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 1397.  دارای اعتیاد به اینترنتدختر  نوجوانان  در    پرخاشگری بربه روش بحث گروهی  استفاده از اینترنت  

 به نام خدا

 اعتیاد به اینترنت 

 )راهکارهایی برای شیوه صحیح استفاده از اینترنت( 

 

 ها به تفکیک جلسات زمان مربوط به آن محتوای جلسات آموزشی و مدت

 جلسه اول:  

 دقیقه  10بیان اهداف جلسه به مدت  

 دقیقه   25بحث گروهی و پرسش و پاسخ درمورد موضوعات زیر به مدت 

 دقیقه  10معایب آن                                            اینترنت، مزایا و  

 دقیقه   15های مربوط به آن                  وابستگی به اینترنت و آسیب

 دقیقه   10بندی مطالب و دادن تکلیف برای جلسه بعد                جمع

 پذیرایی                                                   

 ه دوم جلس

 دقیقه  15بیان اهداف جلسه و بررسی تکالیف جلسه قبل                   



        بحث گروهی و پرسش و پاسخ در مورد راهکارهایی برای استفاده درست و بهینه از اینترنت                                               

 دقیقه   20

 

 دقیقه  10               بندی مطالب و دادن تکلیف برای جلسه بعد جمع

 پذیرایی

 جلسه سوم 

 دقیقه      10بیان اهداف جلسه                                                      

 دقیقه  10بررسی تکالیف جلسه قبل                                            

ها                                         رست و بهینه از اینترنت توسط آن بیان تجربیات دانش آموزان و بیان بهترین راهکار جهت استفاده د

 دقیقه   15

          اهدا جوایز به نفرات برتر جهت انجام تکالیف و ارائه بهترین راهکار استفاده بهینه از اینترنت                                      

 دقیقه    10

 پذیرایی                       

 

 

                                     

 

 

 

لطفا بنزینی نباشید، نفتی  

 باشید!! 

متر   1وقتی روی آتیشی که نیمه جونه بنزین میریزی تا  

شعله ور میشه!! اما بعد از چند ثانیه این شعله ها محو می  

شن اما وقتی نفت رو بریزی رو آتیش به اندازه ی نیم متر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای بر اینترنت و وابستگی به آن مقدمه 

 اینترنت چه استفاده هایی برای ما دارد؟   

 به نظر شما آیا اینترنت مفید است یا مضر؟ 

 چند مورد از مزایا و معایب اینترنت را نام ببرید؟ 

 



شده است. این وسیله  گرفته کامپیوتر و اینترنت یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید است که توسط انسان بکار 

با تجاری شدن اینترنت، خدمات آن   1997باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباطات شده است. از سال 

های دسترسی به آن به همان نسبت کاهش یافت. رشد و توسعه فناوری  شدت تنوع و فزونی گرفت و هزینه به 

که آن  طوریمقایسه کرده است، به نقالب صنعتی قرن نوزدهم قابل اینترنت به حدی بوده است که این پدیده را با ا

 اند.نام نهاده  "انقالب اینترنت"را 

حال ارزان بودن آن است و این خصوصیات  های سنتی، سریع و درعین ترین مزیت اینترنت نسبت به رسانه مهم

بانکی، جستجوی شغل و ... به اینترنت  هایروزمره مانند خرید کردن، کارهای اند که بسیاری از فعالیتباعث شده

منتقل شوند.رشد روزافزون کاربران اینترنت در جهان، زندگی بشر را تحت تأثیر جدی قرار داده و بدیهی است  

 طیف وسیعی را از این کاربران نوجوانان و جوانان تشکیل دهند.

گذرانند،  تری را با همساالن خود می نوجوانان به دنبال کسب استقالل بیشتر هستند و به همین دلیل، وقت بیش

عالوه کنجکاو و خالق هستند.  آید و به کنند و سؤاالت زیادی برایشان پیش می احساس مسئولیت بیشتری می

دهد و نوجوان از طریق اینترنت  ها قرار می اینترنت در چنین شرایطی بسیاری از این امکانات را در اختیار آن 

 وجو کند.یابد در اینترنت جستیابی کند و آنچه را درجایینمی تباط برقرار کند، دوستتواند با همساالن خود ارمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وابستگی به اینترنت 

 به نظر شما آیا اینترنت می تواند ما انسانها را به خود وابسته کند؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید که به اینترنت وابسته شده اید و بدون  

 آن نمی توانید زندگی کنید؟ 

به خاطر استفاده زیاد از اینترنت و آنالین بودن طوالنی  آیا تا به حال  

مدت مشکالتی برایتان ایجاد شده است؟ آنها را برای دوستانتان بیان  

 کنید؟

 

 



گیری و گسترش نوع دیگری از »وابستگی و اعتیاد« شده است. وابستگی  استفاده روزافزون از اینترنت منجر به شکل 

بندی آن  نترنت به دلیل آنکه همانند اعتیاد به مواد مخدر عالئم ترک و مصرف را دارا هست، منجر به طبقه به ای

 .عنوان یک اختالل وابستگی و اعتیاد شده استبه 

های اجتماعی، آفرین شده و منجر به آسیب ها از اینترنت، مشکل های واقعی از زندگی افرادی که استفاده آن گزارش 

 ی و شغلی برای آنان شده است، وجود دارد. شناختروان 

اند اما چهار ویژگی برای اعتیاد به اینترنت در  محققان مختلف تعاریف متفاوتی برای اعتیاد به اینترنت ارائه کرده 

عالئم محرومیت،   - 3بروز تحمل  -2ازاندازه از اینترنت استفاده بیش - 1اند از: ها مشترک است که عبارتهمه آن 

 پیامدهای منفی.  بروز -4

 ازاندازه از اینترنت:استفاده بیش 

تواند مقدار زمان استفاده از اینترنت را در کنترل خود  ازاندازه از اینترنت به این معناست که فرد نمیاستفاده بیش  

ذا  داشته باشد و اغلب، افراد سپری شدن زمان را متوجه نشده و یا حتی از انجام کارهای اولیه )حمام رفتن، غ

 مانند.خوردن و...( خود بازمی 

 

