراستفاده
 و تفاوت کند ی آنتن عمل مکی ھم مانند ی ھندز فررایدھد ز
 . اصابت امواج با بدن نداردزانی در میخاص
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 دهی پدنی ھماساتیدبھ گفتھ  :دی ھمراه را بھ رختخواب نبرتلفن
 ھم مشاھده شده ی تاالسممارانی اثرات امواج در بیرسدر بر
 ساختمان سوم آن ن،ی مورد از نظر ساختار ھموگلوبنیو در ا

 ریی مولکول است، دچار تغنی ای عملکردھایکھ عامل اصل
 ھمراه در جامعھ لفن استفاده از تگریحاال د…شده است

  درباره اثراتھا ی است و البتھ نگرانریناپذ  اجتنابیکنون
 از حد شیامواج تلفن ھمراه بر سالمت انسان با رشد ب

 ھم اعالم شده یبھ تازگ. شده استشتری بزی ھمراه نیھا تلفن
 درصد از ۶۵ حدود Pew تازه موسسھ یھا یبراساس بررس

 ھمراه با خود زی را نخود تلفن ھمراه یھا یبزرگساالن گوش
المت  و حفظ سی کار از نظر بھداشتنی کھ ابرند یبھ بستر م

 . استانباریز
 

 کھ نی بر ادی با تاکاساتید از تلفن ھمراه ی محدود زماناستفاده
 تلفن ھمراه را با خود بھ رختخواب برد، ادامھ دیھرگز نبا

 دانی مژهی بویسی الکترومغناطیھا دانیم اثر سوء: دھد یم
 در بدن، یبی نقش تخرندهیتلفن ھمراه بھ صورت فزا

 یاتی حیھا اکروملکولھا و م ھا، سلول افت بھا، سمیارگان
 کھ نی اانی با بیو.  داردھا می و آنزھا نی، پروتئDNAمانند

 ٩۴٠ فرکانس ی تلفن ھمراه دارایھا ستمیدر حال حاضر س
 بدن از جملھ مغز و یھا  بافتشتریمگاھرتز است کھ بھ ب

 کھ کند ی مدهی ابراز عقزند، ی مبی آسھا چھی گوشت و ماھیحت
 نگاه کرد و خطر ی بیا لھی وسعنوان بھ تلفن ھمراه بھ دینبا
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 داشت از آن استفاده کند؛ بلکھ لیھر کس ھر اندازه کھ تما
 ھمانند مصرف دارو، محدود و کنترل دیکاربرد تلفن ھمراه با

 کی کھ ی دوز مشخص باشد؛ بھ طوری دارایشده و بھ زبان
استفاده کند و  لی از موباتواند ی از روز را میفرد تنھا ساعات

 .پس از آن استفاده دوباره از آن مضر خواھد بود
 

 یھا یماری بھ بانی مبتالی استفاده از تلفن ھمراه برادوز
 ـ یمیوشی بقاتیگوناگون متفاوت است استاد مرکز تحق

 دی کھ بایگریمسالھ مھم د: دیگو ی مآزاد دانشگاه کیزیوفیب
استفاده از  دوز مشخص رد،یمورد توجھ محققان قرار بگ

 ت؛ گوناگون اسیھا یماری بھ بانی مبتالیتلفن ھمراه برا
 کھ در یابتی استفاده از تلفن ھمراه در افراد دزانیمثال، م

 متفاوت دی از افراد سالم ھستند بارتریپذ بیبرابر امواج آس
 استفاده از تلفن ھمراه را زانی مدیبا ی مدی جدقاتیتحق. باشد

 .دی نمانی معیماری ھر بیبرا
 

 تلفن یسی الکترومغناطدانی مری تاثدھد ی نشان مقاتیتحق
 در آن و ی ساختارراتیی موجب تغنیھمراه با ھموگلوب

 اختالل نیھمچن. شود ی منی با ھموگلوبژنی اکسوندیکاھش پ
 در شتری بژنی اکسی موجب آزادسازن،یدر عملکرد ھموگلوب

  بدنیھا  در واکنشی بروز ناھماھنگتیبافت و در نھا
 .شود یم
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 ریی خون  اثرات سوءتغنی در عملکرد ھموگلوبیدگرگون
 امواج تلفن ھمراه تنھا ری خون تحت تاثنی ھموگلوبیساختار

 شود، ی در بافت محدود نمژنی از حد اکسشی بیبھ آزادساز
. گذارد ی می منفری ھم تاثنی ھموگلوبفی وظاریبلکھ بر سا

 ھم ی تاالسمرانمای اثرات امواج در بی در بررسدهی پدنیھم
 ن،ی مورد از نظر ساختار ھموگلوبنیمشاھده شده و در ا

 مولکول نی ای عملکردھایساختمان سوم آن کھ عامل اصل
 . شده استرییاست، دچار تغ

 
 انھی راای ویکرووی استفاده ھمزمان از تلفن ھمراه با ماخطر

 شده اثرات سوء ادی لیتداخل استفاده از تلفن ھمراه و وسا
 شکل نی بدترنیھمچن. کند ی مدیتلفن ھمراه را تشدامواج 

.  استکروفریتداخل در استفاده ھمزمان از تلفن ھمراه و ما
 اثرات آن در استفاده از تلفن ھمراه طی شراگری دیاز سو

