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ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان با مدت زمان 
  روزانه معمول کاربری اینترنت

  
  **(MSc)محمدعلی نادی، *(MSc)ایلناز سجادیان

  
  .شناسی بالینی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد روان -*

  .واحد خوراسگانعضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی  -**
  

  چکیده
. کنـد   افزونی در زندگی نوجوانان و جوانـان ایفـا مـی             اینترنت نقش مهم و روز      ی سوم،   در هزاره  :زمینه و هدف   ●

جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان و نوجوانان بـه جـای تعامـل بـا همـساالن و والـدین، کـامپیوتر را                        
تواند منجر    گیرد و می    ر به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از فرد می            این همنشینی با کامپیوت   . برگزینند

مطالعه حاضر به منظـور تعیـین ارتبـاط احتمـالی میـان افـسردگی و انـزوای اجتمـاعی           . به انزوا و افسردگی شود    
  .کاربران اینترنت با میزان ساعات کار آنها طراحی شده است

هـای    نـت    نفر از مشتریان معمول کافی     118 همبستگی است که در آن       -توصیفی وعمطالعه، از ن   :ها  مواد و روش   ●
تست افسردگی بک و تست محقـق سـاخته انـزوای اجتمـاعی             . اند  شرکت داشته  1384در سال   مجاز شهر اصفهان    

 هـا بـه کمـک       داده. آوری شد   اطالعات دموگرافیک نیز جمع   . برای ارزیابی افسردگی و انزوای اجتماعی استفاده شد       
  .های مستقل تحلیل گردید  گروهt همبستگی پیرسون، اسپیرمن و ضرایب و با استفاده از SPSSافزار  بسته نرم

 معمـول   مـدت زمـان   های مطالعه، حاکی از وجود رابطه مثبت بین افسردگی و انزوای اجتماعی با                یافته :ها  یافته ●
 ).p > 01/0(استفاده از اینترنت در کاربران نوجوان و جوان است

تواند برای سـالمت، رشـد روانـی و رشـد اجتمـاعی نوجـوان و        استفاده بیش از حد از اینترنت می     :گیری  نتیجه ●
تری در این رابطه طراحی شود و نتایج این مطالعات بـه              ضروری است که مطالعات دقیق    . جوانان خطرآفرین باشد  

  .ها رسانده شود هدآگاهی خانوا
  .ران نوجوان و جوان، افسردگی، انزوای اجتماعیاینترنت، کارب :ها کلید واژه ●
  

  20/4/85: پذیرش مقاله         14/3/85: اصالح نهایی       26/1/85: وصول مقاله
  0311 -5230640: تلفن     گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان :نویسنده مسئول -*
  
  مقدمه ●

فنĤوری کامپیوتر بـه طـور وسـیعی در جوامـع       
رش پیدا کرده است، بدین معنا کـه مـردم نقـاط            گست

مختلف در سراسر کره زمین بـه مثابـه یـک دهکـده             
امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطالع از اخبـار و           

اسـتفاده از اینترنـت     ). 1(رویدادهای جهانی را دارنـد    
ــان از  ــه 15در جه  درصــد در فاصــله 52 درصــد ب

ــالهای  ــرده اســ  1992-2000س ــدا ک ــزایش پی . ت اف
 4 بـرار سـریعتر از رادیـو،         9سرعت انتشار اینترنت    

برابر سریعتر از کامپیوترهای شخصی و سه برابـر         
تحقیقـات داللـت    ). 2(سریعتر از تلویزیون بوده است    

 میلیون نفر در سراسـر دنیـا بـه شـبکه           149دارد که   
 درصد در هر    12اینترنت مرتبط هستند که به میزان       

 براساس گزارش سالیانه    ).3(ماه افزایش پیدا می کند    
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ی صنعت رایانه، شمار کاربران جهـانی اینترنـت در          
 از مرز یک میلیارد نفر عبور کرد و پـیش        2005سال  

