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نشئگي وبگردي، خماري اينترنتي! اعتيادي که بايد درمان شود

    بهنام صدقي
اينترنت ابزاري اس�ت که نه تنه�ا انواع اطالعات 
و اخب�ار را وارد زندگ�ي افراد مي کن�د، بلکه هر 
شخصي توسط همين رسانه مي تواند دانسته هاي 
خود را وارد اين رس�انه جهاني کن�د. اينترنت به 
ارتباطات انس�اني ش�کل تازه اي بخشيده است. 
افراد با داش�تن اطالعات ناچيزي درباره استفاده 
از اينترنت، مي توانند حض�ور در دهکده جهاني 
را به آس�اني درک کنند. امروزه اينترنت تاثيرات 
بي رقيب خ�ود را در عرص�ه  سياس�ت، اقتصاد، 
فرهنگ و به صورت کلي در تغيي�رات اجتماعي 
به اثبات رسانده است. رش�د روزافزون اينترنت، 
فوايد و اهميت آن انکارناپذير اس�ت. چندان که 
بدون آن، امکان برنامه ريزي، توس�عه و بهره وري 
در تم�ام زمينه ه�اي اجتماع�ي و ف�ردي ممکن 
نخواهد ب�ود. با در نظ�ر گرفتن تمام اي�ن موارد، 
نبايد از پيامدهاي ناگوار و ويرانگر آن، به ويژه در 
زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و رواني غافل ماند. 
سخن گفتن از آسيب هاي اينترنت به معناي نفي 
اين پديده و نگاه منفي به آن نيست، بلکه واقعيت 
اين است که اينترنت هم داراي کارکردهاي مثبت 
است و هم منفي. دسترسي آس�ان به اين پديده 
و اطالع رس�اني آن در زمينه هاي مختلف، باعث 
ايج�اد معضلي به ن�ام اعتياد به اينترن�ت در اين 

فناوري جهاني شده است. 
            

    جلوه هاي اعتياد اينترنتي
اعتياد به اينترنت جنبه هاي مختلفي دارد که مهم ترين 
آن، اعتياد به چت اس��ت. اعتي��اد به قم��ار، وبگردي و 
جس��ت وجوي بيش از اندازه اطالعات غيرضروري نيز 
از آسيب هاي ديگر اينترنت است. هر يک از محيط هاي 
اينترنتي اي که افراد به آن معتاد مي ش��وند، داراي آثار 
خاصي است. از مهم ترين آنها مي توان به کمرنگ شدن 
ارتباط رو در روي افراد با يکديگر اش��اره کرد. ش��ايد به 

نظر عجيب يا حتي خنده دار بيايد ولي افرادي که معتاد 
اينترنت مي شوند درست مثل آدم هايي هستند که اعتياد 
به مواد دارند دچار نوعي خماري مي شوند که تا رفع نشود 
و در آنها نشئگي ايجاد نکند، آرام و قرار نخواهند داشت!

    شخصيت و اعتياد به اينترنت
به نظر مي رس��د ک��ه يک��ي از عواملي ک��ه مي تواند در 
وابس��تگي به اينترنت نقش داشته باش��د، ويژگي هاي 
شخصيتي است. ويژگي هاي شخصيتي، صفات پايداري 
هس��تند که از موقعيتي به موقعيت ديگر چندان تغيير 
نمي کنند و مي توانن��د پيش بيني کننده رفتاري فرد در 
موقعيت هاي مختلف باش��ند. اين ويژگي ها مي توانند 
فرد را در برابر برخي اختالالت آس��يب پذير سازند. در 
رابطه با شخصيت افرادي که بازي هاي کامپيوتري انجام 
مي دهند مي ت��وان گفت افرادي ک��ه کنجکاوانه تمايل 
آنها به ماجراجويي بس��يار باش��د، ممکن است فعاليت 
اينترنتي به عنوان فرصتي براي جس��ت و جوي تازگي 
براي آنها جذاب باشد. در کل افرادي که از توافق بااليي 
برخوردارند اغلب به عنوان همراهان بسيار خوب و آسان 

در نظر گرفته مي شوند. 

