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  دهیچک
 به شتاااتانروان روزافزون عالقه این  .دارد می بشت  شتاااتایی  اصتل  از یکی را انستانی هایانگیزه درباره  دانش روانی بهداشت 
 به، هستناد روانی مشتکال  دچار که کستانی خصتل  به اف اد در ما  دانش که اات  شتده ملجب  بشت  عملی و روزم ه  مستال 
 طبقه ه   در .اا   ف اوان و  مشهلد  بسیار انسانی  جلامع در رفنار اخنالفا  وجلد و اازش   عدم .یابد  افزایش مالحظه  قاب  طلر
 غی ه و مهادس  و پزشت  محصت ، کارگ  از اعم همه  ملرد در  بااب این .کااد می زندگی نامنعادلی اشتاا  ،جمعی یا  گ وه و

 دانسنن البنه .ندارد  ی نلصم روانی  ام اض  ب اب   در  انسانی  ف د هیچ  دیگ  عبار   به .دارد  وجلد روانی اخنالال   به ابنال احنما 
 به ماحصت  فقط روانی بهداشت  زی ا .نیست  کافی خلد  به خلد ،شتلد روانی ناخشتالدی  گ فنار اات  ممکن شتا   ه  ایاکه

 آن واتیع معاای به  پیشتگی ی ها اات .ناراحنی وقلع از پیشتگی ی  آن اصتلی هدف  بلکه  ،نبلده رفنار اخنالفا   عل  تشت ی 
 ماظلر  به رفنار اخنالال  درمان ب  عالوه و اات   ن ما  و اتالم  زندگی مکم  که  علاملی آوردن وجلد  به از باشتدمی عبار 

  عالقه  جهان کشتتلرهای  اتتای  ماناده نیز  ای ان  کشتتلر در اخی  هایاتتا  در روانی شتتدید های بیماری وقلع از جللگی ی
. با تلجه به نکا  اات  شتده  داده  نشتان روانی بهداشت   ام  و  م دم به جانب از هم و دولنی مقاما   ط ف از هم ماصتلصتی

اشتاره شتده، در پی یافنن پااته به این اتپا  پیوهشتی اات  که نقش ب نامه دراتی دوره منلاتمه در اتالم  و بهداشت  
  -پیوهش حاضت  ب  ااتاس روش گ دآوری داده ها، از نلع تحقیقا  تلصتی ینلجلانان که آیاده اتازان جامعه هستناد، چیست   

  هایشتتبکه که ااتت   آن از حاکی ننایج ز نلع تحقیقا  کارب دی و تلاتتعه ای می باشتتد.تحلیلی و با تلجه به هدف تحقیق، ا
انکارناپذی ی دارد و نظام آملزشتی کشتلر از ط یق ب نامه   تاثی   نلجلانان روان اتالم بهداشت  و   ب  و فضتای ماازی اجنماعی

 .زمیاه ب داردتلاند گام مپث ی در این ای در دوره منلامه میهای درای ط احی شده ح فه
 

 .  دوره متوسطه، سالمت روان،دانش آموزان،پیشرفت تحصیلی،اینترنت کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

 ،آملزان  دانش خا  مستال  ب راتی. روند می شتمار به کشتلر آن معالی و فک ی های ات مایه از ه کشتلری آملزان دانش
 تأمین  .باشتد می ها دول  آملزشتی ریزی ب نامه اهداف مهمن ین از آنها روانیو  جستمی اتالم  تأمین و ملفق تحصتی 

 عهده به جهانی بهداشت  اتازمان که اات  وظای ی و ها  پیام مهمن ین از جامعه اتم  در آن ارتقاء و روان اتالم  ملضتلع

  و نامید روانی بهداشت  اتا  را 2001  اتا  جهانی بهداشت  اتازمان ملضتلع این اهمی  دلی  به اات . گذاشتنه دولنها
 را شتان جامعه و خانلاده خلد، روان بهداشت  اتم  که دارند وظی ه جهان مل  تمام ،اتا  این در که اتاخ  خاط نشتان

 پزشتکان که دید خلاهیم ،بیادازیم نگاهی تاریه به اگ . دارد قدم  انستان تاریه اندازه به بیماری و اتالم  دهاد. ارتقاء
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 عادا   ب  زیادی حدود تا انستان اتالم  که بلدند شتده منلجه آنان.اند داشتنه جامعه اقشتار اتای  بین ای وییه جایگاه قدیم

 شتده مشتا  نیز ام وزه دارند. کان   خلد اتالمنی  ب  ها انستان حدودی تا بلدند فهمیده این  ب  عالوه دارد. بستنگی خلب

 ها انستان دور چادان نه گذشتنه  در  اگ  اات . زندگی غلط های روش  و رفنارها ننیاه در می ها و م گ از نیمی که اات 

 در اغلب می ها و م گ ام وزه،  م دند می طبیعی حلادث یا و جستمانی بهداشت  عدم و میک وبی های بیماری خاط  به بیشتن 
 .(1385 دیگ ان، و ف اهانیاا  ) زندگی غلط روشهای ننیاه

 انکارناپذی  واقعی  به دالمی تحل  و تغیی  و ب یم می  بس  تاریه دوره ت ین انقالبی در ام وز ت دید بدون از اتلیی

 بیش و کم م دم اکث  و اات  بلده کاد نستبناً اجنماعی تغیی  آهاگ بشت  تاریه طی در عمالً. اات  شتده بد  اجنماعی حیا 

 دگ گلنی الش نداتت  و منحل  جهانی در ام وزه آنکه حا . اند ک ده می دنبا  را خلد پدران زندگی های شتتیله همان

 اتابقه بی ات ع  تلان می را حاضت  دنیای در رویداد  انگیزت ین شتگ   که گلنه ای به .کایم می زندگی دالمی و چشتمگی 

 تاریه از ب هه این به و آورده پدید را شتگ فی و ژرف تحلال  و تغیی  چاین زمیاه که آنچه اما دانست . اجنماعی تغیی ا 

 تکالللژی  عالان به که داتناوردهایی اات . بشت ی منأخ  و جدید تکالللژی  داتناوردهای ،داده ای العاده فلق اهمی 

 هایبازی در ماازی دنیای و واقعی  تل یق. (1380، کااتنلز(اات  یافنه اتازمان اطالعاتی های تکالللژی محلر ب  جدید

 در که فضتایی .باشتد می حاضت  عصت  در دانشتمادان ها نماییت ین   جذاب جزء حا  عین در و ت ین پیچیده اتمب  ای رایانه

 به ماحصت  پیچیده های پدیده مدرن، جلامع شتلد ثاب  تا گذارد می واقعی  ع صته به پا و آمده در تصتلی  به رویاهایی آن

 دنیای و انستتانی احستتااتتا  از ماازی ت کیب تلاناد می کارب ان نلین ای رایانه هایبازی قالب در. دارند را خلد ف د

 و کاراکن ها قالب در را خلد که کااد می احستاس  دنیایی در را خلد کارب ان آن در که ای زمیاه نمایاد، لمس را غی واقعی
 امکان شتده اراله دانشتمادان تالش  با که داتنگاهی. راتاد می خلد رویاهای به آن ط یق از و دهاد می ق ار هاییشتاصتی 

  ای رایانه های بازی جذابی  .اتازد می ممکن کارب ان ب ای را انیمیشتین و بعدی اته بعدی، دو اتازی شتبیه ف ده  ب ماحصت 
 مانلف اتای تلزیع در اف اد اکث  کاد. می پیدا جامعه مانلف اقشتار بین در را ف اوانی ط فداران و یافنه افزایش روز به روز

