
 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم                           
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 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث                                
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 :عنوان البحث

 .اآلثار السلبٌة الستخدام اإلنترنت من وجهة نظر طالبات الصف العاشر وسبل الحد منها
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 :البحث  وأسئلتههشكلة 

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

إن استخدام اإلنترنت في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة ال غنى عنيا كونو قد أصبح جزء ال يتجزأ 
من المجاالت الصحية واالجتماعية والعسكرية والثقافية وباقي مجاالت الحياة المختمفة ولكن بقدر 

الفائدة التي يجنييا األفراد من الجموس أمام شبكة اإلنترنت إال أنو يترتب عمييا الكثير من 
 .السمبيات إذا لم يتم أخذ الحيطة والحذر والتنبو ليذه األمور

سمبية لذلك، مثل آثار وبسبب انتشار اإلنترنت بكثرة في الفترة االخيرة، فكان البد من وجود 
ذلك يؤدي إلى انحراف نسبة من فإن وكونو يستخدمو العديد من الفئات األخالقية المشاكل 

ومن ىذا . الشباب، ومشاكل اجتماعية مثل قمة التفاعل االجتماعي وانعزال الفرد عن اآلخرين
المنطمق جاءت فكرة البحث لموقوف عمى االثار السمبية الستخدام اإلنترنت وايجاد سبل لمحد 

 .منيا



 
 
 

 :أسئلة البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 :التاليالرئيس تتمخص مشكمة البحث في السؤال 
 وما سبل الحد منيا؟ العاشر؟وجية نظر طالبات الصف اإلنترنت من السمبية الستخدام اآلثار ما 

 

 :اآلتيةاألسئمة الفرعية الرئيس وينبثق عن ىذا السؤال 
 ما درجة شيوع اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت من وجية نظر طالبات الصف العاشر؟1.

 ما سبل الحد من اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت؟2.



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

وجية نظر طالبات  اإلنترنت منعمى اآلثار السمبية الستخدام التعرف  -1
 .الصف العاشر

 

 .سبل لمحد من اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنتإيجاد  -2
 

السمبية عمى تحصيميم  اإلنترنت وآثارهالطالبات بمخاطر استخدام توعية  -3
 .الدراسي ومستقبميم

 

معمومات تقوم عمى أساس عممي حول كل ما يتعمق باآلثار السمبية تقديم  -4
الستخدام اإلنترنت لكي تتولى المؤسسات المعنية كاألسرة واالعالم والمؤسسات 

 .اإلنترنتالدينية الحد من اآلثار السمبية الستخدام 
  



 
 

 :أهوية البحث
 :تتضح أىمية ىذا البحث في النقاط التالية

 .يتناول البحث موضوع ميم وخطير في حياة الطالبات1.

السمبية اآلثار البحث المدارس والمؤسسات التربوية في التعرف عمى قد يفيد 2.
 .الستخدام اإلنترنت

البحث اولياء االمور لمتعرف عمى مخاطر استخدام اإلنترنت لمتابعة قد يفيد 3.
 .أبنائيم

 .السمبية الستخدام اإلنترنتاآلثار البحث الباحثين الميتمين بدراسة قد يفيد 4.

قد يساعد البحث المتخصصين عمى تقديم المساعدة الممكنة لمتخفيف من 5.
 .اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت والتوجيو نحو االستخدام اإليجابي الفعال



 
 

 :هصطلحبت البحث
 : اإلنترنتشبكة  -1

شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعمومات بين شبكات أصغر تتصل من خالليا ىي 
 .الحواسيب حول العالم

  
 : السمبيةاآلثار  -2

النتائج المترتبة عمى استخدام الطمبة لإلنترنت والتي قد تؤثر عمييم أو عمى ىي 
    .االجتماعية سمبا  عالقاتيم 



 
 

 :الدراسبت السببقة
تصور تربوي مقترح لمواجية أخطار استخدام شبكة "، بعنوان 2004))دراسة الصوفي 

 ".  اإلنترنت لدى فئة الشباب

ىدفت الدراسة إلى بيان أخطار استخدام الشباب لشبكة اإلنترنت، وتقديم تصور تربوي لمواجية 
 .تمك األخطار

اآلثار التربوية الستخدام اإلنترنت عمى طالب الثانوية : "، بعنوان(م2007) المغذوي دراسة 
 ".  العامة بالمدينة المنورة