 بـه دو    2011بینی شده است کـه ایـن رقـم تـا سـال              
علی رغم جنبـه هـای مثبـت از         ). 4(میلیارد نفر برسد  

قبیل جنبه های آموزشی و ارائه خـدمات ارتبـاطی و           
این دست، رایانـه و اینترنـت جنبـه هـای           مواردی از   

استفاده کنترل نـشده از کـامپیوتر       ). 5(منفی نیز دارد  
تکامــل فیزیکــی، رشــد اجتمــاعی و روانــی جــوان و  

ــد    ــی ده ــرار م ــر ق ــرض خط ــوان را در مع ). 6(نوج
 ، خاطرنشان می کند کـه اسـتفاده         1مطالعات آفونسو 

از اینترنــت ســبب ایجــاد احــساس بــدبختی، انــزوای 
ی، تنهــایی، دوری از خــانواده و بطــور کلــی اجتمــاع

ایــن دوری از ). 3(کـاهش ســالمت روانــی مـی شــود  
خانواده و دوستان نوعی حالت روانی اسـت کـه بـه            

، دریافـت کـه     2مـچ ). 7(آن انزوای اجتماعی می گویند    
استفاده از اینترنت یک فعالیت زمان گیـر اسـت پـس            
می توانـد مـدت تعامـل نوجـوان بـا خـانواده اش را               

مچ در مطالعه دیگری به این نتیجه رسید . اهش دهدک
» آن الیـن  « درصد خانواده هـا در زمـانی کـه           50که  

 درصـد   41هستند کمتر با هـم صـحبت مـی کننـد و             
ــدگان   ــرکت کنن ــه ش ــل ب ــای  تمای ــادگیری رفتاره  ی

در مطالعـه   ). 8(داشـته انـد   ضداجتماعی در این مدت     
 ، مشخص شد که کاربران کـامپیوتر، تمایـل        3شوتون

چندانی به یادگیری مهارتهای اجتماعی از خود نشان        
کـورتیس معتقـد اسـت دوسـتی هـا و           ). 9(نمی دهنـد  

ارتباطات مجازی، انزوا و جدایی اجتماعی بـه همـراه          
می دارد، افزایش تنهایی با       بیان 4یانگ. خواهد داشت 

ــدگی    ــاعی زن ــات اجتم ــدها و ارتباط ــاهش در پیون ک
ــتفاده از این   ــزایش اس ــا اف ــی ب ــت  واقع ــت مطابق ترن

 دریافتنـد کـه اسـتفاده    5کرات و همکارانش  ). 10(دارد
بیشتر از اینترنت با پیامد کاهش ارتباطات خانوادگی        
همراه بوده است و اسـتفاده زیـاد از اینترنـت بـرای             

                                           
1. Affonoso. 
2. Mesch 
3. Shotton 
4. Young 
5. Kraut & et al 

اهداف ارتباطی نیز بـا کـاهش مقـدار چرخـه ارتبـاط          
ــراه خواهــد بــود     ــاعی، محلــی و راه دور هم . اجتم

تحقیـق کـه بـر روی خـانواده هـا           همچنین نتایج این    
انجام گرفت نشان داد، افرادی که بیـشتر از اینترنـت           
استفاده کرده اند تنهایی آنها افزایش یافته اسـت، بـه           
عالوه اینکه استفاده از اینترنت با افـزایش افـسردگی          
و عقــب نــشینی از زنــدگی واقعــی عجــین بــوده      

، تحقیقـی را بـرای بررسـی        6پتری و گـان   ). 11(است
رات جنـسیت، سـن، افـسردگی و درون گرائـی بـر             اث

نتایج ایـن تحقیـق     . روی کاربران اینترنت انجام دادند    
 درصد آنـان زنـانی هـستند کـه دارای           45نشان داد،   

