
المثالیة والواقع المریر الرقمي

جمیعفيالكمالتحقیقھ.یستحیلالذيالكاملالواقعھذالوصف"المثالیة"مصطلحیستخدمالمثالیة؟ھيما
دون عیوب ومشاكل.النواحي -االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والواقع

الوصولإمكانیةلدیھمالمواطنینجمیعأنالحقیقةفياإلعالمیةالمثالیةعنالتعبیریتمالجدید،اإلعالمعالمفي
منواألمنیة،واالقتصادیةاالجتماعیةالمساھمةإلىاإلعالموسائلتھدفآرائھم.نشرعلىوالقدرةالمعرفةإلى

خالل إقامة حوار إعالمي آمن بین المجتمع.

الذيالدورھوما...ظلموالعالميجوعوالحروبتوجدالمثالي؟عالمفياإلعالملوسائلحاجةھناكھل
ستستقوم بھ وسائل اإلعالم؟

كیف سیبدو الواقع المثالي؟

التعلیمیزدھرسوفالفقر.خطوسیتوقفاستثناءدونالجمیع-سیعملاالقتصادسیزدھرالمثالي:الواقعفي
تكون ھناك حروب أو مواجھات.وسوف یتفوق الطالب، ولن تكون ھناك حاجة للجیش ألنھ لن

سعیداًشخصكلوسیكونالوجودعنالشركلیتوقفوسوفجنب،إلىجنباًبسعادةالعیشالبشریتعلمسوف
وآمناً للعیش في البالد.

ما ھو الواقع المریر؟

عالمالواقعھذایشجعوالسلبي.مھددمستقبلمعحزینالمثالي-واقعالواقععكسھوالمریرالواقعإن
"مریض"، عالم مكسور وغیر عادل ینقسم فیھ المجتمع.

وسائلعلىاإلدمانیستدعيالمستقبليالواقعھذاالمریر.العالمفيمركزيدورلھاالجدیدةاإلعالموسائل
الحیزوالغموض.والعنفالسیاسيوالتحیزالخاطئةالمعلوماتونشرالخصوصیةعنالتخليوبالتالياإلعالم،

إخفاء الھویة.والمجال االفتراضي ھو أساس االستغالل والجریمة تحت ستار

ھل یمكنھم أیًضا منع ھذا الواقع؟وسائل اإلعالم ھي عامل أساسي في تشكیل الواقع المریر.

الواقع المریر-اإلدمان على وسائل االعالم

عنبانتظامالمستخدمونیبحثاالجتماعیة.الشبكاتوخاصةاإلعالم،ھوالمریرللواقعالرئیسیةاألسبابأحد
الشبكاتتولدهالذياالحباطیسببلالھتمام.ماسةحاجةفيوھمالمحیطةالبیئةمنوالتعلیقاتاالعجاب

الموجودالمكسورالمجتمعأساسھيھذهكلوالصراع.اإلنترنت،عبروالتسلطالعنف،منمزیًدااالجتماعیة
الیوم في عالمنا.



ماذا نستطیع ان نفعل؟

لكيوشریر،كئیبعالمفيیعیشأنیریدأحدالالمثالي.الواقعمنبكثیرأكثرمریرواقعھوالیومواقع
ثورةأنفيشكھناكلیسالسلطة.الروبوتاتفیھتتولىالذيالیومینتظرأنأو...تكنولوجيللجھازُیستعبد

اختراع أول ھاتفوسائل اإلعالم تغذي الواقع بالسلبیة والكئابة، فمنذ

كانتإذاھذا،كلمنالرغمعلىاألخالقیة.الرموزتضررتعام،بشكلاإلنترنتواختراعالذكيالھاتف
استخدامیكونأنیجبالتوحد.علىالقدرةأیًضالھافإنواالنقسام،التدمیرعلىالقدرةتمتلكالتكنولوجیا

لدیھآخرشخًصایجلسونالشاشةمناآلخرالجانبعلىاألشخاصأنننسىأالویجبوحكیما،دقیًقاالشبكات
مشاعر وقلب.

