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 مقدمة 
ساهمم  التكوولويياة اليدي اة إاي ثياادا  وقراة يباهرية كبيارد  ولااح تجاد مواهة ياواي  مكهويااة  و 

 موية بين األإراد يي   صبح الجهلح قرية ثلكترووية صاييرد يرتقاي إي اه األإاراد ويتواهورون ويتقهسامون 

المجهرف والمجرومه  واوجكس ذلة بصوة ثييهبية ورى الطرق واستراتيييه  والتقويه  التي يستجمروو ه 

 .لمواي ة التيديه  الجرمية والم وية وااليتمهوية
التاي إتيا  مياهال  وديادد  Internetوتأتي إي مقدمة مذه التكوولويية اليدي ة  شابكة االوتروا  

لرتوهول بين األإراد ووإر  المجرومه  والمجهرف الال مة لصوهوة المجرإة وثوتهج بيهوه  يديدد  و كبر 

شاريية تساتمدح ماذه الشابكة ماي إشاة الشاهأل وذلاة ألماور تتجراع ساوا  بهلجمال  و الدراساة والبياا   و 

 .الترإيه

   :البحثمشكلة 

 
ثن المو وح الشهشع لرتكوولويية اليدي ة مو  استمداح الكمبيوتر وشبكة االوترو  ب دف الوصول ثلى 

 يهدد قدرا  الورد المجرإية والجرمية وم هراته االيتمهوية  وقد سهمح مذا إي ايدا  تيهلف و يع بين 

التكوولويية اليدي ة والمجرإة التي تجتبر من وتهشج التطور التكوولويي التي يجرإه  الجهلح يهليه يتى 

 صبح يطرع وريه وصر المجرومه  ومؤسسه  المجرإة  يي  تيول  الميتمجه  اليدي ة من ميرد 

االمتمهح بهلمؤسسه  االقتصهدية ثلى االمتمهح المت ايد بمؤسسه  المجرإة و قهإة األإراد و صبي  

 .وااليتمهوية المسهإة موجدمة بين مواي ة المشهكل وثييهد اليرول إي شتى الميهدين الجرمية 
 

 

 



 صاابي  الميتمجااه  اليدي ااة مبويااة ورااى المجرإااة التااي تسااور وو ااه البيااو  الميداويااة والتكوولوييااة 

و صبي  قدرد وومو وتطور  ي ميتمع يقهس بهلريوع ثلى رصايده المجرإاي و المجروماهتي وبمادر قدرتاه 

ورى استجمهل تقوية األوترو  إي االتصهل والتواصل والبي  الجرمي  وقد  در مذا ثلى ت اياد مجادل الوقا  
 Internetالاذي يقبايه الوارد وراى شابكة االوتروا  مماه سا ل إاي ة اور مشاكرة االدماهن وراى االوتروا  

addiction كوتيية لالستمداح الق ري والمت ايد والمورط  ل ذه الشبكة. 

ومن موه يه  مذا البي  الكتشهف اآل هر السربية لإلدماهن االوتروا  وراى الشابهأل كوتيياة لرتكوولويياة 

 .اليدي ة واالمتمهح بصوهوة المجرإة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هدف البحث
ب دف البي  اليهلي ثلاى القاه  الباو  وراى ةاهمرد االدماهن وراى االوتروا  واوجكهساهت ه الساربية وراى الصاية 

 .اليسدية والووسية وااليتمهوية لرشبهأل كوتيية لتطور التكوولويية اليدي ة واالمتمهح بصوهوة المجرإة

 
 : منهج البحث

وةرا لطبيجة الموبوع تح استمداح المو ج الوةري من مالل االطاالع وراى الدراساه  الساهبقة واألدبياه  ذا  

 .الصرة بموبوع ومشكرة البي 



 تحديد المفاهيم 

 
 : تعريف المعرفة-1

المجرإة مي ميمووة المجرومه  والمجتقدا  واأليكهح والموهميح والتصورا  الوكرية التي تتكون لادر الوارد 

 من مالل ميهوالته المتكررد لو ح الةوامر واألشيه  المييطة  به 

 
كمه تجرف ورى  و ه ميمووة من المجرومه  واليقهشع التي تكتسأل مان ماالل االتصاهل والبيا   و الاتجرح و 

