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نترنت التكنولوجية الحديثة وصناعة المعرفة  وعالقتهما باإلدمان على اال
 –تشخيصية دراسة نظرية و -عند الشباب 

 الدكتورة :سي بشري كرمية

خمرب علم نفس الصحة و الوقاية و نوعية قسم علم النفس  2استاذة حماضرة جبامعة اجلزائر 

 احلياة

 : بحث ملخص ال

الشك ان اعتماد اجملتمعات على التكنولوجية احلديثة و شبكة االنرتنت قد ساهم بقدر كبري 

يف تسهيل عملية صناعة املعرفة و البناء املعريف للمجتمعات و وفرة املعلومات و املعارف و لكنها 

يد من الباحثني ان االفراط يف استخدامها تعترب من جهة اخرى سالح ذو حدين حيث امجع العد

يؤدي اىل مشكالت صحية  و نفسية و اجتماعية حيث يصبح الفرد قليل احلركة و يصاب 

باخلمول و ينعزل عن اجملتمع و يفقد استقالليته و يصبح اسريا هلذه التكنولوجية و هذا ما 

 اطلق عليه االدمان على االنرتنت .

يف التعرف على مدى اسهام التكنولوجية احلديثة يف صناعة  كمن مشكلة البحث احلاليتو

املعرفة من جهة و ظهور ظاهرة االدمان على االنرتنت بكل انعكاساتها السلبية على الشباب من 

 جهة اخرى .

من خالل االطالع على الدراسات  نظرا لطبيعة مشكلة البحث احلالي اتبعت الباحثة املنهج النظري

 اخلاصة باشكالية البحث و توصلت اىل جمموعة من النتائج اهلامة يف املوضوع.البحوث السابقة و

 الكلمات المفتاحية : 

   االدمان على االنرتنت -صناعة املعرفة  -و شبكة االنرتنت  -التكنولوجية احلديثة    

 البحث الكامل 

 مقدمة: 

د هناك حواجز مكانية أو ساهمت التكنولوجية احلديثة يف إحداث نقلة حضارية كبرية، ومل تع

قي فيها األفراد ويتفاعلون تصغرية يل يةبني األفراد حيث أصبح العامل قرية إلكرتون زمنية

وانعكس ذلك بصفة إجيابية على الطرق واسرتاتيجيات والتقنيات واملعلومات املعارف  نويتقامسو

 يستعملونها ملواجهة التحديات العلمية واملهنية واالجتماعية.اليت 
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اليت فتحت جماالت  Internetيثة، شبكة االنرتنت دأتي يف مقدمة هذه التكنولوجية احلتو

عديدة للتفاعل بني األفراد ووفرت املعلومات واملعارف الالزمة لصناعة املعرفة وإنتاج بيانات 

جديدة، وأكرب شرحية تستخدم هذه الشبكة هي فئة الشاب وذلك ألمور تتعلق سواء بالعمل أو 

 ة والبحث أو الرتفيه.الدراس

 مشكلة البحث: 

إن املفهوم الشائع للتكنولوجية احلديثة هو  استخدام الكمبيوتر وشبكة االنرتنت بهدف 

الوصول إىل زيادة قدرات الفرد املعرفية والعلمية ومهاراته االجتماعية، وقد ساهم هذا يف احداث 

التطور التكنولوجي اليت  نتائجترب من تع اليتحتالف وثيق بني التكنولوجية احلديثة واملعرفة 

العامل حاليا حتى أصبح يطلق عليه عصر املعلومات ومؤسسات املعرفة، حيث حتولت   يعرفه

اجملتمعات احلديثة من جمرد االهتمام باملؤسسات االقتصادية إىل االهتمام املتزايد مبؤسسات 

ة املشاكل وإجياد احللول يف شتى أصبحت املسافة منعدمة بني مواجهواملعرفة وثقافة األفراد 

 (2005امليادين العلمية واالجتماعية. )على مهران، 

اجملتمعات احلديثة مبنية على املعرفة اليت تسفر عنها البحوث امليدانية والتكنولوجية  تأصبح

املعلوماتي ومبدى  وأصبحت قدرة ومنو وتطور أي جمتمع يقاس بالرجوع إىل رصيده املعريف و

قدرته على استعمال تقنية األنرتنت يف االتصال والتواصل والبحث العلمي، وقد أدى هذا إىل 

تزايد معدل الوقت الذي يقضيه الفرد على شبكة االنرتنت مما سهل يف ظهور مشكلة االدمان 

 لشبكة.هلذه ا  كنتيجة لالستخدام القهري واملتزايد واملفرط Internet addictionعلى االنرتنت 

الشباب كنتيجة  لىاالنرتنت ع لإلدمانومن هنا جاء هذا البحث الكتشاف اآلثار السلبية 

 للتكنولوجية احلديثة واالهتمام بصناعة املعرفة.

