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Abstract
The modern time had been witnessed an amazing development in
communications and information technology, which affected various fields of life
- social, economic, political and educational – as a result, we can notice that our
recent time was the digital age, which indicated the widespread use of the
Internet and considered a hallmark of this era, moreover, the Internet become
necessity of life, which had been used by all ages and many groups of society,
among them children, adults and the elderly, as well as from all classes of highend society with limited income. due to the wide use of the Internet in all areas
of life, also availability of it in all economic, commercial, social, educational,
health and other institutions, therefore, the access to the Internet became as
easy as possible, because of all the availability of Internet cafes that allow even
non-owners of smart phones and mobile devices for entering this virtual world,
hence, the issue of internet addiction had emerged as a major social issue
through excessive use of it, without working or urgent necessity. Many studies
shown the negative effects of student addiction of using Internet, as it pointed to
several psychological, social and academic problems that students used to suffer
in particular, as it negatively affected the level of their academic performance,
their way of reviewing, and even lead them to drop out or escape from school,
also it affected their culture and morals which had relationship to the level of
psychological health as a result of their Internet addiction, so the specialists
used to pay attention to this problem and provide preventive, counseling and
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curative services in schools, in order to reduce their effects or treatment. In the
lecture will be addressing to positive and negative student using of the Internet,
and the extent of their impact on their psychological health, as well as to
explain strategies for prevention from falling into the problem.
Key words: communications technology, internet addiction, psychological
health, counseling strategies.

إدمان االنرتنت وأاثره السلبية على الصحة النفسية لدى التالميذ
سعاد بن بردي ،طالبة دكتوراه ،جامعة املسيلة ،اجلزائر
ىند غدايفي ،أستاذ حماضر ب ،جامعة الوادي ،اجلزائر
امللص
شهد العصر احلديث تطورا مذىبل يف تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات ,مست آاثرىا سلتلف
رلاالت احلياة – االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية -وىذا التطور جعلنا نطلق على ىذا
العصر ابلعصر الرقمي ,شلا يشَت إىل اتساع استخدام االنًتنت واعتباره السمة ادلميزة ذلذا العصر,
وضرورة من ضرورايت احلياة ,حيث أنو يستخدم من كافة فئات اجملتمع العمرية ,من بينهم األطفال
والراشدين وادلتقدمُت يف السن وأيضا من كافة طبقات اجملتمع الراقية وزلدودة الدخل .ونظراً ألن
االنًتنت قد تغلغل يف كافة رلاالت احلياة ,وأصبح موجود يف كافة ادلؤسسات االقتصادية والتجارية
واالجتماعية والتعليمية والصحية وغَتىا ,فقد ابت الدخول على شبكة االنًتنت من السهولة
ادلمكنة ,لتوفره يف كافة ادلرافق وادلؤسسات وتوفر مقاىي االنًتنت اليت تسمح حىت لغَت مالكي
اذلواتف الذكية واألجهزة احملمولة ابلدخول يف ىذا العامل االفًتاضي ,ومن ىنا ظهرت قضية إدمان
االنًتنت كقضية اجتماعية كبَتة من خبلل االستعمال ادلفرط ذلا ومن غَت عمل أو ضرورة ملحة
لذلك .وقد بينت العديد من الدراسات اآلاثر السلبية إلدمان التبلميذ على االنًتنت  ,حيث
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أشارت إىل عدة مشاكل نفسية واجتماعية وأكادؽلية يعاين منها التبلميذ خاصة ,فهي تؤثر سلبا
على مستوى أدائهم الدراسي وإعلاذلم للمراجعة بل وتؤدي هبم حىت إىل التسرب أو اذلروب من
ادلدرسة  ,وكما تؤثر على ثقافتهم وأخبلقهم وىذا شلا يؤثر على مستوى الصحة النفسية لديهم نتيجة
وقوعهم يف إدمان االنًتنت ,األمر الذي غلعل من ادلختصُت ضرورة االىتمام هبذه ادلشكلة وتوفَت
اخلدمات الوقائية واإلرشادية والعبلجية يف ادلدارس خاصة للتقليل من أاثرىا أو عبلجها .وسوف
نتطرق يف ىذه ادلداخلة إىل التعريف إبغلابيات وسلبيات استخدام االنًتنت للتبلميذ ,وما مدى
أتثَتىا على الصحة النفسية لديهم ,والتطرق كذلك إىل اسًتاتيجيات اإلرشاد للوقاية من الوقوع يف
ادلشكلة.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا االتصاالت ,اإلدمان على االنًتنت ,الصحة النفسية ,اسًتاتيجيات اإلرشاد.

