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نمى توانيد تلفن همراهتان را خاموش كنيد؟ حتى وقتى به 
حمام مى رويد آن را همراه خود مى بريد؟ مرتب ايميل يا 

پيامك  هايتان را بررسى مى كنيد مبادا پيغامى از نظر دور 
مانده باشد؟ مراقب هستيد شارژ تلفن همراهتان هرگز به 

انتها نرسد؟ اين عاليم نشان مى دهد شما دچار اختالل روانى 
نوموفوبيا  (No Mobile Phone Phobia) هستيد... (صفحه 11)

هراس بى موبايلى در گفت وگو با
دكتر حامد محمدى كنگرانى روان پزشك

نوموفوبيا نوموفوبيا 
چيست؟چيست؟

ضرورت مديريت استفاده 
از تكنولوژى در خانواده

معنى  به  هوشمند  تلفن همراه  داشتن 
دسترسى به اينترنت و وارد شدن به فضاهاى 
مجازى و مواجهه با اطالعات زيادى است 
كه گاهى متناسب با سن و ظرفيت شناختى 
كودكان نيست. از سوى ديگر، فضاهاى 
مجازى جذابيت بااليى براى بيشتر افراد 
دارد و كششى ايجاد مى كند كه مى تواند 
در عملكرد افراد اختالل ايجاد كند و باعث 
بروز تحريك پذيرى باال، اختالالت خواب، 
دردهاى اسكلتى عضالنى و كاهش تمركز 
و بروز اختالل در تعامالت اجتماعى و 
بين فردى شود. استفاده از فضاهاى مجازى 
بايد برنامه ريزى شده باشد. تنها افرادى مجاز 
به استفاده از اين نوع تكنولوژى هستند كه 
از لحاظ شناختى و ذهنى به حدى رسيده 
باشند كه بتوانند برنامه هاى روزانه خود و 
كار با تكنولوژى را مديريت كنند. والدين 
بايد در عين اين نوع مديريت، اولويت ها را 
در ارتباط با همسر و فرزندانشان در نظر 
بگيرند. من به شخصه از اينترنت زياد استفاده 
مى كنم و در گروه هاى اجتماعى هستم اما 
مديريت شده اين كار را انجام مى دهم تا 
به زندگى خصوصى و نقش همسرى و 
والدى ام صدمه نزند. فرزندم نيز به سنى 
رسيده كه بتواند خودش برنامه هايش را 
مديريت كند و به درستى از اين تكنولوژى 

استفاده مى كند.

 دكتر غزال زاهد 
روان پزشك كودك و 

نوجوان، عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى 

شهيدبهشتى

1010 فرمان حافظه فرمان حافظه
(1616)

تازه هاى  اوتيسمتازه هاى  اوتيسم
(1010)

موبايل ها خاموش، موبايل ها خاموش، 
خودمان روشن!خودمان روشن!
(1212-1313)

بچه هاى اضطراببچه هاى اضطراب
(1414)

صفحات 9 تا 16

كـــو د كـــا ن

ويـژه موضـوع 

سالمت بچه هاى 

سـا لمـنـــد ا ن

خانوادهخانواده
سال دوازدهم  شماره 556  شنبه 26 دى 1394

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با موبايل را در 
صفحات 17 و 25 و موضوع ويژه را در 

صفحه 13-12همين شماره بخوانيد.


