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الملخص
يتفق الجميع أن شبكة االنترنت أصبحت اليوم ثورة علمية بحد ذاتها نتيجة
وفرة المعارف و المعلومات التي يحصل الفرد عليها من هذه الشبكة ،و حيث أن
استعمال االنترنت من الممارسات الشائعة في وسط الطالب في وقتنا الحاضر .بالتالي
سعت هذه الدراسة لمعرفة آثار استخدام االنترنت علي الطالب المستعملين له وذلك من
جانب التحصيل العلمي ،و التركيز على كل من التأثيرات االيجابية والسلبية و ذلك
باستخدام المنهج الوصفي .استخدم البحاث اداة الدراسة االستبانة اشتملت االستبانة عدد
من المحاور احتوت  26فقرة.
تكونت عينة الدراسة من الطالب في طرابلس ثانوية الفاتح سابقا سنة اولي و ثانية و
ثالثة ثانوي و الذي بلغ عددهم  120طالبا .و بعد جمع االستبانات لم يتحصل البحاث
اال علي  100استبانة لعدم استرجاعها او استكمالها ،و التي تمثلت ما نسبته %83.3
من العينة االصلية .وقد اشارت النتائج على حسب المحاور إلى أن  % 95من الطالب
يتوفر لديهم اشتراك في االنترنت بينما  %5ليس لديهم اشتراك في االنترنت ،و
 %88.6من الطالب يتوفر لديهم اشتراك منزلي في شبكة االنترنت بينما  %11.4ليس
لديهم اشتراك منزلي .و  %70من الطالب يستخدمون الشبكة من  5ساعات فما فوق
بينما  %30يستخدمون الشبكة اقل من  5ساعات ٪ 65 ،من الطالب يستخدمون
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 يستخدمون الهواتف بينما%86.3 و، يستخدمون مواقع عامة%35 مواقع علمية بينما
. يستخدمون جهاز الحاسب%13.7
Abstract
Everyone agrees that the internet has become a scientific
revolution today as a result of the abundance of knowledge and
information that an individual obtains from this network, and that
the use of the Internet is a common practice among students today.
Consequently, this study sought to know the effects of the use of
the Internet on students using it, on the part of educational
attainment, and focus on both positive and negative effects, using
the descriptive approach, using the descriptive approach. The
researchers used the study tool, the questionnaire. The
questionnaire included a number of axes containing 26 items.
The sample of the study consisted of students in Tripoli, which
numbered 120 students. After collecting the questionnaires, the
researchers obtained only 100 questionnaires, as they were not
retrieved or completed, which represented 83.3% of the original
sample. The results indicated, according to the pivots, that 95% of
the students have a subscription to the Internet, 5% do not have a
subscription to the Internet, 88.6% of the students have a home
subscription to the Internet, while 11.4% do not have a home
subscription. And 70% of students use the network from 5 hours or
more while 30% use the network less than 5 hours, 65% of
students use scientific sites while 35% use public sites, 86.3% use
phones while 13.7% use the computer.
المقدمة
 فهي،تعد شبكة اإلنترنت بح ار واسعا ال يمكن أن تقاس أبعاده وال أن تدرك خباياه
تحتوي على ماليين الصفحات الرقمية بما فيها من معلومات ومعرفة في كثير من
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الحقول و غدا العالم قرية صغيرة يسهل فيها التواصل ،فأصبح ال يخلو بيت من هذه
الشبكة والتي يستخدمها الكثير من الناس ،بقصد المعرفة واالطالع والتعلم الذاتي
والتفاعل مع اآلخرين والمشاركة بالمعلومات واآلراء والتجارب (ساري  2005ص .)29
يعتبر االدمان علي االنترنت نوع جديد من انواع االدمان ،حيث يستخدم فيه
المدمن شبكة االنترنت بشكل دائم حيث ينقطع عن الحياة اليومية من واجبات ووظائف
و عالقات اسرية او اجتماعية .ويسيطر علي المدمن سيطرة كاملة ،مما يؤثر سلبا
علي حياة المدمن (ارنوط).2007 ،
هناﻙ مخاﻭﻑ مشﺮﻭعة مﻦ ﺍآلثاﺭ ﺍلسلبية ﺍلتي قد تحدثها .ﻭمع تﺰﺍيﺪ ﺍإلقبال
على شبﻜة ﺍإلنترنت ﻭسوء استخدامها متمثال في قضاء وقت طويل في االبحار فيها،
ظهر ما يسمى

