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ﻣﻬﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ۷۶ ،ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﯿﻮه اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮش ده ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﻣﻬﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ روز ﺑﻪ روز اﻓﺴﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .از اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﻔﺘﻪ – دو ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دارد -ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ .ﺗﻮی ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ او و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻫﺎ وﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮی ﺑﻬﺶ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻣﺎ ،ﻣﻬﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﯽرود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش،
اﻣﺎ دروغ ﭼﺮا ،دﻟﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و ﻋﺮوس و داﻣﺎد و ﻧﻮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺳﺮﺷﺎن ﺗﻮی ﯾﮏ ﻣﺎﺳﻤﺎﺳﮏ اﺳﺖ .آﯾﭙﺪ و ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ؛ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ دارﻧﺪ ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی؛ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﯽ؟
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺳﺮ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ ﻓﺮو
ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﻬﺎن و اﺣﻮال دوﺳﺘﺎنﺷﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ را ﻫﻢ ﺑﯽﺟﻮاب ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﺷﺎن از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم از اﯾﻦ
ﻓﻦآوریﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ :از ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار آن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ در ﻓﻌﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ از آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮهاﻧﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ «:ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ام
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮوم ﺳﺮاﻏﺶ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎر اداری ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﯽروم ﺳﺮاغ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ».
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺪﻫﺪ
ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺨﺮد.
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺳﺎده اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻤﯿﺪﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺴﺮم ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪد ﮐﻪ
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊاﻧﺪ ،ﻣﺪام ﺗﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ درﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮم و ﻋﻮﺿﺶ ﺑﻪ ﮔﻠﺪانﻫﺎ آب ﻣﯽدﻫﻢ».
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر او ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮوﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی و ور رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «:وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم».
اﻧﺰوا در ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﺣﺴﺎس اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ،اﺣﺴﺎس ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻮدن ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت روز و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در دﻧﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی؛ اﺑﺰار ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ

اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻓﻌﻪ دارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن دوراﻧﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺒﻠﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ رو آوردهاﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رو آوردهاﻧﺪ.
زﻫﺮه ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده «،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی»
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی،
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن اﺳﺖ .ﺳﻮال
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 ۵۱ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺤﺘﻮای
ارﺗﺒﺎط ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ اﺷﺎره دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺎ  ۰۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻼ ﮐﺎﺗﻦ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن و ﻣﺠﺮی اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎﺗﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۲۲ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮد و اﺛﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﺮادران ،رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﻻن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﻢ ﮔﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪاره ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ وﻗﺘﺶ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻫﻢ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺎدل را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻠﻤﻮس و واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﯾﺎد ﺑﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺰوی ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ و از آن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان .اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اورژاﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﺷﺎن ﺷﻮد ﻧﻪ ﺿﻌﻒﺷﺎن».