  .الماليةة 

والمجرإاااة  Informationومااان ماااالل التجاااهريف الساااهبقة يتباااين لاااديوه صاااجوبة التمييااا  باااين  المجروماااه  

Knowledge : إهلمجرومه  مي بيهوه  مهمة وميددد يتيصال وري اه الوارد ويجطاي ل اه مجواى   ماه المجرإاة إ اي

مريط من التجرح والمبرد المتراكماة وتجماد وراى الو اح واكدراة  ي وراى الوساهشط المجرإياة التاي يواتج وو اه اوتاهج 

 المجرإة ومن  ح اليصول ورى بيهوه  يديدد 

 

مجرإاة وراى  و اه والقاة متبهدلاة -والبي  اليهلي ال يمي  بيو مه ويوةار ثلاى الجالقاة باين ال وهشياة مجروماه  . 

 .ومتصرة تجود كل مو مه ثلى اآلمر وتجتمد ورى دقة البيهوه  التي تح اليصول وري ه
 

 

 

 

 



 :المجرإة  تجريف صوهوة  -2

 

تجتبر ومرية صوهوة المجرإة من  بر  و مح ومريه  ثدارد المجرإة إ ي تجمل ورى مرع مجرإة يديدد 

وتسهمح إي تومية االوتهج المجرإي  وقد توهول الجديد من البهي ين مو وح صوهوة المجرإة ووذكر من تجريف 
ورى  و ه  ومرية تجرح واكتسهأل مجهرف يديدد  والتي تتح من  Buluthan & Kamash (2010)كل من 

   .بجضمالل التوهول بين األإراد وتبهدل المجرإة البموية والمجرإة الصريية مع 

 

 :الحديثةتعريف التكنولوجية -3

 
 صبي  التكوولويية اليدي ة الجووان الرشيسي لتطور وتقدح المتيمجه  و صبي  اداد ورمية قوية وإجهلة 

 Qualité deتجمل ورى تومية م هرا  األإراد وتصقل موامب ح  وتسمح بتجديل يومري لوووية ييهت ح 
vie. 

ويجتبر مو وح التكوولويية اليدي ة من  ك ر الموهميح شيووه إي المريرة الراموة  ومو يستمدح إي ميهال  

استمدامه التجريف الذي  التجهريفوديدد وبمجهن متبهيوة لذلة يصجأل تيديد مبمووه بدقة  ومن بين  ك ر 

يشير الى ا  و ه ليس  ميرد ورح  و تطبيع الجرح  و ميرد استجمهل  ي  د يدي ة بل مي  ك ر من ذلة وشهط 

اوسهوي وطريقة لرتوكير إي استمداح المجرومه  والم هرا  والمبرا  والجوهصر البشرية وغير البشرية 

المتهية إي ميهل مجين وتطبيق ه إي اكتشهف وسهشل التكوولويية ليل مشكال  االوسهن و اشبهع يهيهته 

 .المجرإية و يهدد قدرته الجقرية و 
 



ويجااارف البيااا  الياااهلي التكوولويياااة اليدي اااة وراااى  و اااه وسااايرة الكتساااهأل المجاااهرف والمبااارا  

 .والم هرا  الال مة واستوهدد مو ه إي  يهدد قدرا  الورد الجرمية واألكهديمية ب دف االوتهج المجرإي

 

تأتي إي مقدمة مذه التكوولويية اليدي ة استمداح شبكة االوترو  التي تجتبر  ك ر التقويه  استمدامه  

لالتصهل والتواصل وةرا لمه توإره من تس يال  إي اليصول ورى البيهوه  والمجرومه  والمجهرف وقد 

   .والجرميةامتد تأ ير مذه التقوية اليدي ة ليشمل يميع يواوأل الييهد االقتصهدية وااليتمهوية والسيهسية 

 

 :تعريف شبكة االنترنت   -4 
 Networkوتسمى  يبه شبكة الشبكه   Internetيطرع ورى شبكة االوترو  مصطريه  متجددد مو ه 

of Networks  ويرر البجض  وه امتصهر لمصطرح الشبكة الدولية لرمجرومه  International 
Network (.2004  الجويبي).وهلميه   وذلة بيكح  ن شبكة االوترو  دولية ويتح تسويق ه 

تجرف شبكة االوترو  ورى  و ه شبكة وهلمية بممة تربط ماليين اليهسبه  المويدد إي موهطع ممتروة 