"ﺇﺩماﻥ ﺍإلنترنت" ،كظاهرة ال مجال لتجاهلها

مﻦ قبﻞ الدارسين

والباحثين .ﻭلذا فﺈﻥ هناﻙ ﺍليﻮﻡ العديد مﻦ الدراسات ﻭالمؤتمرات ﺍلعلمية ﻭالدوريات
المنخصصة ،لبحث ﻭﺩﺭﺍسة ﺍآلثاﺭ لسوء استخدام شبﻜة االنترنت( .المركز التربوي
للبحوث واإلنماء) 2016،
مشكلة الدراسة
يشكل الطالب قوة بشرية هائلة تعقد عليها المجتمعات آمالها ،من اجل مستقبل
مشرق .حيث تشير اإلحصاءات أن فئة الطالب من أكثر الفئات استخداما لشبكة
االنترنت ،لذلك فﺈنهم عرضة للتأثر و التأثير بها مما يجعل من الضروري دراسة أثر
شبكة االنترنت عليهم.
أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع
لهذه الدراسة أهمية كبيرة بسبب الموضوع الذي تعالجه ،وهو موضوع استخدام
التكنولوجيا المفرط الذي بات يشكل هاجسا لكثير من فئات المجتمع و ما ينعكس عليه
حقوق الطبع محفوظة
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من آثار سلبية علي فئة الطالب علي وجه التحديد .ولهذا الموضوع أهمية إضافية
بسبب حداثته و ما يبني علي ذلك من قلة المعالجات البحثية العلمية .وقد لخصنا أهمية
الدراسة و أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:


يمكن أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في عدة جهات.



الطالب من أهم الشرائح التي تعقد عليها اآلمال في التقدم واالزدهار .



الكشف عن اآلثار السلبية و األبعاد االيجابية لشبكة االنترنت سيساعد
المؤسسات التربوية في الحد من السلبيات و تعزيز االيجابيات.



حجم زوار االنترنت في تزايد مستمر.



قد تساعد علي إجراء دراسات مشابهة.



المساس المباشر لهذا الموضوع بواقع الناس وحياتهم.

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن اثر االنترنت علي الطالب من جانب التحصيل
العلمي سلبا و ايجابا والذي تضمن التعرف الي:
 .1التعرف على اآلثار السلبية وااليجابية الستخدام االنترنت.
 .2تحديد ساعات استخدام االنترنت.
 .3تحديد الموضوعات الرئيسية التي يستخدمون االنترنت من اجلها.
 .4الظروف التي يلجأ فيها الطالب إلي استخدام االنترنت.
 .5الهدف من استخدام االنترنت من قبل الطالب.
الدراسات السابقة
.1دراسة شاهين( )2014بعنوان :دور األجهزة الذكية في التفكك األسري و انحراف
األحداث
حقوق الطبع محفوظة
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هدفت الدارسة إلى التعرف علي الدور الذي تلعبه األجهزة الذكية بالتفكك األسري
بأبعاده االجتماعية والنفسية والدينية ،وبيان دور األجهزة الذكية علي األحداث من حيث
االنحراف األخالقي و الجنح والجرائم والتعرف على قضية هامة وهي اآلثار السلبية
لألجهزة الذكية .وقد استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي .وتم استخدام عينة
الدارسة من ( )50فردا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين وذوي اإلعاقة منهم
باألسر المتصدعة واألحداث بمؤسسة الربيع لتأهيل األحداث بغزة وخلصت الدارسة إلى
أن لألجهزة الذكية دور في تحويل األزواج إلى أفراد فاقدي إحساس ويقلل من حسهم
بالمسؤولية تجاه أسرهم.
 .2دراسة صمادي ،الطعاني ( )2014بعنوان :أنماط اإلساءة الوالدية كما يدركها
الطالب

و

مستوي

توافقهم

النفسي

في

ضوء

بعض

المتغيرات.