 بروز تحمل: 

افزایش تدریجی زمان استفاده از اینترنت، به این معنا که برای اینکه فرد سطح قابل قبولی از رضایت داشته باشد، 

 کند.دهد و استفاده کمتر، او را دچار مشکل می طور تدریجی میزان زمان استفاده از اینترنت را افزایش می به 

 

 م محرومیت: عالئ



شود.  پذیری و افسردگی در فرد ظاهر می در صورت محروم شدن از اینترنت، احساس عصبانیت، تنش، تحریک 

آورند ویا  کنند انگشتان خود را به حالت تایپ کردن درمی بعضی از افراد حتی وقتی با کامپیوتر و اینترنت کار نمی 

 کنند.فکر می دهند، به کارهایی که هنگام آنالین بودن انجام می 

 پیامدهای منفی  

پیامدهای منفی شامل بحث و مجادله با خانواده و دوستان، افت تحصیلی، کاهش عالقه به مدرسه و مطالعه دروس،  

 توجهی به بهداشت فردی هست. کاهش فعالیت فیزیکی، خستگی و کم 

 

رشد است و از عوارض زندگی در دنیای  بدون توجه به فرهنگ، نژاد یا جنس، اعتیاد به اینترنت یک مشکل در حال  

اند. تحقیقات درباره اعتیاد به اینترنت از  متمدن است. بسیاری از تحقیقات وجود اعتیاد به اینترنت را تائیدکرده 

موردپژوهش  1و توسط دکتر کیمبرلی یانگ   1996متحده امریکا آغاز شد. اعتیاد به اینترنت اولین بار در سال  ایاالت

 قرار گرفت. 

عنوان یک اختالل بالینی که اغلب نیازمند درمان است،  در طول دهه گذشته، مفهوم اعتیاد به اینترنت به 

 موردقبولقرارگرفته است.

 شیوع اعتیاد به اینترنت 

 
1Dr. Kimberly Young 



دهد که استفاده از اینترنت در بین  طور دائم در حال افزایش است.نتایج نشان می در ایران شمار کاربران اینترنت به 

و در سطح   2013شده در سال های سنی دیگر رایج است. در یک مطالعه انجام و جوانان بیش از گروه  نوجوانان

درصد اعتیاد   1.3درصد گزارش شد که از این درصد 22.2کشوری، شیوع اعتیاد به اینترنت در نوجوانان ایرانی 

  91.4گرفته در شهر یزد، انجام درصد اعتیاد متوسط داشتند. همچنین در یک مطالعه  20.8شدید به اینترنت و 

کنند و میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در  گویان گزارش کردند که در منزل از اینترنت استفاده می درصد از پاسخ

ی دیگری باهدف بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت  درصد بوده است. در مطالعه 21.7میان نوجوانان تحت مطالعه،  

درصد از دختران دبیرستانی شهر تهران دارای اعتیاد به اینترنت و   36.3نی شهر تهران، در دانش آموزان دبیرستا

 در معرض خطر اعتیاد بودند.  

 اعتیاد به اینترنت و نوجوانان 

شدند اما عنوان افراد دارای اعتیاد به اینترنت شناخته می ساالن و دانشجویان به در مطالعات گذشته، اغلب، بزرگ 

منظور اهداف تحصیلی و سرگرمی شده است. ناپذیر زندگی برای نوجوانان به نت یک بخش جداییاخیراً که اینتر

گذاران شده است. ها از اینترنت، یک نگرانی برای والدین، روانشناسان، معلمان و سیاستازاندازهآناستفاده بیش 

 ساالن است.اینترنت در بزرگ  های بالینی اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، درست همانند اعتیاد بهویژگی 

ساالن است و دالیل  کند که میزان اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، دو برابر بزرگ دکتر یانگ در کتاب خود ذکر می 

های شناختی و  عاطفی  تر از همه اینکه نوجوانان تواناییمختلفی برای این موضوع برشمرده است. اول و مهم 

های اینترنتی  خاطر احساس رقابت و قدرتی که بازی  ضروری برای کنترل خود را ندارند. دوم اینکه نوجوانان به 

هایی که از  شوند و از طرفی آن هامیگونهبازی های سنی دیگر درگیر این کنند، بیشتر از گروه برای آنان فراهم می 

که نوجوانانی  طوری کنند در معرض خطر بیشتری برای اعتیاد به اینترنت هستند به اینترنت برای بازی استفاده می

دهند. عامل  ه در معرض خطر باالی اعتیاد به اینترنت هستند دو برابر نوجوانان عادی بازی اینترنتی انجام می ک

دیگری که با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان کشورهای آسیایی در ارتباط است، زندگیپراسترس  با فشار تحصیلی  

ای در مدارس  برنامه هایفوق پردازند و فعالیت رسی می های دباال است چراکه نوجوانان در  مدرسه تنها به فعالیت 

راه فرار بزرگ از فشار و استرس  ندارند زیرا امتحانات ورود به دانشگاه خیلی رقابتی است. و بنابراین اینترنت یک 

به  ترین گروه هدف برای پیشگیری از اعتیاد تحصیلی برای نوجوانان است. و با توجه به دالیل فوق، نوجوانان مهم 

 اینترنت هستند.  

درصد از دانش آموزان پس از استفاده زیاده از حد از   58( در تحقیقات خود دریافت که 1996عالوه، یانگ )به 

طورفراوان ای کاهش و میزان  هابهاند و نمرات آن های مطالعه خود دچار افت شدید شدهاینترنت در عادت 

عنوان یک ابزار ایده آل آموزشی  های زیاد، اینترنت به ل قابلیت یافته است. اگرچه به دلیهاافزایشهایآنغیبت



های  جای انجام فعالیت خالقانه، اغلب در سایتهای نامربوط، اتاق شده است، اما متأسفانه دانش آموزان به شناخته

 ارند. افزارهای بازی اینترنتی سروکار دپردازند و با نرم وگذارمی های دوستی اینترنتی به گشتگپ، سرویس 

در ایران نیز گرایش نوجوانان و جوانان به اینترنت باالست و بسیاری از آنان برای همراه شدن با این دوست مجازی  

 برند.ای از اتاق خود پناه می به گوشه 

 مرحله اعتیاد واقعی    -3زیادشدن ساعت مصرف   - 2تداوم استفاده   -1: مراحل اعتیاد به اینترنت

 ت انواع اعتیاد به اینترن

 های اینترنتی اعتیاد به بازی  •

 های اینترنتی اعتیاد به ارتباط  •

 آوری اطالعاتاعتیاد به جمع  •

 اعتیاد به وبگردی  •

 اعتیاد به چت •

 اعتیاد به خرید اینترنتی  •

 

 

 های اعتیاد  به اینترنتعلل و ریشه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از علل اعتیاد به اینترنت می 

کاری  تواند بفهمد شخصی که به اینترنت متصل است،چه کسی است و یا مشغول چه نمی گمنامی: کسی  -1

 است.