    اعتياد اينترنتي از ديدگاه رفتاري- شناختي
از ديدگاه رفتاري - شناختي نشانه هاي اختالل اعتياد 
به اينترنت شامل افکار وسواسي درباره اينترنت، کنترل 
تکانه ضعيف، ناتواني در متوقف کردن استفاده از اينترنت 
و مهم تر از همه اين باور است که اينترنت تنها دوست فرد 
است. عالوه بر اين در موقعي که تماس برقرار نيست به 
فکر اينترنت بودن، بار آينده تماس گرفتن را پيش بيني 
کردن و صرف مخ��ارج زياد درب��اره اينترنت و کارهاي 

مربوط به آن نيز نش��انه هاي ديگر اين اختالل هستند. 
مش��کل عمده ديگر جدا کردن فرد از دوستان خود به 
نفع دوستان اينترنتي اس��ت. در نهايت نوعي احساس 
گناه، درباره استفاده از اينترنت و دروغ گفتن به دوستان 
درباره وقت صرف شده و به صورت سري نگهداشتن آن 
نشانه هاي ديگر اين اختالل هستند. اين افراد در حالي 
که مي دانند کارشان از نظر اجتماعي مورد پسند نيست، 
نمي توانن��د آن را متوقف کنند چراکه خ��ود به خود به 
ارزشي کمتر و در نتيجه نش��انه هاي بيشتر مي انجامد. 
نظريه روان تحليلي اعتياد را در آسيب هاي دوره کودکي 
و در ارتباط با صفات شخصيتي معين با اختالالت ديگر و 

آمادگي هاي روانشناختي ارثي در نظر مي گيرد. 
    اعتيادي که بايد درمان شود

از نظر روانشناس��ان اعتياد اينترنتي تنوع گسترده اي از 
رفتارها و مشکالت مربوط به کنترل وسواس و انگيزش 
را در بر مي گي��رد. مانند انواع اعتياده��اي ديگر، اعتياد 
اينترنتي نيز نوعي اختالل و بي نظمي رواني - اجتماعي با 
مشخصه هايي چون عالئم کناره گيري، اختالالت عاطفي 
و از هم گس��يختگي روابط و مناسبات اجتماعي است و 
همانند انواع ديگر اعتياد، اعتي��اد به اينترنت با عالئمي 
چون افسردگي، کج خلقي، بي قراري، از هم گسيختگي 

روابط اجتماعي و افت تحصيلي همراه است. 
اگرچه اعتياد به اينترنت نس��بت به ديگ��ر انواع اعتياد، 
شناخته شده نيس��ت، اما به دليل تاثير ناسالمي که بر 
روابط خانوادگي و آداب و معاشرت بين افراد مي گذارد، 
خطرناک اس��ت و بايد به صورت اصولي درمان ش��ود. 
احتمال ايجاد مشکالت فيزيکي مثل کمردرد، مچ درد، 
کاهش بينايي و افزايش وزن نيز از ديگر خطرهايي است 
که اين دسته از افراد را تهديد مي کند. اين گونه مشکالت 
نيز مي تواند تاثير منفي فردي و اجتماعي داشته باشند. 
با توجه به عوارض نامطلوب رواني - جسماني اعتياد به 
اينترنت، بررس��ي داليل آن مي تواند تا حدودي در فهم 
عواملي که ممکن اس��ت در اعتياد ب��ه اينترنت دخيل 

باشند، کمک کننده باشد. 