هدفت هذه الدراسة التي أجريت في األردن إلي استقصاء أنماط اإلساءة الوالدية
من وجهة نظر الطالب و مستوي توافقهم النفسي و اثر جنس الطالب و عمره و
المستوي التعليمي لوالديه و مستوي دخل أسرته الشهري فيهما ،وقد اعتمدت الدراسة
المنهج الوصفي باستخدام أداة االستبانة لمجتمع بحث يتألف من ( )575طالب و طالبة
من الصف الثامن األساسي إلي الصف الثاني ثانوي .وتوصلت الدراسة إلي أن الطالب
يتعرضون ألنماط إساءة والدية بشكل متدن ،و مستوي التوافق النفسي لديهم بشكل
مرتفعكما أظهرت النتائج ان الطالب ذوي الفئة العمرية األقل يملكون توافقا نفسيا اكبر
من الطالب ذوي الفئة العمرية األكبر ،و التوافق االجتماعي لإلناث اعلي من الذكور.
.3بحثت دراسة آل سعود ( )2014في العالقة بين تعرض المراهقين لشبكة االنترنت و
بين االغتراب االجتماعي لديهم مع األخذ في االعتبار عدد من المتغيرات ،و استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة بحث ،و طبقت علي عينة من المراهقين
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

5

العدد Volume 22
يوليو July 2020

International
Science and Technology Journal

المجلة الدولية للعلوم والتقنية

السعوديين من الجنسين بلغ عددهم ( )480و قد بينت نتائج الدراسة أن نسبة
( )%88.5من عينة الدراسة يستخدمون شبكة االنترنت ،كما بينت النتائج ان النسبة
األعلى من المراهقين ( )%48.2تستخدم الشبكة أكثر من ثالث ساعات.
تساؤالت الدراسة
 .1ما اآلثار السلبية واآلثار االيجابية الستخدام شبكة االنترنت علي الطالب؟
 .2ما المخاطر المتصلة باستخدام الطالب لشبكة االنترنت؟
 .3ما دور األسرة في توجيه الطالب أثناء استخدام شبكة االنترنت ؟
منهج الدراسة
استخدم البحاث المنهج الوصفي في وصف وتحليل بيانات الدراسة على ضوء
المعلومات المتوافرة في االستبانة.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :تهتم هذه الدراسة بآثار استخدام شبكة االنترنت علي الطالب.
الحدود المكانية :تم إجراء هذه الدراسة في مدينة طرابلس.
عينة الدراسة :
بلغ عدد الطالب الذين وزعت االستبانة عليهم ( )120طالبا ،وتمكن البحاث
من استالم ( )110استبانة بعد تعبئتها من أفراد عينة الدراسة ،إال أنهما الحظتا أن
( ) 10من تلك االستبانات المسلمة لم تكن مكتملة ،فاضطرو إلى عدم إدراجها في عينة
الدراسة .ولم يتحصل البحاث إال على ( )100استبانة ،لذا اعتبر البحاث االستبانات
التي تمت اإلجابة عنها واستالمها كافية وتشكل ( )%83.3من عدد االستبانات
إحصائيا.
الموزعة وهي نسبة مقبولة
ً
حقوق الطبع محفوظة
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شبكة االنترنت
تعد شبكة اإلنترنت أحدث وسيلة إعالمية ،وهي عالمية االنتشار ،سريعة التطور،
وكلمة إنترنت تعني لغويا :ترابط بين الشبكات ،و بعبارة أخري :شبكة الشبكات حيث
يتكون االنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة
من العالم (.الفنتوخ،1999 ،ص)11
و تكمن أهمية شبكة اإلنترنت في سعة انتشارها وسهولة استخدامها ومحتواها
المتنوع ،وتأتي نتاجا للثورة الهائلة في مجال االتصال وتقنية المعلومات التي شهدها
القرن الماضي ،إذ كان لإلنترنت تأثير أكثر من أي وسيلة أخرى في إحداث تغييرات
جذرية ،مست جميع جوانب حياة الناس السياسية و االجتماعية والنفسية واالقتصادية
والتربوية والصحية ،وعمل على تغيير واضح في طبيعة االتصاالت األخرى التي اعتاد
عليها الناس في المجتمع وفي نمط الثقافة السائد بينهم إلى حد الذي يمكن معه القول
أن ثقافة اإلنترنت طغت على تلك الثقافة أو هي في طريقها إلى ذلك ،إذ يشبه بعض
الباحثين التغييرات والتأثيرات التي أحدثها اإلنترنت في حياة الناس وثقافتهم بتلك التي
أحدثها التلفون في مطلع القرن العشرين ،والتلفزيون في مرحلة الخمسينيات والستينيات.
(الشهري.)2012 ،
إدمان الطالب علي االنترنت
من اآلفات البارزة بين الطالب هو اإلدمان على اإلنترنت ،الذي بات شائعاً جداً
في هذه األيام مع التطور التكنولوجي .فما هي أبرز مخاطر إدمان اإلنترنت عند
الطالب؟ سنجيب عن هذا السؤال في هذه الدراسة ،كي يكون األهل أكثر حذ اًر حيال ما
يشهده أوالدهم الطالب من تحديات في الحياة.

