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 السلخص
هددددل ال حدددا إلدددع التعدددرل عمدددع اةجاهدددات لم دددة كميدددة اآلداب تددد ليتن  حددده  ددد  ة السعمهمدددات 
الدوليددة إلاإل تر ددم إلومددا البددرامس التدده ؟دددتخدمه راا، ومددا ة ااهددا اإل؟جاتيددة والدددمبية ا وهدد  هشددا  

وقددد  ،فددروذ تات داللددة إيرددا ية فدده اسددتخداك هددمع الذدد  ة السعمهماةيددة ةعدد   لست يددر الجددش 
قيد  هدمع األهددال السدشرس الهادمه السددحه، وقدد دمردم الدااسدة إلدع عددة  تدا س  استخدك لتح

أهسردا أ   دد  ة السعمهمدات الدوليددة إلاإل تر ددمإل لردا ةددا ير كبيدر دااددةا عمددع ف دة الذدد اب،  ولرددا 
دوا كبير فه ا تذاا العديد مدن العدادات والددمهكي ات الددمبية كندمدا  اسدتخدامرا، كسدا أ ردرت 

 كثر من اإل اث فه استخداك اإل تر م. أ  عدد المكها أ

 الدولية. اةجاهات الذ اب، استخداك اإل تر م،    ة السعمهمات الكلسات السفتاحية:

 مذكلة الجراسة  :أولا 

قد يظيم باالهتساك من « اإل تر م»إ    اهرة استخداك    ة السعمهمات 
ا، وبددأ سدالدشم  وييرهقب  ال ايثين فه جسيع السجاالت مشرا عمم االجتسداع وعمدم 

فدده « اإل تر ددم» تيجددة لترددها  دد  ة السعمهمددات  اةدددرا  اهددما االهتسدداك ؟ادددم اةجاهادد
كثيددر مددن ال ددايثين فدده مختمدد  األمددر الددما دعددا  ،العددالم وواددهلد لمدددوم الشاميددة
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م إلع يياة األفدراد بددرعة  الته ددمإلع دااسة همع الظاهرة الحديثة  التخررات
، وقد أ بتم دااسة يديثة أجرةرا الدكتهاة:  جه  عبد الدبلك، بقددم اإلعدبلك ها مة

ب ميددة اآلداب بجامعددة عددين  ددس ، يددهم دوافددع وأ سدداا اسددتخداك الذدد اب لذدد  ة 
% مدددددن الذددددد اب السردددددرا الدددددمين 38وقدددددد دمردددددم الدااسدددددة إلدددددع أ    اإل تر دددددم

السجدددددبل ت متابعدددددة الردددددح  و ةقددددد   مذددددداهدةرم لمتمم يددددده  و  اإل تر دددددم؟ددددددتخدمه  
، وفدده ءددها  تددا س هددمع الدااسددات التدده أكدددت عمددع الدددوا السرددم  الددما باسددتسراا

ة تين  اإل تر ميمع د  همع الثهاة السعمهماةية فه مجام االةراالت واإلعبلك وداا 
لا مددددة الذدددد اب  حدددداوم دااسددددة اةجاهددددات الرم ددددة الجددددامعيين  حدددده هددددمع الذددددد  ة 

 (1).يتنفه كمية اآلداب ت ل« اإل تر م»

 مبخرات الجراسة  :ثانيا

 إل وةحديدددددددداا فددددددده مديشدددددددة زليدددددددتن،اإل تر دددددددمدااسدددددددة السهءدددددددهع إلاسدددددددتخداك  .1
 .  كظاهرة ستحدث  هعاا من الت يي ر

ا كبيدددددر فددددده  ددددد  ة السعمهمدددددات  .2 ، اإل تر دددددممدددددا  دددددردع العدددددالم مدددددن ةرددددده 
ا إلدددددع الددددددوم الشاميدددددة األمدددددر الدددددما أد   إلدددددع  ردددددها  وامتدددددد  هدددددما الترددددده 

 . الستخداك همع الذ  ةاتية وسمبية ة اا  إ؟ج
كيفيددددددة االسددددددت بلم األمثدددددد  لذدددددد  ة السعمهمددددددات ومددددددد  االسددددددتمادة مشرددددددا  .3

 (2)بالشد ة لمذ اب عامة ولم ة كمية اآلداب ت ليتن دااة.
 : أىسية الجراسةثالثاا 

ةددددددتسد  هدددددمع الدااسدددددة أهسيتردددددا مدددددن ييدددددا كه ردددددا ةددددددا  ف دددددةا اجتساعيدددددة 
دددددة فددددده تشددددداا السجتسدددددع وهددددده ف دددددة الذددددد اب إل ل  ،م دددددة كميدددددة اآلداب  سهتجددددداا إلمرس 

وتلددددد  أل   الذددددد اب هدددددمل قدددددهة السجتسدددددع الحجيجيدددددة التددددده ةددددددفع بدددددد إلدددددع داجدددددات 
ا الحزددددددددااا ا جرددددددددهد هدددددددد الا الذدددددددد اب ةبشددددددددع الدددددددد بلد ويرةمددددددددع  ك والتردددددددده  التقددددددددد 

                                                           
 .   12عبد المتاح مراد، كيف ةدتخدك    ة اال تر م فه ال حا العمسه، اإلس شداية، )د. ت(، ص   1
 . 124عبد المتاح مراد، أل  س ام وجهاب عن الكسبيهةر واال تر م، اإلس شداية، )د. ت(، ص   2
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 ددددا را، واسددددتثساا الهقددددم والسددددام والجرددددد فدددده دااسددددة الذدددد اب وفرددددم مذدددد بلةرم 
ولدددددد فها دددددد ال يددددددود  ،اسدددددتثساا  ددددداج االجتساعيدددددة واعدددددايترم ومدددددداعدةرم هددددده 

 ،لعدددد   مددددن أهس رددددا ةربيددددة  دددد اب  قددددادا  عمددددع العسدددد   والعردددداا  وا دددد  تشمدددددد ،لرددددا
 (1). عمع الشرهض بسجتسعد  وقادا 

 : تداؤلت الجراسة رابعاا 

مدددددددددا هددددددددده اةجاهدددددددددات لم دددددددددة كميدددددددددة اآلداب تددددددددد ليتن  حددددددددده  ددددددددد  ة  .1
 إل. اإل تر مالسعمهمات الدولية إل

 دددددداث  حدددددده ين اةجاهددددددات الددددددمكها واإلهدددددد  هشددددددا  ةمدددددداوت  دددددددبه تدددددد .2
 . استخداك    ة السعمهمات

 خامداا: أىجاؼ الجراسة 

ين  حدددددددده  دددددددد  ة السعمهمدددددددددات التعددددددددر ل عمددددددددع اةجاهددددددددات الرم ددددددددة الجددددددددامعي .1
 إل. الدولية إلاإل تر م

