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انجمن خانواده و فضای مجازی

بسمه تعالی

انجمن خانواده و اینترنت: ارتباط با ما 
http://familyweb.ir - familywebadmin@ @familyweb

 آمادگی علمی و کارگاهی تدریس پیشرفته اصول از گیري بهره و تجربه با مدرسان همکاري با – خدمات اینترنت و خانواده
 و اه خانواده ,مدارس ,ها سازمان براي ,اینترنت و مجازي فضاي تهدیدات با مقابله حوزه در را متنوعی هاي آموزش تا دارد

 خواهد متنوعی اجرایی هاي شیوه و عناوین اینترنت و خانواده انجمن خدمات حوزه .دهد ارائه حوزه این به مندان عالقه

:شوند می ارائه زیر هاي قالب در خدمات این داشت

انجمن خانواده و فضاي مجازي

3

http://familyweb.ir

و لیاص بیماري یک اعتیاد“ :است داده ارائه اعتیاد واژه از اعتیاد درمان آمریکایی انجمن که تعریفی به بنا 
 نای .نماید می ایجاد اختالل مغز مربوطۀ اجزاء دیگر و حافظه و انگیزه پاداش، مدارهاي در که باشد می مزمن

 ”.شود می منجر انسان در روحی و اجتماعی روانی، جسمی، هاي ویژگی ایجاد به ها اختالل
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یا مخدر مواد به وابستگی به اشاره در اغلب ”اعتیاد“ واژه از آنکه با 
 یاد نآ از نیز مواد به اعتیاد عنوان تحت و شده استفاده الکلی مشروبات

 دیگري هاي فعالیت به انسان که دارد وجود نیز احتمال این ، شود می
 از هاستفاد مستهجن، تصاویر تماشاي جنسی، روابط پرخوري، قمار، چون

.معتادشود اندازه از بیش و مورد بی خریدهاي حتی یا و اینترنت
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 تقسیم کردرا می توان به دو نوع کلی اعتیاد:

انجمن خانواده و فضای مجازی 5

اعتیاد به مواد مخدر  رفتارياعتیاد 
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ین،هروئ به اعتیاد شیشه، به اعتیاد تریاك، به اعتیاد مانند 
 نهنشا و عوارض با اغلب مخدر مواد به اعتیاد الکل به اعتیاد

 هیکبار و ناگهانی طور به مواد مصرف که مواقعی در خماري، هاي
 رباسازگا حال عین در جسمی اعتیاد .است همراه شود می قطع

 و است همراه تولرانس همان یا مخدر مواد با انسان بدن شدن
 بلیق نشئگی به دستیابی براي ما که شود می سبب امر همین
 متداول و رایج عالئم .دهیم افزایش دائمأ را خود مصرف میزان
 سرعت .پیچه دل یا تهوع و اسهال لرزش، از عبارتند خماري

 و دفعات مصرفی، مادة نوع به مواد انواع به شدن وابسته
 نیروا و ژنتیکی هاي ویژگی و مصرف هاي شیوه مصرف، فواصل

.دارد بستگی افراد
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تصاویر به اعتیاد غذا، به اعتیاد مانند 
 تیاداع ، قمار به اعتیاد کار، به اعتیاد مستهجن

 عقط ( آزاري خود و وابستگی هم اینترنت، به
 ايالگوه فرایندي یا رفتاري اعتیادهاي .)عضو

 هب اعتیاد مشابه اي چرخه که هستند رفتاري
 اررفت یک انجام از ما اینکه نخست .دارند مواد

 هب رفتاررا آن سپس و کنیم می لذت احساس
 یزندگ تجارب نمودن بهتر براي روشی عنوان

 اررفت همان از سرانجام و کنیم می انتخاب خود
 و اضطراب تحمل براي ابزاري عنوان به

.دهیم می ادامه استرس
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و زندگی در تکنولوژي ابزار و رایانه از اندازه از بیش استفاده ي وسیع تر معنی در یا و اینترنت به اعتیاد 
 بروز نهایت در و روزانه کارهاي به رسیدگی در مشکلی یا خالل ایجاد باعث که طوري به آنها به وابستگی
گویند مجازي اعتیاد را شود افراد در روانی مشکالت
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  در را رنتیاینت اعتیاد فناوري، و اینترنتی اعتیاد ترك مراکز و روانشناسی مراکز در گرفته انجام هاي پژوهش
:است کرده تقسیم دسته 5

