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الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 

اأ�صتاذ علم الجتماع امل�صارك
مدير مركز البحوث والدرا�صات الجتماعية- جامعة امللك خالد

ملخ�س الدرا�صة
على  وال�سلبية(  )الإيجابية  الجتماعية  واآثاره  الإنرتنت  ا�ستخدام  مدى  تعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
الإيجابية  الجتماعية  التاأثريات  اأهم  وحتديد  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ع�سري  مبنطقة  الثانوية  املدار�ض  طالب 
وال�سلبية ل�ستخدام النرتنت، بالإ�سافة اإىل معرفة اأهم الو�سائل التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت 
الجتماعية  واآثاره  الإنرتنت  ا�ستبانة  وت�سميم  ببناء  الباحث  قام  الهدف  هذا  ولتحقيق  ال�سلبية.  اآثاره  من  واحلد 
وتطبيقها على عينة بلغت )854( طالبًا، منهم )402( طالبًا من مدينة اأبها، و)452( طالبًا من حمافظة خمي�ض 
م�سيط مبنطقة ع�سري يف اململكة العربية ال�سعودية. وبعد اإدخال البيانات ومعاجلتها من خالل برنامج حزمة الربامج 

الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS(، مت التو�سل اإىل جمموعة من النتائج، وهي كالآتي:

• ي�ستخدم طالب املرحلة الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري الإنرتنت بدرجة 	
مرتفعة.

• توجد جمموعة من التاأثريات الجتماعية الإيجابية ل�ستخدام الإنرتنت لدى طالب املرحلة الثانوية 	
تقول  التي  العبارة  هو  حدوثًا  اأكرثها  من  ع�سري،  مبنطقة  م�سيط  خمي�ض  وحمافظة  اأبها  مبدينة 
"ميكنني تعرف ثقافات العامل من خالل الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.58( وحتققت بدرجة 
مرتفعة، يليها العبارة التي تقول "اأ�ستطيع تكوين �سداقات مع اآخرين يف جميع اأنحاء العامل من خالل 

ا�ستخدام الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.40( وحتققت بدرجة مرتفعة اأي�سًا.  .
• الثانوية 	 املرحلة  الإنرتنت لدى طالب  ال�سلبية ل�ستخدام  التاأثريات الجتماعية  توجد جمموعة من 

مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري، من اأكرثها حدوثًا هو العبارة التي تقول "اأرى 
اأن عقد ال�سداقات بني الفتيان والفتيات من خالل الإنرتنت يوؤدي اإىل النفالت الأخالقي" مبتو�سط 
ح�سابي بلغ )2.35( وحتققت بدرجة مرتفعة، يليها العبارة التي تقول "اأرى اأن الدخول اإىل املواقع 
التي حتث على العنف يوؤدي اإىل التاأثر بالأفكار املتطرفة" مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.20( وحتققت 

بدرجة متو�سطة.
• توجد جمموعة من الأ�ساليب ميكن من خاللها الرت�سيد واحلد من ا�ستخدام طالب املرحلة الثانوية 	

نظر عينة  اأكرثها من وجهة  وكان  لالإنرتنت،  اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري  مبدينة 
الدرا�سة اأ�سلوب "تنمية الوازع الديني لدى الطالب" مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.78( وحتققت بدرجة 
مبتو�سط  اجليدة"  وهواياته  الطالب  تخ�س�ض  لتعزيز  الإنرتنت  "ا�ستخدام  اأ�سلوب  يليها  مرتفعة، 

ح�سابي بلغ )2.62( وحتققت بدرجة مرتفعة.

وقدم الباحث جمموعة من التو�سيات واملقرتحات امل�ستقبلية.

   الكلمات املفتاحية: الإنرتنت- التاأثريات الجتماعية- املرحلة الثانوية.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



92

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية

ABSTRACT
This study aimed to explore the extent of internet use by secondary school 

students in Assir Region in Saudi Arabia and its social positive or negative 
effects on them, in addition to identifying the most effective strategies to 
optimize the use of internet and to minimize its possible negative effects.

The researcher constructed a questionnaire on the «internet and its social 
impact», which has been applied on 854 students (402 secondary school 
students from Abha City and 542 secondary school students from Khamis 
Mushait Governorate) in the Kingdom of Saudi Arabi.

Data were entered and processed using the Statistical Package of Social 
Sciences (SPSS). The main results were as follows:

• Secondary school students in Abha City and Khamis Mushait 
Governorate excessively use the internet.

• Several positive social effects are associated with using internet by 
secondary school students, mainly the «discovery of different international 
cultures» through the internet» (mean score: 2.58), followed by «making new 
friends all-over the world through the net» (mean score: 2.40).

• Several negative social effects are associated with using internet by 
secondary school students, mainly «making friendships between boys and 
girls through the net leads to moral disruption» (mean score: 2.35), followed 
by «access to websites which encourage violence leads to being influenced by 
radical thoughts» (mean score: 2.20).

• There are several strategies which would optimize or limit excessive 
use of internet by secondary school students, mainly the «development of 
religious ethics among students» (mean score = 2.78), followed by the «use 
of internet to potentiate the student›s studies and good hobbies» (mean score 
= 2.62).

In addition, the researcher presented a group of recommendations and 
suggestions.

Keywords: internet, social effects, secondary school 
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د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 

املقدمة:
      �سهدت العوام الخرية ثورة يف و�سائل الت�سال �ساعد عليها التقدم التكنولوجي، 
كافة  يف  ومعارف  معلومات  من  توفره  ما  على  بناًء  الأنرتنت  ب�سبكة  يتعلق  ما  وخا�سة 
املجالت. كما اأن ا�ستخدامها ب�سكل وا�سع ي�سري اإىل مدى تقدم املجتمعات اأو تخلفها، 
مما حدا بالكثري من املجتمعات التي ت�سبوا اإىل التطور والرقي اإىل ا�ستقطاب العديد 
من الربامج التي يتم من خاللها التعامل مع هذه الأجهزة لتحقيق الفائدة املن�سودة.  
�سيطرة  وهي   ، فيه  نعي�ض  الذي  الع�سر  ظواهر  اأخطر  من  ظاهرة  عنها  تفرعت  وقد 

و�سائل الت�سال والعالم على تفكري النا�ض و�سلوكهم. 
فهم  تنمي  التي  الرئي�سه  الدعامات  من  الأنرتنت  فيها  مبا  العالم؛  و�سائل  وتعد 
الن�سان وتقوي ذكاءه وح�سيلته املعرفية، وهي يف الوقت نف�سه تعد من اأخطر ما يكون 
يف حياة الن�سان وتوؤثر على حياته الجتماعية والثقافية والقيمية )الكندري، 2001م(. 
     كما اأن ل�سبكة الأنرتنت اآثارها املختلفة على الأفراد واملجتمعات، وعند النظر اإىل 
هذه الآثار جند اأن هناك اجتاهني خمتلفني، هما كالتايل )عبد املجيد وعبد اللطيف، 

2003م(: 
الجتماعي  الطار  تفكك  يف  املتمثلة  ال�سلبية  الآثار  على  يركز  الول:  الجتاه 
للم�ستخدمني، و�سعف التفاعل الجتماعي، واجلرائم اللكرتونية، وتوفر املواد الباحية. 
الجتاه الثاين: يركز على الآثار اليجابية واملتمثلة يف ا�ستخدامه يف التعلم والبحث 
العلمي، والتجارة اللكرتونية، وغريها من الآثار التي متتد لت�سمل جميع مناحي احلياة.                  
وقد ك�سفت اإحدى الدرا�سات اأن )85%( من طالب املدار�ض امل�ستخدمني لالأنرتنت 
اعرتفوا بانخفا�ض م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي، الأمر الذي ي�سري اىل اأنه بالرغم من 
اأنه يعد و�سيلة بحث مثالية، فاإن الكثري من طالب املدار�ض ي�ستخدمونه لأ�سباب اأخرى؛ 
كالبحث يف مواقع ل متت لدرا�ستهم ب�سلة مثل ا�ستخدام العاب النرتنت وغريها من 

ال�ستخدامات ال�سلبية ) عتيق، 2000م(. 

م�صكلة الدرا�صة:
ب�سكل خا�ض   والأنرتنت   التوا�سل الجتماعي عمومًا  ا�ستخدام و�سائل  يوؤدي كرثة 
من قبل الأفراد يف املجتمع  اإىل خطورة اإدمان الأنرتنت ملا له من اآثار �سلبية على حياتهم 
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ال�سلوك  وانت�سار  ومعايريه،  املجتمع  قيم  تدمري  اإىل  ذلك  يوؤدى  حيث  و�سلوكياتهم، 
وخا�سة  الأبناء  تعر�ض  اإىل  بالإ�سافة  والفو�سى،  والعنف  كاجلرمية  للمجتمع؛  امل�ساد 
والقلق  كالكتئاب  النف�سية  ال�سطرابات  اأ�سكال  لكافة  الثانوية  املرحلة  يف  املراهقني 
املتزايدة، وفقدان  النف�سية  وال�سغوط  والعزلة الجتماعية،  النف�سية  بالوحدة  وال�سعور 
الثقة بالنف�ض، واخلوف، هذا اإىل جانب تاأثري ال�ستخدام ال�سيء لالإنرتنت على هوؤلء 
لذواتهم،  تقديرهم  بانخفا�ض  واإح�سا�سهم  لديهم،  الذات  فعالية  ك�سعف  املراهقني؛ 
و�سعورهم بفقدان امل�ساندة الجتماعية من املحيطني بهم، وانخفا�ض م�ستوى التح�سيل 

الدرا�سي لديهم وغريها من النعكا�سات ال�سلبية الأخرى. 
طالب  اأو�ساط  يف  وخا�سة  الأخرية  الآونة  يف  ال�سطراب  هذا  انت�سار  اأدى  وقد 
املرحلة الثانوية اإىل تاأثري �سلبى على كافة جوانب �سخ�سياتهم و�سلوكياتهم يف جمالت 
احلياة املختلفة، ف�ساًل عن اإعاقة تقدمهم التعليمي، وعدم قدرتهم على حتقيق التوافق 

ال�سخ�سي واملدر�سي والجتماعي.
وميكن تلخي�س م�صكلة الدرا�صة احلالية يف الت�صاوؤل الرئي�صي التايل:

ما الآثار الجتماعية ل�ستخدام الإنرتنت على طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها 
ال�سعودية ؟ ويتفرع عن هذا  العربية  باململكة  وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري 

الت�ساوؤل الت�ساوؤلت الفرعية التالية:
خمي�ض . 1 وحمافظة  اأبها  مبدينة  الثانوية  املدار�ض  طالب  ا�ستخدام  درجة  ما 

م�سيط مبنطقة ع�سري لالنرتنت من وجهة نظر الطالب؟
ما التاأثريات الجتماعية الإيجابية ل�ستخدام طالب املدار�ض الثانوية مبدينة . 2

اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري لالنرتنت من وجهة نظر الطالب؟
مبدينة . 3 الثانوية  املدار�ض  طالب  ل�ستخدام  ال�سلبية  الجتماعية  التاأثريات  ما 

اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري لالأنرتنت من وجهة نظر الطالب؟
ما اأهم الو�سائل التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد من . 4

اآثاره ال�سلبية لدى طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط 
مبنطقة ع�سري من وجهة نظر الطالب؟

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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اأهمية الدرا�صة:
تت�صح اأهمية الدرا�صة احلالية من خالل ما يلي:

• اأهمية درا�سة الإنرتنت باعتباره من اأهم م�ستحدثات الع�سر املوؤثر يف جمالت 	
متعددة من جمالت احلياة.

• واأهميتها يف 	 لالإنرتنت  الجتماعية  الأثار  الدرا�سة احلالية على  تركيز  اأهمية 
تغري القيم الجتماعية يف املجتمعات املختلفة.

• ال�سباب 	 وهم  املجتمع  فئات  من  مهمة  فئة  لدى  الإنرتنت  تاأثري  درا�سة  اأهمية 
وبخا�سة طالب املدار�ض الثانوية.

• اأهمية توافر ا�ستبانة لقيا�ض م�ستوى ا�ستخدام الإنرتنت والتاأثريات الجتماعية 	
ا�ستخدام  تر�سيد  خاللها  من  ميكن  التي  الو�سائل  واأهم  والإيجابية  ال�سلبية 
الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية لدى طالب املدار�ض الثانوية، مبا يعد اإ�سافة 

ملكتبة الرتاث العربي يف املجال الجتماعي.
• ا�ستخدام 	 تر�سيد  خاللها  من  ميكن  التي  الو�سائل  اأكرث  معرفة  يف  يفيد  قد 

الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية لدى طالب املدار�ض الثانوية، يف بناء برامج 
تدريبية توعوية تفيد الطالب وبخا�سة طالب املرحلة الثانوية.

اأهداف الدرا�صة:
• اأبها وحمافظة خمي�ض 	 الثانوية مبدينة  ا�ستخدام طالب املدار�ض  تعرف مدى 

م�سيط مبنطقة ع�سري لالنرتنت من وجهة نظر الطالب.
• حتديد اأهم التاأثريات الجتماعية الإيجابية وال�سلبية ل�ستخدام عينة الدرا�سة 	

من الطالب لالنرتنت من وجهة نظر الطالب.
• تعرف اأهم الو�سائل التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد 	

من اآثاره ال�سلبية لدى عينة الدرا�سة من وجهة نظر الطالب.

م�صطلحات الدرا�صة:
       لقد اهتمت العلوم الإن�سانية ب�سفة عامة، وعلم الجتماع على وجه اخل�سو�ض 
بو�سفها  لالأنرتنت  الإعالمية  الر�سائل  مب�سمون  واأهتمت  الأنرتنت،  ميدان  بدرا�سة 

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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منتجات ثقافية تعك�ض قيم القائمني بالت�سال واجتاهاتهم بنف�ض القدر الذي تعرب به 
عن بع�ض احتياجات جمهور املتلقني وامل�ستخدمني لالأنرتنت )اآغا، 1993م(.   

الإنرتنت:  .1
     هو جمموعة من احلوا�سيب مرتبطة بع�سها بع�سا لتكون �سبكة عاملية و�سبكات 
الت�سال وتعرف باأنها �سبكة ال�سبكات، اأو ال�سبكة العاملية، باعتبارها تقوم بربط اآلف 
الكرة  اأنحاء  لكل  املعلومات  وتوفر خدمات  العامل،  املعلومات عرب  و�سبكات  احلوا�سيب 

الأر�سية ب�سرعة فائقة.
ويدل م�سطلح اإنرتنت على جمموعة ال�سبكات التي متخ�ست عنها جهود م�سروعات 
البحوث املتقدمة، )ARPA( وت�ستخدم �سبكة )اآربا( هذه بروتوكول مراقبة الرتا�سل، 
وبروتوكول الإنرتنت، كاأ�سا�ض لبنائها، ويعني امل�سطلح اإنرتنت، اأي جمموعة من ال�سبكات 
التي ت�ستخدم جمموعة الربوتوكولت اخلا�سة مبراقبة الرتا�سل والإنرتنت، وت�ستند يف 

اأ�سا�سها على النموذج املرجعي للرتابط بني النظم املفتوحة )قا�سم، 1419ه�(.
ال�سركات،  يف  ت�ستخدم  داخلية  �سبكة  "باأنها  )1997م(:  واآخرون  طلبة  وعرفها 
اأن  وميكن  الهاتف،  ودليل  العمل  كتيبات  اإىل  الو�سول  للم�سرتكني  ال�سبكة  هذه  وتتيح 
تت�سمن قواعد بيانات وخدمات الفيديو، وجمموعة خدمات خا�سة، وو�سائط متعددة ". 
وقد عرفها ال�ساملي )1998م( "باأنها جمموعة من اآلف ال�سبكات املحلية والوطنية 
والإقليمية عالية ال�سرعة منت�سرة يف اأنحاء العامل ومرتبطة بع�سها بع�سا بخطوط الكيبل 

والهواتف، اأو من خالل الأقمار ال�سناعية".
الآثار الجتماعية:  .2

هي جمموعة من الآثار والنتائج التي تظهر يف املجالت الجتماعية واملرتتبة على 
ا�ستخدام الطالب  لالإنرتنت ب�سورة مرتفعة.

الإطار النظري للدرا�صة:
وتبادل  الت�سالت  وثروة كبرية يف عامل  وا�سح  تاأثري  الإنرتنت  �سبكة  كان لظهور 
املعلومات الهائلة على م�ستوى العامل، وكان لهذا الظهور تطور مرتاكم لهذه املعلومات 
الآن، بكل ما حتويه من خدمات عظيمة يف  اأو ر�سدها وحتى  واحلقائق منذ ت�سجيلها 
جمال الت�سال والتوا�سل مع العامل باأ�سره، والذي اأ�سبح من مفرداته اجلديدة م�سطلح 
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" القرية الكونية ال�سغرية " وذلك بف�سل هذا ال�سيء اجلديد واملتجدد با�ستمرار والذى 
ي�سمى الإنرتنت )�سعادة وال�سرطاوي، 2003م(.

وقد بداأ الو�سول الأول ل�سبكة الإنرتنت منذ ظهور احلرب الباردة بني املع�سكرين 
�سابقًا.  ال�سوفيتي  الحتاد  بقيادة  وال�سرقي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بقيادة  الغربي 
اإذ  النووي  الت�سلح  للف�ساء وبدء �سباق  الإنرتنت بعد غزو رو�سيا  بناء �سبكة  وقد تطور 
كلفت ال�سلطات الأمريكية �سركة تدعى Rand بدرا�سة واإيجاد و�سائل ل�سمان ا�ستمرارية 
الت�سال بني ال�سلطات الأمريكية يف حالة ن�سوب حرب نووية وانتهت الدرا�سة اإىل وجوب 

بناء �سركة ل مركزية )�سعادة واآخرون، 2003م(.
اأبحاثها اخلا�سة يف جمال الدفاع،  اإىل تطوير  وهكذا اجتهت احلكومة الأمريكية 
املتقدمة(  البحث  م�سروعات  )وكالة  اأ�سمتها  اأمريكية  قومية  وكالة  تاأ�سي�ض  عن طريق 
املعروفة اخت�سارًا ب� )ARPA(. ويف عام 1962م نفذت وزارة الدفاع الأمريكية م�سروع 
هذه ال�سبكة واأ�سمتها Advance Research Agency Arpanet، حيث بداأت جمموعة من 
العلماء يف اإجراء اأبحاثهم لإن�ساء �سبكة كمبيوتر عمالقة كان الهدف من تاأ�سي�سها يف 

ذلك الوقت خدمة اأهداف ع�سكرية بحتة )عمر، 2003م(.
ويف عام 1969م متكن علماء الأبحاث الأمريكيون من خالل وكالة )ARPA( التابعة 
لوزارة الدفاع الأمريكية من الت�سال ببع�سهم من خالل �سبكة اختبارية من اأربعة حوا�سيب. 
وكان الهدف الرئي�سي من هذه ال�سبكة يتمثل يف خدمة ال�سناعات الع�سكرية الأمريكية من 
)اأربانت( حتى  �سبكة  ال�سرية. ويف عام 1971م تطورت  الع�سكرية  املعلومات  تبادل  اأجل 
و�سلت اإىل ع�سرين موقعًا من بينها جامعة )هارفارد( ومعهد )م�سا�سو�ست�ض( للتكنولوجيا 
تقدم  ال�سبكة  بداأت  ورو�سيا  املتحدة  الوليات  بني  الباردة  احلرب  نهاية  وبعد   .)MIT(
خدماتها التعليمية والأكادميية، ويف عام 1972م مت تو�سيل )72( جامعة ومركز اأبحاث 
على تلك ال�سبكة، وكانت اأهداف هذه ال�سبكة ترتكز على اإمكانية تبادل املعلومات كالأبحاث 

فيما بني العلماء يف اأنحاء البالد )عبد الوهاب، 1998م(.
ويف عام 1972 م تبنت احلكومة الأمريكية ر�سميًا �سبكة )اأربانت(ك�سبكة. ويف عام 1974م 
عام  ففي  التطورات:  من  العديد  )اأربانت(  و�سهدت  موقعًا،  تغطي )62(  كي  ال�سبكة  تو�سعت 
والأخرى  الع�سكرية،  النواحي  على  واقت�سرت   Nilnet الأوىل  �سبكتني:   اإىل  انق�سمت  1983م 
بني  املعلومات  تبادل  اإمكانية  وظلت  املدنية،  النواحي  على  اقت�سرت  التي  اجلديدة   Arpanet

ال�سبكتني متاحة، وُعرف هذا الت�سال بعد ذلك با�سم الإنرتنت )البغدادي، 2001م(.