من الجهلح  ومي تتألف من آالف من شبكه  المجرومه  التي تربط بين اليهمجه  و مراك  االبيه  

 .الجرمية والمؤسسه  اليكومية والشركه  التيهرية البممة إي ممترف دول الجهلح

 
 



ورغح امتداد تأ ير االوترو  ثلى ميهال  ممتروة ورغح تأكيد الجديد من البهي ين ورى الوواشد الجرمية 
و  مالشه الذين  يؤكدون   Huang (2007)والمجرإية إي استمدام ه  إ وهة إريع من البهي ين  م هل  

ورى  ن االستمداح المورط و الالوقالوي ل ذه التقوية يؤدي ثلى  برار و مطهر ووتهشج سربية ورى الصية 
 .اليسدية والووسية لرورد ممه يؤ ر ورى تواإقه الم وي والووسي وااليتمهوي

 

 االدمان على االنترنت  -5
 Shotton (1991) م د لة ور مو وح االدمهن ورى اكوترو  دراسه   وي    إي  اويرترا من طرف

ورى    Griffiths              (1996)  وComputer additionورى االدمهن ورى اليهسوأل     

 ..التكوولوييةاالدمهن ورى 
إي  O’Neillمن مالل مقهل وشره ( 1995)كهن ولكن  ول ة ور لمو وح االدمهن ورى االوترو  

 Evan  وتبجه اقتراح سحر وإدمان الحياة على شبكة االنترنتصييوة ويويورة تيم  بجووان 
Goldberg   ويجد مو وح ادمهن ورى االوترو   .بهلوجلبأن االدمهن ورى االوترو  مو ابطراأل ممي

 ول من استمدم  مو وح  Kimberly Youngمن الموهميح التقوية اليدي ة وسبيه  يي  كهو   البهي ة 

(     1996)سوة االدمهن ورى االوترو  إي دراسة راشدد  قدمت ه إي االيتمهع السووي لررابطة االمريكية 

ولح يمط مذا المو وح بهلقبول وكهن ميل  ظهور اضطراب سريري جديد: إدمان اإلنترنتتي  وووان 

  وكهن ميتور الموهقشة يدور يول  يقيقة  ن المواد االكريوكيينموهقشة طويرة بين األكهديميين و 

مي الوييدد التي تؤدي ثلى اكدمهن و ن مو وح االدمهن مرتبط إقط   Physical substancesالوي يهشية 

 .بهلممدرا  

 



بتجاديل مو اوح االدماهن وراى االوتروا  و طرقا  ( 1996)ساوة إي و هياة   Youngو اوطالقه ممه سبع قهم  

 Problematic Internetاستمداح االوترو  المربى  ح شهع مو وح آمر ومو اشكهلية اساتمداح االوتروا  "وريه 
use  ولكن  غرأل البهي ين ال  الوا يوبرون استمداح مو وح االدمهن ورى االوترو   م هلShapira وGoldmith. 

 

  

  التي Les additions comportementalesالسروكية  االدمهوه يوتمي االدمهن ورى االوترو  ثلى إشة 

تشير ثلى االستمداح المورط لشبكة االوترو   ومو إي مبموو ه تمترف ون  وواع  مرر من االدمهن كهكدمهن 

واآل هر الوسيولويية  االكرويكيةولكو ه تتكهإأ من يي  المصهشص والجالمه   ....والقمهرورى الكيوليه  واليوس 

 .وري ه المجهرف  االدمهويةمع يهال  االدمهن التقريدي التي تسبب ه المواد 

 

 :على االنترنت لالدمانالمعايير التشخيصية 
 مهوية مجهيير تشميصية لإلدمهن ورى اكوترو   ادري  بمن الدليل التشميصي االيصهشي  Youngاقتري  

يي  وصف االإراد المدويين ورى االوترو   Text Revisionكمه ورد إي وسمة المرايجة  DSM4الرابع 

Over use - Internet addiction   Internet ورى  و ح يتمي ون بهلمجهيير اآلتية: 
 



 .بهالوترو  والق ري الكهمل االوشيهل•

 
 .والسجهدد الربى ثلى لروصول  طول بصوة االوترو  استجمهل ثلى اليهية•

 
 .االوترو  استمداح ثيقهف  و لرسيطرد الرامية الي ود تكرار•

 
 .االوترو  استمداح ون التوقف  و التقريل ميهولة وود والبير واالكتشهأل والتوتر بهلقرع الشجور•