الذعر األخالقي.

االجتماعیةالفعلردودأیضاوھوعقالني،غیرالغالبوفياالنتشار،واسعخوفھواألخالقيالذعر
رئیسيمصدرأنھاعلىحدوثھا)(عنداألفعالتلكالىُینظرمعینة.جماعاتاوأفرادأنشطةتجاهفیھاالمبالغ
المصطلحاستخدامشیوعمنالرغموعلىبھا.المحیط(الذعر)االعالموسائلوتضخمكماالمجتمع،فيللقلق

اثروحسبالسبعیناتبدایةمنذإالدارجایصبحلمالواقعفيأنھإالسواء،حدعلىالیومیةالحیاةوفيأكادیمیا
األخالقيالذعربمصطلحالمرتبطةلألنشطةیمكنالشباب.ثقافاتعنكوھنستاناالجتماععالمأعمالنشر
إلثارةسببابوصفھاعلیھاالضوءتسلیطالىأدتاالعالموسائلفينقلھاطریقةأنإالما،حدالىبسیطةان

حفیظة المجتمع.

یشرح كوھن الذعر األخالقي كما یلي:

أوحالةتنبثقاذاألخالقي،الذعرمنأحیانالىواألخرىالفینةبینتتعرضالمجتمعاتانیبدو
االجتماعیة.والمصالحللقیمتھدیدایشكلونأنھمعلىُیّعرفونالذياألشخاصمنمجموعةأوشخصأومرحلة

أصحابمنوغیرھموالسیاسةالدینورجالالمحررینانكمانمطیة،بطریقةالتھدیدھذااالعالموسائلتقدم
االعالموسائلُتطوروحلولھم.تشخیصاتھمأكفاءخبراءیعطيبینمااألخالقیة،الحدودیسنونالصحیح،التفكیر

تماما،جدیداالذعرموضوعیكوناألحیانبعضوفيتتالشىأوتتدھوراوالحالةتختفيثمالیھا،ُیلجأللتعایش
وُینسى،الذعرینتھيوأحیانااالنتباه.محطفجأةصارأنھإالطویلة،مدةمنذموجوداشیئایكونأخرىوأحیانا
عنتسفرانیمكنالوالتيأمدا،أطولأخطرآثارعنھتنجموأحیانافحسبالجماعیةالذاكرةفيبصمةتاركا

وكذلك في الطرق التي یرى المجتمع من خاللھا ذاتھ.تغیرات على الصعید القانوني او في السیاسة االجتماعیة،



وھماالجتماعیة،الكینونةیتھددداھمبخطرالناسإحساسعناألخالقيالذعرینشأاالجتماععلومفي
تحلیلفيكماالسلطة،أنوبماُمھیمن.خطابوأفكاروقیممفرداتعلى،واعتماداًِمْن،انطالقاًذلكیفعلون

تعملوتصّورات،وأفكار،أخیلة،منیتكّونُمھیمن،خطابدونوجودھاتأبیدمنتتمكناللخطابھا،غرامشي
ففيبأنفسھم،أفكارھملبلورةضرورةیجدواولنالحاجة،تعوزھمفلنحمایتھا،علىوتسھرإنتاجھا،على

والحمایة،اإلرشادوظیفتھاالبطریركیة،خاصةالسلطة،أولى:خطوةنتقّدموبھذاویزید.یكفيماالسلطةخطاب
االجتماعیة،الصحةبتعریفالموكلةوھيخطابھا.وحارسيومروجيمنتجيمنیحصىالماخاللمن

إذاإالوجودھا،تأبیدیضمنبماذلك،تفعلأنأوكذلك،تكونأنیمكنوالالدفاع،وآلیاتالخطر،وتشخیص
فھوالمزدوج:السالحبمثابةیدھا،فياألخالقي،الذعریكونوبھذا،الُمقّدس.منوجودھایبررمااستمدت

حمایةفيالفشلبدعوىلتقویضھاتسعىمعارضةیدفيسالحاًبوصفھلھاتھدیدومصدرلبقائھا،ضروري
الجسم االجتماعي.