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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وظهرت �سبكات اأخرى بجانب �سبكة )اأربانت( مثل �سبكة )CSNET( وهى اخت�سار 
)1989م(  عام  توقفت  والتي   )Computer Science Network( وهي  كلمات  لثالث 
وكذلك �سبكة )Bit Net( وكانت لأهداف علمية وتعليمية من خالل الت�سالت الدولية. 
من  املزيد  ان�سمت  وقد  موقع،  مائتي  من  اأكرث  اإىل  ال�سبكة  انت�سرت  1981م  عام  ويف 

احلوا�سيب التي ت�ستعمل اأنظمة ت�سغيل خمتلفة اإىل ال�سبكة.
ومن العوامل التي �ساعدت على ظهور �سبكة الإنرتنت وانت�سارها ب�سرعة هو انت�سار 
احلا�سوب وزيادة ا�ستخداماته، ودخوله يف ميادين احلياة كافة، وظهور ال�سبكات العامة 
واملحلية، واأدى اإىل توافر كل من البيئة املنا�سبة لالت�سالت املتطورة؛ وخا�سة الأقمار 
املختلفة،  باأ�سكالها  والبيانات  املعلومات  لتبادل  معًا  ال�سبكات  هذه  وربط  ال�سناعية، 
كبري     ب�سكل  الإنرتنت  خدمة  تطوير  يف  امل�ساعدة  اإىل  الهاتف  خدمات  يف  والتو�سع 

)�سعادة، وال�سرطاوي ، 2003م(.
ويف ال�سبعينات ن�ساأت موؤ�س�سة )IBM( واأن�ساأت ما اأطلق عليه �سبكة )IBM(، ويف 
الأمريكية  الوطنية  املوؤ�س�سة  العاملية لالإنرتنت عن طريق  ال�سبكة  الثمانينات مت تكوين 
التقنية  هذه  جرت  وقد  الت�سعينات،  يف  ا�ستعماله  وانت�سار  الإنرتنت  اإ�سهار  تولت  التي 
تلقي  الأمريكية يف  القوات  ا�ستعملتها  للكويت، حيث  العراق  احتالل  اأثناء  املتطورة يف 
الع�سكرية من وا�سنطن والأوامر ب�سرب القوات العراقية بدقة فائقة، وبعد  املعلومات 

ذلك بداأ ت�سجيع ا�ستخدام الإنرتنت يف تلقي كل اأنواع املعلومات.
وُيرجح اأن ا�ستعمالها املكثف يف املوؤ�س�سات العلمية كان على يد باحث بريطاين وهو 
الذى فكر يف اخرتاع طريقة يجعل بها تبادل نتائج الأبحاث بينه وبني زمالئه ب�سهولة 
و�سرعة فاخرتع عام 1991م، نظامه اخلا�ض و�سماه بالإنرتنت. ويف الألفية الثالثة اأ�سبح 

الإنرتنت اأداة ات�سال بني جميع القارات، واأ�سبح يعتمد عليه يف التجارة الدولية.

الإنرتنت واملفاهيم املرتبطة به:
:Electronic Mail (E-mail( :1- الربيد الإلكرتوين

نظام اإر�سال الر�سائل بني اأجهزة احلا�سوب املرتبطة اإلكرتونيًا عرب ال�سبكة، ويعد 
و�سيلة لتبادل امللفات وال�سور التي تعتمد على اإمكانيات احلوا�سيب.
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:)World Wide Web) (www( :2- ال�صبكة العنكبوتية العاملية
�سبكة من  ت�سكل معًا  ال�سبكة،  وال�سفحات على  املواقع  وهى جمموعة من ماليني 
املعلومات تتيح للم�ستخدم اأن يرى مناظر الر�سوم واملعلومات وامل�سادر املتنوعة، وميكن 
الو�سول اإليها من خالل جمموعة من روابط الن�ض املت�سعب )Hyper Text( )�سعادة ، 

وال�سرطاوي، 2003م(.
:)Home Page( :3- ال�صفحة املنزلية

وهى �سفحة البداية ملوقع ال�سبكة، وحتتوى على معلومات خا�سة، وت�سمم من جانب 
اأية جهة ترغب بوجود موقع لها على الإنرتنت، وحتتوى على جدول املحتويات اخلا�سة 
باملوقع، وت�سم جمموعة من الروابط املت�سلة مبا�سرة مبواقع اأخرى، وتخزن عادة يف 

.)Index Htmil( ملف ي�سمى
:)Wep Page( :4- �صفحة الويب

وهى عبارة عن اأي ملف فردي خمزن على مقدم ال�سبكة، وميكن من خالله عر�ض 
فيديو،  ولقطات  الأبعاد  ثالثية  ور�سوم  واأ�سوات  و�سور  الن�سو�ض  �سفحات  من  عدد 
.)Htmil( وجميعها مرتبطة بالأخرى على الإنرتنت، وتن�ساأ هذه ال�سفحة با�ستعمال رموز

:)Modulator, De Modulator) (Modem) :5- املودم
وهو جهاز يقوم بتحويل البيانات الرقمية ال�سادرة من جهاز احلا�سوب اإىل اإ�سارات 
متناثرة بحيث تقوم اخلطوط الهاتفية بفهمها ومراجعتها ومعاجلتها، وهو مهم لإجراء 
اأجهزة احلا�سوب عرب خط  الت�سال بني  يتيح  الإنرتنت، حيث  الهاتفية عرب  املكاملات 
والعك�ض،  والرقمية  التناظرية  الإ�سارات  يوائم بني  لأنه  وي�سمى موائمًا عك�سيًا  هاتفي، 

ويتوفر املودم على �سكل بطاقة داخل احلا�سوب )ال�ساملي، 1998 م (.

خدمات �صبكة الإنرتنت:
اأ- خدمة الربيد الإلكرتوين:

   وهي اخلدمة التي ت�سرف على اإر�سال الر�سائل وا�ستقبالها من حا�سوب اإىل اآخر 
داخل �سبكة الإنرتنت، وتعد هذه اخلدمة من اأول اخلدمات التي مت تطويرها على �سبكة 
العمليات  واأبرز  ال�سخ�سي،  بالت�سال  املرتبطة  اأهم اخلدمات  تعد من  الإنرتنت، كما 

على ال�سبكة.

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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كانت  مهما  فائقة  ب�سرعة  الأ�سخا�ض  بني  الت�سال  يف  اخلدمة  هذه  وت�ستخدم 
امل�سافات الفا�سلة بينهم، وميكن من خالل خدمة الربيد الإلكرتوين اإر�سال ر�سائل اأو 
معلومات اأو ملفات اأو �سور اأو جداول الكرتونية ب�سكل مبا�سر اإىل اأي �سخ�ض يف اأي مكان 

)�سعادة، وال�سرطاوي، 2003م(.
ب- مزايا الربيد الإلكرتوين:

    يعد و�سيلة ناجحة جدًا لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الربيدية على تنوعها �سواًء 
وجمموعة  امل�ستخدم  بني  ربط  اأداة  ُيعد  كما  واحد،  وقت  يف  م�سموعة  اأو  مرئية  كانت 
امل�ستخدمني الآخرين الذين يجمعهم اهتمام م�سرتك لتبادل املعلومات والآراء والأفكار 

)ال�سنابل ، 2000م(.
وبالإ�صافة اإىل ما �صبق, فاإن الربيد الإلكرتوين يتمتع باملزايا املهمة الآتية:

معدودة . 1 ودقائق  ثوان  خالل  ت�سل  الإلكرتوين  الربيد  فر�سالة  ال�صرعة: 
ل�ساحبها اأو خالل �ساعة كحد اأق�سى. 

هو . 2 بايت   )7500( على  حتتوى  التي  الر�سالة  تكلفة  اإن  حيث  التكلفة:  قلة 
)0.1( دولر اإذا ما قورن بنظام الربيد العادي.

الربيد الإلكرتوين غري ر�صمي: حيث يتم تبادل الر�سائل الربيدية الإلكرتونية . 3
على اأ�سا�ض ال�سم الأول.

الزمان واملكان لي�س لهما ح�صاب: حيث ميكن فح�ض �سندوق الربيد لأى �سخ�ض . 4
يف اأي وقت من اليوم، ومن اأي مكان يف العامل.

ال�سرية يف احلفاظ على م�سمون الر�سائل: حيث ل يقراأ الر�سالة عرب الربيد . 5
الإلكرتوين اإل �ساحبها احلقيقي ب�سبب وجود رمز بريدي خا�ض لكل �سخ�ض.

اإمكانية العمل من بعيد: وذلك ب�سبب ال�سرعة يف اإر�سال الر�سائل وا�ستقبالها.. 6
يف . 7 خا�ض  وب�سكل  واحدة:  جهة  من  اأكرث  اإىل  نف�سها  الر�سالة  اإر�سال  اإمكانية 

جمال الأعمال التجارية والدعاية )ح�سني، 1999 م (.
ج- اآلية عمل الربيد الإلكرتوين:

     يكون لكل م�سرتك يف الإنرتنت عنوان حمدد اأو معروف، جزء منه ي�سري اإىل رمز ل�سيء 
معروف، بحيث يت�سمن ا�سم امل�سرتك وا�سم املقدم ورمز دولة امل�سرتك ويعرف بنوع املقدم.
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اأوًل على حا�سوب �سركة تقدمي اخلدمة  باإر�سالها  اآلية بعث الر�سالة فتتم  اأما عن 
فيتم تخزينها موؤقتًا يف جهازهم املركزي، حتى يتم البحث عن عنوان املر�سل اإليه يف 
دليل �سامل للعناوين، ثم يتم اإر�سالها اإىل العنوان املحدد باأ�سرع الطرق واأق�سرها، اأما 
اإذا مل يجد املزود العنوان وخا�سة اإذا وجد خطاأ يف كتابته اأو كان جمهوًل، فاإن املزود 

يرد الر�سالة اإىل عنوان املر�سل مرة اأخرى  )�سعادة وال�سرطاوي، 2003م(.
    د - خدمة بروتوكول نقل امللفات:

وهذه اخلدمة ت�سمح بنقل امللفات من احلا�سوب اإىل اآخر، بحيث يكون من حا�سوب 
 ،)Downloading( العملية  هذه  وت�سمى  للم�ستخدم،  ال�سخ�سي  احلا�سوب  اإىل  بعيد، 
)Upload-  وقد تكون من احلا�سوب ال�سخ�سي للم�ستخدم اإىل حا�سوب اآخر وت�سمى هنا
)ing . وت�سمح هذه اخلدمة كذلك بنقل امللفات من حا�سوب بعيد اإىل حا�سوب بعيد اآخر 

)طلبة واآخرون، 1997م(.
:)Telent( ه - خدمة تلنت    

وتعد هذه اخلدمة من اأقدم خدمات الإنرتنت واأكرثها ا�ستخدامًا، وميكن من خالل 
اأو ممار�سة بع�ض الألعاب مثل ال�سطرجن وغريها،  اأو كتب  هذه اخلدمة قراءة مقالت 
وتقدم معظم اجلامعات واملكتبات وهيئات البحث دخوًل جمانيًا اإىل خدماتها من خالل 
املكتبات  اإحدى  فهر�ض  يف  البحث  )التلنت(  خدمة  ا�ستخدام  وي�سبه  )تلنت(،  خدمة 

العامة )ال�سنابل ،2000م(.

فوائد الإنرتنت:
اإن جمالت ال�ستفادة من الإنرتنت عديدة ومت�سعبة، وتختلف ال�ستفادة الفردية 
فيها  ينظر  اجلماعية  ال�ستفادة  بينما  لالإنرتنت،  امل�ستخدم  لدى  اخلا�سة  للمتطلبات 

للنفع العام، ومن املجالت املتنوعة لال�ستفادة من الإنرتنت ما يلى )عمر، 2003 م (:
)اأ( تن�صيط التبادل التجاري: قد يكون هذا املجال من م�سئولية القطاع اخلا�ض، 
الإمكانيات  من  ال�ستفادة  �سرعة  على  �سي�ساعد  احلكومية  اجلهات  م�ساركة  ولكن 
الدخل  وزيادة  التجاري  التن�سيط  لأن  التجارة،  عامل  يف  الإنرتنت  �سبكة  تقدمها  التي 
القت�سادي للدول �سيعود بالنفع على جميع فئات جمتمعات تلك الدول، كذلك الإبقاء 
على قوة املناف�سة لدى الإنتاج املحلي مقابل الإنتاج العاملي الذى ُفتحت له الأ�سواق يف 
عام 2005م، بني الدول الأع�ساء يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية والتي يبلغ عددها 
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اأكرث من 117 دولة، وتوفر املعلومات عن طريق �سبكة الإنرتنت عن الأ�سواق اخلارجية 
و�سهولة الت�سويق.

)ب( نقل التقنية: ميكن ال�ستفادة من البيئة التطوعية التي ت�سود �سبكة الإنرتنت 
املتخ�س�سة،  املجموعة  على  ال�ستف�سارات  طرح  ويف  العلمية،  ال�ست�سارات  طلب  يف 
وانتظار الإجابات، فتوجيه �سوؤال ملجموعة خمت�سة يف ال�سبكة �سيقابل باإجابات تطوعية 
عديدة ي�ستطيع ال�سائل اأن يقتن�ض منها ما يجيب عن ت�ساوؤله، واإتقان طريقة البحث يف 
تعني  التي  الو�سائل  ُيعد من  املتخ�س�سة  العلمية  للجمعيات  الن�سمام  اأن  كما  ال�سبكة. 

على �سهولة نقل التقنية.
)ج( البحث والتعليم: تعاين كثري من مكتبات اجلامعات العربية من نق�ض كبري يف 
املراجع والدوريات والكتب، وكذلك تعاين من بطء تزويد الطالب والباحثني باملقالت 
اأوطانهم،  يف  العليا  للدرا�سات  الدار�سني  اأمام  عائقًا  ي�سكل  مما  املطلوبة،  العلمية 
وللباحثني يف احل�سول على البيانات واملعلومات الدقيقة، حيث �سهل الدخول على �سبكة 
و�سهولة  التعليمي  الن�ساط  لدعم  اأهمية  واملكتبات اجلامعية  العامة  للمكتبات  الإنرتنت 
اطالع الطالب عرب �سبكة الإنرتنت على املواد املعرو�سة على امل�سارات التعليمية املختلفة 

وال�ستفادة منها يف تطوير املهارات الفردية واخلربات العلمية.
اأمر  الإ�سالم  دعوة  ن�سر  يف  امل�سلم  مهمة  اإن  عامليًا:  الإ�صالمية  الثقافة  ن�صر  )د( 
وعلمه،  له،  املتاحة  الو�سائل  بح�سب  جماعية،  تكون  اأن  قبل  فردية  وم�سئولية  واجب 
التي جُترى كثريًا يف  املناق�سات  الآراء يف  واإبداء  الإ�سالم  با�سم  والتحدث  واإمكانياته، 
جمموعات النقا�ض يف ال�سبكة والتحدث عن الق�سايا الإ�سالمية العامة، وي�ستح�سن اأن 
ال�سبكة ل متثل  على  مواقع  لأن هناك  الإ�سالمية،  الدول  بها يف  املوثوق  للجهات  يوكل 
امل�سلمني، واإن كانت تت�سمى باأ�سمائهم اإل اأنها تنطلق عن عقائد غري �سحيحة، وهناك 
جهود خرية تقوم بها املنظمات الطالبية الإ�سالمية يف مواقع كثرية على ال�سبكة )عبد 

الوهاب، 1998م(.

�صلبيات ا�صتخدام الإنرتنت:
اأ - املواقع ال�صيئة:

هناك مواقع حمددة على ال�سبكة للمجالت املخلة لالآداب، وتعر�ض �سورًا فا�سحة، 
مقارنة  تذكر  ن�سبة  الأخالقية  غري  املواقع  هذه  متثل  ل  وقد  الإباحية،  الأفالم  وت�سوق 
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باأعداد املواقع التي تزخر ب�ستى اأنواع العلوم والفنون واملعارف الإن�سانية، ومع ذلك فاإن 
الهتمام بخطورة املواقع ال�سيئة اأخذ يف الزدياد وقد �سدرت حديثًا درا�سة عن ت�سويق 
اأعدها فريق من الباحثني، وتت�سمن الكثري من  املواد اخلالعية عرب جادة املعلومات، 
اإىل املحاربة  املواد والدعوة  ال�سبكات بخطورة هذه  التحذيرات لالآباء وامل�سرفني على 

اجلماعية لها.
ولغات  الإباحية  الن�سو�ض  املراهقني  اأو  الأطفال  لطالع  املنا�سبة  غري  املواد  ومن 
اإىل  الو�سول  النقا�ض، وازداد  التي ترد على مرا�سالت بع�ض جمموعات  ال�سيئة  التخاطب 
املواقع ال�سيئة �سهولة بعد انت�سار خدمة ال�سبكة العنكبوتية على الإنرتنت، ولكن يقول اخلرباء 

اأن هنالك حلوًل تكنولوجية ملنع العثور على مواقع املجالت التي تعر�ض �سورًا اإباحية.
ب - الإدمان على الإنرتنت:

ف  عرَّ وقد  الإدمان،  اإىل  يوؤدى  رمبا  طويلة  لفرتات  لالإنرتنت  امل�ستمر  ال�ستخدام 
الباحثون اإدمان الإنرتنت باأنه يعني اأن مي�سى امل�ستخدم اأ�سبوعيًا )40( �ساعة اأو اأكرث 
وقد  �سخ�ض   )400( على  الإنرتنت  اآثار  عن  درا�سة  اأجريت  وقد  بالإنرتنت،  مرتبطًا 

ر�سدت مظاهر الإدمان واأهمها:
الن�سغال بالتفكري ال�سديد يف الإنرتنت يف اأثناء اإغالق اخلط.. 1
ال�سعور . 2 اأجل  من  اأطول  فرتات  يف  الإنرتنت  ا�ستخدام  اإىل  باحلاجة  ال�سعور 

بالر�سى.
عدم القدرة على ال�سيطرة يف الرغبة يف ا�ستخدام الإنرتنت حيث ذكر اأن بع�ض . 3

الأ�سخا�ض ي�ستيقظون منت�سف الليل لإلقاء نظرة عليه.
وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن املدمنني من املر�سى النف�سيني واأن هذا الإدمان ميكن 

اأن يعطل احلياة الدرا�سية والجتماعية والوظيفية للمدمنني )اللحيدان، 1417ه�(.
ج - الفريو�صات احلا�صوبية:

اأ�سماوؤها  تنتهى  الت�سغيل،  ذاتية  ملفات  عن  عبارة  هي  احلا�سوب   فريو�سات 
التي ميكن  امل�ساعدة،  والربامج  وملحقاتها،  الت�سغيل  ب� )EXE,COM,BAT( كربامج 
ت�سغيلها مبا�سرة مبجرد طباعة اجلزء الأول من اأ�سم الربنامج وتقوم هذه الفريو�سات 
الذاكرة  املوجود يف  بذلك على احليز  فتق�سي  م�ستمر  ب�سكل  تتوالد  اأي  نف�سها  بتكرار 

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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يف  املوجودة  الربامج  كل  اأو  بع�ض  م�سح  اإىل  يوؤدى  مما  ال�سلب  القر�ض  اأو  الرئي�سية 
الذاكرة، اأو القر�ض ال�سلب.