 است بھ عنوان مثال استفاده از تلفن ھمراه در کننده نییتع
 را طلب ی آلوده دوز خاصی مسقف و شھرھایھا مکان

 بتوان دوز استفاده از قاتی با شروع تحقمیدواری کھ امندک یم
 رهی ھر فرد مانند زن، مرد، کودک و غی برالیموبا

 .رامشخص کرد
 

 شکل مکالمھ؛ قرار دادن تلفن کنار گوش ھنگام نیبدتر
 یھا بیکردن است و البتھ قرار دادن در کمر ھم آس صحبت

 عدم استفاده تلفن ھمراه در مواقع.کند ی بھ انسان وارد میجد
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 متر با کاربر فاصلھ داشتھ باشد، صحبت با کی از شی بدیبا
 زمان مکالمھ نی باز و در کمتریی در فضادیتلفن ھمراه با

استفاده از تلفن ھمراه در حالت اضطرار است نھ بھ . باشد
 داشتھ تر ی صحبت طوالنخواھد ی میاگر کس. صورت مداوم

 کھ فرد در ید و در صورت از تلفن ثابت استفاده کندیباشد با
 ھست کھ تلفن ثابت وجود دارد بھتر است تلفن ھمراه ییجا

 ھم گذاشتن یرو ادهی حالت در ھنگام پنیبھتر. خاموش شود
 . استفیتلفن ھمراه داخل ک
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  فصل  ششم
  

  
  

  ی جدی ھابی آس
  
  
  مبتذل بر نوجوانان و جوانانی ھالمی و فامکیبلوتوث، پ 

 
فن ھمراه در سطح  تلی ھای شدن استفاده از گوشری فراگبا

 ی مد،ی جدی فناورنی فراوان ایایاقشار جامعھ ضمن مزا
ھمانطور .  داشتی توجھ جدزی آن نی منفی بھ جنبھ ھاستیبا

 کی دنی دی فرھنگی در مقولھ ھا و فرآورده ھامی دانیکھ م
 ای مبتذل و یقی موسکی دنی شنای یراخالقی عکس غای لمیف

 و خطرناک ی منفیا نامناسب، واکنش ھیخواندن نوشتھ ا
 سم کشنده و مھلک را در کی مانند ی و جسمی و روانیروح

 کند کھ در صورت عدم درمان بھ موقع، ی مجادیفرد ا
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 قرار گرفتھ کھ تبعات ی جدبی فرد، مورد آسی انسانتیشخص
 در یاگر کم. جبران خواھدبودرقابلی مواقع غیآن در برخ

 کھ میابی ی درممی داشتھ باشی مختصری خود بررسرافاط
 نامحسوس و ای مرموز بطور محسوس و ی و باندھاانھایجر

 توسط ای فرزندانمان و ی ھای ھا و ھمکالسیدر قالب دوست
 لمی فی ھای دی سعی افراد در معابر مبادرت بھ توزیبرخ

 ای و یری و تصوی صوتی ھاپی انتشار کلرمجاز،یغ
 ی در راستاامکی بلوتوث و پلھی بوسفی سخینوشتارھا

 ی و لجن زار غرب میراخالقی و غیرانسانی فرھنگ غجیترو
 طبق نظر ی فرھنگتی جنانی اثرات ای کھ برخندینما

 بطور خالصھ ی و روان شناسیکارشناسان در حوزه پزشک
 : باشدی شرح منیبھ ا

 
 :ی و روانی و روحی جسمی ھابی آس

 
 بر رشد ی بلوغ زودرس در نوجوانان و اثرات منفجادی ا-١
  جسم و روانیعیطب
 
 در نوجوانان و ی و انزوا و بروز افسردگیری گوشھ گ-٢

 جوانان
 
 رمتعادلی و غی عصبی بروز رفتارھا-٣
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 و رنجور شدن یی کم اشتھاای و یی اشتھای تپش قلب و ب-۴
 جس

 
 ی ورزشی ھاتی و فعاللی بھ امر تحصیلی می ب-۵
 
در  بھ انجام واجبات و حضور ی کم رغبتای و لی عدم تما-۶

 ی و مذھبیمجامع علم
 
 و ی بازی از تلفن ھمراه براادی مشغول شدن و استفاده ز-٧
 ) بھ تلفن ھمراهادیاعت (یقی و موسپی کلدنی دای

 
 و بروز یردرسی و غی و کاھش مطالعات درسیخوابی ب-٨

 یلیافت تحص
 
 نامأنوس و ی بھ سبک ھای ظاھرشی انتخاب لباس و آرا- ٩

 ناھنجار
 

 کار ی برازهی موادمخدر و کاھش انگگار،یس بھ شی گرا- ١٠
  خانواده در جوانانلیو تالش و تشک

 
  پدر و مادر و خانواده در سالمت فرزنداننقش

 
  انتخاب دوستان سالم و صالحی فرزندان برایی راھنما-
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 از حی و مراقبت از فرزندان در استفاده صحیی انجام راھنما- 
 دور ماندن فرزندان از یرا المقدور بیحت( و تلفن ھمراه لمیف

 از تلفن ھمراه ساده و ی و اخالقی از معضالت فرھنگیبرخ
  استفاده شودنیبدون بلوتوث و دورب

