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ઈન્ટરનેટ અતિક્રમણ -એક સમાજશાસ્ત્રીય તિશ્લેષણ 
પ્રસ્િાિના  

માનવીએ પથૃ્વી પર અવતરણ સમયથી સદેંશા આપવા માટે અલગ- અલગ માધ્યમ અપનાવ્યા. તેમા ંકાળક્રમે 
પરરવતતન થતા ંગયા. આજે આધનુનક ટેકનોલોજી નવકાસન ેકારણ,ે સચંાર માધ્યમોના કારણ ેદુનનયા નાની બની ગઈ 
છે એમ કહી શકાય, જેમા ંસ્થળાતંર કયાત નસવાય સદેંશો મોકલી કે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સચંાર પ્રણાલીમા ંપહલેી 
મહત્વની શોધ દુરસચંારની હતી. રેડીયો, ટેલીનવજન, ફેક્સ અને ઈન્ટરનેટના નવકાસે સચંાર - પ્રસારને બધા માટે સરળ 
બનાવી દીધુ ંછે . તેનાથી સમય અને સ્થળની બધી મશુ્કેલીઓ દુર થઈ ગઈ છે. આજે રદન -પ્રનતરદન ઈન્ટરનેટનો 
વ્યાપ ખબુ ઝડપથી વધતો જાય છે. 

ઈન્ટરનેટ કોઈ સ્થાનનક નવસ્તારથી માડંી સમગ્ર નવશ્વ સધુી નવસ્તારી શકાય છે. પથૃ્વીની બહાર જતા અવકાશયાનોન ે
પણ ઈન્ટરનેટ સાથે જોડી શકાય છે. કારણકે અવકાશયાનમા ંકમ્યટુર હોય છે અને તે સદેંશ માટે ઉપગ્રહ સાથ ેસપંકતમા ં
રહતે ુ ંહોય છે.નવશ્વન ેઆવરી લેતા ઈન્ટરનેટને world wide web થી ઓળખવામા ંઆવે છે. એને ટંુકમા ંwww અથવા 
web થી ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ઈન્ટરનેટ શ ું છે?  

આ પ્રશ્નનો ઉતર ઘણી બધી રીત ેઆપી શકાય તેમ છે. અમકુ માણસો માટે મનોરંજન છે, તો બીજાઓ માટે એ 
સશંોધનનુ ંકાયત છે, અથવા સાધન છે, અમકુ માટે તો એ પૈસા પેદા કરવા માટેની સોનાની ખાણ છે. આમ છતા,ં તેનો 
સરળમા ંસરળ પ્રત્યતુર એ છે કે, તે નેટવકતસ નુ ંનેટવકત છે. ઈન્ટરનેટની સહાય દ્વારા નવશ્વના કોઈ પણ ખણૂેથી આપણે 
મહીનત મેળવી શકીએ છીએ અને તે પણ નવષય પર. આ ઉપરાન્ત સોસ્યલ નેટવકત , ગેમ, ખરીદી -વેચાણ, નુ ંમહત્વનુ ં
મધ્યમ બન્યુ ંછે. 

ઈન્ટરનેટ નો અર્થ : 

ઈન્ટરનેટ એટલ ે"કોઈ એક માધ્યમ સસં્થા દ્વારા ટેલીફોનની મદદથી અથવા સ્વતતં્ર સદેંશાવ્યવહારની મદદથી સદેંશા 
વ્યવહાર માટે રચાયેલા કોમ્યટુરનુ ંજાળં" 