 راحتی و آسودگی استفاده از اینترنت -2

 استفاده از اینترنت راه فراری از مشکالت روزمره است.    -3



 های عصبی افسردگی، اضطراب و ناراحتی  -4

 گردان اعتیاد به داروهای روان  -5

 بط سالم اجتماعیناتوانی فرد در برقراری روا -6

 گروه سنی نوجوانان و جوانان  -7

 تنهایی و روابط سرد خانوادگی -8

 عالئم اعتیاد به اینترنت 

 منظور حفظ رضایتمندی.نیاز به افزایش ساعات کار با اینترنت به  -1

 بروز دو عالمت یا بیشتر از عالئم زیر در طول چند روز یا یک ماه پس از قطع ارتباط با اینترنت  -2

 ی و بدنی قراری ذهنبی -

 اضطراب -

 گذرد. افکار وسواسی در مورد اینکه در اینترنت چه می  -

 پردازی و رؤیا در مورد اینترنت. داشتن خیال -

 حرکات ارادی و غیرارادی انگشتان دست برای تایپ کردن. -

 زمانی است که فرد از ابتدا قصد داشت.زمان استفاده از اینترنت بیشتر از مدت  -3

 ناموفق برای کنترل رفتار.تمایل مداوم یا کوشش  -4

های مربوطه، کوشش برای بهدست آوردن  صرف وقت فراوان برای امور مرتبط با اینترنت)خریدن کتاب -5

 های جدید و ...(. آدرس 

 کاهش فعالیت اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت.  -6

 تداوم استفاده از اینترنت باوجود آگاهی از آثار منفی آن.  -7

 



 

 پیامدهای اعتیاد به اینترنت 

کنند. اگر  خطر است. اما این مهم است که افراد چگونه از آن استفاده می طرف و بی خودابزاری بیخودی اینترنت به 

از اینترنت استفاده صحیح، مناسب و مثبت شود، این رسانه به توسعه جامعه منجر خواهد شد. در غیر این صورت،  

کند. اعتیاد اینترنتی  ها به آسیب تبدیل می عه و افراد آن به بار خواهد آورد و فواید آن مشکالت زیادی را برای جام

های مثبت، مانند کاربردهای علمی، آموزشی و ارتباطی،  گیر و جهانی است. استفاده از اینترنت باوجودجنبه همه

فاده کنترل نشده از رایانه و اینترنت که  آورد. استویژه برای نوجوانان و جوانان به ارمغان می پیامدهای منفی نیز به 

 دهند.زند، ازجمله مشکالتی است که روان شناسان درباره آن هشدار می سالمت جسمی و روانی فرد آسیب می به 

 پیامدهای جسمی اعتیاد به اینترنت

 درد مچ دست •

 سو تغذیه  •

 نداشتن تحرک و به دنبال آن افزایش وزن  •

 اختالل خواب  •

 میگرن •

 خوابیمرکز به دلیل کم ناتوانی در ت •

 خستگی بیش اندازه در بدن  •

 خشکی و درد چشم، کاهش دید  •

 کمردرد  •

 دردهای عضالنی پراکنده  •

 بهداشت ضعیف •

ها های ویدئویی و همچنین خرید تجهیزات )هدست، میکروفن، باندها، بازیصرف هزینه زیاد برای بازی  •

 و...( 



 

 روانی-پیامدهای اجتماعی

 افت تحصیلی  •

اند های مطالعه خود دچار افت شدید شده نیمی از دانش آموزان پس از استفاده افراطی از اینترنت در عادت بیش از  

 یافته است.ها در مدرسهافزایشهایآنطورفراوان ای کاهش و میزان غیبت هابههایآن و نمره 

 های اجتماعیکاهش روابط و فعالیت  •

کند و بر روابط اجتماعی آنان با دیگران  گیر و تنها تبدیل می ها را به افرادی گوشه اعتیاد اینترنتی، انسان

شوند. ازحد درگیر روابط مجازی می شوند، معموالًبیش گذارد. افرادی که معتاد به گپ زدن اینترنتی می تأثیرمی 

 گیرد. دوستی اینترنتی خیلی سریع اهمیت و جایگاه روابط خانوادگی و دوستان قدیمی را می 

 

های خانوادگی از  گیری، احساس نیاز به تنها بودن و فراموش کردن مسئولیتتر با خانواده، گوشه صرف زمان کم

 دیگر پیامدها در این دسته است.



 پرخاشگری •

 ازحد خشونت بیش •

 افسردگی  •

 فقدان سالمت عاطفی و معنوی •

 های شخصی شکست در انجام وظایف و مسئولیت •

 

 

 

 

 اند اعتیاد به اینترنت داشتههای واقعی از زندگی افرادی که داستان

 پرتشدندردریا

ایبسیارجالبشد. سالگذشتهیکگردشگرکهدرحالبازدیدازاسترالیابوددچارحادثه 

رویبهاسکلهرفتهبودتصمیمگرفتتاباگوشیسریبهاینترنتوآخریناخباربزندامادرهمینحینکهغرقتل اینخانمکهبراییکپیاده

فنهمراهخودشدهبودازدیواراسکلهبهآببسیاریخاقیانوسافتاد. 

