
هً واحدة من أهم المواضٌع فً وقتنا الحالً والتً علٌنا االطالع علٌها ومناقشتها لما لالنترنت  ايجابيات وسلبيات االنترنت

 .من أهمٌة فً التؤثٌر على حٌاة األفراد ومستقبلهم

 ماهً اٌجابٌات االنترنت؟

 .واستعمالها فً جمٌع المجاالت التً تجعلها جزءا ال ٌتجزأ من حٌاة الناسالعدٌد من المٌزات  لألنترنت

 التعلٌم

 والكتب التعلٌمٌة والبرامج الدورات جعلت , حٌثالتعلٌمٌة والمعلومات الموارد إلى الوصول األشخاص على اإلنترنت تسهَّل 

 الفصل فً زمالئهم مع المعلومات ومشاركة التعاون امكانٌةللطالب  تكما ٌسر. مرونة وأكثر أسهل التعلٌم اإللكترونٌة

 والقدرة على التعلم عن بعد. والمعلمٌن

 والتجارة األعمال

 السلع شراء ألشخاصل اإلنترنت عبر التسوق فقد اتاح . أشغالنا الٌومٌة بها نإدي التً الطرٌقة على كبٌر تؤثٌر لإلنترنت كان

 الصغٌرةعلى الشركات  Alibaba و Amazon مثل اإللكترونٌة التجارة منصات وقد سهلت . المرٌحة منازلهم من والخدمات

االنترنت  ، ذلك إلى باإلضافة. والمجهود التكالٌفبؤقل  وإٌراداتها عمالئها قاعدة وزٌادة ،ومتنوع  عالمً جمهور إلى الوصول

 .COVID-19. 1 لوباء نتٌجة متزاٌد بشكل شائًعا أصبحوهذا ما  ، من المنزل لعملل هً فرصة

 والترفٌه اإلعالم 

 من YouTube و Netflix مثل البث خدمات جعلتفقد . نشغل وقت فراغنا التً الطرٌقة على تؤثٌر أًٌضا لإلنترنت كان

 المستقلٌن الفنانٌنوأصبح . داث بشكل مباشروكذا مشاهدة األح المفضلة وأفالمهم برامجهم مشاهدة األشخاص على السهل

 . بضغطة زر من مختلف المناطق جمهور إلى الوصولقادرٌن على  المحتوى ومنشئً

 السٌاسة

ا دوًرات لعب  ًٌ المناقشة  و المشاركةو السٌاسً النشاط من جدٌدة أشكال ظهور إلىذلك  وأدى السٌاسً الخطاب تشكٌل فً رئٌس

تحرٌك الجمهور مثل ما حدث و السٌاسً للتواصل مهمة قنوات االجتماعً التواصل وسائل منصات أصبحتحٌث . السٌاسٌة

 فً الربٌع العربً.

 التواصل

لم ٌعد هناك مانع من التواصل مع أفراد العائلة أو األصدقاء ألنها أصبحت عملٌة بغاٌة السهولة الحدٌثة  االتصالبتوفر وسائل 

. توبضغطة زر. ٌمكنك استعمال أي وسٌلة تفضلها الستقبال المكالمات والرسائل وارسالها وكذا مشاركة الصور والفٌدٌوها

 دان ومختلف الثقافات وتكوٌن صداقات جدٌدة.لكما ٌمكن التعرف على أشخاص من مختلف الب

 فً بما ، الٌومٌة حٌاتنا جوانب من العدٌد على تأثر فقد  ، المجتمع على عمٌق تؤثٌر لإلنترنت ٌمكننا القول أن ، باختصار  

ومن ناحٌة أخرى  ،  مالءمة أكثر األشٌاء من العدٌد تجعل من ناحٌة لقد. التجارة والعمل والترفٌهو والتعلم التواصلطرق  ذلك

 . منها للتخفٌف خطوات ونتخذ ابآثاره دراٌة على نكون أن لنا بالنسبة المهم منو ، سلبً كان لذلك تؤثٌر

 سلبٌات االنترنت على الفرد والمجتمع

 من والمزٌد المزٌد مشاركة معالتً تواجه األفراد عند استعمال االنترنت ف المخاوف أكبر من واحدة الخصوصٌة مسؤلة تعد