 ای رایانه های بازی .باشتد می ت  ململس   نلجلانان و کلدکان گ ایش اما .دارند را مدرن جلامع پدیده این از ااتن اده تا به

 که اکالن. ب ند می لذ  بازی این از آنها دلی  همین  به و آنهاات  دات  در کان لش که کاد می دنیایی وارد را نلجلانان

 که کاد می ف اهم را اجنماعی مستال  ب وز های زمیاه ،اات  شتده اراله اجنماعی پدیده ی  قالب در نلین فااوری این

 ننایج به و اند داده اناام زمیاه این در مانل ی ب راتی های . ایشتانباشتد می مانلف عللم دانشتمادان ذهای های دغدغه

 رایانه های بازی به کلدکان گ ایش های زمیاه چلن مانل ی مستال   به شتاااتی جامعه ممالعا  حیمه اما ،اند راتیده زیادی

بازی   نقش خانلاده، در کلدکان رفنار و ای رایانه بازی های رابمه کلدکان، روان اتالم  ب  ای رایانه بازی های تأثی ا  ای،
 ها، انسان تمامی تلجه و عالقه  ملرد  که اا  ای  پدیده  آن، معای  ت ین  گسن ده در رفاه و االمنی پیش ف  در ای رایانه های
 . باشد می بش ی جلامع و های اجنماعی گ وه

. اند یافنه اتاخ  اجنماعی به طلر ها گ نمان این که اات  شتده  تبیین و  تلصتیف  منالعی های گ نمان  در اتالمنی
  جلامع، و ها ف هاگ تمامی ب ای امّا بلده اند، من او   مانلف های  زمان و ها مکان طی بدن و ذهن، اتالمنی،  م اهیم گ چه
 پیچیده ماملعه از  منأث   م هلمی  عالان به گ فنن اتالمنی  نظ  در با.  اند ک ده بازی ها  انستان زندگی تاارب  در ااتااتی نقش
 دیگ  اتالمنی معاا، این در  که داشت  اذعان  باید محیمی مذهبی و اقنصتادی، ف هاگی، اجنماعی، روانی، زیستنی،  علام  از ای

  به شاااان روان و شاااان جامعه وییه به اجنماعی، عللم تمامی دانشمادان بلکه ؛نیس  پزشکی عللم اندرکاران دا  دغدغه
  تلجه  دلی   به  الم،  جهان  کشلرهای  وییه  به  جهان  کشلرهای  از  بسیاری  در  االم  روانی  بعد.  گ دند  می  ماد  عالقه  آن  ب رای
  حاض ، عص  در مزمن  های بیماری یا و گذشنه در ع لنی واگی دار های بیماری جمله از های بهداشنی، اوللی  اای  به اصلی
کشلرهای  در روانی اخنالال  شیلع زمیاه در شده مانش  ارقام و آمار به نگاهی حا ، این با. اا  گ فنه تلجه ق ار ملرد کمن 

 .(1395 محمدی،) روان اا  االم  وضعی  بلدن بح انی از حاکی جهان، مانلف
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   بیان مساله .2
 روان و  فهم دیدگاه های مانلف نسب  به االم  پارادایم م هلمی ب ای تحلی  و االم  روان ی  رویک دم هلم ارتقای 

مناصصان  بسیاری از ب ای ایاا  گذاران م ید خلاهد بلد. ان ویادگی ندگارتقای آن اراله می کادکه ی  اندازه ب ای د
جلامع چه  اا  و ی پیش روی ماام وزه ش ایط دیگ  تلجه اا  اما ارتقای االم  روان ازحلزه های بسیار ملرد ،االمنی

تلانایی  رویک دهای اانی به االم  روان، که دیگ  مسال  نلیای ملاجهه می شلند روز با درحا  تلاعه ه  تلاعه یافنه یا
 شاخه  روان  باش کلچکی از گسن ده االمنی روان را تشکی  می دهد. االم   بیماری روانی تاها  و   پاااگلیی به آن را ندارد

  در  امّا . دارد وکار ا  بهداش  عاط ی و زندگی بهیاه  ح ظ و روانی های اخنال  از پیشگی ی با که اا  بهداش  علم  از ای
 جسمی،  کام   رفاه  حال   از   اا   روان عبار   که االم   ک د   تع یف  گلنه   این  را  االم   جهانی،  بهداش   اازمان  2001  اا 
 .(2012 تامسلن، و )رز ناتلانی و بیماری فقدان ص فاً نه و اجنماعی و روانی

 به نیاز ف د ه  در روان االم  ام  تعیین جه  که یابیم درمی روان االم  های کااده تعیین ب  نگاهی با
 اجنماعی  اقنصادی،  دالم  فشارهای  مثا ،  ب ای.  داش   خلاهیم  خانلادگی و  شاصینی روانی،  اجنماعی،  چادگانه  علام   شاااایی

 های شاخ  هم اهی مدعا  این شاهد ت ین واض . کااد می تهدید را اجنماع و اف اد روان االم  خم  عام   ی   عالان  به
 وضعی   ا یع  تغیی ا   با  ضعیف  روان  االم   ط فی  از.  باشد  می  روان  االم   مشکال   با  تحصیال   پایین   ام   جمله  از  فق 

 می هم اه جسمی و فیزیکی مشکال  و خشلن  نااالم، زندگی اب  جاسینی، تبعیض محیمی، زای اان س  ش ایط اجنماع،
 ف آیاد مسئله ح  مهار . (2011 جهانی، بهداش  اازمان) کاد نمی پیدا م هلمی روان االم  بدون االم ، واقع در. باشد
  اپس  و   کاد  جسنال  منعددی  های  راح   مشکال ،  با  رویارویی  هاگام  تا   کاد  می  کم   ف د  به   که   اا   ماظمی  و  مامقی  ت ک 

 اجنماعی  مسال   و  ف دی  بین   مسال   ک دن  ب ط ف  ب ای  مسئله   ح   مهار   از  اف اد  که  هاگامی  .نماید  اننااب  را  ح   راه  بهن ین
  مهار   معنقدند محققان از بسیاری ام وز (.1394 آبادی،  قاام نلری) شلد  می گ نه  مسئله  ح   مهار  آن  به  کااد می اان اده
 طلر به تا کاد می کم  اف اد به درا  و مامقی های ارزیابی اناام و اندیشی دور مسئله، ح  تلانایی ماناد ای مقابله های

  کسب  را  الزم  های  تلانایی  زندگی  مسال   با  رویارویی  در اف اد  از  بسیاری  مناا انه  اما  .نمایاد  مقابله  مشکال   با  آمیزی  ملفقی 

 و رفناری های نابهاااری ب ای خم  مع ض در اای گ وه .باشاد می پذی  آایب روزم ه مشکال  با ملاجهه در و نک ده
  مسنق    و  ا کشی  به  تمای   جلانی،  غ ور  بللغ،  هلی ،  بح ان  که  دارند  ق ار  مقمعی  در  آنها  که  چ ا  باشاد،  می  نلجلانان  اجنماعی
 بهداش    گسن ش   و  معضال   این   از  پیشگی ی   ب    گ وها  این  عملک د  منعاقبا  و  نگ ش   و  آگاهی  ام   ارتقای  لذا  . دارد  وجلد  بلدن
 (.1394، همکاران و نا ی) باشد داشنه تلاند می مهمی نقش روان

