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 تعاليبسمه
 

 مقدمه

 روهز مهمترين گ ااستفاده اعضاي خانواده از فضاي مجازي و اينترنت گسترش يافته است و کودکان و نوجوانان به عنوان يکي 

د ه اي هوش مناهشوند؛ با توجه به اينکه اين گروه روزانه ساعت ه اي متم ادي را در ي اي دس ت کاربران اينترنت شناخته مي

 س اخته« ينترن تا کودکان و نوجوان ان ب ه اعتياد»کنند. بسياري از انديشمندان را متوجه موضوع کامپيوتر و بازي سپري مي

ه اي جس مي و خانواده به ويژه در سنين ک ودکي و نوج واني از اظ ان س ني در اوا فتااي تاست. با توجه به اينکه فرزندان 

د کن د. نواده را تهديتواند سالمت رواني اعضاي خااز جمله مواردي است که مي« اعتياد به اينترنت»اجتماعي شدن قرار دارند؛ 

 ايم. در اين تظقيق به يديده نوظهور اعتياد به اينترنت يرداخته

 -2اس ت؟  چ ون ه داعتي ا ن وع اين دارد؟ وجود اينترنت به آيا اعتياد -1اين تظقيق در يي ياسخ به اين سئواالت هستيم:  در 

 وج ود رابط ه رن تاينت از اس تفاده ب ا افسردگي و يايين نفس عزت غم يني، بين آيا -3کدامند؟  اينترنت ييامدهاي اعتياد به

تفاده ب ي  از د د از هايي در ارتباط با اسچه تهديدها و آسيب -5چيست؟  اينترنتي اداعتي هاي بروزداليل يا ريشه -4 دارد؟

 ايد کرد؟ دست اه هاي هوشمند، تبلت و ... براي کودکان وجود دارد؟ براي کاه  اين تهديدات براي خانواده ها چه ب

 

 ضريب نفوذ اينترنت در کشور 

 را بخ   عم ده اي از نيازه اي بش ر اي توانسته اس ترسانه چند تکنواوژي و گسترده شبکه اي عنوان به از آنجا که اينترنت

 فض اي مج ازي ش ده اس ت. اينترن ت به به آن و اعتياد شاننيازهاي تامين افراد براي کش  موجب مسااه مرتفع کند، همين

 ارتباط ات بر اساس گزارش وزارت .دهد مي نشان را بااليي رشد کاربران تتداد وارد شد و تا بظال  آمار ايران به 1373 درسال

 1.وج ود دارد کش ور در «يرسرعت اينترنت کاربر ميليون ۲۸ و اينترنت کاربر ميليون ۳۷ »، 1395اطالعات در سال  فناوري و

 «اعتي اد ب ه اينترن ت»اي با عن وان هاي اخير يديدههاي آن سبب شده است که در سالکاربردهاي فراوان اينترنت و جذابيت

 2016 س ال ابت داي ت ا جه ان در اينترن ت ک اربر ميليارد 3.2 دضور از خبر منتشره آمار ترينتازه در بوک. فيسابدظهور ي

 ت ا رقم اين که رسيد کاربر ميليارد 2.9 رقم به 2014 سال يايان تا جهان در اينترنت کاربران تتداد اساس اين بر .داد ميالدي

 دسترس ي اينترنت به و بوده آنالين جهان جمتيت از درصد 43 از بي  اکنون و است رسيده نفر ميليارد 3.2 به 2015 يايان

 م ردم از نف ر ميلي ون 500 از ب ي  ت ا ش ده باعث 2014 سال در جهان مردم درآمد افزاي  و اينترنت قيمت کاه . دارند

 G 3 مظيط از خارا کاربران تتداد دال همين در. کنند ييدا دسترسي ماه در متوسط طوربه م ابايتي 500 اينترنت به جهان

 بهب ود دهندهنش ان 1.6 جدي د رق م ،2014 س ال در ميلي ارد 2 رق م ب ا مقايس ه در که رسيده نفر ميليارد 1.6 به 4G  و

  2 .شودمي مظسوب موبايل باند يهناي دوزه در ارتباطاتي

 

 