ولذلك فاإن ر�سائل الربيد الإلكرتوين العادية ل حتمل فريو�سات لأنه ل تنطبق عليها 
املوا�سفات التي �سبق ذكرها، اإل اأن تكون الر�سالة معدة بطريقة توؤدي اإىل نقل برنامج 
وا�ستقبال  �سحب  طريق  عن  الإنرتنت  عرب  املت�سللة  الفريو�سات  وتاأتى  الت�سغيل،  ذاتي 
اأو  احلا�سوبية،  الإعالنات  لوحة  اأو  الإنرتنت،  �سبكة  مواقع  اأحد  من  ملفات  اأو  برامج، 
قبل  امللفات  اأو  الربامج  هذه  باختبار  ُين�سح  ولذلك  املعلومات،  �سركات  اإحدى  �سبكة 

ت�سغيلها، للتاأكد من خلوها من الفريو�سات التي انت�سرت موؤخرًا يف ال�سبكة.
اإىل  ي�سل  عددها  اأن  احلا�سوبية  الفريو�سات  جمال  يف  اخلرباء  بع�ض  ويعتقد 
حوايل )2100( فريو�ض مع زيادة �سهرية ترتاوح من )40 ��� 50( فريو�سًا، وكتاب هذه 
الفريو�سات ينتمون اإىل مناطق خمتلفة من العامل، وهم يرون اأنف�سهم يف �سباق وحتدي 
مع الأ�سخا�ض الذين يكتبون برامج الكت�ساف والتخل�ض من الفريو�سات حيث تقوم هذه 
الربامج بالفح�ض ال�سريع للربامج املخزنة يف املنطقة التي مت فح�سها وعند اكت�ساف 
بح�سر  عادة  يتم  الذى  الأمر  معاجلة  يف  للمبادرة  امل�ستخدم  تنبيه  يتم  ما،  فريو�ض 

الفريو�ض ومنعه من التكاثر؛ اأي اإعاقته واإبطال مفعوله.
وهناك قواعد اأ�سا�سية يف الوقاية من الفريو�سات، اإل اأن م�ستخدم الإنرتنت يتهاون 
يتعامل مع جهاز  لأنه  الفريو�سات،  له �سرر من هذه  اأن يح�سل  يف تطبيقها ل�ستبعاد 
واحد، اأو �سبكة حمدودة فال يرى مربرًا لالحتياط، ولكن امل�ستخدم الذى يرغب الدخول 

اإىل �سبكة الإنرتنت ينبغي له اأن ياأخذ الحتياطات الآتية:
ا�ستخدام برامج الك�سف على الفريو�سات وحتديثها با�ستمرار.. 1
وذلك . 2 ال�سبكة  �سحبه من  يتم  الت�سغيل  ذاتي  برنامج  اأي  الفح�ض على  اإجراء 

قبل ت�سغيله.
الحتفاظ بن�سخ احتياطية ب�سكل م�ستمر للبيانات وللربامج التطبيقية املوجودة . 3

يف جهاز امل�ستخدم.
الت�سرف ال�سريع عند مالحظة �سري غري طبيعي لأي من الربامج )اللحيدان، . 4

1417ه�(.
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د - فقدان �صرية املعلومات:
اإن الرتباط بال�سبكات الأخرى، وحماولة ال�ستفادة مما لديها من معلومات اأتاح 
للماليني يف العامل امل�ساركة البينية فيما ميلكونه من معلومات، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل اأن 
مبداأ الإنرتنت يقوم على هذه القاعدة التي �ساعدت على منو هذه ال�سبكة، وتزايد اأعداد 
روادها يومًا بعد يوم، ولكن �سبكة الإنرتنت تختلف عن ال�سبكات املحلية املحدودة، التي 
ي�سرتك فيها اأ�سخا�ض يعملون يف املكتبات، حيث ت�سم �سبكة الإنرتنت بجانب العلماء، 
فاإن  ولذلك  ال�سبكة،  واقتنا�سها عرب  املعلومات  تتبع  واملحرتفني يف  الهواة  واملهند�سني 
املحافظة على �سرية املعلومات التي يرغب امل�ستخدم ابقاءها بعيدة عن اأعني الآخرين، 
الإنرتنت مع  ال�ستفادة من  التي ترغب يف  املوؤ�س�سات،  يوؤرق كثريًا من  �سارت هاج�سًا 

املحافظة على معلوماتها اخلا�سة.
تخزين  اإىل  امل�ستخدمني  بع�ض  قيام  اإىل  اأدى  احلوي�سبات،  ا�ستخدام  ات�ساع  فاإن  كذلك 
معلومات عن جميع ن�ساطاتهم اليومية، وارتباط هذه الأجهزة ب�سبكة الإنرتنت قد يجعل الو�سول 

اإىل املعلومات ال�سخ�سية مي�سرًا اإذا مل يتم املحافظة على اأمن املعلومات داخل الأجهزة.
البطاقات  ا�ستخدام  كرثة  اإىل  اأدى  الإنرتنت  عرب  الت�سوق  ظاهرة  انت�سار  اأن  كما 
الئتمانية يف ت�سديد قيمة الب�سائع، وامل�سرتيات من ال�سركات عرب الإنرتنت حيث يتم 
يقوم  بها  اخلا�سة  ال�سروط  على  الطالع  وبعد  املطلوبة،  اخلدمة  اأو  ال�سلعة،  اختيار 
امل�ستخدم بتعبئة منوذج يظهر على ال�سا�سة باملعلومات اخلا�سة ببطاقة ائتمان امل�ستخدم 

كالرقم وتاريخ انتهاء �سالحية البطاقة.
وتكمن اخلطورة هنا يف اإمكانية ا�ستخدام هذه املعلومات من قبل اأ�سخا�ض اآخرين 
للت�سوق على ح�سابك، لذلك ين�سح بعدم اإعطاء هذه املعلومات اإل يف احلالت ال�سرورية، 
هذه  حلماية  خا�سة  برامج  و�سع  اإىل  امل�سهورة  الئتمان  بطاقات  �سركات  بع�ض  وتلجاأ 
هذه  لدى  بامل�ستخدمني  اخلا�سة  املعلومات  خدمات  �سركات  عادة  وتن�سح  البطاقات، 
ال�سركات، ويكتفى بطلب حتويل فاتورة ال�سراء اإىل �سركة خدمات املعلومات التي يتبع 
اإىل  الكبرية  الئتمان  بطاقات  و�سركات  الربجميات،  �سركات  وت�سعى  امل�ستخدم،  لها 
التفاق على طريقة قيا�سية اآمنة لإر�سال الدفعات املالية عرب الإنرتنت وبرامج "فريوال 
املعلومات  اأمن  على  للمحافظة  حاليًا  ت�ستخدم  التي  الربامج  من  وهي   ،)Firewall(
وتقوم هذه  وامل�سارف،  البنوك  املركزية يف  اأجهزة احلا�سبات  داخل  و�سريتها،  املالية 
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الربامج بتح�سني تلك الأجهزة من الخرتاقات التي يقوم بها الهواة، اأو الأ�سخا�ض غري 
املرخ�ض لهم )كاتب، 1417ه�(.

هـ  �صعوبة الت�صال بالإنرتنت:
من  العديد  بعد  حتى  الإنرتنت  ب�سبكة  الت�سال  يف  تف�سل  اأن  اأحيانًا  يحدث  قد 
املحاولت وجتريب كافة الربامج، فيتبادر اإىل ذهنك على الفور اأن ال�سبكة قد تعر�ست 
اأن هناك  اإذ  ال�سبكة،  تعطل  احتمال  توؤكد عدم  الراهنة  كل احلقائق  ولكن  لالأعطال، 
يف  اآخر  كمبيوتر  جهاز  اأي  وبني  ال�سخ�سي  جهازك  بني  املتحركة  الأجزاء  من  العديد 
الطرف الآخر من البالد اأو العامل. والإنرتنت ما هو اإل جمموعة من ال�سبكات املت�سلة 
معًا، ومن ثم فاإن البيانات التي تر�سلها، اأو ت�ستقبلها عرب اأجهزة املكتبة رمبا تقل عرب 
ف�سل  اأو  خطاأ  اأي  فاإن  هنا  ومن  وهناك،  هنا  املتناثرة  املختلفة  ال�سبكات  من  ع�سرات 
الناحية  ومن  ال�سبكات،  هذه  من  اأي  يف  النظرية  الناحية  من  يحدث  قد  الت�سال  يف 
العملية فاإن ال�سبكات الو�سيطة تكون ذات �سرعات فائقة، وتقوم باإعادة توجيه البيانات 
اأوتوماتيكيًا، بالإ�سافة اإىل �سائر املوا�سفات التقنية الأخرى التي تعني اأنها غري قابلة 
للعطب، وحتى يف حالة تعطلها عن العمل هناك اأجرا�ض تبداأ يف الرنني بعد اأقل من ثانية 
من حدوث هذا العطل، ومن ثم يعاد توجيه و�سالت ال�سبكات والتحول اإىل �سبكات بديلة 

اإىل اأن يتم الإ�سالح املطلوب.
�سنني حياتها  تتعر�ض يف  الإنرتنت مل  �سبكة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يكفي  لذلك  وتاأكيد 
ولي�ض  الربامج  اأحد  ب�سبب خلل يف  اإل مرة واحدة، وكان ذلك  رئي�سي  الع�سرين لعطل 

ب�سبب عطل يف الكوابل )�ساهني، 1996م(.
ويجمع الباحث �صلبيات الإنرتنت يف الآتي:

يتم ن�سرها ود�سها . 1 الإنرتنت والتي  التي تكرث وتتكاثر يف  اأخالقية  الال  املواقع 
باأ�ساليب عديدة يف حماولة لجتذاب الأطفال واملراهقني اإىل �سلوكيات منحرفة 

ومنافية لالأخالق.
التعر�ض لعمليات احتيال ون�سب وتهديد وابتزاز.. 2
ن�سر مفاهيم العن�سرية.. 3
الدعوة لأفكار غريبة مناق�سة لديننا ولقيمنا ومفاهيمنا والتي ُتعر�ض باأ�ساليب . 4

تبهر املراهقني مثل عبادة ال�سيطان والعالقات الغريبة ال�ساذة.
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الدعوة لالنتحار والت�سجيع له من خالل بع�ض املواقع وغرف الدرد�سة.. 5
جرائم القتل التي ُترتكب من خالل غرف املحادثات الغريبة من قبل جماعات . 6

تدعو ملمار�سة طقو�ض معينة لفنون ال�سحر توؤدي يف النهاية اإىل قتل النف�ض.
النغما�ض يف ا�ستخدام برامج الخرتاق )الهاكرز( والت�سلل لإزعاج الآخرين . 7

واإر�سال الفريو�سات التخريبية واملزعجة.
م�سكلة اإدمان الإنرتنت. . 8
الأمرا�ض النف�سية التي تنجم عن �سوء ا�ستخدام الإنرتنت مثل الكتئاب.. 9

احلياة يف اخليال وق�س�ض احلب الوهمية وال�سداقات اخليالية مع �سخ�سيات . 10
مثل  على  وما يرتتب  م�ستعارة،  واأ�سماء  باأقنعة  تتخفى  اأغلبها  وهمية  جمهولة 

هذه الق�س�ض من عواقب خطرية.
ا�ستخدام الأ�سماء امل�ستعارة، وتقم�ض �سخ�سيات غري �سخ�سياتهم  يف غرف . 11

الدرد�سة وما يتبع ذلك من اعتياد ارتكاب الأخطاء، واحلماقات، وا�ستخدام 
الألفاظ النابية.

ممار�سة ال�سراء الإلكرتوين دون رقابة من خالل ا�ستخدام البطاقات الئتمانية . 12
اخلا�سة باأحد الوالدين.

عرب . 13 الو�سائل  بكل  لها  الرتويج  ويتم  مواقعها  تنت�سر  والتي  القمار  ممار�سة 
الإنرتنت.

الت�سهري بالأفراد وال�سركات ون�سر الإ�ساعات املغر�سة، عرب ن�سرها باملواقع، اأو . 14
من خالل غرف الدرد�سة، اأو الربيد الإلكرتوين. 

العربية . 15 اللغة  ا�ستخدام  عن  والبتعاد  العامية  اللهجات  ا�ستخدم  يف  الإفراط 
الف�سحي يف غرف الدرد�سة، واملنتديات، والر�سائل الإلكرتونية.

ممار�سة انتهاك حقوق امللكية بو�سع ن�سخ للكتب والأغاين والأفالم على �سبيل . 16
املثال يف مواقعهم، اأو تداولها فيما بينهم من خالل اأجهزتهم مبا�سرة.
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عرب . 17 ت�سل  التي  الفريو�سات  بتاأثري  واخلراب  للتلف  الكمبيوتر  اأجهزة  تعر�ض 
الربيد الإلكرتوين، واملواقع، وملفات التحميل.

املخرتقني . 18 قبل  من  لالخرتاق  الأجهزة  يف  التي  املعلومات  خ�سو�سية  تعر�ض 
املحرتفني وهواة الخرتاق وبرامج التج�س�ض.

التعب اجل�سدي والإرهاق والأ�سرار ال�سحية التي ي�سببها ال�ستخدام الطويل . 19
للكمبيوتر والإنرتنت من �سرر للعيون، والعمود الفقري، واملفا�سل، والأع�ساب، 

وزيادة الوزن اأو نق�سانه، وغريها من املخاطر ال�سحية اجل�سدية.
الأفالم املخلة بالآداب واملثرية للغرائز Pornography، وما اأكرث مواقعها على . 20

الإنرتنت، وما اأكرث اقتحامها للم�ساهد الإيجابية رغم اإرادة امل�ساهد.
يف . 21 �سواًء  يوم،  كل  طوال  �ساعات  ال�سباب  يق�سي  حيث  الكومبيوتري  الإدمان 

م�ساهدة اأمور اإيجابية، وهذا هو الأخطر: اأو م�ساهدة اأمور �سلبية؛ وهذا الإدمان 
انتباه، لأن  اإىل  ال�سباب  �سار معروفًا ومقننًا على م�ستوى العامل، ويحتاج من 

خطورته حادة وجادة، اإذ يوؤثر يف التكوين ال�سخ�سي والنف�سي ل�ساحبه.
متاعب اجتماعية؛ اإذ ينعزل ال�سباب عن اأ�سرهم، واأ�سدقائهم، وم�ساجدهم، . 22

يف  اأبدًا،  تنتهى  ل  التي  ال�سبكة  برامج  مل�ساهدة  اإدمانهم  ب�سبب  وجمتمعاتهم 
جميع حلظات النهار والليل، وهذا يت�سبب يف متاعب اجتماعية جمة، اإذ يفقد 
ال�سباب اأ�سدقاءهم، والأزواج التوا�سل مع زوجاتهم واأولدهم، وهي اأمور جد 

خطرية.

ثانيًا: نظريات علماء الجتماع حول ا�صتخدامات النرتنت:
نظرية حتليل الإطار الإعالمي لالأنرتنت:  .1

يف  احلديثة  الروافد  من  واحدة  لالأنرتنت  الإعالمي  الإطار  حتليل  نظرية  تعد 
للباحث مبقيا�ض املحتوى ال�سمني للر�سائل الإعالمية  درا�سات الت�سال، حيث ت�سمح 
الأفكار  ت�سكيل  الأنرتنت يف  لدور  تف�سريًا  النظرية  الأنرتنت، وتقدم هذه  يعك�سها  التي 
املعرفية  اجلمهور  با�ستجابات  ذلك  وعالقة  البارزة  الق�سايا  حيال  والجتاهات 

والوجدانية لتلك الق�سايا )عبد الغني، 2008م(.
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مكونات  ثالثة  النظرية  هذه  منظري  ح�سب  الإعالمي  الإطار  حتليل  ويت�سمن     
اأ�سا�سية هي )النجعي، 1417ه(:

     اأ �� البناء الرتكيبي.      ب �� الفكرة املحورية        ج �� ال�ستنتاجات ال�سمنية. 
وي�ستفاد من هذه النظرية يف اأن ال�سباب والطالب ميكن اأن يوؤثر عليهم الأنرتنت 
من خالل ما يت�سمنه من اأفكار قد توؤدي بهم اإىل املنفعة اأو ال�سرر ح�سب ال�ستنتاجات 

ال�سمنية التي تعك�سها الفكرة.
نظرية اجتياز املجتمع التقليدي:  .2

     قدم هذه النظرية عامل الجتماع الأمريكي " دانيال لرينر " يف درا�سته لدور 
النظرية  هذه  وتقدم  التقليدي.   املجتمع  لجتياز  القومية  التنمية  يف  العالم  و�سائل 
تاأثريات حمددة لدور و�سائل العالم يف القناع للتاأثري على الأفكار والجتاهات والقيم.

   ونظرية "دانيال لرينر" ت�سمل ثالثة عنا�سر رئي�سية هي، )ح�سنني،  2008م(:
التقم�ض الوجداين.. 1
ا�ستخدام و�سائل العالم لتحريك النا�ض.. 2
التحديث والبعد عن التقليدية.. 3

   وي�ستفاد من هذه النظرية يف مو�سوع الدرا�سة اأن و�سائل العالم ت�سهم يف تقم�ض 
ال�سباب ملا يبثه الأنرتنت من �سخ�سيات واأفكار قد ت�سهم يف تقدم ال�سباب نحو العمل 

والجناز وقد تنقلهم اإىل تبني الأفكار والقيم احلديثة. 

البحوث والدرا�صات ال�صابقة:
اأوًل: الدرا�صات العربية:

درا�صة "اخلليفي, 2001م" بعنوان: تاأثري الإنرتنت يف املجتمع: درا�سة ميدانية، . 1
تقدمي  ثم  ومن  و�سلبياتها،  الإنرتنت  �سبكة  فوائد  تق�سي  اإىل  تهدف  وهي 
التو�سيات للم�ساعدة يف حتجيم ال�سلبيات التي حتدثها الإنرتنت يف املجتمع، 
اعتمد  ولقد  املجالت.  �ستى  يف  امل�سلمني  تقدم  يف  منها  ال�ستفادة  تتم  لكي 
ا�ستمارة  بت�سميم  قام  حيث  امل�سحي؛  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث 
بحث ومت توزيعها على عينة ع�سوائية من طالب املرحلة اجلامعية بلغ حجمها 
)137( حالة، وامل�سدر الثاين جلمع البيانات هي املقابلة ال�سخ�سية مع عينات 
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ع�سوائية من جمتمع الدرا�سة للتاأكد من �سدق البيانات التي وردت يف ا�ستبانة 
�سبكة  الإ�سالم عرب  اإىل  بالدعوة  املهتمة  الهيئات  الدرا�سة، ومقابلة عينة من 
الباحث  وتناول  بالريا�ض(.  اخلريية  احلرمني  )موؤ�س�سة  وزيارتها  الإنرتنت 
للدرا�سة،  الفكري  الإطار  الإنرتنت يف  �سبكة  التي حتدثها  وال�سلبيات  الفوائد 
وتبني اأنها بالفعل تقدم العديد من الفوائد، واأهمها الت�سال وتبادل املعلومات، 
والأكادميية،  التعليمية  للهيئات  الكبرية  وفائدتها  الإ�سالم،  ر�سالة  وتبليغ 
العديد من  اأن لالإنرتنت  اأي�سًا  وللقطاع ال�سحي. كما تبني  الأعمال،  ولرجال 
العيوب، واأهمها عر�سها لكثري من املواد الإباحية، وامل�ساكل القانونية، وم�ساكل 
الغزو الثقايف، وامل�ساكل ال�سيا�سية، وم�ساكل اأمن املعلومات، وامل�ساكل ال�سحية 
والجتماعية. وك�سفت نتائج الدرا�سة عن اأن ال�سحف واملجالت املحلية تاأتي يف 
املرتبة الأوىل يف اإعالم جمتمع الدرا�سة بالإنرتنت وذلك بن�سبة )%45.85(، 
كما اأن حديث الأ�سدقاء يقدم اإعالمًا بالإنرتنت وذلك بن�سبة )18.32%( من 
جمتمع الدرا�سة، كما ك�سفت النتائج اأن ن�سبة )32.33%( من جمتمع الدرا�سة 
الإنرتنت  �سبكة  من  لال�ستفادة  دائمًا  ي�سعى  الإنرتنت  م�ستخدم  اأن  يعتقدون 
للتعليم   )%23( ون�سبة  الآخرين،  مع  املعلومات  وتبادل  الت�سال  لأغرا�ض 
اأما عن معوقات انت�سار الإنرتنت يف املجتمع العربي،  والبحث عن املعلومات. 
ثم  الأوىل،  املرتبة  تاأتي يف  املالية  العوائق  اأن  الدرا�سة عن  نتائج  ك�سفت  فقد 
عائقًا  تاأتي  املجتمع  يف  الإنرتنت  حتدثها  التي  وال�سلبيات  املعلوماتية،  الأمية 
ثالثًا، كما ك�سفت الدرا�سة عن اأن جمتمع الدرا�سة يرى و�سع القيود على املواقع 
التي تبث معلومات خطاأ عن الإ�سالم، ثم املواقع التي تبث مواداأ اإباحية، واملواقع 
التي ت�ساعد على الغزو الثقايف والفكري، ومواقع التب�سري. واأ�سارت النتائج اإىل 
اأن ن�سبة )41.1%( من جمتمع الدرا�سة ترى اإتاحة ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت 
لأعمار من )25 عامًا فاأكرث(. ويف نهاية الدرا�سة خل�ض الباحث اإىل العديد 
من املقرتحات والتو�سيات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف ال�ستفادة من الإنرتنت 
ملا فيه م�سلحة امل�ستخدم امل�سلم واحلد من خماطرها على املجتمع باإذن اهلل.