املدخل:
تعد مرحلة ادلراىقة من أىم ادلراحل يف حياة الفرد ,حيث ينتقل فيها من مرحلة الطفولة إىل مرحلة
النضج ,وتصاحب ىذه ادلرحلة عدة تغَتات فسيولوجية وعقلية ونفسية واجتماعية ذلذا تعترب مرحلة
حرجة يف حياة الفرد ,وقد يكون ذلذه التغَتات أتثَتات سلبية تعوق تكيف ادلراىق وتوافقو مع
اآلخرين ,فالصحة النفسية للفرد تتوقف على مدى قدرة ادلراىق على اجتياز تلك ادلرحلة بسبلم.
ونظراً دلا يشهده عصران احلايل من انفجارا معرفيا ومعلوماتيا ,ولقد زاد من ىذا االنفجار تقدم
وسا ئل االتصال احلديثة ,إذ تعترب االنًتنت من أحدث التقنيات يف الوقت احلايل ,حيث حققت
معدالت ظلو مذىلة دلستخدميها ,إذ أن عدد مستخدمي االنًتنت يتضاعف سنواي ,فبالرغم من
حداثة العهد ذلذه التكنولوجيا يف رلتمعنا إال أهنا ودون منازع استطاعت أن تفرض وجودىا يف حياة
كل فرد ( بن مبارك ,بن فليس .)43 ,8104 ,ولقد بينت األحباث والدراسات النفسية يف ىذا
اجملال مدى انتشار وارتفاع معدل ادلشكبلت النفسية واالجتماعية خاصة عند التبلميذ والطبلب
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ادلدمنُت على االنًتنت كمشكبلت السلوك والقلق واالكتئاب وادلزاج واضطراابت السيطرة والتحكم
يف االنفعاالت.

إشكالية الدراسة:
يبلحظ العديد من األولياء وادلربُت وادلعلمُت ,ظاىرة اإلنكباب ادلكثف والدائم ألبنائهم وتبلميذىم
على االنًتنت ,األمر الذي جعلهم ينصرفون عن بذل اجلهد وادلثابرة يف الدراسة إىل التسلية والًتفيو
بل وإىل اإلدمان شلا يؤثر سلباً على حالتهم النفسية عند فقدانو أو االبتعاد عنو .ومن اجلدير ابلذكر
أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية يف تزايد ملحوظ وطردي يف كل الدول ادلتقدمة ,أما يف
الدول العربية فعلى الرغم من قلة الدراسات يف ىذا ادلوضوع فقد أثبتت الدراسات التأثَت السليب
إلدمان اإلنًتنت يف العبلقات والسلوك واألسرة منها دراسة(أمحد )8112 ,و(كردي )8115 ,إن

إدمان االنًتنت لو جوانبو النافعة وجوانبو السلبية فقد أمجع الباحثون على أن ىذه التكنولوجيا قد
فتحت عصرا جديداً من االتصال والتفاعل بُت اجلميع وعلى اجلانب اآلخر ىناك سلاوف من اآلاثر
السلبية واالجتماعية والثقافية اليت قد يسببها االستخدام ادلفرط (احلضيف.)82 , 8104 ,
ويشَت يعقوب وجعفر( )8103إىل أن اإلدمان على االنًتنت يؤثر سلباً يف الصحة النفسية للفرد
خاصة إذا عرفنا أهنا شبكة مفتوحة ,وؽلكن الوصول إليها يف أي مكان أو زمان طادلا لدى الفرد
اإلمكاانت ادلادية .فاإلدمان على االنًتنت أصبح ظاىرة تستدعي ادلزيد من االىتمام والبحث
وتقدمي اخلدمات اإلرشادية ومعاجلتها ,فهو ال ؼلتلف يف طبيعتو وأعراضو عن أي نوع آخر من