سبک ارتباط

اعتياد به اينترنت جنبه هاي مختلفي دارد 
که مهم تري�ن آن، اعتياد به چت اس�ت. 
اعتياد به قمار، وبگردي و جس�ت وجوي 
بي�ش از ان�دازه اطالع�ات غيرضروري 
نيز از آس�يب هاي ديگر اينترنت اس�ت

تمام آس�يب هايي ک�ه در زمين�ه رايانه، 
تلفن هم�راه و اينترنت مطرح مي ش�ود، 
همه و همه ناش�ي از اس�تفاده افراطي و 
بي�ش از حد اي�ن ابزارهاي مدرن اس�ت

  داريوش يوسف وند*
ترکي�ب ناهمگ�ون ارتباط منش�عب از 
فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، به 
رغم منافع و مزاياي بس�يار ارزشمندي 
که براي انس�ان به ارمغان آورده است، 
آثار نامناس�بي ه�م به جاي گذاش�ته 
اس�ت. در واقع رنگ و لعاب آس�يب ها 
فرق کرده است. بدتر اينکه در مواجهه 
با پس�ت مدرنيت�ه و انفج�ار اطالعات، 
همچنان س�نت، پاتولوژي و آس�يب بر 
بال تکنولوژي س�وار ش�ده و سريع تر 
منتق�ل مي ش�ود. در واق�ع تکنولوژي 
هست اما رفتار نرمال انساني، به همراه 
تکنولوژي وجود ندارد. گويا ملل در حال 
گذار ناگزيرند در برابر تحول تکنولوژي 
قرباني بدهند و تا قرباني ندهند تحولي 
رخ نمي ده�د. جوامع در ح�ال گذار به 
مراتب بيش�تر قرباني داده و مي دهند، 
چراکه تکنول�وژي را نه بر اس�اس نياز، 
بلکه بر اس�اس مد و همراه�ي با جهان 
پيرامون ب�ه کار گرفته ان�د. بنابراين در 
اين فرآيند تحولي به ناگزير بر اس�اس 
ذهن و رفتار پاتولوژيک)آسيب زا( خود 
از تکنولوژي استفاده کرده اند و اين مبنا 
منجر به دادن قرباني فراوان در اين بستر 
شده و خواهد شد. اين اتفاق به واسطه 
آسيب زا بودن تکنولوژي نيست، بلکه به 
دليل پاتولوژيک بودن شخصيت و نبود 
سالمت فردي و به طبع آن اجتماعي اين 
جوامع است. در حقيقت آسيب زا بودن 
تکنولوژي در اين جوامع حکايت همان 
چاقوي برنده ای است که نوع استفاده از 
آن مي توان�د تعيين کننده خوبي و بدي 
آن به ص�ورت قراردادي باش�د و ذات و 

ماهيتي مثبت و منفي ندارد. 
      

  چگون�ه مي ت�وان رابطه اي س�الم  را 
پي ريزي کرد؟

بيماري و عدم س��المت روان موضوعي است 
که به سختي مي توان آن را به ادراک اطرافيان 
يک فرد و جامعه رس��اند، به خصوص زماني 
که سطح آگاهي مردم پايين باشد. يک بيمار 
ممکن است س��ال ها در يک خانواده، در يک 
جامعه و حتي يک س��ازمان مشغول فعاليت 
باشد اما نمودهاي بيماري اش براي خود فرد يا 
اطرافيان مشهود نباشد. به ويژه اگر آن بيماري 
و اختالل از نوع اختالالت شخصيت باشد يا 
اين نتيجه گيري به سختي صورت پذيرد و هر 
اقدام و هر مداخله اي در اي��ن مواجهه انجام 

شود، به جز درمان و رفتار آسيب شناسانه. 
در واقع به صراحت مي ت��وان ادعا کرد که در 
جوامع در حال گذار سطح و فرآيند بيماري 
بس��يار پر رنگ تر و پاتولوژيک تر اس��ت و هر 
چه افراد بيش��تري در يک جامعه داراي يک 

بيماري رواني باشند و طيف يک بيماري در 
افراد بيشتري وجود داشته باشد آن بيماري 
کمتر مورد توجه است و بيشتر از چشم پنهان 
مي ماند. حال ش��ما فرض کني��د در چنين 
شرايطي که تشخيص يک بيمار و يک بيماري 
اينچني��ن س��خت و پيچيده اس��ت، چگونه 
مي توان يک نفر را از طريق تلگرام يا هر نوع 
ارتباط ديجيتال ديگري ش��ناخت؟ بيماري 
ي��ا س��المتي اش را تش��خيص داد؟ بيماري 
يا س��المت روان يک فرد چگون��ه در چنين 
فضايي قابل تشخيص است؟ و با چنين فرضي 
که بس��يار نزديک به واقعيت اس��ت چگونه 
مي توان رابطه اي س��الم را در فضاي مجازي 

پايه ريزي کرد؟
  تشکيل خانواده با يک فرم!