 
 پر کردن اوقات ی نوجوانان و جوانان برابی و ترغقی تشو-

  ی و استفاده از کالس ھای مھارت آموزایفراغت با ورزش 
 ... زبان و،ی فنی دوره ھاوتر،یکامپ

 
 ی تخصصی و مجلھ فرھنگھی نشرکیر انتخاب حداقل  دکمک
 .شانی در حوزه مورد عالقھ ایو فن

 
 و ینی فرزندان با احکام و آداب دشتری آشنا نمودن ھرچھ ب-

 اھتمام در انجام فرائض باالخص نماز
 
 ی ھائتی حضور در مساجد و ھی با فرزندانمان برایھمراھ- 

  جمعھ و جماعتی و نمازھایمذھب
 
 و ی علمی متنوع آموزشی از برنامھ ھانھیفاده بھ است- 

 مای صدا و سیسرگرم
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 و استفاده ی دوچرخھ سوار،ی روادهی جھت پیزی برنامھ ر- 
  فرھنگسراھایاز پارک ھا و برنامھ ھا

 
 کار، ی الزم برای ھانھی و فراھم نمودن زمیآماده ساز- 

 خانواده و مقدمات امر مقدس لیاشتغال و کمک در تشک
  جوانانیواج براازد
 
 بھ لی ناباب فرزندانمان را در محل تحصی ھای ھمکالس-

 از آنھا دور زی کرده و فرزندانمان را نی مدارس معرفیایاول
 .میکن
 
 یرانسانی و غیراخالقی غی و بلوتوث ھالمی فعی عوامل توز-

 .می گزارش دھیرا بھ عوامل انتظام
 
 و انجام یات اخالق شئونتی در خانواده پدر و مادر، در رعا- 

 . باشندشقدمیواجبات و ترک محرمات پ
 
 از مشاوران و ی و روانی در صورت بروز مشکالت روح- 

 .میریپزشکان کمک بگ
 
 و ی و آنھا را در رشد و تعالمی باشیمی با فرزندان خود صم- 
 .می کمک نمائشرفتیپ
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 کھ می با حضور فرزندانمان از آنھا بخواھکباری ھرچند وقت -
 لمی فی ھای دی س،ی اانھی رای ھالی تلفن ھمراه، فایحتوام
 و
 

 . دھندحی ما نشان داده و توضی را برای باز
 
 
 

 فصل ھفتم
 

 در حال رشد نی جنی روی اثرات بد،ی در باردارلی موبااشعھ
 بھ مشكالت و نی جنی ابتالی زمان برانیتر حساس. گذارد یم
 از  ھفتھ پس15 تا حدود ی حاملگی از ابتداھا، یماریب

 .باشد  ی میباردار
  

 دچار ردی مدت در معرض اشعھ قرار بگنی ای طنیاگر جن
 كاھش رشد شود، ی می ذھنیماندگ  ھنگام تولد و عقبصینقا

 با می از عوارض تماس ھستنی جنی مغزدی شدیھا بیو آس
 . استی مدت زمان از باردارنی در اكسیاشعھ ا

 
 ی چھ مضراتی فای استفاده از تلفن ھمراه و وانكھی مورد ادر
 حرف تی با قطعتوان ی دارنده نمنی زنان باردار و جنیبرا

 مھم و حساس اری دوران، دوران بسنی كھ ایزد، اما از آنجائ
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 دی نكنی و كاردی كنتی را رعااطی الزم است جوانب احت است،
 .ردی قرار بگیمالكھ كودك و خودتان در معرض خطرات احت

 
 از تلفن ھمراه استفاده   دوران حساسنی كھ در اییھا خانم

 مشكالت مثل ی در معرض بروز برخنیری از ساشی بكنند، یم
 . در كودكان خود ھستندیمشكالت رفتار

 
 كودك بھ عمل آمد نشان 13000 از شی بی كھ رویقاتیتحق

فن ھمراه از تل) روزانھ( سھ بار ای كھ دو ی مادراندھند یم
 یفعال شی كھ بھ بآورند ی مای را بھ دنی كودكانكنند یاستفاده م

 . دچار ھستندگرانی با دی مشكالت ارتباطیو برخ
 
 كودكان بھ ری از ساشتری درصد ب54 كودكان نی ضمن ادر

 خود ندهی كودكان در آنی دچار ھستند اگر ایمشكالت رفتار
 : از تلفن ھمراه استفاده كنندزین

 
 رنج ی از مشكالت رفتارگرانی از دشتریرصد ب د80 -
 .برند یم
 
 . ھستندی در معرض مشكالت احساسشتری درصد ب25 -
 
 .شوند ی میی دچار مشكالت زناشوشتری درصد ب34 -
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 .شوند ی دچار میفعال ی بھ بشتری درصد ب35 -
 
 
 

 ترند؟ انباریھا ز  اشعھكدام
زنان . تر است ك خطرناكسی اشعھ اانبار،ی زیھا  اشعھانی ماز

اشعھ . رندی اشعھ خطرناك قرار بگنی در معرض ادیباردار نبا
 یادی زاری بسری بدون بو و شكل و رنگ است اما تأثكسیا

 . داردنی جنیرو
 

 نیا.  و مضر شامل آلفا، بتا و گاما استی قویھا  اشعھریسا
 اثر بگذارند نی بدن جنیھا  ھمھ سلولی روتوانند یھا م اشعھ