اإلدمان ,ولكنو مهمل من قبل األجهزة ادلهتمة ابلصحة النفسية لؤلفراد (زايدة.)34 ,8103 ,
وخاصة أن فًتة ادلراىقة فًتة حرجة ويلزم فيها مرافقة الوالدين وادلعلمُت وادلربُت ألبنائهم إلشباع
احلاجات النفسية لديهم ,حبيث أن ادلراىق عندما ال ػلقق حاجة لديو يصبح قلقا ومتوترا ومضطراب,
وبدوره ىنا يبحث عن أي وسيلة أخرى ختفف عنو عدم التوازن والقلق الذي يعيشو ,ويف ىذه
ادلرحلة تكون بنية ادلراىق ىشة وقابلة لبلنقياد من أي مجاعة ,وصلد ىنا دور كبَت لشبكة االنًتنت يف
وقتنا احلايل حيث دخلت كل البيوت وادلؤسسات وزاد عدد مستخدميها شلا لفت انتباىنا
كأخصائيُت نفسيُت ذلذا االضطراب اجلديد الذي ظهر انتشاره بكثرة وسط التبلميذ ومدى أتثَته
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على الصحة النفسية لديهم .ورغم أعلية ىذا ادلوضوع والنتائج السلبية اليت يًتكها على الصحة
النفسية لدى تبلميذان ,إال أننا نرى  -حسب إطبلعنا -ضعف االىتمام بو من قبل الباحثُت
وادلختصُت يف رلال اإلرشاد والعبلج النفسي .وىذا ما دفعنا للبحث يف اآلاثر السلبية اليت يًتكها
إدمان االنًتنت على الصحة النفسية للتبلميذ ؟
أىداف الدراسة:
التعرف على اآلاثر السلبية اليت يًتكها إدمان االنًتنت على الصحة النفسية لدى التبلميذ ,واقًتاح
بعض احللول الوقائية واإلرشادية والعبلجية ذلذه ادلشكلة.

