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و سالمت روان در دانشجويان استفاده و مقايسه هويت  كننده از اينترنت

 هاي مجازي دانشگاه تهران محيط

3، فرشته جنتي فرد2 كيانوش هاشميان،1سيد سلمان علوي

 چكيده

و جوان رو به افزايش است:مقدمه و اينترنت در گروه سني نوجوان هاي سي رابطه رسانهبه اين دليل برر.مدت زمان استفاده از رايانه

و سالمت روان ضروري به نظر مي از. رسد الكترونيك با هويت و سالمت روان در سه گروه اين مطالعه به بررسي وضعيت هويت

و محيط دانشجويان استفاده .هاي مجازي در دانشگاه تهران پرداخته است كننده از اينترنت

و روش ش:ها مواد از دانشجويان مقطع كارشناسي) سال30تا19( نفر 200براي اين منظور تعداد.داين پژوهش به روش مقطعي انجام

هاي هويت خود، هويت مذهبي، نامه ابتدا پرسش. اي انتخاب شدند گيري سهميه هاي مختلف دانشگاه تهران به روش نمونه دانشكده

و پرسش شد هويت ملي، سالمت روان نامه اطالعات فردي گروه نمونه سپس با استفاده از پرسش. نامه اطالعات فردي بر روي نمونه اجرا

و محيط: به سه گروه تقسيم شدند مي) ساعت40تا20(هاي مجازي به مقدار زياد گروهي كه در هفته از اينترنت كنند؛ گروهي استفاده

و محيط كم كه از اينترنت مي) ساعت10تا5(هاي مجازي در هفته كه استفاده و محيطكنند؛ گروهي هاي مجازي به ندرت از اينترنت

و استنباطي آن گاه به وسيله روش. كنند يا استفاده آنان ناچيز است استفاده مي يك(هاي آمار توصيفي طرفه به همراه تحليل واريانس

به نامه نمرات سه گروه در پرسش) آزمون تعقيبي شفه .فت مورد مقايسه قرارگرSPSS10افزار وسيله نرم هاي مذكور

اما ميان ).F،05/0>P=2/3(داري وجود ندارد نتايج نشان داد كه ميان نمرات هويت شخصي در سه گروه تفاوت معني:ها يافته

)F،05/0<P=5/10(و سالمت روان)F،05/0<P=9/15(ي، هويت مذهب)F،05/0<P=2/2(هاي هويت ملي نمرات پرسشنامه

و محيطكنند سه گروه استفاده . داري وجود دارد هاي مجازي تفاوت معنيه از اينترنت

و سالمت روان در گروه استفاده: گيري نتيجه دو در اين مطالعه ميانگين نمرات وضعيت هويت ملي، مذهبي كننده مفرط از كامپيوتر از

مي يافته. تر بود گروه ديگر پايين ميو محيطدهد كه استفاده زياد از اينترنت هاي پژوهش نشان تواند با كاهش سالمت روان هاي مجازي

.هاي هويت مرتبط باشدو نقايص برخي جنبه

.اينترنت دانشجو، سالمت روان، هويت،:هاي كليدي واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

5/5/87:پذيرش مقاله2/3/87: مقالهدريافت
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و و سالمت روان در دانشجويان استفاده كننده از اينترنت  ...مقايسه هويت

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

 مقدمه

، هويت از جمله موضوعاتي است كه امروزه مدنظر روانشناسان
و سياستمداران است كه هركدام به تبع ارتباط جامعه شناسان

براي روانشناسان. پردازند خود با اين موضوع به اهميت آن مي
و  و كسب هويت موفق آنچه اهميت دارد ثبات هويت افراد

).1( هويت است آميز از بحران گذر موفقيت
و سالمت روان از موضوعاتي است كه از موضوع هويت

بهنظر روا در نشناسان همواره مورد توجه بوده است، خصوص
به هاي اخير افزايش استفاده از محيط دهه هاي مجازي منجر