 
 .ال من واست الة المتوقع من  ك ر االوترو  شبكة ورى البقه •

 
 .االوترو  استمداح بسبأل إقداو ه من الموف  و دراسية  و م وية إرصة  و ومل  و م مة والقه  إقدان•

 
 .لالوترو  المورط االستمداح مدر كموه  والمجهلج األسرد  إراد ورى الكذأل•

 

. استمداح االوترو  لر روأل من المشهكل  و التمرص من يدد الجصبية  و مشهور القرع واليأس واالكتشهأل  

 

وإقه ل ذه المجهيير التشميصية إإذا  يهأل الورد بوجح ورى ممسة  و  ك ر مو ه إإوه يجهوي من مشكرة االدمهن       

 ورى االوترو 



 :مراحل االدمان على االنترنت
 : يمر المدمن ورى االوترو  بمريرتين  سهسيتين مي 

 
يي  يمباي الوارد وقتاه  the occurrence of toleranceتتمي  ببد  يدو  التيمل : المرحلة األولى•

 .طويال  مهح االوترو  ممه ييجره سجيدا وإجهال إي ييهته و شيهله اليومية

 
  يي  ييهول الوارد مواه Abstinence symptomsوتتمي  بيدو   وراض االمتوهع : المرحلة الثانية•

 .التوقف  و التقريل من استمداح االوترو  وإي كل ميهولة يشجر بهكويه  والجصبية والقرع واليبأل

 
ومي الشاجور بهلرغباة الكبيارد إاي الجاودد ثلاى  Relapseو تسمى بمريرة االوتكهسة   :المرحلة الثالثة •

 ،Bredel)ثستمداح االوترو  مرارا وتكرارا لتيوأل  وراض االمتوهع الم وية وبهلتهلي يقع إي االوتكهسة 

 (.المريع ووسه 



   :الجسدية آثار االدمان على اإلنترنت على الصحة 

 
  Computer related injuriesتجرف المشهكل الصيية واليسدية المهصة بهكدمهن ورى اكوترو   

مي تبح وددا مهشال من المشهكل الصيية التي يسهمح بقدر كبير إي ة ورمه االستمداح المورط لالوترو  و
 :يأتي إوذكر  مم ه إيمه 

 
ومي تة ر من مالل بجض  Repetitive stress injuries RSI  برار البيط المتكرر1-

   :بيو هاألوراض من 

 
 . لح وتصرأل إي األصهبع والرسيين والسواود والمرإع واألكتهف

 . لح إي الة ر والرقبة
 .ودح الراية وود الووح وقد يصل األمر ثلى ودح القدرد ورى الووح

 
والذي يتم ل إي ة ور وم    Carpal tunnel syndrome CTSمتال مة الجصأل الرسيي 2-

 .إي  صهبع اليد ال ال ة األولى وي   من الكف مع برودد إي األيدي 
 



من الووع التوتري الذي ييد  وتيية االوقبهض الطويال لرجباال  إاي الكتواين  Headacheالشجور بهلصداع 3-

 .والجوع والويه ممه يؤدي ثلى البيط ورى األووية الدموية وبهلتهلي ثلى وقص االكسيين إي الجبال 
 
بجف الي ه  الموهوي ممه ييجل االدمهن ورى االوترو  من ووامل المطر التي قاد تسابأل األماراض الم مواة  -4

 .المطيرد م ل البيط الدموي وآالح المجدد الم من
 
التجرض لإلشجهوه  الموبج ة من ي ه  الكمبيوتر ممه يؤ ر ورى القشرد الممية ومذا بدوره يسبأل وقص االوتبهه -5

 .والتميي 
 
ومو وهتج ون وبجية اليروس لوترا  طويرة  مهح الكمبيوتر ممه  Sedentaryاالصهبة بهلممول اليسدي - 6

يؤدي ثلى آ هر سربية ورى الصية م ل السموة المورطة  السكتة الدمهغية والشجور بهلتجأل الم من بهكبهإة ثلى 

   .مشكال  ووسية  مرر كة ور االكتشهأل والقرع 
 



 :آثار االدمان على الصحة النفسية واالجتماعية
ثلى  ن التجرع و االإراط إاي اساتمداح الوارد لالوتروا  ( 1998)سوة  وآمرون  Shapira شهر  دراسة 