فيتساھمالتيوالتطبیقاتاالفتراضيالعالمبسبب(االنتحار)التراجیدیةاألحداث:األخالقيالذعرعلىامثلة
أیديعلىالخاصةالحساباتاقتحام–اإلعالمیةالقرصنةظاھرةوالتدخین،المخدراتظاھرةالظاھرة.زیادة

قراصنة انترنت.

وكالء الذعر األخالقي أو مبادرو االخالق:

األخالقیة""الحدودعلىالحفاظفيمھمتھتتمثلالذياالخالقي"الذعر"إشعالوراءتقفالتيالعواملھم
یحذرون من االنحراف عن معاییر السلوك المسیطر.للثقافة والتماسك والتكتل االجتماعي العام. وھم أیضا

الحفاظمثلشخصیة،مصالحمنطلقمنوتعملالمجتمعقطاعاتجمیعفيیتواجدوناألخالقیینالمبادرین
وزیادة السلطة والمال، واالنضباط الصارم، والسیطرة والھیمنة.

وضباطالطبیونوالخبراءواإلعالمیونالقانونومشرعونالسیاسیوناألخالقي:للذعرالمبادرینبینومن
الشرطة واآلباء والمربون. وھناك تعاون بینھما.

مصالح وكالء والمبادرون للذعر األخالقي في المجال االفتراضي:

الذات،عنوالتعبیربالحریةوالشعوراالستقاللیةمنكبیراقدراللشبابالرقمیةالثقافةتوفر:والھیمنةالسیطرة
للنظاماألخالقیةالحدودعلىالحفاظإنعام.بشكلالسنوكباربوالدیھمبالمقارنةالشبابمكانةیحسنمما

السیطرةفيالحاجةترافقوالمعلمون.اآلباءسلطةالستعادةاالجتماعیةالشرعیةالرغبةعنیعبراالجتماعي
جدیدةشبابثقافةتشكلوالتيالرقمیة،الثقافةتصاحبالتيالجدیدةاالجتماعیةالترتیباتحولقلقوالھیمنة
استباقعلىاإلنترنتتساعدھمحیثوالدیھم.حیاةوأسالیبوعاداتقواعدتغییرإلىالشبابیسعونومتباینة.

دون تدخل الوالدین.التحرر من سلطة الوالدین وحتى الحصول على مساحة خاصة



والھیمنة،بالسیطرةاھتماماتھمترتبطالذيالحكوميالقطاعمنأیًضااألخالقیونالمبادرونوالرعایة:السیادة
أضرارفيیتسببأنیمكنلإلنترنتاآلمنةالحدودخرقأنقررالذيالحكومي،اإلنترنتمسؤولمثل

عاطفیة.

وشرعنھانتاجأجلمنالعام""المحاسبلالتوجھإلىاالستعانةالحالةھذهفيالمصلحةمنعلیھبناء
اإلنترنت في إسرائیل.السیطرة، وفرض الھیمنة والحصول على السیادة، في سیاسة

العامالقطاعفيموظفونالتجاریة،المصالحأصحابھملألخالقالمبادرونبینومن:تجاریونمبادرون
یسعون إلى زیادة دخلھم.یسعون إلى زیادة میزانیاتھم وكذلك أصحاب األعمال الذین

Checkمثلاالجتماعیةالقیمةذاتالعامةبالمشاریعتھتمالتيالتجاریةالشركات PointوMicrosoft
وتحسینالمعلوماتبأمنمتعلقةتجاریةمصالحأیًضالھااآلمن)لإلنترنتالوطنيالیومفيشاركت(التي

صورة األمان.