مفاىيم الدراسة:
 إدمان اإلنرتنت :أول من وضع ىذا ادلصطلح ىو إيفان غولدبَتغ ()Ivan K Goldbergيف العام  0551حيث يستخدم الشخص ادلدمن اإلنًتنت بشكل مفرط ويومي ,شلا قد يؤثر على
حياتو اليومية وغلعل من اإلنًتنت عادلاً أىم من عملو وعائلتو وأصدقائو ,شلا يؤثر سلباً عليو وؼللق
عنده نوعاً من التوتر والقلق ( احللو ,وآخرون .)843 ,8104 ,واإلدمان كما عرفو عبد العزيز
الشخص أبنو ىو ادلداومة على تعاطي مواد معينة أو القيام بنشاطات معينة دلدة طويلة بقصد
الدخول يف حالة من النشوى أو استبعاد احلزن واالكتئاب (الفيلكاوي .)015 ,8103 ,ؽلكن
تعريفو كاضطراب يف التحكم يف الدوافع ادلرتبطة ببعض نشاطات االنًتنت ومًتافقة أبعراض
اإلدمان ,مثل احلاجة ادللحة لبلرتباط ابلشبكة وحالة من االشتياق وعدم قدرة الفرد على منع
تفكَته فيو عندما يكون غَت مرتبط ابالنًتنت وفقدان اإلحساس ابلوقت دلا يكون على الشبكة شلا
يؤدي إىل ظهور مشاكل شخصية واجتماعية(قدوري.)833 ,8101 ,
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وتعرف الباحثتان إدمان االنًتنت على أنو حالة من انعدام السيطرة وضبط النفس يف االستخدام
ادلفرط لشبكة االنًتنت ,شلا يؤثر سلباً على حياة الفرد الطبيعية يف أداء مهامو وواجباتو اليومية مع
تعرضو لنوابت من القلق والتوتر واالكتئاب والعزلة عند فقداهنا.
 الصحة النفسية :تعٍت الصحة النفسية دتتع الفرد ببعض اخلصائص اإلغلابية اليت تساعده علىحسن التوافق مع نفسو وبيئتو االجتماعية وادلادية وكذلك حترره من الصفات السلبية أو األعراض
ادلرضية اليت تعوق ىذا التفوق ( التميمي ,وآخرون.)3 ,8103 ,
 عرف دستور منظمة الصحة العادلية لعام ( )0558الصحة النفسية على أهنا حالة كاملة منالعافية اجلسمية والعقلية واالجتماعية وليس رلرد غياب ادلرض أو اإلعاقة ,وينظر للصحة النفسية
أيضا أهنا حالة إغلابية توجد لدى الفرد وتظهر يف مستوى قيام وظائفو النفسية مبهمتها بشكل
حسن ومتناسق يف وحدة الشخصية (بودرابلة ,بوضياف.)041 ,8103 ,
وىناك مفاىيم أخرى للصحة النفسية اعتمدت على حتديد مظاىر أو مؤشرات سلوكية معينة ,ؽلكن
استخدامها يف استنتاج درجة دتنع الفرد ابلصحة النفسية منها ما ذكره( عبد اخلالق0550 ,بوجود
ستة مظاىر سلوكية للصحة النفسية ىي6
 االجتاه ضلو الذات 6يشتمل على مفهوم واقعي وموضوعي للذات ,وإحساس ابذلوية ,وتقبلالذات واحًتامها.
 النمو والتطور وحتقيق الذات 6ومدى استخدام الفرد لقدراتو وحتقيقو إلمكاانتو وتوجهو ضلوادلستقبل.
 تكامل الشخصية 6االتساق بُت جوانب الشخصية ,ونظرة موحدة للحياة وادلقدرة على مقاومةالشدائد وحتمل الضغوط والقلق.
 التلقائية واالستقبلل والتوجيو الذايت 6مبعٌت مقدرة الفرد على تقدير ما يناسب حاجاتو بسهولةوسرعة.
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 إدراك الواقع ,التحرر من النزوع إىل ادلسخ التشويو ,احلساسية االجتماعية. السيطرة على البيئة 6وتشمل الكفاءة يف احلب والعمل واللعب ,والكفاءة يف العبلقاتالشخصية ,وادلقدرة على مواجهة ادلواقف ادلختلفة ,والقدرة على التكيف والكفاءة يف حل
ادلشكبلت (التميمي ,وآخرون.)02 ,8103 ,
وتعرف الباحثتان الصحة النفسية على أهنا شعور الفرد ابالستقرار والتوافق النفسي واالجتماعي,
ابإلضافة إىل شعوره ابلراحة والسعادة مع ذاتو واآلخرين ,وابلتايل قدرتو على حتقيق ذاتو واستغبلل
طاقاتو ومهاراتو أبقصى حد شلكن لتحقيق أىدافو ومتطلباتو.
 -أمهية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أعليتها من أعلية ادلتغَتات اليت تتناوذلا ,كوهنا تتطرق إىل مفهوم إدمان االنًتنت
واآلاثر السلبية على الصحة النفسية للتبلميذ.
 تتناول الدراسة فئة ذلا أعلية كبَتة وىي فئة التبلميذ ألهنم عماد ىذه األمة وغلب إعدادىم لكيفيةمواجهة الثورة العلمية ادلعرفية اجلديدة.
 قد تساعد الباحثُت والدارسُت يف اجملال النفسي والًتبوي يف التعرف على ظاىرة إدمان االنًتنتوآاثرىا السلبية على الصحة النفسية لدى التبلميذ وطرق عبلجها والتصدي ذلا دلنع انتشارىا.
 كثرة استخدام التبلميذ ذلذه التقنية بشكل كبَت ,وأتثَتىا على حياهتم بصفة عامة. -مظاىر إدمان االنرتنت:

تتعدد مظاىر إدمان االنًتنت ومن أعلها ما يلي6

 إعلال األنشطة األسرية ومسئوليات العمل وادلشروعات الدراسية واجلوانب الصحية واألحداثاالجتماعية من أجل قضاء ساعات على االنًتنت.
 االشتياق إىل اجللوس على االنًتنت واإلفراط يف قضاء الوقت فيو. فحص الربيد اإللكًتوين بصورة قهرية متكررة كثَتا يوميا. الشعور ابلعزلة واالنسحاب دون االنًتنت. -اإلعلال للواجبات الغذائية وادلواعيد والدروس والواجبات ومواعيد العمل.
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 تفضيل التحدث عرب الشبكة بدالً من احملادثة ادلباشرة وجها لوجو. النوم أقل من مخس ساعات يوميا. عدم القدرة على التحكم يف الوقت بعد الدخول على الشبكة. إنكار الوقت الكبَت الذي ينقضي على الشبكة ابلرغم من زايدة عدد ساعات استخداماالنًتنت.
 شكوى احمليطُت بو من كثرة الوقت ادلنقضي أمام اجلهاز. استخدام االنًتنت للهروب من مشكبلت أخرى. السهر واألرق وآالم الظهر والرقبة والتهاب العينُت. إعلال األىل واألصدقاء والكذب واخلداع ( الطيار.)300 ,8102 , االنشغال ابلتفكَت الشديد يف االنًتنت أثناء إغبلق اخلط. الشعور ابحلاجة إىل استخدام االنًتنت يف فًتات أطول من أجل الشعور ابلرضى. عدم القدرة على السيطرة يف الرغبة يف استخدام االنًتنت حيث ذكر أن بعض األشخاصيستيقظون منتصف الليل إللقاء نظرة عليو ( الغامدي.)31 ,8115 ,

