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Abstract 

Introduction: Although daily development of technology 
has made life easier and more comfortable for families and 
despite of its large advantages it can be a threatening factor 
for young people. According to the unique characteristics of 
internet which can make possible the overtime usage and 
consequently addiction to it this qualitative research has 
done to truly and deeply characterize the experiments of 

young people in living with internet. 
Method: In this research the Benner's Interpretative 
Phenomenology method has been used. The main method of 
gathering information was semi organized interviews with 
12 young Iranians addicted to internet which have been 
chosen by purposeful sampling. Data were analyzed by 
Benner's theme method. 
Results: Generally 4 main themes and 8 subthemes deduced 

from the results of this study. Main themes are: 1- Internet 
world as figurative ideal for young people; 2- Internet and 
changing of life style; 3- Internet as a wall for loneliness; 4- 
Internet and changing of physical-mental statue. 
Conclusion: Internet with its interesting and figurative 
conditions, especially for young people can disrupt all 
dimensions of their life and also pull the constructive 
relations of these ages to the depth of seclusion and 

loneliness which is the consequence of extreme usage of 
internet. This result emphasizes on the necessity of noticing 
of all people in this area to correct usage of this technology. 
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  مقدمه

در جامعه گسترش پيدا كرده و با تمامي  يطور وسيعهفناوري رايانه ب

كار، آموزش، خدمات بانكي،  هاي زندگي افراد از منزل تا محل جنبه
رشد روزافزون كاربران اينترنت در  .است تلفيق شده... خريد و 

طيف  ،كه در اين ميان ها را دگرگون كردهجهان، زندگي انسان

حدود  ].1[دهند  اربران اينترنت را جوانان تشكيل ميوسيعي از ك
سال در جهان از اينترنت  15ميليون نفر از جمعيت باالي  694

سال جهان  15از كل افراد باالي  %14 ،اين ميزان .كننداستفاده مي

ميليون كاربر اينترنتي  152آمريكا با  هاياالت متحد .دشومي شاملرا 
در  ،طبق مطالعات ].2[ استنخست  هداراي رتب ،سال 15باالي 

، يك ميليون و 1380كاربر اينترنت در سال نفر هزار  300ايران 

 نفر ميليون 3و در حال حاضر بيش از  1381در سال  نفر پانصد هزار

  .]3[كاربر وجود دارد 
اگرچه امروزه رشد روزافزون تكنولوژي موجبات رفاه و آسايش 

تواند به عنوان  مي در عين حال ،است ها را فراهم نموده خانواده

هاي ويژگي. وب شودــمحس هاخانواده براي كنندهتهديد عاملي
منحصر به فرد اينترنت از جمله محتواي تحريك آميز، سهولت 

 و هزينه پايين انه، ـادگي كار با رايـرسي، آسودگي و سـدست

همگي موجب استقبال عظيم مردم در  ،برانگيزي بصريتحريك

  .]4[است  جهان شدهسراسر 
وابستگي و اعتياد به شبكه عظيم  ،يكي از مشكالت اين پديده

زندگي طبيعي  و گذارد كه عوارض بسياري بر جا مي استمجازي 

در گزارش وزارت اطالعات . ]5[دهد  الشعاع قرار ميكاربران را تحت

تعداد كاربران اينترنت در  ،اخير هسال 4تنها در "است  و فناوري آمده
از كاربران ايراني در منزل هم از  %64برابر شده و بيش از 25كشور 

شده در همچنين آخرين تحقيقات انجام ."كنند اينترنت استفاده مي
كنندگان از اينترنت جوانان  دهد كه بيشتر استفاده ايران نشان مي

پذير نسبت به اعتياد  دانشجويان نيز يكي از اقشار آسيب .هستند

 به اينترنت، ادـراد معتـافكه  دارد اظهار مي وليس. اينترنتي هستند
ساعت از  9/4ساعت و افراد غيرمعتاد  38طور متوسط هر هفته به

  .]6[گذرانند  وقت خود را در اينترنت مي

در خلوت و همچنين نوع استفاده  ،ماهيت منحصر به فرد اينترنت
 ،اين ابزارخود والدين از زياد فقدان نظارت والدين و بعضا استفاده 

 سوقمجازي  شبكه عظيمجوانان ايراني را به سمت استغراق در  

امكانات وسيع  ].7[است  موجب ايجاد عوارض بسياري شده و داده

خصوص هافراد خانواده ب  حدي است كه تمامي بهاين دنياي مجازي 
جوانان را در هر سن و هر نوع تفكر و سليقه مجذوب و معطوف خود 