در برخي گروه هاي ش��بکه هاي اجتماعي با 
تعداد اعضاي دهها هزار نفري فرمي منتشر 
مي ش��ود با اين آيتم ها: ن��ام، نام خانوادگي، 
سن، شغل، تحصيالت، شهر محل سکونت، 
نوع خانه، نوع خ��ودرو، افراد اين ف��رم را پر 
و در فضاي گروه منتش��ر مي کنن��د و به اين 
طريق وارد رابطه اي مي شوند که با پايه ازدواج 
برنامه ريزي مي شود. اين فقط يک نمونه است 
که به آن اش��اره ش��د. اين موضع جاي تأمل 
بسيار دارد. اين روند منجر به تشکيل خانواده 
مي ش��ود و خانواده اي که با اين روند تشکيل 
شود چگونه س��اختاري خواهد داشت؟ چه 
نس��لي متولد خواهد ش��د؟ و چه جامعه اي 
منش��عب از آن خواه��د ب��ود؟ اي��ن قرباني 
خطرناکي اس��ت که ما در براب��ر تکنولوژي 
مي  دهيم. ما خانواده قرباني مي دهيم. جامعه 

و نسل قرباني مي دهيم. 
در چنين عرصه اي ش��خصيت در سيطره اي 
ناهشيار است و آنچه افراد مي بينيم منشعب از 
ناهشياري است که به آن احاطه نداريم، حال 
اين س��ؤال عميق پيش مي آيد که در روابط 
فضاي مجازي چگونه مي توان انسان آن سوي 
رسانه ش��ناخت و آگاهي پيدا کرد؟   چگونه 
مي توان رابطه ای را برنامه ريزي کرد؟ چگونه 
مي توان خانواده اي س��الم را پايه ريزي کرد؟ 
آيا صرفاً هدف از اي��ن روابط ارضاي نيازهاي 
فردي است يا دورانديشانه هدف شکل دهي 
ساختاري از خانواده است که داراي پايه هاي 
بسيار دقيق و حساسي از ارزشمندي و تعالي 

است؟
  روابطي با بنياد پاتولوژيک

تکنولوژي ارتباطي تسهيل کننده آسيب هاي 
بيمارگونه انسان ها به يکديگر است. روابطي 
که بنياد پاتولوژيک)آس��يبي( داشته باشند 
قطعاً نمي توانند منجر به پايداري ش��وند و از 
بطن آنها آسيب هاي عميقي خروجي خواهد 
داشت. ما نمي توانيم انس��ان را از تکنولوژي 
ارتباطي ب��ه خاطر اين ترس من��ع کنيم اما 
مي توان از بستر همين تکنولوژي براي ارائه 
آگاهي عمومي و آموزش و فرهنگ در جهت 
س��وق دادن افراد، جامعه و خانواده به سمت 
بس��تري س��الم تالش و در واقع به گونه اي 

پيشگيرانه مداخله کرد. 
  بايد مراقب اين فضا باشيم

بررسي وضع موجود ازدواج و خانواده در کشور 
نش��ان مي دهد زماني که يک ازدواج از تمام 
فيلترهاي بين فردي، خانوادگي، اجتماعي و 
قانوني عبور مي کند، باز با احتمال 27 درصد 
منجر به طالق مي شود. حال چگونه مي توان 
انتظار داشت که رابطه اي يا خانواده اي بدين 
سان شکل بگيرد، داراي پارامترهاي سالمت 
و پايداري باش��د؟ در واقع با نسلي در آينده 
مواجه خواهيم ش��د که داراي والديني پر از 
آسيب و داراي تنش و پاتولوژي هاي عميقي 
خواهند بود لذا به صراحت مي توان گفت: از 