العالقة . 2 لالإنرتنت:  الأطفال  ا�ستخدام  بعنوان:  )2002م(  ال�صمرى  درا�صة 
الأطفال  ا�ستخدام  اأثر  تعرف  اإىل  والتي هدفت  والأبناء،  الآباء  التفاعلية بني 
هذا  مع  للتعامل  الأ�ساليب  اأن�سب  هي  وما  بالآباء،  عالقاتهم  على  لالإنرتنت 
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طالبًا   )105( قوامها:  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  الإنرتنت"،  "جيل  اجليل 
وطالبة من )8 ��� 18 �سنة( من طالب مدار�ض اللغات مبحافظة القاهرة، وعينة 
من اآباء هوؤلء الأطفال وعددهم: )105( مفردة، واأ�سفرت نتائجها عن وجود 
اختالف يف الدوافع بني ا�ستخدام الأطفال لالإنرتنت واملراهقني وجاء يف املركز 
الأول لألعاب الإنرتنت بن�سبة )95.2%( من اأجل الرتفيه والت�سلية اأو التحدي 
ا�ستخدام  قل  ال�سن  زاد  وكلما  والأقارب.  الأ�سدقاء  مع  اللعب  اأو  واملناف�سة، 
الإنرتنت من اأجل الت�سلية والرتفيه، ثم البحث عن املعلومات وغرف الدرد�سة، 
الإنرتنت.  ا�ستخدام  على  القدرة  حيث  من  الإناث  عن  يتفوقون  الذكور  واأن 
فالإناث ت�ستخدمه يف التعليم، والأعمال املدر�سية، والربيد الإلكرتوين وغرف 
يف  املدر�سة  وتاأتى  والألعاب،  الت�سلية  يف  الذكور  ي�ستخدمه  بينما  الدرد�سة، 
مقدمة الأماكن التي ي�ستخدم فيها الطفل الإنرتنت، واملنزل يف املركز الثاين، 
واأن اأحد معوقات متابعة الآباء لأبنائهم على الإنرتنت يرجع لتفوق الأبناء عن 
الآباء يف ا�ستخدامهم لالإنرتنت، في�سبب ذلك فجوة بني الآباء والأبناء داخل 

الأ�سرة الواحدة.
الإنرتنت، . 3 اإدمان  تعرف حقيقة  اإىل  "جاد وال�صواح, 2003م(: وهدفت  درا�صة 

التعليمية  امل�ستويات  ذوي  طالب  من  عينة  لدى  الكتئاب  يف  تاأثريه  ومدى 
املرتددين على  لالإنرتنت من  العينة من )114( م�ستخدمًا  وتكونت  املتباينة، 
مركز املعلومات بجامعة املن�سورة، وبع�ض طالب احلا�سب الآيل بكلية الرتبية 
ا�ستخدام  عادات  مقيا�ض  عليهم  وطبق  بالدقهلية،  الن�سر  مبدينة  النوعية 
)ال�سورة  الكتئاب؛  ومقيا�ض  الباحثني(،  )اإعداد  والإنرتنت  الكمبيوتر 
اإىل وجود فروق  النتائج  تو�سلت  الفتاح، وقد  اإعداد غريب عبد  املخت�سرة(، 
اإح�سائيًا بني الطالب الأكرث اكتئابًا والطالب املتو�سطني والأقل اكتئابًا  دالة 
يف درجات اإدمان الإنرتنت ل�سالح جمموعة الطالب املتو�سطني والأقل اكتئابًا، 
الأعلى  الطالب  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اأي�سًا  النتائج  اأو�سحت  كما 
اإدمانًا لالإنرتنت واملتو�سطني والطالب غري مدمني الإنرتنت يف درجاتهم على 
الكتئاب ل�سالح جمموعة الطالب غري مدمني الإنرتنت، كما اأ�سارت النتائج 
اإىل عدم وجود فروق بني اإدمان الإنرتنت وجن�ض امل�ستخدم )ذكورًا / اإناثًا( اأو 

امل�ستوى التعليمي للم�ستخدم.
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درا�صة ربيع )2003(: والتي هدفت اإىل حماولة تعرف ما اإذا كان ال�ستخدام . 4
هي  وما  الإدمان؟  اإىل  يوؤدى  )الإنرتنت(  الدولية  املعلومات  ل�سبكة  املفرط 
امل�ستخدمني  ا�ستعداد  يختلف  وهل  الإنرتنت؟  اإدمان  عن  امل�سوؤولة  الظروف 
م�ستخدمًا   )150( من  العينة  وتكونت  اجلن�ض؟  ملتغري  وفقًا  الإنرتنت  لإدمان 
لالإنرتنت مبتو�سط عمرى )19.36( عامًا ، وبلغ عدد مدمني الإنرتنت )32( 
من العينة الإجمالية، وقد تو�سلت النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني 
متو�سط �سدة الدافع نحو �سبكة الإنرتنت وعدد �ساعات ال�ستخدام اليومي لها 
لل�سبكة ل�سالح جمموعة املدمنني، كما  بني جمموعة املدمنني وغري املدمنني 
اأ�سارت النتائج اأي�سًا اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني جمموعة املدمنني 
وغري املدمنني لل�سبكة يف ا�ستخدامها بدافع البحث عن معلومات عامة، يف حني 
ا�ستخدام  اإح�سائيًا بني املجموعتني يف  النتائج عن وجود فروق دالة  اأ�سفرت 
�سبكة الإنرتنت بدافع حرية التعبري، واإ�سباع رغبة ي�سعب اإ�سباعها يف الواقع 
ل�سالح املدمنني، كما اأو�سحت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني 
يف ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت بدافع م�سايرة الأ�سدقاء يف اجتاه غري املدمنني، 
كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني بالن�سبة لإدمان 
الإنرتنت يف �سوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية؛ لوجود الأب والأم على قيد 
احلياة، اأو وفاة اأحدهما اأو كليهما، امتالك ح�ساب اآيل )كمبيوتر( باملنزل، اأو 
اأ�سفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا  ال�سرتاك يف ناد، بينما 
لإدمان الإنرتنت يف �سوء م�ستوى دخل امل�ستخدم لها، كما وجدت فروقًا دالة 

اإح�سائيًا لإدمان الإنرتنت بني الذكور والإناث ل�سالح الذكور.
الإنرتنت . 5 تاأثري  الثقايف:  والتغري  الإنرتنت  2003م" بعنوان:  "النقري,  درا�صة 

على املجتمعات العربية والإ�سالمية، حيث اأكدت الدرا�سة على اأهمية التعامل 
الواعي مع الإنرتنت من قبل العامل العربي والإ�سالمي، لت�سييق الفجوة بينه 
ا�ستخدام  بني  العالقة  عن  للك�سف  الدرا�سة  �سعت  كما  املتقدم،  العامل  وبني 
الدرا�سة  واأكدت  والإ�سالمية،  العربية  املجتمعات  الثقايف يف  والتغري  الإنرتنت 
على اأن النت�سار ال�سريع لالإنرتنت ي�سهم يف اإغناء الثقافة العاملية ككل بقيمها 
والإ�سالمي  العربي  العامل  الدرا�سة  دعت  هنا  ومن  الإيجابية،  واأخالقياتها 
وفاعلية  باإيجابية  والت�سالت  املعلومات  ثورة  من  التقنية  ا�ستخدام هذه  اإىل 

واإنتاجية، لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة منها.
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لالإنرتنت . 6 املفرط  ال�ستخدام  تاأثري  بعنوان:  )2005م(  وحممد  جالل,  درا�صة 
على بع�ض متغريات ال�سخ�سية لدى طالب اجلامعة، والتي هدفت اإىل تعرف 
تاأثري ال�ستخدام املفرط لالإنرتنت على طالب اجلامعة، والك�سف عن الفروق 
اأداة  طريق  عن  �سنفوا  والذين  الإنرتنت  ا�ستخدام  ومنخف�سي  مفرطي  بني 
ال�ستخدام املفرط لالإنرتنت. وطبقت اأدوات الدرا�سة ب�سورة جمعية على عينة 
مكونة من )109( ذكرًا و )90( اأنثى من طالب جامعة املنيا، واأظهرت النتائج 
ال�سخ�سية  �سمات  على  ال�ستخدام  ومنخف�سي  بني مفرطي  دالة  فروق  وجود 
وعلى  احل�سي،  والبحث  الذات  وتاأكيد  والعدوانية  النب�ساطية  وهي  الإيجابية 
�سمات ال�سخ�سية ال�سلبية وهى توهم املر�ض والقلق، كما بينت النتائج يف �سوء 

مدى حتقق الفرو�ض وات�ساقها مع الرتاث.
درا�صة الدندراوي )2005م( بعنوان: الإفراط يف ا�ستخدام كل من الكمبيوتر . 7

والإنرتنت وعالقته ببع�ض امل�سكالت النف�سية لدى املراهقني، والتي هدفت اإىل 
بع�ض  وبني  والإنرتنت،  الكمبيوتر  ا�ستخدام  يف  الإفراط  بني  العالقة  حتديد 
العزلة الجتماعية،  النف�سية لدى املراهقني )الأعرا�ض الكتئابية،  امل�سكالت 
�سيوع  يف  املراهقني  والإناث  الذكور  بني  الفروق  درا�سة  وكذلك  الالمبالة(. 
امل�سكالت النف�سية املرتبطة بالإفراط يف ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت. وكانت 
)الأعرا�ض  مقيا�ض  ا�ستخدام  ومت  اإناثًا(.   150 )150ذكورًا،  الدرا�سة  عينة 
الباحثة.  اإعداد  من  الالمبالة(  ومقيا�ض  الجتماعية  )العزلة  الكتئابية: 
وكان من نتائج الدرا�سة: وجود عالقة ارتباطية دالة بني اإفراط املراهقني يف 
ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت وبني م�سكلة الأعرا�ض الكتئابية لديهم، ووجود 
عالقة ارتباطية دالة بني اإفراط املراهقني يف ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت، 
الدرا�سة عدم  نتائج  اأت�سح من  بينما  لديهم.  العزلة الجتماعية  وبني م�سكلة 
وجود عالقة دالة بني الإفراط يف ا�ستخدام الكمبيوتر وبني م�سكلة الالمبالة 
لدى املراهقني، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث يف م�سكلة 
العزلة الجتماعية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث 

يف م�سكلة الكتئاب والالمبالة.
درا�صة ال�صوربجى )2005م( بعنوان: العزلة الجتماعية لدى عينة من اأطفال . 8

توؤدى  التي  الأ�سباب  تعرف  اإىل  هدفت  والتي   ،)13  - )�سن8  من  الكمبيوتر 
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الجتماعية،  العزلة  اإىل  اجلن�سني  من   )13  ��� )�سن8  من  الكمبيوتر  باأطفال 
لألعاب  الأطفال  ل�ستخدام  الزمنية  الفرتة  بني  عالقة  وجود  عن  والك�سف 
الكمبيوتر وبني ال�سعور بالعزلة الجتماعية، ومتثلت اأدوات الدرا�سة يف املقابلة، 
ومقيا�ض العزلة الجتماعية لأطفال الكمبيوتر من اإعداد الباحثة، وكانت نتائج 
الدرا�سة على النحو التايل: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني عدد ال�ساعات 
األعاب الكمبيوتر وبني  ��� 13( من اجلن�سني يف  التي يق�سيها الأطفال )�سن 8 
ال�سعور بالعزلة الجتماعية والأ�سرة، كما توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف 
متو�سط عدد �ساعات ا�ستخدام الأطفال لألعاب الكمبيوتر يوميًا ل�سالح الذكور 
�سعوره  هي:  العزلة  اإىل  بالطفل  توؤدي  التي  الأ�سباب  اأكرث  ومن  الإناث،  عن 
معظم الوقت بوحدته واأنه وحيد يف هذا العامل، و�سعوره بالعزلة عن الآخرين 
وكرهه لالختالط بالآخرين منذ دخول الكمبيوتر حياته، و�سعوره بعدم الثقة 
يف نف�سه، فيق�سى معظم اأوقاته يف األعاب الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر يفهمه اأكرث 
من الآخرين. فاأ�سبح الكمبيوتر هو الذات البديلة للطفل لف�سله يف حتقيق ذاته 

فيلعب منفردًا بالكمبيوتر لأنه اأف�سل �سديق له.
"الإنرتنت يف م�سر والعامل العربي"، والتي . 9 درا�صة عبده )2005م( : بعنوان 

اآثاره  هي  وما  العربي  الوطن  يف  الإنرتنت  انت�سار  مدى  معرفة  اإىل  هدفت 
ال�سلبية، وقد اأجريت الدرا�سة على الطالبات يف الإمارات، وتوؤكد اأن الإنرتنت 
لن يعيد �سوغ الثقافة العربية على اأ�سا�ض التاأثريات الغربية. ويف �سياق مماثل، 
اأجراه الباحث ) جى  اأكدت الفتيات الإماراتيات الالتي �ساركن يف ا�ستطالع 
م�ستهلكات  لكنهن  للعوملة،  �سحايا  ل�سن  اأنهن  2004م(  عام  يف  بايكاوى   .
التي  والعاملية  املحلية  الثقافات  اأبعاد  وقادرات على حتديد  لالإعالم،  واعيات 
ميكنهن تقبلها واحلفاظ عليها وم�ساركتها. ومن خالل ا�ستطالع ل�ستخدامات 
الإنرتنت بني طالب اجلامعة الأمريكية يف القاهرة من عرب وم�سريني، واأهم 
على  اأ�سبوعيًا  الطالب  مي�سيها  التي  ال�ساعات  اإجمايل  متو�سط  اأن  نتائجها: 
و  الإلكرتوين،  للربيد  �ساعة   )4.5( منها   ، �ساعة   )19  ���  18( هو  الإنرتنت 
)6.7( �ساعة لت�سفح ال�سبكة العنكبوتية، و )4.8( �ساعة للدرد�سة والر�سائل 
الفورية، وثالث �ساعات لالأن�سطة الأخرى. وقد قرر الطالب اإجماًل اأن اللغة 
العربية لي�ست �سائعة ال�ستخدام بينهم. فاأقر ثلثهم باأنهم ل يقراأون بالعربية 

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



115

الكلمات  ي�ستخدمون  باأنهم  وال�سابات  ال�سباب  اأقر  كما  متامًا،  الإنرتنت  على 
العربية بحروف لتينية.

الأكادميي . 10 التح�سيل  الإنرتنت على  تاأثري  "حوا�صني, 2011م" بعنوان:  درا�صة 
لدى طلبة كلية الآداب والفنون يف جامعة عمان الأهلية بالأردن، وهدفت هذه 
لطلبة  الأكادميي  التح�سيل  على  الإنرتنت  ا�ستخدام  اأثر  تعرف  اإىل  الدرا�سة 
كلية الآداب والفنون يف جامعة عمان الأهلية، وا�ستخدم الباحث منهج التحليل 
الو�سفي حيث قام بتوزيع ا�ستبيان على عينة الدرا�سة، وا�ستخدم اختبار )ت(، 
واختبار حتليل التباين الأحادي لختبار الفر�سيات، وقد ح�سل الباحث على 
ا�ستخدام  بني  اإح�سائيًا  دالة  وجود عالقة  اأهمها:  من  النتائج،  من  جمموعة 
الإنرتنت والتح�سيل الدرا�سي لدى طلبة الكلية، ووجود عالقة دالة اإح�سائيًا 
بني ا�ستخدام الإنرتنت والتح�سيل الدرا�سي لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلن�ض، 
ا�ستخدام  بني  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  بينما 

الإنرتنت والتح�سيل الدرا�سي لدى الطلبة تعزى اإىل متغري التخ�س�ض.
الرتبية . 11 بني  العالقة  يف  الإنرتنت  تاأثري  بعنوان:  2011م"  "�صب�صوب,  درا�صة 

الرتكيز  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  الجتماعية،  التن�سئة  ظاهرة  حتليل  واملجتمع: 
واأي�سًا على  ا�ستخدام الإنرتنت على الرتبية يف املراحل الأوىل،  تاأثريات  على 
اأهم  باعتبارها  الجتماعية  التن�سئة  ظاهرة  على  الدرا�سة  وركزت  املجتمع، 
اأهم  اإىل تعرف  الدرا�سة  با�ستخدام الإنرتنت، كما �سعت  تتاأثر  التي  الظواهر 
اأ�سكال التن�سئة الجتماعية اجلديدة التي اأ�سافها ا�ستخدام الإنرتنت، بالإ�سافة 
اإىل تعرف وجهة نظر كل من املربني والعائلة التون�سية يف هذه الأ�سكال. وبعد 
تطبيق ال�ستبانة واإجراء املقابالت ال�سخ�سية اأ�سارت النتائج اإىل اأن ا�ستخدام 
يف  واملتمثل  الجتماعية  العالقات  من  جديد  منط  ظهور  اإىل  يوؤدي  الإنرتنت 
وجود جمتمع افرتا�سي ل حدود ملكانه اأو زمانه، وهذا بدوره يحقق درجة من 
النعزالية واخليال تبعد اأفراد املجتمع عن معاي�سة الواقع، كما اأنها ت�ساعد على 
انتحال �سخ�سيات وهمية وي�ساعد يف التعدي على القيم والأخالق الجتماعية، 
كما اأنها تفقد الأ�سرة القدرة على املتابعة واملراقبة وتربية الأبناء، كما اأكدت 
للتن�سئة  اجلديدة  الأ�سكال  هذه  من  تتخذ  التون�سية  الأ�سرة  اأن  على  النتائج 

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



116

لهذه  الكرتاث  وعدم  ال�ست�سالم  موقف  اأ�سا�سية:  مواقف  ثالثة  الجتماعية 
الأ�سكال اجلديدة للتن�سئة الجتماعية )43%(، وموقف املنع التام ل�ستخدام 
الرتبوية  واملعاجلة  والتاأطري  املراقبة  وموقف   ،)%12( الجتماعية  ال�سبكات 
)45%(، كما اأظهرت النتائج اأن الرتبويني العرب ل يعريون اأهمية كربى لهذه 

الظاهرة يف كتاباتهم رغم خطورتها الجتماعية والرتبوية.  
ثانيًا: الدرا�صات الأجنبية:

مدى . 1 تعرف  اإىل  وهدفت   :)Eastin, Larose, 2000( ولروز  اإي�صنت  درا�صة 
لالإنرتنت  الذات  بفعالية  وعالقته  الإدمان  لدرجة  الإنرتنت  �سبكة  ا�ستخدام 
مبتو�سط  وطالبة،  طالبًا   )187( من  العينة  وتكونت  اجلامعة،  طالب  لدى 
عمري قدره )21 �سنة(، ومت تطبيق مقيا�ض فعالية الذات لالإنرتنت، وحتديد 
ل�سبكة  النف�سية  ال�سغوط  ومقيا�ض  الإنرتنت،  �سبكة  ل�ستخدام  اخلربة  مدة 
اإىل وجود  النتائج  تو�سلت  وقد  للحياة،  النف�سية  ال�سغوط  الإنرتنت، ومقيا�ض 
عالقة ارتباطية قوية ودالة اإح�سائيًا بني فعالية الذات لالإنرتنت ومدة اخلربة 
ال�سابقة ل�سبكة الإنرتنت، والتوقعات الجتماعية الناجتة عن الإنرتنت، وتوقعات 
املعلومات ال�سخ�سية، وتوقعات �سلبية كالرتفيه ال�سخ�سي، كما اأو�سحت وجود 
من  وكل  لالإنرتنت  الذات  فعالية  بني  اإح�سائيًا  ودالة  �سالبة  ارتباطية  عالقة 
ال�سعور  وانخفا�ض  بالوحدة،  وال�سعور  والكتئاب،  للحياة،  النف�سية  ال�سغوط 
كما  الإنرتنت،  �سبكة  ا�ستخدام  مدمني  لدى  املدركة  الجتماعية  بامل�ساندة 
لالإنرتنت من خالل مدة  الذات  بفعالية  التنبوؤ  اأنه ميكن  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
الفعالية  لتحقيق  عامني من اخلربة  وجود  ب�سرط  بالإنرتنت  ال�سابقة  اخلربة 
الذاتية فيه، على العك�ض من امل�ستخدمني اجلدد لالإنرتنت )الأقل من عامني 