و افسردگي در نسل جوان شده است . باال رفتن اضطراب
بحران هويتي كه ريشه در تحوالت نوين جهاني دارد، از

و اجتماعي را در بر  هويت فردي تا هويت ملي، مذهبي
جاي تعجب ندارد كه مخاطبين اصلي آن نوجوانانو گيرد مي

و  و جوانان باشند؛ قشري كه درگير تغييرات سريع فيزيولوژيك
و ورود به دنياي بزرگساالن شكل. جسماني است دهي هويت

و  و پيامدهاي استفاده از اينترنت و توجه به آثار و حساسيت
.اي دارد هاي مجازي در اين دوره اهميت ويژه محيط
و ثبات هويتي بيش از هر زمان ني از جوانان به هويت

و جديد بودن اين پديده و نو و ها، كنجكاوي ديگري است ها
مي كنكاش طلبد؛ از نگاه روانشناسي كسب هاي بسياري را

و ثبات در هويت از نشانه از هويت و گذر سالم هاي رشد
و جواني است و جوانان در ساعات. بحران نوجواني نوجوانان

و  استفاده ... زيادي از فرصتهاي خود از رايانه، اينترنت
و استفاده از رسانه مي به كنند و غيرمستقيم ها طور مستقيم

بر ارائه و اثرات زيادي كننده فرهنگ حاكم برآن كشورها است
و جمعي مي ).2(گذارد روي هويت فردي

مي به با طور خالصه توان گفت كه در عصر حاضر
و سرگرمپيشرفت وسايل كه ارتباط جمعي، الكترونيكي كننده

و محيط هاي مجازي يكي از نمودهاي بارز آن رايانه، اينترنت
از. رو هستيم است، روبه و جواني يكي دوران نوجواني

و سرنوشت حساس و ترين سازترين مراحل زندگي آدمي است
دوران نوجواني) 1991(بعضي از متخصصين از جمله مارشيا 

ميع را به . دانند نوان مرحله ويرانگري در تشكيل هويت
و رسانه ... هاي الكترونيكي از جمله رايانه، اينترنت، تلويزيون

و اين رسانه در شكل ها گيري هويت تأثير بسيار زيادي دارند
توانند در سه سطح از هويت شامل هويت شخص مي

)Personal Identity(ملي ،)National Identity ( و جنسي
)Sexual Identity (اثرگذار باشند)3.(

از اند كه افرادي محققان نشان داده در10كه بيش  ساعت
كنند، بيشتر احتمال دارد كه چاق هفته از رايانه استفاده مي

و در فراگيري  شوند، تهاجمي باشند، احساس اضطراب كنند
و در نتيجه سالمت  فرايندهاي آموزشي كندتر عمل كنند

).4(ا به خطر افتد رواني آنه
 محققان شروع به ارزيابي تأثير استفاده از 1980در سال

هاي گوناگون شامل سالمتي هاي الكترونيك در حوزه رسانه
و رواني( از)جسمي و دست، الگوهايي ، هماهنگي چشم

شناسي فعاليتهاي روزانه، عملكرد مدرسه، شخصيت، آسيب
و مهارتهاي اجتماعي كردند ج اوليه، در يك نتاي. رواني

بر به نظر آنها اثرات رسانه. كنفرانس ارائه شد هاي الكترونيكي
بر. رفتار آدمي متفاوت خواهد بود در حال حاضر تمركز

و محيط جنبه هاي مجازي است هاي منفي استفاده از اينترنت
هاي منفي به مسايلي چون اعتياد، عاليم فيزيكي نظيرو جنبه

ماعي، كاهش عزت نفس، اختالالت درد مفاصل، انزواي اجت
و پرخاشگري اشاره دارد  ).5(هويتي

در ميان تحقيقات انجام شده در حيطه مهارتهاي اجتماعي
و استفاده از رايانه مي و جوانان توان به موضوعات نوجوانان

ديگري نظير خشم، ناتوانيهاي تكاملي، رفتارهاي ضد 
ك و مهارتهاي حل مسأله نيز اشاره رد كه البته در اجتماعي