 . اإل تر مالتعر ل ع  البرامس الته ؟دتخدمرا الذ اب عمع  .2
 . اإل تر م فه الدااسةمد  االعتساد عمع  .3
سددددددتخداك  دددددد  ة السعمهمددددددات الدوليددددددة اآل دددددداا اإل؟جاتيددددددة والدددددددمبية الإ؟زدددددداح  .4

 . إلاإل تر مإل
التعددددر ل عمدددددع مدددددا إتا كا ددددم هشدددددا  فدددددروذ تددددين اةجاهدددددات الدددددمكها واإل ددددداث  .5

 . اإل تر م(فه استخداك    ة )
 : مرظلحات الجراسةسادساا 

 تعخيف التجاه:  

                                                           
 . 47عيدها، عمم الشم  تين الشظرية والتربي ، اإلس شداية، )د، ت(، ص عبد الريسن  - 1
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االسددددددتجابة هدددددده اسددددددتعداد مدددددددب  و اتددددددم ومدددددددتررد  دددددددبياا لمدددددددمه  أو 
 (1)برريقة معي شة إزاا األ خاص واأل ياا والشظم والقزا؟ا.

 
 تعخيف الذباب: 

هددددده المتدددددرة التددددده ةبددددددأ يددددددين ؟حددددداوم السجتسدددددع ةاهيددددد  الذدددددخ  لكدددددده         
وةشتردددده ييشسددددا يددددتس ن  ،ويدددد دا دوااا بدددداازاا فدددده تشا ددددد ،؟حتدددد   م ا ددددةا اجتساعيددددة

 المدددددرد مددددددن ايددددددتبلم م ا تددددددد وأداا دواع فدددددده الدددددددياذ االجتسدددددداعه وفقدددددداا لسعددددددايير
 (2)التماع  االجتساعه فه السجتسع.

 التعخيف اإلجخائي: 
( سدشة ةسيد هم 27 - 19هم لم ة الجامعة المين ةشحرر أعسااهم تين ) الذباب:

وعشدهم قداة عمع االعتساد عميرم فه ةشسية  ،الحيهية والشذاا العقمه واالجتساعه
  .السجتسع؛ أل رم ؟ ه  ه  فه الجامعة ليسااسها األدواا االجتساعية فه السدتقب 

 تعخيف اإلنتخنت: 
ع ددااة عددن  دد  ة ءددخسة ةددربي تددين السبليددين مددن أجردد ة الكسبيددهةر التدده 

ة سددددشهات اا أو يتددددع عشددددد فردددد  التي دددد ،ة قددددع فدددده يالددددة ةذدددد ي  دو  ةهقدددد  لسددددد 
 (3)الكرربا ه إال  فه بعض الحاالت لمريا ة ولمسهاقع الته ةراها عمع اإل تر م.

 :التعخيف اإلجخائي لإلنتخنت
( التدددده Internationalأولردددا كمسددددة ) :هددده مرددددرم  م ددده   مددددن كمستددددين

وةدم  دمدس  ،( الته ةعشده )الذد  ة(Networkأما الكمسة الثا ية: ) ،ةعشه )العالسية(
، ويرمددد  عمدددع هدددمع الذددد  ة وايددددة لترددد   )الذددد  ة العالسيدددة(ة الكمستدددين فددده كمسددد

 (4) .(The Netأ؟زاا مررم  )الشم( )
                                                           

، ص ص 1997عسدر   التددهمه الذدي ا ه، األسدد  الشمددية والتربهيددة لرعا؟دة الذدد اب، تيدروت، داا الثقافددة،  - 1
83 – 84. 

سده واعا؟دة الذد اب، ماهر أته السعداله وةددرو ، السسااسدة العامدة فده الخدمدة االجتساعيدة فده السجدام التعمي - 2
 . 173، ص 2001، مرك   ذر وةهزيع الكتاب الجامعه، جامعة يمها ، مرر، 1ا
 عبد المتاح مراد، مرجع سات  المكر.  - 3
 .  www.wikipedia.comمهقع الكترو ه: وي يبيد؟ا. عشها  ال حا: اال تر م. الرابي االلكترو ه:   - 4
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 : ةعريف ةدر
هدده  دد  ة ة ددادم تددين الكسبيددهةرات ؟قددهك تشقدد  البيا ددات الرقسيددة مدددتخدماا         

 (1).، أو القسر الرشاعه   ة الراة  أو الكات  أو األليال ال ررية

 

 :"اإلنتخنت"شبكة السعلؾمات 
هددده  ددد  ة واسدددعة ةكه دددم بمعددد  التدددرابي  :"اإلنتخنػػػت"مفيػػػـؾ شػػػبكة السعلؾمػػػات 

التعدداو ه تددين العديددد مددن الذدد  ات الحاسددهبية الكسبيهةريددة التدده سدد قم فدده  ذدداةرا 
 رددددها يتددددع مرددددرم  اإل تر ددددم، لددددمل  فددددن   هددددمع الذدددد  ة م ه ددددة مددددن مشظسددددات 

ات، والذدركات التجاايدة التدده وم سددات متشهعدة ةذدس  الددوا ر الح هميددة والجامعد
 .بر يداباةرا ومذااكترا السعمهماتقرات الدساح لآلدرين باالةرام ع

 ررت فكرة    ة السعمهمات اإل تر م فه  :"اإلنتخنت"نذأة شبكة السعلؾمات 
ا تين أمري ا واالةحاد الدتيشات فه فترة الحرب ال اادة وس اذ التدم   العد ر 

هه إ ذاا    ات الكسبيهةر السهزعة وفيرا ةكه  أجر ة ، وكا م المكرة الدهفييته
الكسبيهةر الته ةحتها عمع السعمهمات العد رية مهزعة عمع مجسهعات من 
الذ  ات الر يرة السترم ة مع بعزرا عن لري     ات أكبر وجسيعرا ةتر  
ت عزرا من أكثر من لري  بحيا إتا يدث دمٌ  فه أيد  الذ  ات المرعية أو 

دااات االةرام ال ي دا هما إلع ا رياا الشظاك بالكام  وةدتسر  الذ  ة أيد الس
 بالعس . 