 .لم او را مختل سازندو رشد سا
 

 از استفاده از تلفن ھمراه تا بھ حال ی ناشیھا انی و زخطرات
 نھی زمنی كامل نشده است در واقع دانشمندان در ایابیارز
 شده نیی تعیاند و استاندارد  بھ انجام نرساندهی چندانقاتیتحق
 . استشی سال پ18 مربوط بھ حدود نھی زمنیدر ا

 
 زی نی و واقعقیطرات بھ طور دق خنی ای آن سالھا حتدر

 ی روزھا مردم حتنیا.  قرار نگرفتھ بودندیمورد بررس
 عدم نی را بھ خاطر اینی سنگی چھ بھادی كھ بادانند ینم

 . خود بپردازندیآگاھ
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 ی روان– ی روحیھا یماری بھ بیكی كودك 5 روزھا از ھر نیا

 توان ی ھستند و نمدهیچی پاری اختالالت گاه بسنیا. دچار است
 حق داشتن و آگاه نی كرد والدفی آنھا را توصی بھ راحتیحت

 .بودن را دارند
 

 بی با اتفاقات عجی بعدیھا  از پزشكان معتقدند كھ نسلیبرخ
 مواجھ خواھند شد و خطرات استفاده از یو تكان دھنده جد

 نی از ایمی ھمراه مسئول بخش عظیھا  و تلفنھا لیموبا
 .مشكالت خواھند بود

 
 از مصرف الكل و ی ناشیھا بی خطرات كمتر از آسنیا

 .ستی نی در دوران بارداراتیدخان
 
 مردم از بزرگ و كوچك، از تلفن ھمراه شتری روزھا بنیا

 كھ سالمت خود را چگونھ بھ دانند ی و نمكنند یاستفاده م
 .اندازند یخطر م

 
 ی روی خطرناكاری بسراتی تأثیسی الكترومغناطیھا اشعھ

 .ال رشد دارند در حنیجن
 
ھا، قلب و   غدد، عضالت، ھورمونھا، می آنزی امواج رونیا

 .گذارند ی اثر منی جنیھا استخوان
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 DNA ساختار بی باعث تخر،ی سلولی واقع فشارھادر
 ندی از خطرات و عوارض ناخوشایمی كھ با موج عظشود یم

 . ھمراه ھستندنی مادر و جنیبرا
 
 

 ر است؟ت   حساسی دوره از بارداركدام
 از زمان نی جنی دوره از زندگنیتر   معتقدند حساسپزشكان

قرار گرفتن در معرض .  استی ھفتگ15 تا حدود شیدایپ
 و عقب صی نقاتواند ی مدت منی در اانباری زیھا اشعھ
 . كندجادی ای ذھنیھا یماندگ

 
 بی و آسیھا باعث كاھش رشد مغز  اشعھنی با اتماس

 .شود ی آن مدی شدیھا یدگید
 

 لی موبایسی از امواج الكترومغناطی و خطرات ناشعوارض
 :نی جنیرو

 نیاستفاده مداوم از تلفن ھمراه در ا: ی مغزیھا بی آس-
 . داردیادی اثرات زنی جنیدوران رو

 
 ھستند یریگ  در حال شكلنی جنی عصبیھا  مدت سلولنی ادر

 اختالالت ی برخ شود، ی ناقص انجام میریگ  كھ شكلیوقت
 .كنند یبروز م یعصب
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DNAی رویھا  است و اشعھنی مسئول رشد و نمو جن 
DNAاثر مخرب دارند . 

 
 ینیجن. شوند ی مزی ننیھا باعث سقط جن  اشعھنی ضمن ادر

 در معرض نیری از ساشتری بھاست، بی آسنیكھ در معرض ا
 .خطر سرطان است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 37 

  
 
  
  

  فصل ھشتم
  
  
  

  
 در ینی و جنی كھ در كودكیكودكان: ی عاطفیھا بی آس-

 كودكان دچار ری از ساشتریھا ھستند ب اشعھ نیمعرض ا
 باعث بھ ی و روانی مشكالت عاطفشوند ی میمشكالت عاطف

 كھ شود ی در آنھا میادی زیھا وجود آمدن استرس و تنش
 .آورد ی منیی را پاشان ی زندگتیفیسطح ك

 
 دستھ از نیا: گرانی ارتباط با دی مشكالت مربوط برقرار-

اند  ھا بوده  در معرض اشعھاری بسینیكودكان كھ در دوران جن
 دچار شتری كودكان بری با ساسھی در مقایدر بزرگسال

 .شوند ی میمشكالت ارتباط
 

 بھ جا ی مغز آنھا اثر نامطلوبی از تلفن ھمراه رواستفاده
 ارتباط دچار ی برقراری برایگذاشتھ و كودك در بزرگسال

 شود یمشكل م



 38 

 
  كرد؟دی باچھ

 انباری زیھا  از اشعھدیان حتما با دورنی مادر كھ در ا-
 .مختلف دور بماند

 
 طبق نظر دی است، حتما باكسی بھ استفاده از اشعھ اازی ناگر

 .پزشك باشد و دور شكم و رحم او پوشانده شود
 
 روزھا نیا.  بھ حداقل برسددی استفاده از تلفن ھمراه با-

 یا دهیچی كار سخت و پی از زندگمیس یحذف تلفن ھمراه و ب
 .شده است

 
ھا باز   خود را در تمام خانوادهی جامیس ی بیكی الكترلیوسا
 شود ی مشتریاند و مصرف و كاربردشان ھر روز ب كرده