   و خلد با ف د که اا  معنقد عملک د از یامح به بلکه ،دارد نظ  در را یروان یماریب نبلد تاها نه یروان االم 
 نیچا در فقط و میباش مسلط یزندگ ب  دیبا ما که اا  ن یا ب  تصلر واقع در .باشد مشک  بدون و آالده اش  یزندگ اب 
 االم  مشکال  .میده  ییتغ ،اا  ااز مسئله مانیزندگ ای خلدمان درباره که را ییها قسم  آن میتلانیم که اا  یحالن
 حلزه چهار از  ی ه  در نااازگارانه یها واکاش ب وز از یناش اا  ممکن ،اا  آنها با آمدن کاار در ف د نشانگ  که یروان

  ملضلعا  ، االم  به م بلط ملضلعا ، یاانیه رفنار، یاجنماع رفنار :از عبارتاد حلزه چهار ن یا .باشد بش  عملک د گسن ده 
   .آنها  یماه و عل  از اجنماع  ییتغ حا  در ادراک به اا  یپااا واقع در یمشکالت نیچا درمان. شغ  با م تبط

 اانعداد  به   م بلط  آنچاان   یتحص  در   یملفق  ق یحق  در  و  اا   آملزاندانش  مسال   نیمهمن   از  یروان  االم   مسئله
 نظ  از را ینلجلان یبح ان و دهیچیپ م اح  چگلنه که اا  نیا ب  یمبا یو  یملفق بلکه ،س ین آملز دانش العاده فلق یها

 در  یفعال اا  نممک که باشد یم یاریبس علام  و وابسنه  یتحص در  یملفق .بگذراند یعیطب طلر به یروان و یعاط 
 یروان یشااا بیآا از ییباال  املح که یآملزاندانش  شده مشاهده اغلب .دهد ق ار  یتأث تح  را آن آملزدانش نیت باهلش 

  به زین مدارس  ماظ  نیهم از. (1389 ،همکاران و یدیجد) دارند خلد فیتکال اناام یب ا یکمن  ییتلانا ،کاادیم تا به را
 از ی یشگیپ و هایتلانماد یارتقا و ییشاااا در یاعمده نقش ،آملزان دانش کااده یحما و کااده هیتغذ یاصل ماابع عالان
 یلیتحص ش ف یپ با یروان االم  که دندیرا اهینن نیا به از پیوهشگ ان یب خ .دارند آنها دکاادهیتهد یناکارآمد و هابیآا
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، ی یجلانم و یابلالقاام) ابدیی م شیافزا ،آملزان دانش یلیتحص ش ف یپ یروان االم  شی افزا با  و دارد ارتباط آملزان دانش
1389).  

 

  روش تحقیق. 3
تحلیلی و بتا تلجته بته هتدف تحقیق، از نلع  -پیوهش حتاضتتت  ب  ااتتتاس روش گ دآوری داده هتا، از نلع تحقیقتا  تلصتتتی ی

کشتتف خملط اصتتلی    گ دآوری و به م تبط با ملضتتلع پیوهش، م اهیم ماظلربدین .ااتت تحقیقا  کارب دی و تلاتتعه ای 
در  م هلمی بدات  آمده اتاخنارهای و م اهیم از ماملعه  پ داخنه شتده تا بنلانتعلیم و ت بی  نظ ان صتاحب یهااندیشته

  ، اان اده نملد.ماهی  و چگلنگی فضای ماازی در نظام آملزشی دوره ابندایی کشلرت  جه  تبیین دقیق
 

   هایافته. 4
  گی د، می شک  زندگی اوای  از اف اد شاصی . اا  شاصینی هایوییگی انسانی، رفنارهای حلزه  در مهم منغی های از یکی
 همکاران، و کشاورز) شلدمی اصالح و کادمی تغیی  بعدی تاارب با شاصی ، که باورند این ب  مناصصین از بعضی ولی

 حد از  بیش  اان اده اما اا . نلجلانان و کلدکان در یادگی ی تلان افزایش و آملزش  پ ورش، و آملزش  اصلی مسئله.  (1394

 تبدی  کشلرمان در اجنماعی معضال  از یکی به ایرایانه هایبازی عالان تح  ل خصبه  رایانه از نلجلانان و کلدکان

 در را خلد جای کم هزیاه و زیاد هیاان گی ا، تصاوی  گ افیکی، و تصلی ی هایجذابی  دلی  به ها بازی این .اا  شده

 ،آملزشی و علمی ماال  از اان اده جای  به دهادمی ت جی  ف اغ  اوقا  در نلجلانان و کلدکان و ک ده باز جلان قش  میان
 باشد. داشنه آملزان دانش یادگی ی تلان افزایش در ما ی پیامدهای مینلاند این و نمایاد رایانه با بازی ص ف را خلد وق 

 پ خاشگ ی، خشلن ، افزایش یادگی ی، تلان کاهش تحصیلی، اُف   :ماناد ما ی تأثی ا  ایرایانه های بازی از اف اطی اان اده

 پ ورش  آملزشی، ملاد اننقا  ماناد ایرایانه هایبازی مثب  پیامدهای که دارد روحی  و جسمی های آایب و بدحاابی ت ویج

 اا ، یافنه راه ها انسان زندگی شئلن بیشن  در تق یباً ام وزه که هارایانه .دهدمی ق ار تح  شعاع را خالقی  و ت ک  قدر 

 باشی ا ع  ب ای م ید و درا  گی ی به ه آن الی ی  که دارند اکه روی دو بش ، دا  هایااخنه دیگ  همچلن

 ف اوان های آایب گاه، که ااا ناب و نادرا  های اان اده آن دیگ  روی و اا  املر پیش ف  به کم  و کارها در دق 

  علام   تأثی  تح  دهد،می  نشان  خلد  از ف د که رفناری ه  معنقدند شاااان روان. (1394 ااماعیلی، و )فقیهی دارد پی در
 شاصینی  های  وییگی  همان  واقع  در  شاصی   علام   از  مقصلد.  باشد  می  شاصینی  و  عاط ی  محیمی،  علام :  همچلن  بسیاری
 وییگی شاصینی با دیگ ی ف د اا ، ممکن که صلرتی در. نماید رفنارها از یکس ی ب وز مسنعد را ف د  تلاند می که اا 

-پیچیدگی  شااخ   در  اا    قادر  که  اا   علاملی  مهمن ین  از  شاصینی  علام   بااب این، .  نزند  رفنارهایی  چاین  به  دا   من او 
  بماند  دور محققان چشم از بایس  نمی رو این از و نماید تلجهی شایان کم  مانلف هایملقعی  در انسان در رفنار های
 (.2006 چاگ، و جل چین،)

 هایگ ایش     آنها .  کاادنمی  تغیی   چادان  دیگ    ملقعی   به   ملقعینی  از   که  هسناد  پایداری  ص ا   شاصینی،  هایوییگی
 هایملقعی   در  ف د  رفنار  کاادهبیایتلاناد، پیشمی  و  باشادمی  مانلف  هایمح ک  به  یکسان  شیله  به  پااادهی  بادوام  و  باثبا 
  رفنار  به ای اندازه تا اا  که هایی وییگی یا  ها گ ایش  ص ا ، پایدار نسبناً الگلی شاصی  .( 1388 شللنز،) باشاد مانلف
  ت ین   محبلب   عالان   به  که  ای   رایانه  های  بازی  نملد  اشاره  هم  نکنه   این  به  باید   ضمن  در.  (1995  )فیس ،  باشد  می  دوام  اف اد
 به  نیز آنان روان و جسم االم  ب ای جدی تهدید ی  تلاند می ،اا  گ فنه لقب دوره این نلجلانان و کلدکان های بازی
  آنها  که ش طی به گ ف ّ نادیده  را نلجلانان و کلدکان ذهای بالادگی و خالقی  ب  ها بازی این  تأثی  تلان نمی البنه. رود شمار
  وادار  را مااطب که شلند می ااخنه و ط احی ای گلنه  به  ای رایانه  های بازی. شلند ع ضه خلد  مناااب اای های گ وه در