                                                           
 2/5/1395 ايران، عصر  -1

  6/12/1394اقتصاد آنالين،  -2
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 زمان بروز اعتیاد اینترنتی در جهان

     ب از 1996-1995ه اي و ظهور و بروز اعتياد به اينترن ت ب ه س ال 1970و اوايل  1960تاريخ ظهور اينترنت به اواخر دهه 

اند. کشورهايي همچون آمريکا با تاس يس مراک ز درم اني در ناميده  1«مدرن اعتياد»گردد. اعتياد يا وابست ي به اينترنت را مي

 جس مي اينترن ت، گرچ ه مش کالت ب ه وابست ي .انديذيرفته واقتي رواني اختالل يک عنوان سراسر کشور، اين وابست ي را به

از دس ت دادن کنت رل ب ر روي "وابست ي به اينترن ت م واردي همچ ون  اجتماعي مشکالت اما ندارد، را شيميايي اعتيادهاي

، اف ت تظص يلي و ش  لي، گيري اجتم اعيگوشه، عط  و واع زياد براي کار با اينترنت، عالئم ناخوشايند ناشي از ترک، رفتار

دروغ گف تن مک رر ب ه اعض اي ، اضطراب و افس ردگي، گناه، رفع ادساس درماندگي، استفاده از اينترنت براي فرار از مشکالت

 شود.را شامل مي "خانواده و دوستان براي ينهان کردن ميزان استفاده از اينترنت

 

 وابستگی به اینترنت  اجتماعی مشکالت

 

وامل اعتياد به عدارد.  تأکيد مؤثر عوامل دسته سه روي بر عمده طور به اينترنت به اعتياد مورد درکارشناسان 

 تواند فردي، اجتماعي، روان شناختي و عوامل مربوط به اينترنت باشد.اينترنت مي

 

 

 

                                                           
1 -Modern Addiction 

از دست دادن کنترل بر روي رفتار

عالئم ناخوشايند ناشي از ترک

عطش و ولع زياد براي کار با اينترنت

گوشه گيري اجتماعي

افت تحصيلي و شغلي

استفاده از اينترنت براي فرار از مشکالت 

رفع احساس درماندگي

رفع احساس گناه

اضطراب و افسردگي

نترنت دروغ گفتن مکرر به اعضاي خانواده و دوستان براي پنهان کردن ميزان استفاده از اي
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 عوامل موثر در اعتیاد به اینترنت  

 

 

 يايين(، درون درجه با اتکايي اعتماد به نفس ضتيف )خود»به مواردي همچون  در مورد عوامل فردي اعتياد به اينترنت

 دمايت» مي توان اشاره کرد. عوامل اجتماعي مانند « ارتباطي هايمهارت آني و نقص تمايالت و رفتارهاي غريزي گرايي،

 سرچشمه يکدي ر با خانواده فرادا بين ضتيف از ارتباط که اجتماعي شناختي روان و عوامل« خود اعضاي از خانواده ضتيف

 به آسان و سريع دستيابي اينترنت، از مدت طوالني استفاده» اينترنت مواردي همچون  به مربوط گيرد و در نهايت عواملمي

است. کارشناسان عواقب اعتياد به اينترنت براي فرد متتاد به اينترنت را « آن از استفاده در باال هايمهارت و داشتن آن

 توجهيبدني، بي عمومي فتاايت اينترنت، کاه  به بيشتر زمان صرف منظور به زندگي سبک دادن ت يير»مواردي همچون 

 اينترنت، کاه  در بيشتر وقت صرف منظور به مهم زندگي هايفتاايت از اينترنت، اجتناب با کار نتيجة در خود سالمت به

« تظصيلي مشکالت اينترنت، از استفاده هايهزينه از ناشي مااي مشکالت دوستان، خانواده و گرفتن ناديده اجتماعي، روابط

 1برشمرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ش هر در اينترنت جوان ييماي  کاربران: آن رواني و فردي عوارض و مجازي فضاي در است راق(. 1389.)فاطمه اميدي، و الدن هويدا،. عليرضا تبريزي، مظسني -1

 .سوم شماره چهارم، سال. اجتماعي علوم نامه يژوه . تهران

عوامل موثر در اعتياد 
به اينترنت 

فردي

اجتماعي

روان شناختي 

عوامل مربوط به اينترنت 
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 عواقب اعتیاد به اینترنت برای فرد معتاد به اینترنت

 

 

 

 تعریف اعتیاد

کارشناس ان اعتي اد را ب ه انتش ار اعتياد نيازي فيزيواوژيکي و رواني به استفاده اجباري از يک ماده و يا انجام يک عمل اس ت. 