 رابطھ بھ نی كھ در ایمی عظانی جدا شدن از جرنكھی ارغمیعل
 حدالمقدور در دوران ی ولستی نیراه افتاده كار راحت

 .دی دھ خود را كمتر در معرض آنھا قراریباردار
 
 ی ھمگویكرووی مام،یس ی تلفن بل،ی موباوتر،ی كامپنترنت،ی ا-

 گاهی و شما در جاگذارند ی و سالمت آن اثر منی جنیرو
 حفظ سالمت او را بر عھده تی فرزندشان مسئولنیوالد
 .دیدار
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 خود را اغلب یفا یوا. دی خود را محدود كنیھا  تماسپس
 دی استفاده كنشتریب) ن تلفیبلندگو (كریاز اسپ. دیخاموش كن

 .دیتان نچسبان  را بھ گوشیو گوش
 
  
  

  فصل نھم
  

  استفاده از تبلت در کودکانمضرات
 

 کردن با ھم سن و ساالنشان، ی بازی کودکان بھ جاامروزه
 استفاده آنھا ی ھستند کھ گاھلی با تبلت و موبایسرگرم باز

 یای برد و ارتباط آنھا را با دنی ساعتھا زمان ملی وسانیاز ا
 کھ استفاده زودھنگام ستی در حالنی کند ایفشان قطع ماطرا

 بھ ھمراه داشتھ باشد ی تواند تبعاتی میکودکان از تکنولوژ
 ی از آنھا بادی زی بھ علت مشغلھ ھانی والدیکھ گاھ

 استفاده از تبلت در کودکان.خبرند
 

 استفاده از لوازم یی کھ فرزندشان توانانی از انی والدابتدا
 مسالھ را نی شوند و ای را دارد خوشحال میرمربوط بھ فناو

 ی باھوش بودن فرزند خود در نظر می برایبھ عنوان شاخص
 ی کھ استفاده زودھنگام کودکان از فناوری در صورترندیگ
 . استری ناپذان بھ ھمراه داشتھ باشد کھ جبری تواند تبعاتیم
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 دارد و بھ ی رشد کودک بستگطی استفاده ازتبلت بھ محسن

 نی تواند از ای بھ بعد کودک می معمول از سھ سالگطور
 ای شاغل بودن لی بھ دلنی والدیبرخ.  استفاده کندلیوسا

 خأل نبودن خودشان استفاده ی از تبلت براینداشتن وقت کاف
 یع واقی ھاتی فعالنیگزی تبلت را جاقتی کنند و در حقیم

 .کرده اند
 

  استفاده از تبلت در کودکانمضرات
 

 کنند کاھش ی می از حد با تبلت بازشی کھ بیودکان کتمرکز
  کندی مدایپ

 
 توان کودک را از داشتن تبلت ی نمی جامعھ امروزطی شرابا

 و زهی توانند اجازه استفاده را بھ جای منیمنع کرد، اما والد
 تا حداکثر دو ساعت کی ی کنند و با محدوده زمانلی تبدازیامت

 زی ھا نی انتخاب نوع باز. دھندیبھ فرزند خود اجازه باز
 و متناسب با یوزش آمی ھای از بازدی مھم است و بااریبس

 ی کھ تبلت را از کودک می زماننیھمچن. سن بھره گرفت
 .میری او در نظر بگی جذاب برانیگزی جای ھای بازدی بامیریگ
 

 : عواقب را بھ دنبال داردنی از حد تبلت اشی باستفاده
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 ھا ی بازنی اری تحرک داشتن درگیا اول از ھمھ کودک بھ جـ
 کودکان با یوقت.  شودی او کمتر می بدنتی شود و فعالیم

 مانند در ی باز متی کنند از فعالی می مثل تبلت بازیلیوسا
 و دچار ردی گی اندام ھا خوب شکل نمنی بی ھماھنگجھینت

 . شوندی می و حرکتیمشکالت حس
 
 کاذب است؛ ی در مورد تبلت ھا ارزش گذارگری مشکل دـ
 دھند و ی بھ ھم پز می فناورنی بچھ ھا بھ خاطر داشتن ایعنی

 . کنندی میاحساس برتر
 

 کودکان مضر ی برالیاستفاده از موبا : دی بخواننیھمچن
 است؟

  
 

 از حد شی استفاده ببی اعتماد بھ نفس کودکان، از معاکاھش
 از تبلت است

 
 کنند کاھش ی می از حد با تبلت بازشی کھ بی تمرکز کودکانـ
 با مشکالت زی نیلی تحصنھی در زمندهی کند و در آی مدایپ

 . شوندی روبھ رو میتمرکز
 
 استفاده از بی معاگری کاھش اعتماد بھ نفس کودکان، از دـ

 مسلط باشد و ی بتواند بھ اسباب بازدیکودک با. تبلت است
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 کند و اعتماد بھ نفسش یدائم برنده شود تا احساس توانمند
 افتد و ی اتفاق نمنی الی تبلت و موبای ھایال رود؛ در بازبا