ل�ستخدام الإنرتنت(.
درا�صة رايني وكوبت )Rainie & Kobut, 2000( : وهدفت اإىل تعرف كيفية . 2

بع�ض  �سوء  يف  املختلفة  الإنرتنت  �سبكة  لأن�سطة  والن�ساء   الرجال  ا�ستخدام 
بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  تو�سلت  وقد  الدميوغرافية،  املتغريات 
ي�سل  حد  )اإىل  الإنرتنت  �سبكة  لأن�سطة  ا�ستخدامهم  يف  والن�ساء  الرجال 
الن�ساء  ن�سبة  بينما   )%63( الرجال  ن�سبة  واأن  الرجال،  ل�سالح  لالإدمان( 

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



117

)57%(، و يزداد اإدمان الإنرتنت كلما تقدم امل�ستخدم يف العمر حيث تراوحت 
بينما  عامًا،   )29  ���  18( الأعمار  ذوي  من  للم�ستخدمني   )%54( بني  الن�سبة 
كانت الن�سبة )63%( للم�ستخدمني من ذوي الأعمار )50 ��� 64( عامًا، كما اأن 
امل�ستخدم،  تعليم  مبا�سرًا مب�ستوى  ارتباطًا  يرتبط  الإنرتنت  ا�ستخدام  اإدمان 
التعليمي، حيث  م�ستواه  ارتفع  كلما  امل�ستخدم  لدى  الإنرتنت  اإدمان  يزداد  اأي 
من   )%66( ن�سبة  كانت  بينما  العليا،  املدار�ض  لطالب   )%49( الن�سبة  كانت 

احلا�سلني على درجات ما بعد املرحلة اجلامعية.
درا�صة �صاندرز واآخرين )Sanders, et al, 2000(: وهدفت اإىل تعرف العالقة . 3

لدى  الجتماعية  والعزلة  الكتئاب  من  وكل  الإنرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  بني 
 37( منهم  الثانوية،  باملرحلة  طالبًا   )89( من  العينة  وتكونت  املراهقني، 
ذكور، 52 اإناث(، وطبق عليهم ا�ستبيان ا�ستخدام اإدمان الإنرتنت من اإعداد: 
النتائج  اأ�سارت  وقد  لالكتئاب،  "بيك"  وقائمة   ،)Young1998(  " يوجن   "
�سبكة  ا�ستخدام  )مرتفعي(  مدمني  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل 
الإنرتنت، وال�سعور بالعزلة الجتماعية والكتئاب لدى املراهقني، وهذا يعني 
اأكرث  الإنرتنت كانت لديهم عالقات اجتماعية  �سبكة  ا�ستخدام  اأن منخف�سي 
الإنرتنت  ل�سبكة  ال�ستخدام  )مرتفعي(  مدمني  من  النقي�ض  على  اإيجابية، 
كانوا اأكرث اإظهارًا لل�سعور بالوحدة النف�سية واأكرث �سعورًا بالكتئاب واأقل �سعورًا 

بامل�ساندة الجتماعية.
العالقة . 4 تعرف  اإىل  وهدفت   :)Larose, et al , 2001( واآخرين  لروز  درا�صة 

عالقة  عن  ف�ساًل  اجلامعة،  طالب  لدى  والكتئاب  الإنرتنت  ا�ستخدام  بني 
ا�ستخدام الإنرتنت بفعالية الذات، وامل�ساندة الجتماعية، وتكونت العينة من 
من   )%40( و  الذكور  من   )%60( منهم  اجلامعة،  طالب  من  طالبًا   )171(
"بيك"  مقيا�ض  عليهم  وطبق  عامًا،   )21( اأعمارهم  متو�سط  وكان  الإناث، 
العام  النف�سي  ال�سغط  ومقيا�ض  لالإنرتنت،  الذات  فعالية  ومقيا�ض  لالكتئاب، 
)كامل�ساحنات(، ومقيا�ض امل�ساندة الجتماعية، وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن مدة 
اأنها  الذات لالإنرتنت، ف�ساًل عن  ال�سابقة بالإنرتنت تزيد من فعالية  اخلربة 
الإنرتنت،  ا�ستخدام  يواجهه عند  الذى  النف�سي  ال�سغط  بدورها من  خف�ست 
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كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن ا�ستخدام الإنرتنت يخف�ض من الكتئاب من خالل 
امل�ساندة الجتماعية،  للح�سول على   )E-Mail( الإلكرتوين ا�ستخدام الربيد 
للحياة)  النف�سي  وال�سغط  الكتئاب،  الجتماعية من  امل�ساندة  تخف�ض  كذلك 
اأظهرت  كما  الكتئاب،  من  العام  النف�سي  ال�سغط  يزيد  بينما  امل�ساحنات(، 
النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف فعالية الذات لالإنرتنت بني ذوي اخلربة 
ال�سابقة ل�ستخدام الإنرتنت )اأقل من عامني، واأكرث من عامني( ل�سالح ذوى 

اخلربة الأقل من عامني، وبذلك ي�سعرون اأكرث بال�سغط النف�سي لالإنرتنت.
تاأثريات . 5 بعنوان:   )Koch and Pratarelli, 2004( وبراتاريل"  "كو�س  درا�صة 

اإىل  النطواء/ النب�ساط والنوع على ا�ستخدام النرتنت الجتماعي، وهدفت 
النرتنت  ا�ستخدام  على  والنوع  والنب�ساط  النطواء  من  كل  تاأثريات  درا�سة 
التطبيق على  الإنرتنت، من خالل  اإدمان  انت�سار مفهوم  وبخا�سة  الجتماعي 
جمموعتني الأوىل �سابطة والأخرى جتريبية وهي التي در�ست تاأثريات كل من 
النطواء والنب�ساط والنوع على ا�ستخدام النرتنت الجتماعي لديهم. وبلغت 
الدرا�سة )240( طالبًا من طالب اجلامعة )97 طالبًا - 143 طالبة(  عينة 
والتي اأُعطى لها ا�ستبيان يقي�ض التاأثري ال�سلبي لإدمان الإنرتنت على ال�سلوك 
املبا�سر، واأ�سارت اأهم النتائج اإىل اأن قراءة مو�سوعات عن اإدمان الإنرتنت ل 
يقدم تاأثريات على ا�ستجابات امل�ستجيبني، وعلى الرغم من ذلك وجدت فروق 
املجالت  على  النوع  اإىل  ترجع  وفروق  والنب�ساطيني،   النطوائيني  بني  دالة 
اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  الجتماعي،  الإنرتنت  ا�ستخدام  ملقيا�ض  املختلفة 
والأكرث  الطالبات،  الإنرتنت من  ا�ستخدام  للم�ساركة يف  توجهًا  اأكرث  الطالب 

اأهمية اأن النطوائيني اأكرث ا�ستخدامًا لالإنرتنت يف املجال الجتماعي.
الأطفال . 6 تعر�ض  بعنوان:   )Cho and Cheon, 2005( و�صيون"  "�صو  درا�صة 

وهدفت  الجتماعي،  امل�سمون  على  التاأثريات  ال�سلبي:  الإنرتنت  ملحتوى 
الدرا�سة اإىل اإلقاء ال�سوء على تعر�ض الأطفال ملحتوى الإنرتنت ال�سلبي ومدى 
تاأثري ذلك على عوامل امل�سمون الجتماعي )التوا�سل الأ�سري، اأن�سطة ال�سبكة 
الت�ساركية، ومهارة الإنرتنت الوالدية، والتحكم املدرك لالآباء(. وبعد تطبيق 
ا�ستبانة ت�سفح الأبناء ملواقع �سلبية على عك�ض توقعات الآباء على )178( اأ�سرة 
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م�ساركة يف الدرا�سة، اأ�سارت اأهم النتائج اإىل اأن التحكم املدرك لالآباء يقلل 
يف  لأبنائهم  الآباء  م�ساركة  واأن  ال�سلبي،  الإنرتنت  ملحتوى  الأبناء  تعر�ض  من 

اأن�سطة ال�سبكة يوؤدي اإىل خف�ض تعر�ض الأبناء للمحتوى ال�سلبي لالإنرتنت.
وال�ستخدام . 7 النت�سار  بعنوان:   )Zhu and Wang, 2005( "زو وواجن"  درا�صة 

مدى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  ال�سني،  يف  لالأنرتنت  والتاأثريات 
ومت  ال�سينيني،  على  ذلك  وتاأثريات  ال�سني  يف  النرتنت  وا�ستخدام  انت�سار 
الأخرية  �سنوات  الثماين  خالل  الإنرتنت  انت�سار  مدى  تعرف  خالل  من  ذلك 
من خالل مقارنة نتائج البحوث املتعلقة بالإنرتنت بالدول الأخرى، وبعد اإجراء 
اأنه يف بداية القرن الع�سرين  الدرا�سات حول و�سائل الإعالم يف العامل، وجد 
الأخرى  الإعالم  و�سائل  من  وتاأثريًا  انت�سارًا  اأكرث  والتليفزيون  الراديو  كان 
اأن  اإل  النتيجة  هذه  ورغم  العام،  واجلمهور  ال�سيا�سة  و�سانعي  الطالب  لدى 
اإىل  اأدى  ما  لالإعالم، وهو  ال�سحرية  القوة  اإثبات  اأخفقت يف  العلمية  البحوث 
الع�سرين. وظهرت فقط يف  القرن  اأخرى يف منت�سف  تزايد ظهور منظورات 
الثالثني عامًا الأخرية بداأ طالب الإعالم يف ا�ستخدام اآليات منا�سبة مثل و�سع 
اأغلبية  العامة من  الآراء  انتقال  والتثقيف ومالئكية ال�سمت وكيفية  مذكرات 
التاأثري الكبري لالإعالم  الوقت بداأ  اإىل الأغلبية احلقيقية، ومن هذا  ال�سمت 
اإن  ال�سني ويف كل مكان؛ حيث  نف�سه يف  يعيد  التاريخ  اأن  ويبدو  النت�سار،  يف 
ال�سحرية  التاأثريات  بني  التزايد  يف  بداأت  الإنرتنت  تاأثريات  حول  البحوث 
املاليني  ا�ستخدام  اإن  مقنع.  غري  جتريبي  دليل  ذات  اإعالمية  قوة  واعتبارها 
من ال�سينيني لالأنرتنت يختلف عن الآخرين يف انت�سار وتوظيف ا�ستخدامات 
الإنرتنت، ولقد اأ�سارت اأهم نتائج الدرا�سة اأن دخول ال�سينيني لعامل توا�سل 
الإنرتنت الجتماعي ل زال يف مرحلته الأوىل، ورمبا يرجع ذلك لطبيعة اأعداد 

ال�سينيني ومدى تاأثري �سبكات التوا�سل على حياتهم.
درا�صة "ليو ولروز" )Liu and Larose, 2008( بعنوان: هل ا�ستخدام الإنرتنت . 8

يجعل النا�ض اأكرث ر�سًا عن حياتهم؟: تاأثريات الإنرتنت على الر�سا عن احلياة 
املدر�سية لدى طالب اجلامعة، وهدفت اإىل التحقق من دور الإنرتنت يف زيادة 
الر�سا عن احلياة من خالل تطبيق ا�ستبيان الر�سا عن احلياة على )195( 
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من طالب الكليات، ومت بناء منوذج بنائي ليو�سح تاأثري الإنرتنت على الر�سا 
عن احلياة املدر�سية با�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي. ومن خالل النظرية 
لالإنرتنت،  الجتماعية  بالتاأثريات  املهتمة  والأدبيات  الجتماعية  املعرفية 
دعمت بيانات الدرا�سة احلالية الفر�ض القائل بوجود اأثر موجب ومبا�سر لكل 
الذاتية  املبا�سر املدرك، والكفاءة  ا�ستخدام الإنرتنت والدعم الجتماعي  من 
اأهم  اأ�سارت  كما  املدر�سية،  احلياة  عن  الر�سا  على  املبا�سرة،  الجتماعية 
الذاتية  الكفاءة  يف  متمثلة  ال�سخ�سية  العوامل  بني  تفاعل  وجود  اإىل  النتائج 
الجتماعي،  الدعم  ومعتقدات  الجتماعية  املخرجات  وتوقعات  الجتماعية 
وال�سلوك متمثاًل يف ا�ستخدام الإنرتنت، والبيئة متمثلة يف عامل الإنرتنت، ومن 
خالل هذا التفاعل يتم احلكم على مدى ر�سا الأفراد عن حياتهم، ومن هنا 
اأ�س�ست لآلية �سببية ممكنة تربط بني احلياة مبا�سرة على  فاإن هذه الدرا�سة 

الإنرتنت مبوؤ�سر جودة احلياة النف�سية.
درا�صة "كري" )Kerr, 2009( بعنوان ت�ساوؤل متهيدي لتاأثريات ا�ستخدام الإنرتنت . 9

على املال يف املجتمع الأمريكي، وركزت الدرا�سة على ال�سنوات القليلة املا�سية 
من حيث زيادة الهتمام بتاأثريات الإنرتنت علي الثقافة الجتماعية الأمريكية، 
ولقد اأ�سبحت مواقع مثل: بلوجز وويكي�ض والكامريات وغرف الدرد�سة عنا�سر 
الأ�سكال  واأي�سَا  املعلومات  على  واحل�سول  الآخرين  مع  التوا�سل  يف  اأ�سا�سية 
البديلة ل�سبكات التوا�سل الجتماعي والتي انت�سرت بف�سل تلك املواقع اأ�سبحت 
م�سدر قلق لبع�ض النا�ض و م�سدر حما�ض للبع�ض الآخر، واأ�سارت النتائج اإىل 
التي يقوم بها الأفراد يف توا�سلهم على الإنرتنت تختلف بدرجة  الأن�سطة  اأن 
املمار�سات من  اأن هذه  كما  لوجه،  وجهًا  املجتمع  داخل  كبرية عما ميار�سونه 
الذي  احلقيقي  العامل  عن  امل�ستخدمني  اإبعاد  يف  ت�ساعد  الإنرتنت  ا�ستخدام 
بيئات  تكوين  يف  الإنرتنت  فوائد  بع�ض  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  يعاي�سونه، 
اإل  اجتماعية متنوعة، وتكوين بيئات ح�سارية وتوا�سالت اجتماعية متقدمة، 
والتوا�سل  التقليدية  الجتماعية  البيئات  �سعف  اإىل  يوؤدي  الوقت  ذات  يف  اأنه 

املبا�سر بني اأفراد املجتمع.   
درا�صة "موتز" )Mutz, 2009( بعنوان: تاأثريات اإعالنات الإنرتنت على الثقة . 10

�سيوعًا  الأكرث  ال�ستخدامات  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  الجتماعية، 
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والع�سرين،  احلادي  القرن  بدايات  يف  الإنرتنت  عرب  الت�سوق  وهي  لالإنرتنت 
الإنرتنت على  ال�سراء عرب  تاأثريات  اإىل معرفة م�ستوى  الدرا�سة  وتهدف هذه 
ورفاهية  ال�سحة  على  وا�سعًا  موؤ�سرًا  باعتبارها  العمومية،  الجتماعية  الثقة 
املجتمعات.  مت اإجراء درا�ستني اأ�سا�سيتني، يف الأوىل مت تطبيق م�سح قومي على 
الإلكرتونية  التجارة  دليل  اأن  ُوجد  وقد  عينة جتريبية وجتربة معملية مركبة، 
الإيجابية يوؤدي اإىل الثقة الجتماعية العمومية، ومت مناق�سة التطبيقات لهذه 
مدعمة  اجتاهات  تكوين  على  امل�ساعدة  يف  العمل  دور  حتديد  بهدف  النتائج 

للدميقراطية.
القيم . 11 على  الإنرتنت  تاأثريات  بعنوان:   )Hameed, 2011( "حاميد"  درا�صة 

الجتماعية والأخالقية للم�ستخدمني يف جمال الرتبية، وهدفت الدرا�سة اإىل 
العمليات  على  والأخالقية  الجتماعية  القيم  على  الإنرتنت  تاأثريات  تعرف 
الرتبوية يف املجتمع، وبخا�سة مع تزايد جمالت املعرفة وا�ستخدام الكمبيوتر. 
تكنولوجيا  اأدوات  من  املتعددة  والو�سائط  واحلركة،  الإنرتنت،  من  كل  ويعد 
املعلومات املهمة يف جمال ال�سناعة الرتبوية؛ فالإنرتنت له تاأثري على الطالب، 
وعملية  الأكادمييني،  وغري  الأكادمييني  التدري�ض؛  هيئة  واأع�ساء  والباحثني، 
الرتبية. ولذلك فاإن الإنرتنت له دور يف حت�سني العملية الرتبوية، اإل اأن هناك 
اآثارًا �سلبية و�سارة يف التاأثري على هذا الدور مثل التوا�سل البطيء مع البيانات، 
وا�ستقبال حجم �سخم من البيانات املرتبطة، وتوافر املعلومات ال�سارة وغري 
والدينية  الجتماعية  الهتمامات  على  �سلبية  ب�سورة  توؤثر  والتي  بها،  املوثوق 
على  الإنرتنت  تاأثري  ملدى  مل�سح  حتليل  هي  البحثية  الورقة  وهذه  والأخالقية. 
وحلل  اجلامعة.  يف  الإنرتنت  مل�ستخدمي  الجتماعية  واملجالت  الأخالقيات، 
هذه امل�سكلة قدمت هذه الورقة البحثية اأداة لتنقية البيانات ال�سحيحة؛ وهي 
القدرة  لديها  البيانات حيث  وقاية  وتدعيم  البيانات  لت�سغري  اأداة  عبارة عن 
والتنظيمات  القواعد  من  جمموعة  على  بناًء  ال�سارة  البيانات  تنقية  على 
�سوف  الأداة  وهذه  والأخالقية،  والدينية  الجتماعية  بالهتمامات  املرتبطة 

تقود اإىل حت�سني ا�ستخدام الإنرتنت والأداء يف جمال الرتبية.   
الإنرتنت . 12 بعنوان:   )Lee, Lee and Jang, 2011( وجاجن"  ويل  "يل  درا�صة 

للعامليني: تاأثريات دوافع ا�ستخدام الإنرتنت على توافق طالب الكليات الدولية، 
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الإنرتنت  ا�ستخدام  دوافع  تاأثري  كيفية  من  التحقق  احلالية  الدرا�سة  وحاولت 
على التوافق الوجداين والجتماعي والأكادميي لدى طالب الكليات العاملية يف 
الإنرتنت  ت�سفح  م�سح  ا�ستبانة  على  ال�ستجابة  يف  و�سارك  اجلديدة،  بيئتهم 
حيث  الإح�سائي؛  التحليل  اإجراء  ومت  بكوريا،  يدر�سون  �سينيًا  طالبًا   )166(
ل�ستخدام  داخلية  دوافع  اأربعة  على  للوقوف  العاملي  التحليل  اإجراء  اأوًل  مت 
الوطن(،  اأر�ض  مع  ات�سال  )للبقاء على  للوطن  توجه احلنني  الإنرتنت وهي: 
الجتماعي  والتفاعل  امل�سيف(،  املجتمع  عن  )للتعلم  املحلية  املعلومات  طلب 
يف  التحكم  وبعد  وال�ستمتاع.  حملية(،  اجتماعية  عالقات  )ت�سكيل  املحلي 
ومدة  الدرا�سية  وال�سنة  النوع  )مثل:  الجتماعية  الدميوغرافية  املتغريات 
الإقامة وكفاءة اللغة الكورية(، و�سمات ال�سخ�سية )مثل: النب�ساطية، النفتاح 
على اخلربات، والع�سابية(، اأ�سارت النتائج اإىل وجود موؤ�سرات دالة اإح�سائيًا 
طالب  لدى  والجتماعي  الوجداين  التوافق  على  الإنرتنت  ا�ستخدام  لدوافع 
عالقات  �سبكة  تكوين  عن  الباحثني  الطالب  لدى  وبخا�سة  الدولية  الكليات 
اجتماعية من خالل الإنرتنت الذي يقرر ر�سًا وا�سعًا عن حياتهم الجتماعية، 
ال�سعيف.  الوجداين  بالتكيف  للوطن  احلنني  توجه  دافعية  ذوو  ارتبط  بينما 
كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأن�سطة الإنرتنت املتنوعة مثل املرا�سالت الربيدية 
الكلية،  طالب  بتوافق  اإح�سائيًا  دالة  ب�سورة  ترتبط  ل  الفورية  والر�سائل 
لالت�سال  كاأ�سا�ض  لالإنرتنت  املتعددة  الوظيفة  اأهمية  على  التو�سيات  واأكدت 

بني القنوات املختلفة.