  ذهن   به  حمله  آغازین  نقمه   این  .یابد  دا   آن  در  ب ت ی  نهای   در  و  بازی  اننهای  به  خلد  گمان  به  و  ممکن  نحل  ه   به  تا  اازند
 االمنی در  تلاند می باشد، مض  کلدکان ب ای مینلاند  ایاکه عین  در ای رایانه های بازی .اا  نلجلان و کلدک ی  روح و
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 واقع در و کااد پیدا را پاهان  گاج  یا کااد ف ار دشمن دا  از یا باید  کلدکان ها بازی این در چلن. شلد واقع ملث   نیز  آنها
 آنها از عضیب .آملزد می زیادی و جدید های تا به کلدک به ها این بازی. هسناد قاطع و ا یع گی ی تصمیم به مابلر

 ب ای دهسنا مابلر آنها ها خشلن  این تمام کاار در که داش  خاط  به باید اما میدهاد، یاد کلدکان به را زیادی خشلن 

 .(1388 )ف جی، کااد امنحان را ممکن های راه همه شدن ب نده

 پ جاذبه و مهیج های بازی این اا . جدید عص  در نلجلان و کلدکان های ا گ می از یکی ای رایانه های بازی
 همه کاار در ب ند. می ف و تایال  عالم به واقعی  دنیای از را او و دهاد می ق ار نمایش صحاه مقاب  را نلجلان و کلدک 

 نیز هایی نگ انی دارد، وجلد اف اد روانشااخنی وضعی  ب  ای رایانه های بازی اث  زمیاه در که نظ هایی اخنالف و ها نگ انی

 ناسنین از یکی واقع در .دارد وجلد آملزان دانش روانی االم  و تحصیلی پیش ف  ب  ای رایانه های بازی تاثی  ملرد در

 ممکن هایی بازی چاین که اا   این جلانان، میان در آنها کارب د گسن دگی به  تلجه با ای، رایانه های بازی درباره ها نگ انی

 تعامال  اط افیان، و محیط با ف د اازگاری نلآوری، درای، تکالیف اناام با  مقایسه در ت  جذاب فضایی ایااد با اا 

. شلند شااخنی روان و ذهای های تلانایی بکارگی ی و تحصیلی و علمی عملک دهای در تداخ  باهمساالن و ماااب اجنماعی
 های بازی با مدراه از بی ون را خلد وق  همه کلدکان اگ  که اا  روشن دارند. وجلد ادعا این تایید در نیز تا بی شلاهد

 باشاد، الدماد فک ی یا اجنماعی دیدگاه از اا  ممکن که هایی فعالی  دیگ  و درس  از آن پی در و بپ دازند ای رایانه

 به رو چاان ماازی های شبکه و ایان ن  از اان اده میزان. (1385 )قم ی ی، کاد می ب وز ناخلشایادی مساله ورزند، غ ل 

 از بعد یعای .دارد ان اا  20 زی  زد  نس  اند. نهاده نام شبکه نس  یا (Z) ایان ن  نس  را کالنی نس  که اا  گسن ش 

 درآمد آتی های اا  در که دارند را آن پنانسی  اما ندارند زیادی درآمد هالز .اند شده منللد شمسی ها ی 1380 اا 

 ملرب خلد اط اف در اند گشلده جهان به چشم زمانی از نس  این .هس  تکالللژی  زاده نس  زد،  نس  بزناد. هم به هاگ نی

 )می مظ  ، اند داده دیاینا  نشه وندا نام نس ، این به دلی  همین به .اند داشنه ا وکار جدید های فااوری با ای گسن ده
 .(1386 همکاران، و معصلمی 

 کارب د .دارد ق ار کامپیلت ی ارتباطی شبکه های دان س  در که اا  رشد حا  در و وایع ج یان ی  ایان ن 

 اطالعا  فااوریهای همه هایمزی  که ک ده آاان حد این تا را کامپیلت  ما ای از ارتباطا  جهان، ام  در ایان ن   گسن ده
 این ملفقن ین و مهمن ین از یکی اجنماعی، هایشبکه .شلندمی خالصه ایان ن  هایوییگی در گذشنه از ارتباطا  و

 هسناد ماازی های اجنماعیشبکه ازجمله تلگ ام وایب ، واتساپ، تلیین ، بلک، فیسهای شبکه .باشادمی ایان ن  هایب نامه
 میان این در .کااد می پیدا بیشن ی محبلبی  اف اد میان به روز روز و ک ده اند رشد به ا ع  کلتاهی مد  زمانی در که

 تلجه به نیاز دارد، رواج دانش آملزان میان در ماصلصا و ای ان در دیگ  شبکه های از بیشن  که شبکه ای عالان به تلگ ام

 تحصیلی اف  با تلگ ام اجنماعی شبکه از  اان اده بین ملجلد رابمه زمیاه در ای ان در تاکالن مناا انه .دارد بیشن ی ب رای و

 در پیوهش کمبلد ک د، اشاره آن به باید که مملبی .اا  نگ فنه صلر  تحقیقی مدارس  در آملزان دانش روان االم  و

 در .شلدمی احساس  ملجلد  ادبیا  در منغی ها این روابط همزمان ب رای و جامع رویک دی فقدان .اا  کشلر در زمیاه این

 تا ام  این .اا  نگ فنه ق ار شاااان جامعه جدی تلجه ملرد هالز  اجنماعی روابط ب  آن تاثی  و ایان ن  ملضلع کشلر داخ 
 ارتباطی راانه این با انسانی عللم محاف  محدود آشاایی از ناشی هم ای اندازه تا و اا  م بلط ملضلع تازگی به حدودی

 های اناام شده در داخ  کشلر اشاره می شلد.در ادامه به ب خی از پیوهش اا .
  می جامعه محسلب ض وریا  از یکی روان االم  ام وزه ک دندپیوهشی عالان  در( 1396) روشن نیا ماصلری و

 و کارآمد نی وهای وری به ه  اااای ش ط آن به پ داخنن و دارد مسنقیمی اث  جامعه تلاعه و رشد در آن به تلجه که شلد
 درآمد  و  زیاد  بیکاری  که  هایی  ملقعی   افس دگی،  اضم اب،  قلبی،  های  بیماری  قبی   از  هایی  بیماری  وجلد  .اا   ک ده  تحصی 
 .اا  محدود آملزش ناشی از  ،دارند پایین
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  اب   دارد،  وجلد جاسینی اا ، تبعیض زیاد اان س  که  هایی ملقعی  در پیوهشی عالان داش  در( 1396) گاای
 اا   ممکن  اجنماع  و روان  که  اا   مسئله  گلیای این  بیشن   روانی  مشکال   .دارد  وجلد  قانلن  از  تاّمی  و اا   نااالم  زندگی
 .باشاد داشنه االم  و رفنار اث ا  تشدید ب   منقابلی اث 

 های شبکه همچلن ارتباطی، و اطالعاتی جدید های فااوری رشد ام وزه مقاله ای عالان ک د در( 1396)جع  ی 
 . اا   داه   ق ار  تاثی   تح   را   آنان   روزم ه  فعالینهای  و  اناامیده  و جلانان   جلانان نل  اب  زندگی  در  تغیی اتی  به  ایان ننی،  اجنماعی