دوره هایی از افسردگی در طول زنـدگی خـود بـوده        
 درصــد آنــان خــود را دارای تیــپ 51همچنــین . انــد

ــر  ــصیتی درون گ ــد شخ ــی کردن ــاپیرا و . ا معرف ش
، برای یافتن ویژگیهای روانشناختی افـرادی       مکارانه

ــد،    ــت بودن ــه اینترن ــستگی ب ــه دارای واب ــرد 20ک  ف
نتــایج . را انتخــاب کردنــد)  زن9 مــرد و 11(تــایوانی

نشان داد که تمام این آزمودنی ها برطبـق مالکهـای           
DSM-IV         دارای اختالل کنترل تکانـشی و همچنـین 

اختالالت ( یک یک دوره زمانی نیز دارای عالئم محور      
). بالینی به استثنای اختالالت رشد و شخصیت بودند       

 نفر از آنان نیـز یـک دوره عالئـم دوقطبـی را در               14
موراهــان و ). 12(طــول زنــدگی تجربــه کــرده بودنــد

 برای سنجش میزان شیوع و رابطه آسـیب         7همکاران
ــین دانــشجویان   شــناختی اســتفاده از اینترنــت در ب

این نتیجه رسیدند که مـردان      دانشگاههای تایوان، به    
بطور متوسـط نمـرات بـاالتری را در عالئـم آسـیب             
شناسی استفاده از اینترنت نسبت به زنان بدست می         

 در پژوهشی نـشان     8سندرز و همکاران  ). 13(آوردند
دادند که استفاده مـداوم از اینترنـت بـا افـسردگی و             

). 14(انزوای اجتماعی در بین نوجوانان همـراه اسـت        
، در پژوهشی نشان دادنـد کـه        9ن لین و تسای   همچنی

دانش آمـوزان معتـاد بـه اینترنـت در بعـد مخـاطره              
                                           
6. Petry & Gune 
7. Morahan & et al 
8. Sanders & etal 
9. Leen & Tessai 
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جویی و هیجان، نمـرات بـاالتری از افـراد غیرمعتـاد            
بدست آوردند، لیکن خودشان هیچگاه بطور مستقیم       
دست به کارهای خطرناک و تجـارب هیجـانی نـزده           
 بودنــد و تنهــا بــازداری هــای اجتمــاعی را در زمــان

). 15( نقــض کــرده بودنــدمتــصل بــودن بــه اینترنــت
ــان ــزان شــیوع   غالمعلی ــه بررســی می ــی ب  در تحقیق

ــه   ــاد ب ــندروم اعتی ــی س ــأثیرات روان ــت و ت  -اینترن
. اجتمـاعی آن در کـاربران اصــفهانی پرداختـه اســت   

 ســندرم اعتیــاد بــه میــزاننتــایج تحقیــق نــشان داد 
 سال از سایر گروهها     20-30اینترنت در گروه سنی     

یشتر است، همچنین کاربران معتاد بـا نـشانه هـای           ب
اختالل افسردگی و پارانوئید مـشخص شـدند و کـار        
کردن با اینترنت را به همنشینی با خانواده و گردش          

بـه عـالوه نـوع و       . رفتن با دیگران ترجیح می دادنـد      
سبک تفکر کاربران نیز می تواند عاملی در عالقمندی       

). 16(آنـان باشـد   هـای   آنان به اینترنـت و نـوع رفتار       
، سبک تفکر کاربران اینترنت را بـا        آتش پور و آقایی   

استفاده از پرسشنامه اسـترن بـرگ مـورد ارزیـابی           
نتایج تحقیق آنان نشان داد تنها بین سـن         . قرار دادند 

کاربران با سـبک تفکـر قـضاوت نگـر رابطـه وجـود             
ولی بین سبک تفکر مردان و زنان تفاوت معنی         . دارد

همچنین افراد دارای شغل آزاد از      . د ندارد داری وجو 
نظر تفکر هرج و مرج طلب نمرات بیشتری نسبت بـه           
ــامپیوتر    ــاربران ک ــوزان و ک ــشجویان، دانــش آم دان