 هدف البحث:

بهدف البحث احلالي إىل القاء الضوء على ظاهرة االدمان على االنرتنت وانعكاساتها السلبية 

النفسية واالجتماعية للشباب كنتيجة لتطور التكنولوجية احلديثة على الصحة اجلسدية و

 واالهتمام بصناعة املعرفة.

 منهج البحث: 

نظرا لطبيعة املوضوع مت استخدام املنهج النظري من خالل االطالع على الدراسات السابقة 

 ذات الصلة مبوضوع ومشكلة البحث. واألدبيات

 املبحث األول: 

 صناعة املعرفة
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 تعريف املعرفة: -1

املعرفة هي جمموعة املعلومات واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى 

 الفرد من خالل حماوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به. )زعموم، بدون تاريخ(.

الل االتصال والبحث أو عرف على أنها جمموعة من املعلومات واحلقائق اليت تكتسب من ختكما 

 (2012)أمحد، علي، .التعلم واملالحظة 

واملعرفة  Informationاملعلومات  تمييزومن خالل التعاريف السابقة يتبني لدينا صعوبة ال

Knowledge:  فاملعلومات هي بيانات هامة وحمددة يتحصل عليها الفرد ويعطي هلا معنى، أما

الوسائط أي على  واإلدراكاملعرفة فهي خليط من التعلم واخلربة املرتاكمة وتعمد على الفهم 

  املعرفية اليت ينتج عنها انتاج املعرفة ومن ثم احلصول على بيانات جديدة والشكل التالي بني

 عالقة:هذه ال طبيعة

 

عالقة تعتمد عل   عالفة قائمة على دقة البيانات

 الوسائط املعرفية

 

 

 

 

 
 شكل بني العالقة بني البيانات واملعلومات واملعرفة )تصميم الباحثة(

معرفة على أنها عالقة -والبحث احلالي ال مييز بينهما وينظر إىل العالقة بني الثنائية معلومات 

 متبادلة ومتصلة تعود كل منهما إىل اآلخر وتعتمد على دقة البيانات اليت مت احلصول عليها.

 :تعريف صناعة املعرفة-2

تعترب عملية صناعة املعرفة من أبرز وأهم عمليات إدارة املعرفة فهي تعمل على خلق معرفة 

جديدة وتساهم يف تنمية االنتاج املعريف، وقد تناول العديد من الباحثني مفهوم صناعة املعرفة 

تعلم واكتساب معارف عملية  على أنها  Buluthan & Kamash (2010)ونذكر من تعريف كل من 

مع  الصرحيةة، واليت تتم من خالل التفاعل بني األفراد وتبادل املعرفة الضمنية واملعرفة جديد

 (.2013-2012بعض )صوحل، 

 

 المعلومات 

 المعرفة البيانات 
 عالقة قائمة على االنتاج المعرفي
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 : أنواع املعرفة-3

وقدم  Nonakaإىل أن جاء  الالزم  باالهتمام حتظىللمعرفة إال أنها مل  انواعقدم الباحثني عدة 

 البحوث العلمية وهو كاآلتي:نيفا أصبح من أكثر التصنيفات استخدما يف صت

املرمزة والنظامية واملعرب عنها كميا، وميكن  : وهي املعرفة الرمسية والقياسية واملعرفة الصرحية -

 نقلها لألفراد عن طريق التعليم.
نقلها لألفراد عن طريق استخدام وميكن : وهي املعرفة غري الرمسية املعرفة الضمنية -

 (.2011تويزة،  ائق ورسومات. )صاحلي وتكنولوجيا املعلومات يف شكل وث

 العوامل املساعدة على صناعة املعرفة:-4

 املعارف وصناعة املعرفة يف اجملاالت املختلفة من بينها:  اكتسابهناك عدة عوامل تساعد على 

يسهل يف عملية البحث عن البيانات واملعلومات الدقيقة اليت  اليت توفر مراكز البحث والتطوير -

 تفيد يف خلق معارف وبيانات جديدة.
واملدربة واملبدعة مما يسمح بالقيام بالبحث العلمي وتكوين  املؤهلةتوفر االطارات البشرية  -

 فرق حبثية يف مجيع امليادين.
 .على االنتاج املعريفتوفر الدعم املالي واملعنوي الذي يؤثر بطريقة إجيابية  -
 )صوحل، املرجع السابق( . 