؟عتبر اإل تر م  هاة جديدة فه مجام االةرام واإلعبلك فنتا كا م الثهاة األولع 
،  م  ةمترا الرحافة فالديشسا والراديه ت مع  رها الر اعةفه مجام اإلعبلك تدأ

  .عبر األقساا االارشاعية والتمم يه  وأديراا البا المزا ه
 : مسيدات اإلنتخنت

  .. سرعة وءسا  ا تذاا السعمهمات1
  .. سرعة ة ادم السعمهمات2

                                                           
1 - www.merriam.webster.retrieved.com 
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  .. ة ادم السدتشدات3
 .. سرهلة وبدالة االستخداك4
  :ىسية اإلنتخنت ودوره في الحياة السعاصخةأ

ييا إ   الجامعات ةعتسد  ،أا   اإل تر م اآل  ؟ذ   يياة الشا  فه العالم
والذركات التجااية والشا  ؟ذترو  ويتعمسه  ويت ادله   ،عمع    ة اإل تر م

السعمهمات والبيا ات ومبليين الرمقات ةتم  يهمياا عبر الذ  ة ومبليين الرسا   
يتم  ة ادلرا تين الشا  فه مختم  أ حاا العالم يتع أا حم معظم األ ياا ةتم 

  م. باستخداك اإل تر 
 : تقّجميا شبكة السعلؾمات اإلنتخنتالخجمات التي 

التدري  لمسدتخدك التهاا  واالاة اا بالعالم الخااجه عبر اإل تر م   (أ 
 . د االلكترو هوباق   التكاليف وتل  عبر استخداك البري

 ريرة ةداعد السدتخدك عمع ةرم  السدتشدات فه أا م ا  من العالم   (ب 
 . الذ  ةأ  ؟ ه  مذتركاا فه 

 . همات والبرامس تين مختم  األجر ة ق  السعم  (ج 
 . السذااكة فه مجسهعات الشقاش  (د 

 : لدلبية لستخجاـ الذباب اإلنتخنتاآلثار ا
الددددددمبية عمدددددع الذددددد اب إلدددددع ة ددددداا: )عقد؟دددددة، أدبل يدددددة، ةشهعدددددم ة ددددداا اإل تر دددددم 

 مدددددددية، اجتساعيددددددة، اقتردددددداد؟ة، اددددددحي ة، إجراميددددددة( وبيددددددا  تلدددددد  عمددددددع الشحدددددده 
 : التاله

مدددددن مبسددددده  ددددد  ة اإل تر دددددم مدددددا ة ددددددر بدددددد مدددددن مهاقدددددع  :. األضػػػػػخار العقج ػػػػػة1
امدددددددة دددددددا  ،والددددددددعهات الخبيثدددددددة ،ةدددددددرو ج لمعقا دددددددد ال المدددددددة واألفكددددددداا الرد  و تيجدددددددة ل س 

؟ددددددهد مريمدددددة الذددددد اب مدددددن فزدددددهم وعددددددك اسدددددتقراا  مدددددده وفكدددددرا وقدددددع الكثيدددددر 
وةشدددددداو  مددددددن الذدددددد اب العربدددددده فدددددده ي ا دددددد  جساعددددددات مذددددددبههة ةعددددددادا الدددددددين 

 اإل؟سا . 
مدددددن أتددددرز الدددددمبيات التدددده أفرزهدددددا ددددددهم اإل تر ددددم إلدددددع  :. أضػػػػخار أخة ّيػػػػة2

دددددع ااةيددددداد السهاقدددددع السرو جدددددة الماءدددددحة قدددددد ةهادددددمم دااسدددددة )ال دددددرك(  ،واقعشدددددا ةم ذ 
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الذددددددددد  ة لبللدددددددددبلع  %( مسدددددددددن  دددددددددسمترم الدااسدددددددددة ؟ددددددددددتخدمه  13.2إلدددددددددع أ   )
 . عمع اها  فاءحة  

  :اآل اا الشمدية الته ةشتس عن اإل تر م من أهم   :. األضخار الشفدية3
أفددددددرز االسددددددتخداك الس ثدددددد  لئل تر ددددددم  دددددداهرة أادددددد حم  :إدمػػػػػػاف اإلنتخنػػػػػػت - أ

، وهدددددمع الظددددداهرة هددددده وهددددده )إدمدددددا  اإل تر دددددم( ةهاددددد  با  ردددددا  ددددداهرة مرءدددددية
 دددددددهٌع مدددددددن اإلدمدددددددا  الشمدددددددده التددددددده وادددددددمم با  ردددددددا فددددددده لبيعتردددددددا مدددددددن إدمدددددددا  
السخدددددداات والكحدددددهم، ييدددددا يترةدددددظ عمدددددع إدمدددددا  اإل تر دددددم  دددددهاهر قري دددددة مدددددن 

 إدما  السخداات ومن همع الظهاهر: 
التحس : التحس   ؟عد  من مظاهر اإلدما  ييا ؟سي  السدمن إلع زيادة  -

وكمل   ،تد الته كا  يترمظ إ  اعرا لد؟د جرعة أق الجرعة إل  اع ايب
اع ايبتد مدمن اإل تر م فن  د ي يد من ساعات االستخداك بالر اد  إل  

 . الست ايدة إلع اإل تر م
ة وجدسية عشد يرما د  من : ؟عا ه السدمن من أعراض   مدي  اال دحاب -

الد بالذ  ة ، وكمل  مدمن اإل تر م فن  د ؟عا ه عشد ا قراع اةرالسخدا
  ةمكيرع عمع اإل تر م بذ   ويترك ،من التهةر الشمده والحركه والقم 

 .أيداث وةخي بلت مرة رة باإل تر م، و قررا 
ويشدددتس عدددن إدمدددا  اإل تر دددم سدددمبيات كثيدددرة بالشدددد ة لمسددددمن  مددددد مثددد :  -

الدرر واألاذ واآلك الر  ة والتراب العدين، وبالشدد ة ألسدرةد مدا ةددب د مدن 
ه عسمدددد  تيجدددةا ، ومذددد بلت فدددزوجيدددة، وعددددك االهتسددداك باألتشددداا مذددد بلت

 . عية إلهسام السراب ألهمد وأقاابد، ومذ بلت اجتسالتادر ع فه أعسالد
هدددمع الحالدددة ع ددد  الحالدددة األولدددع، ييدددا ؟دددديرر عمدددع  رىػػػاب اإلنتخنػػػت:  - ب

ا هددما  اددايبرا القمدد  مددن اسددتخداك اإل تر ددم  ظددراا لسددا ؟خذدداع مددن أءددرااها ويتردده 
هددداب ؟سشعدددد مدددن االقتددددراب مدددن الذددد  ة، واسددددتخدامرا القمددد  ليرددد   فددده اددددهاة ا 

ترما الرهاب فه دااستد وفه  ، مس ا يترةظ عميد ةادر  السراباالستخداك الرحي 
 . مس ا يترم ظ استخدامد اإل تر م ، إتا كا م دااستُد وعسُمدُ عسمد
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 لئل تر م مخالر اجتساعية ومشرا:  :ضخار اجتساعية. أ4
؟خذدع كثيدر مدن ال دايثين أ ل يد د ا اإل تر دم إلدع  فقجاف التفاعل الجتسػاعي: أ. 

غيددداب التماعددد  االجتسددداعه؛ أل   التهااددد  فيردددا ؟حرددد  عبدددر أسدددبل  ووادددبلت 
 ولي  برريقة لبيعية. 