جھ اعتماد بھ ی شوند، در نتی دچار شکست میاپیکودکان پ
 و البتھ الزم بھ ذکر است کھ انتخاب دی آی منیینفس آنھا پا

 ھم روزی باشد کھ کودک در آن پی بھ گونھ ادی ھا باینوع باز
 .بشود

 
 با ی اجتماعیو مھارت ھا ارتباط ی کودکان در برقرارنی اـ

 شوند چراکھ ی دچار مشکل مزی خود نیھم سن و سال ھا
 خواھند بود و ارتباطشان با لی سرگرم تبلت و موباشتریب

 . شودی مفی آنھا ضعیابی شود و نحوه دوستیاطراف قطع م
 

 ی ملی ھمچون تبلت وموبایلی کودکان از وساادی استفاده ز
 نی از سنتیببرد، چرا کھ خالق نی کودک را از بتیتواند خالق

 ی آنچھ را کھ ماموزدی بدی و کودک باردی گی شکل میکودک
 ھمھ یخواھد با آن سرگرم شود خودش بسازد، اما تکنولوژ

 دھد و بھ او اجازه ی کودک قرار ماری را آماده در اختزیچ
  دھدیفکر کردن نم

 
 ،ی کالمیی گردن، توانای موارد بھ مھره ھانی بر ھمھ اعالوه

 ی تمرکز و روابط عاطفزانی م،یشور و شوق اجتماع
 از گری دیکی زی نسمیاوت.  شودی وارد مبیکودکان آس

.  استیکی الکترونلی از حد وساشی استفاده بیعواقب احتمال
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 ھ ساکت کردن کودک، بی برادی اگر دفعھ بعد خواستن،یبنابرا
 دی شاد؛ی حتما بھ عواقب آن فکر کندی تبلت بدھای یاو گوش

 .دی کندنظری خود تجدمی باشد در تصمازین
 
 

  کودکانی بر چاقی تبلت و گوشاثرات
 
 ونیزی تنھا تلوی ارتباطلی از ورود انواع و اقسام وساشی پتا

 کودکان ژهیبھ عنوان عامل اثرگذار بر اضافھ وزن مردم بھ و
 ی ھای شدن تبلت ھا و گوشریحاال فراگ.  شدیشناختھ م

 بھ ونیزی تلویست کھ در کنار تماشا کرده ایھوشمند کار
 یتبلت و گوش. زنندی کودکان دامن میچاق

 
 در ماساچوست با انجام ی مؤسسھ سالمت عموممحققان

 ھزار 25 با شرکت حدود 2015 تا 2013 از سال یشیمایپ
 ی در مورد رفتارھای جالبجی بھ نتا12 تا 9 ی ھاھینوجوان پا

 یریوارد را اندازه گ منیآنھا ا. دندیپرخطر در جوانان رس
 صفحھ ی دارالی وسای کھ افراد برایتعداد ساعات:کردند

 ی و بازانھیمانند تلفن ھوشمند، تبلت، را (یکیلکترونا
 ی تماشای تعداد ساعات گذرانده شده برانیو ھمچن) ییدئویو

 ساعات خواب، تعداد زانی گذارند، می وقت مونیزیتلو
 در ھفتھ گذشتھ و  مصرف شدهی و قندنیری شی ھایدنینوش
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در ھفتھ )  در روزقھی دق60حداقل  (ی جسمتیمقدار فعال
 . ھگذشت

 
 شی بییکای درصد نوجوانان آمر20 ًبای بود کھ تقرنی اجھینت

 مختلف لی ساعت در روز را صرف استفاده از وسا5از 
 ساعات را نی درصد از آن ھا ا8 کنند و تنھا ی میکیالکترون

 یھمچنان تماشا.  دھندیاص م اختصونیزی تلویبھ تماشا
 انی نادرست در میی غذامی و رژی با چاقونیزی تلوادیز

 . مرتبط استنوجوانان
 
 
  گذارد ی کودکان اثر می بر چاقونیزی از تلوشتری ب
 

 رود ی است کھ احتمال منی پژوھش انی ای اصلافتھی اما
 ساعت در روز را صرف نگاه کردن 5 از شی کھ بینوجوانان

 دنی بھ نوششتری کنند دو برابر بی و تبلت می گوشبھ صفحات
 ی ورزش روای ی قند دار و نداشتن خواب کافی ھایدنینوش

 سھی احتمال دارد کھ در مقاشتری درصد ب43 و حدود اورندیب
 کنند ی نملی وسانی را صرف ای زماننی کھ چنیبا نوجوانان
 . چاق شوند

 
 استفاده از ی تواند بھ طور قطعی مطالعھ نمنی انکھیباا

 ی چاقی باالزانی ملی مختلف را دلیکی الکترونیدستگاه ھا



 45 

 ی در مورد رفتارھای پژوھش نگراننی ای ھاافتھیبداند اما 
 محدود ی بھتر باشد بھ جادیشا.  دھدی مشیجوانان را افزا

 ری از درگونیزی تلویکردن کودکان و نوجوانان از تماشا
 یکی الکترونلی وسا از حد آن ھا در استفاده ازشیشدن ب

 .می کنیری جلوگی صفحات نوریمختلف دار
 
  
  
  
  
