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وجهة نظر طالبات  اإلنترنت منثار السلبية الستخدام اآلدرجة شيوع  هدفت الدراسة إلى معرفة 
 ر.الصف العاش

مدرسة  طالبة من 35المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  اتبعت الباحثات
 .استبانة لتحقيق أهداف الدراسة المجدل "أ"، وأعدت الباحثات

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:
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واألخالقي،  والنفسي، المجال الدينيالمجال االجتماعي  الكثير من المجاالت مثل:

 .المجال االقتصادي، الصحيالمجال 
حصلت على المرتبة األولى بمتوسط  األكثر انتشارا حيث اآلثار االجتماعية والنفسية  -

وتالها اآلثار الدينية واألخالقية حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط  %02,31حسابي 
% ثم تأتي بع ذلك 5,28% وتبع ذلك اآلثار الصحية بمتوسط حسابي 9,28حسابي 

 .%02,27اآلثار االقتصادية بمتوسط حسابي 

 باآلتي: وقد أوصت الباحثات

خدام اإلنترنت حضور المناقشات والمحاضرات التي تبصر الطالبات بسلبيات است -
يجابياته  .وا 

 .الجلوس أمام الحاسوب بطريقة سليمة وعلى كرسي مريح -
التزام أدب الحديث أثناء الحوار والنقاش في شبكة اإلنترنت وعدم الدخول بأسماء  -

 .مستعارة
اهتمام األب بمراقبة أبنائه ومتابعتهم أثناء تصفح اإلنترنت وحثهم على أداء الفروض في  -

 .وقتها وجماعة
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  مقدمة:

ساسيا للحصول على أكونه مصدرا  البشر،ساسيا في حياة أعنصرا  اإلنترنت  أصبح    
نه قدم لإلنسانية العديد من الخدمات المهمة في ا  و  المختلفة،المعلومات في كافة المجاالت 
وجعل  صغيرة،لى تحويل العالم الى قرية وساعد ع المعلومات،مجال االتصاالت والبحث عن 

لف التعارف والتواصل بين األشخاص سهل للغاية ، فأصبح بإمكانك تكوين صداقات من مخت
والمجالت الجنسيات في العالم ، وأصبح بإمكان األفراد أن يتابعون األخبار ويقرأون الجرائد 

يلة للتعليم والدراسة ، وينمي المهارات في التقنية الحديثة ، صبح كوساليومية والعالمية ،  وأ
باستطاعتهم ان ها ، وأصبح األفراد حول كيفية استخدام األجهزة الحديثة من الموبايالت وغير 

يعتبر وسيلة للتسلية  لبعض  اإلنترنت و ،  اإلنترنت موا باأللعاب االلكترونية على يقو 
األشخاص ،حيث يشاهدون األفالم والمسلسالت وسماع الموسيقى ، ويستخدم لرفع المعلومات  

للحظة أو الملفات واستخدامها في وقت الحق ، وتوفير خدمة ارسال واستقبال الرسائل في نفس ا
، حيث أصبح بإمكان األشخاص البيع  والشراء  اإلنترنت ، ويتربح األفراد عن طريق استخدام 

تحويل االموال  اإلنترنت ، بل والقيام بإنشاء مجالت تهدف للربح ، ويمكن عبر  اإلنترنت على 
في نفس اللحظة دون الحاجة الي بذل أي مجهود ، ويستخدم في حجز تذاكر السفر في أي 

المتعددة وانتشار الحاسوب في مختلف اإلنترنت  ولكن بالرغم من فوائد ،  ان في العالممك
لى ظهور العديد من اإلنترنت  إيسبب  وقد حدين،نه يعتبر سالحا ذو أ الالحياة، إمجاالت 

 المشكالت لدى اإلنسان ، فلم يعد اإلنسان يهتم بالقيم والعادات اإلسالمية السائدة منذ قرون ،
نتيجة اإلغراءات الكثيرة والمتعددة التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي ، وقضاء ساعات طويلة 

بدون رقيب وال حسيب ، ليس هذا في مجتمعاتنا العربية فحسب بل تعداه اإلنترنت  أمام 
جاءت فكرة هنا ، ومن   اإلنترنت للمجتمعات الغربية ، حيث انتشرت الجريمة الحديثة  عبر 

 .هذا البحث

قد  عنها كونهوقتنا الحاضر أصبح ضرورة ال غنى  اإلنترنت فيإن استخدام  البحث:مشكلة 
أصبح جزء ال يتجزأ من المجاالت الصحية واالجتماعية والعسكرية والثقافية وباقي مجاالت 
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أنه  اإلنترنت إالالحياة المختلفة ولكن بقدر الفائدة التي يجنيها األفراد من الجلوس أمام شبكة 
 األمور.يترتب عليها الكثير من السلبيات إذا لم يتم أخذ الحيطة والحذر والتنبه لهذه 

مثل  لذلك،فكان البد من وجود اثار سلبية  االخيرة،في الفترة  اإلنترنت بكثرةبسبب انتشار و  
فان ذلك يؤدي إلى انحراف نسبة من المشاكل االخالقية وكونه يستخدمه العديد من الفئات 

ومن هذا  اآلخرين.ومشاكل اجتماعية مثل قلة التفاعل االجتماعي وانعزال الفرد عن  الشباب،
سبل للحد  اإلنترنت وايجادالستخدام  االثار السلبية المنطلق جاءت فكرة البحث للوقوف على

 منها.