ة،  ب. التأثيخ على القيؼ الجتساعية:  يشذا الذ اب فه ءها  يم اجتساعية داا 
كن فه ءها ما يتعر ض لد الذداب ددبلم ةجهالدد فده ةكه  تي ة الجساعة األولية ل

 اإل تر م، فن د يتعرض لجيم تات ةا ير ءايي تردل إعادة ةذ يمد ة عاا لرا. 
اإل تر دددم وسددديمة إعبلميدددة تات اةردددام جسددداهيرا  :ج. اإلسػػػاإة إلػػػى األشػػػخا  

واسع لمل  است مم عمع  راذ  واسع  فه يسبلت التذرير ب ثيدر مدن الذخرديات 
 عية. االجتسا

 . األضخار القتراد ة: 5
ةعد     ة اإل تر م فه العالم العربه من أيمدع  :أ. اإلنفاؽ على استعساؿ الذبكة 

ددا ؟حسدد  الذدداب أع دداا وفددهاةير ماليددة قددد  الذدد  ات فدده العددالم مددن ييددا التكممددة مس 
 . أسرةد ةثق  كاهمد وكاه 

، تيدددة فددده العدددرضةدددهفر  اإل تر دددم جات :. تشسيػػػة سػػػلؾكيات اسػػػتية ية سػػػلبيةب 
دا يشدما تهقدهع السددترمكين ودرهاداا الذد اب والشدداا مدشرم  وسرهلة فه الذراا مس 

 . اليات، ابسا ال ؟حتاجه را فعبلا فه  راا كس
؟عدد  ةشسيدة الددمع الهلشيدة مرم داا اقترداد؟اا  :ج. تذجيع استيةؾ الدػلع األجشبيػة 

جشبيدددة ب ددد و الددددهذ السحمي دددة ُمم  حددداا، إال  أ   اإل تر دددم وفدددرت فرادددة لمسشتهجدددات األ
، ييدددا أفدددادت إيدددد  ت  مذدددروع  لردددا فددده الددد بلد العربيدددةدو  أ ل ةزدددرر إلدددع فددد

%( مددن مذددتريات الستدددهقين العددرب عمددع اإل تر ددم ةسددم مددن 82الدااسددات أ   )
%( سددبظ  ددرا رم مشرددا إلددع عدددك وجددهد الدددمعة 48مهاقددع  ددركات عالسيددة وعدد ا )

%( 21، و )%( مدشرم إلدع سدرهلة الذدراا45) شساالسرمهبة فه الدهذ السحمية، تي
 إلع سرهلة الدفع. 
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لكثدددرة الجمددده  عمدددع أجرددد ة الحاسدددظ اآللددده عسهمددداا أءدددراا أضػػػخار صػػػحّية: . 6
ك أسد اباا إءدااية إللالدة الجمده  أمداك الحاسدظ اآللده، ومدن  جدسية واإل تر م ةقد 

 : رحية لمجمه  عمع اإل تر م ما يمهأهم  األءراا ال
ت ةش عدددم مدددن جرددداز الحاسدددظ اآللددده إ دددعاعا :لإلشػػػعاعات الّزػػػاّرةأ. التعػػػّخ   

، واأل دددعة الدددديشية، واأل دددعة فدددهذ البشمددددجية، ويقدددهم كرربا يدددة وكرروم شاليددددية
، التدده ْو ل كا ددم الكسيدة الردداداة مشرددا ءدد يمة إال  أ   كثددرة واأل دعة ةحددم الحسددراا

، بددددبظ رهيدد ة لمستعدددر ض لرددا عمددع السدددد  الالتعددر ض لرددا ةددددبظ أءددراا جددديس
 . عاعات لتدبظ أمراءاا مث  الدرلا ةراكم ة اا ةم  السجاالت واإل 

بددددبظ الجمددده  الرهيددد  عمدددع  :ار بػػػالعسؾد الفقػػػخي ومفاصػػػل اليػػػج ؽب. اإلضػػػخ  
 . والتراباةرا ةالك السماا  والعسهد المقرا  ،اإل تر م

كثددرة التحدددي  فدده أجردد ة الحاسددظ اآللدده ةدد دا إلددع إجردداد  ج. اإلضػػخار بػػالشغخ: 
دددة  دددا يددد د ا إلددع ءدددع  الشظدددر التدددايجه، وهددده فددده الحجيقددة مذددد مة عام  العددين مس 

ة الحاسدظ اآللده عا م مشردا السجتسعدات مدع  ردها أجرد ة التمم يده ، وزادت أجرد  
 . من ةماقم السذ مة

لردددا الذددد اب جدددر اا اسدددتخداك اآل ددداا اإلجراميدددة التددده ةعدددر ض  :إلجخاميػػػة.اآلثػػػار ا7
، كسا فه جرا م الشرظ وااليتيدام را ما ؟ ه  الذ اب ءحي ة لمجريسةاإل تر م مش

ومشردددا مدددا ةكددده  محر ءدددة عمدددع ااةكددداب الذددداب  ،التددده ؟ ددده  ءدددحيترا السددددتخدك
، دعه إلدع ااةكداب الجدرا ملمجريسة، ومن السعمهك أ      ة اإل تر م ةحها مهاقع ة

ةكن معروفدة فده را، وقد ساعد اإل تر م عمع إ اعة جرا م لم وةذرح كيفية ااةكات
 . مجتسعاةشا العربية، وزادت من وةيرة جرا م اعتياد؟ة

 الجراسات الدابقة

 ة السعمهمددات برددهاة م ا ددرة أو ييددرمددن تددين الدااسددات العديدددة التدده ةشاولددم  دد  
 م ا رة،  مكر من تيشرا اآلةه: 
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ب ميددة  بقدددم اإلعددبلك الدددكتهاة  جدده  عبددد الدددبلكجرةرددا أ دداات دااسددة يديثددة أ .1
ك يهم دوافدع وأ سداا اسدتخداك الذد اب 2009سشة  اآلداب بجامعة عين  س 

% مدددددددن الذدددددد اب السردددددددرا الدددددددمين 38إلدددددددع أ    اإل تر ددددددمالسرددددددرا لذددددددد  ة 
، ةرم لمتمم يده ، ومردالعترم لمردح ةقمد  سداعات مذداهد اإل تر دم؟دتخدمه  

 . والسجبلت باستسراا
ةشهع أوءحم إليرا الدكتهاة  جه  عبد الدبلك  تا س الدااسة الته ةهامم أهم   -

ردددددهم عمدددددع إت ةبدددددين أ   اسدددددتخدامرا تددددددافع الح؛ اسدددددتخداك الذددددد اب لئل تر دددددم
را لمتدددددمية والترايددددد تم ددددها ، وأ   مددددن ؟دددددتخدمه %75السعمهمددددات كددددا  تشددددد ة 

تشدددد ة ، وبددددافع المزدددهم ويدددظ  االلدددبل ع عمدددع السددددتجدات العالسيدددة 42.3%
 (1)%.4.5يدة فه مجام االةرام بسعد م %، وبدافع ةجربة جد25.5

