ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﮔﺮ داﺋﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،از
اﻫﻤﯿﺖ آن ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ واﮐﺎوی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ،
ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (Compulsive Internet Useاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره
آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،زﯾﺮا از ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻻﯾﻞ ﺣﺬف اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﭼﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درک
ﺷﻬﻮدی آن ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﻃﯽ روز )و ﺣﺘﯽ ﺷﺐ!( داﺋﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﯿﮑﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻞ
ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺰﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻓﺮار از واﻗﻌﯿﺖ و اﻧﮑﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف وﺳﻮاﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﺘﻮارت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺼﺮف وﺳﻮاﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ روی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد و ﻧﻮع رواﺑﻂ

ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺆﯾﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ روز ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،رﻧﮓ و ﺑﻮی رﻓﺘﺎر
وﺳﻮاﺳﯽ را دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮﺳﺮی ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ و ﻓﻮروارد ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ وﻗﺖ ﻣﺎ را ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق را ﻇﺎﻫﺮا ً ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 15 :دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻮﭼﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدن اﻓﺮاد از ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن
اﮔﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﺸﻮد ،از ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﻮد و اﻓﮑﺎر ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ذﻫﻦ ﻣﺎ را از
ﮔﺮﻓﺘﺎری ذﻫﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،وﻟﻮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ!

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮔﺮوﻫﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻨﮕﺎﻣﺘﻮن راﻫﮑﺎری را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح در روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﺗﻌﺎرض« آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﯾﮏ ﻓﺮد و ﺑﺎورﻫﺎی وی ﻧﺎﻫﻢﮔﻮﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،وی دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻓﺮدی دروﻏﮕﻮﯾﯽ را ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ
ﺑﺪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺣﺮف دروﻏﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ وی
اﺳﺘﺮس وارد ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ،اﻓﺮاد رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد دﯾﮕﺮ دروغ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس را در ﭘﯽ دارد.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آنﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ،ﺗﻀﺎد در آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد اﺷﺨﺎص در ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻀﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﻮزش
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺻﻮﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری زاده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎور
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﺳﻮی آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺳﻮاس دارم؟
در آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ آزﻣﻮن اﮔﺮﭼﻪ از
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  psychcentral.comﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ »ﻣﻌﻤﻮﻻً« دو اﻣﺘﯿﺎز ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ »ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت« ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﻪﻧﺪرت«
ﺻﻔﺮ اﻣﺘﯿﺎز در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را درﺑﺎر ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽدﻫﺪ.
ردﯾﻒ

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪرت

1

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﺪ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؟

2

آﯾﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
اوﻗﺎت

3

آﯾﺎ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

4

آﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ درس ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﭼﺎر ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟

5

آﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪدﻧﺒﺎل رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

6

آﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﮐﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

7

آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎراﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟

8

آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ درس ﺷﻤﺎ
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

9

آﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ )ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام و (...ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

10

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻣﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ،آزرده ﯾﺎ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟

12

آﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ رﻫﺎ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟

آﯾﺎ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ،
13
دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ )ﻣﺜﻼ ً در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ(
14

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺮس را دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر،
ﺑﯽﻧﺸﺎط و ﭘﻮچ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

15

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻼﯾﻦ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ؟

 16آﯾﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﯾﺪ؟
17

آﯾﺎ در زﻣﺎن آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻮدن اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و درﺑﺎره آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﺪن ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮوم و ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ(.

18

آﯾﺎ ﺣﻀﻮر روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد؟

19

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟

20

آﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ،اﻓﺴﺮده ﯾﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺑﺸﻮد؟

اﻣﺘﯿﺎز  30و ﺑﺎﻻﺗﺮ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ً دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آن
را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  :29ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪای در ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﺿﺮر ﻧﺪارد.
اﻣﺘﯿﺎز  15ﺗﺎ  :19در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
اﻣﯿﺘﺎز  14و ﮐﻤﺘﺮ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
را روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه روزاﻓﺰون را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ
آورده ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ درﮔﯿﺮ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺗﺪﺑﯿﺮی
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﻣﺎ ﺷﻮد .ﺑﺪﺗﺮ از اﺗﻼف ﻋﻤﺮ،
اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ رﻓﺘﺎر وﺳﻮاﺳﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،

اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام و ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮔﺎه ﺑﯽارزش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آراﻣﺶ را از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ذﻫﻦ ﻣﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 14اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/are-network/7746/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7
%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%A9%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