ઈન્ટરનેટનો ઉદભિ િર્ા તિકાસ 

સૌપ્રથમ ઈ.સ૧૯૬૪ મા ંકમ્યટુરકોમ્યનુનકેશન નેટવકત આધારરત કમ્યટુરના જોડાણની કલ્પના પોલ બેરેન નામના 
સશંોધકે કરી હતી. સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેટની શરુઆત તારીખ ૦૨.૦૧.૧૯૬૯ મા ંઅમેરરકામા ં"એડવાન્સ રરસચત પ્રોજેક્ટ 
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એજન્સી નેટવકત" ની શરુઆતને ઈન્ટરનેટની શરુઆતનો તબક્કો ગણવામા ંઆવે છે. આયાતનેટ પ્રોજેક્ટ કે જે પાછળથી 
"ડીફેન્સ એડવાન્સ રરચાર્જ પ્રોજેક્ટ એજન્સી નેટવકત"મા ંફેરવાઈ ગયેલ.આ જોડાણનો મખુ્ય ઉદેશ્ય  સરંક્ષણને લગતી 
બાબતોમા ંતેના મખુ્ય મથક અને તેના અનમુથકો સશંોધન કેન્રોને ક્મ્યટુરના જોડાણો થકી સાકંળવાનો હતો. આમ 
જુદા -જુદા સ્થળો પરના કમ્યટુરના આ જોડાણને આયાતનેટ સાઈટ તરીકે ઓળખમા ંઆવી હતી. આ આયતનેટની રચના 
અને ઉદેશ્ય સને- ૧૯૮૩ સધુી જ કાયતરત રહી આયાતનેટનુ ંનવભાજન સને ૧૯૮૩ મા ંમીલનેટ અને આયાતનેટ એમ બે 
જુદા-જુદા કાયો માટે થયુ.ં જેમા ંઆયાતનેટ વધ ુસમય રહ્ુ ંનહી અને નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્વતતં્ર જોડાણ સાથ ે
એકીકરણ થયુ.ં જયારે મીલનેટ જોડાણ ડીફેન્સ દેટા નેટવકતમા ંભળી ગયુ.ં આ નવી જોડાણ રચનાને કારણ ેમારહતીની 
આપ-લેની ઝડપ વધી, રૂપરેખામા ંસધુારા થયા, મયાતદાઓ દુર થઈ. જેને કારણ ેજોડાણોનો વ્યાપ વધ્યો. આમ, 
ઇન્ટરનેટના પણૂત નવકાસમા ંનેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનનો ફાળો મખુ્ય ગણાય છે. ઈન્ટરનેટ પર મારહતી ધરાવતા 
કમ્યટુરો અન ેગ્રાહક સવતર જેવા ખ્યાલો નવન્ટર કફત નામના વ્યક્ક્તએ મકુ્યા કે જેને ઈન્ટરનેટના પ્રણેતા તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ભારિમાું ઇન્ટરનેટની શરૂઆિ  

ભારતમા ંઇન્ટરનેટની શરુઆત ૧૫-ઓગસ્ટ-૧૯૯૫મા ંવાણીજ્ય હતે ુમાટે થઈ, શરુઆતના વષોમા ંઆ સેવા શૈક્ષણીક 
હતેસુર હતી, જેનો લાભ સશંોધન નવભાગો, યનુનવસીટીઓ કે પછી મોટા ઔધોગગક ગહૃો લેતા હતા.દેશોમા ંઇન્ટરનેટ 
સેવા મખુ્યત્વે ડીપાટતમેન્ટ ઓફ ઈલેક્રોનનક દ્વારા સચંાલીત કે જે એજ્યકેુશન રીસચત નેટવકત અન ેનેશનલ ઇન્ફોમેટીક 
સેન્ટર દ્વારા સચંાલીત કે જે સરકારી સસં્થાઓ નશક્ષણ સાથે સકંળાયેલા નવભાગો, સશંોધન કેન્રો વગેરે માટે કાયતરત 
છે.એજ્યકેુશન રીસચત નેટવકત ની શરુઆત ૧૯૮૬મા ંડીપાટતમેન્ટ ઓફ ઈલેક્રોનનક દ્વારા ભારત સરકાર અને યનુાઇટેડ 
નેશન ડેવલોપમેન્ટની નાણાકીય સહાયથી શરૂ થયલે. આ નસવાય ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે Bsnl, mtnl, આજે 
મોબાઇલની દરેક કંપની વતતમાન સમયે કાયતરત છે. 