 االنفتاح التكنولوجًهذا  أدى وقد. واالبتزاز اإللكترونٌة والجرائم الهوٌة سرقة مخاطر تزداد ،اونالٌن  الشخصٌة المعلومات

 دقتها عن النظر بغض المعلومات نشر شخص أي على السهل منوأصبح . وتداولها المضللة المعلومات انتشار زٌادة إلى أًٌضا

حكومات ومإسسات الدولة الاألفراد والتشكٌك فً و المإامرة ونظرٌات الكاذبة األخبار انتشار إلى أدى ما  هذاو. أو مصدرها

 ومسإولٌها وكذا تضلٌل الرأي العام ونشر الفوضى االعالمٌة والثقافٌة.



المشاكل النفسٌة  هناك عالقة وطٌدة بٌنحسب الدراسات ف. العقلٌة صحتنا على اتؤثٌره هو لإلنترنت اآلخر السلبً الجانب

 واأللعاب االجتماعً التواصل وسائل على مدمنٌن األشخاص بعض أصبح حٌث ، مثال اإلدمان زٌادةكواستعمال االنترنت 

وعدم  الكفاءة بعدم الشعور عن فضالً  ، والوحدة العزلة مشاعر زٌادة إلى اإلنترنت أدت كما. هاب المتعلقة األخرى واألنشطة

 .واالكتئاب الثقة بالنفس

 حلول سلبٌات االنترنت

 نذكر منها: تنفٌذها والمنظمات لألفراد ٌمكن التً الحلول من العدٌد هناك ، لإلنترنت السلبٌة اآلثار من للتخفٌف

 الشخصٌة المعلومات حماٌة

. اإلنترنت عبر تشاركها التً بالمعلومات دراٌة على تكون أن المهم من ، واالختراق اإللكترونٌة الجرائم من نفسك لحماٌة

 أو االجتماعً التواصل وسائل على ، المالٌة والمعلومات والعنوان الكامل االسم مثل ، الشخصٌة المعلومات مشاركة تجنب

وال تضغط على أي رابط غٌر  .حساباتك على الثنائٌة المصادقة بتمكٌن وقم قوٌة مرور كلمات استخدم. المنصات من غٌرها

 موثوق.

  الشاشة وقت رةإدا

 اإلنترنت على تقضٌه الذي الوقت لمقدار حدوًدا ضع. استعمالك لشاشة الهاتف بالخصوص وقت إدارة المهم من ، نفسك لحماٌة

 اعتبارك فً ضعو. االتصال لقطع منتظمة راحة فترات وخذ ،ألنها سارقة للوقت سبوكٌالفاووسائل التواصل االجتماعً مثل 

وتبقى ارادتك لفعل ذلك أكبر طرٌقة للتخلص من  الشاشة وقت وإدارة مراقبةمن  تمكنك  التً البرامج أو التطبٌقات استخدام

 .ادمان متعة هذه الوسائل

 المعلومات صحة من التحقق

, فلٌس كل ما ٌنشر اإلنترنت عبر تصادفك التً المعلومات صحة من التحقق المهم من ، المضللة المعلومات انتشار لمكافحة 

 مواقع استخدم. كاذبة معلومات نشر فً تارٌخ لها التً المصادر من حذًرا وكن المثٌرة األخبار عناوٌن فً متشكًكا كن. حقٌقً

 موثوقة ومعتمدة لتقصً األخبار قبل تداولها.

 الرقمٌة األمٌة محو تشجٌع

 توفٌر خالل من موظفٌك أو أصدقائك أو عائلتك بٌن ذلك  شجع. الرقمً المشهد وفهم التنقل على القدرة هو الرقمٌة األمٌة محو

 .والموارد التدرٌب

  comojarabba.mموقع   

 اإلنترنت إدارة 

ا دوًرا والمنظمات الحكومات تلعب  ًٌ  ، والخصوصٌة الشخصٌة البٌانات لحماٌة لوائح وضع ٌمكنهمففً هذا المجال  حٌو