عنوانحاضرنشدتلفنشرارهاکند هیچخوشبختانهافرادحاضرسریعبهداداورسیدندونجاتشدادندامانکتهجالباینجاستکهاوبه

 سازنجاتپیداکردنبازهمبهسراغتلفنشرفت. وپ

 پناه بردن به توالت!!! 



داستانی دیگر مربوط به یک نوجوان ایرانی است که استفاده زیاده از حد از اینترنت داشت. وقتی از او در  

ار  مانم، انگ وقتی مدتی هرچند کوتاه از اینترنت دور می "گونه پاسخ داد: مورداستفاده از اینترنت سؤال شد، این

ها به  های والدینم و پنهان کردن از آن که برای رهایی از سرزنش طوری افتدبه چیزی مانند خوره به جان من می 

 . "شومتوالت خانه پناه آورده و در آنجا با گوشی موبایل خود به اینترنت وصل می 

 

یابیم که  اینترنت است، درمی  های فوق که تنها چند نمونه از استفاده مفرط و اعتیادگونه از با توجه به داستان 

تواند عواقب زیانباری  اعتیاد به اینترنت مشکلی جدی برای نوجوانان در سراسر جهان و ازجمله ایران است که می 

خوابی و ضعف بینایی گرفته تا افت تحصیلی و مشکالت مدرسه که تأثیر جدی بر  از مشکالت جسمی مانند بی 

کنند، به دنبال داشته باشد.  توسطه که خود را برای ورود به دانشگاه آماِمی آینده نوجوانان مخصوصاً در مقطع م

رسد. در  بنابراین آگاهی از راهکارهایی برای شیوه صحیح استفاده از اینترنت توسط نوجوانان ضروری به نظر می 

 شده است.ترین این راهکارها اشارهای از مهم زیر به پاره 

 

 

 

 

 

 

 تجربیات خود در مورداستفاده زیاد از اینترنت و مشکالتی که برای شما به وجود آورده است را بنویسید؟   

 

تکلیف  

جلسه  

 بعد 



 

 

 

 

 

 

 چه باید کرد؟ )شیوه صحیح استفاده از اینترنت( 

 روی است.حل کار، اعتدال و میانه های زندگی، راهمانند اکثر لذت

زمانی که صرف فکر کردن در  شود و یا زمانی که پشت رایانه صرف می الگوهای استفاده افراطی را بشناسید، مدت

 شود، یک عالمت کلیدی است.های مربوط به اینترنت می مورد اینترنت یا فعالیت 

رویه از اینترنت توسط شما شده است و مشکل زیربنایی را حل  از خود سؤال کنید که چه چیزی باعث استفاده بی 

 کنید و از آن فرار نکنید. 

ت، منع کامل دسترسی به اینترنت الزم نیست. بلکه ایجاد ساختاری که به  در صورت بروز عالئم اعتیاد به اینترن

تواندمفید واقع شود. باید خود را  کاهش تدریجی دسترسی به اینترنت تازمانیکه به یک مرز اعتدال برسید، می 

 وی را. گیرد و نه اینترنت توانمند کنید زیرا فرد توانمند باعزت نفس باال، اینترنت را در کنترل خود می 

تواند بر هر ناهنجاری غلبه کند و آن  هرگز از این نکته غافل نشوید که اراده انسان، نعمت بزرگ الهی است که می 

را در اختیار گیرد. اگر با دیدی منطقی نسبت به اینترنت بنگریم و فقط در حد ضرورت و پیشرفت زندگی از آن  

ای از اوقات فراغت ما  د آن وارد زندگی ما شود و بخش عمدهدهیم همه مطالب خوب و باستفاده کنیم، اجازه نمی 

را به خود اختصاص دهد و اگر چنین امری محقق شود از خطر اعتیاد اینترنتی که بازدارنده انسان از رشد و ترقی  

 است، در امان خواهیم ماند.

 

 کند. ندایی در درون شما، شمارا وادار به انکار اعتیادتان می

 به نظر شما برای استفاده درست و بهینه از اینترنت چه کار باید کرد؟ 

چکار کنیم که عالوه بر استفاده از فواید و کاربردهای  اینترنت، از  

آن در امان باشیم؟و در واقع در حد نیازمان از  مضرات استفاده زیاد از 

 اینترنت استفاده کنیم؟؟ 



تیادها، گاهی بعضی افراد معتاد به اینترنت حاضر به قبول کمک برای مشکل خود نیستند و حتی  همانند دیگر اع

گردند. برای اینکه متوجه شوید که آیا شما نیز جزو آن دسته از افراد هستید، به  منکر اعتیاد خود از بیخ و بن می 

دفاع از خود در برابر هجوم انتقاد اطرافیان یا  جمالت زیر نگاه کنید. آیا به نظرتان آشنا نیستند؟ آیا شما نیز برای 

 کنید؟کنند، استفاده می ندای درونتان که به شما در رابطه با اینترنت انتقاد یا اعتراض می 

وگوها فقط به سری نوشته  ها و گفت این چت "،  "بذارین، کاری که با کامپیوتر انجام میدم به خودم مربوطه  تنهام"

ها اگه مدتی رو توی چت روم "، "وقت باعث بروز احساس یا مشکلی نمیشنهستن و هیچو کلمات توی کامپیوتر 

من فقط چند ساعت کمتر خوابیدم، این زمان به هر  "، "عادی باشم و کار خاصی انجام ندم، هیچ اشکالی نداره

 . "صورت هدر می رفت

 استفاده بهینه از زمان و فرصت

مان طوالنی پای اینترنت به نفع شماست یا به ضررتان؟ و آیا  زای با خود فکر کنید آیا صرف مدت لحظه  -1

صرفه است؟ به یاد داشته باشید مسنجرها همیشه آنالین هستند،  به هزینه آن مقرون 

های جمعی همیشه هستند و بهتر هم خواهند شد، سایت هایدستهیابی و گروه هایدوستدهنده سرویس

 زمان و فرصت شماست که دیگر قابل بازگشت نیست. تفریحی همیشه برقرار خواهند بود اما این

 اید؟کارهاییکرده بهایتان را صرف انجام چه با خود بیاندیشید وقت گران 

توجه در زندگی شما داشته  ایقابلبه یاد داشته باشید کارهایی ارزش وقت صرف کردن دارند که ثمره 