چنين فضايي بايد ترسيد! 
به هيچ عنوان بازگش��ت به سنت نه امکانپذير 
است و نه منطقي و بخردانه، اما عدم سازگاري 
مهندسان فکر و اجتماعي و عدم مديريت وضع 
موجود منجر به پاتولوژي هاي عميقي خواهد 
ش��د که صراحتاً بايد ترس��يد از آنچه پيچيده 
و مبهم و پ��ر از پاتولوژي پيش روي ماس��ت. 
خانواده هاي تک والدي، فرزندان داراي ساختار 
والديني معيوب، روابط بيمارگونه ، مقطعي و... 
شيفت شده از يکي به يکي ديگر، همه و همه 
ابتداي اين پرونده طوالني است  لذا مي طلبد 
که دورانديشانه و هدفمند به اين مهم انديشيده 
شود و در فضايي که مبتني بر تکنولوژي هاي 

نوين ارتباطي است مداخله کرد. 
*روانشناس باليني و مدرس دانشگاه

مسير مبهم روابط در فضاي مجازي 

اين رابطه ايمن نيست 

سبک مراقبت

تکنولوژي ارتباطي تسهيل کننده 
آسيب هاي بيمارگونه انسان ها به 
يکديگر اس�ت. روابطي که بنياد 
پاتولوژيک)آسيبي( داشته باشند 
قطعًا نمي توانند منجر به پايداري 
ش�وند و از بطن آنها آس�يب هاي 
عميق�ي خروجي خواهد داش�ت

در برخ�ي گروه هاي ش�بکه هاي 
اجتماع�ي با تع�داد اعضاي دهها 
هزار نفري فرمي منتشر مي شود 
با اين آيتم ها: ن�ام، نام خانوادگي، 
سن، شغل، تحصيالت، شهر محل 
س�کونت، نوع خانه، نوع خودرو، 
افراد اين فرم را پر و در فضاي گروه 
منتشر مي کنند و به اين طريق وارد 
رابطه اي مي شوند که با پايه ازدواج 
برنامه ريزي مي شود. اين فقط يک 
نمونه اس�ت که به آن اش�اره شد

سبک رفتار

آسيب هاي استفاده افراطي از ابزارهاي نوين ارتباطي

شمامبتالبهبيماريهايفناورانهشدهايد!
  فروزان رشه*

امروزه استفاده از اينترنت در مرکز تمامي فعاليت هاي 
بشر قرار گرفته است. در زندگي ما عالوه بر امراضي 
ک�ه عام�ل آن ميکروب ه�ا، ويروس ه�ا و باکتري ها 
هستند، بشر با بيماري هايي دست به گريبان خواهد 
شد که عامل آن فناوري اس�ت. تا پيش از اين شايد 
هي�چ کس تص�ور نمي ک�رد اينترنت و تلف�ن همراه 
عامل بيماري باش�د، اما در دنياي مدرن شاهد بروز 
بيماري هاي ب�ه اصط�الح فناورانه هس�تيم و وقتي 
بحث ع�ادت و اعتياد پي�ش مي آيد اس�امي رايانه، 
اينترن�ت و تلفن هم�راه هم به ذهن ها مي رس�د. در 
واق�ع کار به جايي رس�يده که برخي س�اعت ها پاي 
اينترنت مي نش�ينند و ترجيح مي دهن�د همه وقت 
آزاد و غير آزاد خود را در فضاي مجازي سپري کنند. 

      
  زن�ان و خجالتي ه�ا در براب�ر اينترن�ت 

آسيب پذيرترند
 از ديدگاه روانش��ناختي اس��تفاده از س��ايت خاصي يا 
برنامه هايي مثل تلگرام، فيس بوک و. . . به خصوص براي 
زنان از نظر ميزان اعتيادآور بودن خطرناک است، چراکه 
زنان در مقايسه با مردان به دليل احساسات خاصي که 
دارند، تمايل بيشتري براي ارتباط برقرار کردن با ديگران 
دارند و به احتمال زياد به استفاده از اين سايت اجتماعي 
اعتياد پيدا مي کنند و همچنين اف��راد خجالتي، تنها و 

بي حوصله آسيب پذيري بيشتري دارند. 
  به اين دنياي مجازي وابسته نشو!