  بیهلده  فعالینهای ب ای ایان ن  از  جلانان و نلجلانان از باالیی درصد پیوهشی بیان ک د: در( 1396)حسای جع  ی 
  ب نامه اا ، نشسنه ایان ن  و رایانه میز  پش  که نلجلانی. میکااد اان اده یکدیگ  با صحب  و بازی یابی، دوا  نظی  ای
 او اجنماعی زندگی و رفنار ارتباطا ، در ننیاه در. میداند مدراه تکالیف و مادر و پدر اااان از ت  باش لذ  را اای  های

 .  میشلد ایااد اخنال 
   مم ح  مسال  از یکی روان االم  پیوهشی بیان می دارند: در (1395) رشیدی و ب اتی محمدی، بابامی ی، معیای،

 جهانی  شاخ   از  باارزشی  فاکنلرهای  از  یکی  و  گ فنه اا   ق ار  پیوهشگ ان  تلجه  ملرد  حاض   عص   در  که  اا   ام وز  دنیای  در
 تأثی   تح   را روان  االم   زندگی،  حلادث به  عاط ی  العم   که عکس  دهد  می  نشان  شااای  روان  و پزشکی  های یافنه.  اا 
  .دارد روان االم  اهمی  از نشان که ب ااند آایب جسم االم  بالقله به  طلر به  تلاند می ام   این که دهد می ق ار

 اما   دارد، هم اهبه  بسیاری مزایای ایاکه ب  عالوه ایان ن ، گسن ش  و ن لذ پیوهشی عالان ک د: در( 1395)اادی 
  ارتباط . اا  آورده ارمغان به  مدرنینه عص  انسانهای  ب ای را افس دگی و تاهایی پیله در رفنن ف و ؛اجنماعی روابط کاهش با

 شغلی، و تحصیلی اف  افس دگی، و گی ی گلشه رفنار، کان    عدم ، اند داده ف دی ارتباطا  به را خلد جای اجنماعی های
 باشد. می آن وروانی روحی مشکال  از ......و فک ی والاس ذهای، ق اری بی بلدن، عصبی همیشگی، اضم اب و اان س 

 فک ی و روانی شدید وابسنگی به ایان ن ، از منعارف حد از خارج اان اده پیوهشی بیان داش : در( 1394)ف یدی 
 فک ی ف زندان جدایی و آملزان دانش  و م بیان  معلمان، والدین، بین  خانلاده ها، درون رایانه به  و ایان ن  ورود با  .اناامد می 
 .میدهد رخ عاط ی و

   راه  ها  انسان  زندگی  شئلن  بیشن   در  تق یباً  ام وزه  که  رایانه ها  :ادپیوهشی اذعان داشن  در(  1394)ااماعیلی    فقیهی و
 ا ع   ب ای  م ید  و  درا   گی ی  به ه  آن  الی  ی   که  دارند  اکه  روی  بش ، دو  دا   ااخنه های  دیگ   همچلن  اا ،  یافنه
 های آایب گاه، که جاا  نابه و نادرا  های اان اده آن دیگ  روی و اا  املر به پیش ف  کم  و کارها در دق  باشی
 پی دارد. در را ف اوان

 در  که  یعملم  بهداش   از  یتاصص  رشنه  از  عبار   یروان  االم   از  ماظلر  پیوهشی عالان ک د:  در(  1381)  حسیای
 ی یشگیپ  یهاروش   یب را  یروان  االم   از  پس  .دینما  یم   یفعال  ها  یماریب  ن یا  از  ی یشگیپ  و  یروان  یهایماریب  کاانن  اهیزم

 .س ین یعملم بهداش  یاادگ  به یروان االم  اصل   که داش   تلجه دیبا ملرد نیا در .اا 
 یعای یاالمن گانه اه ابعاد 1948 اا  دری جهان بهداش  اازمان پیوهشی بیان داش : در( 1379) شاه محمدی

  یاهم خاط  به .گ ندیکدی مکم  و ملزوم و الزم بعد اه ه  که اا  ک ده مم ح را یاجنماع و یروان ،یجسم کام  رفاه
 به را  هیوظ نیا جهان مل  تمام  اا نیا در نامیده شد. یروان بهداش  اا  عالان به 2001 اا  ،یجهان بهداش  مسئله
 .دهاد ارتقا را شان جامعه و خانلاده  خلد روان بهداش  ام  که داشناد عهده

 پیوهش های خارج از کشلر نشان داد: همچاین 
   او   های  اا   در   آملزان  دانش  روانی  و  روحی  مشکال   که   پیوهشی اذعان داشناد  در(  2018)  همکاران  و    ب وفال تز

 .اا  ارتباط در پایین تحصیلی عملک د با قاب  تلجهی طلر به و هسناد شایع بسیار نلجلانی
 کلدکان و از درصد 11/9 ب  روان االم  اث ا  پیوهشی بیان داشناد: در( 2018) هاون و المس  گ وز، گ ین،

 بزرگساالن  به  نسب   نلجلانان  و  کلدکان  که  حالی  در.  شلد  می  مشاهده  بزرگساالن  روی  ب   روان  االم هماناد اث ا   نلجلانان  
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 ق ار تلاند می که دارند هایی وابسنگی بزرگساالن با نلجلانان و کلدکان همچاین، .ب ند می رنج خاصی های آایب پذی ی از
 کاد. کان   را روان االم  زای مشک  و زا اان س  خم ا  مع ض در گ فنن

 دانشالیان   میان   در  روان  االم   مشکال   شد   پیوهشی نشان دادند که شیلع و  در(  2017)  اوکلآ  و  اوزوال   وای ،
 . آنهاا  تحصیلی عملک د و ب ای االم  تهدیدی ،مسال  این و اا   یافنه افزایش آملزان دانش و 

  های وییگی از وایعی گسن ه با می تلاند نلجلانان روانی اخنالال  که پیوهشی بیان ک د در( 2015) م کیاز
 حلادث و اجنماعی محیط روانی، شااخنی، عملک د و جسمی االم  ان، جاس، جمله از غی آملزشی و آملزشی

 عملک د  و  اشنغا   اجنماعی،  طبقه  مادر،  و  پدر  تحصیال   جمله ام   از  خانلاده  های  وییگی.  باشد  ارتباط  در  زندگی  در  زا  اان س 
 لذا. باشد می ارتباط در روان االم  با نیز رفاهی امکانا  و مادران روان پایین بهداش  ام  خانه، در ف زندان تعداد خانلاده،
  که  اا   خلردارب ای وییه  جایگاه  از دارد،  آملزان دانش روان االم  در  که ای  عمده دلی  اهم به مدارس، روان االم 
 راد. می  نظ  به آن ض وری به پ داخنن

  دادن  نشان آن از ماظلر و اا  روان و فک  االم  معاای به روانی پیوهشی بیان ک د: بهداش  در( 2014) دالی
 گی د.  عهده  به تلاند می مپث ی نقش اجنماع و ف د تکام  در که اا  آن به دانیابی های راه و روانی االم  و مثب  وضع

 رفنه باال  آوری شلک ملرب دنیا ک  نلجلانان میان در افس دگی شیلع پیوهشی بیان داش : در( 2011) الیگمن
  اا   پاااه در. کاد می وی ان  را نلجلانان  ام وزه  و اا  شده  ب اب   10 اخی  اا   51 به افس دگی نسب  شلد  می ب آورد. اا 
 اا . رایده االگی 15 ان زی  به  اکالن امّا ،بلد االگی 30 در آن منلاط ش وع ،گذشنه