Ciscoھيتجاریة،مصالحذاتلشركةآخرمثال Systemsمضامینومنعإلعاقةتطبیقاتتسوقوالتي
فرض رقابة على اإلنترنت في البالد.من االنترنت وتساعد سیسكو الحكومة الصینیة بالفعل في

یسببھاالتياألضرارعلىیشددالذيالدینيالقطاعفيمؤثرةأداةھواألخالقيالذعرمتدینون:مبادرون
وتشجع لعدم قراءة الكتب، وتآكل مھارات التفكیر.التلفزیون وینظر إلیھ كمصدر لالضطرابات في التركیز،

ویحالونالجمھور.أماموصورتھممكانتھمعلىوالحفاظالجمھوربمشاعرالسیاسیونیھتمسیاسیون:مبادرون
بینالعالقةعلىمثالمثال:التشریعات.فيوتغییراتمناقشاتخلقخاللمنالبرلمانیة،مكانتھمتعزیزدائما
المعارضةأنحینفيالتعقیبات"."ذعرھوباإلنترنتیتعلقفیمااألخالقیةوالمبادراتالسیاسیةالقوةتراكم
أخالقیةحدودلوضعقانونسناقتراحتمجیدا.معروفةمختلفةوعناصرالصحفیونقبلمنالتعلیقاتعلى

ھویتھعنیكشفانالمعلقعلىعلیھبناء2007سنةفيالقانونعلىالمصادقةتمتالسن،كبارللمعلقین
الشخصیة.

المال االجتماعي.اإلعالن، نسبة المشاھدة ورأسالمبادرون االعالمیون:

تشكیلفيمھمعاملإنھتفسیري.وسیطكونھإلىباإلضافةمستقلكیانذوأخالقيمبادراإلعالمیعتبر
كجزءوالمشرعین.والسیاسیینلألخالقالمبادرونبینلولبیةدینامیكیةخاللمنویشتداالجتماعي،االنحراف

تفسیرالسلطاتمنوتطلبالسلیماالجتماعيالنظاممراقبةعلىاإلعالموسائلتعملاللولبیة،الدینامیكیاتمن
أعمالھا وإغفاالھا.



الذعر األخالقي واالھل في عصر االنترنت

عصرفيالجدیدةاإلعالمیةالبیئةفياألھلمكانةفحصتالتيالمختلفةوالدراساتاألبحاثمنالكثیر
بینالتوسیطاآلباءعلىالصعبمنالتلفزیونمثلالتقلیدیة،اإلعالموسائلعكسعلىأنھتبیناإلنترنت.

لألسباب التالیة:وذلكاألطفال والمحتوى واألشخاص الذین یتعرضون لھم،
واألنشطة.واألشخاصالمحتوىإلىالفوريالوصولإمكانیةالشبابیمنحاإلنترنت.1
بسھولةاالتجاه)(ثنائيالمعلوماتبنقلاإلنترنتیسمح.2
األھل.قبلمناالنترنتفيالتصفحاألثار""إخفاءباإلمكانیةتعطيالحالیةالتكنولوجیا.3
خاصة.اعالم""غرفةالىاألوالدغرفةتحول.4
االھل.وسیادةسیطرةتھددوالتيالعالیةالتكنولوجیةبالمھاراتاآلباءعلىاألوالدتفوق.5

حدوثبعدوخاصةاألھل،عنداألخالقي)(الذعروالقلقالخوففيللشعورتؤديوغیرھاأعالهالممیزات
منمحصنینأنفسھمالسنفيالكباریرىاألغلبعلىاالنترنت.استعمالفيترتبطوسلبیةدرامیةأحداث

الىوبحاجةلألذىومعرضینقوةواللھمحولالاألوالدیرونبالمقابلاالنترنت،مخاطرالىاالنكشاف
حمایة من االنترنت.

یدرك األھل األطفال والشباب من خالل واحدة من الطریقتین:
لمخاطرالبالغینقبلمنومراقبةلحمایةبحاجةھمعلیھوبناًءلألذى،ومعرضونساذجین.1

االنترنت التي یمكن ان یتعرضوا لھا.
والنظام.المجتمعیھددونالذینمكبوحینوغیربریون.2

الشباب.جیللدىشعبیةاالعالموسائلتصبحعندماوخاصةالتاریخ،مرعلىمعروفةظاھرةاألھل""ذعر
ذعر األھل یتمحور في األساس على:

الجدیدة.االتصاللوسیلةالمحتملةاألخالقیةاآلثار.1
األھل.قبلمنوالسیطرةالمراقبةفقدان.2
بینالمباشراالتصالفيالرغبةمعیتناقضوموسطوعالمواقعفيللعیشاالنتقالمنالخوف.3

األشخاص.