 
  کودکانتی تبلت بر تربی منفریتاث
 

 بچھ ھا و استفاده نی استفاده از تبلت در بری فراگوعی ش
 ی را برای خطرات جدیکی الکترونلھی وسنیمداوم آنان از ا

 کھ یی ھایاوال کھ کودکان از باز.  خواھد داشتشیآنھا در پ
 شود دور ی انجام میآزاد و بھ صورت گروھ طیدر مح

 بر ی بدراتی تاثی خشن و جنگی ھای بازایخواھند شد و ثان
 ی ھم نمنی والدنیعالوه بر ا.  بچھ ھا خواھد گذاشتھیروح

 نیتوانند نظارت مداوم بر کار بچھ ھا داشتھ باشند و ھمھ ا
  کودکانتیترب..کندی مجادی کودکان خلل اتیموارد در ترب
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  مفصل دھ
  کندی متی تبلت بچھ را تربیتوق

  
  
  
 

  کودکانتی تبلت ھا در تربنقش
 

 نی شده است کھ والدعی آنقدر بلند و سری فناوری ھاموج
 کھ ییموج ھا.  و مھار آن جا مانده اندی از سدسازیرانیا

 در آن غرق ای یرانی انی از والدیقدرتشان باعث شده برخ
شتاب .  دھندقی خود را با آن تطبطی شرانی در بھترایشوند 

 شدن اد باسوی برای فرصتگری است کھ دادی موج آنقدر زنیا
 ی در حالنیا.  نگذاشتھ استنی والدی برایدر حوزه فناور
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 بھ دست نی والدی بھ طور ناخواستھ از سوکجایاست کھ کار 
 .نوجوانان افتاده است

 
 شده و آنھا ھم ادی جوانان زی در زندگدی جدی ھای فناورنفوذ

 در نی مقابل نفوذ والدی کنند و در سویھ روز مخود را ب
 نی کھ والدیطور!  ھا رو بھ کاھش استیکنترل فناور

 دی بھ خری ناچاری دو سال گذشتھ از رو،یکی در یرانیا
.  آورده اندی کوچک خود روی بچھ ھایگسترده تبلت برا

 اجبار را رقابت بچھ نی الی دلنی از والدیاری کھ بسچنانآن
 ای ینچی ا7 ھمدم نی بچھ ھا در داشتن اگرید خود با یھا

-6 ی ھمان بچھ ھاگری روزھا دنیاما ا.  کنندیباالتر عنوان م
 ی ھای سالھ ھم دور از چشم پدر و مادر بھ دانلود باز5
 ین از محتوای کھ روح والدیی ھایباز.  پردازندی می اانھیرا

 نی آنقدر نسبت بھ ای گاھنی والدیحت. آنھا خبر ندارد
 کم سوادند کھ متوجھ ی تفاوت و در حوزه فناوریضوع بمو
 نترنتی را از ایی ھای شوند فرزندشان ھر روز چھ بازینم

 . کندیدانلود م
 

 +20 ی با محتوایی ھایباز
 
 ی مبتذل و مستھجن تنھا بخشی ھای است کھ بازی در حالنیا

 روزھا کودکان نی است کھ ایدی اندروی ھای بازیاز محتوا
 در نی کھ والدیدانلود.  کنندین آن را دانلود مو نوجوانا
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 بچھ نکھی خوشحال از ان،ی والدی گاھی حتستند،ی آن نانیجر
 آنھا اه تلفن ھمرایسرگرم و خاموش شده، بھ صفحھ تبلت 

 یمحتوا.  کنندی ھم نمینگاھ
 

 و ی فکری ھای ھا کھ تحت عنوان بازی بازنی از ایتعداد
 از بعد یقابل توجھ شود، بھ شکل ی منتشر میآموزش
 توان تصور ی است، چرا کھ مزی تامل انگی اخالق- یفرھنگ

 پردازد کھ در ی می ای سالھ بھ انجام باز4-5 بچھ یکرد وقت
 را انجام دھد کھ در حد سن و سالش ییآن قرار است کارھا

 ! خواھد آمدی چھ برسر ذھن وست،ین
 
  

 
  بچھ ھاتی امروز بر تربی فناوری منفاثرات

 
 دی کودک نظارت داشتھ باشی ھای بازیمحتوا بھ
 
 تی در تعارض با تربیدی اندروی ھاگنالیس
  

 ی ھای بازیاستاد دانشگاه و روانشناس درباره محتوا
 بچھ ھا مورد استفاده قرار ی روزھا از سونی کھ ایدیاندرو

 ی ھا باعث می بازنی از ای تعدادیمحتوا:  گفت ردی گیم
 ی فراوانی ذھنشی بھ تشوی کودکنیھ در ھمان سنشود تا بچ
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 جنس مخالف کھ ا ھمچون رابطھ آزاد بیمیمفاھ. دچار شود
 در ی خطرناکی شود تعارض ذھنی ھا مطرح می بازنیدر ا

 بچھ کم ی را برای فراوانی اندازد و پرسش ھای بھ راه میو
 تواند ی نمی کھ وییپرسش ھا.  کندی مجادیسن و سال ا

 ی موضوع برانی انکھی ضمن اابدی آن بی برایپاسخ
 را بھ ھمراه ی زودھنگام ھورمونینوجوانان پسر تحرک ھا

 .دارد
 
 