اي كيفي و عميق در مورد  نياز به مطالعه ،لهاين مسا ].8[كند  مي

بردن به تجارب آنها در زمينه پي منظوربهتجارب  قشر جوان 
 ،در اين مطالعه به همين دليل هد؛د وابستگي به اينترنت را نشان مي

هاي كيفي مورد استفاده عنوان يكي از انواع پژوهشپديدارشناسي به

ها با توجه به شرايط و نظرات پژوهش اين نوع از. است قرار گرفته

هايي تجربه زنده از پديده كشفبراي . كنندگان قابل تغييرندمشاركت

هاي كمي، رو هستند، پژوهشهكه به نحوي با تعامالت انساني روب

هاي كيفي نيز در اين الزم را ندارند و ساير روش انعطاف و عمق

براي شناخت كنه و  ترين روشمناسب لذا. ندهست تمكين قلمرو بي
 ].9[ پديدارشناسي است ،پيچيده ايعمق تجربه و معناي پديده

تبيين و كشف تجارب كاربران وابسته به  پژوهش،هدف از اين 

   .استاينترنت و درك عميق تجربه مستقيم آنان 

  

  روش

انجام  با استفاده از رويكرد پديدارشناسي تفسيري بنر ،اين مطالعه
هاي  درك ساختارهاي اصلي پديده ،شناسيهدف پديده. شده است

شده انساني از طريق تجزيه و تحليل توضيحات شفاهي تجربه

پديدارشناسي . ]8[كنندگان است شركت نظرنقطهتجربيات از 

شده هاي تجربهيا پديده( در واقع روش شناخت ديگران ،تفسيري
اه وسيله شنيدن توصيفات خود آنها در مورد ديدگبه) توسط آنها

هاي محقق در فرضشان بدون تفسير يا دخالت پيشفردي يا ذهني

محقق از  ،ين ترتيبه اب است؛شده آن فرد يا آن پديده تجربه مورد
  ].10[ رودعينيت به سوي انتزاع پيش مي

 ، با استفاده ازپديدارشناختيهاي اين پژوهش براي گردآوري داده

تحقيق كيفي  روش هب يافتهسازمانمصاحبه عميق متعامل و نيمه

 38كه بيش از يت سال از هر دو جنس 30تا  18 جوان 12 ،]11[
ند، گذراندساعت در هفته را براي اهداف غيرضروري در اينترنت مي

گيري به نمونه. مورد بررسي قرار گرفتند روش مبتني بر هدف هب

 در مورد معيار اعتياد به افرادپرسش از  مبتني بر "برفيگلوله"روش 
و  )ت در هفته براي اهداف غيرضروريعسا 38بيش از ( اينترنت

مندي به انجام مصاحبه با پژوهشگر يا معرفي آنان توسط هعالق

 دواز  ،در اين مطالعه. صورت گرفت خود ايشانرضايت  ودوستان 

نيكبخت  .]12[ استفاده شده است زمانهم طورهگيري بروش نمونه

در مطالعات كيفي قابل انعطاف و در گيري نمونه"كه  كندبيان مي
نه بر اساس  استها و براساس اهداف مطالعه جريان روند مصاحبه

 ها،از انتخاب نمونه پس. "عدد و رقم و معيار از پيش تعيين شده
محقق به مصاحبه با آنان پرداخت تا تجارب خود از گذراندن اين 

ين كاربرد افراطي احساس و انگيزه در ارتباط با ا، ساعات با اينترنت

از . دكنن بيان را شانمختلف زندگي هايجنبهو تاثيرات آن در 

هر دو با هم عامل تفسيري  ،پديده و بافت رخداد طبيعي ،ديدگاه بنر
كنندگان و حوادث و وقايع مورد بررسي براي فهم دنياي شركت

  . ]13[ هستند

ا ، محقق بآنهاي ام اين پژوهش و گردآوري دادهـانج براي
در مكاني ، كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند يكنندگانشركت

. عمل آوردهب ساختاريافتهمصاحبه عميق و نيمه ،مناسب و خلوت

تمركز  ،تحقيقات كيفي در .دقيقه بود 60تا  20از  هازمان مصاحبه
 تعداد و نهموقعيت يا واقعه  آمده ازدستبيشتر بر روي اطالعات به
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. گيري را تا زمان اشباع شدن، ادامه دادهشگر نمونهپژو. است نمونه