تعقيب على البحوث والدرا�صات ال�صابقة: 
كن ا�صتخال�س ما ياأتي: من العر�س ال�صابق للبحوث والدرا�صات ال�صابقة ميمُ

ا�ستخدام  �سيوع  مدى  على  تعرف  اإىل  هدفت  التي  الدرا�سات  بع�ض  هناك    -1
 Hameed, 2011;; Kerr, 2009; Zhu and Wang,( من  كل  درا�سات  مثل  الإنرتنت 
  Eastin, Larose, 2000 ;2005؛ عبد اهلل، 2005م؛ ال�سمري، 2003م؛ ربيع، 2003م(، 
بينما ركزت بع�سها مع درا�سات اأخرى يف التعرف على التاأثريات الجتماعية ل�ستخدام 
 Hameed, 2011; Mutz, 2009; Cho and Cheon,( من  كل  درا�سات  مثل  الإنرتنت 
    ;Sanders, et al, 2000 ;2005؛ �سب�سوب، 2011م؛ اخلليفي، 2001م(، يف حني ركزت 
للم�ستخدمني  ال�سخ�سية  املتغريات  الإنرتنت على بع�ض  ا�ستخدام  تاأثريات  اأخرى على 
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وامل�سوؤولية  الذات  وفاعلية  والتوافق  ال�سخ�سية  �سمات  وبع�ض  والعزلة  الكتئاب  مثل 
الجتماعية والتح�سيل الأكادميي والر�سا عن احلياة الدرا�سية مثل درا�سات  كل من 
 Lee, Lee and Jang, حوا�سني، 2011م؛ الدندراوى، 2005م؛ جالل وحممد، 2005م؛(
 2011; Liu and Larose, 2008; Koch and Pratarelli, 2004; Eastin, Larose, 2000;
الدرا�سة  تتميز  �سبق  ملا  وبالإ�سافة   .)Sanders, et al, 2000; Larose, et al , 2001
احلالية بتعرف اأهم الو�سائل التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد 

من اآثاره ال�سلبية لدى طالب املدار�ض الثانوية.
2-  ركزت بع�ض الدرا�سات على عينة من ال�سباب �سواًء طالب اجلامعة اأو املرحلة 
 Larose, et al , 2001; Sanders, et al, 2000; Eastin,( الثانوية مثل درا�سات كل من
 ;Larose, 2000 جاد وال�سواح، 2003م؛ جالل وحممد، 2005م؛ الدندراوى، 2005م؛ 

 ;Liu and Larose, 2008; Lee, Lee and Jang, 2011؛ حوا�سني، 2011م(.

3-  جتمع الدرا�سات ال�سابقة على ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سط 
الإنرتنت  ا�ستخدام  انت�سار  مدى  تعرف  يف  اإح�سائية  كاأ�ساليب  املعياري  والنحراف 
مثل  الإح�سائية  الختبارات  لبع�ض  بالإ�سافة  ل�ستخدامه،  الجتماعية  الآثار  وحتديد 
اختبار "ت" اأو حتليل التباين الب�سيط لتعرف مدى وجود فروق يف ا�ستخدام الإنرتنت 

تعزى اإىل بع�ض املتغريات الدميوغرافية.

الإطار املنهجي:
اأوًل: منهج الدرا�صة:

و�سف  اإىل  تهدف  حيث  التحليلية  الو�سفية  الدرا�سات  اإىل  الدرا�سة  هذه  تنتمي 
اجتاهات طالب املدار�ض الثانوية نحو الأنرتنت وحتليلها. وتعد الدرا�سات الو�سفية من 
اأكرث الدرا�سات مالءمة للواقع الجتماعي وخ�سائ�سه، فهي متثل اللبنة الأوىل نحو بناء 
الفهم لهذا الواقع نظرًا لأنها متكنت من الإحاطة بكل اأبعاد هذا الواقع وجوانبه ب�سورة 
دقيقة )جاب اهلل، 2001م(. وميثل مو�سوع الدرا�سة واأهدافها جانبًا مهمًا يف اختيار 
منهج الدرا�سة وو�سائل واأ�ساليب جمع البيانات املتعلقة بها، وحيث اإن الدرا�سة و�سفية 
فهي تعتمد على املنهج الو�سفي الذي يهتم بالظاهرة كما توجد يف الواقع وو�سفها و�سفًا 
دقيقًا، ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا اأو كميًا، بحيث يوؤدي ذلك للو�سول اإىل فهم عالقات هذه 

الظاهرة مع غريها من الظواهر ) عبيدات، 1987م(.
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ثانيًا: جمتمع وعينة الدرا�صة:
العربية  باململكة  الثانوية مبنطقة ع�سري  الدرا�سة يف طالب املدار�ض  متثل جمتمع 
الثانوية  ال�سعودية، حيث مت اختيار ع�سر مدار�ض كعينة ع�سوائية ب�سيطة من املدار�ض 
خم�ض منها من مدينة اأبها، وخم�ض مدار�ض اخرى من حمافظة خمي�ض م�سيط، وتكونت 
الثانوي  الثالث  ال�سف  من  ع�سوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  طالٍب   )100( من  العينة 
من كل مدر�سة، ليبلغ العدد الإجمايل للعينة )1000( طالٍب، وقد بلغ عدد ال�ستبانات 
مت  فقد  املتبقية  ال�ستبانات  اأما  ا�ستبانة،   )854( اإح�سائيًا  حتليلها  مت  والتي  املكتملة 
ا�ستبعادها نظرًا لعدم اكتمالها من قبل الطالب. ومتثل ن�سبة ال�ستبانات املكتملة اإىل 

اجمايل عينة الدرا�سة )85.4%(، وهي ن�سبة ممثلة ملجتمع الدرا�سة.
ثالثًا: اأداة الدرا�صة: 

     مت اإعداد اأداة الدرا�سة، والتي متثلت يف " ا�ستبانة النرتنت واآثاره  الجتماعية 
وبع�ض  ال�سابقة،  والبحوث  النظري  الإطار  على  الطالع  بعد  الباحث،  قبل  من   "
واآثاره  الإنرتنت  ا�ستخدام  مدى  لقيا�ض  اأُعدت  التي  والأجنبية(  املقايي�ض)العربية 
الجتماعية مثل: )عبده، 2005م؛ جالل وحممد، 2005م؛ ربيع، 2003م(. ومت ح�سر 

مكونات "ا�ستبانة الإنرتنت واآثاره الجتماعية" يف املحاور التالية:

اأوًل: البيانات الأولية:
يحتوي هذا املحور من ال�ستبانة على بع�ض البيانات ال�سخ�سية مثل: مقر املدر�سة 
التي يدر�ض بها الطالب، نوع ال�سف الذي يدر�ض به، الدخل ال�سهري لالأ�سرة، املوطن 
باملنزل، وجود جهاز  الإنرتنت  اآيل وخدمة  اأجهزة حا�سب  ال�سكن، وجود  نوع  الأ�سلي، 
حا�سب اآيل حممول ) لب توب (، ا�ستخدام الإنرتنت من خالل الأجهزة اللوحية ) الآي 

باد والآي فون (، وال�ساعات امل�ستغرقه يف ا�ستخدام النرتنت يف اليوم.

ثانيًا: ا�صتخدامات الطالب لالإنرتنت:
مثل:  العبارات  بع�ض  خالل  من  بالإنرتنت  الطالب  عالقة  اإىل  املحور  هذا  ي�سري 

اأهمية ا�ستخدام الإنرتنت، 
الإنرتنت،  ب�سفحات  الواردة  امل�سطلحات  تف�سري  الإنرتنت،  مع  بحرفية  التعامل 
التخل�ض من ال�سعور بالوحدة عند ا�ستخدام الإنرتنت، ن�سيان امل�سكالت عند ا�ستخدام 
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الإنرتنت، الرتدد كثريًا قبل ا�ستخدام الإنرتنت، تف�سيل مواقع الألعاب على الإنرتنت، 
بالربيد  التعامل  الإنرتنت،  ل�ستخدام  نظرًا  والنف�سية  الجتماعية  امل�سكالت  زيادة 
الإليكرتوين مع الزمالء، �سوؤال الأ�سدقاء عن كيفية ا�ستخدام الإنرتنت نتيجة خلربة 
الطالب، التعر�ض للخداع من قبل اأفراد اأو موؤ�س�سات اأو غريهم عرب الإنرتنت، احلر�ض 
على فتح الربيد الإلكرتوين مبجرد دخول  املنزل، دور الإقبال الكثري على الإنرتنت يف 

ان�سغال الطالب عن الأ�سرة.

ثالثًا: مزايا الأنرتنت:
ي�سري هذا املحور اإىل مزايا الأنرتنت من خالل جمموعة من العبارات مثل: اعتبار 
مع  �سداقات  تكوين  جديد،  كل  متابعة  احلديثة،  الت�سال  و�سائل  اأهم  من  الإنرتنت 
تعرف  الآخرين،  لدى  عّما  املعلومات  زيادة  التعلم،  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الآخرين 
من  الكثري  على  احل�سول  الأ�سدقاء،  مع  والتجارب  اخلربات  تبادل  العامل،  ثقافات 
املدح والثناء نظرًا للمهارة يف الأنرتنت. حت�سن اللغة الجنليزية، ا�ستثمار وقت الفراغ، 
التعامل مع املقررات الدرا�سية، اإعداد بع�ض املو�سوعات لالإذاعة املدر�سية، احل�سول 

على الكثري من اخلدمات )كالت�سوق واحلجز لل�سفر والتوا�سل مع الآخرين(.

رابعًا: عيوب الأنرتنت:
الكبري  ال�ستخدام  بع�ض عيوب  اإىل  التالية  العبارات  املحور من خالل  ي�سري هذا 
الزمالء  عن  والبتعاد  النطواء  والأقارب،  الأ�سرة  اأفراد  عن  البتعاد  مثل:  لالإنرتنت 
والأ�سدقاء، قلة النوم لياًل، ال�سعور بال�سيق والنزعاج عند البتعاد عن الإنرتنت، زيادة 
ا�ستخدام  على  الدمان  الأ�سابع،  يف  باآلم  ال�سعور  يوم،  بعد  يومًا  الأنرتنت  ا�ستخدام 
الأنرتنت، م�ساهدة اأفالم القتل والعنف وتنميتها لجتاه العنف لدى الطالب، ال�سعور باأن 
احلياة بدون الإنرتنت مملة وتت�سم بالرتابة، م�ساهدة بع�ض الأفالم الإباحية، انخفا�ض 
التح�سيل الدرا�سي، الك�سل يف امل�سي وممار�سة الريا�سة، ت�سايق اأفراد الأ�سرة من كرثة 
ال�ستخدام لالإنرتنت والنطواء والعزلة عنهم، قلة امل�ساركة يف املنا�سبات الجتماعية، 
اأداء  التخلف عن  املادية،  التكلفة  بالكثري من الإجهاد والتعب،  ال�سعور  الب�سر،  �سعف 
ال�سالة يف امل�سجد، الرتدد يف م�ساعدة الأ�سرة وتاأدية طلباتها، الندم وعذاب ال�سمري 
لال�ستخدام ال�سيء لالإنرتنت، النفالت الأخالقي نتيجة عقد ال�سداقات بني الفتيان 
العنف،  على  التي حتث  املواقع  اإىل  الدخول  نتيجة  املتطرفة  بالأفكار  التاأثر  والفتيات، 
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الدخول يف عامل اجلرمية نتيجة ال�ستخدام ال�سيء لالإنرتنت، عدم القدرة على تكوين 
عالقات اجتماعية �سوية، التق�سري يف الواجبات مع اجلريان واأبناء احلي الذي يعي�ض 

فيه الطالب، عدم امل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي.

خام�صًا: اأ�صاليب تر�صيد ا�صتخدام الأنرتنت  واحلد من اآثاره ال�صلبية:
ا�ستخدام  تر�سيد  على  امل�ساعدة  الأ�ساليب  من  جمموعة  على  املحور  هذا  يحتوي 
الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية مثل: تنمية الوازع الديني، تعزيز الرقابة الذاتية لدى 
الأبناء، املتابعة امل�ستمرة لالأبناء، ح�سن اختيار الأ�سدقاء الذين يتم التعامل معهم من 
خالل الإنرتنت، قيام الأ�سرة بتنظيم ا�ستخدام الأبناء لالإنرتنت، حتديد مواعيد منا�سبة 
ل�ستخدام الإنرتنت يف املقاهي، مراقبة اأماكن تقدمي خدمة الأنرتنت )كاملقاهي( من 
دورات  امل�ساركة يف  �سلبية،  اآثارًا  تعك�ض  التي  املواقع  املعنية، حجب  الدولة  اأجهزة  قبل 
وور�ض عمل حول ال�ستخدام الأمثل لالإنرتنت، ا�ستثمار وقت الفراغ يف اأن�سطة اجتماعية 
وثقافية غري الأنرتنت، احلر�ض على ا�ستخدام الأنرتنت يف اجلوانب التي تعود بالنفع 
امل�سوؤولية  تنمية  اجليدة،  والهوايات  تخ�س�ض  لتعزيز  الإنرتنت  ا�ستخدام  والفائدة، 
يف  ت�سهم  والتي  واملدر�سة  وامل�سجد  الإعالم  و�سائل  يف  التوعوية  الربامج  الجتماعية، 
ال�ستخدام الإيجابي، ال�سرتاك يف النوادي الريا�سية والجتماعية، امل�ساركة يف العمل 

التطوعي يف املجتمع، احلاق الطالب  بربامج التميز والبداع )مثل: موهبة(.
بالإ�سافة  ال�سابقة،  املحاور  من  كل حمور  تقي�ض  التي  العبارات  �سياغة  متت  وقد 
ملجموعة من الأ�سئلة التي تقي�ض مدى توافر عوامل ا�ستخدام الإنرتنت ودرجة ا�ستخدامه، 
وللتاأكد من �سالحية املقيا�ض، مت عر�سه على جمموعة من املُحكمني املتخ�س�سني، ومت 

تطبيقه على العينة ال�ستطالعية، وذلك من خالل الإجراءات التالية: 
  )1( ح�صاب �صدق ال�صتبانة: ومت بطريقتني هما:

ملكونات  الإجرائية  والتعريفات  ال�ستبانة،  عر�ض  مت  حيث  املحكمني:  �سدق  اأ- 
الجتماع  علم  املتخ�س�سني يف  امل�ساركني  والأ�ساتذة  الأ�ساتذة  من  على)5(  ال�ستبانة 
بالإ�سافة  العبارات،  بع�ض  �سياغة  تعديل  مت  اآرائهم  �سوء  ويف  الرتبوي،  النف�ض  وعلم 

حلذف بع�ض العبارات التي مل حتقق ن�سبة اتفاق ت�سل اإىل )80%( فاأكرث.
ال�ستطالعية:  العينة  على  التحكيم(  بعد  �سورتها  )يف  ال�ستبانة  تطبيق  مت   - ب 
�سدق  من  التحقق  ومت  واأ�سئلتها،  ال�ستبانة  عبارات  جميع  �سياغة  و�سوح  من  للتحقق 
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عبارة  كل  بني  الرتباط  معامل  ح�ساب  خالل  من  لال�ستبانة  الأربعة  املكونات  عبارات 
بني            الرتباط  معامالت  جميع  وتراوحت  اإليه،  تنتمي  الذي  للمكون  الكلية  والدرجة 
)0.62 و 0.78( وجميعها دالة اإح�سائيًا مما يدل على �سدق عبارات كل مكون من 

مكونات ال�ستبانة الأربعة.
)2( ح�صاب ثبات ال�صتبانة: مت ح�صاب ثبات ال�صتبانة بطريقتني على النحو التايل:
درجات  بني  الرتباط  معامالت  ح�ساب  مت  وفيها  الداخلي(:  )الت�صاق  الأوىل 
معامالت  جميع  اأن  ووجد  اإليها،  تنتمي  التي  للمحاور  الكلية  والدرجات  العبارات، 
ثبات  على  يدل  وهذا   ،)0.78 ��� )انح�سرت بني0.60  اإح�سائيًا  دالة  كانت  الرتباط 

جميع مفردات ال�ستبانة، وهو ما يتطابق مع اإجراءات ال�سدق ال�سابقة. 
بطريقة )يف حال  األفا  معامل  فيها ح�ساب  ومت  األفا كرونباخ(:  معامالت  الثانية) 
حذف درجة العبارة(، وانح�سرت بني )0.621 ��� 0.823( وكانت قيم معامالت األفا 
لكل عبارات كل مكون من مكونات ال�ستبانة اأقل من معامل األفا العام للمكون الذي تنتمي 
اإليه، وهذا يدل على: ثبات جميع عبارات مكونات ال�ستبانة؛ حيث كانت قيم معامل األفا 

يف حالة حذف كل عبارة من املكون الذي تنتمي اإليه اأقل من معامل األفا العام للمكون. 

رابعًا: حدود الدرا�صة:
ل�ستخدام  الجتماعية  التاأثريات  خالل  من  للدرا�سة  املو�سوعية  احلدود  تتحدد 
تتحدد  حني  يف  الثانوية،  املدار�ض  طالب  يف  الب�سرية  احلدود  تتحدد  بينما  الإنرتنت، 
العربية  باململكة  اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري  املكانية مبدينة  احلدود 
ال�سعودية، اأما احلدود الزمانية فكانت يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 

)1434/1433ه���(.

خام�صًا: اجراءات الدرا�صة:
املدار�ض . 1 طالب  من  والأ�سا�سية(  )ال�ستطالعية،  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت 

الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري.
اأعد الباحث ا�ستبانة الدرا�سة ومت ح�ساب الثبات وال�سدق لها قبل ال�سياغة . 2

النهائية، وقبل التطبيق على العينة الأ�سا�سية.
الف�سل . 3 يف  الأ�سا�سية  البحث  عينة  اأفراد  جميع  على  ال�ستبانة  الباحث  طبق 
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الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1433/ 1434ه���.
والنحراف . 4 املتو�سط احل�سابي  با�ستخدام  اإح�سائيًا  البحث  نتائج  مت معاجلة 

."SPSS" املعياري، با�ستخدام حزمة الربامج الإح�سائية
مت �سياغة النتائج ومناق�ستها يف �سوء الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة.. 5
التو�سيات . 6 من  جمموعة  الباحث  قدم  ونتائجها  الدرا�سة  اإجراءات  �سوء  يف 

واملقرتحات.

�صاد�صًا: فرو�س الدرا�صة:
    يف �سوء البحوث والدرا�سات ال�سابقة، والتعقيب عليها ميكن �سياغة الفرو�ض 

على النحو التايل:
ي�ستخدم طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة . 1

ع�سري النرتنت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الطالب.
مبدينة . 2 الثانوية  املدار�ض  طالب  ل�ستخدام  اإيجابية  اجتماعية  تاأثريات  توجد 

اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري لالأنرتنت من وجهة نظر الطالب.
توجد تاأثريات �سلبية ل�ستخدام طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة . 3

وجهة  من  الجتماعية  حياتهم  على  لالأنرتنت  ع�سري  مبنطقة  م�سيط  خمي�ض 
نظر الطالب.

توجد جمموعة من الو�سائل التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت، . 4
اأبها وحمافظة  الثانوية مبدينة  املدار�ض  ال�سلبية لدى طالب  اآثاره  واحلد من 

خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري من وجهة نظر الطالب.