العالقة بني إدمان االنرتنت والصحة النفسية:
لقد أصبح اإلقبال على استخدام التكنولوجيا احلديثة زلط أنظار كثَت من الباحثُت على مدى
العشر سنوات ادلاضية ,فعلى الرغم من أن ىذه التكنولوجيا قد ارتبطت ابلعديد من ادلميزات
اإلغلابية مثل 6الًتفيو ,وتيسَت األعمال التجارية ,وتنمية ادلهارات ادلعرفية ,ورأس ادلال االجتماعي,
والتواصل االجتماعي إال أنو أاثر سلاوف بشأن االستخدام ادلفرط وخاصة احتمال حتوذلم من
مستخدمُت إىل مدمنُت الستخدام ىذه التكنولوجيا .ليس شرطاً أن يتضمن اإلدمان -أي إدمان-
نوعاً من التعاطي أو ادلواد اليت تدخل إىل اجلسم ,فهو ال يقتصر عليها لكنو يتضمن كذلك
السلوكيات األخرى اليت دتثل عادات تؤدي إىل آاثر سلبية أو سيئة على الفرد أو اجملتمع .ويتضمن
إدمان االنًتنت عدة جوانب نفسية فسيولوجية من حياة الفرد ,وذلك حبسب مقياس Bergen
(6 ) 8108
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 -1اهليمنة :وىي نوعان ,اذليمنة ادلعرفية حيث تسيطر ىذه الشبكات على النشاط العقلي
وادلعريف ,واذليمنة السلوكية حيث تسيطر على سلوك الفرد.

 -2تعطيل احلياة االجتماعية :مثل تدىور أو فقدان عبلقات ىامة يف الكم والنوع (التميمي,
وآخرون.)04 ,8103 ,

 -3التحمل :ىو العملية اليت تزداد هبا كمية أو مقدار النشاط أو السلوك ادلقبول إصلازه للحصول
على نفس األثر الذي أمكن حتصيلو أو كمية أقل ,فادلقامر قد يضطر تدرغليا لزايدة حجم أو قدر
ادلقامرة حىت يشعر ابالنتعاش الذي كان ػلصل عليو أساسا من كمية صغَتة من القمار ,كذلك
ابلنسبة لسلوك ادلدمن على االنًتنت.
 -4األعراض االنسحابية  6ىي مشاعر عدم الراحة أو السعادة ,أو أثر الفسيولوجية اليت ؽلكن أن

حتدث عن انقطاع النشاط أو تقليلو فجأة مثل 6االرتعاش ,الكآبة ,حدة الطبع.

 -5الصراع :يشَت ىذا السلوك إىل الصراعات اليت تدور بُت ادلدمن واحمليطُت بو كالصراع الذايت,
والتضارب بُت ىذا النشاط والنشاطات األخرى(العمل ,الدراسة واحلياة االجتماعية ,األمنيات,
االىتمامات).
 -6االنتكاس :ىو ميل الفرد إىل العودة مرة أخرى إىل النشاط الذي كان يدمنو وؽلارسها (بويعاية,
.)14 ,8102