حسنات االنترنت لجیل الشباب:
والتعلم.والمعرفةالمعلوماتتوفیرالمعرفیة،الفجوةتقلیص.1
التعلیم.جھازدمقرطة.2
االنترنت.عبراستشارةعلىللحصولالتوجھالشبابیستطیع.3
اإلنترنت.عبرمعھمللتواصلأصدقاءیكتشفوناجتماعیایختلطونالالذینالمراھقون.4

سیئات االنترنت لجیل الشباب:
ادراكیةعاطفیة،ناحیةمنمعھاللتعاملناضجینوغیرلجیلھممعدةلیستلمضامیناالنكشاف.1

وتصرفیھ.



مضرة.لمضامیناالنكشاف.2
الخصوصیة.فيالمس.3
خطیرة.لقاءاتبسبببالمتاعبالوقوع.4
للعنف.المیول.5

الشبكة والھواتفخطاب مخاطر واضرار شبكة االنترنت، واإلدمان على استخدام
الخلویة:

علىاالدمانیعتبرالمرضیة.عالماتأوعالجیةمعاییربواسطةاإلنترنتإدمانتعریفاالنحتىیتملم
تكرارخاللمنفقطلیسیتمتعریفھالطبي.النظامقبلمنكمرضبھُیعترفوالعقلًیااضطراًبااالنترنت

تصفح الفرد لالنترنت انما من خالل بیئة التصفح أیضا.

الشرعیةوإضفاءافتراضي"اجتماعي"نظامإنشاءفيللمساعدةاإلدمانأسطورةتطورتالسنین،مرعلى
عملیات) لعملیات اندماج الشباب في المجتمع.على التدخل االجتماعي من أجل منع الضرر المحتمل (على

وأحیاًنامثل فقدان السیطرة على النفس والقمع واالستعباد، یعرفإن مفھوم اإلدمان على أنھ "مرض" وانحراف یحتوي على مخاطر
القائمة علىاالدمان یتأثر في الواقع بالمصالح االقتصادیة والسیاسیةتحت ستار/غطاء الرحمة ورعایة اآلخرین. في حین أن مفھوم

نفسھا والمال.

وصفت1995عاموفي)Shottonید(علىمرةألولالكمبیوترإدمانمصطلحإدخالتم،1989عامفي
وضعتالحین،ذلكمنذ(غولدبرغ).أمریكينفسيعالمقبلمناإلنترنتعلىإدمانأنھاعلىالظاھرةھذه

والبحث فیھا.األسس لبناء اسطورة االدمان على االنترنت التي تم دراستھا

ناجمةمعّینةضائقةعلىاالنترنتمتصفحویشھدعندمابأنھاالنترنت"على"الھوسالدراساتإحدىتعّرف
البیئةمناالنترنت)استخدام(وقتالتصّفحوقتوإخفاءاالجتماعیة،بالعالقاتاإلضرارمثلاستعمالھ،عن

وعدم سیطرة المتصفح على الوقت الذي خصصھ لنفسھ.

علىاألغلبعلىیدلولكنھفعال،االدمانعلىیدلالاإلدمانكلمةاستخدامأنعلىآخرونباحثونیؤكد
مثل السیاقة، لعب كرة القدم واالكل…االستخدام أو االنشغال المفرط والكبیر بنشاط أو آخر،

االصوات ما وراء "وباء االدمان":

االدمانعالج.1



كمرضأوطبیةكمشكلةمعینسلوكلتحدیدوالصالحیةبالقوةیتمتعاجتماعًیاوكیالالحدیثالطبأصبح
سلوكھمینحرفالذینالمدمنینتعریففإن،ذلكضوءفيو/أوالدوائیة.العقلیة/النفسیةبالمعالجةیتموعالجھ

كانلوحتىمعالجتھمإلىحاجةفيالطبیةالمؤسسةیجعلاعمالھممسؤولیةیتحملونالوالذینالقاعدةعن
العالج ضد ارادتھم الحرة.