ઈન્ટરનેટની ઉપયોગીિા 

 નવશ્વભરના નવા સર્જનો,નવચારો, નવવેચનોની મારહતી સગચત્ર તથા સમગ્ર ઇનતહાસ જાણવા . 

 બસ,રેન ,હવાઈસેવા,બેંક સેવાઓ,તેમજ સરકારી ઓરફસોની વડી ઓરફસો સાથ ે જોડાણ તથા ખાનગી 
સસં્થાઓમા ંઊપયોગી . 

 તબીબીક્ષતે્ર અને નવજ્ઞાનક્ષેતે્ર ઉડાણપવૂતકની  મારહતી મેળવવા. 

 નશક્ષણ સબંધી, સામાજજક, સાસં્કૃનતક-મનોરંજન ક્ષેતે્ર મારહતી મેળવવા. 

 સશંોધીય માળખાનો એક ભાગ તરીકે. 

 પ્રત્યાયનનો સ્ત્રોત  
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ભારિમાું ઈન્ટરનેટ ય ઝસથ  

ભારત દેશ વસ્તીની રષ્ટટએ ચીન પછી દ્વદ્વતીય ક્રમ ેછે. ૧૨૧.૭૦ કરોડનો વસ્તીમા ં૨૦૧૭મા ં૩૩ કરોડ૭૦લાખ 
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે જે કુલ વસ્તીના ૨૮% જેટલી છે.એક સવે અનસુાર ૨૦૨૨ સધુીમા ંઈન્ટરનેટ 
ઉપભોગતા ૫૫ કરોડ જેટલી થઈ જશે. Global system mobile Association અનસુાર ૨૦૧૭મા ં  સ્માટત  ફોનના 
ઉપયોગમા ંપણ ભારત ચીન પછી બીજા ક્રમ ેછે દુનનયામા ંકુલ ૫૦૦ કરોડ સ્માટત  ફોન ઉપભોગતા માથંી ૧૦૦ કરોડ 
ભારતીય ઉપભોગતા છે જે દશાતવે છે કે ઈન્ટરનેટ આજે સામાન્ય માનવીના હાથનુ ં એક અતટુ સાધન અન ે
જીવનશૈલીનો ભાગ બન્યો છે. ઈન્ટરનેટનો વધ ુપડત ુ ંઉપયોગએ શારીરરક, માનસીક સામાજજક ,તથા સસં્કૃનતક ક્ષેતે્ર 
સમસ્યાઓ પણ ઉત્પન્ન થઈ છે. 

ઈન્ટરનેટ અતિક્રમણ :શારીરરક સ્િસ્્ય પર અસરો  

ઈન્ટરનેટ અન ેસ્માટતફોનના અનતરરક્ત ઉપયોગથી સ્માટત  ફોન બ્લાઇડનેશ આવી રહી છે, માનવીએ સવારે જાગી ને 
પ્રથમ અન ેસતુા પહલેા મોબાઇલ ચેક કરવાની આદતો , રાત્રે અંધારામા ંમોડે સધુી ઈન્ટરનેટ સ્રીગની આદતોના 
કારણ ેઅસ્થાયી અંધાપાની સમસ્યા જોવા મળી છે જેમા ં૧૫-૨૦ નમનીટ રોશની જઈ શકે છે. આ ઉપરાતં ગરદન, 
હાથની આંગળીઓ, કરોડરજ્જુ ને પણ નકુશાન પહોચે છે. 