همجواری فیزیکی، از پیونـدهای     ). 17(بدست آوردند 
اگرچـه اینترنـت    . قدرتمند فـردی پـشتیبانی مـی کنـد        

ی بصورت بالقوه، از اهمیت همجـواری فیزیکـی بـرا         
ایجــاد و نگهــداری شــبکه هــای قدرتمنــد پیونــدهای  
اجتماعی می کاهد اما بـه ایـن نکتـه نیـز بایـد توجـه                
داشت که نیازهای فیزیکی، روانشناختی، اجتمـاعی و        
عاطفی انسان را بطور مجـازی و غیرواقعـی مرتفـع           
می کند و ایـن نکتـه باعـث بوجـود آمـدن اخـتالالت               

ــی و هیجــانی و گاهــاً فیزیکــی و جــس     می در روان
ولـی بـه علـت جاذبـه هـا و           ). 18(نوجوانان می شود  

دنیای همیشه در حال تغییر و تحول اینترنت جوانان         
بـا  . بدان عالقمنـد هـستند و در آن غـرق مـی شـوند             

توجــه بــه اینکــه در هیچکــدام از پژوهــشهای مطــرح 
ــاعات     ــا س ــاعی ب ــزوای اجتم ــسردگی و ان ــده، اف ش

 جوانان انجام   استفاده از اینترنت در بین نوجوانان و      
نگرفتــه اســت، پــژوهش حاضــر قــصد بررســی ایــن 
اخـــتالالت را در بـــین دامنـــه ســـنی مشخـــصی از 

شهر اصفهان دارد   )  سال 28-18(نوجوانان و جوانان  
تا این نکته را روشن نماید کـه آیـا تـأثیرات کـار بـا                
اینترنت در بین نوجوانان و جوانـان بـا سـازه هـای             

ت روانـی را کـه در       فرهنگی ایرانی نیز همان اخـتالال     
نمونه های غربی وجود داشت، نشان می دهد؟ بدین         
لحاظ ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی ارتبـاط بـین               
افــسردگی و انــزوای اجتمــاعی کــاربران نوجــوان و 
جوان با توجه به میـزان اسـتفاده از اینترنـت انجـام             

نتـایج ایـن پـژوهش بـه برنامـه ریـزی            . گرفته اسـت  
به خانواده ها و مراکـز      آموزشی، فرهنگی و همچنین     

آموزشی کمک می نماید تا استفاده از اینترنـت را بـا            
  .هر هدفی تعدیل نمایند

  
  هامواد و روش ●

 نفـر از    118آزمودنی هـای ایـن تحقیـق، تعـداد          
)  ساله 18-28(کاربران دختر و پسر جوان و نوجوان      

ــارت     ــت نظ ــای تح ــت ه ــافی ن ــده از ک ــتفاده کنن اس
ــفهان، اداره کــ   ــهرداری اص ــگ  ش ــاد و فرهن ل ارش

.  بـود  1384اسالمی و یا مؤسسات ذیـربط در سـال          
روش نمونـه   .  مرکـز بـود    8تعداد این کـافی نـت هـا         

گیــری در ایــن پــژوهش، تــصادفی خوشــه ای چنــد  
  . مرحله ای بود

در این پژوهش مقیاس افسردگی بک و مقیـاس         
  .اندازه گیری انزوای اجتماعی استفاده گردید

ابق دموگرافیک و همچنـین     از اطالعات مربوط به سو    
میزان ساعات کار با اینترنت در شبانه روز به کمـک           
یــک پرســشنامه ســؤاالتی پیرامــون جــنس، مــدرک  
تحصیلی، تأهل و تجـرد، میـزان سـاعات اسـتفاده و            