 که  شلد  می  اطالق  هایی  فعالی   ماملعه  به  روان  االم  ارتقاء  بیان داش   2011  در اا   بهداش   جهانی  اازمان
 زندگی اب  ح ظ و تمبیق به قادر  را م دم و شده روان االم  زمیاه در کااده حمای  محیمی و زندگی ش ایط ایااد ابب
  تلصیه . یابد افزایش بیشن ی م دم ب ای بهن  روان االم  تا به احنما  تا شلند می ملجب ها فعالی  این. نمایاد می االم

:  از عبارتاد که باشد می ای وگسن ده چادجانبه های اان اتیی بکارگی ی روان، االم  ارتقاء جه  بهداش ، جهانی اازمان
 مدراه  از  قب   اجنماعی  روانی  های  فعالی   باردار،  زنان  خانگی  ویزی   ماناد)  تللد  از  قب   حنی  و  کلدکی  دوران  در  الزم  مداخال 

 های ب نامه اراله قالب در زنان اجنماعی اقنصادی تلانماداازی و آملزی مهار  های ب نامه قالب در کلدکان از حمای  ؛..(.و
 ارتقاء های ب نامه  ؛... و مهاج ین  ها، اقلی  شام   پذی  آایب های گ وه از حمای  االماد؛ اف اد از اجنماعی حمای  آملزشی؛
 .تلاعه  محلر  اجنماع  های  ب نامه  و  خشلن   با  مقابله  های  ب نامه  کار؛  محیط  در  روان  االم   مداخال   مدارس؛  در  روان  االم 

 وییه به روانی، مشکال  باالی شیلع ملجلد آمارهایبه این ننیاه رایدند که پیوهشی  در( 2010) گ و ب نز و
 اند. ک ده ب آورد درصد 30تا 16نلجلانان   میان در را افس دگی

  ب ای»االم  روان  شعار از  اان اده با کشلرها از بسیاری در ام وزهاشاره می کاد پیوهشی  در( 2010)فیش وبلم 
  در .اا  پذی فنه صلر  روان االم  ارتقاء راانای در اقداما   تقلی  و تلاعه ایاا  گزاری های الزم به ماظلر همه«
 اجنماعی و بهداشنی اهداف از وایعی طیف به دانیابی ابب تلاند می همه ب ای تادرانی مثب  و روان االم  به نی  واقع
زندگی   کی ی   در  اااای  عااص   روانی  تادرانی  و  روان  االم   که  اا   آن  بیانگ    مانلف  ممالعا   از ط فی،.  گ دد  مد   بلاد

 به و داشنه الزم را خالقی  نملده، تلقی پ معای را زندگی که اازد می قادر را م دم و جلامع ها، خانلاده اف اد، ؛شده محسلب
 باشاد. مم ح  فعا  شه وند ی  عالان

 مثب   روان  االم   دارای  اا   ممکن  روان،  االم   اخنالال   به  مبنال  اف اد   پیوهشی بیان ک د:  در(  2009)ف یدلی  
 در روان تادرانی های کااده تعیین از ب خی که اا  آن بیانگ  روانی های بیماری و روانی االم  بالقله  اانقال . باشاد 

  عام   ی  ،مثب  روان االم  که اا  آن  مپید ها یافنه این. باشاد نمی روانی های های بیماری کااده تعیین همان واقع
 روی االم  علام  منعددی ب  گ دد. می شااخنی های تلانایی افزایش و مثب  رفنار مثب ، به  شااخ  ماا  و بلده کلیدی

 تقسیم ی  ،محیمیو  ف دی علام  منقاب  اث ا  نبلدن جدا وجلد با .باشاد می تأثی گذار ها انسان روان و روح بهداش  و
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 و (…و زندگی های مهار  ف دی، داشنن اعنقادا  و باورها جاسی ، فیزیلللژی، و ژننی  شام ) ف دی علام  از کلی بادی
 .دارد وجلد روان االم  ب   مپث  )  …و خانلادگی محیط اقنصادی، اجنماعی، ف هاگی، )علام  محیمی

  تلاعه حا  در یکشلرها در یروان و یرفنار مسال  حام که ک دند درپیوهشی عالان ( 1975) هنز   و چ  یم م 
 ،هاخانلاده  یف وپاش  ،یا یشه نش  ماناد  یاجنماع   ا ییتغ  و   یجمع  رشد  به   وابسنه   یادیز  حد  تا   ش یافزا  ن یا  و  اا   ش یافزا  به  رو
 اا . یروان فیخ  یها یماریب و یاحساا مشکال  و م دم یزندگ لهیش در  ییتغ
 

 بحث  .5
  ا مایه نلجلانان این. گ دد  می محسلب دنیا کشلرهای ت ین  جلان از یکی نلجلان جمعی  میلیلن  50 از بیش  با ای ان  کشلر
  از  آنان االم  تأمین هسناد و مهم بسیار جامعه االم  ارتقای و آیاده  نس  گ فنن شک  در و هسناد کشلر اصلی های
  می  دوم  و او  منلامه تحصیلی با مقاطع  مقارن که نلجلانی دوره. اا  اقنصادی و اجنماعی تلاعه های ب نامه  اصلی اهداف
  بسیار  دوره نلجلانی. آید می شمار به زندگی های ت ین دوره چالش پ   از یکی و زندگی درف د  به  ماحص  دوره ی  باشد،

  می  آماده  بزرگسالی به ورود ب ای را ف د  و باشد  می هم اه تکاملی عاط ی و جسمی، تغیی ا  با  که باشد می حیاتی و حساس 
  مسنقیم  طلر  به  رفنارها  این   از  ب خی  که  آملزند  می  را  جدیدی  رفنارهای  نگ ش،  و  ب دانش  عالوه  مدراه  در   آملزان  دانش.  نماید
 . (1394 هاشمی، و آزادبا  نلری، اله گ مارودی، )پی ی، اا  م تبط آنان االم  با

  از هملاره آن  به   گذاریتاث علام   و اا  جامعه آن اف اد جسمی و روانی االم  به  وابسنه  جامعه ه  ش ف یپ
  ،  گذاریتاث   یمنغ  ی عالان به  آملزان دانش روان االم   یوضع نظ   نی ا از و اا  بلده نیمسئلل و زانیرب نامه یهاخلاانه

  پیوهش   چاین  اناام  های  ض ور   جمله  از  یروانو    یاجنماع  یلیتحص  ش ف یپ  ب    یوضع  نی ا  علارض  از  ی یشگی پ  و  کان    و
  ی ب ا  درای مناااب  ب نامه  ه یته  و  ی یشگیپ  یب ا  کم   ، آن  زان یم  ب آورد  و   ملجلد   یوضع  شااخ   گ ید  یال  از  .اا   هایی
  با  مقابله فالن آملزش  و درمان  یب ا ییها ب نامه  اتااذ ،اف اد شااخ  بعدی ض ور  .اا  ممالعه ملرد  جامعه یاالمن ارتقاء
   :شلد گ فنه  کارب  یز ردامل در  تلاند یم یب را نیا یها افنهی گ ید انیب به .اا  آنان یروان فشار

   ،آملزان دانش یلیتحص ش ف یپ ام  ارتقاء -1
 ،یروان یهابیآا آوردن لجلدب از ی یشگیپ و نیتدو جه  در ی یپذ بیآا زانیم ب آورد -2

