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�اطر �إلنترنت �لنفسية �اطر �إلنترنت �لنفسية 
��الجتماعية  ��ألخالقية��الجتماعية  ��ألخالقية

#9ما� �إلنترنت:
 ظاهر� "INما� �إلنترنت" �صبحت 
توصف بأXا ظاهر� مرضية �تدعى 
 (Internet Addiction) باإلنكليزية 
من  حالة  بأXا:   D�«خل� عرَّفها  �قد 
�لتو�فقي   Yغ� �ملرضي   xالستخد��
�ضطر�با.   ]N  7Iيؤ لإلنترنت 
هي  �لظاهر�   yهذ� Nكلينيكية. 
ُ�صفت  �لنفسي  �إلIما�  من  نو� 
INما�  من  طبيعتها   5 قريبة  بأXا 
INما�  عن  �ينتج  �ملخد��.. 
�إلنترنت سلبيا. كث�Y لد� �ملدمن 
�لرقبة   xال®� ��أل�,  �لسهر  مثل 
��لظهر ��لتها| �لعني. كما تسبب 

 xالهتما�  xعد� ��جية  مشاكل 
باألبناD �مشاكل 5 �لعمل.

�قد �ظهر �لتصوير بالرنني �ملغناطيسي 
من  يعانو�  �شخا�  على  ُ�جر7 
�إلIما� على �أللعا| ��إلنترنت �Xم 
 5 يكونو�  Æ»ين،  يتركوXا  حني 
نفس حالة متعاطي �ملخد��. حني 
 T ين. �هكذ�«Æ تعاطيها يتركو� 
يبق ÆاU للشك �� INما� �إلنترنت 
 nألمر�� �نو��  من  جديد  نو� 

�لنفسية.

تأث' �إلنترنت على �لقيم
�الجتماعية ��ألخالقية:

�لعاملية   �لساحة  على  بر�.  لقد   
�إلنترنت  �لعديد من حاال. iاطر 
�لوقت  Nهد��  من  تبد�  ��ل� 
 ]N  ،Dلسو� صحبة  على  ��لتعر¤ 
ضعا¤  بني   Iإلحلا��  Iلفسا� نشر 
�إلميا�،  ��لتعد7 على حقو, �لنا& 
��لتجسس على �ألسر�� �لشخصية. 
�نشر  �ألخال,   Yتدم عن  ناهيك 
�خلليعة  �ملشاهد   Uخال من  �لر��ئل 
 hال حر� Åفحد �لر�يلة..   xفال��
له،   Dحيا ال  جيال  �نتجت  حيث 
�لكاسيا.  على  �يعتد7   Ùيتحر
حد  على  ��ملحجبا.  �لعا�يا. 
�جلر�ئم  نسب  فتفاقمت   .Dسو�

 yتشهد  T حد   ]N  Uملجا� هذ�   5
�إلنسانية من قبل.

�ألطفا� ��إلنترنت:
�إلنترنت   .�Yتأث ¬ث   �� �مع   
 5 �ختصا�ها  ميكن  ال  �لبشر  على 
 .�Yال �ننا منر بسرعة على تأثN مقالة
منظم   Yلغ�� �ملفر6   xالستخد��
للشبكة �لعنكبوتية على �ألطفاU، فقد 
قالت ��Iسة �جرִדا منظمة " �نقذ�� 
 ،Save the Children لعاملية� "Uألطفا�
 5 �البتد�ئية  �ملرحلة  معلمي  على 
 Uبريطانيا، تبني �� تكنولوجيا �التصا
 Uألطفا� من  جيًال  خلقت  �حلديثة 
يعا  من �لوحد� �عدx �لقد�� علي 
�لنتائج   .Dجا� صد�قا..  تكوين 
على  �لباحثو�   yجر�� �ستطال�  بعد 
�كد  حيث  معلم،   ١٠٠ من  عينة 
��قا.   Dقضا  �� منهم  باملائة   ٧٠
بشكل  �إلIما�  لد�جة  تصل  طويلة 
منفرI مع �لتكنولوجيا �Âاصة شبكة 
�ثر سلبâ على مها��.  �إلنترنت قد 

�ألطفاU �الجتماعية.
 xلة �لتقو� �لكر�Æ Dلذلك �عز�ئنا قر�
ننصحكم �Iئمâ من خالU ���ية Üن 
 5 �لوسطية  مر�عا�   ]N ��إلنترنت 
من  �حذ�ِ�  لإلنترنت  �ستخد�مكم 
�لتفريط ��إلفر�6 فنحن �مة �سطى.