االساسي يتمثل يف  أهمية كل العوامل السابقة يف صناعة املعرفة إال أن العامل األهم وورغم 

احلديثة، أو ما يسمى بتكنولوجية املعلومات واالتصاالت املتطورة،  التكنولوجيةاالعتماد على 

ن البيانات واملعلومات النظرية والتطبيقية واملراجع اليت وفرت يف العقد األخري كما هائال م

والوثائق يف شبكة املعلومات الدولية االنرتنت، وأحدثت ثورة معلوماتية واتصالية هائلة وصلت 

  .ةهيم حديثة اهمها جمتمعات املعرفظهور مفا إىل كل فرد يف العامل بتكلفة معقولة مما أدى إىل

 الحديثة وشبكة االنترنت التكنولوجية  مبحث الثاني:ال

 تعريف التكنولوجية الحديثة:-1

علمية  داةوأصبحت ا املتجمعاتأصبحت التكنولوجية احلديثة العنوان الرئيسي لتطور وتقدم 

، وتسمح بتعديل جوهري لنوعية مواهبهموتصقل  قوية وفعالة تعمل على تنمية مهارات األفراد

 .Qualité de vieحياتهم 

التكنولوجية احلديثة من أكثر املفاهيم شيوعا يف املرحلة الراهنة، وهو يستخدم ويعترب مفهوم 

يف جماالت عديدة ومبعان متباينة لذلك يصعب حتديد مضمونه بدقة، ومن بني أكثر التعاريف 

 :استخداما



 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   
 

 

 
535 

تعريف حسين كامل على أنها فكرة وأداء وحلول للمشكالت قبل أن تكون جمرد استعمال معدات 

 .ديثة ح

أما صالح الدين حممد توفيق فيعرفها على أنها ليست جمرد علم أو تطبيق العلم أو جمرد 

استعمال أجهزة حديثة بل هي أكثر من ذلك نشاط انساني وطريقة للتفكري يف استخدام 

املعلومات واملهارات واخلربات والعناصر البشرية وغري البشرية املتاحة يف جمال معني وتطبيقها 

العقلية و  اشباع حاجاته وزيادة قدرته سائل التكنولوجية حلل مشكالت االنسان وو اكتشافيف 

 .(2019سليماني ،  )زمام . املعرفية 

ويعرف البحث احلالي التكنولوجية احلديثة على أنها وسيلة الكتساب املعارف واخلربات واملهارات 

 بهدف االنتاج املعريف. مييةواألكادالالزمة واستفادة منها يف زيادة قدرات الفرد العلمية 

تأتي يف مقدمة هذه التكنولوجية احلديثة استخدام شبكة االنرتنت اليت تعترب أكثر التقنيات 

وفره من تسهيالت يف احلصول على البيانات واملعلومات تاستخداما لالتصال والتواصل نظرا ملا 

صادية تقالنب احلياة ايشمل مجيع جوالواملعارف وقد امتد تأثري هذه التقنية احلديثة 

  .واالجتماعية والسياسية والعلمية

 تعريف شبكة االنترنت:-2

وتسمى أيضا شبكة الشبكات  Internetيطلق على شبكة االنرتنت مصطلحات متعددة منها 

Network of Networks معلومات للصطلح الشبكة الدولية مل اختصار، ويرى البعض أنه

International Network العويضي، .تم تسويقها عامليا يحبكم أن شبكة االنرتنت دولية و، وذلك(

2004.) 

تعرف شبكة االنرتنت على أنها شبكة عاملية ضخمة تربط ماليني احلاسبات املوحدة يف مناطق 

مراكز  و خمتلفة من العامل، وهي تتألف من آالف من شبكات املعلومات اليت تربط بني اجلامعات

 االحباث العلمية واملؤسسات احلكومية والشركات التجارية الضخمة يف خمتلف دول العامل.