ي اس ت. م  ز مراک ز «ا ذت و ي اداش» مرتبط دانسته اند که وظيفه آن کنترل هورمون دويامين 1عصبي دهنده يافتن انتقال

ه م م ي  ايرايانه هايبازي مانند هاييفتاايت به اعتياد دارد، وجود مخدر مواد يا نيکوتين مانند همان ونه که اعتياد به موادي

 شود و اي ن ب ه نوب ه خ ود باع ثمي تقويت م ز «ياداش» تواند وجود داشته باشد. در هر دو اعتياد يي  گفته شده مکانيسم

اينترن ت وض تيتي از  به اعتياد بيشتر مي شود. در اين چارچوب يديده شدت يرتتداد و با هايفتاايت  يا مواد از مکرر استفاده

( دس ب موض وع multimediaاست. اعتياد به اينترنت يا رسانه هاي چند منظ وره ) مجازي دنياي در واقتي وابست ي نوعي

 مظت واي ب ه يا و کانال، فيلم و ويدئو ، اجتماعي هاي شبکه چت، بازي، به اعتياد» خاص يا منطقه آن شامل مواردي همچون 

اعتياد سبک هم به علت اختالاي که  در ي ک شود. اعتياد مي تواند سن ين يا سبک باشد. اما دتي مي« يورنوگرافي يا جنسي

آورد مي تواند خطرناک باشد. اما اگر اعتياد اوايه درمان نش ود ب ه رادت ي م  ز ني از ب ه دوره زماني متمول زندگي بوجود مي

 يابد.کند و آستانه اذت اوايه افزاي  ميتظريک قوي تر را صادر مي

                                                           
 کارکرده اي و ه انورون ب ين ارتب اط ايج اد و آنه ا وس ازسوخت در آنها هايفرآورده و هستند فتال بسيار سلواي شيميايي، مواد ترکيب و توايد نظر از هانورون - 1

 کنن ده عم لتتديل عن وان ب ه برخ ي و دهن دهانتقال عن وان به هاسينايس در مواد اين از بتضي. دارند اساسي نق  يادگيري، و رواني داالت مانند عصبي مختلف

 .کنندمي

ي به تغيير دادن سبك زندگ
ر به منظور صرف زمان بيشت

اينترنت

نيکاهش عمومي فعاليت بد

د بي توجهي به سالمت خو
تدر نتيجة کار با اينترن

ناديده گرفتن خانواده و 
دوستان

کاهش روابط اجتماعي

م اجتناب از فعاليت هاي مه
زندگي به منظور صرف 

توقت بيشتر در اينترن

مشکالت مالي ناشي از 
هزينه هاي استفاده از 

اينترنت

مشکالت تحصيلي



 

5 

 چگونگی تشخیص اعتیاد به اینترنت 

ت ديجي  اف زاي  مانن د اعتياد، رواني و رفتاري هاي ه اينترنت متموال ستي در ينهان کردن اعتياد دارد. اما شاخصمتتادان  ب

 وي توس ط ف رد دي  ر متوق ف گذار و گشت که زماني)استرس عصبانيت، ناتواني در نه گفتن، و گذار در اينترنت، گشت زمان

شود. از نظ ر کارشناس ان م وارد زي ر کم خوابيدن و ...  مي و خوردن کم متمول، غير ساعت در آنالين گذار و گشت ،(شودمي

 از 1ه اي چن د منظ وره،رس انه /اينترن ت در گذار و گشت زمان به نياز افزاي » برخي از شاخص هاي اعتياد مشکوک است: 

 خ وردن ي ا ي، ک مجامته و انزواطلبي، بي توجهي به بدن و کاه  مه ارت ه اي جس مي و فق ر درکت  به عالقه دادن دست