االقتصادیةالمصالح.2

سبیلعلى،واضحھذااالفتراضیة.محنة/مشكلةمعیتعاملونالذینألولئكاالقتصادیةالمصالحأیضاھناك
اإلدمان،الختبارذاتًیااختباًراأیًضایقدمونالمعالجینبعضاإلنترنت.إدمانعالجلعیاداتإعالنفي،المثال
نتائجكانتفكلمالالنترنت،استعمالھوتیرةبحسبالمستخدمإجاباتبتدریجتقوممتنوعةأسئلةیتضمنوالذي

االختبار الذاتي مرتفعة دل ذلك على ارتفاع مستوى اإلدمان.

ذلكإلىباإلضافةالمجال.ھذافيوالمقبولةالمؤھلةالعلمیةالمعلوماتمنمجموعةعلىاالختبارھذایستندال
الذاتيالتحكملخاصیةفقدانھمیعنيمماإدمان،حالةفيبأنھمالشعورمنالمستخدمینیزیداالختبارملءفإن،

عقبالعالجتلقيفيالراغبیناألشخاصمنكبیرجمھورلخلقفعالةوسیلةاالختباریعتبر،وبالتاليبأنفسھم.
االنترنت.النتائج التي دلت على انھم یعانون من االدمان في استعمال

والحالةالصفاتحیثمنالتأھیلإعادةمراكزیالئموناشخاصھمالمستخدمونھؤالء،المتحدةالوالیاتفي
عیاداتھناكولكناإلنترنت،إدمانمنالتأھیلإلعادةمراكزاآلنحتىتوجدال،إسرائیلفياالدمانیة.

إعالنات عن ھذه العیادات یتم في مواقع تجاریة.تتعامل مع ھذه المسألة ، وكما ذكرنا أعاله ، فأن نشر

مثلعناوینتحملوالتي،الروتینیةالصحفیةالمقاالتفيأیضااالنترنتعلىاالدمانعالجاتتسویقدمجیتم
فيأولىدعممجموعةإطالقیتمسوفقریباجیدة-"أخباراالنترنت)،استعمال(عنتتوقفوا"أنیمكنم"ال

إسرائیل للمستخدمین القھریین على اإلنترنت".

المدمنینمنمحدودغیرعددفياالنشغالخاللمنقوتھمكسبالنفسیینلألطباءیمكن،ھیختلمقالوفقا
على اإلنترنت ، كجزء من ازدیاد الطلب على الطب الخاص.

بإدماناالعترافتجنبالتحدیدوجھعلىالطبيالتأمینشركاتمنُیطلب،االقتصادیةالمصالحھذهبسبب
دفعأوالطبيالعالجعلیھاینطويالتيالنفقاتتحملھاذلكسیتطلبحیث،مرضیةكظاھرةاإلنترنت

اشتراكات التأمین لحاملي وثائق التأمین.
حكومیةمصالح.3



الصادرةالمنشوراتمختلفمنتنشأالتيباإلدمانالمتعلقةالحكومیةالمصالحتمییزالممكنمن،إسرائیلفي
منشورات،المثالسبیلعلىالمؤسسة.تخدموإشرافتحكمآلیاتعلىتحتويقدوالتيالحكومیةالمكاتبعن

وزارة المالیة أو قسم المحاسبة العام.
االعالموسائل.4

بلدانمنأمثلةعلىأحیاناًویحتوي،اإلنترنتمدمنيعنمقاالًاإلعالموسائلأحدیتضمن،آلخروقتمن
ھذهتستندقداإلدمان.عنصورةإلنشاءجزئیةمعلوماتبذلكمستخدمیناسرئیل)عنوجغرافیاثقافیا(بعیدة

بتقییمعلیھباالستنادخاللھامنویقومونقبلمناقتباسھایتملمأمیركیةدراسةإلىالمعلوماتاواالستطالعات
حالة المدمنین في إسرائیل.