أ ددداات الدااسدددة إلدددع أ   هشدددا  عبلقدددة معشهيدددة تدددين مددددته  التعمددديم واسدددتخداك  -
، قددد   اسدددتخداك يدددد، فكمسدددا زاد السددددته  التعميسدددهتددددافع التددددمية والترا اإل تر دددم

ة تدددددين مددددددته  التعمددددديم  ،اإل تر دددددم لمتددددددمية والترايدددددد وأ   هشدددددا  عبلقدددددة م كدددددد 
، قدد   ت، فكمسددا زاد السدددته  التعميسددهتدددافع ةكددهين الرددداقا اإل تر ددمواسددتخداك 
و برددم الدااسددة إلددع ءددرواة إجددراا  ،اإل تر ددم فدده ةكددهين الرددداقاتاسددتخداك 

، لدااسدة أ در الذد  ة عمدع زيدادة اإل تر دمدااسات مدتقبمية فه مجام اسدتخداك 
، مدع التعدر ض لسختمد  وسدا   االةردامالسعراية تين أفراد السجتسدع، وع المجهة

 ، مدددع التعدددر ل عمدددع أ دددرالتددده ؟ددددعع األفدددراد لمهادددهم إليردددا وعمدددع السزدددامين
، ة ادداقات ةتخردع الحددود الج راايدة، ْوقامداستخداك الذ اب لبدرامس السحاد دة

ة عمددع ءددرواة دااجتسددع وعاداةدددوا ع ددا  تلدد  عمددع  دديم الس سددة مرايدد  ، م كددد 
فدددده السجتسددددع السرددددرا فدددده إلدددداا مشظهمددددة  ذدددداة  اإل تر ددددما تذدددداا اسددددتخداك 

 (2) ة، والدسات الذخرية والسعراي ة.وا تذاا األفكاا السدتحد

                                                           
 جدده  عبدددد الددددبلك، دوافدددع وأ سددداا اسدددتخداك الذددد اب السردددرا لذددد  ة اال تر دددم، قددددم اإلعدددبلك، جامعدددة عدددين  - 1

 ك. 2009 س  ، سشة 
 . 13 – 12عبد المتاح مراد، السرجع الدات ،  ص  - 2
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(:  لمكذدد  عددن Dogan et al, 1999دااسددة قدداك ترددا دوجددا  وةدددرو  ) .2
وتلددد  تتربيددد   ،اةجاهدددات لم دددة الجامعدددة  حددده االسدددتخداك التعميسددده لئل تر دددم

دددد  لردددما ال دددرض وم ددده  مدددن ) ( 188ي شدددة ةذدددس  )( تشدددداا عمدددع ع18مجيدددا  أُع 
 (1)لال اا جامعي اا.

،  حه االسدتخداك التعميسده لئل تر دمومن أترز الشتا س وجهد اةجاهات ةمزيمية  -
وااة رددددددم االةجاهددددددات التمزدددددديمية تتت ددددددع السهاقددددددع التعميسيددددددة الجي دددددددة وة ددددددادم 

، والتكددراا السرةمددع السددتخداك مددع األادددقاا اإل تر ددممددع السعمهمددات الستايددة ع
د أس اب اسدتخداك اإل تر م ، ولدم ةهجدد فدروذ تدين ترددل الدتعمم اإل تر دم، وةعد 

 الجشدين فه هما االةجاع. 
(  2): اإل تر دمدااسة عن المروذ تين الجشدين من لم ة الجامعة فه اسدتخداك   .3

( بحثداا لدااسدة المدروذ Sherman et al., 2000ع )ؤ وقد أجر   يرما  وزمدبل
، وةبي ن أ   ودبراةرم معد اإل تر متين الجشدين من لم ة الجامعة فه استخداك 

دددا كا دددم المجددهة تدددين الرم دددة والرال دددات فددده الدددشهات األديدددرة  تددددأت ةزدددي  عس 
ثددد  لتقشيددددة ، ولكدددن ةهجددددد فدددروذ تيدددشرم فددده االسددددتخداك الجي دددد واألمعميدددد سدددابقاا 

، وكيفيددددة التعددددر ل عمددددع وسددددا   ولددددرذ االسددددتخداك، دددددينالكسبيددددهةر تددددين الجش
الرم دددة فددده مرايددد   وةبددددو السذددد مة أكبدددر لدددد  ،واكتدددداب الخبدددرة تردددما السجدددام

، وب افدة ع م يدد مدن الخبدرات فده هدما السجدام؛ أل  رم فه ياجة  إلدالتعميم العميا
 األقداك والتخررات العسمي ة. 

ْو  دداالا  اإل تر ددموالددمكها أكثددر إلسامدداا بكسددا أكددد ت الدااسددة أ  ددد مشددم الدددتيشات     
؟ختمددد  بذدد     دداهر  تدددين  اإل تر ددموأ   الددددمه  الستعم دد  ب ،عميددد مددن اإل دداث

 إال  أ   همع المروذ لم ةت ي ر يتع اآل .   ،الجشدين
 
 

                                                           
 . 1999دوجا  وةدرو ، دااسة لمكذ  عن اةجاهات لابة الجامعة  حه االستخداك التعميسه لئل تر م،  - 1
 . 200 يرما ، دااسة المروذ تين الجشدين من لم ة الجامعة فه استخداك اال تر م، ص  2
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 اإلجخاإات السشيجية 

 مشيج البحث  :أولا 
الدااسدددددددة  ،لقددددددد اعتسدددددددت الدااسددددددة فدددددده هددددددما ال حددددددا السددددددشرس الهاددددددمه

والدددددددما ؟عشددددددده واددددددد  وةحميددددددد  الظددددددداهرة أو السهقددددددد  أو مجسهعدددددددة  ،السددددددددحية
  .األيداث أو األوءاع الحالية

 –فددددددال رض مددددددن هددددددما ال حددددددا وادددددد  وةحميدددددد  اةجاهددددددات لم ددددددة كميددددددة اآلداب 
 إل. اإل تر مإل  حه    ة السعمهمات ،زليتن

 : مجتسع البحث ثانياا 
 2019لمعاك الجدامعه ) ،اآلدابييا يتكه   مجتسع ال حا من لم ة كمية 

 ( لجسيع األقداك بالكمي ة.2020-

 : عّيشة البحث ثالثاا 
وتل   ،( لال اا ولال ةا من كمية اآلداب41لقد ةم  ادتياا عي شة م ه ة من )       

وقد ةدم  ادتيداا العي شدة بالرريقدة  ،اإل تر ملسعرفة اةجاهاةرم  حه    ة السعمهمات 
 .ستداويةالعذها ية الر جية ال