گيري در ت تصميمـــاشباع اطالعات معموال راهنمايي است جه

به اين صورت . كندمورد اين كه انجام چه تعداد مصاحبه كفايت مي

آوري اطالعات هيچ اطالعات جديدي چه در زمان جمعكه چنان
و تجديد اطالعات آوري زمان جمع در و پژوهشگر اضافه نشود

به مواردي برخورد نمايد كه مطالب قبلي را تاييد  تنها ،شدهاستخراج

در اين  ].14[ دهدگيري پايان ميد، به نمونهــو تصديق نماي
كننده به اشباع شركت 12مصاحبه با  12محقق با  ،وهشژپ

. انجام شد هسه ماه ايها در دورهمصاحبه .يافت اطالعاتي دست

طور كامل بر روي نوار كاست ضبط گرديد و در ها به بهتمام مصاح
براي  يشد تا بازخوردو تجزيه و تحليل  سازياسرع وقت پياده

  .ايجاد نشودمصاحبه بعدي 

ها چون انتخاب نمونهانتخاب محيط پژوهش در تحقيقات كيفي هم

با نظر محقق و با توجه به همه شرايط دسترسي ، مندصورت هدفبه
به اين ترتيب . ]15[ گيردت مفيد خالص صورت ميبه اطالعا

 ،نت را در سطح اين شهردانشگاه اصفهان و چند كافي ،پژوهشگر

روش تجزيه و تحليل در اين  .عنوان محيط پژوهش انتخاب كردبه
براي ايجاد فهم  .بود اي بنرمطالعه روش تجزيه و تحليل درونمايه

شده آوريالعات جمعهمه اط و شدههاي پيادهمصاحبهاز (كلي 

فهم جامع و فراگير از  وخوانده  آن متن چندين بار ،)اوليه
. ها ايجاد شدهاي مصاحبه ها و استعارهجمالت، پاراگراف

 براي ،منظم و البته مداوم از جزء به كل و برعكس يحركت

 ،اين مرحلهاز بعد . بود كيداايجاد ادراك كلي الزامي و مورد ت

 يفـتوصوضيحي شد كه سطح اول ت ايرحلهموارد  پژوهشگر
اين توضيح . كندهاي مختلف تفسيري، بيان ميرا از ديدگاه

اين . بايد معاني سطح اول توصيف را روشن نمايد، تفسيري

در  .شود گرفته نمي گاه واقعي يا درست در نظرتفسير هيچ
كند با در نظر گرفتن همه عين حال مفسر تالش مي

تري از آن پيدا فهم عميقمتن،  خصوصيات منحصر به فرد

، يدر گام بعد. كند تا معاني مستتر در آن را بيشتر دريابد
آشكار كردن كلي اشتراكات و اختالفات  پديدارشناسي،هدف 

يابد و اين  افزايش مي "گوييقدرت پيش" در اين حالت. است
گونه كه هست خود افتد كه موقعيت همان امر وقتي اتفاق مي

ند و يا موقعيت بدون دستكاري بررسي شود تا را نمايان ك

يافتن  استآنچه مهم  .قدرت انتزاع بيشتر ايجاد شود
در مسير . استآمده دستالگوهايي مشترك از اطالعات به

هاي بسيار  ها، مهارت مديريت اطالعات از مهارت يافتن الگو

  .استمهم و حياتي براي پژوهشگر پديدارشناس 
تعيين و  هاي اصليمايهاستحصال درون ني، يعبعد از اين مراحل

از  يبيان كامال واضح و بدون ابهام ،نهايتدر  ،معيارهاي مربوطه

اثبات  ، برايدر اين پژوهش]. 16[ ساختار بنيادين پديده ايجاد شد

پذيري و هاي تحقيق از دو معيار اطمينانصحت و استحكام داده

قابليت اعتماد يا  هايه، واژن و گوبالينكُ .باورپذيري استفاده شد

هاي ها و يافتهداده .اندكار بردههجاي روايي بهري را بـپذياطمينان

 مساله، مستلزمپذيرش و اعتماد باشند و اين پژوهش كيفي بايد قابل

ها، استفاده از درگيري مداوم با داده. هاي حقيقي استآوري دادهجمع
ان تحقيقات كيفي، تلفيق در تحقيق، بازنگري ناظرين و متخصص

جستجو براي شواهد و مقاالت مغاير، معيارهايي هستند كه براي 

  .]13[ گيرندهاي كيفي مورد استفاده قرار ميمقبوليت پژوهش
محقق كوشيد تا ارتباط خود را با  براي افزايش اعتبار تحقيق،