المفاھیمعلىالمؤسسيالطابعوتضفيلھم،بالنسبةنفسیةأھمیةذاتتبدوقضایاالصحفیونیثیروھكذا،
واألطباءواألطباءالعلمیةللمؤسساتمخصصوتعریفھاالدمان)(مجالالمجالھذاأنحینفيالعالجیة،
النفسیین.

منجیدبشكلاستقبالھاتموالتياإلنترنتعلىاإلدمانأسطورةتنمیةفيتنجحاإلعالموسائلفإنوبالتالي،
ھیخت.قبل المصالح المختلفة (االقتصادیة والحكومیة) وفقا لمقال

إدمان الشباب كذعر أخالقي:
"جیلمصطلحواأللعابواإلنترنتالتلفزیونشاشاتأمامساعاتعدةیتصفحونالذینالشبابعلىیطلق

التصفحوقتحیثمناإلدمانمؤشرتحدیدالممكنمنھلولكنذلك،شابھوماالشاشات""شبابأوالشبكة"
،الیومفيالساعاتبعددیقاسالاإلدمانبأنجریندیفیداإلسرائیليالنفسيالطبیبأجابساعات)؟(عدة
)2006(ذلكمننابعةضائقةعالمةرؤیةالممكنمنھلولكن

تكونأنالممكنمنالشاشات,أمامطویللوقتالشبابقضاءأنالباحثینمنكثیریقولذلك,الىباإلضافة
منالتيحرة,وتفضیالتإختیاراتمننابعنشاطھواإلیجابياإلدمانإیجابیة.معانمتناقضوبشكللھ

القراءةریاضیة,فعالیاتالھوایات,الفراغ,وقتنشاطاتمثلالنفسیة,الفردصحةوتوازنتساعدأنالممكن
ومشاھدة األفالم وما شابھ ذلك.

فياالبحاریتضمنبمااألنشطة,بھذهیتعلققھريوسلوككبیرةتبعیةعالقةتطورعندالمشكلةتكمن
االنترنت.

تطویرالمعلومات,اكتسابمثلللشباب"העצמה"تمكینفيیساھمأنالممكنمنلألنترنتاإلیجابياإلدمان
إزالة الموانع, الفضول, المبادرة والنقد.مھارات معرفیة واجتماعیة, مشاركة فعالة (مقارنة بالتلفاز),

, لإلدمان كصفة  سلبیة سریع  جدا.بكلمات اخرى, االنتقال من اإلصرار والمواظبة كصفة  ایجابیة



"فصلفيذكرتالتياالسبابلنفسالتعلیمجھازوكذلكالبالغینعالمقبلمنأیضایتطورالشباب""إدمان
مبادرو الذعر األخالقي"

من%1منأقلھياإلدمان,لمصطلحالمھنیةالمعاییرعلىبناءاالنترنت",على"المدمنیننسبةذلك,مع
(سلوكللشبكة"زائدالستعمالمتقدمأومزمنك"دافعیعرفاإلدمانأنحیثالشبكة,مستخدميجمھور

إندفاعي).
اإلدمانأنواعبینشبیھلھیوجدلمبعد.العالجيمعناهیحددلناالنترنتعلىاإلدمانذلكإلىباإلضافة
مثلكیماوي)(بشكلوجسدیانفسیااالنسانعلىتؤثرالتيالموادمثلمعینةبأشیاءعالقةبھاالتيالمعروفة

التدخین، الكحول، المخدرات والمنشطات.
المرغوببالتصرفالمتعلقةالمتبعةالعاداتبھاتتغیرالتيسریعةسیرورةھوالوھمیةللبیئةاالجتماعيالبناء

اإلدمان.بھ، ولذلك ھنالك صعوبات موضوعیة في تحدید عادات وحدود