 البحث:أسئلة 
 التالي: الرئيس السؤالة البحث في تتلخص مشكل

؟ وما سبل الحد وجهة نظر طالبات الصف العاشر من اإلنترنت ثار السلبية الستخداماآل ما
 منها؟

 تية:اال سئلة الفرعيةاأل وينبثق عن هذا السؤال الرئيس

وجهة نظر طالبات الصف  اإلنترنت منثار السلبية الستخدام ما درجة شيوع اآل -1
 ؟العاشر

 اإلنترنت؟ثار السلبية الستخدام ما سبل الحد من اآل -2

 :أهداف البحث

 وجهة نظر طالبات الصف العاشر. اإلنترنت منثار السلبية الستخدام التعرف على اآل -1
 اإلنترنت.السلبية الستخدام ثار اآلإيجاد سبل للحد من  -2
السلبية على تحصيلهم الدراسي  اإلنترنت وآثارهبمخاطر استخدام توعية الطالبات  -3

 ومستقبلهم.
ثار السلبية الستخدام اآليتعلق بتقديم معلومات تقوم على أساس علمي حول كل ما  -4

تتولى المؤسسات المعنية كاألسرة واالعالم والمؤسسات الدينية الحد من  اإلنترنت لكي
 اإلنترنت.اآلثار السلبية الستخدام 
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 البحث:أهمية 

 التالية:همية هذا البحث في النقاط أتتضح 

 الطالبات.موضوع مهم وخطير في حياة  يتناول البحث -1
االثار السلبية الستخدام  التعرف علىيفيد البحث المدارس والمؤسسات التربوية في قد  -2

 اإلنترنت.
 ابنائهم. اإلنترنت لمتابعةمخاطر استخدام للتعرف على اولياء االمور يفيد البحث قد  -3
 اإلنترنت.االثار السلبية الستخدام يفيد البحث الباحثين المهتمين بدراسة قد  -4
قد يساعد البحث المتخصصين على تقديم المساعدة الممكنة للتخفيف من اآلثار السلبية  -5

 .نحو االستخدام اإليجابي الفعال اإلنترنت والتوجيهالستخدام 
قد يضيف البحث للمكتبة العربية والباحث الفلسطيني والعربي معلومات تفيد في  -6

 .ربويةاالت اإلنسانية والتجالم

 البحث:حدود 

 طالبات الصف العاشر. البشري:الحد 

 للبنات.مدرسة المجدل االساسية )أ(  المكاني:الحد 

 2018-2017الفصل الدراسي الثاني  الزماني:الحد 

 البحث:مصطلحات 

هي شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات  اإلنترنت:شبكة  -1
 العالم.تتصل من خاللها الحواسيب حول  أصغر

  السلبية:ثار اآل -2
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واآلثار السلبية هي النتائج المترتبة على استخدام  .األثر: بقية الشيء والجمع آثار وأثور
  .الطلبة لإلنترنت والتي قد تؤثر عليهم أو على عالقاتهم االجتماعية

 الفصل الثاني

 للبحث اإلطار النظري

 نشأة اإلنترنت 
 تعريف اإلنترنت  
  اإلنترنتالخدمات التي تؤمنها شبكة 
  اإلنترنت مزايا استخدام 
  اإلنترنتالجهة المسئولة عن شبكة 
 اإلنترنتثار السلبية الستخدام شبكة اآل 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحث
 أواًل: نشأة اإلنترنت: 

حتى تسرع في  1957بدأت أصول االنترنت منذ الحرب الباردة وا طالق المركبة السوفيتية عام  
اتجهت الشبكة لخدمة مراكز البحث العلمي وفي السبعينات  .الدفاع واألشياء الخاصة بهأبحاث 

عالمية، وتعرف باالسم  نات لتصبح شبكةانيوامتدت الشبكة في الثم األكاديمية،والجمعيات 
وفي  علمية،ومراكز بحوث  وجامعات، حكومية،نترنت( وقد انضمت إليها مؤسسات الحالي )إ

 وغيرها. نترنت خدمات األعمال التجارية أضيفت إلى مهام اإلسنوات األخيرة ال

ويشهد العالم العربية، لتشمل غالبية بلدان العالم بما في ذلك البلدان  شبكة اإلنترنت اآلن وتتوسع
ولكن ال زالت  صغيرة،في هذه السنوات طفرة من التقدم التكنولوجي الذي حول العالم إلى قرية 

نترنت على سبيل المثال في اإل وتم استخدام القشور،ذ من هذه الطفرة إال الشعوب العربية لم تأخ
 (122: 1999)الهاللي، مفيدة.الغالبية العظمى من هذه البلدات ألشياء غير 

 اإلنترنت:تعريف  ثانيا:

عبارة عن نظام يعرض معلومات مختلفة ويسمح للمستخدم بالدخول إلى خدمات الشبكة -
 المختلفة. العالمية 

  متعددة.عبارة عن دائرة المعارف التي تمكن الناس من الحصول على المعلومات بأشكالها -
عبارة عن نظام عالمي للتواصل السريع والحصول على المعرفة بجميع  أنه: رى الباحثاتتو 

 العالم.مجاالتها من خالل شبكة تضم ماليين أجهزة الحاسوب المنتشرة في أنحاء 

 اإلنترنت:الخدمات التي تؤمنها شبكة  ثالثاً:
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 االلكتروني:البريد  (1
وكان ينحصر استخدامه لتبادل الملفات  اإلنترنت،الخدمات التي تم تطويرها على  يعد من أول 

نه أن مصممي الشبكة اكتشفوا أإال  الحاسوب،واستخدام الموارد واإلمكانات المتاحة على أجهزة 
  الشخصي.تبطة باالتصال يعد واحدا من أهم الخدمات المر 

 األخبار:مجموعات  (2
الشبكة  مناقشات عبروتشترك في  بينها،وهي عبارة عن نظام لمجموعات تتحادث فيما 

  المناقشات.ويمكنك االشتراك مجانا في تلك  لالتصاالت،العالمية 
  الملفات:خدمة بروتوكول نقل  (3

 اخر. وهذه الخدمة تسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى 
  :الشبكة العنكبوتية العالمية )الويب( (4

للوصول إلى معلومات معينة أو  العناوين،تتيح إمكانية زيارة مواقع الويب عبر 
 الخدمات.االستفادة من 

 التخاطب: (5
عن طريق الكتابة  مباشرة،تتيح إمكانية المحادثة مع أفراد اخرين في كل أنحاء العالم 

 (139: 2005ربيعة،) المتبادلة.الفورية 

نترنت ينبغي أن تسهم في التواصل الخدمات الجميلة التي يقدمها اإل أن هذه الباحثات:رى تو  
لساعات طويلة أمام  أجل المكوث وليس من ولمجتمعه،والحوار من أجل خدمة الفرد لنفسه 

 الهدامة. الحاسوب من أجل الدردشة جهزةأ

  اإلنترنت:: مزايا استخدام رابعاً 

انتباه واهتمام  تفاعلية، لجذبأفضل الوسائل لتوفير بيئة تعليمية  منتعتبر شبكة االنترنت  

 إليهم، وقدتقدم  التيوالمعلومات الطلبة وتشجيعهم على تبادل اآلراء والخبرات ومناقشة األفكار 
و النحوقد جاءت على  اإلنترنت،هم المزايا التي توفرها شبكة أأشار عدد من الباحثين على 

 :تياآل
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 الشمولية. (1
 السرعة. (2
 المعلومات.حداثة  (3
 والفهرسة.سهولة التصنيف  (4
  التكلفة.اختزال  (5

العالم، وقد تشكلت شبكة االنترنت نتيجة لربط وتوحيد شبكات عديدة موجودة في جميع أنحاء 

 من المعلومات. أكبرعلى الوصول الي كمية  قادرامستخدم التوحيد أدى الى ان يكون كل  هذا

حيث زادت كمية  مفيد،الشبكات برغم ما فيه من مواقع سيئة إال انه توحيد رى الباحثات أن تو  
مر الذي يبحث كبر قدر من المعرفة في األأتجعل االنسان قادرا على اكتساب  المعلومات التي

وسوف نعرض  لإلنترنت،العديد من اإليجابيات  تكلفة، وهناكبسهولة ويسر ودون عناء وال  عنه
 منها: بعضا  

 سالم:اإللى إجابيات شبكة االنترنت في الدعوة اي (1
 لتثقيفهم._ إنشاء مواقع تستهدف المسلمين 

 خول فيه.دهدافه وكيفية الأو يح مبادى االسالم ض_ تو 
 االسالم._ انتشار مواقع للرد على الشبهات المثارة حول 

 
  التعليم:نترنت في استخدام اإل  (2

 التعليم:االنترنت في  نستخدم تجعلناهناك أربعة أسباب رئيسية 
 العالم._ االنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء 

 الجماعي._ يساعد االنترنت على التعلم التعاوني 
 تكلفة.قل أعلى االتصال بالعالم بأسرع وقت و _ يساعد االنترنت 

 تدريس.الكثر من طريقة في أاالنترنت على توفير _ يعمل 
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 اإلنترنت:البعد االجتماعي الستخدام  (3

نترنت عن غيره من وسائل االتصال التكنولوجية األخرى هو مستوى التفاعل ما يميز اإل 
الذي يمكن المستخدمين الذين ينتشرون في أماكن متباعدة من القيام بإرسال واستقبال ما 

فتكنولوجيا المعلومات أثرت بشكل كبير في عملية التفاعل الفردي  المعلومات،يشاءون من 
  األكبر.سري وداخل المحيط االجتماعي للمجتمع لمحيط األوالجماعي داخل ا