  .نوع استفاده از اینترنت جمع آوری گردید
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  هایافته ●
هدف اصلی ایـن پـژوهش بررسـی رابطـه بـین       

ــزوای ا ــسردگی و ان ــزان ســاعات  اف ــا می ــاعی ب جتم
استفاده از اینترنت در بین کاربران نوجوان و جـوان          

اکثر کاربران مـورد مطالعـه      . شهر اصفهان می باشد   
  .باشد میپسر، مجرد، با تحصیالت 

  
فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنس، سن، تأهل : 1جدول 

  و تجرد و مدرک تحصیلی

  درصد  فراوانی  مؤلفه مورد بررسی

  1/66  78  پسر
  9/33  40  دختر
  1/93  110  مجرد
  9/6  8  متأهل

  7/40  48  دیپلم و کمتر
  3/59  70  فوق دیپلم به باال

  39  46   سال20کمتر از 
  2/54  64   سال25-21

  8/6  8   سال26باالتر از 
  

  فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک کاربرد: 2جدول 

  درصد  فراوانی  انواع  نوع کاربرد

  8/47  49  بازی  1
  8/20  22  علمی  2
  82/3  5  خبری  3
  82/2  4  هنری  4
  8/20  22  همه  5
  82/6  8   علمی–بازی   7
  18/94  74  کل فراوانی  8
  82/6  8  عالمت نزده  9
  100  118  کل  10

  
حاکی از آنست که بیشترین     ) 2(های جدول داده

وقت کاربران صرف بازیهای کـامپیوتری و کمتـرین       
ه هـای هنـری اینترنـت       تفاده از جنبـ   زمان آنها در اس   

  ).2جدول (مصروف می شود

ــه ــسردگی،    رابط ــاعی و اف ــزوای اجتم ــین ان  ب
افسردگی و ساعات کار با اینترنت و همچنین انزوای         

) >05/0P(اجتماعی و میزان کار با اینترنت در سـطح        
ــد    ــاالئی تأیی ــا ضــریب ب ــط ب ــادار اســت و رواب   معن

  ).2جدول (شودمی
فرعی پـژوهش و بمنظـور      جهت بررسی اهداف    

ــزوای      ــسردگی، ان ــرات اف ــین نم ــاوت ب ــی تف بررس
اجتمــاعی و ســاعات کــار بــا اینترنــت بــا توجــه بــه  
متغیرهــای جــنس، مــدرک تحــصیلی، تأهــل، تجــرد   

 اجرا شد یافتـه هـا نـشان داد، هـیچ تفـاوت              tآزمون  
ــزوای      ــسردگی، ان ــرات اف ــین نم ــاری ب ــادار آم معن

ربران با توجه به    اجتماعی و میزان کار با اینترنت کا      
متغیرهای مذکور وجـود نـدارد بـه اسـتثنای وجـود            
تفاوت نمرات افسردگی در بین دختران و پسران کـه          
میانگین آن در بـین دختـران بـیش از پـسران بـوده              

همچنین یافته های پژوهش نشان داد که شدت        . است
افــسردگی در بــین کــاربران پــسر بــیش از کــاربران 

انگین افـسردگی در بـین   دختر می باشد بطوریکه میـ    
است که نمایـانگر سـطح متوسـط        ) 15(کاربران پسر 

افسردگی مـی باشـد در حـالی کـه ایـن میـانگین در               
ولـی میـانگین انـزوای      . بـوده اسـت   ) 23/10(دختران

ــسران  ــاعی در پ ــران  ) 36/55(اجتم ــه دخت ــسبت ب  ن
  .پایین تر بوده است) 35/74(

  
  گیریبحث و نتیجه ●

گر وجود رابطه معنی    نتایج پژوهش حاضر، بیان   
دار بین میزان ساعات کار با اینترنت و افـسردگی و            
انزوای اجتماعی کاربران اینترنـت نوجـوان و جـوان          