ويذكر )  )8101 ,Charltonأن العناصر ادلشًتكة بُت كافة أنواع اإلدمان ادلختلفة ىي6
 -1اإلنكار :فمن يدم أي شيء لديو قدر من اإلنكار الذي قد أيخذ عدة صور منها إنكار
وجود مشكلة.
 -2العجز عن طلب املساعدة :يًتدد ادلدمنون كثَتاً يف طلب ادلساعدة ألهنم غالباً أفراد مزىوين
متفاخرين ال يطلبون النصيحة ,وإذا طلبوا النصيحة ال يعملون هبا.
 -3االفتقار إىل املتع األخرى :غالباً ال يشعر ادلدمن ابدلتعة إال من خبلل إدمانو وال غلد يف غَته
أي نوع من اللذة.
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 -4القصور يف التأقلم ومهارات إدارة احلياة :حيث يصعب عليهم التعامل مع ادلواقف اجلديدة,
ويظهر عجزىم عن تسيَت شؤون حياهتم.
 -5االستسالم التام للغواية :حيث ؼلضع ادلدمن دتاماً لكل ما يتطلبو اإلدمان وال يقوى على
مقاومتو أو أتجيلو ,ويبذل فيو كل جهده.
 -6الفشل يف االلتزام ابالتفاق أو احلفاظ عليو :غالباً ما يضطر ادلدمن إىل الكذب كثَتاً أو يلجأ
للمراوغة واخلداع ,وال يفي ابلتزاماتو ووعوده لآلخرين وال ؽلكن الوثوق بو.
 -7الفشل يف القيام مبا ىو ضروري :وىي األعمال اليت ؽلكن أن تسهم يف التخفيف من وطأة
اإلدمان.
واستناداً على ما تقدم ,وما انتهت إليو الدراسات السابقة من ارتباط اإلدمان بواحد أو أكثر من
مظاىر اطلفاض الصحة النفسية ,فإنو ؽلكن القول كلما زاد مستوى إدمان الفرد لبلنًتنت كلما
طلفض مستوى صحتو النفسية ,وؽلكن إيضاح ذلك ابلشكل التايل6
الشكل( يبني عالقة إدمان شبكة االنرتنت ابلصحة النفسية) (التميمي ,وآخرون,8103 ,
.)05

الصحة النفسية
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بعض املقرتحات إلرشاد وعالج إدمان االنرتنت:
على الرغم من أن إدمان االنًتنت مل تُعتمد لو أية معايَت رمسياً من ( )DSM-IVأو التصنيف
اإلحصائي العادلي لؤلمراض ( )ICDفإن العديد من العاملُت يف رلال الصحة النفسية يؤكدون
على ضرورة النظر إليو على أنو اضطراب حقيقي .ومع ذلك فإن االستخدام القهري لئلنًتنت يعد
مشكلة خطَتة لكثَت من الناس ,لذا فإن ىناك بعض التقنيات أو ادلقًتحات ادلفيدة للتخفيف من
حدة ىذا االضطراب ؽلكن إبرازىا فيما يلي 6اقًتحت عدة اسًتاجتيات للعبلج اشتقت من ادلدرسة
الشائعة وادلعروفة ابسم العبلج ادلعريف السلوكي  ,وتعد ىذه االسًتاتيجيات عملية جداً ,وتركز
مباشرة على احلد من عدم السيطرة على سلوكيات ادلدمن ,ومنع االنتكاس ,ومن ىذه
االسًتاتيجيات ما يلي6
أ -ممارسة العكس:
ويتطلب حتديد ظلط استخدام الفرد لئلنًتنت ,مث زلاولة كسر ىذا الروتُت أو العادة عن طريق تقدمي
أنشطة زلايدة ومعتدلة ,وكذلك عمل جدول سلفض وإعادة تنظيم وقت االستعمال الزائد على
االنًتنت(العصيمي ,)34 ,801 ,وقد أكدت ( )Youngأبن إعادة تنظيم الوقت يعترب عنصراً
مهماً وأداة فعالة يف ىذه االعتمادية ,وغلب أن يكون دور ادلعاجل ىو مساعدة ادلرضى يف حتديد
ىوية االستخدام من خبلل فتح أجندة ػلدد فيها أسباب استخدام االنًتنت ,وقد قررت
( )Youngأنو من خبلل ىذا العبلج شلكن أن نعمل عبلجياً على شلارسة الضد Practicing
 the oppositeوىو أمر يساعد ادلدمن على كسر روتُت استخدامو احلايل لبلنًتنت ,ويطور
ظلاذج سلوكية أكثر توافقاً .على سبيل ادلثال إذا ذىب ادلدمن إىل االنًتنت مبجرد وصولو للمنزل من
العمل وظل على االنًتنت حىت وقت النوم فإن األخصائي النفسي شلكن أن يقًتح عليو أن يسًتيح
بعض الوقت ل تناول العشاء ,ويشاىد األخبار يف التلفاز مث يعود للكمبيوتر ,فقد تساعد ىذه
الطريقة يف تقليل استمرارية االستخدام (ىبلل ,أبو محزة.)013 ,8103 ,
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ب -حتديد وقت االستصدام:
فمن ادلفيد جداً وضع سلطط مسبق جلميع أايم األسبوع ,حبيث ػلدد بوضوح كم عدد الساعات
ادلخصصة الستخدام االنًتنت ,فقد يُطلب من ادلدمن تقليل وتنظيم ساعات استخدامو حبيث إذا