اید که باعث اید؟ آیا چیزی بهدستآورده اندهباشند. حال به گذشته برگردید، چه مدتی را در اینترنت گذر

 خوشی شما باشد.دل 

ها بنویسید  آوردید همراه با پنج مورد از معایب آن پنج مزیتی که از استفاده روزانه از اینترنت به دست می  -2

 ها به دیگری ارجحیت دارد. یک از آن تا بهببینیدکدام 

های ز رایانه چشمان شمارا ضعیف و ناراحتی در قسمت به جسم و روانتان استراحت بدهید. استفاده زیاد ا -3

گیر به شما  بعدی و گوشه کند و رفتاری یک مچ دست، انگشتان، ستون فقرات و گردن و پاها را بیشتر می 

دقیقه کار با   30دهد. پس از هر نفس شما در زندگی اجتماعی را نیز  تغییر می دهد و حتی اعتمادبه می 

راه بروید. برای استراحت دادن به چشمانتان، در محیطی روشن کارکنید و هنگام  رایانه برخیزید و کمی 

 دقیقه به محلی خیره شوید، کمی پلک بزنید و بعد شروع به کارکنید. 10کار با رایانه هر  

ریزی زمان استفاده از اینترنت را در  ریزی کنید و سعی کنید در این برنامه برای اوقات فراغت خود برنامه  -4

 تر قرار دهید. هایپایینیت اولو



جمعی باعث هایدستهجمعی روی بیاورید. تفریح هایدستهبا دوستان خود قرار مالقات بگذارید و به تفریح -5

مدت در  گیری ناشی از حضور طوالنیشود تا شما رفتار اجتماعی صحیح را جایگزین رفتار گوشه می 

 اینترنت کنید. 

 زندگی خود استفاده کنید از اماکن دیدنی و تفریحی محل  -6

های مختلف )تلگرام،  وگو در برنامه ها زود بخوابید. وقت خودتان را صرف دانلود رایگان  یا گپ و گفتشب -7

 های اوقات فراغت خود برسید.واتس آپ و ...(نکنید تا صبح بتوانید بانشاط کامل به برنامه 

ای  خواهیدهزینه نام کنید. اگر نمیردعالقهثبت رشتهموهای ورزشی مراجعه و در یک ورزش کنید. به باشگاه  -8

 روی کنید.پرداخت کنید کمی نرمش و پیاده

کرده و بخوانید.  هاتهیه فروشی ها و کتابهایموردعالقه خود را از کتابخانهمطالعه کنید. جدیدترین کتاب -9

 اما سعی کنید پیرامون کامپیوتر و اینترنت نباشد.

زمان معینی )مثالً یک هفته(، زمان استفاده از  تعیین کنید و طی مدتسعی کنید برای خود حدومرز -10

ساعت در روز( برسید و برای این کار یک برنامه در    2تدریج کاهش داده تا به زمان معینی )مثالً  اینترنت را به 

اجرای آن   اتاق خود نصب کنید و در پایان هرروز زمان استفاده از اینترنت در آن روز را یادداشت کنید و به 

 پایبند باشید

های مختلف  وگو در برنامه ها زود بخوابید. وقت خودتان را صرف دانلود رایگان  یا گپ و گفتشب -11

 های اوقات فراغت خود برسید. )تلگرام، واتس آپ و ...(نکنید تا صبح بتوانید بانشاط کامل به برنامه 

نام کنید. اگر  ردعالقهثبت رشتهموهای ورزشی مراجعه و در یکورزش کنید. به باشگاه  -12

 روی کنید.ای پرداخت کنید کمی نرمش و پیاده خواهیدهزینه نمی

کرده و  هاتهیه فروشی ها و کتاب هایموردعالقه خود را از کتابخانهمطالعه کنید. جدیدترین کتاب -13

 بخوانید. اما سعی کنید پیرامون کامپیوتر و اینترنت نباشد.

زمان معینی )مثالً یک هفته(، زمان استفاده از  تعیین کنید و طی مدتسعی کنید برای خود حدومرز -10

ساعت در روز( برسید و برای این کار یک برنامه در    2تدریج کاهش داده تا به زمان معینی )مثالً  اینترنت را به 

اجرای آن   اتاق خود نصب کنید و در پایان هرروز زمان استفاده از اینترنت در آن روز را یادداشت کنید و به 

 پایبند باشید.

 

 

 



 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
   

تعداد  ایام هفته 

ساعات استفاده 

از اینترنت در 

 روز 

امروز چند 

ساعت بیشتر از 

شده حد تعیین

از اینترنت 

 استفاده کردم

امشب به  
خاطر استفاده از 
اینترنت چند 

دیرتر ساعت 
 خوابیدم

    شنبه

    یکشنبه 

    دوشنبه 

    شنبه سه

    چهارشنبه

    پنجشنبه 

    جمعه

 

 **دقت داشته باشید که در برنامه صفحه قبل استفاده غیردرسی از اینترنت مدنظر است** 

 

 

 

 



اید، اینترنت  تعیین نموده زمان مشخصی که در هرروز برای استفاده از اینترنت پس از سپری شدن مدت-11

دار برای نشان دادن اتمام زمان موردنظر استفاده  توانید از یک ساعت زنگ را کنار بگذارید. برای این کار می 

ها در محلی دورتر از خود قرار دهید تا مجبور شوید برای خاموش کردن آن اینترنت  کنید و بهتر است که آن 

د از یکی از اعضای خانواده بخواهید که این زمان را به شما گوشزد کند.  توانیرا کنار بگذارید و یا حتی می

 کنند، استفاده کنید. زمان معینی سیستم را خاموش می هایی که پس از مدت توانید از برنامه همچنین می 

اینترنت( برای خود  در صورت اجرای برنامه فوق و رسیدن به هدف موردنظر )کاهش تدریجی زمان استفاده از  -12

 پاداشی در نظر گرفته و خود را تشویق کنید. مثالً برای خود یک هدیه بخرید، با دوستانتان به گردش بروید و... 