کـه ایـن ضـرایب همبـستگی در         . شهر اصفهان است  
بـا توجـه بـه      . مورد تأیید قرار گرفـت    ) >P/01(سطح

 پژوهشگرانی چون سـندرز و      پژوهشهایی که توسط  
انجام گرفته   کرات و همکاران     همکاران، پتری و گان،   

است می توان اذعان نمود که نتایج این پژوهشها بـا           
همچنـین بـا در نظـر       . پژوهش حاضر همخوانی دارد   

گرفتن این نکته که پژوهش هـای ذکـر شـده در یـک              
بستر کامالً متفاوت فرهنگی و در کـشورهای غربـی          
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 1385سال ، 2 و 1 شماره ،4دوره / دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری

انجام گرفته است، مقایسه این عوامـل بـا متغیرهـای           
قیق، نشان داد که هیچ تفـاوتی بـین نمـرات           اصلی تح 

افسردگی، انزوای اجتماعی و میزان سـاعات کـار بـا         
اینترنت در بین دختران و پسران با توجه به تأهـل و            
تجرد و مدرک تحصیلی وجود ندارد بجز تفاوتی کـه          
در نمرات افسردگی در جنس دختر و پـسر مـشاهده        

ده و هیچ گردید که این تفاوت نیز وابسته به جنس بو  
ارتباطی به زمینه فرهنگی یا اجتماعی کاربران نـدارد         
چرا که اختالف نمرات در شـیوع افـسردگی زنـان و            
ــسردگی در    ــزان اف ــودن می ــاال ب ــاکی از ب ــردان ح م
زنهاست که ایـن تفـاوت در ایـن پـژوهش و در یـک               
جمعیت خاص همچون کاربران زن نیز کامالً مشهود        

اوت به علت عوامل    این تف ) P=015/0 و   t=49/2(.است
مختلفی از جمله عوامل بیوشیمیایی، استعداد ژنتیک،       

 غددی، عوامل استرس زای محیطی،      –عوامل عصبی   
نگــرش هــای منفــی، درمانــدگی آموختــه شــده مــی  

بعضی از این عوامل را می تـوان در بـین           ). 18(باشد
فـضای مجـازی    . کاربران نیز بوضوح مشاهده کـرد     

یـل و تـصورات و هیجـان        اینترنت و دنیای پـر از تخ      
 شخصیت نوینی را بـه      1برانگیز آن به گفته تامپسون    

نوجوان ارائه می دهد که زنـدگی فـرد را در فـضا و              
ارتباط ). 19(زمان، بصورتی غیرارادی شکل می دهد     

دنیای تخیالت مملو از هیجانات و تکانه های عـصبی          
و روانــی اســت کــه امکــان دریافــت بعــضی از ایــن  

فـضای  . ای واقعی امکان پذیر نیـست     ادراکات در دنی  
روانی مداوماً در حال تغییر اینترنـت، تعـادل روانـی           
کــاربر را مــدام تحــت تــأثیر خــود قــرار مــی دهــد و 
فشارهایی را بر فرد وارد می کند که حقیقتاً مجـازی           
نبـوده اگرچـه سـازنده و ایجـاد کننـده ی آن دنیــای      

، 2حـضور در اتاقهـای گفتگـو      . مجازی اینترنت اسـت   
استفاده از پست الکترونیک، محاوره های تـصویری        
ماهیتی کامالً پنهان و رمزی دارد و مشخص نیـست          
واقعاً چه نوع ارزشها، نگرشها یا محتـوایی را منتقـل           

مشاهده تصویر سایبرسکس چه تأثیری بـر       . می کند 

                                           
1. Thompson. 
2. Chatroom. 

غددی بدن می گـذارد و چـه واکـنش          سیستم عصبی   
ربران مـی   افـسردگی در کـا    . هایی را برمی انگیزانـد    

توانــد نتیجــه نــوعی درمانــدگی قــراردادی بــه علــت  
شاید هـیچ گـاه     . ارتباط با دنیای مافوق تصور باشد     