نترنت والتقدم التكنولوجي ساعد الناس على االتصال بأهلهم واقربائهم في ن اإلأالباحثات  ترىو  
مع هذ  بالغربة، ولكنالذي جعلهم ال يشعرون  األمروالصورة، مختلف أنحاء العالم بالصوت 

ئ وهذا ا دفع نترنت بشكل خاطرى نتيجة استخدام اإلالتقدم نشأت بعض التفاعالت األخ
 العالمية.خطار الشبكة أالباحثات لرصد أهم 

والجهد، من معلومات توفر الوقت لما عليها  صبحت اليوم مهمة جدا  أن شبكة االنترنت إ 
التجار والفنيون  عنها، وأصبحنوك والوزارات ال تستغني معات والشركات والبالجا وأصبحت

ن الشبكة العالمية أوهكذا يتبين  معلومة،ا يرغب من والمهندسون والباحثون كل منهم يبحث عم
 فرد.لإلنترنت اصبحت ضرورة لكل 

  نترنت:اإل : الجهة المسئولة عن شبكة خامساً 

ي منظمة وغير منظمة في نفس الوقت واسعة هنترنت فاإلال يوجد جهة معينة تملك أو تدير  
و خاصة تنشئ الشبكة الخاصة بها وتستأجر أار ومختلطة فكل جهة سواء حكومية االنتش

 أقرب نقطة لإلنترنت.بالخطوط من شركات ووزارات االتصال للربط 

 اإلنترنت:ثار السلبية الستخدام شبكة : اآلسادساً 

 :كبير في الكثير من المجاالت مثل تعددت المشكالت نتيجة استخدام االنترنت بشكل
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 والنفسي:المجال االجتماعي  .1

نترنت كثيرة منها ما التي نجمت عن استخدام اإل االجتماعيةالمشكالت ن أالباحثات  تالحظ 
 مجتمعه، ومنها:بعالقة الفرد مع  يتعلقومنها ما  باألسرة،يتعلق 

 االجتماعية.العزلة ، اإلدماناألسرية، المشكالت  

 واألخالقي: المجال الديني .2

أهمها:  اإلنترنت،خالقية التي ارتبطت باستخدام العديد من المشكالت الدينية واأل هنالك 
 .انحراف نسبة من الشباب ممن يضعف لديهم الوازع الديني واألخالقيالدين، التهجم على 

 الصحي:المجال  .3

 يلي:نترنت ما ثار الصحية على مستخدمي اإلاآلمن و  

بسبب االشعاعات المنبعثة من  البصري، وذلكإرهاق العين وما يعرف باإلجهاد  -1
 الحاسوب.

 الجلد.اضطرابات جلدية تتمثل في تهيج  -2
 األمراض.اعي مما يجعله عرضة لإلصابة بالكثير من نضعف الجهاز الم -3
بسبب الجلوس الطويل يتم التعرض الى ركود الدورة الدموية مما يسبب في حدوث  -4

 الجسم.جلطات دماغية وقلبية وضعف في أدار العمليات الحيوية في 
 المدرسة.تسبب الصداع وضعف التركيز في الدراسة أو  -5
مما يؤدي  والنشاط،تقضي على الوقت الذي يجب أن تصرفه الطالبة للحركة والرياضة  -6

ى خطر اصابتها بكثير من أمراض قلة الحركة كالسمنة وامراض القلب وارتفاع السكر ال
 مبكر.والدهون في وقت 

الجلوس الخطأ لفترات طويلة يؤدي الى تقوسات أو تشوهات أو خشونة وآالم في الكثير  -7
 اليدين.من مواضع الجسد كالظهر والكتف والرقبة ومفاصل 
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 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة
 

 أوال : دراسات تناولت مشكالت اإلنترنت االجتماعية والنفسية.

 ثانيا : دراسات تناولت مشاكل اإلنترنت التربوية.

 مقترحا  لعالج مشكالت اإلنترنت. ثالثا : دراسات تناولت تصورا  
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 :والنفسية االجتماعية اإلنترنت مشكالت تناولت دراسات: أوالً 

 الشباب تعرض في المؤثرة العوامل: "بعنوان (،1999) الطرابيشي دراسة-1
 ". اإلنترنت على االلكترونية للمواقع

 االلكترونية للمواقع الشباب تعرض في المؤثرة العوامل وتقويم وتحليل وصف إلى الدراسة هدفت 
 إلى الوصول حرية مـن اإلنترنـت شبكة تتيحها التي الهائلة اإلمكانيات ضوء في اإلنترنت على
 المناهج من مجموعة الدراسة هذه في الباحثة واتبعت. إليها الوصول يراد التي المعلومات كافة

 الميدانية الدراسة مجتمع وشمل ،(المتبادلة العالقات دراسة مـنهج المـسح، منهج) في تمثلت
 ممن فرد 300 الدراسة عينة عدد بلغ حيث سنة، 45 من أقل حتى سـنة 21 سـن من الشباب
 . بالدراسة الخاصة والبيانات بالمعلومات اإلدالء في للمشاركة استعدادهم أبدوا

  التالي: في تمثلت النتائج، من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد

 .%58.7 بانتظام اإلنترنت على االلكترونية للمواقع يتعرضون الذين إجمالي بلغ -1
 %.  25بنسبة الشباب لدى لإلنترنت اليومي التعرض جاء -2
جاء التعرض للمواقع االلكترونية على اإلنترنت للحصول على التسلية والترفيه في الترتيب  -3

 %.13.5األول لدى الشباب بنسبة 
 اإلنترنت النتشار االجتماعية بعنوان: "اآلثار (،م2002) الخواجة دراسة-2

 ". الشباب على

 هي وما الشباب بين اإلنترنت انتشار ومدى واقع استقراء محاولة إلى الدراسة هذه تسعى 
 الناقد، التحليلي الوصفي المنهج الدراسة واتبعت ذلك، من الناتجة والثقافية االجتماعية المترتبات

 . ( طالبة59)و ( طالبا73) منهم ( مفحوصا132) من الدراسة عينة تكونت وقد

  الدراسة: نتائج
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% 31 الدراسة طريق ،وعن% 35 األصدقاء خالل من اإلنترنت على التعرف نسبة كانت -1
 %.25، وذاتيا 

 الليل وفي%52 الفراغ أوقات في اإلنترنت مع للتعامل وقت نسبة أفضل كانت -2
 .%32والمساء

%، 34 المنزل %، وفي42 الدراسة مكان في اإلنترنت مع للتعامل األماكن أفضل كانت -3
 .%21 اإلنترنت مقاهي وفي

 . يوميا   ساعات 3 بمدة %، وذلك67 اإلنترنت على وقت أكبر قضاء نسبة كانت  -4
 العلمية %، والمواقع41 والتعارف والحوار التسلية مواقع الشباب يرتادها مواقع أفضل -5

 .%24 والدينية اإلخبارية %، والمواقع32

 التربوية:ثانيا: دراسات تناولت مشاكل اإلنترنت 

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

 العامة الثانوية طالب على اإلنترنت الستخدام التربوية اآلثار بيان في الدراسة هذه هدف يتمثل 
 وقد سلبياتها، وتفادي التقنية هذه من االستفادة خاللها من يمكن آلية واقتراح المنورة بالمدينة
 والبيانات والمعلومات الحقائق جمع على يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 . النتائج الستخالص وتفسيرها تحليلها ثم ومن

 التالية: النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 . بهم خاصا حاسبا يمتلكون الدراسة عينة من% 68 -1
 . المدرسية الواجبات في تأخيرا   اإلنترنت استخدام لهم يسبب الدراسة عينة من 35% -2
 . لإلنترنت السيئ االستخدام نسبة لديهم تزداد شخصيا حاسبا يمتلكون من غالبية -3
 . الساخرة المقاالت عن يبحثون الدراسة عينة أفراد من 95% -4
 . لإلنترنت األمثل االستخدام في المناسب التوجيه يتلقون ال الدراسة عينة من 66% -5
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 :في تتمثل التوصيات، من مجموعة بحثه نهاية في الباحث وأوصى هذا

 .للنشء موجهة وثقافية وتعليمية تربوية مواقع إنشاء والتعليم التربية قطاع تبني ضرورة -1
 األبناء. لدى الداخلي الوازع تنمية -2
 . المنزل في عام مكان في اإلنترنت وضع -3
 . زيارتها تمت التي بالمواقع يتعلق عما لألبناء المستمر السؤال -4

 اإلنترنت: مشكالت لعالج مقترحاً  تصوراً  تناولت ثالثاً: دراسات

 استخدام أخطار لمواجهة مقترح تربوي تصور"، بعنوان 2004)) الصوفي دراسة
 ". الشباب فئة لدى اإلنترنت شبكة

 لمواجهة تربوي تصور وتقديم اإلنترنت، لشبكة الشباب استخدام أخطار بيان إلى الدراسة هدفت 
 أن الدراسة وأوضحت التحليلي، الوصفي البحث منهج الدراسة واستخدمت األخطار، تلك

 وثقافتهم، وسلوكهم، الشباب عقيدة على تؤثر أخطار على ينطوي لإلنترنت الشباب استخدام
 إدمان إلى تؤدي وقد االجتماعي، تفاعلهم على تؤثر كما والنفسية، البدنية وصحتهم ولغتهم،
 من الشباب حماية في يساهم مقترح تربوي تصور إلى الدراسة وتوصلت اإلباحية، المواقع ارتياد
 عن واالجتماعية واللغوية والثقافية العقدية الجوانب جميع من وتحصينهم اإلنترنت، شبكة أخطار
 المؤسسات جهود تكامل ذلك ويتطلب لإلنترنت، الشباب استخدام وضبط الذاتية، الرقابة طريق

 بقضاياهم ويشغلهم الشباب حاجات يشبع بما اإلعالم برامج وتطوير الشباب، رعاية في التربوية
 . الكبرى أمتهم وهموم الجادة

  السابقة:من الدراسات  استفادة الباحثات

عداد استبانة للبحث كما  البحث،استفدن الباحثات من الدراسات السابقة في تحديد منهج  وا 
 التي انطلقن عليها. األسس العامةاستفدن من الدراسات السابقة في تحديد 
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 الرابعالفصل 

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج البحث 
 مجتمع البحث 
 عينة البحث 
 أداة البحث 
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 واإلجراءات:الطريقة 
يتناول هذا الفصل وصفا  لإلجراءات التي اتبعتها الباحثات في تنفيذ البحث ومن ذلك تعريف  

عداد أداة البحث )االستبانة(  .منهج البحث، وتحديد عينة البحث وا 
 
  البحث:منهج  
الذي يصف  تحليليالوصفي المنهج باستخدام ال ت الباحثاتمن أجل تحقيق أهداف البحث قام 

 الظاهرة كما هي في الواقع.
 