حيطه اين پژوهش نيست؛ البته ذكر اين نكته ضروري است 
و پيچيدگي مسأله، بستر پرسش هاي بسياري است كه گستره

و اجتناب كه پژوهش مي هاي بيشتري را ضروري نمايد، ناپذير
به ويژه در كشور ما كه كشوري جوان محسوب شده؛ 

پژوهش، در اينو در حيطه گيرد را در برميمخاطبين بسياري
.امر هنوز در ابتداي راه است
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و همكارانسيد  سلمان علوي

 �� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح

از اين رو جا دارد كه با انجام تحقيقاتي وسيع در حوزه
و جامعه مباحثي كه در با ارايه شناسي اينترنت، روانشناسي

و حياتي قلمداد مي از جوامع پيشرفته مهم شوند، جامعه را
از ساخته، هاي واقعي آن مطلع آفت بروز در صورت امكان

لذا، هدف پژوهش حاضر. كنيمپيشگيري مشكالت خي از بر
و سالمت روان در سه گروه از دانشجويان  مقايسه هويت

و گروهي كه به ندرت استفاده وابسته به اينترنت، كم كار
كنند، بود تا بتوان در صورت مشاهده مشكل، مداخالت مي

.مناسب را انجام داد

و روش ها مواد

و جامعه)مقطعي(تحليلي-يفيپژوهش حاضر از نوع توص  بود
هاي مختلف دانشگاه تهران آماري كليه دانشجويان دانشكده

و در مقطع كارشناسي30تا19دامنه سني(بودند  كه) سال
و محيط به هاي مجازي استفاده طور معمول از اينترنت

اي حجم نمونه اين پژوهش، كه به روش سهميه. كردند مي
 نفر محاسبه شد، ولي بعد از 250د انتخاب شدند، در حدو

و بررسي داده نامه استخراج اطالعات از پرسش 50ها تعداد ها
 200نفر از مطالعه حذف شدند كه در نهايت، مطالعه بر اساس

.نفر انجام شد

 ابزار پژوهش

يافته سنجش عيني منزلت نامه گسترش پرسش*
 Extended objective measure Ego( هويت من

Identity Status:(در آخرين ويراست اين پرسش نامه
و بنيون تهيه شده است1986سال  اين. توسط آدامز
و چهار حيطهؤس66نامه پرسش هويت، هويت آشفتهال دارد

و هويت هويت به تعويق،گرفته زود شكل را كسبافتاده شده
مي بر اساس نظريه مارشيا اندازه آن. كند گيري و پايايي روايي

و همكاران. مطالعات مختلف به اثبات رسيده استدر آدامز
هاي مختلف ضريب روايي ضمن بررسي پژوهش) 1989(

از همگراي اين پرسش و ضريب روايي92/0تا32/0نامه را
آقاسلطاني).6(اند گزارش كرده79/0تا27/0واگراي آن را از

 نامه را با روش تنصيف ضرايب پايايي اين پرسش) 1378(
، هويت77/0گرفته، هويت زود شكل65/0براي هويت آشفته

 گزارش داده76/0شدهو هويت كسب67/0افتاده به تعويق
).7(است

): Religious Identity(نامه هويت مذهبي پرسش*
 سؤال32. سؤال است67 داراينامه هويت مذهبي پرسش

و اين پرسش نف25نامه به مقياس هويت مذهبي ي سؤال به
و سنج مربوط سؤال آن به مقياس دروغ10هويت مذهبي

و احمدزاده نامه مذكور توسط رحيمي پرسش. شود مي نژاد
و ضريب آلفاي كرونباخ در مقياس هويت) 1374( ساخته شده

دستبه92/0و در مقياس نفي هويت مذهبي99/0مذهبي 
و نفي هويت. آمده است همچنين دو مقياس هويت مذهبي

كه90عنوان دو عامل پس از تحليل عامليبهمذهبي   سؤال،
دهد، استخراج شده هويت مذهبي را مورد سنجش قرار مي