اعتياد به س��ايت ها و برنامه هاي اينترنتي ممکن اس��ت 
اثر رواني بدي روي افراد داشته باش��د و شيوه ارتباطي 
به گونه اي است که ممکن اس��ت احساس طرد شدن را 
در اين افراد تقويت کند. تمام آسيب هايي که در زمينه 
رايانه، تلفن هم��راه و اينترنت مطرح مي ش��ود، همه و 
همه ناشي از استفاده افراطي و بيش از حد اين ابزارهاي 

مدرن است. همه مش��کالت در دنياي مجازي از زماني 
آغاز خواهد شد که کاربر از نظر رواني به موضوع خاصي، 
سايت خاصي، بازي خاصي و. . . در دنياي مجازي وابسته 
شود و اين وابس��تگي براي دوره زماني مشخصي ادامه 
داشته باشد. همچنين مهم ترين نکته اين است که اين 
وابس��تگي باعث اختالل در عملکرد شغلي، تحصيلي يا 

خانوادگي فرد شود. 
  تابلويي تمام عيار از اعتياد رفتاري

ايجاد حالت سرخوش��ي مي تواند از اينترنت يک تابلوي 
تمام عيار از اعتياد رفتاري به وجود آورد. يعني با استفاده 
نکردن، حالت ه��اي خماري، محروميت، افس��ردگي و 
تحريک پذيري را ايجاد مي کند. ويژگ��ي بارز اينترنت، 
ماده زدايي از زمان و مکان است يعني در دنياي مجازي 

اينترنت، زمان و مکان وجود ندارد. 
گفت وگوهاي اينترنتي طوالني و کليک هاي پش��ت سر 
هم حالتي ايجاد مي کند که کاربران اينترنت از واقعيت 
جدا مي شوند و وارد دنياي مجازي مي شوند. از پيامدهاي 
بسيار آس��يب زاي اعتياد اينترنتي، مشکالت خانوادگي 
و تأثير آن بر روابط زناش��ويي، والدين و فرزندان است. 
در صورتي ک��ه کاربران اينترنت نتوانن��د با ذهن خالق 
و توليدگر خ��ود، اطالعات و فرآورده ه��اي ديجيتالي را 
پ��ردازش کنند، اين ابزارهاي پيش��رفته ب��ا وجود همه 
جنبه هاي مثبتي که دارد، ممکن است جنبه هاي تاريک 
آن آسيب هاي رواني، اخالقي، فرهنگي و تربيتي به همراه 
داشته باشد و در صورت بي توجهي در اين زمينه بايد در 
انتظار آسيب هاي به مراتب ش��ديدتري به خصوص در 

مورد نسل هاي آينده باشيم. 
  محل دوستي هاي غيرواقعي

دنياي اينترنت قادر اس��ت زمينه اي را براي دوست يابي 
ايجاد کند ولي در بسياري از موارد اين دوستان اينترنتي 
جاي روابط سالم با خانواده و دوستان واقعي را مي گيرند 
و در نهايت باعث جدا شدن و انزواي شخص از خانواده، 

دوستان و افراد مهم زندگي اش مي شوند و گاه شمار اين 
دوستان دنياي مجازي به حدي مي رسد که عماًل زندگي، 
شغل و تحصيل او را مختل مي کنند. يانگ به اين نتيجه 
رسيد که بروز اعتياد اينترنتي ريشه در هفت دليل اصلي 
دارد که عبارتند از: نارضايتي از زندگي زناش��ويي، فشار 
کاري، مشکالت مالي، عدم امنيت، اضطراب، دعواهاي 