 .یدرمان  یتداب اادیا و خم  مع ض در یها گ وه ای اف اد شااخ  -3
 انگیز، حی   ای جاذبه با اخی  هایاا  طی ارتباطی، های فااوری گی چشم رشد دلی  به ای رایانه های بازی

 این اجنماعی زندگی در بازی اهمی  به تلجه با که کاد، می اننااب نلجلانان و کلدکان میدان از را مااطبان ت ین هعمد

 از .اند اخنصا  داده خلد به را نلجلانان و کلدکان پذی ی جامعه از ای عمده باش ناپذی ی اجنااب صدور ب اای،  قش

 نظ ا  از دانه دو گی ی شک  و اا   شده ع صه  این به پیوهشگ ان تلجه ملجب ای رایانه های بازی محبلبی  دیگ ی  ال

 همچلن را آن و دانسنه ارتباطا  عص  مان  را  ها بازی این آیا ایاکه دانه ی  اا : داشنه دنبا  به را آن  پی املن عمده

 کارک دهای کشف به محققان، ممالعا  از دیگ  باش و ؛داناد می م ید و مثب  کارک دهای دارای ها بازی ااباب اای 

 ف هاگی بهداشنی، اجنماعی، لحاظ به ها بازی اث ا  اااش اا  مسلم آنچه. اا  شده ماا  ای رایانه های بازی ما ی

 از منأث  قش  با ب خلرد نحله در را پیوهشگ ان که اا  ها بازی این از روشن اندازی چشم کسب و نلجلانان و کلدکان ب 

 .(1392 همکاران، و همدانی )ص اریان نمایدمی یاری ها بازی
 رفنار الی به و دارد می وا ح ک  به و انگیزاناد میب  را ف د که هسناد علاملی مدراه، در تحصی  دوره طل  در

 وادار  ملانع  و مشکال  ب اب  در را وی که نیازی .اا  پیش ف  به نیاز همان این .دهاد می الق  )تحصیلی پیش ف (  معیای

 پی وز آنان  ب   ،کاد رقاب   دیگ ان با تلاند می که ملریب گ دد؛ می ممللب های  تلانایی افزایش ملجب و کاد می کلشش به

 آملزشی، فضای چاین در آملزان دانش.  (1385 )خداپااهی، دهد افزایش را خلیش ن س عز  حاص ، های  ملفقی  با و شلد

 شااخنی، تحل  ب  مپث  مانلف علام  با خلد، عم  االهای بهن ین در و گی ند می ق ار بالادگی و رشد مسی  در ت بینی
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 به علمی رشد ب  عالوه یادگی ی میزان افزایش و تحصیال  در ملفقی  با و پ دازند می منقاب  کاش به اجنماعی و عاط ی

 بهداش  آن، از ناشی روانی فشارهای و تحصیلی ملفقی  نداشنن صلر  در ب عکس .کااد می پیدا دا  نیز روانی االم 

 . (16:1385، )شاملل شلد می جامعه و آنها منلجه هایی خسار  شک ، این به و خلرده هم به آنها روانی
 از گلناگلنی انلاع شدن پدیدار ملجب گذشنه، دهه چاد در رایانه و الکن ونی  ع صه در نلین هایفااوری گسن ش 

 گسن ش   .اا  شده جهان در رایانه ای بازی های و ماهلاره هم اه، تل ن ایان ن ، جمله از رایانه ای و الکن ونیکی ب نامه های

 و ا ع  باعث وایله این اا . داشنه هم اه به  نیز را آن  ب  مبنای کارب دی ب نامه های گسن ش اخی ، االهای در ایان ن 
 همدانی، )ص اریان ک ده اا  تبدی  جهان دهکده به را زمین ک ه به گلنه ای اا ، شده ارتباط گسن ش  و کارها در دق 

  و  االم  ب  ما ی های پیامد  ایان ن ، ب  حاکم ف هاگ ایان ن ، زمیاه در روانشاااان پیوهشهای بااب . (1392 همکاران، و
  ، کلتاه  پیامهای  الکن ونی ،  پس .  اا   یافنه   افزایش  ایان ن   ط یق  از   دیگ ان   با  ارتباطی  های  روش   ام وزه .  دارد  ها  انسان  رفنار
  چهارصد  به  نزدی  روزانه. انده شد اجنماعی روابط ح ظ و گسن ش  ب ای روشهایی ؛ها بازی و ها پایگاه وب ها، روم چ 

. اا  دیگ ان با اجنماعی ارتباط ب ق اری ایان ن  کارک دهای از یکی و کااد می اان اده ایان ن  از دنیا ا اا  در ن   میلیلن
  شاید.  گی ند  می  ق ار  ام   ت ین   پایین   در  ایان ن ،  ط یق  از   ارتباط  گلناگلن   های  شیله  دهاد  می  نشان   ها  گزارش   از  بسیاری  اما

  های  نشانه از بااب این، و اا  اانلار  منن ب  اااااً ماازی، فضای در ارتباط که اا  آن ایان ننی های ارتباط اصلی عیب
  آاانی  که  اند داشنه را نگ انی این شاااان روان از بسیاری رو این از. اا  به ه بی رودررو های تعام  در شایداری و بص ی
  و کااد صحب  ها  غ یبه با  آنالین صلر  به  بگذراناد، تاهایی به  را  بیشن ی زمان  تا وادارد را اف اد  بسا  چه ایان ننی، ارتباط
 اناام  دوانانه و فامیلی های ارتباط و رودررو گ نگلهای دادن دا  از قیم  به را کارها این و اازند ق ار ب  امحی ارتباط
 به درازمد ، در و اا  واقعی های ارتباط از ت  ضعیف ایان ن ، ط یق از اجنماعی های ارتباط ،ها پیوهش ب خی ب  باا .دهاد
 .(1396 )حسای جع  ی، اناامد می اجنماعی انزوای

  شلد،  اان اده  تعاد  حال  در  ابزار این  از اگ   گلید: می آم یکا در کلدک روانشااای انامن مدی   الگ  ک ی دکن 
  که  گلیم می کام   اطمیاان با وجلد  این با  .باشد جلانان میان  ارتباط ب ق اری ب ای کارآمدی وایله تلاند می اجنماعی شبکه
 محسلب  روانی  االم   ب ای  جدی  تهدید  ی   تلاند  می  اجنماعی  های  شبکه  از  ناماااب  اان اده  و  ایان ن   در  حد  از  بیش  حضلر
 درصد 70 از بیش که رایده ننیاه این به کلمبیادر  کااا م کز که جدیدی های ب رای دروی . گذارد جا ب  ما ی آثار و شلد

 این ب ای و دهادمی اخنصا  اجنماعی شبکه های در حضلر به را خلد روز ه  از معمل  باشی ملرب اا  17 تا 12 جلانان
 بیشن ی لذ  ...و محلی های بازی رفنن، میهمانی ک دن، رانادگی غذاخلردن، به نسب  اجنماعی هایشبکه در حضلر اف اد
 ،دارند  حضلر  اجنماعی  هایشبکه  در  مسنم   صلر ب  که  اا   12  زی   نلجلانان   اا   داده   نشان  همچاین  ب رای  این  .اا   داشنه
 الکلی  های  نلشیدنی  و  مادر  ملاد  انلاع   با  بیشن   ،اندنگ فنه  اخنیار  در  اخنصاصی  ص حه  فضا،  این  در  که  خلد  همساالن  به  نسب 
  خدما    مدی   الفی،  چارلز  دکن .  بیاورد  هم اه   به  آنها   ب ای  را  روانی  اخنالال   زمیاه   تلاند  می  ات اقا   این  تمام  که   شلند  می  آشاا
 بهداش   ب   اجنماعی  شبکه های  تاثی ا   اهمی   :گلید  می  تلضیحا   این  ادامه   در  نیز  آنالس  لس  عملمی  رفاه  اازمان  در  روانی