 از چش م، د س قرم ز خواب، تمرکز، کمبود در فيزيکي، مشکل هايفتاايت شخصي، کاه  بهداشت يرخوري، بي توجهي به

 «  زمان، زود رنجي و کم شدن آستانه تظمل و زود عصباني شدن از رفته دست

 

 اعتیاد روانی و رفتاری های شاخص

 

  

                                                           
1 -multimedia 

افزايش 
تدريجي 

زمان 
گشت و 
گذار در 
اينترنت

ر ناتواني د
نه گفتن

تعصباني

استرس

ت وقتي گش)
ر و گذار کارب

توسط فرد 
ف ديگر متوق
.(  مي شود

گشت و 
گذار 

آنالين در
ساعت 

غير 
معمول

کم 
خوردن

کم 
خوابيدن
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 به اینترنت مشکوک  های اعتیاد شاخص

 

 مدیریت فعالیت مجازی کودکان

با صفظه نماي  است.  کودک بهترين وسيله براي جلوگيري از اعتياد، مديريت فتال در خصوص فتاايت هاي يک

اينکه مدت زمان متقواي براي استفاده کودک از اينترنت در نظر گرفته شود. دست اه هاي دنياي مجازي براي 

 همراه با سريع ويدئويي بازي يک مثال، عنوان اعتياد آورتر باشد. بهکودکان مي تواند براي کودکان به مراتب 

 از ترآور اعتياد زياد ادتمال به شود و کودک مي در م ز قوي هايمظرک سبب ايجاد ريتميک زمينه و يس موسيقي

 و افراد توجهدارند. اين  عاطفي مشکالت عملي و يا -فکري وسواس رفتارهاي با افرادي که .آرام است بازي يک

  رسانه هاي چند منظوره دارند.  و اينترنت براي مناسب برنامه يک تتيين بيشتري در مراقبت

  

افزايش نياز به زمان
گشت و گذار در 

اينترنت

از دست دادن عالقه 
يبه جامعه و انزواطلب

بي توجهي به بدن و
کاهش مهارت هاي 

يجسمي و فقر حرکت

کم خوردن يا 
پرخوري

بي توجهي به بهداشت
شخصي

کم خوردن يا 
پرخوري

ت بي توجهي به بهداش
شخصي

کاهش فعاليت هاي 
فيزيکي

مشکل در تمرکز کمبود خواب قرمزي چشم
حس از دست رفتن 

زمان

زود رنجي و کم شدن
آستانه تحمل و زود 

عصباني شدن

کاهش مهارت هاي 
يجسمي و فقر حرکت
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 شاخص های اعتیاد مشکوک  به اینترنت در کودکان

 

 

 پاسخ به سواالت پژوهش

 است؟ چگونه اعتياد نوع اين دارد؟ وجود اينترنت به آيا اعتياد -1

  فردی احساسات روابط، تخریب سالمت،اعتیاد اینترنت عاملی برای 

 «آنالين اعتياد» نام به متضلي ظهور به منجر کار، مظل و خانه در اينترنت به اتصال افزاي  و شخصي هايرايانه گسترش

. شودمي اينترنتي خريدهاي و آنالين قمار ن اري،هرزه زني، گپ هاياتاق به اعتياد شامل اينترنت به اعتياد. است شده

 همچون رفتاري، اعتيادهاي. سازدمي منزوي اطرافيان  و خانواده از را متتاد فرد نيز اعتياد نوع اين اعتيادها، دي ر همچون

     بنابراين،. گردند فرد روان و روح نهايتاً و ادساسات روابط، سالمت، تخريب موجب توانندمي اينترنت، شبکه به اعتياد

 و کنند مي باز را خود ياي جاي تلويزيون هاي دست اه همچون ما هايخانه در روز روزبه شخصي هايرايانه که طورهمان

 .برداريم هاييگام بايد نيز نوين فناوري اين مضرات با مقابله راستاي در يابد، مي افزاي  اينترنت شبکه به اتصال

 

 از دست رفتن حیطه کنترل کاربران از عالئم اعتیاد به اینترنت 

 ديطه از است که اينترنت اينترنت از استفاده به نسبت دسي نشان دهنده اين چنين برخي کاربران اينترنتي،مصادبه با 