خمتلف  احلاسبات من متناهي من كما ميكن تعريفها أيضا على أنها شبكة عاملية تربط عددا ال

بروتوكوالت معنية، ويهدف استخدامها إىل التبادل غري احملدود  فقبقاع العامل وذلك و

 ومات واملعرفة والبيانات ورفع الكفاءة العلمية والبحثية واملهنية للفرد.للمعل
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 خصائص شبكة االنترنت:-3

 لشبكة االنرتنت جمموعة من اخلصائص أهمها: 

: بإمكان أية شبكة فرعية أو حملية يف العامل أن  االنرتنت مفتوحة ماديا ومعنوياشبكة   -

قيود أو شروط سواء من حيث املوقع اجلغرايف أو وتصبح جزءا منها دون ترتبط شبكة االنرتنت 

 التوجه االجتماعي أو السياسي.
ة وجتارية وتسويقية ثي: فاالنرتنت تعد وسيلة حب االنرتنت جتارة الكرتونية هائلةشبكة  -

 فعالة مقارنة مع الوسائل األخرى.
فالبحوث يف جمال التكنولوجية احلديثة اخلاصة  : باستمراراالنرتنت متطورة شبكة  -

باملعلومات متطورة جدا ومستمرة يف النمو حنو األفضل، فهذه الشبكة توفر للجميع اخرتاعات 

 (.2002. )احلميدي، ساعة  وابتكارات ومعارف جديدة كل

 مجاالت استخدام شبكة االنترنت:-4

ختلفة وال تقتصر فوائدها على جمال أو تستخدم شبكة االنرتنت يف مجيع جماالت احلياة امل

ترفيهية إىل معلومات سياسية د تأثريها إىل خمتلف اجملاالت من تمياختصاص معني بل 

 .وإعالميةثقافية وتعليمية  و  واقتصادية

للحصول على اساسيا  أما يف جمال صناعة املعرفة والبحث العلمي فإن األنرتنت تشكل مصدرا 

واليت تساعد الباحثني صات يف خمتلف التحص واألحباثوالكتب والدوريات البيانات واملعلومات 

وطالب العلم على أن حيصلوا على املعلومات احلديثة والدراسات العلمية اجلديدة واالنتاج املعريف 

 بني العلماء والباحثني، من مت مناقشة يف مؤمترات  املقاالت واألحباثوتبادل الرسائل و األساسي

 ولية.دعاملية و 

إىل ما سبق هناك امكانية استخدام االنرتنت يف التعليم داخل احلجرة الدراسية أو  باإلضافة

 خارجها، والطالب يستخدم االنرتنت من أجل األمور اآلتية:

  لتعليم .دول أخرى واالستفادة من جتاربهم وخرباتهم يف ا يف واألساتذةاالتصال بالطالب 
 الفهم .فة وسهلة احلصول على برامج تعليمية خمتل 
 االشرتاك يف دوريات الكرتونية يف جمال التخصص 
  الدولية.انشاء مواقع علمية خاصة على الشبكة 

وسيلة فعالة النتشار الثقافات وذلك من خالل  االنرتنتأما يف اجملال الثقايف فقد أصبحت شبكة 

 ثقافات وانتماءات خمتلفة.جمتمعات ذات او التواصل بني األفراد داخل شرائح اجملتمع الواحد 

حا للنزاعات واحلروب، بني خمتلف رويف اجملال السياسي فقد أصبحت االنرتنت وسيلة مس

كوسائل للحرب  النفسية بني خمتلف  واألخبارالبلدان، حيث يستخدم الربيد االلكرتوني 

 (.2001)الفرم، يف العامل . اجلهات السياسية 
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جماالت خمتلفة ورغم تأكيد العديد من الباحثني على الفوائد تأثري االنرتنت إىل  امتدادورغم 

و زمالئه   Huang (2007) العلمية واملعرفية يف استخدامها، فهناك فريق من الباحثني أمثال 

الالعقالني هلذه التقنية يؤدي إىل أضرار وأخطار  و طيؤكدون على أن االستخدام املفرالذين  

ة والنفسية للفرد مما يؤثر على توافقه املهين والنفسي الصحة اجلسديونتائج سلبية على 

  ( Huang et al ¸2007).واالجتماعي

 االدمان على االنترنت  المبحث الثالث:

 Shotton (1991) اجنلرتا من طرف يف   أجنزت دراسات اإلنرتنتمهد لظهور مفهوم االدمان على 
على االدمان على    Griffiths   (1996)، وComputer additionعلى االدمان على احلاسوب 

 .(Young, K ¸1991) .التكنولوجية

يف  O’Neill( من خالل مقال نشره 1995ولكن أول ظهور ملفهوم االدمان على االنرتنت كان )

 Evan، وتبعه اقرتاح احلياة على شبكة االنرتنت وإدمانسحر بعنوان  تيمز نيويوركصحيفة 
Goldberg  ،(2010بأن االدمان على االنرتنت هو اضطراب مميز بالفعل. )العصيمي 

الباحثة  ويعد مفهوم ادمان على االنرتنت من املفاهيم التقنية احلديثة نسبيا، حيث كانت 

Kimberly Young  قدمتها يف  أول من استخدمت مفهوم االدمان على االنرتنت يف دراسة رائدة

ظهور اضطراب  :اإلنرتنتإدمان حتت عنوان   (  1996)سنة  المريكيةاالجتماع السنوي للرابطة ا

 و األكادميينيبالقبول وكان حمل مناقشة طويلة بني ومل خيط هذا املفهوم  سريري جديد
 Physical substances الفيزيائيةحقيقة أن املواد  حول  دورياالكلينكيني، وكان حمتوى املناقشة 

، املرجع young.k) . املخدراتب وأن مفهوم االدمان مرتبط فقط  اإلدمانهي الوحيدة اليت تؤدي إىل 

 السابق(.

( بتعديل مفهوم االدمان على االنرتنت 1996)سنة  نهاية  يف Youngقامت و انطالقا مما سبق 

ثم شاع مفهوم آخر وهو اشكالية استخدام االنرتنت  املرضىوأطلقت عليه "استخدام االنرتنت 

Problematic Internet use  ولكن أغلب الباحثني ال زالوا يفضلون استخدام مفهوم االدمان على

 .Goldmith. (2000¸ Shapira et al)و Shapiraاالنرتنت أمثال 

قد بلغ االهتمام العاملي ملشكلة االدمان على االنرتنت حد إنشاء أقسام خاصة لعالج االدمان يف ل

(، كما قامت 1996وكان أوهلا يف جامعة هارفارد االمريكية ) لذلكارات متخصصة ياملستشفيات وع

Young  ( 1998)سنة  وغ باالنرتنت يف جامعة برتس إلدمانبتأسيس وإدارة  مركز متخصص

 (.2015)شاهني، . أصدرت جملة نفسية متخصصة يف االدمان على االنرتنت و
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 تعريف االدمان على االنترنت:-1

، Les additions comportementalesمان على االنرتنت إىل فئة االدمانات السلوكية ينتمي االد

ختتلف عن أنواع أخرى من  االيت تشري إىل االستخدام املفرط لشبكة االنرتنت، وهو يف مضمونه

تكافأ من حيث اخلصائص والعالمات ت اعلى الكحوليات واجلنس والقمار.... ولكنه كاإلدماناالدمان 

مع حاالت االدمان التقليدي اليت تسببها املواد االدمانية املعارف  الفسيولوجيةيكية واآلثار االكلن

 .(Dematties ¸2013) .عليها

 المعايير التشخيصية لالدمان على االنترنت:-2

ضمن الدليل ادرجت   اإلنرتنتعلى  لإلدمانمعايري تشخيصية مثانية  Youngاقرتحت 

حيث وصف  Text Revisionكما ورد يف نسخة املراجعة  DSM4 الرابع التشخيصي االحصائي

على أنهم يتميزون  Over use - Internet addiction   Internetاالفراد املدنيني على االنرتنت 

 باملعايري اآلتية:

 االنشغال الكامل والقهري باالنرتنت. -1
 والسعادة.احلاجة إىل استعمال االنرتنت بصفة أطول للوصول إىل الرضى  -2
 تكرار اجلهود الرامية للسيطرة أو إيقاف استخدام االنرتنت. -3
الشعور بالقلق والتوتر واالكتئاب والضجر عند حماولة التقليل أو التوقف عن استخدام  -4

 .االنرتنت
 البقاء على شبكة االنرتنت أكثر من املتوقع واستهالك الزمن. -5
اسية أو اخلوف من فقدانها بسبب استخدام فقدان عالقات مهمة أو عمل أو فرصة مهنية أو در -6

 االنرتنت.
 املفرط لالنرتنت. االستخداممدى  إلخفاءالكذب على أفراد األسرة واملعاجل  -7
مشاعر القلق واليأس  استخدام االنرتنت للهروب من املشاكل أو التخلص من حدة العصبية أو -8

 (Bredel ¸2012)واالكتئاب. 