ها از كردن مصاحبهكنندگان بيشتر كند و بعد از پيادهشركت

شده را مطالعه كنند ن درخواست كرد تا مطالب پيادهكنندگامشاركت
براي بازنگري برخي از . ندنمايو صحت و سقم آنها را ارزيابي 

عالوه بر محقق و  ،ها، معاني و الگوهاي مشترك استخراجيمصاحبه

مورد بررسي نيز متون را اي از همكاران اساتيد راهنما و مشاور، عده

 محقق. زيه و تحليل ارزيابي شوديند تجآ، تا صحت فردادندقرار 
از  ،گيريها در زمان نمونه افزايش قابليت انتقال داده سعي نمود براي

نت كافي هم خوابگاه دانشگاه و هم در ،گيري مبتني بر هدفنمونه

  . ]15[استفاده نمايد 
مالحظات اخالقي اين پژوهش شامل كسب رضايت آگاهانه از 

ژوهش و ضبط مصاحبه آنان، كنندگان جهت شركت در پمشاركت

شده، رعايت شوندگان روي نوارها و متون پيادهنام مصاحبه درج عدم
گيري در حفظ حق كناره و ماندن اطالعات اصل رازداري و محرمانه

  .هر مرحله از پژوهش بود

  

   هايافته

 مردنفر  2و  زننفر  10كننده در اين پژوهش جوان شركت 12از 
از آنها  نفر 7. سال بود 30تا  18آنها بين سني  همحدود .بودند

ات ـدر اطالع .مه بودـدار ديپلنفر خانه 1ارمند و ـنفر ك 4دانشجو، 

مايه درون 4، كنندگان در اين پژوهشآمده از تجارب شركتدستهب
تغيير در  ،آل مجازي جواناندنياي اينترنت به عنوان ايده(اصلي 

تغيير در وضعيت ، تنهايياينترنت حصاري براي ، زندگي سبك

   .مايه فرعي استخراج شددرون 8و ) روانيو جسمي 
با دنياي جذاب و  هدليل مواجههگان در اين مطالعه بكنندهمه شركت

استثنايي اينترنت و يافتن فاصله زياد بين دنياي واقعي و دنياي 

مايه كه نظر به اهميت اين درون .آل فرض نمودندرا ايده اينترنت آن

مايه سه درون ،بود به اينترنت همه كاربران وابسته ياشتراك تجرب
از آن  دسترسي آسان ارتباط  و فرعي شامل كسب لذت، آزادي

عنوان همه اين عوامل در ايجاد دنياي اينترنت به . استخراج شد

شوندگان يكي از مصاحبه. نقش داشتند جوانان براي آل مجازيايده

ها  ها و غصه نشينم از همه غم پاي اينترنت ميوقتي "عنوان كرد 

اربران ـك. "كنم و انگار با دنياي واقعي تفاوت بسيار دارد فرار مي

آزادش اينترنت با دنياي نامحدود و فضاي چنين اظهار كردند كه هم

كه كس  با هر"؛ ها و تمايالت آنان را برآورده سازد توانسته، خواسته
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مثال با جنس  ،نم ارتباط برقرار كنماتومي و آنالين باشدد هدلم بخوا

  ."موينم بگاتوم ميهبخوا هو هر چ ؛مخالف
عنوان حصاري براي تنهايي تجربه اينترنت به ،بسياري از كاربران در

متعاقب وابستگي به  ،تغييرات ايجادشده در زندگي كاربران. شده بود

به اينترنت وابستگي  ،كاربران جوان در .اينترنت بسيار گسترده بود
دوستي  و سپري كردن زمان كاهش احساس، باعث ايجاد تنهايي

ام رابطه"؛ شده بوددوستانه كاهش روابط  ،كمتر با خانواده و در كل
، دزنن زنگ مي ه مننها بآحتي وقتي . است م خيلي كم شدهنبا دوستا

قبال با هم  ...بروم  بيرون آنها با ده برسچ ،حوصله جواب دادن ندارم

ترين تاثيرات ناشي از اينترنت از مهم ."نامه بيرون رفتن داشتيمبر
، گريزيجامعه، ده بودندكركنندگان اين پژوهش تجربه كه شركت

دوست  هشيهم"؛ احساس بيگانگي با خود و ديگران بود انزواطلبي و
چون از وضعيتي كه دارم  ود،نش نم دارم تنها باشم و كسي مزاحم