   .است يافته هاآن زندگي در کاربرديغير و مظوري جاي اهي و شده خارا آنان کنترل

شاخص هاي 

اعتياد مشکوک

به اينترنت در 

کودکان

افزایش 
نیاز به 

زمان گشت
و گذار

ناتوانی در
نه گفتن

زود رنجی و  
عصبانی 

شدن

حس از 
دست 

رفتن زمان

کمبود 
خواب و 
قرمزی 
چشم

مشکل در 
تمرکز

کاهش 
فعالیت 
فیزیکی

بی توجهی
به بهداشت

شخصی

کم خوردن 
یا پرخوری

کاهش 
مهارت 

جسمی و 
فقر حرکتی

انزواطلبی
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 تجربه تاثیرات منفی از اینترنت در زندگی توسط کاربران  

 روش هاي ب ه را خ ود ه اي ن ارادتي کنندمي کاربران اينترنت نشان مي دهد که اين افراد ستيبررسي هاي صورت گرفته بر 

 در عظيم ي س هم توان دو مي نيست، بد تماماً اينترنت )گرچه. هاستروش اين نمونه مؤخرترين اينترنت و کنند رفع گوناگون

 تج ارب ب ه توان دمي امر اين. بخشدمي تسريع را رواني اتتأثير يهناي باند اينترنت، 1باشد.(  داشته زندگي افراد کيفيت بهبود

 در را آن منف ي تأثيرات اينترنت، از آور سرسام استفاده علت به جهان سراسر در کاربران زيادي  .گردد منجر بيشتري اعتيادي

 تاري ک و روش ن جنب ه دو ه ر شناس ايي. داد خواهد ادامه خود رشد به افراد اين شمار و کنندمي و کرده تجربه شان زندگي

 .نماييم بهينه استفاده آن از بيفتيم، فناوري دام در اينکه جاي به تا ساخت خواهد قادر را ما اينترنت،
 

 کدامند؟ پيامدهاي اعتياد به اينترنت -2

 اعتیاد به اینترنت ی پیامدهااز  زندگی سبک تغییر 

از  رنت، اجتن ابت يير سبک زندگي به منظور صرف زمان بي  تر در اينترنت، بي توجهي به سالمت خود در نتيجه کار با اينت

، ده و دوس تانفتاايت هاي مهم زندگي به منظور صرف وقت بي  تر در اينترنت، کاه  روابط اجتماعي، ناديده گرفتن خ انوا

 ب راي ينترن تا ب ه اعتي اد از مهمترين ييامدهايي از اينترنت، مشکالت تظصيلي مشکالت مااي ناشي از هزينه هاي بهره گير

 متتاد است.  فرد

 

 پیامدهای اعتیاد به اینترنت 

 

 

                                                           
1-  WWW.Virtual-Addiction.com    ،David Greenfield نهاد سالمت رواني در هارتفورد غرب ي اس ت. ، رئيس مرکز تظقيقات اينترنت و عضو مؤسس

 .دهدوي در دال داضر، رياست مرکز تظقيقات روان شناسي کنکتيکوت را بر عهده دارد و به بسياري از مراکز، مشاوره رواني ارائه مي

اد پیامدهای اعتی
به اینترنت

تغییر دادن 
ه سبک زندگی ب
منظور صرف 
زمان بیشتر در

بی توجهی به اینترنت
سالمت خود در 

نتیجه کار با 
اینترنت

اجتناب از 
فعالیتهای مهم 

زندگی به منظور 
ر صرف وقت بیشت

در اینترنت

کاهش روابط 
اجتماعی

نادیده گرفتن
خانواده و 
دوستان

مشکالت مالی 
ناشی از 

هزینه های بهره 
نتگیری از اینتر

مشکالت 
تحصیلی
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  دارد؟ وجود رابطه اينترنت از استفاده با ،افسردگي و پايين نفس عزت غمگيني، بين آيا -3

  استفاده مداوم از اینترنت باعث افسردگی و انزوای اجتماعی کودکان 

چرا که  1 استفاده مداوم از اينترنت با افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانان همراه است.بررسي کارشناسان داکي از است که 