فإذا أجاب الفرد بنعم على مخسة أو أكثر منها فإنه يعاني من وفقا هلذه املعايري التشخيصية 

 (Takeshi ¸2006) .مشكلة االدمان على االنرتنت
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 مراحل االدمان على االنترنت:-3

 مير املدمن على االنرتنت مبرحلتني أساسيتني هما: 

حيث ميضي الفرد  the occurrence of toleranceث التحمل و: تتميز ببدأ حداملرحلة األوىل -

 وقتا طويال أمام االنرتنت مما جيعله سعيدا وفعاال يف حياته وأشغاله اليومية.
، حيث حياول الفرد Abstinence symptomsتناع االم: وتتميز حبدوث أعراض املرحلة الثانية -

ق قلوالعصبية وال باإلعياءكل حماولة يشعر  يفهنا التوقف أو التقليل من استخدام االنرتنت و

 والغضب.
وهي الشعور بالرغبة الكبرية يف العودة  Relapseرحلة االنتكاسة و تسمى مب  املرحلة الثالثة : -

إىل إستخدام االنرتنت مرارا وتكرارا لتجنب أعراض االمتناع املزعجة وبالتالي يقع يف االنتكاسة 

(Bredel،  نفسه املرجع.) 

 على االنترنت: لإلدمانالنظريات المفسرة 4-

عدة أسباب وعوامل ومن بني هذه  و ارجاعه اىل  سلوك االدمان ريحاولت عدة نظريات تفس

 النظريات ما يأتي: 

: ينظر هذا االجتاه إىل سلوك االدمان على أنه استجابة ملواجهة كوديناميسياالجتاه ال - أ

 والرغبة يف احلصول على السعادة والرضى لتجنب الواقع.طات باحاال
وهو يرى أن االدمان على االنرتنت سلوك مكتسب ومتعلم من البيئة وخيضع : االجتاه السلوكي - ب

كغريه من السلوكات ملبدأ املثري واالستجابة وقوانني التعزيز واالشراط، وهو قابل للتعديل 

 والتغيري من خالل برامج االرشادية والعالجية.
على االنرتنت يرجع إىل : ويرى أصحاب هذا االجتاه أن االدمان االجتاه االجتماعي الثقايف - ت

 طبيعة ثقافة اجملتمع الذي يشجع هذا النوع من السلوكات.
: وهو يرجع االدمان على االنرتنت إىل عوامل بيولوجية وراثية وعصبية االجتاه الطيب احليوي - ث

 وكيميائية.
ملشوهة : يرجع أصحاب هذا االجتاه االدمان على االنرتنت إىل املعتقدات واألفكار ااالجتاه املعريف - ج

 اليت جتعل من االنرتنت حمور حياتها ويستعيض بها عن الواقع.
: ينظر هذا االجتاه إىل سلوك االدمان على االنرتنت على أنه نتيجة لتظافر االجتاه التكاملي - ح

مراحل االدمان يف االستعداد ثم  حتديد وبيئية وميكن  واجتماعية انفعالية عوامل شخصية و

 (.2005دمان. )أبو بكر، حدوث أعراض التحمل ثم اال
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 : اإلنترنتأشكال االدمان على -5

(، وهو أحد األعضاء املهمني يف الرابطة 1998) Green Fieldقام العديد من الباحثني وعلى رأسهم 

بدراسة من أهم الدراسات يف موضوع االدمان على االنرتنت على  APAاالمريكية للطب النفسي 

عانون من هوس عينة يمن ال 5,7 %النرتنت وتوصل إىل أن ا يمستخدم من 180.000عينة تبلغ 

 سوق والربيد االلكرتوني.توال واإلباحيةاالنرتنت ويفضلون املواقع اليت توفر القمار والدردشة 

أشكال تتمثل  3توصلت إىل وجود  اإلنرتنتحول االدمان على  Youngويف الدراسة اليت أجنزتها 

والتخيالت اجلنسية والرغبة يف الوصول الفوري إىل  يةواإلباحيف الدردشة مع األصدقاء 

 املعلومات.