).8(است

 ):National Identity(نامه هويت ملي پرسش*
 سؤال اين14. سؤال است28نامه هويت ملي داراي پرسش
و نامه پرسش  سؤال ديگر آن به نفي14 به مقياس هويت ملي

م ميهويت و نفي هويت. شود لي مربوط مقياس هويت ملي
و احمدزاده  . ساخته شده است) 1374(ملي توسط رحيمي نژاد

و مقياس نفي هويت95/0ضريب آلفاي كرونباخ هويت ملي
دو. گزارش شده است83/0ملي همچنين روايي سازه اين

مقياس در مطالعه مذكور با استفاده از روش تحليل عاملي 
و نفي هويت ملي مورد بررس و به دو عامل هويت ملي ي

).8(منجر شده است

نامه پرسش ):GHQ(نامه سالمت عمومي پرسش*
تنظيم) 1972(عمومي اولين بار توسط گلدبرگ سالمت 

مي60نامه اصلي داراي پرسش. گرديد هاي باشد اما فرم سؤال
و28 سؤالي،30كوتاه شده   سؤالي در مطالعات12 سؤالي

به هاي اين پرسش سؤال.ف استفاده شده استمختل نامه
در. پردازد بررسي وضعيت رواني فرد در يك ماهه اخير مي

تا خصوص روايي پرسش كنون مطالعات نامه سالمت عمومي
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و و سالمت روان در دانشجويان استفاده كننده از اينترنت  ...مقايسه هويت

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

و فراواني صورت گرفته است؛ به عنوان مثال پاالهنگ
را همكاران پايايي پرسش  گزارش91/0نامه سالمت عمومي

و منفرد هم در مطالعه خود پايايي).9(اند كرده شجاعيان
 گزارش94/0 را به روش بازآزمايي برابر با GHQنامه پرسش

).10(اند كرده

نامه اين پرسش: نامه اطالعات دموگرافيك پرسش*
حاوي اطالعاتي در مورد سن، جنس، تحصيالت، ميزان 
و  و ميزان استفاده از اينترنت دسترسي دانشجو به رايانه

و  .باشدمي... كامپيوتر، علت استفاده از اينترنت
با پرسش4 و نامه پژوهش حاضر به صورت گروهي

هاي مختلف دانشگاه هاي دانشكده موافقت مسؤوالن سايت
و نامه آوري پرسش پس از جمع. تهران اجرا شده است ها

و محاسبه افت آزمودني بر ها، آزمودني استخراج اطالعات ها
و اينترنت به سه دسته اساس ميزان  استفاده از كامپيوتر

(تقسيم شدند آن: بندي افراد بر اساس كه تقسيم توضيح
ميزان استفاده آنها از اينترنت با توجه به منابع علمي در زمينه 

(استفاده از اينترنت بوده است (14-11.(

به-1 و كامپيوتر  گروه اول مشتمل بر افرادي كه از اينترنت
استفاده) ساعت در هفته40تا20در حدود(د مقدار زيا

.كردند مي
به-2 و كامپيوتر  گروه دوم مشتمل بر افرادي كه از اينترنت

مي) ساعت در هفته10تا5در حدود(مقدار كم .كردند استفاده
 گروه سوم مشتمل بر افرادي كه به ندرت يا در حد جزيي-3

و محيط مي از اينترنت .كردند هاي مجازي استفاده
و تحليل اطالعات از روش هاي آماري تحليل براي تجزيه

و همچنين) به همراه آزمون تعقيبي شفه(طرفه واريانس يك
هاي آمار توصيفي استفاده شد كه همگي توسط از شاخص

. انجام شدندSPSS10افزار نرم

ها يافته

و سالمت روان در هدف اصلي اين پژوهش مقايسه هويت
هاي مربوط يافته. دانشجويان دانشگاه تهران بودسه گروه از 

