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Патрисия Уоллейстің «Интернет психологиясы» киберкеңістіктің психологиялық қырлары, 
интернетгің адам мінез-кұлқына әсері туралы күрделі мәселелерді қарастырады. Екінші басылым 
классикалық жэне заманауи зергтеулерге сүйене отырып, интернет технологиясықдағы жаңа 
үрдістерді -  онлайн-танысу, онлайн-агрессия, топтық динамика, бала тәрбиесі, проәлеуметтік 
мінез-құлық, онлайн ойындар, құпиялық жэне бақылау, желіге тәуелділік пен желіні калыптастырудың 
стратегияларын зертгейді.

Әдетге, адам өзіндік менін сырт кезге жақсы эсер қапыптастыру аркылы көрсетеді. Бірақ 
бұл оның шынайы бейнесі ме? Онлайнда ашық-жарқын адам оффлайнда да сол калпын сақтай 
ма? Осындай қызықты мәселелерді белгілі әлеуметтік психологгардың дәстүрлі зерттеулерімен 
салыстыра таразылайды. Онлайнда өзгенің басындагы жағдайды, жан-дүниесіндегі арпалыстарды, 
жалғыздықты, копшіл-бауырмал болуды түсіну мәселесіне де автор терең көз жүгіртеді. Онлайн-орта 
қалыптастыратын топтарга конформдылық, топ пікірін кабылдауға бейімділік те адам жаратылысының 
бір қыры екені жан-жақты мысалдармен дэлелденген.

Окулық жоғары оқу орнының студенттеріне де, жалпы психология мен интернет психологиясына 
қызығушылыгы бар кез келген оқырманға да таптырмас көмекші құрал бола алады.
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