على االنرتنت ليس فقط من  فاإلدمانورغم ما توصلت إليه هذه الدراسات الرائدة و دراسات أخرى، 

مي إىل جمال البحث على تسلية والرتفيه وزيارة املواقع االباحية بل هناك شكال آخر ينأجل الت

 شبكة االنرتنت، واليت تهدف ربواملعرفة إىل توفرها التكنولوجية احلديثة غاملعلومات والبيانات 

 على املدى البعيد إىل صناعة املعرفة.

إىل أن هذا الشكل من االدمان خيص فئة ليست مبنأى عن  Young (2004)أشارت  يف هذا الصدد و

يل مبمع املعلومات والذين يتميزون جبفئة الشباب الذي يهتم بالبحث العلمي و يوههذا االدمان 

كثري وحصري لتصفح الشبكة املعلوماتية والدخول إىل خمتلف املواقع العلمية والتهافت على 

مجع املعلومات بدرجة كبرية من قواعد البيانات الضخمة املتعددة واليت تولد سلوكا قهريا 

قدر ما يستفيد هؤالء من بو ديدة،جللبحث عن املعرفة يف مضامينها وتوليد معارف وبيانات 

اليت تقدمها هذه الشبكة بقدر ما اجللوس لساعات طويلة أمامها  واألكادمييةلعملية ااخلدمات 

من أجل البحث يؤدي إىل آثار عميقة على الصحة اجلسدية والنفسية واالجتماعية واألسرية 

ودراسة  Zobia Bergees (2006)العديد من الدراسات من بينها اىل هذا  ت رلديهم وقد أشا

(2011) Hui Cao et al ودراسة ،Wang, H et al      (2011)      (2012)ودراسة Oltz Lopez 
Fernandez. 

 : على الصحة الجسدية اإلنترنتآثار االدمان على -6

  Computer related injuries اإلنرتنتعلى  باإلدمانتعرف املشاكل الصحية واجلسدية اخلاصة  

عددا هائال من املشاكل الصحية اليت يساهم بقدر كبري يف ظهورها االستخدام املفرط هي تضم و

 لالنرتنت فنذكر أهمها فيما يأتي:
وهي تظهر من خالل بعض األعراض  Repetitive stress injuries RSI أضرار الضغط املتكرر1-

 من بينها: 

 ف.أمل وتصلب يف األصابع والرسغني والسواعد واملرفق واألكتا 
 .أمل يف الظهر والرقبة 
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 .عدم الراحة عند النوم وقد يصل األمر إىل عدم القدرة على النوم 
يف  خزوالذي يتمثل يف ظهور و  Carpal tunnel syndrome CTS متالزمة العصب الرسغي2-

 .أصابع اليد الثالثة األوىل وجزء من الكف مع برودة يف األيدي 
(2014¸Beck,Bauchet ). 

من النوع التوتري الذي حيدث نتيجة االنقباض الطويل للعضالت  Headacheالشعور بالصداع 3-

يف الكتفني والعنق والوجه مما يؤدي إىل الضغط على األوعية الدموية وبالتالي إىل نقص 

 االكسجني يف العضالت.
اجلهاز املناعي مما جيعل االدمان على االنرتنت من عوامل اخلطر اليت قد تسبب  ضعف -4

 األمراض املزمنة اخلطرية مثل الضغط الدموي وآالم املعدة املزمن.
يسبب  هدورقشرة املخية وهذا باملنبعثة من جهاز الكمبيوتر مما يؤثر على ال لإلشعاعاتالتعرض -5

 نقص االنتباه والتمييز.
وهو ناتج عن وضعية اجللوس لفرتات طويلة أمام  Sedentaryة باخلمول اجلسدي االصاب-5

الكمبيوتر مما يؤدي إىل آثار سلبية على الصحة مثل السمنة املفرطة، السكتة الدماغية والشعور 

 Owen et ,2010)إىل مشكالت نفسية أخرى كظهور االكتئاب والقلق  باإلضافةبالتعب املزمن 
al). 

