ػاليٌ ٗج٘د ٗ تشٗص اػتياد تٔ فضاي ٍجاصي

ٗبگشدي ٍذاًٗ ،چت ٍذاًٗ ،حض٘س آّاليِ ٗ پشعٔصّي دس فضاي شثنٕٔاي اجتَاػي تشاي عاػتٕاي ط٘الّي دس ط٘ه سٗص َٕگي اص
ٍصاديق اػتياد ايْتشّتي تٔ شَاس ٍيسّٗذ .ايِ اػتياد دس سّٗذي ّاخ٘دآگآ ،فشد سا اص ٍحيظ استثاطات طثيؼي اجتَاػي مٔ ششط ٗ الصٍٔ
شنوگيشي شخصيت اجتَاػي فشد اعت غافو ٍيمْذ.
ايْتشّت ٗ فضاي ٍجاصي اٍشٗصٓ تٔ جضء جذايي ّاپزيشي دس صّذگي ج٘اٍغ تششي تثذيو شذٓ اعت ،ماستشدٕاي تغياس ٍتْ٘ع ايْتشّت دس ػصش
حاضش ٗ اتذاع ٗ اختشاع فْاٗسيٕاي ّ٘يِ استثاط جَؼي اٍناّات تغياسي سا پيش سٗي افشاد دس دّياي ٍجاصي ٗ حتي دس صيغت جٖاُ ٗاقؼي
ايشاُ قشاس دادٓ اعت.
دس ساتطٔ تا آعيةشْاعي فضاي ٍجاصي ّيض تحقيقات تغياس گغتشدٓ اي ت٘عظ ماسشْاعاُ ٗ ٍتخصصاُ فضاي ٍجاصي ٗ سعأّ دس پايگإٓاي
ػيَي ٍؼتثش دّيا اّجاً شذٓ اعت.
تحقيقات دس ايِ صٍئْ ٌٕ شاٍ و ٍغائو مَي ،تشاي ٍثاه عشأّ اعتفادٓ اص ايْتشّت دس جٖاُ ٗ يا ٕش مش٘س تٔ ط٘س ٍجضا؛ ٗ ٌٕ ميفي
شاٍو تاثيشات ٗ آعية شْاعي فضاي ٍجاصي تش استثاطات اجتَاػي ،سفتاسٕاي فشدي ،تاثيشات تش سّٗذ جاٍؼٔپزيشي ٗ  ...ت٘دٓ اعت.
اص جَئ ٍغائيي مٔ دس ايِ گّ٘ٔ اص تحقيقات تغياس ٍشٖ٘د ٍيَّايذٍ ،ثحث اعتفادٓ ي فشاتش اص حذ اعتاّذاسد اص فضاي ٍجاصي ٗ قشاس گشفتِ
فشد دس ٍ٘قؼيت ٕاي ٍختيف ٍناّي ٗ صٍاّي تشاي اعتفادٓ اص ٗب ٍيتاشذ.
اػتياد ايْتشّتي ٗاژٓاي اعت مٔ اّذيشَْذاُ ايِ ح٘صٓ تشاي ت٘ضيح ايِ اٍش اص آُ اعتفادٓ مشدٓاّذ؛ اػتياد ايْتشّتي اٍشٗصٓ تيشتش دس ٍياُ
ج٘اّاُ ٗ ّ٘ج٘اّاُ سايج اعت ،يل تاصٓ ي عْي خاص ،مٔ تٔ دىيو ششايظ ٍحيطي فشإٌ شذٓ طثيؼتا تيشتش دس ٍؼشض اعتفادٓ اص ايْتشّت،
فضاي ٍجاصي ٗ شثنٕٔاي اجتَاػي قشاس داسّذ.
اّجَِ سٗاّپضشني آٍشينا ٍؼياسٕايي سا تشاي اػتياد ايْتشّتي ٗ ماستشاّي مٔ تٔ ايِ اٍش ٍثتال ٕغتْذ رمش ٍيمْذ مٔ تش طثق ايِ ٍؼياسٕا،
ٍؼتاد تٔ ايْتشّت تايغتي حذاقو عٔ ٗيژگي اص ٍ٘اسد  7گأّ صيش سا دس ط٘ه يل دٗسٓ ٍ 21إٔ داشتٔ تاشذ.
صشف صٍاُ تيشتشي دس فضاي ايْتشّت تٔ ٍْظ٘س سعيذُ تٔ سضايت اعت؛ دس ايِ ششايظ تا ٗج٘د صشف َٕاُ
 )2تحَو :ايِ ٍؼياس تٔ ٍؼْاي َ
ٍيضاُ ٗقتٍ ،يضاُ سضايت ٍْذي ماستش دس ٍقايغٔ تا سٗصٕاي قثو مَتش اعت ٗ ّياص تٔ صٍاُ تيشتشي داسد تا تٔ َٕاُ دسجٔ اص سضايت قثيي
تشعذ.
ٗ )1ج٘د دٗ يا چْذ ػالٍت مْاسٓ گيشي دس طي دٗ سٗص دس ٍآ ،تؼذ اص مإش اعتفادٓ اص ايْتشّت ٗ يا تشك ٍذاًٗ آُ .تشٗص ايِگّ٘ٔ ػالئٌ
سٗاّشْاختي ٍؼَ٘ال َٕشآ تا دسدٕاي فيضيني ٗ يا اختالالت دس ػَينشد اجتَاػي ،فشدي ٗ يا آٍ٘صشي اعت.
 ) ۳اص ايْتشّت تٔ ٍْظ٘س ٍخفي مشدُ تشٗص ػالئٌ سٗاّشْاختي ّاشي اص اػتياد ٗ يا اجتْاب اص ظٖ٘س ػالئٌ گ٘شٔگيشي اعتفادٓ ٍيش٘د.
