اعتیاد به فضای مجازی
دستزسی ثه فضبی مدبسی ،پذیذهای رو ثه گستزش است و هز روس تؼذاد ثیطتزی اس افزاد در سمزه استفبده منندذگب اس اید فضدبهب قدزار
میگیزنذ .اینتزنت در همه خب حضور دارد ،در خبنه ،دانطگبه و الجته در خواثگبه.
همشمب ثب دستزسی روسافشو و گستزده افزاد ثه فضبهبی مدبسی ،ضبهذ نوع خذیذی اس اػتیبد یؼنی اػتیبد اینتزنتی یدب اػتیدبد ثده فضدبی
مدبسی هستیم مه موضوع رو ثه رضذ ػصز ارتجبطبت است .ای فضبهب هم ثه ػنوا فزصت محسوة می ضود و هم نوػی تهذیذ می ثبضذ ،مب ثه
ػنوا یل دانطدو سبػبت سیبدی اس روس را در حبل استفبده اس وةهبی اطالع دهنذه ،مفیذ ،دارای منبثغ غنی پژوهطی و در ػی حدبل سدزگز
مننذه هستیم .امب ثزای ثسیبری اس مزدمی مه ثه آ مؼتبدنذ ،ای منبفغ در حبل تجذیل ضذ ثه آسیتهدب و نبثهنددبریهدبی رواندی و رفتدبری
است .درواقغ استفبده صحیح و منتزل ضذه اس فضبهبی مدبسی خیلی مثجت و مفیذ می ثبضذ امب سمبنی نگزا مننذه است مه استفبده سیبد اس
ای منبثغ فزد را اس سنذگی ػبدی خود دور سبسد و مطنالتی ثزای وی و اطزافیب ثوخود آورد .در ای مجحث موتبه ثده ثزخدی تجؼدبت اسدتفبد
اػتیبدآمیش اس اینتزنت و فضبی مدبسی ثز دانطدویب در سمینههبی مختلف اختمبػی ،فزهنگی و آموسضی میپزداسیم.
اعتیاد به فضاهای مجازی چیست؟
همبننذ تمبمی انواع دیگز اػتیبد ،ای گونه اػتیبد نیش ثب ػالئمی همزاه است همچو  ،اضطزاة ،افسزدگی ،مح خلقی ،ثدیقدزاری ،تفنزهدبی
وسواسی ،منبرهگیزی ،اختالالت ػبطفی ،و اس همگسیختگی رواثط اختمبػی .اس طزفی ،در ػی حبل مه رواثط افزاد (ثه ویژه مودمب و نوخوانب )
در خهب مدبسی افشایص مییبثذ ،در مقبثل اس دامنه رواثط آنب در خهب واقؼی مبسته میضود و احتمبل افت ػملنزد آموسضی آنب نیش میرود.
اػتیبد ثه اینتزنت و فضبهبی مدبسی ،انسبنهب را ثه افزادی رهبضذه تجذیل مزده و ثز رواثط اختمبػی آنب تأثیز میگذارد .در نتیده استفبده
ثیص اس حذ اس ای فضبهب ،ثهزهوری و ثبسده مبری دانطدویب در تمبمی سمینههب ثه ویژه تحصیل ،پبیی میآیذ .آنب ثب تأخیز ثه دانطگبه یب محل
مبر میرونذ و دچبر مم مبری و ػذ تمزمش در مالس درس میضونذ .ػذ تحزك خسمی و چبقی ثه همزاه ػالئمدی چدو درد ممدز ،پطدت و
مبهیچه ،اس دیگز تجؼبت ای مسئلهانذ .ای دانطدویب حتی در صورت منبره گیزی اس اینتزنت و فضبهبی مدبسی ،دچبر ػالئم اختالل میضونذ.
در توضیح ای مسئله مه چزا مزد ثه گونهای اػتیبدآور اس فضبهبی مدبسی استفبده میمننذ ،ثزخی مبرضنبسب مؼتقذنذ مه ػلت گزایص
افزاد ثه استفبده اػتیبدآور ثه فضبهبی مدبی ،تمبیل آنهب ثه دوری گشیذ اس مطنالتی است مه در سنذگی ضخصی ثب آنهب مواخهانذ .ثده ػجدبرتی،
افزاد ثزای ایننه اس دست مطنالت سنذگی فزار مننذ ،ثه ای فضبهب روی میآورنذ .ای افزاد اغلت یل" زندگي دوم يا يك زنددگي مجدازی"
ثزای خود میسبسنذ و مفزی ثزای فزاموش مزد مطنالتضب در آنالی خستدو میمننذ .پبداشهبیی مه فزد اس ای رفتبر میگیدزد ،فدزار اس
واقؼیت ،رسیذ ثه ػطق ،دوستی و سزگزمیهبی سیبد میثبضذ و چنبنچه فزد در سمب هبی آتی نیش ثه ای پبداشهب احسبس نیبس منذ ،احتمبال ثه
اینتزنت روی خواهذ آورد و در نتیده ،ای رونذ تقویت ضذه و چزخه همچنب ادامه پیذا می منذ.
در نهايت از ديگر داليل استفادة اعتیادی از فضاهای مجازی ،موارد ذيل ميباشد:
تغییز ضذیذ در وضغ روحی _ روانی و خلق و خوی فزدی ،ثزیذ اس سنذگی واقؼی ،نبرضبیتی اس سنذگی تحصدیلی ،خدبنوادگی ،سنبضدویی ،فطدبر
مبری و درسی ،مطنالت مبلی ،ػذ امنیت ،اضطزاة و دػواهبی خبنوادگی و در نهبیت فزار اس واقؼیت.
عوارض اعتیاد به فضاهای مجازی
-