 نشان داده شده2و1هاي دموگرافيك در جداول به ويژگي
.است

در:1جدول و و اينترنت در طول هفته صد استفاده آزمودني فراواني  ها از كامپيوتر

 درصد فراواني ميزان استفاده از اينترنت
در40تا25در حدود(زياد مقدار 7839) هفته ساعت
975/48،) ساعت در هفته10تا5در حدود(كم مقدار

255/12 به ندرت
 100 200 جمع

در:2جدول و  هاي اينترنتي در طول هفته صد استفاده از سايت فراواني

مي سايت  درصد فراواني شود هاي اينترنتي كه بيشتر از آن استفاده
و هنري هاي آموزشي، سايت 135/6 فرهنگي

2412 هاي علمي سايت
175/8 هاي خبري سايت

و ترانه 435/21 موسيقي
155/7 ورزشي

و 5628 كردنچت تفريحي
255/12 فيلتر شده
75/3 متفرقه
 100 200 جمع
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به5/48 در حدود2و1طبق جداول  درصد از كاربران
و در حدود ت درصد به مقدار زياد از اينترن39مقدار كم

و بيشترين وقت دانشجويان هم صرف استفاده مي كردند

و كمترين وقت دانشجويان هم  استفاده تفريحي از اينترنت
مي صرف سايت و هنري .شد هاي آموزشي، فرهنگي

يك:3 جدول و سالمت روان طرفه در مورد سه گروه از دانشجويان در هويت شخصي، آزمون تحليل واريانس و مذهبي  ملي

F ميانگين مجذورات درجه آزادي وع مجذوراتمجم
 هويت شخصي

2525/12ها بين گروه
2/3 177 5/766ها درون گروه

 199 5/791 كل
 هويت مذهبي

5/45275/22ها بين گروه
2/9*45/2 197 5/484ها درون گروه

 199 546 كل
 هويت ملي

6725/33ها بين گروه
2/15*2/2 197 4/434ها ون گروهدر

 199 4/501 كل
 سالمت روان

43/6327/31ها بين گروه
5/10*3 167 7/591ها درون گروه

 199 13/655 كل

05/0P(و)2/3( محاسبه شدهFبا توجه به تفاوت)>
نامه داري ميان نمرات سه گروه از دانشجويان در پرسش معني

.وجود نداشتهويت شخصي 
05/0P(و)2/9( محاسبه شدهFبا توجه به تفاوت)>

نامه داري ميان نمرات سه گروه از دانشجويان در پرسش معني
آزمون تعقيبي شفه هم در مورد. هويت مذهبي وجود داشت

هاي سه گروه نشان داد كه ميان مقايسه ميانگين
و ميانگين و دوم گروه هاي نمرات هويت مذهبي گروه اول

و سوم  داري وجود نداشت اما ميان گروه اول تفاوت معنيدوم
و اين تفاوت در نفيو سوم تفاوت معني داري وجود داشت

.هويت مذهبي بيشتر بود
05/0P(و)2/15( محاسبه شدهFبا توجه به ، تفاوت)>

 نامه داري ميان نمرات سه گروه از دانشجويان در پرسش معني

.هويت ملي وجود داشت
سه آزمون تعقيبي شفه هم در مورد مقايسه ميانگين هاي

هاي نمرات هويت ملي گروه گروه نشان داد كه ميان ميانگين
و دوم تفاوت معني داري وجود نداشت اما ميان گروه اول اول

و سوم تفاوت معني و دوم و اينو سوم داري وجود داشت
. بودتفاوت در نفي هويت ملي بيشتر

05/0P(و)5/10( محاسبه شدهFبا توجه به ، تفاوت)>
نامه داري ميان نمرات سه گروه از دانشجويان در پرسش معني

.سالمت روان وجود داشت
سه آزمون تعقيبي شفه هم در مورد مقايسه ميانگين هاي

هاي نمرات سالمت روان گروه نشان داد كه ميان ميانگين
و دوم  داري وجود نداشت اما ميان گروه معنيتفاوت گروه اول

و سوم تفاوت معني و دوم و سوم .داري وجود داشت اول
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و نتيجه  گيري بحث