كان مثبلً يدخل على االنًتنت دلدة  31ساعة أسبوعيا يُطلب منو التقليل إىل  81ساعة أسبوعياً,

وتنظيم تلك الساعات بتوزيعها على أايم األسبوع يف ساعات زلددة من اليوم حبيث ال يتعدى

اجلدول احملدد.
ج -بطاقات التذكرة:
يُنصح ادلدمن إبعداد بطاقات يكتب عليها مخساً من أىم ادلشاكل النامجة عن إسرافو يف استخدام
االنًتنت كإعلالو ألسرتو وتقصَته يف أداء عملو مثبلً ويكتب عليها أيضاً مخساً من الفوائد اليت
ستنتج عن إقبلعو عن إدمانو مثل إصبلحو دلشاكلو األسرية وزايدة اىتمامو بعملو ,ويضع ادلريض
تلك البطاقات يف جيبو أو حقيبتو حيثما يذىب حبيث إذا وجد نفسو مندرلاً يف استخدام االنًتنت
ؼلرج البطاقات ليذكر نفسو ابدلشاكل النامجة عن ذلك االندماج.
د -استصدام ساعات التوقف:
حيث يُطلب من ادلدمن ضبط منبو قبل بداية دخولو االنًتنت حبيث ينوي الدخول على االنًتنت
ساعة واحدة قبل نزولو للعمل مثبلً ,حىت ال يندمج يف االنًتنت ابلدرجة اليت يتناسى فيها موعد
نزولو للعمل.
ه -تكوين قائمة شصصية:
عاد ًة ما يهمل مدمنو االنًتنت جوانب كثَتة من حياهتم نظراً لقضاء أوقات طويلة على االنًتنت,
فوضع قائمة هبذه األنشطة واالىتمامات ادلهملة يساعد على إحيائها مرة أخرى .فمثبلً ؽلك أن
يطلب من ادلدمن أن يفكر يف األنشطة اليت كان يقوم هبا قبل إدمانو لبلنًتنت ,ليعرف ماذا خسر
إبدمانو مثل 6قراءة القرآن ,والرايضة ,وقضاء الوقت ابلنادي مع األسرة ,والقيام بزايرات اجتماعية
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 نطلب من ادلريض أن يعاود شلارسة تلك األنشطة لعلو يتذكر طعم احلياة احلقيقية... وىكذا
.)31 -33, 8101,وحبلوهتا ( العصيمي
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خامتة
يف هناية ىذا البحث نستنتج أن االنًتنت على الرغم من األعلية الكربى ذلا على كل األصعدة حيث
أهنا من اجلانب النفسي تساعد التبلميذ على إشباع دوافعهم وحاجاهتم ,وعلى اجلانب الًتبوي
والتعليمي حيث توفر ذلم الكثَت من القصص الدينية والًتفيهية اذلادفة والدروس التعليمية ادلفصلة,
ومن اجلانب االجتماعي حيث يوفر ذلم مواقع لتسهيل عملية التواصل مع األصدقاء وادلعلمُت
والتفاعل معهم ,بشرط أن تكون مبتابعة األىل ومع حتديد شروط استخدامها إلبعادىم عن خطر
اإلدمان عليها.