1- جنسی مسائل به اعتیاد )Cybersex Addiction(:
به جهتو با آماري، اطالعات بنابر .می شود اطالق باشد، مجازي فضاي در جنسی مسائل محور حول که موضوعی هر به 

 صنعت ،)مجازي فضاي از استفاده بودن هزینه کم و دیتا به باال دسترسی سرعت( مجازي فضاي خصوصیات
.است مجازي فضاي در موضوعات پرطرفدارترین اول ردیف در پورنوگرافی
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 انهدوست و عاطفی ارتباطات به اعتیاد -2
)Cyber-Relationship

Addiction(:

و مسنجرها روم ها، چت اجتماعی، شبکه هاي به اعتیاد 
 میان دوستی و عاطفی رابطه به منجر که ابزاري هر

 و اطفیع ارتباطات به اعتیاد می شود، اینترنتی کاربران
.شود می گفته دوستانه
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Net(  اینترنت به وسواس -3
Compulsions(:

از هگون وسواس و حد از بیش استفاده شامل اعتیاد این 
 حراجی هاي و بازي ها آنالین، تجارت هاي جهت اینترنت

 پدیده این کارشناسان، نظر بنابر .است قماربازي و آنالین
 الح در اینترنت جذاب و کننده تحریک فضاي به باتوجه

 وامعج براي را بسیاري اجتماعی مشکالت و است گسترش
.است کرده ایجاد مدرن غیر و مدرن
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  اطالعات به اعتیاد و زدگی خبر -4
)Information Overload(:

ببس بسیار، زدگی خبر علت به نیز اعتیاد از قسم این 
 قرار تأثیر تحت و اجتماعی محیط و خانواده از شدن دور

 رد شده منتشر اخبارهاي و رسانه ها توسط فرد گرفتن
 ”زادآ اینترنت“ نام به مفهومی آیا .می شود سایبر فضاي

دارد؟ معنایی حاضر حال در
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  رایانه به اعتیاد -5
)Computer Addiction(:
اساس بر نیز اعتیاد از قسم این 

 داومم استفاده به روانشناسان تعریف
 نآفالی برنامه هاي و بازي ها و رایانه از

.می شود اطالق یارانه
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 زانگی وسوسه دنیاي به اعتیاد دچار هم شما آیا که بدانید خواهید می اگر
:دهید پاسخ صادقانه زیر پرسشهاي به نه، یا اید شده مجازي

1-ات می کنید صرف خود همراه گوشی یا و یارانه پشت در را زیادي زمان 
می شوند؟ سپري چگونه ساعت ها که نمی شوید متوجه که جایی

2-نآ فکر به مدام نمی کنید استفاده تکنولوژي ابزار از که ساعاتی 
 ذتل کمی و رفته آن سراغ مجددا که می گردید فرصتی دنبال به و هستید
ببرید؟

3-وجودتان در که افسردگی و منفی احساسات از فرار براي رایانه از 
می کنید؟ استفاده هست

انجمن خانواده و فضای مجازی 16
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4-تا را خانواده تان و می کنید فراموش را مهمانی ها و مهم مناسبت هاي 
می گیرید؟ نادیده می توانید که جایی

5-ارسرک حتی و داده اید دست از را خود تمرکز بی رویه استفاده خاطر به 
اید؟ شده افکار پرش دچار و کنید کار درستی به نمی توانید هم