طور مثال خود را از دیدن فیلم  ها برای خود مجازات تعیین کنید به ویا حتی در صورت عدم اجرای آن 

زمان مجاز استفاده از اینترنت در روز بعد را کم کنید  ت تان محروم کنید و یا نیم ساعت از مد موردعالقه 

 و...

 )در نظر داشته باشید که باید خود را ملزم به اجرای برنامه کنید و به آن پایبند باشید.( 

جای نشستن پشت  توانیدبه های جایگزین مفید است. فهرستی از کارهایی که می تهیه فهرستی از فعالیت  -13

شوید که  ا تهیه کنید و روی مانیتور رایانه بچسبانید. به این شکل متوجه می تان انجام دهید ررایانه

 ها باید برای شما جذاب باشند.تری هم برای انجام دادن وجود دارد. این فعالیتکارهای مهم 

کنید رابامحبت دوستان و همراهان  محبت و پشتیبانی که از طرف دوستان مجازی یا اینترنتی دریافت می   -14

وجه قابل قیاس با دوستان  هیچایگزین کنیدچراکه لذت محبت و همراهی با دوستان واقعی به واقعی ج

 مجازی نیست. 

 احساس خود را بشناسید  -15

قبل از اینکه به دنیای  "احساسات خود را قبل از آنالین شدن، موردبررسی قرار دهید، برای این کار جمله   -

هایی که معموالً رایج هستند، شامل  ک بگیرید. پاسخکم"کنممجازی اینترنت وارد شوم، احساس ..... می 

  "احساس خسته بودن، تنهایی، بدبختی، افسردگی، دلواپسی، خشم، استرس "هایی مثل: احساس 

 باشند.می 

کمک    "کنمشوم، احساس ...... می ام وارد می وقتی در فعالیت اینترنتی موردعالقه   "در مرحله بعدی، جمله   -

نفس،  آرامش، هیجان، شادی، اعتمادبه  "معموالً رایج هستند، شامل احساس هایی که بگیرید. پاسخ

شایستگی و لیاقت، کمال، احترام، خونسردی، مورد عشق و عالقه قرار گرفتن، موردحمایت قرار گرفتن،  

 باشد.می  "لذت و امیدواری



مان مشارکت در  با شناخت پیدا کردن نسبت به احساسی که در هنگام آغاز استفاده از اینترنت و ز 

کنید  وضوح ببینید که از چه چیزی در زندگی حقیقی فرار می توانیدبه هایموردعالقهخوددارید، می فعلیت

و در پی به دست آوردن چه چیزی در دنیای مجازی هستید. از این به بعد هر بار که شما تصمیم به  

گیرید، با حق انتخاب  موضوعات زندگی می استفاده دوباره از اینترنت برای به دست آوردن یا فرار کردن از  

 شوید.مواجه می 

اید را به دنیای  ها و ارتباطات مجازی پیدا یا آغاز کرده های خود در گروه خصوصیات و رفتاری که در تجربه -16

طبع، باهوش و مهربان هستید، تالش کنید  طور مثال اگر در فضای اینترنتی و مجازی شوخ واقعی منتقل کنید به 

 گونه باشید.زندگی واقعی نیز همین در 

خود را در هنگام ارتباطات دنیای واقعی ، با همان رفتارها و خصوصیاتی تصور کنید که در زندگی مجازی مواجه  

 اید.شده

احساساتومشکالتخودراپیداکنید  -17چرا این قسمت همه ب هم چسبیده

:تغییرمحل   همچونهایحساسزمانیره .ممکناستکشیدهشدنشمابهسمتاینترنتناشیازاحساساتیباشدکهدردو

ها،صحبتباکساننظرازنوعآن هابرایمواجههباایناحساسات،صرفزندگی،تغییرروابطعاطفیومقاطعتحصیلیباشدبهترینراه 

 حل سودمندی خواهد بود. ها نیز راه عالوه نوشتن درباره آن ها اعتماد دارید، است.بهی که به آن 

 هاییادآوریدرستکنید کارت -18

 .  ترینمشکالتیکهاعتیادشمابهاینترنتبرایتانبه وجود آوردهاست راایجادکنید پنجموردازبزرگ فهرستیاز

 لیستدیگریازپنجموردازفوایدی کهقطعاستفادهافراطیبرایشمابه وجود آوردهاست راایجادنمایید.

خودداشتهباشید.زمانیکهدردوراهی  همراهها رابررویکاغذیادداشتنماییدواینفهرست

ناززندگیواقعیوپناهبردنبهفضایمجازییاانجامکارهایمفیدوبهتردیگرقرار  انتخاببینفرارکرد

 گرفتید،بهکارتخودنگاهکنیدتابهشمایادآوریکندکهازچهچیزهاییقصددوریکردنداریدوقصدرسیدنبهچهمواردیرادارید.

خوا،کم هایشغلییادرسی،دورییانادیدهگرفتندوستانواقعیهامؤثراست،ازدستدادنموفقیت ازجملهمواردیکهاینترنتدرآن

خوابی،دوریومواجهنشدنبااضطرابازمسائل مهم هست. بییابی

هایتازهبراحلفوایددوریازایناعتیادنیزایجادموقعیتبرترشغلییادرسی،استراحتبهتر،توجهبهروابطاجتماعیوپیداکردنراه 

 باشد.یرهاییازاسترسمی



یک کپی از دستورالعمل فوق برای اینکه به آن وفادار بمانید در اتاقتان و جایی که در معرض دید است، نصب  -19

 کنید.