اقرتاحات:
ومن ىذا ادلنطلق تتقدم الباحثتان ابالقًتاحات التالية6
 -0القيام حب مبلت توعوية وتربوية لتوعية التبلميذ وإرشادىم على كيفية استغبلل االنًتنت
االستغبلل األصلع لكي ال تؤثر سلباً على حياهتم االجتماعية وصحتهم النفسية.
 -8اىتمام القائمون على الصحة النفسية للتبلميذ مبشكلة اإلدمان على االنًتنت وختصيص
مراكز خاصة دلعاجلة ىذا النوع من اإلدمان النتشاره بكثرة وسط التبلميذ.
 -4اطلراط التبلميذ يف النوادي الثقافية والرايضية والًتفيهية الستغبلل أوقات الفراغ لديهم
وإلبعادىم عن إدمان االنًتنت.
 -3توعية اآلابء على متابعة أبنائهم ووضع شروط جادة يف تنظيم الوقت احملدد الستخدام
االنًتنت لتجنب وقوعهم يف إدماهنا.
 -1تفعيل دور العيادات النفسية وادلكاتب اإلرشادية ابدلدارس لتوعية وتثقيف التبلميذ مبخاطر
إدمان االنًتنت لوقايتهم ,والتخفيف من ادلعاانة النفسية لدى ادلدمنُت وزلاولة إبعادىم عنها .
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 -2توعية األولياء أبعلية التواصل والتفاعل مع أبنائهم ومصاحبتهم واالستماع آلرائهم وأفكارىم
ومشاكلهم واحًتام رغبات وتطلعاهتم.
 -3توجيو انتباه التبلميذ يف ادلدارس ألعلية االنًتنت ومزاايىا وفوائدىا ,وتوضيح األضرار
النفسية واالجتماعية والصحية اليت قد تعود عليهم جراء إدماهنا.

قائمة املراجع:
 .0بودرابلة ,دمحم و بوضياف ,دليلة ( .)8103األفكار البلعقبلنية وعبلقتها ابلصحة
النفسية لدى عينة من طبلب ادلرحلة الثانوية مبدينة ادلسيلة .رللة العلوم االجتماعية واإلنسانية.
.054 -031 .08
 .8بويعاية ,ؽلينة ( .)8102مستوى اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي" الفيسبوك"
أظلوذجا وعبلقتو بظهور بعض ادلشكبلت النفسية لدى عينة من تبلميذ ادلرحلة الثانوية .رسالة
ماجستَت غَت منشورة .جامعة دمحم بوضياف ابدلسيلة .اجلزائر.
 .4التميمي ,خالد بن حسن و مرزوق ,مغاوري بن عبد احلميد و العيدي ,عبد السبلم بن
غميض ( .)8103إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى طبلب جامعة ادللك عبد العزيز
وعبلقتو بصحتهم النفسية .رللة كلية الًتبية ابلزقازيق.11 -0 .)8 (53 .
 .3احلضيف ,نوف صاحل(  .)8104إدمان االنًتنت وعبلقتو ابلرضا عن احلياة لدى عينة
من طالبات ادلرحلة الثانوية ابلرس .رللة العلوم الًتبوية والنفسية.35 -81 .)8(05 .
 .1زايدة ,أمحد رشيد( .)8103واقع اإلدمان على وسائل التكنولوجيا احلديثة لدى طلبة
جامعة إربد األىلية وعبلقتو ببعض ادلتغَتات .رللة جامعة اخلليل للبحوث-31 .)0(08 .
.011
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 .2الطيار ,فهد بن علي ( .)8102إدمان االنًتنت وعبلقتو أبساليب ادلعاملة الوالدية لدى
عينة من طبلب جامعة ادللك سعود .اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة-313 .)1(4 .
.332
 .3العصيمي ,سلطان عائض ( .)8101إدمان االنًتنت وعبلقتو ابلتوافق النفسي
االجتماعي لدى طبلب ادلرحلة الثانوية مبدينة الرايض .رسالة ماجستَت غَت منشورة .جامعة
انيف العربية للعلوم األمنية .السعودية.
 .4الغامدي ,عبد هللا بن أمحد ( .)8115تردد ادلراىقُت على مقاىي االنًتنت وعبلقتو
ببعض ادلشكبلت النفسية لدى عينة من طبلب ادلرحلة الثانوية مبكة ادلكرمة .رسالة ماجستَت
غَت منشورة .جامعة أم القرى .السعودية.
 .5الفيلكاوي ,حليمة إبراىيم أمحد ( .)8103أثر إدمان ادلوابيل كوسيلة من وسائل االتصال
على بعض ادلتغَتات النفسية لدى طالبات اذليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة
الكويت .رللة العلوم الًتبوية.812 -011 .)0(4 .
 .01قدوري ,يوسف ( .)8101إدمان استخدام االنًتنت وعبلقتو ببعض أعراض
االضطراابت النفسية لدى عينة من طلبة جامعة غرداية .رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
.843 -830 .05
 .00ىبلل ,أمحد احلسيٍت و أبو محزة ,عيد جبلل ( .)8103إدمان االنًتنت ادلفهوم
النظرية -العبلج .القاىرة 6دار الكتاب.
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