6-؟ شوید می خوشحال تان مطلب یا عکس به دیگران الیک دیدن با آیا

7-؟ کنید می نیاز احساس اخبارها همه خواندن و دیدن به آیا

8- به را کند می ناراحت  را شما که چیزهایی آن همه است الزم آیا 
؟ بگذارید اشتراك

انجمن خانواده و فضای مجازی 17 انجمن خانواده و فضاي مجازي

18

http://familyweb.ir

1-صررف بیهوده که هایی زمان کردن کم براي خود دوستان و خانواده با 
 تیرقاب زمینه این در و کنید تالش شود می ها تکنولوژي این از استفاده

.کنید ایجاد

2-یم سپري اینترنت در که را ساعاتی میزان از مرور به و زمان گذر با 
.برسید دلخواه ي نتیجه به تا کنید کم را کنید

3-رايب و کنید حذف را تبلت و همراه تلفن از استفاده خود تفریحات از 
 کرف را خود استراحت و تفریح ساعات الویت و کنید تعیین را ساعاتی آنها

.دهید اختصاص آزاد مسایل به کردن
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4-هب رفتن از قبل وقتی ، ننشینید گوشی و تاپ لپ پاي شب آخر تا 
 در ، نیدمیک تماشا تلویزیون یا و کنید می کار گوشی یا تاپ لپ با رختخواب

 نای ،و است خواب هورمون مالتونین ، شود می ایجاد اختالل مالتونین کار
.کند می آشفته را شب خواب و کند می سخت را خوابیدن

5-و . کنید چک کوتاهی مدت به و خاص هاي زمان در تنها را گوشیتان 
 ، یدنکن را کار این هستید دیگران با صحبت حال در وقتی باشد حواستان

 نحواستا که اینست معنی به کار این چون ندارند دوست را کار این مردم
. دیگریست جاي
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6-بکهش و ها اپ و ها وبسایت تنها ،و باشید هدفمند هستید آنالین وقتی 
 اینترنتی خرید خواهید می اگر و کنید مرور هدف این با را اجتماعی هاي

 بیهوده خرید زیادي تعداد اینکه از قبل ، خواهید می چه که بدانید کنید
. باشید کرده

7-یدباش داشته اینترنت در ماندن نظر مورد زمان یادآوري براي هشداري 
ببرید یاد از را زمان است ممکن راحتی به که چرا

8-و دوستان با میخواهید وقتی بگذارید خانه در را هوشمندتان گوشی 
 نکرد چک وسوسه نباشد همراهتان گوشی وقتی. بگذرانید وقت خانواده
رود می بین ز ا نیز دقیقه 5 هر در گوشی
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رجبی محمد علی :نویسنده

خبرنگاران باشگاه

http://ibanoo.ir

اینترنت و خانواده انجمن

http://hamrah.co
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لینک مقاله

 آمادگی یعلم و کارگاهی تدریس پیشرفته اصول از گیري بهره و تجربه با مدرسان همکاري با
 يبرا ,اینترنت و مجازي فضاي تهدیدات با مقابله حوزه در را متنوعی هاي آموزش تا دارد

 انجمن خدمات حوزه .دهد ارائه حوزه این به مندان عالقه و ها خانواده ,مدارس ,ها سازمان
 هاي قالب در خدمات این داشت خواهد متنوعی اجرایی هاي شیوه و عناوین اینترنت و خانواده

:شوند می ارائه زیر

مدارس و فرهنگسراها, کارگاه هاي علمی در سازمان ها

کالس هاي خانوادگی براي اعضاي یک خانواده برگزار می شود

آموزش هاي تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان

نترنت ارایه مشاوره در خصوص مقابله با تهدیدات فضاي مجازي و امن سازي استفاده از ای
براي دانش آموزان در مدارس و خانواده ها

ارائه خدمات فنی در حوزه کنترل والدین و آنتی ویروس
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http://www.aparat.com/netkids.ir/انجمن خانواده و اینترنت

http://telegram.me/familyweb 

انجمن خانواده و اینترنت داراي نماد اعتماد 
رسانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

راه هاي ارتباط با انجمن خانواده و اینترنت