حقوق الطبع محفوظة
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مخاطر إدمان الطالب علي االنترنت
من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها الطالب جراء إدمانهم على
اإلنترنت هو التعرض لالبتزاز واالستغالل من قبل بعض األشخاص الذين يستفيدون من
الغطاء االفتراضي لشخصيتهم ،كي يقوموا باستغالل الطالب وحثّهم على القيام ببعض
األمور السيئة والمضرة بهم.
ومن مخاطر إدمان الطالب على شبكة اإلنترنت أنهم يصبحون أكثر انع ازالً عن
العالم الخارجي .فعلى الرغم من أن اإلنترنت هو وسيلة للتواصل مع اآلخرين ،إال أنه
أيضاً سبب واضح لالبتعاد عن الحياة االجتماعية الفاعلة والناشطة التي يجب أن يتمتع
بها الطالب في هذا الس ّن.

كما أن من أبرز سيئات إدمان الطالب على اإلنترنت هي االبتعاد عن الواقع

والتفكير المنطقي ،واالعتماد على ما يفرضه عليهم الواقع االفتراضي عبر هذه الشبكة
فيصبحون أكثر ميالً إلى الهروب من المشاكل في الحياة العلمية لعدم قدرتهم على
مواجهتها .فتتراكم المشاكل من دون أي حلول.
يحد من عطاء الطالب في المجال
هذا باإلضافة إلى أن اإلدمان على االنترنت ّ
العلمي ،فيفتقر حينها إلى االبتكار واإلبداع اللذين يجب أن يتمتع يهما في هذا السن
فيفقد بالتالي هواياته المفضلة وال يشارك في النشاطات التي يحب ،إنما يجلس طوال
اليوم على مواقع اإلنترنت للترفيه عن النفس.
تأثير شبكة اإلنترنت على الطالب
انطالقا من كون شبكة اإلنترنت قد دخلت جميع مجاالت الحياة ،اإلخبارية
والعلمية المتخصصة ،واالقتصادية و االجتماعية والتجارية والمهنية والفكاهية والسياسية
والدينية واإلدارية ،فﺈن هذا قد جعل لها آثار واضحة في نظام االتصال العالمي الجديد،
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية
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فألول مرة في التاريخ أصبح بمقدور أعداد ال حصر لها من البشر التواصل فيما بينهم
بيسر وسهولة ،مستخدمين الصوت والصورة بشكل حي ومباشر مهما بعد المكان،
وبقليل من التكلفة المالية .بل حتى القنوات الفضائية التلفزيونية ،والمجالت الدورية ،
والصحف اليومية

و جل وسائل االتصال االخري قد دخلت ضمن نطاق شبكة

اإلنترنت ،لذلك صارت جامعة لكل الوسائل تقريبا .وهذا ما منحها القدرة الخارقة علي
اختزال المسافات وطي الزمن ،ويزداد أعضاؤها يوما بعد يوم حني نافست بأهميتها
القنوات التلفزيونية ،لكنها تتميز عن التلفزيون بعدة أوجه ،أولها أن الفرد العادي المشترك
في اإلنترنت يتساوى مع أضخم الشركات اإلعالمية في نشر ما يريد ،ال يمنعه مانع،
وال يراقبه رقيب (طيبي ،كنانة .)2006
وتقوم شبكة اإلنترنت بدور مهم بتأثيرها على الطالب سواء أكان سلبيا أم إيجابا،
من خالل ما تعرضه من مضامين موجهة وفتحها آلفاق العالم أمامهم ،وتسهم في بناء
شخصية الطالب وتوسع مداركهم ،وتقوم بﺈغناء عالقاتهم االجتماعية ،وتساهم في
تعميق المقدرة العلمية لديهم ،و ترهف أحاسيسهم و مشاعرهم و أذواقهم و تنمي ثروتهم
اللغوية ،وبذلك فهي تقوم فعليا بدور التنشئة باإلضافة إلى ما تقوم به جهات أخرى في
عملية التنشئة في المجتمع.
التأثير االيجابي
 .1م ّكن اإلنترنت نسبة كبيرة من الطالب من إيجاد فرص العمل من خالل
اإلعالن عنها في مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
 .2اتخاذ بعض الطالب اإلنترنت وسيلة للترويج عن أعمالهم الفنية واإلبداعية ال
سيما أولئك المهتمين في مجال التصميم الجرافيكي ،إذ يمكنهم عرض أعمالهم