 خواهند شان واقتي اجتماعي مظيط صرف که زماني ميزان از درمقابل کنند، سر اينترنت با را تريبي  زمان جوانان هرچه

 2 .شد خواهد کاسته کرد،
 

  اعتیاد اینترنتی کودکان و  یادگیری پایین مهارت های اجتماعی 

 خود از اجتماعي هاي مهارت يادگيري به چنداني تمايل کامپيوتر،کودک و نوجوان  کاربراندهد مطااته کارشناسان نشان مي

 3. دهندنمي نشان

 ،اینترنتی اعتیاد از متأثر های حوزه ترینروابط، عمده و کار خانواده، مدرسه  

 4اند. دانسته روابط و کار خانواده، مدرسه، ي رااينترنت اعتيادهاي متاثر از دوزهکارشناسان مهمترين 

 چيست؟ اينترنتي اعتياد هاي بروزداليل يا ريشه -4

 کاري، فشار زناشويي، زندگي از نارضايتي از عبارتند که دانندمي دايل هفت در ريشهرا  اينترنتي اعتياد بروز کارشناسان

 5 .اجتماعي مظدود زندگي و خانوادگي دعواهاي اضطراب، امنيت، عدم مااي، مشکالت
 

 اینترنتی اعتیاد های بروزریشه

 

                                                           
 (2000سندرز وهمکاران )  -1

 (1384 همکاران، و متيدفر از نقل به ،2000) هري و بوان  -2

 (1997) شوتون  -3

 (1998) يونگ  -4

 (1998) يونگ  -5

نارضايتي از زندگي زناشويي

فشار کاري

مشکالت مالي

عدم امنيت

اضطراب

دعواهاي خانوادگي 

زندگي محدود اجتماعي
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چه تهديدها و آسيب هايي در ارتباط با استفاده بيش از حد از دستگاه هاي هوشمند، تبلت و ... براي کودکان  -5

 وجود دارد؟ براي کاهش اين تهديدات چه بايد کرد؟ 

 

 های هوشمند کاهش دهنده قدرت تصمیم گیری کودکاندستگاه 

با استفاده زياد از تبلت و دست اه ه اي هوش مند، در واق ع اي ن وس يله  دکتر مرجان سلطاني، يناه مشاور و روانشناس کودک:

کند. مثال بازي هاي تبلتي هر مردله اي دو داات دارد يا در اين مردله موفق مي شوي و جلو م ي است که بچه را کنترل مي

رادل اوايه شکست بخ ورد ک ودک شوي که مرادل را جلو بروي داال اگر در مروي و بازي را ادامه مي دهي و ان ار تشويق مي

کند اما در بازي هاي در دني اي واقت ي اينط ور نيس ت بچ ه شود و خشم به سراغ  آيد و دال بدي ييدا ميدچار ناکامي مي

خواهد با آن سرگرم شود و در اين داات او مسلط و تصميم گيرن ده اس ت؛ اي که دا  ميرود سراغ وسيله يا اسباب بازيمي

 چه بازي اي را انجام دهد و کي تمام  کند و کي سراغ بازي دي ر رود. انتخاب مي کند

 

 های سنتی عاملی برای خالقیت کودکانبازی 

درست کردن شکل با اشياء متفرقه، استفاده از رنگ ها و نقاشي ه ا،  دکتر مرجان سلطاني يناه مشاور و روانشناس کودک:

با عروسک هاي خود مي سازد و شروع به بازي م ي کن د. دت ي اگ ر ه م بازي کردن، نماي  خالق، داستان هايي که کودک 

 هيچ وسيله اي نباشد يکي از بازي هاي خوبي که بچه ها مي توانند انجام دهند بازي با سايه خودشان است.