البيانات الأولية لعينة الدرا�صة:
وقبل عر�ض نتائج الدرا�سة، يعر�ض الباحث نتائج البيانات الأولية لعينة الدرا�سة، 

وبع�ض ت�ساوؤلت ال�ستبانة، ونتائجها مو�سحة يف اجلدول التايل: 
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جدول )1(
 البيانات الأولية لعينة الدرا�صة

ال�صتجابةالبدائلاملتغري
الن�صبةالتكرار

40247.1اأبهامكان املدر�سة
45252.9خمي�ض م�سيط

21124.7ثالث ثانوي �سرعيال�سف الدرا�سي
64375.3ثالث ثانوي طبيعي

الدخل ال�سهري لالأ�سرة

11213.1اأقل من 3000 ريال
20423.9من 3000 اإىل اأقل من 6000 ريال
14216.6من 6000 اإىل اأقل من 9000 ريال

39646.4من 9000 ريال فاأكرث

 املوطن الأ�سلي
55665.1مدينة
27632.3قرية
222.6بادية

نوع ال�سكن

33038.6فيال
30135.2�سقة

8510.0بيت �سعبي
13816.2اأخرى

وجود اأجهزة حا�سب اآيل 
باملنزل

77791.0نعم
779.0ل

وجود خدمة الإنرتنت 
باملنزل

73385.8نعم
12114.2ل

متلك جهاز حا�سب اآيل 
حممول 

60671.0نعم
24829.0ل

ا�ستخدام الإنرتنت من 
خالل الأجهزة اللوحية  

)الآي باد والآي فون(

58368.3نعم
27131.7ل
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ال�صتجابةالبدائلاملتغري
الن�صبةالتكرار

عدد ال�ساعات امل�ستغرقة 
يف ا�ستخدام النرتنت يف 

اليوم

22426.3�ساعة واحدة
21124.7�ساعتان

14316.7ثالث �ساعات   
799.3اأربع �ساعات   

18321.4خم�ض �ساعات فاأكرث
141.6مل يتم ال�ستجابة

يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن عدد الطالب الذين يقع مقر مدار�سهم الثانوية 
مبدينة اأبها يكاد يت�ساوى مع عدد الطالب الذين يقع مقر مدار�سهم الثانوية مبحافظة 
خمي�ض م�سيط. واأن ن�سبة عدد الطالب الذين يدر�سون بال�سف الثالث الثانوي �سرعي 
بال�سف  يدر�سون  الذين  الطالب  عينة  متثل  بينما  تقريبًا،  الدرا�سة  عينة  ربع  ت�ساوي 
الثالث الثانوي طبيعي قرابة ثالثة اأرباع عينة الدرا�سة، وقد يرجع ذلك اإىل عدم توفر 

التخ�س�ض ال�سرعي يف بع�ض املدار�ض الثانوية.
كما يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن اأعلى ن�سبة من طالب عينة الدرا�سة من 
بلغت )%46.4(  بن�سبة  فاأكرث(  يبلغ )9000 ريال  الذي  ال�سهري لالأ�سرة  الدخل  ذوي 
لالأ�سرة  ال�سهري  الدخل  لذوي  ن�سبة  اأقل  كانت  بينما  الدرا�سة  عينة  ن�سف  قرابة  اأي 
الذي يبلغ )اأقل من 3000 ريال( بن�سبة بلغت )13.1%(. واأن قرابة ثلثي عينة الدرا�سة 
موطنهم الأ�سلي املدينة بن�سبة بلغت )65.1%(، وتلتها عينة الدرا�سة ممن كان موطنهم 
الأ�سلي القرية بن�سبة )32.3%(، بينما بلغت ن�سبة الطالب �ساكني البادية اأقل ن�سبة 

وبلغت )%2.6(. 
وكانت اأكرب ن�سبة من طالب عينة الدرا�سة ي�سكنون يف فلل بن�سبة بلغت )%38.6(، 
تالها يف الرتتيب الطالب الذين ي�سكنون يف �سقق بن�سبة بلغت )35.3%( ثم الطالب 
الذين ي�سكنون يف اأماكن اأخرى مثل الإيجار بن�سبة بلغت )16.2%(، بينما جاءت ن�سبة 
الطالب الذين ي�سكنون يف بيوت �سعبية اأقل ن�سبة وبلغت )10.0%(. يت�سح من نتائج 
اجلدول ال�سابق اأن اأكرث من )90%( من عينة الدرا�سة يوجد لديهم اأجهزة حا�سب اآيل 
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باملنزل  اآيل  حا�سب  اأجهزة  لديهم  يوجد  ل  الذين  الطالب  ن�سبة  كانت  بينما  باملنزل، 
)9.0%(. واأن اأكرث من ثلثي عينة الدرا�سة يوجد لديهم خدمة الإنرتنت باملنزل بن�سبة 
الإنرتنت  خدمة  لديهم  يوجد  ل  الذين  الطالب  ن�سبة  كانت  بينما   ،)%85.8( بلغت 

باملنزل )%14.2(.
وتظهر نتائج اجلدول ال�سابق اأن اأكرث من ثلثي عينة الدرا�سة ميتلكون جهاز حا�سب 
اآيل حممول ) لب توب ( بن�سبة بلغت )71.0%(، بينما كانت ن�سبة الطالب الذين ل 
ميتلكون جهاز حا�سب اآيل حممول )29.0%(. يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن اأكرث 
من ثلثي عينة الدرا�سة ي�ستخدمون الإنرتنت من خالل الأجهزة اللوحية )الآي باد والآي 
فون( بن�سبة بلغت )68.3%(، بينما كانت ن�سبة الطالب الذين ل ي�ستخدمون الإنرتنت 
من خالل الأجهزة اللوحية )الآي باد والآي فون(  )31.7%(. واأن اأكرب ن�سبة من طالب 
بلغت  بن�سبة  اليوم  يف  الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  واحدة  �ساعة  ي�ستغرقون  الدرا�سة  عينة 
)26.3%(، تالها يف الرتتيب الطالب الذين ي�ستغرقون �ساعتني يف ا�ستخدام الإنرتنت 
يف اليوم بن�سبة بلغت )24.7%(، لي�سبح اإجمايل من ي�ستخدمون النرتنت ملدة �ساعة 
و�ساعتني اأكرث من ن�سف العينة بن�سبة بلغت )51%(، بينما جاءت ن�سبة الطالب الذين 
وجاءت   ،)%21.4( اليوم  يف  الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  فاأكرث  �ساعات  حم�ض  ي�ستغرقون 
ن�سبة الطالب الذين ي�ستغرقون اأربع �ساعات يف ا�ستخدام الإنرتنت يف اليوم باأقل ن�سبة 

وبلغت )%9.3(. 

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
نتائج الفر�س الأول:

ين�ض الفر�ض الأول على اأنه "ي�ستخدم طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة 
خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري النرتنت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الطالب". ولختبار 
�سحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث املتو�سطات والنحرافات املعيارية، وذلك لتحديد 
مدى حتقق عبارات حمور ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت. واجلدول التايل يو�سح النتائج:

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



132

جدول )2(

املتو�صطات والنحرافات املعيارية لعبارات مكون ا�صتخدام الطالب لالإنرتنت.

النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

1مرتفع2.630.56ُيعد ا�ستخدام الإنرتنت مهم جدًا بالن�سبة يل.1
2متو�سط2.290.65اأ�ستطيع التعامل بحرفية مع الإنرتنت. 2
4متو�سط2.120.70اأ�ستطيع تف�سري امل�سطلحات الواردة ب�سفحات الإنرتنت.3
3متو�سط2.250.76اأتخل�ض من �سعوري بالوحدة عند ا�ستخدامي الإنرتنت.4
5متو�سط2.000.79اأن�سى م�سكالتي عندما ا�ستخدم الإنرتنت.5
11منخف�ض 1.490.67اأتردد كثريًا قبل ا�ستخدام الإنرتنت.6
9منخف�ض 1.640.74ُتعد مواقع الألعاب على الإنرتنت اأكرث املواقع املف�سلة اإىل نف�سي.7

تزيد م�سكالتي الجتماعية والنف�سية نظرًا 8
12منخف�ض 1.480.67ل�ستخدامي الإنرتنت.

اأتعامل مع كثري من زمالئي بالربيد الإلكرتوين 9
7متو�سط1.900.82اخلا�ض بي على الإنرتنت.

ي�ساألني الكثري من اأ�سدقائي عن كيفية ا�ستخدام 10
6متو�سط1.980.74الإنرتنت نتيجة خلربتي يف هذا املجال.

13منخف�ض 1.340.64اأتعر�ض للخداع من قبل اأفراد اأو موؤ�س�سات اأو غريهم عرب الإنرتنت.11

اأحر�ض على الطالع اأو فتح بريدي الإلكرتوين قبل اأي 12
8متو�سط1.740.78�سيء اآخر مبجرد دخويل اإىل املنزل.

10منخف�ض 1.620.74يوؤدي ان�سغال اأ�سرتي عني اإىل اإقبايل على الإنرتنت كثريًا.13
متو�سط 1.880.36مكون ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت ككل

* من )1( اإىل اأقل من )1.66(= مهمة بدرجة منخف�سة.       
 - من )1.66( اإىل اأقل من )2.33(= مهمة بدرجة متو�سطة.  

- من )2.33( اإىل )3.00(= مهمة بدرجة مرتفعة.
يت�صح من اجلدول ال�صابق ما يلى:

"ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت" حتققًا هي العبارة الأوىل . 1 اأكرث عبارات مكون 
بالن�سبة يل" مبتو�سط ح�سابي )2.63(  مهمًا جدًا  الإنرتنت  ا�ستخدام  "ُيعد 
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مع  بحرفية  التعامل  "اأ�ستطيع  الثانية  العبارة  يليها  مرتفعة،  بدرجة  وحتققت 
الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي )2.29( وحتققت بدرجة متو�سطة، يليها العبارة 
الإنرتنت" مبتو�سط  ا�ستخدامي  بالوحدة عند  �سعوري  " اأتخل�ض من  الرابعة 
"اأ�ستطيع  الثالثة  العبارة  يليها  متو�سطة،  بدرجة  وحتققت   )2.25( ح�سابي 
الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي )2.12(  الواردة ب�سفحات  تف�سري امل�سطلحات 

وحتققت بدرجة متو�سطة.  
الثالثة . 2 العبارة  لالإنرتنت" حتققًا هي  الطالب  "ا�ستخدام  اأقل عبارات مكون 

ع�سر " يوؤدي ان�سغال اأ�سرتي عني اإىل اإقبايل على الإنرتنت كثريًا" وجاءت يف 
الرتتيب العا�سر مبتو�سط )1.62( وحتققت بدرجة منخف�سة،  يليها العبارة 
ال�ساد�سة " اأتردد كثريًا قبل ا�ستخدام الإنرتنت" وجاءت يف الرتتيب احلادي 
 " الثامنة  العبارة  يليها  منخف�سة،  بدرجة  وحتققت   )1.49( مبتو�سط  ع�سر 
تزيد م�سكالتي الجتماعية والنف�سية نظرًا ل�ستخدامي الإنرتنت" وجاءت يف 
الرتتيب الثاين ع�سر مبتو�سط )1.48( وحتققت بدرجة منخف�سة،، ثم العبارة 
احلادية ع�سرة يف الرتتيب الأخري "اأتعر�ض للخداع من قبل اأفراد اأو موؤ�س�سات 
اأو غريهم عرب الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي )1.34( وحتققت بدرجة منخف�سة.

كان متو�سط مكون "ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت ككل" ي�ساوي )1.88( ويعني . 3
حتقق ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت بدرجة متو�سطة.

املدار�ض  طالب  "ي�ستخدم  وهو  الأول  الفر�ض  حتقق  يت�سح  ال�سابقة  النتائج  من 
الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري النرتنت بدرجة متو�سطة"؛ 
حيث اأظهرت نتائج اجلدول ال�سابق اأن ا�ستخدام الإنرتنت لدى طالب املدار�ض الثانوية 
مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري حتقق بدرجة مهمة، يف حني حتقق 
Ha- )بدرجة غري مهم يف عبارات اأخرى، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من 
 meed, 2011; Liu and Larose, 2008( والتي اأ�سارت اإىل اأن م�ستوى ا�ستخدام الإنرتنت 
لدى املراهقني ال�سباب متو�سط. ويرى الباحث اأن حتقق الفر�ض الأول للدرا�سة قد يرجع 
اإىل اأن طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري يرون 
اأهمية ا�ستخدام النرتنت يف توا�سلهم مع زمالئهم، اإل اأن م�ستوى ا�ستخدام الإنرتنت 
الإنرتنت  اعتبارهم  اإىل  يعود  ورمبا  جدًا،  مهم  بدرجة  يتحقق  ومل  مهم  بدرجة  حتقق 

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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الفرتة  هذه  خالل  لتحقيقها  ي�سعون  التي  الأهداف  لهم  حتقق  التي  الو�سائل  كاإحدى 
العمرية من حياتهم، ووجود و�سائل اأخرى مثل التوا�سل مع الزمالء وا�ستخدام الربامج 
اإليه وهذا ما يف�سر من  اأكرث �سهولة يف حتقيق ما ي�سعون  احلديثة من خالل اجلوالت 
خالل ا�ستجاباتهم على مدى اأهمية الإنرتنت لهم حيث كانت هذه العبارة الأعلى اأهمية 
لديهم؛ يف حني اأظهرت ا�ستجاباتهم على معظم العبارات مثل "اأحر�ض على الطالع اأو 
فتح بريدي الإلكرتوين قبل اأي �سيء اآخر مبجرد دخويل اإىل املنزل" و "ي�ساألني الكثري 
من اأ�سدقائي عن كيفية ا�ستخدام الإنرتنت نتيجة خلربتي يف هذا املجال" م�ستوى اأقل 
من الأهمية، وهو ما يعني توافر و�سائل تكنولوجية اأخرى حديثة قد تدفعهم اإىل الهتمام 
بها اأكرث من الإنرتنت لأنها اأ�سرع واأ�سهل يف حتقيق ما ي�سبون اإليه. وهذه النتيجة اأكدتها 
درا�سة )Liu and Larose, 2008( من اأن الطالب ي�سعون ل�ستخدام التكنولوجيا بناًء 
على مدى حتقيقها لر�ساهم عن احلياة ب�سفة عامة اأو حياتهم الدرا�سية ب�سفة خا�سة، 

اأي اأن الأ�سا�ض هو مدى فاعلية حتقيق ما ي�ستخدمه فيما ي�سبو اإليه.
نتائج الفر�س الثانى:

ين�ض الفر�ض الثانى على اأنه "توجد تاأثريات اجتماعية اإيجابية ل�ستخدام طالب 
املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري لالأنرتنت من وجهة 
نظر الطالب". ولختبار �سحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث املتو�سطات والنحرافات 
ل�ستخدام  الإيجابية  التاأثريات  حمور  عبارات  حتقق  مدى  لتحديد  وذلك  املعيارية، 

الطالب لالإنرتنت. واجلدول التايل يو�سح النتائج:
جدول )3(

 املتو�صطات والنحرافات املعيارية لعبارات حمور التاأثريات الإيجابية ل�صتخدام الطالب لالإنرتنت.

النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

اأ�ستطيع تكوين �سداقات مع اآخرين يف جميع اأنحاء 1
2مرتفع2.400.74العامل من خالل ا�ستخدام الإنرتنت.

1مرتفع2.580.60ميكنني تعرف ثقافات العامل من خالل الإنرتنت.2
5مرتفع2.330.71اأتبادل خربات وجتارب الإنرتنت مع اأ�سدقائي.3

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

اأح�سل على الكثري من املدح والثناء نظرًا ملهارتي 4
8متو�سط1.900.75يف ا�ستخدام الإنرتنت.

4متو�سط2.310.70اأ�ستثمر وقت فراغي يف ا�ستخدام الإنرتنت.5

اأ�ستفيد من ا�ستخدامي لالإنرتنت يف التعامل مع 6
7متو�سط2.160.77مقرراتي الدرا�سية.

اأ�ستفيد من الإنرتنت عند اإعداد بع�ض املو�سوعات 7
6متو�سط2.180.81لالإذاعة املدر�سية.

اأح�سل على الكثري من اخلدمات عن طريق الإنرتنت 8
3مرتفع2.400.75)كالت�سوق واحلجز لل�سفر والتوا�سل مع الآخرين(.

متو�سط2.280.44حمور التاأثريات الإيجابية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت.

* من )1( اإىل اأقل من )1.66(= مهمة بدرجة منخف�سة.        
- من )1.66( اإىل اأقل من )2.33(= مهمة بدرجة متو�سطة.  

- من )2.33( اإىل )3.00(= مهمة بدرجة مرتفعة.
يت�صح من اجلدول ال�صابق ما يلى:

اأكرث عبارات مكون "التاأثريات الإيجابية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت" حتققًا . 1
الإنرتنت"  خالل  من  العامل  ثقافات  تعرف  ميكنني   " الثانية  العبارة  هي 
مبتو�سط ح�سابي )2.58( وحتققت بدرجة مرتفعة، يليها  يف الرتتيب الثاين 
اأنحاء  اآخرين يف جميع  تكوين �سداقات مع  " اأ�ستطيع  الأوىل  العبارة  كل من 
الكثري  على  "اأح�سل  الثامنة  الإنرتنت" والعبارة  ا�ستخدام  خالل  من  العامل 
مع  والتوا�سل  لل�سفر  واحلجز  )كالت�سوق  الإنرتنت  طريق  عن  اخلدمات  من 

الآخرين" مبتو�سط ح�سابي )2.40( وحتققتا بدرجة مرتفعة اأي�سًا.  
اأقل عبارات مكون "التاأثريات الإيجابية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت" حتققًا . 2

املو�سوعات  بع�ض  اإعداد  عند  الإنرتنت  من  اأ�ستفيد   " ال�سابعة  العبارة  هي 
ال�ساد�ض مبتو�سط ح�سابي )2.18(،  لالإذاعة املدر�سية" وجاءت يف الرتتيب 
مع  التعامل  يف  لالإنرتنت  ا�ستخدامي  من  "اأ�ستفيد  ال�ساد�سة  العبارة  يليها 
ال�سابع قبل الأخري مبتو�سط ح�سابي  مقرراتي الدرا�سية" وجاءت يف الرتتيب 
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نظرًا  والثناء  املدح  من  الكثري  على  "اأح�سل  الرابعة  العبارة  يليها   )2.16(
الثامن والأخري مبتو�سط  الإنرتنت" وجاءت يف الرتتيب  ا�ستخدام  ملهارتي يف 

ح�سابي )1.90( وحتققت بدرجة متو�سطة.
بدرجة . 3 لالإنرتنت"  الطالب  ل�ستخدام  الإيجابية  "التاأثريات  مكون  حتقق 

متو�سطة مبتو�سط ح�سابي ي�ساوي )2.28(.
اجتماعية  تاأثريات  "توجد  وهو  الثاين  الفر�ض  حتقق  يت�سح  ال�سابقة  النتائج  من 
م�سيط  خمي�ض  وحمافظة  اأبها  مبدينة  الثانوية  املدار�ض  طالب  ل�ستخدام  اإيجابية 
2003م؛  )عمر،  من  كل  درا�سات  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  لالنرتنت"،  ع�سري  مبنطقة 
ا�ستخدام  اإيجابيات  النقري، 2003م( من حيث  Kerr, 2009؛  الوهاب، 1998م؛  عبد 
الإنرتنت يف تكوين بيئات اجتماعية متنوعة، وتكوين بيئات ح�سارية وتوا�سل اجتماعي 

متقدم، واإغناء الثقافة العاملية ككل بقيمها واأخالقياتها الإيجابية.
ويرى الباحث اأن توافر بع�ض الإيجابيات ل�ستخدام النرتنت مثل اإمكانية التوا�سل 
واجلهد  الوقت  وتوفري  متنوعة،  افرتا�سية  بيئات  وت�سكيل  اجتماعية  عالقات  وتكوين 
اأمر  هو  املختلفة،  الجتماعية  للخدمات  لتوفريها  بالإ�سافة  الجتماعي،  التوا�سل  يف 
منطقي ملا يت�سف به الإنرتنت كو�سيلة تكنولوجية حديثة. وتتفق هذه الروؤية مع املنظور 
الجتماعي لروؤية عامل الجتماع الأمريكي )دانيال لرينر( يف نظريته اجتياز املجتمع 
التقليدي والتي ترى اأن و�سائل الإعالم ت�سري اإىل التقم�ض الوجداين وا�ستخدام و�سائل 

الإعالم والذي ي�سهم يف تبني قيم التحديث والبعد عن التقليدية.
نتائج الفر�س الثالث:

ل�ستخدام طالب  �سلبية  اجتماعية  تاأثريات  اأنه"توجد  على  الثالث  الفر�ض  ين�ض 
املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري لالأنرتنت من وجهة 
نظر الطالب". ولختبار �سحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث املتو�سطات والنحرافات 
املعيارية، وذلك لتحديد مدى حتقق عبارات مكون التاأثريات ال�سلبية ل�ستخدام الطالب 

لالإنرتنت. واجلدول التايل يو�سح النتائج:

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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جدول )4(
املتو�صطات والنحرافات املعيارية لعبارات مكون التاأثريات ال�صلبية ل�صتخدام الطالب لالإنرتنت.

النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

اأدى ا�ستخدامي الكثري لالإنرتنت اإىل ابتعادي عن 1
12متو�سط1.790.79اأفراد اأ�سرتي واأقاربي.

اأدى ا�ستخدامي الكثري لالإنرتنت اإىل انطوائي 2
20منخف�ض 1.560.69وابتعادي عن زمالئي واأ�سدقائي.

4متو�سط1.990.78يقل نومي لياًل ب�سبب طول فرتة ا�ستخدامي لالإنرتنت.3
11متو�سط1.810.79اأ�سعر بال�سيق والنزعاج حينما ابتعد عن ا�ستخدام الإنرتنت.4
6منخف�ض1.940.76يتزايد ا�ستخدامي لالإنرتنت يومًا بعد يوم.5

اأرى اأن م�ساهدة اأفالم القتل والعنف يف الإنرتنت 6
7متو�سط1.940.78ينمى لدى الطالب اجتاه العنف.

17متو�سط 1.730.79اأ�ساهد من خالل ا�ستخدامي الإنرتنت بع�ض الأفالم الإباحية.7

اأعتقد اأن حت�سيلي الدرا�سي ينخف�ض نتيجة  كرثة 8
13متو�سط1.770.75ا�ستخدامي لالإنرتنت.

اأ�سبحت  اأكرث ك�ساًل يف امل�سي وممار�سة الريا�سة 9
9متو�سط1.840.78لكرثة ا�ستخدامي  لالإنرتنت.

يت�سايق اأفراد اأ�سرتي من كرثة ا�ستخدامي لالإنرتنت 10
8متو�سط1.860.79وانطوائي وانعزايل عنهم.

تقل م�ساركاتي يف املنا�سبات الجتماعية نظرًا لكرثة 11
19منخف�ض 1.600.75ا�ستخدامي الإنرتنت.

يوؤدي ال�ستخدام الكثري لالإنرتنت اإىل تخلفي عن 12
10متو�سط1.810.77اأداء ال�سالة يف امل�سجد.

اأتردد يف م�ساعدة الأ�سرة وتاأدية طلباتها نتيجة 13
14متو�سط1.750.75ل�ستخدامي الكثري لالإنرتنت.

اأ�سعر بالندم وعذاب ال�سمري ب�سبب ا�ستخدامي 14
5متو�سط1.980.81ال�سيء لالإنرتنت.

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

اأرى اأن عقد ال�سداقات بني الفتيان والفتيات من 15
1مرتفع2.350.76خالل الإنرتنت يوؤدي اإىل النفالت الأخالقي.

اأرى اأن الدخول اإىل املواقع التي حتث على العنف 16
2متو�سط2.200.74يوؤدي اإىل التاأثر بالأفكار املتطرفة.

اأرى اأن ال�ستخدام ال�سيء لالإنرتنت يوؤدي اإىل 17
3متو�سط2.140.77الدخول يف عامل اجلرمية.

اأ�سعر اأن كرثة ا�ستخدامي لالإنرتنت جتعلني غري 18
16متو�سط1.740.77قادر على تكوين عالقات اجتماعية �سوية.

كرثة ا�ستخدامي لالإنرتنت جتعلني مق�سرًا يف 19
15متو�سط1.750.76واجباتي مع اجلريان واأبناء احلي الذي اأعي�ض فيه.

كرثة ا�ستخدامي لالإنرتنت جتعلني ل اأ�ساهم يف 20
18متو�سط1.690.75خدمة جمتمعي املحلي.

متو�سط1.860.41حمور التاأثريات ال�سلبية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت

* من )1( اإىل اأقل من )1.66(= مهمة بدرجة منخف�سة.        
- من )1.66( اإىل اأقل من )2.33(= مهمة بدرجة متو�سطة.  

- من )2.33( اإىل )3.00(= مهمة بدرجة مرتفعة.
يت�صح من اجلدول ال�صابق ما يلى:

اأكرث عبارات مكون "التاأثريات ال�سلبية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت" حتققًا . 1
والفتيات  الفتيان  بني  ال�سداقات  عقد  اأن  "اأرى  ع�سر  اخلام�سة  العبارة  هي 
من خالل الإنرتنت يوؤدي اإىل النفالت الأخالقي" مبتو�سط ح�سابي )2.35( 
اإىل  الدخول  اأن  "اأرى  ع�سر  ال�ساد�سة  العبارة  يليها  مرتفعة،  بدرجة  وحتققت 
املتطرفة" مبتو�سط  بالأفكار  التاأثر  اإىل  يوؤدي  العنف  على  حتث  التي  املواقع 
ح�سابي )2.20( وحتققت بدرجة متو�سطة، يليها العبارة ال�سابعة ع�سر " اأرى 
اأن ال�ستخدام ال�سيء لالإنرتنت يوؤدي اإىل الدخول يف عامل اجلرمية" مبتو�سط 
ح�سابي )2.14( وحتققت بدرجة متو�سطة، يليها العبارة الثالثة " يقل نومي 
 )1.99( ح�سابي  مبتو�سط  لالإنرتنت"  ا�ستخدامي  فرتة  طول  ب�سبب  لياًل 

وحتققت بدرجة متو�سطة.  

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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اأقل عبارات مكون "التاأثريات ال�سلبية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت" حتققًا كان . 2
يف العبارة الع�سرين " كرثة ا�ستخدامي لالإنرتنت جتعلني ل اأ�ساهم يف خدمة 
جمتمعي املحلي" وجاءت يف الرتتيب الثامن ع�سر مبتو�سط ح�سابي )1.69( 
يليها العبارة احلادية ع�سرة " تقل م�ساركاتي يف املنا�سبات الجتماعية نظرًا 
الأخري  وقبل  ع�سر  التا�سع  الرتتيب  يف  وجاءت  الإنرتنت"  ا�ستخدامي  لكرثة 
الكثري  ا�ستخدامي  "اأدى  الثانية  العبارة  تاأتي  ثم  مبتو�سط ح�سابي )1.60(، 
لالإنرتنت اإىل انطوائي وابتعادي عن زمالئي واأ�سدقائي" يف الرتتيب الع�سرين 

والأخري مبتو�سط ح�سابي )1.56( وجميعها حتقق بدرجة منخف�سة.
حتقق مكون "التاأثريات ال�سلبية ل�ستخدام الطالب لالإنرتنت" بدرجة متو�سطة . 3

مبتو�سط ح�سابي ي�ساوي )1.86(.
اجتماعية  تاأثريات  "توجد  وهو  الثالث  الفر�ض  حتقق  يت�سح  ال�سابقة  النتائج  من 
�سلبية ل�ستخدام طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة 
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات كل من )اللحيدان، 1417ه�؛ كاتب،  ع�سري لالأنرتنت"، 
ا�ستخدام  اأن  من   (Kerr, 2009 ؛Reger and Gahm, 2009 �ساهني،1420ه؛  1417ه�؛ 
الإنرتنت ي�ساعد يف اإبعاد امل�ستخدمني عن العامل احلقيقي الذي يعاي�سونه، كما اأنه يوؤدي 

اإىل �سعف البيئات الجتماعية التقليدية والتوا�سل املبا�سر بني اأفراد املجتمع.
�سلبية  اجتماعية  تاأثريات  "توجد  وهو  الثالث  الفر�ض  حتقق  اأن  الباحث  ويرى 
ل�ستخدام طالب املدار�ض الثانوية مبدينة اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري 
ال�سباب  ي�ساعد يف جذب  الأنرتنت  املتوفر داخل  التنوع  اأن  اإىل  يعود  لالأنرتنت"، رمبا 
يتعلق منها بجانب  الثانوية يف ت�سفح حمتوياته وبخا�سة ما  املدار�ض  وبخا�سة طالب 
عقد ال�سداقات بني الفتيان والفتيات من خالل الإنرتنت والذي يوؤدي يف معظم الأحيان 
اأن تكوين جمتمعات افرتا�سية عند ا�ستخدام الإنرتنت  اإىل النحراف الأخالقي، كما 
يوؤدي اإىل �سعف وهدم املجتمعات التقليدية من ال�سداقات والأقارب واجلريان، ويظهر 
واأ�سحاب  والأقارب  واجلريان  الأ�سدقاء  نحو  الواجبات  يف  التق�سري  خالل  من  ذلك 
املكان الذي يعي�ض فيه الطالب، كما اأنه يهدد الكيان والتما�سك الأ�سري داخل املجتمع 

ال�سعودي.

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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يف  لرينر(  )دانيل  اأوردها  التي  النظرية  الفرتا�سات  مع  النتيجة  هذه  وتختلف 
نظريته الذائعة ال�سيت عن اجتياز املجتمع التقليدي حيث اإن هذه النظرية اأو�سحت اأن 
و�سائل الإعالم ومنها الأنرتنت ميكن اأن ت�ساعد يف تبني قيم التحديث والتطور والنمو، 
غري اأن النتيجة الراهنة اأو�سحت اأن لو�سائل الإعالم ول �سيما الإنرتنت دورًا �سلبيًا على 

الكيان الجتماعي وتهديدًا للتما�سك والبناء الأ�سري.
نتائج الفر�س الرابع:

ين�ض الفر�ض الرابع على اأنه"توجد جمموعة من الو�سائل التي ميكن من خاللها 
تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية لدى طالب املدار�ض الثانوية مبدينة 
اأبها وحمافظة خمي�ض م�سيط مبنطقة ع�سري من وجهة نظر الطالب". ولختبار �سحة 
هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث املتو�سطات والنحرافات املعيارية، وذلك لتحديد مدى 
ال�سلبية.  اآثاره  من  واحلد  الإنرتنت  ا�ستخدام  تر�سيد  و�سائل  مكون  عبارات  حتقق 

واجلدول التايل يو�سح النتائج:
جدول )5(

املتو�صطات والنحرافات املعيارية لعبارات مكون و�صائل تر�صيد ا�صتخدام الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�صلبية.

النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

1مرتفع2.780.51تنمية الوازع الديني لدى الطالب.1
4مرتفع2.600.61تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأبناء عند ا�ستخدام الإنرتنت.2
13مرتفع2.440.69املتابعة امل�ستمرة لالأبناء عند ا�ستخدمهم الإنرتنت.3
6مرتفع2.550.65ح�سن اختيار الأ�سدقاء الذين يتم التعامل معهم من خالل الإنرتنت.4
12مرتفع2.450.71قيام الأ�سرة بتنظيم ا�ستخدام الأبناء لالإنرتنت.5
17متو�سط2.220.79حتديد مواعيد منا�سبة ل�ستخدام الإنرتنت يف املقاهي.6

مراقبة اأماكن تقدمي خدمة الأنرتنت )كاملقاهي( من 7
15مرتفع2.360.76قبل اأجهزة الدولة املعنية ب�سكل دوري.

9مرتفع2.540.70حجب املواقع التي تعك�ض اآثارًا �سلبية على م�ستخدمي الإنرتنت.8
16متو�سط2.310.74امل�ساركة يف دورات وور�ض عمل حول ال�ستخدام الأمثل لالإنرتنت.9

11مرتفع2.460.68ا�ستثمار وقت الفراغ يف اأن�سطة اجتماعية وثقافية غري الإنرتنت.10

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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النحراف املتو�صطالعبارةم
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية*

احلر�ض على ا�ستخدام الإنرتنت يف اجلوانب التي تعود 11
3مرتفع2.610.61بالنفع والفائدة على الطالب.

2مرتفع2.620.61ا�ستخدام الإنرتنت لتعزيز تخ�س�ض الطالب وهواياته اجليدة.12
7مرتفع2.540.64تنمية امل�سوؤولية الجتماعية لدى الطالب.13

الربامج التوعوية يف و�سائل الإعالم وامل�سجد واملدر�سة 14
5مرتفع2.550.64والتي ت�سهم يف ال�ستخدام الإيجابي لالإنرتنت.

8مرتفع2.540.65ا�سرتاك الطالب يف النوادي الريا�سية والجتماعية.15
10مرتفع2.480.66م�ساركة الطالب يف العمل التطوعي يف املجتمع.16
14مرتفع2.430.71احلاق الطالب  بربامج التميز والبداع )مثل: موهبة(.17

* من )1( اإىل اأقل من )1.66(= مهمة بدرجة منخف�سة.        
- من )1.66( اإىل اأقل من )2.33(= مهمة بدرجة متو�سطة.  

- من )2.33( اإىل )3.00(= مهمة بدرجة مرتفعة.
يت�صح من اجلدول ال�صابق ما يلى:

اآثاره . 1 من  واحلد  الإنرتنت  ا�ستخدام  تر�سيد  "و�سائل  مكون  عبارات  اأكرث 
ال�سلبية" اأهمية من وجهة نظر عينة الدرا�سة هي العبارة الأوىل "تنمية الوازع 
مرتفعة،  بدرجة  وحتققت   )2.78( ح�سابي  الطالب" مبتو�سط  لدى  الديني 
الطالب  تخ�س�ض  لتعزيز  الإنرتنت  "ا�ستخدام  ع�سرة  الثانية  العبارة  يليها 
وهواياته اجليدة" مبتو�سط ح�سابي )2.62( وحتققت بدرجة مرتفعة، يليها 
التي  الإنرتنت يف اجلوانب  ا�ستخدام  " احلر�ض على  العبارة احلادية ع�سرة 
وحتققت   )2.61( ح�سابي  مبتو�سط  الطالب"  على  والفائدة  بالنفع  تعود 
بدرجة مرتفعة، يليها العبارة الثانية " تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأبناء عند 
ا�ستخدام الإنرتنت" مبتو�سط ح�سابي )2.60( وحتققت بدرجة مرتفعة، يليها 
العبارة الرابعة ع�سر "الربامج التوعوية يف و�سائل الإعالم وامل�سجد واملدر�سة 
والتي ت�سهم يف ال�ستخدام الإيجابي لالإنرتنت" وجاءت يف الرتتيب اخلام�ض 
مبتو�سط ح�سابي )2.55( وبنف�ض املتو�سط كانت العبارة الرابعة "ح�سن اختيار 
الأ�سدقاء الذين يتم التعامل معهم من خالل الإنرتنت" يف الرتتيب ال�ساد�ض 

ولكن بانحراف معياري اأعلى من العبارة اخلام�سة )0.65(. 

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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اأقل عبارات مكون "و�سائل تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية" . 2
"امل�ساركة يف دورات وور�ض عمل حول ال�ستخدام  حتققًا هي العبارة التا�سعة 
الأمثل لالإنرتنت"  مبتو�سط ح�سابي )2.31( وحتققت بدرجة متو�سطة، يليها 
"حتديد مواعيد منا�سبة  ال�سابع ع�سر والأخري  ال�ساد�سة  يف الرتتيب  العبارة 
ل�ستخدام الإنرتنت يف املقاهي" مبتو�سط ح�سابي )2.22( وحتققت بدرجة 

متو�سطة.

من النتائج ال�سابقة يت�سح حتقق الفر�ض الرابع وهو "توجد جمموعة من الو�سائل 
التي ميكن من خاللها تر�سيد ا�ستخدام الإنرتنت واحلد من اآثاره ال�سلبية لدى طالب 
هذه  وتتفق  ع�سري"،  مبنطقة  م�سيط  خمي�ض  وحمافظة  اأبها  مبدينة  الثانوية  املدار�ض 
النتيجة مع كل من )Hameed, 2011؛ النقري، 2003م؛  اخلليفي، 2001م( والتي اأكدت 
الدينية  بالهتمامات  املرتبطة  والتنظيمات  القواعد  من  جمموعة  توافر  اأهمية  على 
والأخالقية، وتنمية الوازع الديني لدى الطالب مبا ي�ساعد على ا�ستخدام هذه التقنية 
الإنرتنت  من  وال�ستفادة  واإنتاجية،  وفاعلية  باإيجابية  والت�سالت  املعلومات  ثورة  من 
ملا فيه م�سلحة امل�ستخدم امل�سلم، واحلد من خماطرها على املجتمع، ويناأى بهم عن 
املخاطر ال�سلبية لالأنرتنت، كما تتما�سى هذه النتيجة مع نظرية حتليل الإطار الإعالمي 
اأن يوؤثر عليهم الأنرتنت من خالل ما يت�سمنه  اأن ال�سباب ميكن  لالأنرتنت والتي ترى 
من اأفكار قد توؤدي بهم اإىل املنفعة اأو ال�سرر ح�سب طريقة ال�ستخدام وال�ستنتاجات 

ال�سمنية للفكرة املحورية التي يتلقاها الفرد من الأنرتنت.

حيث  من  و�سيلة  كاأول  الطالب"  لدى  الديني  الوازع  "تنمية  اأن  الباحث  ويرى 
درجة الأهمية من وجهة نظر عينة الدرا�سة هو اأمر طبيعي، حيث اإن حت�سني الطالب 
بالأخالقيات والقيم الدينية من اأهم الو�سائل يف احلد من خطورة ا�ستخدام الإنرتنت، 
اأنها املوجه له يف حتديد النافع وال�سار منها، وجتعل الطالب دائمًا يف رقابة بني  كما 
املجتمع  �سيما يف  ول  اآخر،  وازع  اأي  اأهمية من  الأكرث  الوازع  بدينه وهو  والتزامه  ذاته 

ال�سعودي ملا يتميز به من ثقافة دينية اإ�سالمية.

اأ�سا�سيًا يف التفاعل الجتماعي بني  اأن الأنرتنت يوؤدي دورًا  ويرى علماء الجتماع 
اأفراد املجتمع، كما اأنه يدعم ثقافة عوملة الإعالم، اإل اأنه خلق عملية ال�سراع الثقايف 

الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طالب املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري باململكة العربية ال�صعودية
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الذي نتج من عدم التوازن بني الخرتاعات املادية من جانب والثقافة املعنوية التقليدية 
لبع�ض ال�سعوب واملجتمعات املحلية )اجلوهري واآخرون، 1992م(.

تو�صيات الدرا�صة:   
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث مبا يلي:

الرتكيز على تنمية الوازع الديني لدى الطالب باعتباره من اأهم و�سائل احلد . 1
من اأخطار ا�ستخدام الإنرتنت لدى طالب املدار�ض الثانوية.

الإنرتنت . 2 ا�ستخدام  تقنني  يف  املجتمع  يرت�سيها  وقوانني  نظم  و�سع  �سرورة 
وبخا�سة لدى ال�سباب من طالب املدار�ض الثانوية.

اأهمية توافر برامج تدريبية لتعريف طالب املدار�ض الثانوية مبعايري تعرف ثقافات . 3
وتكوين �سداقات مع اآخرين من جميع اأنحاء العامل عرب ا�ستخدام الإنرتنت.

تكوين �سداقات . 4 الإنرتنت يف  ا�ستخدام  توعوية مبخاطر  تربوية  برامج  تقدمي 
توؤدي اإىل النفالت الأخالقي، بالإ�سافة لربامج تربوية ملنع العنف والبعد عن 

الأفكار املتطرفة، وجتنب الدخول يف عامل اجلرمية.
تفعيل دور الأ�سرة يف متابعة الأبناء ورقابتهم عند ا�ستخدام الأنرتنت.. 5
بث الرقابة الذاتية لدى الأبناء.. 6
تفعيل دور امل�سجد يف توجيه ال�سباب ملخاطر الأنرتنت.. 7
ت�سجيع طالب املدار�ض الثانوية للم�ساركة يف الأن�سطة الطالبية.. 8
ا�ستثمار اأوقات الفراغ لدى الطالب يف اأعمال مثمرة ومفيدة تعود بالنفع على املجتمع.. 9

املجتمع . 10 على  واأثره  الأنرتنت  خماطر  حول  ميدانية  درا�سات  باإجراء  القيام 
ب�سفة عامة والطالب ب�سفة خا�سة.

يف . 11 وتطبيقها  الإعالم  درا�سة  يف  احلديثة  النظريات  من  ال�ستفادة  �سرورة 
البحوث التطبيقية حول الأنرتنت واآثاره الإيجابية وال�سلبية.

د/ �صعيد بن �صعيد نا�صر حمدان 
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المراجع
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