بگوييد  يدورني ميامهم ر بهگفتم اگمي به مادرم"؛ "مهست راضي

شدن در از غرق ،گراكاربران جوان افراط ."نيستم و من كار دارم
 آشفتهيي با آن از جدا وكرده احساس رضايت  ،تنهايي با اينترنت

 درمما راگ"؛ و قادر به ترك اين حريم خصوصي نبودند شدندمي

. "دمكرمي ا ردر تماس ،سايت خوابگاه بودم درزد و من زنگ مي
با  ،نشده خود با اينترنتكاربران جوان در خلوت خصوصي و تعريف

قبل از "؛ شان هم حاضر به ارتباط نبودندترين عضو خانوادهنزديك
ها و خيلي وقتبودم با خواهرم صميمي  ،مواينكه اسير اينترنت بش

  ."صحبت كنمبا او نيز ولي االن اصال حاضر نيستم  ،زديمحرف مي
 دستات بهـشده از آناليز اطالعمايه اصلي استحصالمين درونسو

جسمي و رواني  مالحظه بر وضعيتثير قابلات ها،آمده از مصاحبه

شناختي اثرات روان ،كاربران وابسته است؛ بعضي از بوده جوانان

؛ چون كاهش خلق و افسردگي را تجربه كرده بودندهممضر اينترنت 

حتي  چيز شينم، حوصله هيچن اينترنت ميطور پاي از وقتي اين"

خلق  و كج خلقي كاربران ديگر در اين پژوهش،. "ندارم هم را خودم

از دو سه ماه پيش "؛ پايين را در اثر وابستگي به اينترنت بيان كردند
 من كسي با رم و اگورمي در كوره زود از ،معتاد شدم اينترنت كه به

 است رداعصابم خُ هشيهم"؛ "مم سرش جيغ بزنهخوامي د،زنبحرف 
بدون زندگي  ؛برملذت نمي رهاي ديگمثل آدم و از زندگي عادي

شي از اين تغييرات جسمي نا نيز،اي عده ."است جهنم اينترنت

ها شب ،آنقدركه پشت ميز نشستم"؛ وابستگي را احساس نمودند

ردن حتي از برآو ،كاربران وابسته. "ددهنمي مدرد امانكمردرد و پشت
 ،همين دليله بو  زدندباز مي شان هم سرنيازهاي اوليه و حياتي

 ،وقت اين چند در" .كردندعوارض جسمي متعددي را احساس مي

  ."خورمچون غذا نمي، چندين كيلو وزن كم كردم

شده از تجارب كاربران وابسته اين اصلي استخراج مايهدرون ديگر
اينترنتي  بيان كردند كه  رانكارب .پژوهش تغيير در سبك زندگي بود

ختلفي چون اي مه به هنگام استفاده افراطي از اينترنت در زمينه

 .ندهاي زندگي، خواب و تغذيه دچار تغيير و اختالل شدفعاليت

هاي قبلي و روزمره  اي از آنان هم اظهار كردند كه در فعاليت عده

مور زندگي زندگي خود دچار مشكل شده و مثل گذشته قادر به اداره ا

م كه قادر اهسست و گرفتار شد آنقدر". هاي خود نيستندو فعاليت

ا و ـكاهش اشته اي همعده. "كنم رويادهـاي پي نيستم حتي ذره
ند؛ با اينترنت تجربه كرده بود  مييميلي را به علت مشغوليت دابي

خورم كه اصال قابل قياس با قبلم نيستم و انگار ميل  آنقدر كم مي"

روند  اينترنت باعث تغيير. "امم را در اين مدت از دست دادهخود
  .وابستگان به خود شده بودتغذيه، خواب و زندگي 

  

  بحث 

دهنده يا گرايش به مطالعات و تحقيقات در زمينه عوامل سوق

استفاده طوالني مدت،  ،طور عمدهدهند كه به اينترنت نشان مي

بيشترين نقش ي ارتباطي هادستيابي آسان و سريع و داشتن مهارت
در تحقيقي نيزكه توسط هزاره انجام شد، عوامل  .]12[ را دارند

حمايت توجهي و عدمكم  رنت،ـاجتماعي منجر به اعتياد به اينت

ديگر  هاييافته از .]13[ است نوجوانان از سوي خانواده بيان شده
اين پژوهش عميق شدن انزوا و تنهايي با وابستگي بيشتر به 