 

 

 

 

ها آید که آیا ما واقعاًباوجودآن این سؤال پیش می توانیم زندگی کنیم اما  کنیم که بدون تکنولوژینمی ما احساس می

 کنیم. تکنولوژی مفید است اما بدون تأثیرات منفی روی سالمتی و خوب بودنمان. خوب زندگی می 

 

صورت پنهانی و مرموزانه اقدام به  ها که به ها و فناوری ای از برنامه : گونه "افزارهای جاسوسی در اینترنتنرم "

کنند تا پس از پردازش،  از سیستم کاربر نموده و این اطالعات را به مقصد خاصی ارسال می  آوری اطالعاتجمع

های مخرب بر روی سیستم کاربران،  عملیات گوناگونی بر روی سیستم قربانی انجام شود و یا با افزودن فایل 

ابزار برای کاربر مزاحمت   ها را از طریق اینترنت جستجو کرده و با تبلیغات سایت و نمایشاطالعات وبگردی آن 

 کنند.ایجادمی 

 های ایمنی برای نوجوانانتوصیه 

 هرگز اسم، آدرس، شماره تلفن و اطالعات شخصی خویش را آشکار نکنید.  •

 عکس خود را از طریق اینترنت یا پست الکترونیکی برای کسی ارسال نکنید.  •

 مالقات نگذارید.  کنید تماس تلفنی و یا قرارباکسانی که در اینترنت مالقات می  •

 نام نکنید. بدون اجازه والدین دستور خرید ندهید یا برای پیشنهادی مجانی ثبت  •

 رمزهای عبوری خود را برای شخص دیگری فاش نکنید.  •

 

 

 هایی برای کاهش عوارض جسمانی استفاده زیاد از اینترنتتوصیه 

هدف از تمرین ها و توصیه های باال این نیست که محیط اینترنت  

ید. بلکه از این پس می توانید استفاده حساب شده تری  را ترک کن

 نسبت به دنیای مجازی داشته باشید.

 



 .مترباشد سانتی  71تا   45فاصله صفحه نمایشگر و چشم باید از   •

 .ه نمایشگر رایانه بهتر است کوچک باشد صفح •

 .نور صفحه نمایشگر کم باشد  •

 .ها باید مسلط به صفحه رایانه باشد چشم •

 .روشنایی اتاق به نحوی تنظیم گردد که زنندگی نور صفحه رایانه به حداقل برسد  •

 .ی نمایشگر از پوشش استفاده شودبرای صفحه  •

 .وسیله صندلی حمایت شودپشت،به •

 .زانوها فشار وارد نشودبه عقب  •

 .درجه نباشد  90زاویه بین ساق پا و ران بیش از  •

 تجهیزات مناسب )صندلی راحت،میز ثابت( در محل کار با رایانه و اینترنت وجود داشته باشد. •

 

 

 



راوان و  تواند مضر بودن و دشمن بودن اینترنت را برساند. اینترنت با امکانات فوجود امکان اعتیاد به اینترنت، نمی 

رویه و عدم آگاهی  تر کرده است پس این ما هستیم که با استفاده بی سودمندی که دارد زندگی را برای انسان آسان

 ایم.از شیوه صحیح استفاده از اینترنت، زمینه بروز مشکالتی را در زندگی خود به وجود آورده 

 

 

 

 

 

 

 راهکارهای باال را تا جلسه بعد انجام دهید؟  

 یک راهکار که به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده درست و بهینه از اینترنت است، را بیان کنید؟  

 منابع

 منابع فارسی 

، تهران: انتشارات آوای  1392بیدی ف، کارشکی ح، اعتیاد به اینترنت)از دیدگاه روانشناسی(. چاپ اول،  -1

 نور.

 ، تهران: انتشارات کتاب سبز. 1392شعیبی ف، اعتیاد به اینترنت. چاپ اول،  -2

،  1391مسعودنیا ا. اعتیاد به اینترنت و خطر اختالالت خواب در نوجوانان. مجله پژوهش در علوم رفتاری   -3

10( ،5  :)350-362 . 

اصفهان. مجله علوم   پیرزاده آ، ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان علوم پزشکی -4

 . 58-52(:1) 13،  1391پزشکی زاهدان 

قاسم زاده ل، شهریاری م، مرادی آ، شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران با اعتیاد و   -5

بدون اعتیاد در مولفه های تنهایی، اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی. مجله دانشگاه علوم پزشکی  

 . 40-32(: 1)2تبریز،  

 

تکلیف  

جلسه  

 بعد 

 یک روز بدون اینترنت 
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گویه لیکرتی پنج قسمتی است که    20( می باشد. این ابزار دارای  YIATپرسشنامه اعتیاد به اینترنت یونگ )

دارای سواالتی درباره میزان تجربه مشکالت کاربران با توجه به استفاده بیش از اندازه از اینترنت است. به هر  

پاسخ نمره ای اختصاص یافته است و هنگامی که نمرات ارزشگذاری شوند، این نمرات با هم جمع می شوند.  

، کاربران عادی  49-20است. تحلیل این پرسشنامه به این صورت است که نمرات بین  100یشینه این نمرات ب

اینترنت را نشان می دهد که برخی مواقع وقت زیادی را صرف جست و جو در اینترنت می کنند اما در استفاده  

که برخی اوقات به علت استفاده از  افرادی را نشان می دهد  79-50از اینترنت بر خویش کنترل دارند. نمرات 

بیانگر افرادی است    100-80اینترنت با مشکالتی مواجه می شوند و اعتیاد متوسط به اینترنت دارند و نمرات 

که اعتیاد شدید به اینترنت دارند و استفاده بیش از اندازه از اینترنت مشکالت جدی را در زندگی آنان ایجاد  

نترنت را در زندگی خویش دریابند و به دنبال راهکارهایی باشند. بر این اساس در این  کرده است و باید تاثیر ای

 و باالتر به عنوان نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت به مطالعه وارد می شوند.   50مطالعه نوجوانان با نمرات 

ان پرخاشگری در  است که جهت تعیین میز 2بخش سوم، پرسشنامه خود گزارش دهی پرخاشگری باس و پری 

عبارت و چهار زیر   29این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل   افراد تحت مطالعه به کار می رود. 

  (.H(، و خصومت) A(، خشم)VA(، پرخاشگری کالمی)PA) فیزیکیمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری 

عبارت را به خود اختصاص می دهند.   8و    7،  5  ،9عبارت، هریک از زیر مقیاس های گفته شده به ترتیب  29از 

(، نه شبیه  4(، تا حدودی شبیه من است)5در این آزمون از مقیاس لیکرت پنج تایی از: کامالً شبیه من است )

(استفاده شده  1(،  تا به شدت شبیه من نیست)2(، تا حدودی شبیه من نیست)3من است نه شبیه من نیست)

رت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات  به صو 16و  9است.دو عبارت 

 زیرمقیاس ها بدست می آید و نمره باالتر نشاندهنده پرخاشگری بیشتر است. 