يتمثل ىدف ىذه الدراسة في بيان اآلثار التربوية الستخدام اإلنترنت عمى طالب الثانوية العامة 
 .سمبياتيابالمدينة المنورة واقتراح آلية يمكن من خالليا االستفادة من ىذه التقنية وتفادي 



 
 

 :هنهجية البحث
 .التحميميالمنيج الوصفي من أجل تحقيق أىداف البحث قامت الباحثات باستخدام 



 
 

 :حدود البحث 

 .العاشرطالبات الصف : الحد البشري 

 .لمبنات( أ)األساسية مدرسة المجدل : الحد المكاني
 م 2018 -2017الثاني الفصل الدراسي : الحد الزماني



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 

 :مجتمع البحث
لمبنات والبالغ " أ" تكون مجتمع البحث من طالبات الصف العاشر في مدرسة المجدل األساسية

 .طالبة 258عددىم 
  

 :عينة البحث
والبالغ " أ " تكونت عينة البحث من بعض طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة المجدل 

 .طالبة حيث تم اختيارىم  بطريقة عشوائية 35عددىم 



 
 

 :أدوات البحث 
تعد أداة البحث وسيمة لجمع البيانات لإلجابة عن تساؤالت البحث، ولتحقيق أىداف البحث 

قامت الباحثات ببناء استبانة اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت وسبل الحد منيا من وجية نظر 
 .طالبات الصف العاشر

فقرة لمتعرف إلى اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت من  36تتضمن االستبانة : وصف االستبانة
 ."أ"وجية نظر طالبات الصف العاشر في مدرسة المجدل 



 
 

 :نتبئج البحث 
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي األول من أسئمة البحث

ما درجة شيوع اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت :" نص السؤال الفرعي األول من أسئمة البحث
 "من وجية نظر طالبات الصف العاشر؟ 

ولإلجابة عن ىذا التساؤل قامت الباحثات بحساب المتوسط لكل مجال من مجاالت االستبانة، 
 المتوسط المجاالت :والجدول التالي يوضح ذلك

 %02,31 اآلثار االجتماعٌة والنفسٌة

 %9,28 اآلثار الدٌنٌة واألخاللٌة

 %5,28 اآلثار الصحٌة

 %02,27 اآلثار االلتصادٌة

المرتبة األولى بمتوسط حسابي عمى يتضح من الجدول السابق أن اآلثار االجتماعية والنفسية حصمت 
وتبع ذلك % 9,28وتالىا اآلثار الدينية واألخالقية حصمت عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي % 02,31

 .%02,27ثم تأتي بع ذلك اآلثار االقتصادية بمتوسط حسابي % 5,28اآلثار الصحية بمتوسط حسابي 



 
 

 :تببع نتبئج البحث 
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني من أسئمة البحث

ما سبل الحد من اآلثار السمبية الستخدام " :نص السؤال الفرعي من أسئمة البحث
 "اإلنترنت؟ 

ولإلجابة عن ىذا التساؤل رجعت الباحثات إلى إجابات عينة البحث من طالبات المدرسة 
ىل لديك تصور مقترح لمعالجة اآلثار السمبية الستخدام " حول السؤال المقترح الذي نصو 

 "اإلنترنت؟
وفي ضوء ىذه اإلجابات إضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة أعدت الباحثات ىذا 
 :التصور المتعمق بسبل الحد من اآلثار السمبية الستخدام اإلنترنت وىو عمى النحو التالي

ايجاد قدوة ،تنظيم الوقت ،العناية بالجانب الجسدي ،التوجيو الخمقي ، التربية االيمانية 
                                                      .بناء أىداف واضحة في حياتنا، حسنة

 



 
 

 :تىصيبت البحث 

 :باألمور التاليةفي ضوء النتائج أوصت الباحثات 
 .دور المواقع اإلسالمية اليادفةتفعيل -
 .مراقبة األبناء أثناء تصفحيم لمواقع اإلنترنت-
يجابياتوتنظيم ورش عمل تبصر الطالبات بسمبيات استخدام اإلنترنت -  .وا 
 .ممارسة الرياضة بشكل يومي-
 .عدم الدخول ألي موقع غير آمن خوفا  من الفيروسات-
 .تنمية الوازع الديني لدى الفرد-


