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التقوى

التقوى مـنكم وإليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب ¨لة �لتقو� y هذp �لز�%ية ”�لتقو� منكم %*ليكم“ éميع �ملساâا/ من قر�ئها 

 * تع` �ملساâا/ عن ±d�e �صحاֲדا %ليس بالضر%�e عن e�; �ملجلة.

�ل`يد �إللكتر%� altaqwa@islamahmadiyya.net

ByBy  Air MailAir Mail

بيـن 
قلق "�لكمبيوتر"

1��ما^ "�إلنترنت" !!

 ;eبالرغم من �لتغي" �جلذ
 �eثو �حـدثـته  �لذ; 
�التصاال/ y �لعا� *ال �( 
ضمن   "�إلنترنت"   D7خو
�التصـاال/  خدمـا/ 
على  عديد�   eثا± له  كا( 
�لصـحي  �ملستو� 
 yلثقا�% %�الجتـماعي 

%�القتصا7;. 
%ال ¾فى على من يتعايش 

�فر�ته  ما  مستجد�/  مع 
كث"  كشفته  %ما  �لشبكة 
�حلديثة  �لد�eسا/  من  
 eآلثا�  Dحو حقائق  من 
%�الجتـماعية  �لصحـية 
لشبكة "�إلنترنت" حيـث 
سلبية  عو�مل  للشبكة   )*
مثل *7مــا( "�إلنترنت" 
�الجتماعي  �حلس  %فقد�( 
%سيطر�  �ألسـر  %سط 
�لعالقا/  %حتطم  �لتشا¼< 
%��يـاeها.  �الجتماعية 
�ستخد�<  *7مـا(  %يعت` 
من  لكث"  �لبو�بة  �لشبكة 

�ألمر�~ �لنفسية. 
 _�e7* تنـامي   �7� %قد 
�للغة  �ستخـد�<  �âية 
على  �ملو�قع   y �لعربية 
كب"�  �يا�7   (* �لشبكة 
�ملو�قع  عد7   y نسبيا 
 �eتضاعف �عد�7ها بصو%
�جلميع  %يتوقع  متساeعة، 
مستقبًال   Dإلقبا� يرتفع   )�
عندما تزيد نسبة �ملشاeكة 
y خدمة "�إلنترنت"، �ألمر 
�يا�7  على  سيعمل  �لذ; 
�النعكاسا/   pهذ  eظهو
�ملجـتمع   y �لسلـبية 

�%ضح.  بشـكل  �لعر· 
%y %�قع �ألمر هنا_  ִדميش 
من ناحية �لبحو� �لu ִדتم 
الستخد�<  �لنفسية   eباآلثا
تز�يد  مع  %لكن  �إلنترنت 
 y �ملشـاeكني  �عد�7 
مشاكل   eظهو% �لشبكة 
بد�/  �ستخد�مها   dسو
 y �لنفسية  �لبحو� 
�لظهوe. %تصنف *) فئتني 

متناقضتني تسمى �أل%):
�لكمبيوتر"،  "قلق  ظاهر� 
�لباحثو(   D%ا� حيث 
 uل� �ألسبا{  كشف  هنا 
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�ألشخا�  بعض  جتعل 
�ستخد�<   y يتر%77( 
�عما�م   y �لكمبيوتر 
%ºوثـهم  �e7%ساִדـم  
%قــامو�  %�تصاالִדم. 
 Dألطفا� على  ببحو� 
%طال{   6eملد�� %تالميذ 
 y %�ملعلمني  �جلامعا/ 
»تلفة.  تعليمية  مر�حل 
�لنـتائج    �%ضحت  %قد 
�لذين  �جلامعة  طال{   )�
 y عالية  بثقة  يتمتعو( 
�ستخد�<  على  قدeִדم 
يتمتعو( بصحة  �لكمبيوتر 
مع  باملقاeنة  �فضل  نفسية 
يغلب  �لذين  �مالئهم 
بالنقص   eلشعو� عليهم 
�لنو<.  %�ضطر�{  %�لقلق 
كما بينت بعض �لد�eسا/ 
�إلنا�   )� �ألخر� 
بدeجة  يعانني  عا<  بوجه 
�لكمبيوتر  قلق  من  عالية 
 Îمبع ،eنة مع �لذكوeباملقا
قدeִדن   y ثقة  �قل  ��ن 
بر�مج  �ستخد�<  على 
مع  %�لتعامل  �لكمبيوتر 
�ملختلفة.  �لتشغيل  �نظمة 

%تسمى �لثانية:

ظاهر� "��ما^ �إلنترنت" 