All India Institute of Medical Sciences ના સશંોધન અનસુાર ૧૦ વષતથી વધ ુસમયગાળા મોબાઇલના ઉપયોગથી 
બ્રેઈન ટયમુરનુ ંજોખમ ૩૩% વધી જાય છે.  મોબાઈલના રેડીયેશન કેન્સરનુ ંકારણ થઈ શકે તેમ છે. ઈજરાઈલ દેશની 
હાદસા કોલેજના ંપ્રો.દેવરા ડેનવસના સશંોધન અનસુાર મોબાઈલના અનતરરક્ત ઉપયોગથી  પરુુષોના સ્પમ કાઉન્ટ ઘટે 
છે, ગભતવતી મરહલા પર નવપરીત અસર પડે છે જે બાળકના મગજના આકાર નાનો થાય છે અને એ બાળક હાઈપર 
એકટીવીટીનો નશકાર બને છે. 

 ઈન્ટરનેટ અતિક્રમણ : માનતસક સ્િાસ્્ય પર અસરો 

 ઈન્ટરનેટએ હવા,પાણી , ખોરાકની જેમ પ્રાથનમક જરુરીયાત બનતી જાય છે, આજે માનવી મકાન, આનથિક સપંનત 
વગર ચલાવી શકે છે, પરતુ ંઈન્ટરનેટ વગર જીવનની કલ્પના અશક્ય હોય તેમ જીવનનો અગભન્ન અંગ બની ગયુ ંછે. 
૨વષત ના બાળકો થી લઈ વદૃ્ધાવસ્થા સધુી તેનો ઉપયોગ એક નશો બનતો જતો હોય જેમ સશંોધનો દશાતવી રહ્યા 
છે.[ipsos] એ ૨૩ દેશના ૧૮૧૮૦ લોકો પર સશંોધન કરી તારણોમા ંજણવ્યુ ં૮૧% ભારતીય ઈન્ટરનેટ વગર જીવનની 
કલ્પના કરી શકતા નથી ,૭૮% અમેરરકન બીજા ક્રમે હતા. 

નોમોફોબિયા : આ પ્રકારનો ફોગબયામા ંમોબાઈલ વગર ણ રહી શકે, બેટરી પરૂી થવાથી બેચેની, દર થોડી ક્ષણે 
મોબાઈલ ચેક કરત ુ ંરહવે ુ,ં કવરેજ બહાર જતા ચીડચીડા બની જવુ ંજેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.  

ફોમોફોબિયા : ફીઅસત ઓફ નમનસિંગ આઉટ જેમા ંબહારની દુનનયામા ંચાલતી ગતીનવનધ થી બેખબર રહશેે આવુ ં
નવચારવાથી ગભરાટ થાય છે. 

ફેન્ટમ ફોન સીન્રોમ: અચાનક મોબાઈલની રીંગ સભંળાય એવુ ંલાગ ેછે,જેને રીંગજાઈટીક નો નશકાર થવા લાગ ેછે. 
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Times મેગેજીન રીપોટથ  અન સાર: 

૬૮% લોકો સવુાના સમયે પોતાના મોબાઈલ ફોન ચેક કરે છે 

૨૦% લોકો દર ૧૦ નમનીટે પોતાના મોબાઈલ ફોણ ચેક કરે છે. 

૪૪%  લોકો તકીયાના પાસેજ મોબાઈલ રાખીને સવેુ છે. 

Public library of science અન સાર:  

જેટલુ ંવધ ુફેસબકુ ઉપયોગ કરે છે, સાચા જીવનમા ંએટલા જ વધ ુહતાશા અનભુવે છે. 