 

 ناخوشایند بودن ترک بازی الکترونیکی برای کودکان 

دکان رفتن به داخل بازي خوش ايند و ت رک آن ناخوش ايند براي کو دکتر مرجان سلطاني يناه مشاور و روانشناس کودک:

آموزند. آنها کم کم توان ارتباط دهد که کودکان هن ام کار با وسايل ااکترونيکي هيچ چيز نمياست. برخي تظقيقات نشان مي

اي ه کودکان دست اه شوددهند و دتي در آنها خطر ابتال به اتيسم وجود دارد. از سوي دي ر نمياجتماعي خود را از دست مي

 هوشمند مانند تبلت نداشته باشند و از سويي نبايد درگير دنياي غيرواقتي شوند. 

 

  زمان نیم تا یک ساعت حداکثر زمان مناسب برای بازی در فضای مجازی 

آن را از به دال اينجور وسايل وج ود دارد و م ا نم ي ت وانيم کام ل : دکتر مرجان سلطاني يناه مشاور و روانشناس کودک

زندگي بچه ها دذف کنيم. واي تا زماني که بچه ها خيلي مشتاق نبودند اوال برايشان تهيه نکنيم و تا آنجا که مي شود از آث ار 

سوء آن براي آنها ب وييم و اگر شرايطي ايجاد شد که بچه وسيله را دارد زمان خاصي را براي او ت امين کن يم. ق بل  توض ي  

طوالني بازي کردن دارد؛ يس بهتر است که دواسمان به زمان  باشد. ساعتي را براي  کوک کنيم  دهيم که چون اثرات بدي

و صداي آنرا بشنود که بايد بازي را قطع کند. نيم ساعت يا نهايت يک ساعت بيشتر نشود. بهتر اس ت از در اختي ار ق رار دادن 

ها براي کودکان فکرهاي خالقانه بهت ري داش ته باش يم. و يموبايل خود به کودک ممانتت به عمل آوريم. بهتر است در ميمان

 سکوت کودک را که در دال بازي با موبايلمان است خطرناک بدانيم. 
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 نتيجه گيري

کنن د، زم ان زي ادي را در فض اي مج ازي س پري م ي و نوجوانان در عصر اطالعات و رسانه اعضاي خانواده و به ويژه کودکان

فرزندان خود با افرادي مواجه هستند که زمان زيادي را در ياي کامپيوتر و يا دست اه هاي ااکترونيک ي  خانواده ها در مواجه با

و بازي سپري مي کنند، به طوري که گرفتار شدن اعضاي خانواده در فضاي مجازي، زماني براي سپري کردن و انجام کارهاي 

ودکان و اعضاي خانواده در فضاي مجازي و اعتي اد اينترنت ي فضاي واقتي نمي گذارد. در اين تظقيق ضمن بررسي مشکالت ک

 ها ارائه مي شود که به شرح ذيل است. راهکارهايي براي خانواده

واادين مي بايست نوجوانان خ ود را در م ورد توجه بيشتر خانواده ها به کودکان و تالش براي افزاي  سواد رسانه اي آنها) -1

 (. نترنت و کاربرد ايميل آموزش داده و بر آن نظارت کنندهاي ويدئويي دسترسي به ايبازي

 هاي هوشمندرسانه از تشويق و تتليم نوجوانان در مورد استفاده متقوالنه  -2

از اينک ه اي ن و  ب راي نوجوان ان مج ازيهاي استفاده کمتر از دو ساعت از رسانه) مظدوديت در مورد اعمال واادينتوجه  -3

 (آن ها وجود داشته باشد ممانتت بتمل آورند.وسايل در اتاق خواب 

ب راي  زمينه اين در مظدوديت و تربيت يآگاهانه و صظي  اعمال جهت اينترنت و رايانه به نسبت واادين افزاي  اطالعات -4

 )مطااته تظقيقات موردي در زمينه استفاده از اينترنت( فرزندانشان

 ب ه اعتياد فراغتي درکاه  اجتماعي ساختارهاي در ت يير و اجتماعي و وادگيخان ييوندهاي استظکام و بهبود براي تالش -5

 .بود خواهد موثر اينترنت

 همراه شدن در انجام بازي هاي سنتي با کودکان از سوي واادين -6

 گذراندن وقت بيشتر با فرزندان از سوي واادين در مظيط هاي باز از قبيل يارک ها  -7

 هاي خانوادگي براي افزاي  يادگيري تتامالت اجتماعي کودکانافزاي  ديد و بازديد -8

 