  در ظاھر آرام و غرق در تبلت، در باطن مشوش
 

 از سکوت بچھ ھا ھنگام نیدرباره خوشحال شدن والداستاد 
 ی بازنی ای محتوایبرخ:دی افزای ھا می بازنیاستفاده از ا
 ذھن آنھا را ی است کھ بھ نوعنی بچھ ھا سنگیاھا آنقدر بر

 ی رویادی بچھ ھا سکوت کامل و تمرکز زیعنی کند، ی مزیفر
 آرامند اما در ر بچھ ھا در ظاھبی ترتنیبھ ا.  دارندیآن باز

 ی کھ ناشی فکرانیغل.  برپاستی جدی فکرانیدرون آنھا غل
 صحنھ ی تماشالی است کھ بھ دلی شماری بیاز پرسش ھا

 کھ ییصحنھ ھا!  آنھا بھ وجود آمدهی درک برارقابلی غییھا
 سن آنھا مناسب ی وجھ براچی ھستند کھ بھ ھینی مضامیدارا

 روز بھ روز در نبود ھ رسد کی بھ نظر مانی منیدر ا. ستین
 ی ھای کودکان، بازی برای جذاب داخلیدی اندروی ھایباز

 . کندی اوقات فراغت کودکان را پر مشتری بیخارج
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 می را بھ تبلت نسپارمانی بچھ ھاتیربت

 
  کودک توسط تبلتتیترب
 

  کندی متی تبلت بچھ را تربیوقت
 
 دانشگاه درباره ان و استادانروانشناس است کھ ی در حالنیا

بھ ھرحال :دی گوی میدی اندروی ھای موضوع بازیتیبعد ترب
چرا کھ  دارد، ی قابل توجھیتی تربری ھا تاثی بازنی ایمحتوا
 ی کھ از ھمان بچگدی داشتھ باشی فرزنددی خواھیشما م

 چارچوب خاص ای ھا می حری سرکیمعتقد و باورمند بھ 
 متفاوت با یی ھاگنالی ھا سی بازنی شود اما اتیخانواده، ترب

 . دھدی بھ بچھ ھا ارائھ میی باورھانیچن
 

  :ه اند خاطرنشان کردانروانشناس
 نیاھند کھ فرزند آنھا در سن خوی نمیرانی انی از والدیاریبس
 و مرتبط با روابط یزی نسبت بھ مسائل غری سالگ5-4

 ھا بھ طور ی بازنی بھ دست آورد اما ایخاص، اطالعات
.  کندی فضا آشنا منی آنھا را با امیرمستقی و غمیمستق

 یدی اندروی ھای توسط بازیتیرب اختالل تنیرستگار درباره ا
 شکل گرفتھ کھ ھر یگونھ اذھن بچھ ھا بھ : کندیعنوان م

 زود نشان ای ری خود دی را در رفتارھایداری و نشانھ دامیپ
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 ای نی چھ از ترس والدیلیممکن است بچھ بھ ھر دل.  دھندیم
 ھا را تماشا کرده در رفتار ی بازنی ھا آنچھ در اتیمحدود

 ی خود مبدل می ذھنھی پاکیخود نشان ندھد اما آن را بھ 
 را با یتی در گذر زمان ھر آموزه ترب ممکن استیحت. کند

 آن ی و ساعت ھا وقت خود را پادهی ھا دی بازنیآنچھ در ا
 در نیبھ عنوان مثال ممکن است والد.  کندسھیگذرانده مقا

 نوع پوشش خود را جی از بچھ بخواھند کھ بھ تدرینیسن
 بچھ ھا بھ طور ناخودآگاه ھم کھ شده بھ سراغ اما دھد رییتغ

 یوقت.  روندی ھا می بازنی ایش خود با محتوا پوشسھیمقا
 برھنھ مشاھده کرده اند مھی ھا دختران را نی بازنیبارھا در ا

 ی نمیروی درباره پوشش پیی از آموزه ھای راحتنی بھ اگرید
 القا شده آنھا بھ ذھن یی الگوھانھایکنند، چرا کھ قبل از ھمھ ا

 نی بچھ با ھمبی ترتنیبھ ا. ستی نریی قابل تغی راحتنیو بھ ا
 ی از سوی رسمتی کند و در کنار تربی رشد می ذھنی ھاھیپا

 . ھم دارندتی تربشی پی نوعنیوالد
 

 یدی اندروی در مقابل غول ھایرانی انیوالد
 
 ی غول ھانی مانده اند و ایرانی انی زمان والدنی ادر

 خورند و ھم ی کھ ھم وقت بچھ ھا را میی غول ھا،یدیاندرو
 کھ ی ایدستکار.  کنندی می آنھا را دستکاریتیب تری ھاھیپا

 دیشا.  برآنھا اثرگذار خواھد بودی و اجتماعیدر ابعاد فرھنگ
 یدی اندرویگذار موج اثرنی گمان کنند کھ انی از والدیاریبس
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 کھ تنھا یی رفتار بچھ ھای اما بررسستی نیآنقدرھا ھم جد
 ی روی خارجیدی نوع محصوالت اندرونی از ایاندک مدت

 از ی دھد کھ برخی کنند، نشان می خود استفاده میتبلت ھا
 . کنندی اشتباه فکر میرانی انیوالد
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