هاي هاي اين مطالعه كه مقايسه ميانگين بر اساس يافته
هاي هويت شخصي، هويت نامه نمرات سه گروه در پرسش

و سالمت روان بود، نتايج نشان داد كه  مذهبي، هويت ملي
وه معنيرابط داري بين زمان استفاده از اينترنت، هويت ملي

و بيشتر افرادي كه به  و سالمت روان افراد وجود دارد مذهبي
و اينترنت وابسته محيط ترند زودتر نسبت به افراد هاي مجازي

و مذهبي(عادي تغييراتي در هويت  از) ملي آنها ايجاد شده،
ب. شود سالمت روان آنها كاسته مي ا در نظر گرفتن حال

مي يافته و توان به ارايه، جمع هاي حاصل از پژوهش بندي
نتايج ما نشان داد كه زمان صرف. گيري مبادرت ورزيد نتيجه

و محيط هاي مجازي بيشتر شده گروه نمونه ما در اينترنت
و فيلتر شده صرف استفاده از سايت هاي تفريحي، سرگرمي

از در مطالعههمچنين). درصد6حدود(شود مي اي ديگر
از5را در ميان هايشان آموزان خواسته بودند گزينه دانش  طبقه
مي مقوله در هايي كه از اينترنت استفاده و كنند، تعيين كنند

هاي تفريحي استفاده درصد از آنها از سايت50حدود 
).15(كردند مي

در مقايسه ميان ميانگيننتيجهدر هاي سه گروه تفاوتي
نه هويت شخصي مشاهده نشد اما استفاده زياد احتمال زمي

اين. دارد با تغيير در هويت ملي ــ مذهبي رابطه داشته باشد
و همكاران مطلب با يافته و)1996(هاي فانك ، گرونهوگ

و همكارانو حافظ) 1985(همكاران مطابقت دارد؛) 1385(نيا
و   اينترنت هايي چون در معرض رسانههمكاران از نظر فانك

و هويت تواند بر نگرشو ماهواره قرار گرفتن مي و رفتار ها
و تداوم پرداختن به آنها ممكن است در بلند  مردم تأثير گذارد
مدت تأثير منفي داشته، باعث كاهش همدلي، عدم احساس

و مذهبي شود  و همكاران).16(تعلق ملي از نظر گرونهوگ،
ترنت باعث تنهايي بسيار شده، هم استفاده زياد از اين،)1985(

و تنهايي باعث كاهش تعامل اجتماعي فرد با  اين انزوا
و در نهايت باعث كاهش مهارتهاي  ديگران، اختالل در هويت

و همكاران حافظ).17(شود اجتماعي فرد مي در) 1385(نيا

پژوهش خود بيان كردند كه گسترش فرايندهاي جهاني شدن
و ارتباطات در قالب فناوري اطالعا و اينترنت(ت با) ماهواره

هويت ملي رابطه دارد؛ به بيان ديگر با افزايش ميزان استفاده
از فناوري اطالعات ميزان عاليق ملي كاهش يافته است 

)18.(
هاي سه گروه از نظر متغير هم، بيانگر در مقايسه ميانگين

از تفاوت معني  دار سه گروه بود؛ يعني هر چه استفاده شخص
در. اينترنت بيشتر بود نمره وي در سالمت روان كمتر بود

مؤسسه. هاي ديگري نيز اين مطلب تأييد شده است پژوهش
و نوجوانان آمريكا توصيه مي ها كند بچه حمايت از كودكان

و اينترنت نبايد روزانه بيش از يك تا دو ساعت از كامپيوتر
 از خود استفاده كنند زيرا آثار رواني بدي چون احساس

و دردهاي جسماني به جاي بيگانگي، اضطراب، افسردگي
).4(گذارد مي

و همكاران در مطالعه از كلول اي مشابه، با استفاده
 Rosenberg self(نامه خود ارزيابي رزنبرگ پرسش

assessment questionnaire(تست عزت نفس كوپر ،
و  به بررسي رابطه بين استفاده از GHQتست اسميت