 :مجتمع البحث
للبنات والبالغ  "أ "في مدرسة المجدل األساسية لبات الصف العاشرتكون مجتمع البحث من طا

 .طالبة 258عددهم 
 

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

 .ة حيث تم اختيارهم  بطريقة عشوائيةطالب 35عددهم 
 

 أداة البحث:
ولتحقيق أهداف البحث  البحث،تعد أداة البحث وسيلة لجمع البيانات لإلجابة عن تساؤالت  

الحد منها من وجهة نظر  اإلنترنت وسبلبناء استبانة اآلثار السلبية الستخدام ب ت الباحثاتقام
 .طالبات الصف العاشر

فقرة للتعرف إلى اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من  36تتضمن االستبانة  وصف االستبانة:
 .وجهة نظر طالبات الصف العاشر في مدرسة المجدل "أ"

 جدول يوضح توزيع فقرات االستبانة

 العدد المجال م
 9 اآلثار االجتماعية والنفسية 1
 9 اآلثار الدينية واألخالقية 2
 9 اآلثار الصحية 3
 9 اآلثار االقتصادية 4
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 الخامسالفصل 

 نتائج البحث

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس. 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول. 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني. 
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 نتائج البحث

هذا الفصل اإلجابة عن تساؤالت البحث مع استعراض ألهم النتائج التي تتناول الباحثات في  
 .ظهرت من خالل تطبيق استبانة اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت

 من أسئلة البحث: الفرعي األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال -1

اإلنترنت ثار السلبية الستخدام ما درجة شيوع اآلمن أسئلة البحث:"  الفرعي األولنص السؤال 
 " ؟وجهة نظر طالبات الصف العاشر من

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

 

 المتوسط مجموع االستجابات عدد الفقرات المجاالت
 %02,31 1086 9 اآلثار االجتماعية والنفسية
 %9,28 1013 9 اآلثار الدينية واألخالقية

 %5,28 998 9 اآلثار الصحية
 %02,27 946 9 اآلثار االقتصادية

 

بمتوسط  المرتبة األولى ىحصلت عل يتضح من الجدول السابق أن اآلثار االجتماعية والنفسية
بمتوسط حسابي  المرتبة الثانية ىوتالها اآلثار الدينية واألخالقية حصلت عل% 02,31حسابي 

 تأتي بع ذلك اآلثار االقتصادية % ثم5,28بمتوسط حسابي  ذلك اآلثار الصحية % وتبع9,28
 .%02,27بمتوسط حسابي 
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني من أسئلة البحث:-2

 " اإلنترنت؟ثار السلبية الستخدام ما سبل الحد من اآلنص السؤال الفرعي من أسئلة البحث:"  

ولإلجابة عن هذا التساؤل رجعت الباحثات إلى إجابات عينة البحث من طالبات المدرسة حول 
 السؤال المقترح الذي نصه " هل لديك تصور مقترح لمعالجة اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت؟"

أعدت الباحثات هذا وفي ضوء هذه اإلجابات إضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة 
 النحو التالي: ىوهو عل التصور المتعلق بسبل الحد من اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت

 : التربية االيمانية:                                                    أوالً 

وذلك من خالل ربط الطالبات بأصول دينهم وتعويدهم عليها وتمييز الصحيح من الخاطئ منذ  
 امجتمعن نواجهها فيالصغر لبناء شخصية قادرة على تمييز األمور وتحدي المغريات التي 
شياء خاطئة تغضب فعل أوتعويدهم على المراقبة الذاتية ألنفسهم منذ الصغر حتى نحميهم من 

يهم من االنحالل االخالقي ولنيل رضا اهلل عنهم ويمكن تربيتهم تربية ايمانية مونحاهلل عز وجل 
بناء التي تعزز االيمان داخل نفوس األمن خالل المساجد والندوات والمدارس ووسائل االعالم 

 وتدعوهم الى الطريق الصحيح.     