 : أداة البحث رابعاا 
  .لقد ةم  استخداك االست ا ة كاداة لجسع السعمهمات والبيا ات

 : خظؾات ترسيؼ الستبانة خامداا 
ة تدااسة         ةم  ةرسيم االست ا ة وتل  من دبلم الرجهع إلع السقايي  الخاا 

وبعد ةردسيم االسدت ا ة بردي ترا  ،االةجاهات واالستمادة مشرا فه اياية األس مة
األولية ةم  عرءرا عمع مجسهعة من األساةمة وتل  إلتداا أا مبليظة أو إجراا 

وبالمع  فقد ةم  ةعديمرا من قبد  األسداةمة الستخرردين  ،أا ةعدي  عمع االست ا ة
وبعدد تلد  ةدم التاكدد  مدن وءدهح االسدت ا ة  ،فه مجدام عمدم الدش م  وعمدم االجتسداع

  .( لال اا ولال ة41اد العي شة ال الغ عددهم )لك  أفر 
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العذددددر فقددددرات األولددددع اإلجابددددة ةكدددده   ،( فقددددرة25وقددددد  ددددسمم االسددددت ا ة )       
ييدر مهافد ( وأديدراا  ،مهافد  إلدع يدد   مدا ،وال اقه ةكه  باإلجابة )مهاف  ،ادتيااية

  .ةم  ةهزيعرا بالرمة الشرا ية

 : الؾسائل اإلحرائّية سادساا 
م  أددددم معادلدددة الشدددد ة الس هيدددة لسعرفدددة اةجاهدددات الرم دددة والرال دددات  حددده ةددد       

   :   ة السعمهمات

الج االشد ة الس هية = 
 الك 

       

 : تحليل البيانات وعخ  الشتائج
وهدددده معرفددددة اةجاهددددات لم ددددة ولال دددددات كميددددة اآلداب تدددد ليتن  حدددده  ددددد  ة 

  .(اإل تر مالسعمهمات الدولية )

 البيانات الذخرية والؾعيفية  :أولا 
 (  بيؽ الشؾع 1ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
 %49 20 تكر
 %51 21 أ ثع

 %111 41 السجسؾع
 

وةكدده   ،( أ   أكبددر  ددد ة لمشددهع هدده اإل دداث1)  بليددم مددن دددبلم الجدددوم
  .%(49%( وأ    د ة المكها )51الشد ة )

 (  بيؽ تؾزيع األعسار 2ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

17 – 19 10 24 % 
20 – 22 17 41 % 
23 – 25 10 26 % 

 %0 9 4 فسا فهذ  – 26
 %111 41 السجسؾع

 



 
 

 

 سالم أحمد الجندي

 

 (0202)ديسمبر الثاني العدد ( 33المجلد )

444 

 -23   أكبددر  ددد ة لعسددر الرددبلب مدددن )أ (2 بليددم مددن دددبلم الجدددوم )
( سددددددشة ةقدددددد   إلددددددع 19–17وأ   األعسدددددداا مددددددن ) ،%(26( وةكدددددده  الشددددددد ة )25

%( 9فسدددا فدددهذ( ةسثددد  ) –26ومدددن ) ،%(41( ةسثددد  )22-20ومدددن ) ،%(24)
وهه أا ر  د ة متحر  عميردا، وهدما يددم عمدع أ  السددته  التعميسده أليمبيدة 
ممدددردات عيشدددة الدااسدددة فددده مددددته  أعسدددااهم وال يهجدددد لم دددة متخممدددين دااسدددياا إال 

 .%9تشد ة بديرة ال ةتجاوز 
  

 (  بيؽ الحالة الجتساعّية 3ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات
 % 85 35 أع ب
 % 12 5 مت وج
 %0 3 1 مرم 
 % 00 0 أام 

 % 111 41 السجسؾع
 

( أ   أكثر الربلب استخداماا لئل تر م يالترم 3 بليم من دبلم الجدوم )
تيشسدددددا كا دددددم  دددددد ة  ،%(85وي ه ددددده  الشدددددد ة ) ،االجتساعيدددددة عدددددازب أو عازبدددددة

 ،%(3وةكدددده   ددددد ة السرمدددد  أو السرمقددددة ) ،%( لمستدددد وجين أو الست و جددددات12)
%( ادمر، وهشدا  بليدم أ  التعمديم سدبظ مدن  0وةكه   د ة األام  أو األاممدة )

أس اب ةادر ال واج وهما مدا أ داات إليدد الشددظ الس هيدة فده الجددوم ييدا تم دم 
مدن ممدردات عيشدة الدااسدة، وهدما يرجدع إلدع اغ دة الذد اب  %85 د ة ف ة أعد ب 
سترم لمحرهم عمع م ه  عمسه عاله ؟س شد مدن الحردهم عمدع فه مهاامة داا

فرادددة عسددد  يتدددع ؟ددددتريع أ  ؟ ددده  أسدددرة مددددتقمة مشمردددمة عدددن أسدددرةد األتهيدددة 
، وهدددما  دددياا الزدددرواية فددده يياةدددد اليهميدددةاقترددداد؟اا وال ؟عتسدددد عميردددا إال فددده األ

 سددي  السستدددةإل الدعيشتقدد  مدن  سدي االسددرة التقميد؟دة إلم  در ؟ذدير إلددع أ  السجتسدع 
إل، فددالتعميم ؟عتبددر مددن م  ددرات الت يددر والتحددديا السددرة الشهويددة الحديثددة إلالردد يرةا

  .االجتساعه
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 (  بيؽ السدتؾى التعليسي لألب 4ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

 %08 3 أم ه )ال ؟قرأ وال ؟ تظ(
 % 44 18 ؟قرأ وي تظ

 % 26 11 ةعميم أساسه
 % 22 9 ةعميم عام  
 % 111 41 السجسؾع

( أ   أكبدددر  دددد ة لمسددددته  التعميسددده لدددؤلب 4 بليدددم مدددن ددددبلم الجددددوم )
دا  دد ة )أم ده ال ؟قدرأ وال ؟ تدظ( فقدد  ،%(44وأددمت  دد ة ) ،ةكه  ؟قدرأ وي تدظ أم 

ددا  ددد ة التعمدديم األساسدده فكا ددم ) ،%(8أدددمت أادد ر  ددد ة ) وةكدده   ،%(26أم 
%(، وهما م  ر يدم عمع ا تذاا التعمديم والقزداا عمدع 22 د ة التعميم العاله )

وهدده الرفددع مددن مدددته  التعمدديم  ،األميددة، وهددما هدددل مددن أهدددال التشسيددة ال ذددرية
 .بجسيع مدتهياةد

 (  بيؽ دخل األسخة 5ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

470 - 700 18 44 % 
701 - 1000 15 37 % 

1001 - 1500 6 14 % 
 %0 5 2 فسا فهذ  – 1501

 % 111 41 السجسؾع
 

 :أ    ددد ة دددد  األسددرة األعمددع  ددد ة هدده (5) بليددم مددن دددبلم الجدددوم 
 ،%(37( ةكه   ددبترا )1000-701وأم ا الم ة ) ،(700-450%( وهه )44)