به حيطم و سالمت روان خصوص در حوزه عزت هاي مجازي
و  و دريافتند كه استفاده زياد با عزت نفس نفس پرداختند
و افرادي كه در روز بيش از  سالمت روان كمتر همراه است

مي10 به ساعت از آن استفاده داري نمره طور معني كردند
).5(نامه خود ارزيابي گرفتند كمتري از پرسش

ي محقق برجسته در زمينه اعتياد) 1996(انگ از نظر
اينترنتي هم، افرادي كه بيش از حد از اينترنت استفاده 

و بدون عزت نفس مي كنند افرادي تنها، خسته، افسرده
ميو در كل پژوهش)19(هستند  دهد رابطه بين ها نشان

و  افزايش استفاده از اينترنت با افزايش احساس تنهايي
).20( همراه است كاهش سالمت روان
بيان كرد كه گرايش زيادتر به چنين توان در مجموع مي

و محيط هاي مجازي با تغييرات بيشتر در هويت افراد اينترنت
و با كاهش بيشتر در سالمت روان افراد مرتبط است، اما آيا 

را فقط محيط هاي مجازي قادرند فرد را از جمع جدا ساخته، او
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و به سوي فرد گرايي، ان زواي اجتماعي، تغيير در هويت
بينى هنوز براى پيشاختالل در سالمت روان سوق دهند؟ 

و. زود است برابطه بايد منتظر بود  ذهنااين دنياى مجازى را
كه با توجه به اين(هاى آينده ديد ها در نسلو روان انسان

و سالمت روان وي رابطه عوامل زيادي با نوع هويت فرد
و و محيط رسانه فقط دارد هاي مجازي هايي چون اينترنت

توانند با سالمت روان يا هويت شخص رابطه داشته باشند نمي
و  نيز مرتبط ...و اين مسأله با عوامل فرهنگي، اقتصادي

).است
تر رسد پرداختن هرچه بيش اما آن چه ضرورى به نظر مى

و خوى افرا و خلق د به كيفيت اين دنياى مجازى بر روحيات
و استفاده زياد از قطع طوربه. گوناگون است اينترنت معضالت

خاص خود را به همراه خواهدو جسمي هاى روحى بحران
و به آن پرداخته نشود،داشت كه اگر به هنگام  تشخيص

رو تواند سالمت روانى جامعه را با چالش مى روبه هاى جديدى
ازو شايد اكنون كه هنوز در ابتداى مسي)4(كند ر استفاده

مس گونه اينترنت قرار داريم الزم است به و با والنهؤاى بهتر تر
رو. اى آن برخورد كنيم مسايل حاشيه  تمامبايستمىاز اين

و منفي استفاده از اينترنت و پيامدهاي مثبت جوانب امر
و سپس نتايج تحقيقات به طور مفصل مورد ارزيابي قرار گيرد

و متوليان فرهنگي كشور انجام شده را به مس ؤولين اجرايي
منتقل تا ضمن اين كه مسؤولين درك درستي از مسأله پيدا 

گذاري صحيح علمي نيز كنند، از اين رهگذر به سياست مي
با. دست يابند فرزندان خود همچنين وظيفه والدين است تا

آشنا كردن. درباره مضرات احتمالى اينترنت صحبت كنند
و استفادهفرزندان با خطرا و اخالقى هاىت جسمانى، رفتارى

فن نامناسب، غير و زايد از هاى جديد مانند ورىآ ضرورى
و موبايل وو ماهواره، اينترنت تقويت مبانى ارزشى، اخالقى

و خود ايمنى در آنها براى  و ايجاد خود كنترلى دينى فرزندان
.هاى جديد بسيار پراهميت استرىآو استفاده بهينه از فن

 سپاسگزاري
ع بدين و مساعدت كليه وسيله از مركز تحقيقات لوم رفتاري

ي كه امكان اجراي اين طرح را فراهم نمودند، تشكر مسؤوليت
.نماييم مي
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