 )۴اص ايْتشّت ،اغية دس دٗسٕٓاي صٍاّي ط٘الّيتش اص گزشتٔ ،اعتفادٓ ٍيش٘د.
 )۵حجٌ قاتو ت٘جٖي اص ٗقت صشف فؼاىيت ٕاي ٍشت٘ط تٔ ماستشي ايْتشّتي (تشاي ٍثاه ،متاتٖاي ايْتشّتي ،جغتج٘ي تٔسٗص سعاّيٕاي جذيذ
ٗب ،جغتج٘ي فشٗشْذگاُ ايْتشّتي ٗ غيشٓ) ٍيش٘د.
 )۶تٔ خاطش اعتفادٓ اص ايْتشّت ،اص فؼاىيت ٕاي ٌٍٖ اجتَاػي ،شغيي ٗ يا تفشيحي دعت مشيذٓ ٗ يا ماعتٔ ٍيش٘د.
 )7فشد تٔ دىيو اعتفادٓ ٍفشط اص ايْتشّت ،خطش فقذاُ سٗاتظ ٌٍٖ ،شغو ٗ ،فشصتٕاي آٍ٘صشي ٗ شغيي سا ٍيپزيشد.
اػتياد ايْتشّتي ٍَنِ اعت تٔ ط٘س ماٍال ّاخ٘دآگآ دس شخصيت فشد شنو گشفتٔ تاشذ ٗ ماستش دس تيخثشي اص آُ تٔ عش تشد.
ايِ گّ٘ٔ حاالت سفتاسي دس دساصٍذت تاػث تشٗص آعية ٕاي فشدي ٗ عپظ اجتَاػي تشاي ماستش خ٘إذ شذ ٗ ماستش سا ٍشغ٘ه ٗ عشگشً ٍحيظ
فاسؽ اص اجتَاع خ٘إذ مشد.
فضاي شنوگيشي شخصيت ٗ ٍحيظ اصيي جاٍؼٔپزيشي فشد ،دس ٗاقغ َٕاُ ٍحيظ دسُٗ خاّ٘ادگي ٗ عپظ اجتَاػي فشد ٍيتاشذ .تغياسي
اص حاالت ٗ عنْات سفتاسي افشاد دس مْشٕا ٗ ٗامْشٕاي تا اطشافياُ خ٘د تؼشيف ٍيش٘د ٗ شخصيت اجتَاػي فشد دس َٕيِ ٍقاطغ ٗ
تاصٕٓاي صٍاّي ٗ ٍناّي شنو ٍيگيشد.
اعتياد ايىتروتي در عصر حاضر براي بسياري افراد جايگسيه ارتباطات اجتماعي شذي است .ايه رووذ بً اخالل در شكمگيري
شخصيت فرد خواٌذ اوجاميذ ،شخصيتي كً بً طور راتي ويازمىذ برقراري ارتباط طبيعي و رو در رو با ديگران است.
اػتياد ايْتشّتي ّ٘ػي ٗاتغتگي جغَاّي ٗ سٗاّي دس فشد ايجاد ٍيمْذ ،ماستش َّيت٘اّذ تشاي عاػات ط٘الّي اص فضاي ٍجاصي تٔ دٗس تاشذ ٗ
اگش ٌٕ چْيِ ٍ٘قؼيتي پيش آيذ ،دائٌ دس فنش سايأّ شخصي خ٘د خ٘إذ ت٘د ٗ اص ىحاظ سٗاّي احغاط مَث٘د پيذا خ٘إذ مشد.

ٗبگشدي ٍذاًٗ ،چت ٍذاًٗ ،حض٘س آّاليِ ٗ پشعٔصّي دس فضاي شثنٕٔاي اجتَاػي تشاي عاػتٕاي ط٘الّي دس ط٘ه سٗصَٕ ،گي اص
ٍصاديق اػتياد ايْتشّتي تٔ شَاس ٍيسّٗذ.
ماستش ٍؼتاد تٔ ايِ ٍ٘اسد ّيض دس صّذگي سٗصأّ خ٘د تا ٍشنالتي ٍ٘اجٔ خ٘إذ شذ؛ تشاي ٍثاه اص تشخي فؼاىيتٕاي ٌٍٖ اجتَاػي يا شغيي ٗ
تحصييي دعت ٍيمشذ ٗ دچاس ّ٘ػي اختاله ٗ تي ّظَي دس سّٗذ تشّإٍٔاي جاسي صّذگي خ٘د ٍيش٘د.
دى يو تشٗص چْيِ ع٘ء ماستشدٕايي اص فضاي ٍجاصي ٗ دس ّٖايت اعتفادٓ ٕاي ٍفشط اص آُ شايذ تٔ ػذً مْتشه ٗ ماستشد صحيح ايْتشّت دس ٍياُ
افشاد جاٍؼٔ تاصگشدد ،اىثتٔ ماسمشدٕاي تغياس ٍتْ٘ع فضاي ٍجاصي سا ٌٕ دس تاثيش تش ايِ اٍش َّيت٘اُ ّاديذٓ گشفت.
مالً پاياّي دس ايِ ٍقاه رمش ايِ ّنتٔ ٍي تاشذ مٔ اػتياد دس اعتفادٓ ٗ ماستشد فضاي ٍجاصي ٍَنِ اعت دس سّٗذي ّاخ٘دآگآ ،فشد سا اص ٍحيظ
استثاطات طثيؼي اجتَاػي مٔ ششط ٗ الصٍٔ شنوگيشي شخصيت اجتَاػي فشد اعت غافو مْذ.