حقوق الطبع محفوظة
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على مواقع خاصة بهم أو في مواقع تعنى بالتصميمات ،ليتواصل معهم من
يالقي استحساناً لمعروضاتهم.
 .3يم ّكن اإلنترنت من شراء مختلف أنواع الكتب اإللكترونية ،نظ اًر لعدم انتشار
كل الكتب فور صدورها بالنسخ الورقية في المكتبات العالمية.
ّ
 .4أفادت بعض األبحاث بأن مواقع التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو تساعد
في تنمية أنواع محددة من المهارات.
 .5تساعد علي استمرار التواصل بين المستخدمين علي مدار الساعة.
التأثير السلبي
 .1قضاء وقت كبير على اإلنترنت ،وقد يمتد على حساب أوقات الدراسة عند
كلية معينة ،مما يؤثر على تحصيلهم األكاديمي
الطالب المنتسبين لثانوية أو ّ

 .2زيادة احتمالية اإلصابة بمشاكل السمنة؛ نظ اًر إلى قضاء أغلب أوقات الفراغ
في الجلوس أمام شاشات الحواسيب واألجهزة المحمولة
 .3الوقوع في سلوكيات خطيرة كالتدخين أو تعاطي المخدرات و غيرها.
 .4االستخدام المفرط لالنترنت قد يسبب في تكسير الروابط العاطفية بين اآلباء
وأبنائهم.
و هذه التأثيرات االيجابية والسلبية علي سبيل المثال ال الحصر
النتائج والتوصيات
عرض النتائج وتفسيرها:
قد تم تقسيم عينة الدراسة الي قسمين قسم خاص بالعينة الفعلية ( الطلبة الذين ال
يستخدمون االترنت ) و احتوي علي  50طالبا و قسم خاص بالعينة التجريبية ( الطلبة
حقوق الطبع محفوظة
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الذين يستخدمون االنترنت ) و احتوي ايضا على  50طالبا و قد كانت النتائج لكل من
القسمين كالتالي:
نتائج االختبار لدرجات طالب المجموعة التجريبية والفعلية في سرعة االستيعاب
أفراد

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

50

69.99

22.95

الفعلية

50

52.74

20.12

المجموعة

الداللة

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

2.12

2.000

اإلحصائية
عند مستوى 0.05

ذي

داللة إحصائية

نتائج االختبار لدرجات طالب المجموعة التجريبية والفعلية في أداء الواجبات
أفراد

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

50

53.67

25.88

الفعلية

50

48.88

22.56

المجموعة

الداللة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

2.22

2.000

اإلحصائية
عند مستوى 0.05
ذي داللة إحصائية

نتائج االختبار العام لدرجات طالب المجموعة التجريبية و الفعلية
أفراد

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

50

29.22

5.90

الفعلية

50

22.09

7.40

المجموعة

الداللة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

2.54

2.000

عند

اإلحصائية
مستوى 0.05
ذي داللة
إحصائية

من االختبارات الثالثة نجد وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين متوسط درجات
تالميذ المجموعة التجريبية والفعلية في التحصيل العلمي و التي تدل علي تفوق
المجموعة التجريبية علي المجموعة الفعلية.
حقوق الطبع محفوظة
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تفسير النتائج

اظهرت النتائج المتقدمة تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يستخدمون االنترنت
على طالب المجموعة الفعلية الذين ال يستخدمون االنترنت ،ويري البحاث ان سبب ذلك

قد يعود الى:
أن استخدام الطالب لالنترنت يجعلهم يتفاعلون أكثر مع بعضهم البعض ومع
ّ .1
االساتذة ،و يحفزهم علي المشاركة في الغرف الصفية و يشوقهم الي التحضير و
المتابعة .مما يجعل العملية التعليمة ذو فاعلية وبالتالي التأثير االيجابي علي
التحصيل العلمي.