خانوادگي و زندگي محدود اجتماعي. 
با اينکه تالش هاي زيادي براي شناسايي مهم ترين عوامل 
گرايش فرد به اعتياد مجازي شده است ولي اين آسيب ها 
به قدري پيچيده است که هنوز هيچ نظريه اي نتوانسته 
است به تبيين تمامي رفتارهاي »اعتياد گونه« بپردازد. 
برخي نياز افراد به احس��اس خش��نودي و نياز انسان به 
احساس شادي و لذت را علت وابستگي به دنياي اينترنت 
مي دانند. بعضي از صاحب نظران نيز نياز افراد به خصوص 
جوانان به کسب هويتي مستقل و تأييد اين هويت جديد 
توس��ط س��اير کاربران فضاي مجازي را علت زيربنايي 

مشکل دانسته اند. 
  ميل به هيجان طلبي و هيجان خواهي

عده اي ميل به هيجان طلبي و نياز زيستي هيجان خواهي 
را دليل بروز اختالل اعتياد ب��ه اينترنت عنوان کرده اند 
که به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم مي تواند علت 
وابس��تگي افراط گونه به اينترنت باش��د. از ديد گروهي 
ديگر از صاحب نظران پاسخي به احساس تنهايي و نياز 

به دريافت توجه و يافتن همدم��ي که خأل عاطفي افراد 
را به خوبي پر کند مطرح ش��ده است ولي وجه مشترک 
اين نظريات، اين ايده است که افراد از آن رو شيفته يک 
شئ، فرد يا فعاليتي خاص مي شوند که نيازي را در آنها 
ارضا مي کند. در زمينه درمان اعتياد مجازي نکته بسيار 
مهمي که بايد به آن اشاره کرد اين است که همواره هدف 
درمانگر بايد هدايت مراجع به س��مت استفاده صحيح و 
مفيد از اينترنت باشد، نه منع استفاده از آن. به کارگيري 
فناوري هاي جديد ارتباطي، امروزه امري مثبت و ضروري 
محسوب مي شود، اما اين مسئله نبايد به مناسبات فردي 

و اجتماعي افراد لطمه اي وارد کند. 
  ل�زوم آموزش ه�اي ابتداي�ي و بسترس�ازي 

فرهنگي
دو موضوع بسيار مهم که مي تواند از اعتياد اينترنتي در 
ميان نوجوانان و جوانان پيشگيري کند، آموزش نونهاالن 
از همان زماني است که براي اولين بار در دنياي مجازي 
گام مي گذارند و همچنين نظارت نامحس��وس والدين. 
نظارتي که والدين بر استفاده فرزندان از اينترنت اعمال 
مي کنند بايد متعادل و منطقي باشد و از هر گونه سياست 
افراط يا تفريط نس��بت به اين موضوع خودداري کنند. 
منظور از آموزش کودکان، توضيح خطرهاي موجود در 
اينترنت به طريقي است که براي کودک قابل درک و فهم 

باشد و همچنين داليل دوري و اجتناب از اين خطرها. 
مطالعه در زمينه آموزش کودکان در اس��تفاده صحيح 
از فناوري هاي جديد ارتباطي نش��ان داده است يکي از 
شيوه هاي مؤثر در اين زمينه، آموزش کودکان از سوي 
معلمان کارآزموده و ماهري است که از سنين خردسالي 
آنها را آموزش داده اند. همچنين مي توان با بستر سازي 
فرهنگي مناس��ب و آموزش صحيح در زمينه چگونگي 
اس��تفاده صحيح از فناوري هاي جديد ارتباطي، کمتر 

شاهد چنين آسيب ها يا اختالل هايي بود. 
 *روانشناس

ايجاد حالت سرخوشي مي تواند از اينترنت 
يک تابل�وي تمام عيار از اعتي�اد رفتاري 
به وجود آورد. يعني با اس�تفاده نکردن، 
حالت هاي خماري، محروميت، افسردگي 
و تحريک پذي�ري را ايج�اد مي کن�د. 
از پيامدهاي بس�يار آس�يب زاي اعتياد 
اينترنتي، مشکالت خانوادگي و تأثير آن 
بر روابط زناشويي، والدين و فرزندان است