�لز�ئد  باالستخد�<  %تتعلق 
%"�إلنتـرنت"  للكمبيوتر 
�لبحو�  تؤكد  حيث 
�الستخد�<   )� �لنفسية 
لشبكة  فيه  �لـُمبالغ 
*7مانا  يسبب  �إلنترنت 
ما  نوعا  يشابه  نفسيا 
�إل7ما(  طبيعتـه   y
�لتعاطي  يسبـبه  �لذ; 
 /�eللمـخـد �ملكثف 
�لكـحولية.  %�ملشر%با/ 
*7ما(  فإ(  كذلك 
 (* يؤ7;  "�إلنترنت" 
ينتج  نفسية  �ضطر�با/ 
 (* �مليل  جر�ئها  من 
�ستخد�<  ساعا/  �يا�7 
�لرغبة  إلشبا}  �إلنترنت 
تشبعها  كانت   uل� نفسها 
�قل.  ساعا/  قبل  من 
مـدمن  يـعا�  كما 
�عر�~  من  "�إلنترنت" 
عند  %جسمـية  نفسية 
بالشبكة   Dالتصا� �نقطا} 
منها �لتوتر �لنفسي �حلركي 
�لتفـك"   %تركيز  %�لقلق 
×ر;  %ما  �إلنترنت   Dحو

*7�eية  حركا/  مع  فيها 
�ألصابع  تؤ7يها  *7�eية  %ال 
�ألصابع  حلركا/  مشاֲדة 
%�لرغبة  �لكمبيوتر  على 
�ستخد�<   (* �لعو�7   y
�إلنترنت لتخفيف �% جتنب 

�عر�~ �النسحا{.
كما �( من �عر�~ *7ما( 
مشاكل  حد%�  �إلنترنت 
جسمية �% �جتماعية �% مهنية 
 �eنفسية �7ئمة �% متكر %�
�الستخد�<  عن  نتجت 
�ملفرÞ للشبكة مثل �لسهر، 
�ألQe، ±ال< �لظهر %�لرقبة، 
�لتها{ �لعينني، �لتأخر عن 
 Dاâ* �لصباحي،  �لعمل 
 ،pمو�عيد% �لعمل  %�جبا/ 
�ملقربني   Qحقو  Dاâ*
 .dألصدقا�% �ألهل  من 
�ملشاكل   pهذ %لتجنب 
من  �السـتفا�7  ميكن 

�لتوجيها/ �لتالية:
 Dمن �ستعما kحتديد ��د *
�لشبكة يوميا %%ضع »طط 
به.  �لقيا<  سيتم  ملا  مسبق 
�لتصفح  %قت  حتديد   ®  *
�لذ� ×ب �( ال يزيد على  

ساعتني.

 Dكيفية �لوصو y "لتفك� *
 Qلطـر� بأقصر   kللهد
ممكـن.  %قت  �قل   y%
* *âاD �; �موe جـانبية 
مغـريا/   %� عاeضـة 
 .kد�� على  %�لتركيز 
على  �جللو6  جتنب   *
 %� kإلنترنـت 7%( هد�
طـويلة.  لساعا/  للترفيه 
�أل%لـويا/  تقدمي   *
 Dستعما� على  �الجتماعية 

"�إلنترنت". 
* �لنظر بعيد� عن �لشـاشة 
7قـائق كل  ملد� èسـة 
%عد<  تقريبا  7قيقة  ثالثني 
ثال�   مـن  ألكثر  �لعمل 
لتجنب  متو�صلة  ساعا/ 
مـلتحمة  �لتها{  حد%� 

�لعني.
eياضي   Þبنـشا �لقيا<   *

 .Dملنـز� àeيومي خا
 Dألطفا� �ستخد�<  تنظيم   *
%توجيهـهم  لإلنتـرنت 

%مر�قبتهم. 
�الهتـماما/  تنمـية   *
 Dألطـفا� لد�  �ألخر� 
 �eيا�% �للعـب  مثـل 

�ملنتـزها/. 
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 � غيابة "�لر1تني"

�نه  على  "�لر%تني"   kُيعر
بشكل  يومي  عمل   eتكر�
صباًحا  كاالستيقا�  منتظم 
%�لعو�7  للعمل  %�لذها{ 
للنو<  %�خللو7  للبيت 
 y �لسيناeيو  نفس   eتكر�%

