
نگاهی دقیق به استفاده از

اینترنت، قمار و بازی های

رایانه ای

بسیاری از والدین تمایل دارند «اعتیاد» به بازی و

اینترنت را یک بیماری منحصربه فرد تشخیص

دهند؛ با این حال، مهم است تشخیص دهیم که

 دالیل زیادی می تواند باعث شود افراد در استفاده
از این رسانه ها دچار مشکالت شوند، همان طور که
دالیل زیادی وجود دارد که ممکن است در

استفاده از مواد با مشکالت متعددی روبه رو

شوند.

در بسیاری از موارد، رفتارهای مشکل ساز

نوجوانان در استفاده از اینترنت و انواع بازی ها به

دلیل عدم دستیابی به یک استراتژی مقابله ای

سالم درباره ی مشکالت مرتبط با استرس و

بهداشت روان است، از جمله:

• سندرم آسپرگر: ممکن است آن ها را وادار کند
همه چیز درباره ی یک موضوع را امتحان کنند

• وسواس در قماربازی: ممکن است باعث شود
افراد در سایت های قمار گیر کنند.

• اضطراب اجتماعی: ممکن است آن ها را به
سمت اتاق های گفت و گو و دنیای بازی های مجازی

نگه دارد، مکان هایی که مجبور نیستند مردم را رو
در رومالقات کنند.

• استرس پس از سانحه: ممکن است آن ها را
به سمت اتاق های گفت و گویی سوق دهد که در
آن می توانند با افراد دیگر و موقعیت های

آسیب زایی که قبال تجربه کرده اند مجددا روبه رو

شوند.

• اختالل وسواس جبری: ممکن است آن ها را به
وسیله یک موضوع یا بازی که نسبت به آن

وسواس دارند، مجذوب اینترنت کند.

• مشکالت مصرف مواد: ممکن است توسط
ایمیل آن ها را به سمت تجویز داروهای تجویز

شده و سایر داروها یا تحقیق درباره ی چگونگی

استفاده از داروها سوق دهد.

• «اعتیاد» جنسی: آن ها را وادار به جست وجو و
دانلود تصاویر پورنوگرافی میکند.

• آسیب به خود: ممکن است آن ها را به
اتاق های  گفت و گویی سوق دهد که در آن ها،

جوانان افکار و تکنیک های خود را درباره ی

خودکشی و سایر رفتارهای آسیب به خود، مانند

بریدن و سوزاندن، به اشتراک می گذراند.

• دیگر وقایع دشوار زندگی مانند: تنهایی، مورد
زورگویی و قلدری قرار گرفتن یا طالق والدین.

پس فقط مسئله فناوری نیست و پیدایش

مشکل، نتیجه ی تعامل میان فعالیت های انتخاب

شده و ساختار منحصر به فرد شخص است؛ برای

مثال، همه ی افرادی که از یک ماده استفاده

می کنند به این ماده وابسته نمی شوند و همه

نوجوانانی که یک بازی ویدیویی خاص را انجام

می دهند  دچار اختالل در زندگی نمی شوند. درک

مشکل شامل: درک ویژگی های بازی، درک

سالمت روانی و جسمی نوجوان و درک محیطی

است که نوجوان در ان زندگی می کند.

یکی از بهترین راه های دانستن اینکه نوجوان شما

مشکلی دارد این است که متوجه کاهش عملکرد

او در یک یا چند حوزه از زندگی اش مثل: مدرسه،
ورزش، اوقات فراغت یا مراقبت از خود شوید. 
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