إن االنترنت وفر لطالب المجموعة التجريبية فرصاً لممارسة أساليب بديلة للتعلم
ّ .2
مما وفر فرصاً لجميع
ّ
التقليدي ،و الوصول الي مواقع ذو فائدة في العملية التعليمية ّ
الطالب أو غالبيتهم في الوصول إلى اإلتقان الجيد.

وبذلك يكون لالنترنت تأثير ايجابي الستخدامه من قبل الطالب علي التحصيل العلمي.
أداة الدراسة وصدقها :
قام البحاث ببناء استبانـة صممتها ألغراض الد ارسـة معتمدة على ما جاء في
أدبيات الد ارسـة ،وللتحقق من صدق األداة قام البحاث بتوزيع االستبانة في صيغتها
األولية على خمسة ( )5من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال التربية.
وذلك للتعرف على مدى مناسبة األداة ألغراض الدراسة وقد تم تعديل بعض الفقرات
بناء على مالحظات واقتراحات المحكمين .ثم قامت الباحثتان بصياغة االستبانة في
ً
شكلها النهائي ،وقد تضمنت خمس محاور رئيسة ،على النحو اآلتي :


تضـ ــمن المحـ ــور األول واقـ ــع ونسـ ــبة اشـ ــتراك الطـ ــالب فـ ــي شـ ــبكة االنترنـ ــت،
واشتمل على أربع فقرات.
حقوق الطبع محفوظة
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تضـ ــمن المحـ ــور الثـ ــاني مـ ــدي وجـ ــود خدمـ ــة االنترنـ ــت ف ـ ــي منـ ــزل الطالـ ــب،
واشـ ـ ــتمل علـ ـ ــى ( )6فق ـ ـ ـرات طلـ ـ ــب فيهـ ـ ــا مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة االختيـ ـ ــار مـ ـ ــن
ضمن عدة بدائل بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.



تضـ ــمن المحـ ــور الثالـ ــث معـ ــدل فت ـ ـرات االس ـ ــتخدام اليـ ــومي  ،واشـ ــتمل علـ ــى
( )5فق ـ ـرات طلـ ــب فيهـ ــا مـ ــن أف ـ ـراد العينـ ــة االختيـ ــار مـ ــن ضـ ــمن عـ ــدة بـ ــدائل
بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.



تض ـ ــمن المح ـ ــور ال ارب ـ ــع مج ـ ــاالت االس ـ ــتخدام فــ ــي الش ـ ــبكة .واشــ ــتمل علــ ــى
( )7فق ـ ـرات طلـ ــب فيهـ ــا مـ ــن أف ـ ـراد العينـ ــة االختيـ ــار مـ ــن ضـ ــمن عـ ــدة بـ ــدائل
بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.



تضـ ــمن المحـ ــور الخـ ــامس طبيعـ ــة الجهـ ــاز المسـ ــتخدم فـ ــي الـ ــدخول للشـ ــبكة.
واشـ ـ ــتمل علـ ـ ــى ( )6فق ـ ـ ـرات طلـ ـ ــب فيهـ ـ ــا مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة االختيـ ـ ــار مـ ـ ــن
ضمن عدة بدائل بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.
تـ ـ ـ ــم حسـ ـ ـ ــاب معامـ ـ ـ ــل ثبـ ـ ـ ــات األداة عـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق اسـ ـ ـ ــتخدام مع ـ ـ ـ ــامل ألفـ ـ ـ ــا
ويع ـ ــد
كرونب ـ ــاخ ال ـ ــذي أظه ـ ــر أن األداة تتمي ـ ــز بمس ـ ــتوى م ـ ــن الثب ـ ــات بل ـ ــغ ُ ،0.80

ه ـ ــذا مس ـ ــتوى ثب ـ ــات جي ـ ــد ويمك ـ ــن الق ـ ــول إن االس ـ ــتبانة ثابت ـ ــة ويعتم ـ ــد عليه ـ ــا ف ـ ــي

قياس ما أُعدت لقياسه.
األساليب اإلحصائية
تــ ـ ــم تفريــ ـ ــغ البيانـ ـ ـ ــات اوادخالهــ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الحاس ـ ـ ــب اآللـ ـ ـ ــي باس ـ ـ ــتخدام برنـ ـ ـ ــامج
اإلحصـ ـ ــاء ) (SPSSإلج ـ ـ ـراء العمليـ ـ ــات اإلحصـ ـ ــائية المناسـ ـ ــبة للد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة
والتي شملت اآلتي :
حقوق الطبع محفوظة
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-1

حساب التك اررات والنسب المئوية للمحور األول لكل عبارة في األداة.