وابستگي به اينترنت باعث كاهش روابط . است نترنت بودهاي

خانوادگي در ميان كاربران شده و فرآيندهاي خانوادگي آنان را 

  .است دستخوش تغيير كرده
دهند كه صرف وقت زياد با اينترنت، ارتباطات مطالعات نشان مي

 خانواده را كاهش و حلقه يفردي با اعضاكالمي و تعامالت بين

استفاده بدون محدوديت از . سازد فرد را محدود مي اجتماعي
چهره به چهره را نيز كاهش  جسمي و تعامل فعاليت ،اينترنت

كه  استتحقيقات در اين رابطه بيانگر اين موضوع . ]3[دهد  مي

وسيله مجاروت فيزيكي تقويت فردي را كه بهاينترنت، ارتباطات بين
 .سازد رتباطي جايگزين ميهاي ا شود، با شكل ديگري در شبكه مي

د، اشكال ضعيفي از نگير اينترنت شكل مي پيرامون اكثر روابطي كه

  .]17[ ثير منفي دارنداارتباطات هستند و بر روابط خانوادگي نيز ت

حوصله  ،هاي اين پژوهش نشان داد كه افراد وابسته به اينترنتيافته
خانواده را  فعاليت ديگري مثل ورزش، تفريح، مسافرت و گفتگو با

 اي كه توسط كراتهمچنين در مطالعه. شوند تفاوت مي نداشته و بي

هايي  به خانواده ،سال انجام شد 2به مدت  1998و همكاران در سال 
 2تا  1بعد از  .ه شديطور تصادفي رايانه و آموزش استفاده از آن اراهب

لي باعث كاهش روابط خانوادگي و مح ،آن سال استفاده فزاينده از

اين پژوهش به انزوا در كنندگان شركت ،عالوه بر آن. آنان شده بود

 هعي آنان بادچار شدند و كاهش حضور اجتم نيزگيري  و گوشه
  .]18[خصوص در نوجوانان ديده شد 

اي است كه غرق شدن در آن بر كليه عادات پيچيده ياعتياد پديده

اينترنت نيز  اعتياد به .است و روندهاي زندگي افراد تاثيرگذار
هاي گيري و آشفتگيفيزيولوژيك است كه كناره -رواني ياختالل

همچنين وابستگي . هيجاني و قطع روابط اجتماعي را به دنبال دارد
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 باعث تغيير در سبك كنندگان اين پژوهش،در شركت به اينترنت

كاربران در دوران وابستگي خود به رايانه در  وزندگي  شده 

هاي زندگي، خواب و تغذيه دچار ي چون فعاليتهاي مختلف زمينه

  . ]19[ كاهش و اختالل شده بودند
كه اعتياد به اينترنت باعث  استكننده اين مطلب  بيان نيزمطالعات 

همچنين عادات و  .شود خستگي در كاربران مياحساس و خوابيكم

و در صورت شده دستخوش تغيير  ،زندگي اين كاربران وابسته روش
  .]20[ گيرندبر آنان جبهه ميادر بر ،لهات ديگران با اين مسمخالف

  

  گيرينتيجه

 نظر كاربران آن، مفهوم زندگي وابسته به اينترنت از ،كلي طوربه

تغيير  ،شدن در سراب وابستگيآل مجازي و غرقورود به دنياي ايده

 لطمات جسمي و رواني زنداني شدن در تنهايي و، زندگي عاداتدر 
فرد از قبيل هاي منحصربه ويژگيداشتن نترنت به علت اي .است

ممكن كاركرد، سادگي  و آميز، سهولت دسترسيمحتواي تحريك

 بهخصوص جوانان را به بيراهه و وابستگي هخانواده ب ياست اعضا
ناپذير، كاهش اين صدمات و پيامدهاي جبران .فضاي كاذب بكشاند

هر  .هستند سمي و روانيهاي جآسيب و يــروابط خانوادگي، تنهاي

نوع خدشه بر پيكره خانواده ممكن است سالمت جامعه را در معرض 

  .خطر قرار دهد
ريزي در پيشگيري و حل اين معضل توسط مسئولين بنابراين برنامه

سازي استفاده صحيح بهداشتي و فرهنگ و پژوهشي ،آموزشي امور

در حل اين  موفقيت .شودمي از اين تكنولوژي در جامعه پيشنهاد
موجب و  كمك كرده تواند به كاهش عوارض ناشي از آن مشكل مي

  .دشوارزش  استفاده صحيح از اين تكنولوژي با
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