 ઈન્ટરનેટ અતિક્રમણ : સામાજજક જીિન પર અસરો  

જેટલુ ંઆજના માનવીએ ફોન રરચાર્જ કરવાનુ ંમહત્વનુ ંબન્યુ ં છે, તેટલુ ંજ સામાજજક સબંધંો ને રરચાર્જ કરવાની 
આવશ્ક્યતા વધી છે. બાળકોન ેસોસ્યલ નેટવકત કરતા વધ ુજરૂરી, વાસ્તનવક જીવનમા ંસસં્કારી અને યોગ્ય નાગરરક 
બનાવની તાતી જરૂરરયાતો ઉભી થઈ છે. ફેસબકુની દીવાલો પર પોસ્ટ કરતા, રદલોની રદવાલો પર લખી શકે તેવા 
વાતાવરણ સર્જવાની ખાસ જરૂરરયાત છે. કારણકે આજે બાળકો નાની ઉમરમા ંપોનતસાઈટમા ંપોતાનુ ંબાળપણનો 
ખજાનો ગમુાવી રહ્યો છે. વળી, માતાનપતા, વડીલો જોડે સમય વ્યતીત કરવો એ  કંટાળાજનક  માની રહ્યા છે. પતી- 
પત્ની ના હુફાળા સબંધંો આજે પોતપોતાના પાસવડત મા ંકેદ બની ગયા છે. બાળકો બ્લવુ્હલે ગેમ રમીન ેઆત્મહત્યા 
કરી રહ્યા છે. જે દશાતવે છે કે સમાજીક્રરણ, પારરવારરક સબંધંો, સ્વસ્થ સામાજજક સબંધંો જોખમાય રહ્યા છે. જે અનત ગભંીર 
બાબત છે. 

Understanding Society: રીપોટથ  અન સાર  

૩કલાક ઈન્ટરનેટ ઉપયોગ કરવા વાળા ૪૪% બાળકો અઠવારડયામા ં પોતાની માતા સાથે ઝધડો કરતા હતા. 
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ ના કરતા બાળકો ૨૦% પોતાની માતા સાથે અઠવારડયામા ંલડે છે.  

૩૦૬૫ બાળકોમાથંી ૪૭% બાળકો પોતાના દેખાવ થી નાખશુ હતા જેઓ સોસ્યલ સાઈટનો ઉપયોગ કરતા હતા. જયારે 
૮૨% બાળકો પોતાના દેખાવ થી સતંટુટ હતા જેઓ સોસ્યલ સાઈટનો ઉપયોગ નહતા કરતા. જે દશાતવ ેછે કે ઈન્ટરનેટ 
અનતક્રમણની અસરએ સામાજજક સબંધંોમા ંપણ સમસ્યારૂપ બની શકે છે. 

ઈન્ટરનેટ અતિક્રમણના ઉપાયો  

૧) યોગાસનને જીવનશૈલી તરીકે અપનાવુ ં૨) detox centre નો વ્યાપ વધારવો ૩) વાસ્તનવક સબંધંોને અથતપણૂત 
બનાવા,૪) બાળકોના ઈન્ટરનેટ ગનતનવધી પર વાલીઓ એ નજર રાખવી ૪) જરૂરરયાત અને જ્ઞાનાત્મક પ્રવનુત પરુતો 
માયાતરદત ઉપયોગ કરવો ૫) જીવનમા ંરમત ગમત અને શોખ કેળવવો ૬) વેકેશન અને આરામના રદવસોમા ંડીજીટલ 
ઉપકરણો થી દુર રહવે ુ ં૭) રદવસમા ંનનનિત સમય પરુતો જ ઉપયોગ કરવો .૮) પરરવાર નમત્રો સાથે ગણુાત્મક સમય 
પસાર કરવો ૯) સલે્ફી માત્ર ઈન્ટરનેટની લાઇક કરતા જીવનની સુદંર યાદ બની જાય  તેવા પ્રયાસો કરવા જોઇએ.  
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સમાપન : ઈન્ટરનેટ ૨૧મી સદીને નવકાસવન્તી બનાવી છે દરેક ક્ષેતે્રમા ંતેનો ફાળો રહ્યો છે સાથે જ કેટલાક ગભંીર 
પરરણામો સજાતયા છે, માટે માનવીએ નવવેકબદુ્વદ્ધ પવૂતક ઉપયોગ કરવાની જેથી ખરા અથતમા ંસ્માટત  ગેઝેટ્સ ઉપયોગ 
કરતા માનવી સ્માટત  ઈન્ટરનેટ મેનેજમેન્ટ કરી શકે .  ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરવો જોઇએ પરત ુ ંતેના ગલુામ નહી. 
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