 االدمان على الصحة النفسية واالجتماعية:آثار 7-

االفراط يف استخدام الفرد لالنرتنت  ( إىل أن التعلق و1998) سنة  وآخرون Shapiraأشارت دراسة 

أو فقدان  بالشرهما امع ظهور اضطرابات تتعلق  فوبياال يؤدي إىل االكتئاب والقلق االجتماعي و

 (.2015العصيب )قدوري، الشهية 

لق قوال Forme pathologiqueفقد بينت ارتباط االكتئاب كشكل مرضي  young(1998 ) أما 

ظهور مشكالت  مما يساهم يف على االنرتنت لدى الشباب املهتم بالبحث العلمي،  باإلدمان

 والقلق االجتماعي.االنسحاب و  اجتماعية مثل برودة املشاعر اجتاه اآلخرين

 (2012, Chang, Hung) 

( فقد أكدوا أن االستخدام املفرط لالنرتنت عند بعض الشباب املقبل على 1998وآخرون ) Krautأما 

البحث العلمي يؤثر على صحتهم النفسية، ويؤدي إىل ظهور مشكالت نفسية واجتماعية لديهم 

التفاعل االجتماعي واخنفاض  نقصوسوء احلالة النفسية و االجتماعيكاالكتئاب واالنعزال 

 .the well being .(1998, Kraut et al)النفسية والسعادة  الراحةبالشعور 
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قلص الدعم االجتماعي والنشاطات تفا ضاإىل نفس النتائج وأ  Nieو  Ergingوقد توصل كل من

 )قدوري، املرجع السابق(. .االجتماعية

على عينة من الشباب املهتم بتكنولوجية املعلومات  هتدراسيف ( 2005حلمي حضر ساري )توصل 

االنرتنت إىل أن هؤالء يعانون من مشكلة العزلة النفسية  استخداموالذين يعانون من سوء 

 (.2005)حلمي، .واالجتماعية ويشعرون باالغرتاب النفسي وعدم الشعور بالسعادة 

( فقد أظهرت أن االدمان على االنرتنت يشكل ضغط على اجلهاز 2011وآخرون ) Wang.Hأما دراسة 

درينالني جيعل اجلسم يف راوالنو واألدرينالنينيزول تا يسبب زيادة افراز الكورالعصيب املستقل مم

و اىل  يؤدي إىل اضطرابات انفعالية ال يستطيع الفرد مواجهتها وتسيريهامما  طوارئحالة 

 اهليجان والعصب وفقدان التوازن النفسي واجلسمي. نوبات متكررة من العدوانية و

يف كندا توصل إىل أن  Mc Masterيف جامعة  Van Ameringenويف دراسة حديثة أشرف عليها 

من أجل البحث العلمي يؤدي بعد فرتة إىل ظهور سلوكات قهرية غري  اإلنرتنتاالدمان على 

توافقية وإىل أعراض يشري إىل وجود مشكالت نفسية مثل االكتئاب والقلق وتشتت االنتباه 

(2016, Van Ameringen). 

 خاتمة: 

إن صناعة املعرفة ليست فقط الوصول إىل معلومات وبيانات جديدة من خالل تكنولوجية 

معينة للبحث عن هذه املعرفة، وشبكة  وإسرتاتيجيةاملعلومات بل هي حتتاج إىل بيئة مالئمة 

االنرتنت ما هي إال وسيلة تتوسط املعرفة وعملية صناعة املعرفة واليت تعترب يف النهاية 

 لتكنولوجية املعلومات. ااستثمار

االنرتنت  استخداموالدراسات اليت تطرقنا إليها تبني لدينا أن  النظري  ومن خالل هذا البحث

 أدت إىل االنفجار املعلوماتي وهلا دور هي تقنية هامة و اساسية  صر ويعترب مسة من مسات الع

يف خدمة املعرفة والبحث العلمي واحلصول على البيانات اهلامة اليت ختدم اجملتمع بكل  كبري 

ر التفكري والفهم فحتو من الناحية املعرفية  فهي   واألكادمييةنشاطاته وختصصاته العلمية 

 حلصول على معلومات وبيانات جديدة.وا واإلبداعوالتأمل 

وهو االدمان على  اضطرابورغم أهمية هذه التقنية إال أن االفراط يف استخدامها يؤدي إىل 

يق فيما بعد تعاالنرتنت الذي يعمل بدوره إىل ظهور مشكالت جسدية ونفسية واجتماعية قد 

 عملية انتاج وتوليد املعرفة.

  



 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   
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