-2

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية والتك اررات لتحديد
درجة األهمية لبقية محاور األداة.
معامل االرتباط لبيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بين كل فقرة من فقرات األداة

-3

والدرجة الكلية لألداة.
معامل ألفا كرونباخ لتحديد مستوى ثبات األداة.

-4

بينما حاولت االستبيانات اإلجابة على أسئلة مثل:


هل لديك اشتراك في شبكة االنترنت؟



ما مجاالت استخدامك في شبكة االنترنت؟



ما معدل استخدامك اليومي لشبكة االنترنت؟

وأشارت النتائج على حسب المحاور إلى أن  % 95من الطالب يتوفر لديهم اشتراك في
االنترنت بينما  %5ليس لديهم اشتراك في االنترنت كما هو موضح بالشكل التالي

5
طلبة لديهم اشتراك
في االنترنت
طلبة ليس لديهم
اشتراك في االنترنت

95

الشكل رقم .1.االشتراك في االنترنت

حقوق الطبع محفوظة
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و  %88.6من الطالب يتوفر لديهم اشتراك منزلي في شبكة االنترنت بينما %11.4
ليس لديهم اشتراك منزلي .كما هو موضح بالشكل التالي

11.4
طلبة لديهم اشتراك
منزلي
طلبة ليس لديهم
اشتراك منزلي

88.6

الشكل رقم .2.نوع االشتراك

و  %70من الطالب يستخدمون الشبكة من  5ساعات فما فوق بينما  %30يستخدمون
الشبكة اقل من  5ساعات .كما هو موضح بالشكل التالي

طلبة يستخدمون
االننترنت من 5
ساعات فما فوق
طلبة يستخدمون
االنترنت اقل من 5
ساعات

30
70

الشكل رقم .4.مدة االستخدام
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

15

العدد Volume 22
يوليو July 2020

International
Science and Technology Journal

المجلة الدولية للعلوم والتقنية

و  ٪ 65من الطالب يستخدمون مواقع علمية بينما  %35يستخدمون مواقع عامة ،كما
هو موضح بالشكل التالي.

طلبة يستخدمون
مواقع علمية
طلبة يستخدمون
مواقع عامة

35
65

الشكل رقم  .5.نوع المواقع المستخدمة

و %86.3يستخدمون الهواتف بينما  %13.7يستخدمون جهاز الحاسب.

7.13
طلبة يستخدمون
الهاتف

86.3

طلبة يستخدمون
جهاز الحاسب

الشكل رقم .6.الجهاز المستخدم
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ومن ذلك يتضح ما يلي:
 .1أن التصفح في شبكة االنترنت ينقل الطالب نقلة حضارية و ينمي مهاراته االيجابية
 .2توجد فروق في التأثيرات العلمية لدي الطالب المستعملين لشبكة االنترنت تبعا
لمتغير الجنس و متغير مدة االستعمال و تبعا لمتغير فترة االستعمال و تبعا
لمتغير حجم الساعات اليومي.
 .3اختلفت النتائج بين مستويات شدة التأثير في مجال التحصيل العلمي علي الطالب
المستعملين لشبكة االنترنت بين مرتفع و متوسط و منخفض و في كال االتجاهين
االيجابي و السلبي.
التوصيات
 .1زيادة مستوي الرقابة علي المحتوي الذي يتابعه الطالب.
 .2استهداف األهل بحمالت توعية تهدف إلي رفع مستوي إدراكهم بتأثير شبكة
االنترنت.
 .3ضرورة الترشيد واالستخدام المعتدل لشبكة االنترنت من قبل الطالب
 .4تربية الطالب تربية دينية تجعله الرقيب علي نفسه عند استخدامه لشبكة االنترنت.
قائمة المراجع و المصادر
[ ]1ارنوط ،بشري اسماعيل ( ،)2007ادمان االنترنت و عالقته بكل من االبعاد
الشخصية و االضرابات النفسية لدي المراهقين  ،مجلة كلية التربية ،جامعة
الزقازيق ،العدد55
[ ]2الدليمي ،عبد الرزاق محمد ( .)2016نظريات االتصال في القرن الحادي
والعشرين .عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
حقوق الطبع محفوظة
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