کــاربران اینترنــت از افــسردگی و انــزوای اجتمــاعی 
خود آگـاه نباشـند و در صـورت آگـاهی نیـز آن را               
تأیید نکنند اما ماهیت کار با اینترنت چنان اسـت کـه            

، تأکیـد   اسـتریت فیلـد   . یدر خود غرق می نما    فرد را د  
بارزی بر این مطلب می نماید که استفاده از اینترنـت           
به نحو بارزی می تواند زمان زیادی از انسان را بـه            
خود اختصاص دهد و فرد را چه در خانـه و چـه در              
ــدیل     ــزوی تب ــا و من ــه موجــودی تنه ــار، ب محــیط ک

هنگامی که جوان در جهان خود به حرکت        ). 20(نماید
، می تواند به بسیاری از امور واقعی دست         درمی آید 

یابد و هر روز با افراد مختلفی بـه تعامـل بپـردازد و         
نوعاً در جهان خود فعالیت هایی انجـام دهـد، و ایـن             
امر زمانی اتفاق می افتد که فـرد در عـین تعامـل بـا               

ولـی زمـانی   . محیط، خود را جدای از آن تصور کنـد  
می توانـد دیگـران را      که از اینترنت استفاده می کند ن      

در آغوش گرفته، بـه آنهـا احـساس نزدیکـی کنـد و              
براساس یافتـه هـای ایـن       . صدای گرمشان را بشنود   

پژوهش و پژوهش های انجام یافته خارجی، به نظـر          
می رسد دنیای اجتماعی در آینده یک دنیای منـزوی          

بنابراین انزوا یا کناره گیری اجتمـاعی را بایـد    . باشد
بـا  ). 21(ات جامعـه آینـده دانـست      یکی از خـصوصی   

توجه به نکات مطروحه می توان دریافت که استفاده         
از اینترنت بـه دلیـل جـذابیت هـای کـاذبی کـه بـرای          
نوجوان و جوانان ایجاد می کند به آرامی آنها را بـه            
خود معتاد ساخته و می تواند به رغم آنهـا نیازهـای            

ر حـالی   روانی و هیجانی آنها را تأمین نمایـد، ایـن د          
کـه البتـه    (است که اشتغال بـیش از حـد بـه اینترنـت           

تاکنون هیچ استانداردی برای میزان اسـتفاده مطـرح        
، رشد روانی، اجتماعی و عاطفی آنهـا را         )نشده است 

به دلیل عدم تجارب معمول و گروهـی بـا همـساالن            
 .دچار اختالالت رفتاری و در خود فرورفتگی می کند        

اینترنت در منـزل بـه جـای        بنابراین جایگزین نمودن    
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حضور والدین و تعامل با آنان و همچنین جانـشینی          
تعامل واقعی با اجتماع با حـضور در کـافی نـت کـه              
فضایی محدود از نظر فیزیکـی اسـت، باعـث خواهـد            
گردید ارتباطات اجتماعی و عاطفی نوجوان در دوره        
رشد شخـصیت بـه شـکل صـحیحی تکامـل نیابـد و              

 پـدر و مـادر و همـساالن، از          الگوبرداری فرد بجـای   
شخصیت هـای بازیهـای کـامپیوتری، هنرپیـشه هـا،          

افراد سـالن هـای گفتگـو کـه گـاهی دارای اخـتالالت              
متعــدد شخــصیتی هــستند و یــا تــصاویر مــستهجن 

در نهایت پیشنهاد می شود که بـه        ). 4(اینترنتی باشد 
ــاکی،     ــتالالت خطرن ــین اخ ــشگیری از چن ــور پی منظ

موزشـی و رسـانه هـا در ایـن          خانواده هـا، مراکـز آ     
رابطه برنامه ریزیهایی کالن و استراتژیکی را تدوین        

  .و اجرا نمایند
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