ددا الم ددة ) ،%(14(  دددبترا )1500-1001والم ددة ) فسددا فددهذ( فردده  – 1501وأم 
لدددع ةدددهفر فدددرص العسددد  فددده إ%(، وهدددما ؟ذدددير 5أاددد ر  دددد ة متحرددد  عميردددا )

م، ومدددن أابددداب األسدددر يتقاءددده  مرة دددات ةكمددديرم لددددد ايتياجددداةر ؛ أل السجتسدددع
بسعشدع لردم   ،ممردات العيشة يتقاءده  مرة دات سر  أدبلم الجدوم  بليم أ  ك  

لددع ادددتبلل مدد هبلةرم وداجدداةرم إدددظ التدده ةرجددع رية ايددم ادددتبلل الشددددهم  ددر
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العمسية، وأ  يالبية ممردات عيشة الدااسة ؟ ميرم ددمردم الذدررا لددد ايتياجداةرم 
 .الزرواية فه يياةرم اليهمية

 (  بيؽ السشظقة التي تقيؼ بيا تتؾافخ فييا خجمات اإلنتخنت6ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

 % 14 6 إ ااة قهي ة
 % 47 19 متهسرة إ ااة

 % 31 13 إ ااة ءعيمة
 %0 8 3 ال يتهفر ترا ددمة ا تر م

 % 111 41 السجسؾع
 

دد  عميرددا6 بليددم مددن دددبلم الجدددوم ) قددد اةزدد  أ    ،( والبيا ددات الستحر 
أم دا اإل دااة القهي دة  ،%(47أكبر  د ة كا م )لئل ااة الستهسرة( وكا م  ددبترا )

وقدددد أددددمت  ،%(31واإل دددااة الزدددعيمة كا دددم  ددددبترا ) ،%(14فكا دددم  ددددبترا )
%(، 8الم دددة )ال يتدددهفر  تردددا ددمدددة ا تر دددم( أاددد ر  دددد ة متحرددد  عميردددا وهددده )

مشتذرة فه ك  أاجاا السجتسع ولكن تشددظ  اإل تر م بليم مسا سب  أ     ات 
مختممة كسا هه مهءحة بالجدوم الدات  وهما االدتبلل قدد ترجدع الدع الذد  ات 

 .ماةية من ييا جهدةرا وةشهعراالسعمه 
 (  بيؽ أفزل البخامج التي أستخجميا 7ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
 % Facebook 17 42اي  ته  

 % Viber 7 18المايبر 
 % 10 4 الهاة  ةب

 Google Chrome 9 22%القهق  
 YouTube 1 2%يهةيهب 
 Instagram 1 2%اال دتقراك 

 %4 2 ترامس أدر  
 % 111 41 السجسؾع

( البيا ددات قددد ةددم  التهادد  إليرددا أكبددر  ددد ة 7 بليددم مددن دددبلم الجدددوم )
وأقدد   ،%(42( وكا ددم الشددد ة )Facebookمدددتخدمة لمبددرامس هدده )اددي  تدده  
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أم ا  ،%(2 د ة كا م لبر امجه )اليهةيهب واال دتقراك( ييا أدما الشد ة  مدرا )
و  ،%(10الددهاة  ةب( كا ددم  دددبتد )و) ،%(18تر ددامس )المددايبر( فادددم  ددد ة )

%(، وهدددما 4وأمدددا )تدددرامس أددددر ( فاددددمت  دددد ة ) ،%(22)القهقددد ( أددددم  دددد ة )
م  دددددر يددددددم عمدددددع التردددددها الددددددريع الدددددما ؟ذدددددردع السجتسدددددع فددددده مجدددددام قرددددداع 

 االةراالت والتكشهلهجيا 
 (  بيؽ نؾع الذبكة السدتخجمة 8ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات
ADSL 7 18 % 

Wi – Max 7 18 % 
Wi-fi 13 30 % 

 % 34 14 أ هاع أدر  
 % 111 41 السجسؾع

 

 :( اةزدددددد   لشددددددا أ   أكثددددددر  دددددد  ة مدددددددتخدمة هدددددده8هم )الجددددددمددددددن دددددددبلم 
(WiMax-ADSL( وكا تا تشد ة )18)%، ( وأم اWifi( فقد أدم  د ة )30)%، 

%(، وهدما يددم 34شد ة العميا )الوقد أدمت الم ة )أ هاع أدر ( األكثر استخداماا و 
عمع مد  ةرها قراع االةراالت داد  السجتسع وةشهعد ، وهما التردها والتشدهع 
فدددده  دددد  ات التهاادددد  االجتسدددداعه وييرهددددا مددددن وسددددا   االةردددداالت سددددر   عمددددع 

اإل تر دم فده السجتسدع وسدس  لردم بادتيداا الذ اب سرهلة الحرهم عمع دددمات 
 .اكفز  من ييا الجهدة واالستخداأل

 مقياس استخجاـ الظالب الجامعي لخجمات اإلنتخنت  :ثانياا 
 ( أدخل إلى الذبكة دوف أْف تكؾف لي خلفّية 9ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
ة  % 21 9 مهاف  بذد 

 % 10 4 مهاف  إلع يد  ما
 % 27 11 يير مهاف  إلع يد  ما

ة  % 18 7 يير مهاف  بذد 
 % 24 10 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع
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( أ    ددددددد ة الددددددددهم إلددددددع الذدددددد  ة 9 بليددددددم مددددددن دددددددبلم الجدددددددوم اقددددددم )
ة ددددددا  ددددددد ة  ،%(21) دو  أ  ةكددددده  لدددددده دمفيددددددة كا ددددددم  ددددددد ة السددددددهافقين بذددددددد  أم 

وكا دددددددم  دددددددد ة ييدددددددر  ،د دددددددع  دددددددد ة%( وهددددددده أ10السهافقددددددده  إلدددددددع يدددددددد  مدددددددا )
ددددا  ددددد ة ييددددر مددددهافق ،%( وهدددده الشددددد ة األعمددددع27ن إلددددع يددددد  مددددا )يمددددهافق ن يأم 

ة كا ددددددددم ) %(، وهشددددددددا قددددددددد ؟ دددددددده  24%( وأ    ددددددددد ة الم ددددددددة ال أعمددددددددم )18بذددددددددد 
لمتعمدددديم دوا كبيددددر فدددده ةثجيددددف الذدددد اب واكتددددداترم مرددددااات كيفيددددة الددددددهم الددددع 

مثدددددددددد  وباسددددددددددر  جتسدددددددددداعه واسددددددددددتخدامرا االسددددددددددتخداك األ دددددددددد  ات التهاادددددددددد  اال
 .الررذ وأ؟درها