 بیش  اجنماعی  های  شبکه  که  اا   شده  مشا   علمی  ممالعا   در  و  شلد  می  ب رای  ژننی   اهمی   از  بیشن   روان  االم   و
 .(1394 )ف یدی، باشاد اث گذار خلد  مشن کان روی تلاناد میی دیگ  عام   ه  از

 به نیاز ف د ه  در روان االم  ام  تعیین جه  که یابیم درمی روان االم  های کااده تعیین ب  نگاهی با
 اجنماعی  اقنصادی،  دالم  فشارهای  مثا ،  ب ای.  داش   خلاهیم  خانلادگی و  شاصینی روانی،  اجنماعی،  چادگانه  علام   شاااایی

 های شاخ  هم اهی مدعا  این شاهد ت ین واض . کااد می تهدید را اجنماع و اف اد روان االم  ،خم  عام   ی   عالان  به
 وضعی   ا یع  تغیی ا   با  ضعیف  روان  االم   ط فی  از.  باشد  می  روان  االم   مشکال   با  تحصیال   پایین   ام   جمله  از  فق 

 می هم اه جسمی و فیزیکی مشکال  و خشلن  نااالم، زندگی اب  جاسینی، تبعیض محیمی، زای اان س  ش ایط اجنماع،
 روان از بسیاری بااب این،. (2011 بهداش  جهانی،)اازمان  م هلمی پیدا نمی کاد روان االم  بدون االم ، واقع در. باشد

  بدین . اند ک ده  تأکید اف اد  االم  روان ب   آن  ما ی اث ا  و اجنماعی ا یع و ناگهانی  تغیی ا  ب   شاااان جامعه و شاااان
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  امکان  شلند، می ا یع تحلال  دانالش  هاآن  ب  حاکم ضلابط  و قلانین و اجنماعی نهادهای و ها اازمان که هاگامی ت تیب
 شدن اجنماعی علام   که اا  حالی در این. باید افزایش می م دم  میان  در  ناهمگلن و منااقض اعنقادا   و افکار پیدایش
 .(1396 )محمدی، اا  سزاییب اهمی  دارای خانلاده محیط از خارج انسان
 

 گیري نتیجه .6
 با کارب  رابمه  نیست  ق ار  حستاب این  با و شتده تبدی  زندگی جدانشتدنی  عضتل  به اجنماعی های  شتبکه م دم، از  بستیاری ب ای
 افس دگی  به ابنال اابقه  که اف ادی  اما .شلد  گ فنه  افس دگی جمله از اخنالالتی ب وز جللی تا  شلد قمع  کام  طلر  به فضا  این
 ت  اتت یع چه ه  ااتت   بهن  ،بیااد می  افزایش به رو را خلد بیماری فضتتاها  این در حضتتلر  دنبا  به  اگ  دارند، را  اضتتم اب یا

 زمیاه تلاناد می  خلد خلدی به اجنماعی های شتبکه که باشتاد داشتنه تلجه مستئله  این  به و دهاد ق ار  ج یان در را خلد پزشت 
 خارج ،بلدند ک ده تع یف  خلد ب ای تاکالن  آنچه از را  آنها زندگی  مسی  مدتی گذش  از  پس و باشاد روانی اخنالال  ب وز ااز
  و اجنماعی محاف  در حضتلر کاهش با اجنماعی شتبکه های در حضتلر  میزان افزایش که اات  شتده مشتا  حقیق  در .کاد

 . دارد مسنقیم رابمه تاهایی احساس 
 با مشتکال ، رویارویی هاگام تا کاد می کم   ف د  به که اات  ماظمی و مامقی ت ک  ف آیاد  ،مستئله  ح  مهار 

 ک دن ب ط ف  ب ای مستئله  ح  از مهار   اف اد هاگامیکه .نماید اننااب را ح  راه  بهن ین و کاد جستنال منعددی های راح 
 محققان از بستیاری ام وز  .شتلد می  گ نه  ح  مستئله  مهار  آن  به ،کااد می  ااتن اده اجنماعی  مستال  و ف دی بین  مستال 
 می کم   اف اد به درات  و مامقی های ارزیابی اناام و دوراندیشتی  مستئله، ح  تلانایی ماناد ای  مقابله مهار  های معنقدند
 های تلانایی زندگی مستال   با رویارویی در اف اد از بستیاری  مناات انه  اما .نمایاد  مشتکال  مقابله با  آمیزی ملفقی  ملرب تا کاد
های   نابهاااری ب ای خم  مع ض در اتای  گ وه .باشتاد  می پذی  آاتیب روزم ه مشتکال   با  ملاجهه در نک ده و کستب را الزم

 بته تمتایت  غ ور جلانی، بللغ، هلیت ، بح ان کته دارنتد ق ار مقمعی در آنهتا کته چ ا بتاشتتتاتد، می نلجلانتان اجنمتاعی و رفنتاری
 .دارد وجلد ...و بلدن مسنق  و ا کشی

م   همچاین باشتاد، خانلاده و کلدکان رابمه دهاده اتازمان  تلاند می ای رایانه های بازی هاب ماس   نظ یه ممابق
 ،فااوری از اگ  ایاکه ننیاه .اات   میست  جمعی ارتباط واتای   گستن ش  ط یق از ها ف هاگ خ ده  اشتاعه اات  معنقد للهان
  و  باد بی و خشتلن  بداخالقی، رواج شتاهد ،درات  ااتن اده عدم صتلر  در و داشت  خلاهد مثبنی  اث ا  ؛شتلد ااتن اده درات 
 ااتن اده  اما. اات   نلجلانان و کلدکان در  یادگی ی تلان افزایش و آملزش  پ ورش، و آملزش  اصتلی  مستئله  .بلد خلاهیم باری
 . اا  شده تبدی  کشلر  در اجنماعی معضال  از یکی به رایانه ای بازی های خصلصاً  رایانه از  نلجلانان و کلدکان حد از  بیش

 و باشتد  داشتنه  آملزان دانش روان اتالم  و تحصتیلی پیشت ف   ب  اتلدمادی  اث ا  تلاند می  حاضت  تحقیق ننایج
 ب  فضتتای ماازی تاثی  به  نپ داخنن و غ ل  اما.  ب د  به ه  آن از  نیز  از ط یق ب نامه دراتتی دوره منلاتتمه پ ورش  و آملزش 
  تمام حنی و پ ورش  و آملزش  نظام بعدی م اح   در و  آملزان  دانش، ابندا آملزان دانش تحصتتیلی پیشتت ف  و روان اتتالم 

 داشتتنه باالیی روان اتتالم  آملزان دانش چه  ه  گ   تلان می  این  بااب . دهد می ق ار ما ی تاثی  تح  را اتتملح جامعه
 به افند. می  مااط ه به  آنها تحصتیلی  پیشت ف  ،باشتد پاییای داشتنهروان  اتالم  چه ه  و؛ باالت   آنها تحصتیلی پیشت ف ، باشتاد
و نظام آملزشی  اا  گذار  تاثی  نلجلانان روان و بهداش  االم   ب  اجنماعی هایشبکه که اا   آن از حاکی ننایج کلی طلر

 .تلاند گام مپث ی در این زمیاه ب داردای در دوره منلامه میکشلر از ط یق ب نامه های درای ط احی شده ح فه
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