 :الخلقي ه: التوجيثانياً   

تحسن سلوكهم بنائهم لينتج عنه قيم واالخالق في نفوس أالي غرس القيم هحيث يجب على األ 
والمعاملة الحسنة والبعد عن الصفات السيئة مثل الكذب والخيانة والتقليد  الصدق واألمانةمثل 
جزء من الدين ومن يلتزم بهذه األخالق  ن االلتزام بهذه القيمللغير ويجب أن نشرح لهم أ ىاألعم

وبهذه الطريقة وجل  لم يلتزم بها يكون له عقاب عند اهلل عز ومناهلل جر عظيم عند يكون له أ
التي تفيدهم وتفيد  بالطريقة الصحيحةن يستخدموه يعلمون أن اإلنترنت سالح ذو حدين وعليهم أ

   .المجتمع
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 : العناية بالجانب الجسدي   ثالثاً 

بالجسد من خالل ممارسة الرياضة  خالل االهتماموتكون العناية بالجانب الجسدي من  
والتمارين التي تفيد الجسم واالهتمام بشكله بدال من قضاء معظم الوقت على االنترنت دون 
يضا أفائدة وكثرة الجلوس في المنزل التي تسبب خمول وكسل وسمنة للجسم واالهتمام بالجسد 

ل طاقة وحيوية وننجزها بوقت لنا وعباداتنا بكاعمأيقوي نشاط االنسان وبالتالي يجعلنا نؤدي 
   .قلأ

                                                      : تنظيم الوقت بصورة جيدةرابعاً 

ن بعض الطالبات يقمن أتنظيم الوقت حيث  السلبية لإلنترنتمن االثار  السبل للحدهم أمن  
باستعمال االنترنت طوال اليوم دون االهتمام بالدراسة فهذا يؤدي الى سوء التحصيل العلمي 

وفشل الطالبات في حياتهن بشكل عام فمن الممكن تنظيم الوقت وجعل االولوية للعبادة والدراسة 
علمي وبهذه الطريقة نعتاد و على التحصيل الأعلى الحياة  رال يؤث واالنترنت وبالتاليثم الراحة 

 ال.التنظيم في حياتنا ونعرف متى يمكننا استعمال االنترنت ومتى 

 : ايجاد قدوة حسنة خامساً 

ن االنسان بطبيعته يميل لتقليد من يحب ومن يراه شخصا ناجحا لذلك علينا ان نختار أحيث  
نفسنا للوصول بين أو  شخص ناجح في حياته ونقتدي به وبالتالي يكون ذلك حافز وتحدي بيننا

باألشخاص الناجحين الذين نقتدي بهم وكيف انهم تحدوا الصعاب  أنفسناالى هدفنا ونذكر 
 .مكننا النجاح وتحدي كل ما يعيقناالمغريات التي تواجههم ونحن ايضا ي

 : بناء أهداف واضحة في حياتناسادساً 

هدفه فمثال من عندما يكون لإلنسان هدف في حياته يريد انجازه سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق  
ن أو أيا كان يعلم جيدا يضع في حياته هدف أن يصبح طبيب أو مهندس أو يتعلم لغة جديدة أ

 ن يعمل على نفسه كثيرا ليصبح قادرا  للوصول إلى هدفه وحلمه وعليه أ ن يتعب قليال  أعليه 
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يضعها لنفسه بحد هداف التي يق هدفه والتركيز في الدراسة، واألل مسؤوليته وتحقعلى تحم
 و غيره. ذاتها كفيلة بأن تجعله ينسى أي شيء آخر ممكن أن يؤثر عليه مثل اإلنترنت أ

 توصيات البحث:

 الباحثات باألمور التالية: يفي ضوء نتائج البحث توص 

 .تفعيل دور المواقع اإلسالمية الهادفة -
 .مراقبة األبناء أثناء تصفحهم لمواقع اإلنترنت -
يجابياته -  .تنظيم ورش عمل تبصر الطالبات بسلبيات استخدام اإلنترنت وا 
 .ممارسة الرياضة بشكل يومي -
 .عدم الدخول ألي موقع غير آمن خوفا  من الفيروسات -
 .تنمية الوازع الديني لدى الفرد -
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 المصادر والمراجع
الشباب، منشورات  على اإلنترنت النتشار االجتماعية (: اآلثار2002)الخواجة، ماجد  .1

 .كلية المعلمين بمحافظة جدة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
(: "اإلعالن عبر اإلنترنت" دراسة وصفية تحليلية مقارنة"، 2005ربيعة، فندوشي ) .2

 .الجزائررسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر، 
 شبكة استخدام أخطار لمواجهة مقترح تربوي (: تصور2004الصوفي، حمدان) .3

 .الشباب، كتاب المؤتمر التربوي األول، الجامعة اإلسالمية، غزة فئة لدى اإلنترنت
(: العوامل المؤثرة في تعرض الشباب للمواقع االلكترونية 1999الطرابيشي، مرفت ) .4

 .اآلداب، العدد السادس، جامعة حلوان، مصرعلى اإلنترنت، مجلة كلية 
 الثانوية طالب على اإلنترنت الستخدام التربوية م(: اآلثار2007المغذوي، عادل ) .5

المنورة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية  بالمدينة العامة
 .السعودية

لمعلومات العالمية "اإلنترنت" (: أخالقيات التعامل مع شبكة ا1999الهاللي، محمد ) .6
مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، المجلد السادس، العدد الحادي 

 .عشر، القاهرة
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 المالحق
 وسبل الحد منهااستبانة اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نظر طالبات الصف العاشر 