 :  روایی و پایایی ابزار

 
2-Buss and Perry's Aggression Questionnaire  



پژوهش مسعودنیا،  در روایی و پایایی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در چندین مطالعه در ایران انجام شده است  

به دست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه   0/88پایایی آزمون با استفاده از روش آلفا کرونباخ، برابر با 

به دست آمد   0/81و   0/88ناستی زایی به ترتیب  دارد. به عالوه پایایی در مطالعه قاسم زاده و همکاران و

(Masoudnia, 2013 .) 

بررسی شد که برای بررسی   1386روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری در مطالعه سامانی در سال  

همسانی درونی عوامل گوناگون به دست آمده از تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل  

و   0/83 ,0/79 ,0/77به شده که به ترتیب برای عوامل خشم، پرخاشگری، رنجیدگی و بدگمانی برابر بامحاس 

 (.   Samani,2008بود ) 0/78بود. ضریب پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی برابر با  0/70

- Masoudnia, E. (2013) ‘Internet addiction and risk of sleep disorder among 

adolescents’, Journal of Research in Behavioral Sciences, 10(5), pp.350-362. 

Samani S. (2008) ‘Study of realibility and validity of Buss and Perry’s 

questionaire’, Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 13(4), pp.359-

365. 
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      بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.  1

اگر برای دفاع از حقوقم الزم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم   2

 کرد. 

     

وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می   3

 خواهند.

     

      دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم. وقتی با  4

      وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.  5

وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدالل   6

 کنم. 

     



      دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.  7

گاهی اوقات،نمیتوانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر،کنترل   8

 کنم 

     

      من خُلق مالیمی دارم.  9

      در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم. 10

      تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.  11

      ولی به آسانی آرام می شوم. سریع عصبانی شده،   12

      اگر شدیداً خشمگین شوم، ممکن است به دیگران صدمه بزنم. 13

وقتی مردم مرا آزار می دهند،شاید به آنها بگویم که چه فکری درباره آنها   14

 میکنم 

     

      گاهی حسادت می کنم.  15

      کننده ای بیاورم. نمی توانم برای آسیب زدن به افراد، دلیل قانع  16

      گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.  17

      به سختی خشمم را کنترل می کنم.  18

      وقتی نتیجه نمی گیرم، رنجشم را نشان می دهم.  19

      گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند. 20

      مخالف با دیگران می بینم. اغلب خودم را  21

      اگر کسی مرا بزند، من هم او را می زنم.  22

      گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم. 23

      به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.  24

دست به گریبان  تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند،و ما  25

 شده ایم 

     

      می دانم که »دوستان« پشت سرم صحبت می کنند. 26

      دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.  27

      گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.  28

      کمی بیشتر از دیگران نزاع و زدو خورد می کنم.  29
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گاه  بندرت سوال               ردیف

 گاهی

به  غالبا

 کرات 

 همیشه 

 

1 

تا چه اندازه درمی یابید بیشتر از آنچه که قصد داشته اید در اینترنت بوده 

 اید؟

     

 

2 

      تا چه اندازه به خاطر اینترنت اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

 

3 

تا چه اندازه برانگیختگی اینترنت را به صمیمیت با دوستان خود ترجیح 

 می دهید؟

     

 

4 

      تا چه اندازه روابط جدید با دوستان اینترنتی ایجاد می کنید؟ 

 

5 

تا چه اندازه افراد دیگری در زندگی شما شکایت از وقتی دارند که شما در 

 اینترنت صرف می کنید؟

     

 

6 

تا چه اندازه نمره یا کارهای مدرسه شما تحت تاثیر استفاده از اینترنت قرار 

 گرفته است؟

     

 

7 

تا چه اندازه ایمیلخود را قبل از انجام کارهای ضروری دیگر وارسی می 

 کنید؟

     



 
 

 

 

 

 

8 

تا چه اندازه کارایی شغلی یا سازندگی شما تحت تاثیر استفاده از اینترنت 

 قرار گرفته است؟ 

     

 

9 

تا چه اندازه وقتی کسی از شما می پرسد در اینترنت چه کار می 

 پنهان کاری به خود می گیرید؟کنیدحالت دفاعی یا 

     

 

10 

تا چه اندازه با افکار آرام بخش اینترنت جلوی افکار ناراحت کننده زندگی 

 خود را می گیرید؟

     

 

11 

      تا چه اندازه ایی بیشتر از هر کاری به فکر دوباره  رفتن به اینترنت هستید؟

 

12 

اینترنت خسته کننده،تهی و بی لذت تا چه اندازه ایی از اینکه زندگی بدون 

 خواهد بود ترس دارید؟

     

 

13 

تا چه اندازه وقتی کسی در هنگام تماس با اینترنت مزاحم شما می شود به 

 او می پرید، فریاد می کشید یا می رنجید؟

     

 

14 

تا چه اندازه به خاطر اینکه تا دیروقت در اینترنت هستید خواب خود را از 

 دهید؟دست می 

     

 

15 

تا چه اندازه در مواقعی که در اینترنت نیستید مشغولیت فکری یا تخیل به 

 اینترنت رفتن دارید؟

     

 

16 

تا چه اندازه وقتی در اینترنت هستید به خودتان می گویید فقط چند 

 دقیقه دیگر؟

     

 

17 

کم کنیداما تا چه اندازه سعی دارید میزان وقت صرف شده در اینترنت را 

 موفق نمی شوید؟

     

 

18 

تا چه اندازه سعیمی کنید میزان وقت صرف شده در اینترنت را از دیگران 

 پنهان کنید؟

     

 

19 

تا چه اندازه در اینترنت بودن را به  بیرون رفتن با دیگران ترجیح می 

 دهید؟

     

 

20 

افسردگی، کج خلقی و تا جه اندازه زمانی که در اینترنت نیستید احساس 

عصبانیت می کنید در حالی که این حالت ها با تماس با اینترنت از بین 

 می رود؟

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 