 .Çليو< �لتا�
مثل  على  �ملو�ظبة  %تعت` 
هذ� �ألسلو{ �حليا¢ %عد< 
له  �ملصاحب  �مللل  كسر 
على  جديد�   eمو�  Dبإ7خا
عامًال  �ليومية  �ألحد�� 
لالضـطر�با/  مساعًد� 
قد   uل� �لنفسية  %�ملشاكل 
�لبدنية  �لصحة  على  تؤثر 
 e%الجتمـاعية مع مـر�%

�لوقت.
للر%تني  �خلضو}  %يتسبب 
ُتسمى  حالة   eظهو  y
نتيجة  %هي   dالنكفا�
مباشر� ملماeسته نظا< حيا� 
طويلة.  �منية  لفتر�  ثابت 
%تعمل هذp �حلالة على قتل 
%�لتجـديد  �إلبد�}  ملكة 
مييل  %جتعله  �لشخص  عند 
فإ(  %لذلك   d�%النز�  (*

�غلب من يتعرضو( �ا هم 
�بو(  �لذين  �لعاملني  من 
عملهم %هي حتد كثً"� من 
عطائهم y �لعمل %جتعلهم 
%قد  بامللـل  يشعر%( 
�الكتئا{.   e7ببو� يصابو( 
 àلعال �ألمثل  �حلل  %يعت` 
�حلالة   pهذ من  �لشخص 
لتجديد منط  يسعى   )� هو 
حياته %يبد� Kلك من �بسط 
�ألموe كأ( ُيغ" طريقة �كله 
بعض   )� %نر�  %طعامه. 
�ألشخا� تصل ֲדم �حلالة 
نفس  يأكلو(  ��م  لدeجة 
�لطعا< يوميا y نفس �لوقت 
%�ذ�  �ملكا(.  نفس   y%
 .dالنكفا� ºالة  يصابو( 
 eلذلك فلتكن �لبد�ية باألمو
�لبسيطة %�ملمكنة %لو �مكن 
تغي"�/   dجر�* فتر�  بعد 
ليس  %لكن  فليكن  جذeية 
�لنفس   Qهاe* لدeجة 

مبصاeيف تفوQ �لطاقة. 
 )� شخص  كل  %على 
فتر�  بني  نفسه  يتفحص 
 �Kما %�د7  ليدقق  %�خر� 
يبحث  �لذ;  %ما  يريد 

عنه. 

�لكولستر1* � �مليز�^

ما�7  هو   D%لكولستر�
طرية  �للو(   dبيضا Óعية 
�لطعم  عدمية  �مللمس 
%�لر�ئحة. يتو�جد y �لد< 
%متفرقة  �جز�d كث"�   y%

من �جلسم. 
 (* �جلسـم   àتا�  
�لكولستر%D ليعمل بشكل 
ُيسـتخد<  كما  طبيعي، 
�خلاليا.   dبنا  y �يضا 
 eجد�  y حتديد�  %يوجد 
 çلدما� y خللية� dغشا %�
%�لعضـال/  %�ألعصا{ 
 dألمعا�% %�لكبد  %�جللد 

%�لقلب.
�جلـسـم  يسـتخد< 
 àإلنـتا  D%لكولـستر�
��رمـونا/  من  �لعديد 
%�حـما~   7 %فيتامني 
على  تساعد   uل�  dلصفر��
 àتـا�% �لدهو(.  هضم 
�جلسم *) كمية قليلة من 
�جلسم   y  D%لكولستر�

 .àلتغطية هذ� �الحتيا
نسب   y �لزيا�7  %تؤ7; 
�لـد<   y  D%لكولستر�

�إلصـابة   (* %�جلسم 
%هو  �لشر�يني  بتصلب 
ترسـب  عن   �eعبـا
"�لكولستر%y "D �لشر�يني 
�لتاجية  �لشر�يني  فيها  مبا 
 y تساهم Çبالتا% للقلب 
ضيقها %y بعض �حلاال/ 
مما  �نسد�7ها   (* تؤ7; 

يسبب �مر�~ �لقلب.
من  �لعديد  %�فا7/ 
تقليل   )� �لد�eسا/ 
 "D%لكولستر�" مستو� 
من  يعا�  ال  من  عند 
يقلل  �لقلـب  �مر�~ 
 pֲדذ �إلصابة  »اطر  من 
�ألمر�~ %من بينها �لذºة 
�لقلب  %جلطة  �لصدeية 
�لعديد   y تؤ7;  قد   uل�
�ملو/.   (* �ألحيا(  من 
%هذ� ينطبق �يضا على من 
مستو�  �eتفا}  من  يعا� 
من  %على   D%لكولستر�
 D%كولستر مستو�  لديه 

طبيعي.

�لصديق مسـا�ــة 
�مد عما
 �ملسكي

 (لند()