 الطالبة:عزيزتي 
 األسئلة تساعد على تحديد مدى شيوع اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت.إجابتك عن هذه 

 يرجى اتباع التعليمات اآلتية:
( في الخانة التي تعبر عن (xـ وضع عالمة                           2ـ قراءة البنود قراءة جيدة.1 

 وجهة نظرك.
 قراءة البنود و اإلجابة عنها. ـ الدقة في4ـ الحفاظ على ترتيب ونظافة الورقة           3

 شاكرين لك حسن تعاونك

 اآلثار االجتماعية والنفسية

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة 

 محايد أوافق
ال 

 أوافق 
ال أوافق 
 بشدة  

1. 
أعتقد أن اإلفراط في استخدام 

اإلنترنت يؤدي إلى العزلة عن 
 اآلخرين.

     

2. 
قد يؤثر االستخدام المفرط  

 لإلنترنت على تحصيلي الدراسي. 

     

3. 
أشعر باإلساءة من استخدام 

األسماء المستعارة والشخصيات 
 الوهمية من خالل اإلنترنت.

     

4. 
أعتقد أني قد خسرت الكثير من 

 أصدقائي بسبب اإلنترنت.

     

5. 
استخدامي لإلنترنت زاد من 

 الخالفات األسرية.

     

6. 
أرى أنه من الخطأ اإلسراف في 

 التعامل مع اإلنترنت.

     

7. 
أعتقد أن اإلنترنت قلل من 

 عالقاتي االجتماعية.

     

8. 
أرى أن اإلفراط في استخدام 

 اإلنترنت أدى بي إلى االكتئاب.

     

9. 
أشعر بأن استخدامي لإلنترنت 

 أضعف من انتمائي لألسرة.

     

 

 الدينية واألخالقيةاآلثار 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة 

 محايد أوافق
ال 

 أوافق 
ال أوافق 
 بشدة  

1. 
استخدام اإلنترنت يقلل من ثقافتي 

 الدينية.

     



24 

2. 
استخدام اإلنترنت سببًا في التأخر 

 عن أداء الصالة في مواقيتها.

     

3. 
يؤثر اإلنترنت على القيم الدينية 

 لألفراد.

     

4. 
أشعر أنه من الضروري تبصير 

الطلبة بأخالقيات التعامل مع 
 اإلنترنت.

     

5. 
أصبحت أكذب عند التخاطب 

 والحوار عبر اإلنترنت.

     

6. 
يعتبر اإلنترنت وسيلة للتهجم على 

 الدين.

     

7. 
يتأثر الشباب سلبًا باالفتراءات 
 والشبهات المثارة حول الدين.

     

8. 
بالتقصير في عبادتي نظرًا أشعر 

 .لالستخدام الخاطئ اإلنترنت

     

9. 
قلت التزاماتي الدينية بسبب 

 اإلنترنت.

     

 

 اآلثار الصحية

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة 

 محايد أوافق
ال 

 أوافق 
ال أوافق 
 بشدة  

1. 
أحس باإلرهاق في عيني نظرًا 

 الستخدامي الكثير لإلنترنت.

     

2. 
استخدامي لإلنترنت مدة طويلة 

 يسبب لي آالمًا في ظهري.

     

3. 
تتورم قدماي نظرًا لجلوسي فترة 

 طويلة على اإلنترنت.

     

4. 
أتناول كميات طعام قليلة نظرًا 
 الستغراقي في تصفح اإلنترنت.

     

5. 
أشعر بالكسل نظرًا لجلوسي وعدم 

 ممارسة الرياضة.

     

6. 
نتيجة التركيز أشعر بالصداع 

 الشديد عند استخدام اإلنترنت.

     

7. 
أشعر باإلرهاق من السهر في 

 تصفح اإلنترنت.

     

8. 
أشعر بنقص اللياقة البدنية نظرًا 

لجلوسي فترة طويلة على 
 اإلنترنت.

     

9. 
أشعر بأآلم في رقبتي من كثرة 

 الجلوس على اإلنترنت.
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 اآلثار االقتصادية

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة 

 محايد أوافق
ال 

 أوافق 
ال أوافق 
 بشدة  

1. 
أشعر بتكلفة اإلنترنت غالية وغير 

 مناسبة.

     

2. 
أخاف على حاسوبي من 

 فيروسات اإلنترنت.

     

3. 
يستطيع محترفو اإلنترنت تزوير 

 البيانات.

     

4. 
يستطيع محترفو الحاسوب تدمير 

 مواقع الوزارات والبنوك. 

     

5. 
يستخدم اإلنترنت في عمليات 

 غسيل األموال.

     

6. 
يستطيع محترفو اإلنترنت سرقة 

 البطاقات االئتمانية.

     

7. 
استخدام اإلنترنت عبء اقتصادي 

 على األسرة.

     

8. 
زيادة نوادي اإلنترنت هدر 

 لألموال.

     

9. 
تعرضت للخداع المالي من قبل 

 أفراد عبر اإلنترنت.

     

 

 هل لديك تصور مقترح لمعالجة اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

 