مااع ة ااور ابااطرابه  تتجرااع امااه بهلشااره  و إقاادان الشاا ية  الووبيااهيااؤدي ثلااى االكتشااهأل والقرااع االيتمااهوي و 
 .الجصبي 

والقرع بهكدمهن  Forme pathologiqueإقد بيو  ارتبهط االكتشهأل كشكل مربي young(1998  ) مه  

ورى االوترو  لدر الشبهأل الم تح بهلبي  الجرمي  ممه يسهمح إي  ة ور مشكال  ايتمهوية م ل برودد 

إقد  كدوا  ن ( 1998)وآمرون  Kraut مه  .االيتمهويالمشهور اتيهه اآلمرين  واالوسيهأل والقرع 

االستمداح المورط لالوترو  وود بجض الشبهأل المقبل ورى البي  الجرمي يؤ ر ورى صيت ح الووسية  ويؤدي 

ثلى ة ور مشكال  ووسية وايتمهوية لدي ح كهالكتشهأل واالوج ال االيتمهوي وسو  اليهلة الووسية ووقص 

 the well being .(1998, Krautالتوهول االيتمهوي واوموهض الشجور بهلراية الووسية والسجهدد 
et al). 

ثلى ووس الوتهشج و بهإه تقرص الدوح االيتمهوي والوشهطه    Nieو  Ergingوقد توصل كل من

 (.قدوري  المريع السهبع) .االيتمهوية
إي دراسته ورى ويوة من الشبهأل الم تح بتكوولويية المجرومه  والذين ( 2005)سهري توصل يرمي يبر 

يجهوون من سو  استمداح االوترو  ثلى  ن مؤال  يجهوون من مشكرة الج لة الووسية وااليتمهوية ويشجرون 

 (.2005يرمي  ).بهلسجهدد بهالغتراأل الووسي وودح الشجور 
إقد  ة ر   ن االدمهن ورى االوترو  يشكل بيط ورى الي ه  ( 2011)وآمرون  Wang.H مه دراسة 

ييجل اليسح إي يهلة  والوورادريوهلينواألدريوهلين  الكورتوي ولالجصبي المستقل ممه يسبأل  يهدد اإرا  

طوارئ ممه يؤدي ثلى ابطرابه  اووجهلية ال يستطيع الورد مواي ت ه وتسييرمه و الى ووبه  متكررد من 

 .والجصأل وإقدان التوا ن الووسي واليسمي ال ييهنالجدواوية و 
 



 
إي كودا توصل ثلى  ن  Mc Masterإي يهمجة  Van Ameringenوإي دراسة يدي ة  شرف وري ه 

االدمهن ورى اكوترو  من  يل البي  الجرمي يؤدي بجد إترد ثلى ة ور سروكه  ق رية غير تواإقية وثلى 

   . وراض يشير ثلى ويود مشكال  ووسية م ل االكتشهأل والقرع وتشت  االوتبهه 

 
 
 
 

 :  خاتمة

 
ثن صوهوة المجرإة ليس  إقط الوصول ثلى مجرومه  وبيهوه  يديدد من مالل تكوولويية المجرومه  بل 

تيتهج ثلى بيشة مالشمة وثستراتييية مجيوة لربي  ون مذه المجرإة  وشبكة االوترو  مه مي ثال وسيرة تتوسط 

 .المجرإة وومرية صوهوة المجرإة والتي تجتبر إي الو هية است مهرا لتكوولويية المجرومه 
ومن مالل مذا البي  الوةري  والدراسه  التي تطرقوه ثلي ه تبين لديوه  ن استمداح االوترو  يجتبر سمة من 

سمه  الجصر و مي تقوية مهمة و اسهسية   د  ثلى االوويهر المجرومهتي ول ه دور كبير  إي مدمة المجرإة 

والبي  الجرمي واليصول ورى البيهوه  ال همة التي تمدح الميتمع بكل وشهطهته وتمصصهته الجرمية 

واألكهديمية  و من الوهيية المجرإية  إ ي تيور التوكير والو ح والتأمل واكبداع واليصول ورى مجرومه  

 .وبيهوه  يديدد

 



 شكرا على انتباهكم 