ػذ مطبرمت در ثزنبمههبی درسی و در نهبیت افت تحصیلی

-

افسزدگی ،گوضهگیزی ،اختالل در الگوی خواة و تغذیه

-

فزاموش مزد مسئولیتهبی خبنوادگی ،ضنست در اسدواج و ثیثجبتی در رواثط خبنوادگی

-

درگیزی ثیص اس حذ در رواثط مدبسی و دور ضذ اس رواثط واقؼی

-

سستی در رواثط اختمبػی فزد ثب دیگزا و اختالل در مهبرتهبی سنذگی واقؼی

-

مبهص حدت و حیب و درگیز ضذ در مسبئل غیز اخالقی

-

ػذ تحزك خسمی و در نتیده مطنالت خسمی همچو ممز درد ،سزدرد ،مبهص قذرت ثینبیی چطم و...

راهکارهای مبارزه با اعتیاد به فضای مجازی
ثزاسبس نظزیه منتزل اختمبػی ،اثؼبد اصلی پیونذ اختمبػی ػجبرتنذ اس )١ :دلجستگی و ػالقه ثه دیگزا  )٢ ،تؼهذ ثه خبنواده ،ضغل ،دوستب )٣ ،
مطغولیت و مطبرمت مذاو در فؼبلیتهبی سنذگی ،مبر و خبنوادگی  )٤اػتقبد ثه ارسشهب و اصول اخالقی گزوه یب خبمؼه .ضؼف هز یدل اس اید
چهبر ثؼذ پیونذ اختمبػی در فزد میتوانذ موخت ثزوس رفتبرهبی انحزافی در او ضود .اگز اػتیبد ثه ای فضدبهب را یدل رفتدبر انحزافدی ثدذانیم در
نتیده تقویت هز مذا اس ای اثؼبد میتوانذ در درمب سزیؼتز ای مطنل مبرسبس ثبضذ.
ثهتزی راه درمب پیطگیزی است .ثب مبهص سبػبت استفبده اس ای فضبهب ،افدشایص سدبػبت مدزاوده ثدب دوسدتب و خدبنواده  ،درگیدز ضدذ در
فؼبلیتهبی خواثگبه (در صورتی مه سبم خواثگبه هستیذ) و دانطگبه و ثزنبمهریشی منبست و هذفمنذ میتوا اس غدز ضدذ در یدل دنیدبی
مدبسی و ثه دور اس واقؼیت خلوگیزی مزد.
فزاموش نننیذ مه درمب ای اختالل نیش همبننذ دیگز اختالالت روانی ثبیذ ثب ضنبخت و آگبهی اس آنچده ثبػدث پندبه آورد ضدمب ثده فضدبهبی
مدبسی ضذه صورت گیزد .پس در صورت مطبهذ ػالئم اختالل در سنذگی روسانه ثزاثز استفبده ثیص اس حذ اس ای فضبهب حتمب ثه یل مطبور یب
روانطنبس مزاخؼه منیذ.
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