 .الشركات بٌن والمساءلة الشفافٌة وتعزٌز

 األبوٌة الرقابة

ا دوًرا لوالدٌنا ٌلعب   ًٌ  أجهزتهم على األبوٌة الرقابة أدوات إعداد خالل من لإلنترنت السلبٌة اآلثار من أطفالهم حماٌة فً حٌو

 تتٌح فهً لألطفال قٌمة أداة اإلنترنتف . اإلنترنت مخاطر حول معهم وصادقة مفتوحة محادثات وإجراء ، أنشطتهم ومراقبة ،

 والكتب الفٌدٌو ومقاطع التعلٌمٌة الدروس ذلك فً بما ، التعلٌمٌة والموارد المعلومات من ثروة إلى الوصول إمكانٌة لألطفال

أٌن ٌكون  ، المحرومة أو الرٌفٌة المناطق فً ٌعٌشون الذٌن لألطفال خاص بشكل مفًٌدا هذا ٌكون أن ٌمكن. اإللكترونٌة

 .محدوًدا التعلٌمٌة الموارد إلى الوصول



 األصدقاء مع اتصال على البقاء على األطفال الفورٌة المراسلة وتطبٌقات االجتماعٌة الوسائط منصات تساعد أن ٌمكنكما  

 ونفسٌةعلى عقل  المحتملة السلبٌة اوآثاره امخاطره أًٌضا اله اإلنترنت فإن ، ذلك ومع. .جدٌدة صداقات وتكوٌن ، والعائلة

 إهمالباإلضافة إلى  أو االحتٌال التنمر أو الئق غٌر لمحتوى األطفال ٌتعرض قدف. األمان مسؤلة هوالمشاغل هم أ أحدو. الطفل

 استخدام ٌمكنهم األطفال أن لضمانلذلك و. والدراسة لوجه وجًها والتواصل البدنٌة التمارٌن مثل األخرى المهمة األنشطة

 .لحماٌتهم الخطوات الذي ذكرناها سابقا اتخاذ الرعاٌة ومقدمً اآلباء على ٌجب ، ومسإولٌة بؤمان اإلنترنت

 أن نفهم أن المهم منلكن . واالستمرار فً التمتع بمٌزات االنترنت السلبٌة اآلثار تقلٌل فً الحلول هذه تنفٌذ ٌساعد أن ٌمكن

 .إشكالٌة تكون أن ٌمكن ا وطرٌقة استخدامهابه عالقتنا ولكن مشكلة لٌس اإلنترنت

 الرفاهٌة على اإلنترنت بآثار دراٌة على كونٌ أن بمكان األهمٌة من و الذاتً الوعًٌجب أن ٌملك كل واحد منا  فً األخٌر

 الحٌاة فً والتفاعالت اإلنترنت استخدام بٌن التوازن لتحقٌق الالزمة الخطوات واتخاذ للفرد والعاطفٌة والجسدٌة العقلٌة

 .الواقعٌة

 نصائح استعمال االنترنت

 تكون أن المهم من. ٌترتب عن ذلك الكثٌر من اآلثار غٌر اٌجابٌةلألسف  ولكن ، لحٌاتنا الفوائد من العدٌد اإلنترنت تجلب لقد

 التً المعلومات مراعاة ذلك ٌتضمن. وقت االستعمال نفسك لحماٌة خطوات تتخذ وأن السلبٌة الجوانب بهذه دراٌة على

 إلى باإلضافة. كخصوصٌت لحماٌة خطوات واتخاذ ، اإللكترونٌة للجرائم المحتملة المخاطر وإدراك ، اإلنترنت عبر شاركهات

 تتخذ وأن والجسدٌة العقلٌة صحتك على اإلنترنت حدثهت أن ٌمكن الذي بالتؤثٌر دراٌة على تكون أن أًٌضا المهم من ،ذلك

 .الضرورة عند االتصال لقطع خطوات

 ولكن الفرص وفتح بالعالم ربطنا على القدرة االنترنت لدٌهاصحٌح أن . االستخدام فً توازن لدٌك ٌكون أن الضروري  من

 ومنظم. مسإول بشكل ااستخدامه ٌتم لم إذا السلبٌة للتؤثٌرات مساعًدا عامالً  أًٌضا كونت أن ٌمكن

 

 

 

 