 دماف( اإل ثار مؽ استخجاـ اإلنتخنت  تحؾؿ إلى حالة إ11ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
ة  % 46 19 مهاف  بذد 

 % 39 16 مهاف  إلع يد  ما
 % 7 3 يير مهاف  إلع يد  ما

ة  % 3 1 يير مهاف  بذد 
 % 5 2 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

ة وكا ددم 10) بليددم مددن دددبلم الجدددوم  ( أ   أكبددر  ددد ة لمم ددة مهافدد  بذددد 
أم ا ف ة يير مهاف  إلع  ،%(39إلع يد  ما )%( وكا م  د ة مهاف  46 دبترا )

ددا ف ددة  ،%(5تيشسددا كا ددم ف ددة ال أعمددم  دددبترا ) ،%(7يددد  مددا فكا ددم  دددبترا ) وأم 
ة فاددددمت أقددد    دددد ة ) %(، وهدددما يرجدددع الدددع اسدددتخداك الذددد اب 3ييدددر مهافددد  بذدددد 

، فاادد   أيمبيددة الذدد اب ؟دددتخدمه  اإل تر ددملمرهاةدد  السحسهلددة لمحرددهم عمددع 
، وهدما ا  يتهاجدو  ايدد دو  ةشظديم لمهقدموفه ك  م  ،وقاتفه ك  األ اإل تر م

من اآل داا الددمبية لذد  ات التهااد  االجتسداعه التده أاد    دد ة كبيدرة الذد اب 
مدمشين عميرا ودااة فه ةحسيد  بعدض البدرامس واأللعداب التده هده فده يجيقتردا 

  .ي و  قافه
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 ( أقزي وقت فخاغي على اإلنتخنت 11ججوؿ )
 الشدبة التكخار اتالفئ

ة  % 19 8 مهاف  بذد 
 % 39 16 مهاف  إلع يد  ما

 % 19 8 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 18 7 يير مهاف  بذد 

 % 5 2 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

( أ  أكبددر  ددد ة قزدداا وقددم المددرا  عمدددع 11 بليددم مددن دددبلم الجدددوم )
دددا ف دددة  ،%(39هددده ف دددة )مهافددد  إلدددع يدددد  مدددا( وكا دددم الشدددد ة هددده ) اإل تر دددم أم 

ة( و )يير مهاف  إلع يد  مدا( فكا دم  ددبترسا متدداوية ) أم دا  ،%(19)مهاف  بذد 
وكا ددم الم ددة )ال أعمددم(  دددبترا  ،%(18ف ددة )ييددر مهافدد  بذدددة( فكا ددم  دددبترا )

ياءددية فدده الشددهادا %(، وهددما قددد يرجددع سددب د إلددع قمددة السشا ددي الر 5األقدد   وهدده )
وعدددك وجددهد  ددهادا ومراكدد   قاايددة م تسمددة، األمددر الددما دفددع الذدد اب الددع قزدداا 

وهما تدواع ابسا يد دا الدع اإلدمدا  واال حدرال إلاآل داا  اإل تر مأوقات فرايرم فه 
 .الدمبية لؤل تر مإل

 ( معغؼ الذباب  قزؾف أوقات فخاغيؼ على اإلنتخنت12)ججوؿ 
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 66 27 مهاف  بذد 
 % 18 7 مهاف  إلع يد  ما

 % 2 1 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 7 3 يير مهاف  بذد 

 % 7 3 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

( يبددين أ   معظددم الذدد اب ؟قزدده  أوقددات فددرايرم 12 بليددم مددن الجدددوم )
ة( أددددددمت الشدددددد ة األعمدددددع ييدددددا وادددددمم  ،اإل تر دددددمعمدددددع  والم دددددة )مهافددددد  بذدددددد 

دددا الم دددة )مهافددد  إلدددع يدددد  مدددا( فاددددمت ) ،%(66) دددا الم تدددين )ييدددر  ،%(18وأم  وأم 
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ة( و )ال أعمددم( فادددمةا  مدد  الشددد ة ) ددا الشددد ة األد ددع فكا ددم  ،%(7مهافدد  بذددد  أم 
 دد  ة  %(، وهددما يدددم عمددع أ 2لم ددة )ييددر مهافدد  إلددع يددد  مددا( وكا ددم  دددبترا )

ةحتددها عمدع تدرامس عمسيددة وةرفيريدة متعدددة ومتشهعددة  اإل تر دمالسعمهمدات الدوليدة 
  .بدبظ الترها التكشهلهجه الرا   الما ؟ذردع العالم اليهك

 ( أؤيج الدواج عؽ طخيق اإلنتخنت 13ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 34 14 مهاف  بذد 
 % 15 6 مهاف  إلع يد  ما

 % 15 6 إلع يد  مايير مهاف  
ة  % 31 13 يير مهاف  بذد 

 % 5 2 ال أعمم
 % 100 41 السجسهع

ة( هده الشددد ة 13 بليدم مدن دددبلم الجددوم ) ( اةزدد   أ   ف دة )مهافد  بذددد 
ة(  دددبترا  ،%(34األكبددر ييددا واددمم  دددبترا إلددع ) وأ   ف ددة )ييددر مهافدد  بذددد 

وأ   ف ته )مهاف  إلدع يدد مدا( و )ييدر مهافد  إلدع يدد  مدا( أددمةا  مد   ،%(31)
وأ   أقددد  ف دددة هددده )ال أعمدددم( ييدددا وادددمم  ددددبترا إلددددع  ،%(15الشدددد ة وهددده )

أ ساا ةمكيرع وعاداةد  فهلع الت يير إ%(، هما ؟ذير إلع أ  الذ اب أدم ؟سي  5)
ع بددبظ وةقاليد مجتسعدد والتخمده عدن الجديم والعدادات والتقاليدد الددا دة فده السجتسد

لسجتسع مدن لدها السجتسدع الته من دبللرا سيتحهم اعسمية التحديا االجتساعه 
 .لع مجتسع أكثر ةرهااا ويدا ةإالتقميدا 

 عةقات صج قة( بعض الذباب  دتخجمؾف اإلنتخنت لتكؾيؽ 14ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 34 14 مهاف  بذد 
 % 43 18 مهاف  إلع يد  ما

 % 10 4 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 10 4 يير مهاف  بذد 

 % 3 1 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع
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 اإل تر دددم( أ   الذددد اب الدددمين ؟ددددتخدمه  14 بليدددم مدددن ددددبلم الجددددوم )
وأ    ،%(43لتكهين عبلقات اداقة من ف دة )مهافد  إلدع يدد  مدا( كا دم  ددبترا )

ة( كا دم  ددبترا ) وأ   ف تده  )ييدر مهافد  إلدع يدد  مدا(  ،%(34الم ة )مهاف  بذدد 
ة( أدمةا  م  الشد ة وهه ) وأم ا أد ع ف ة فكا دم )ال  ،%(10و )يير مهاف  بذد 

  التحدديا فده وسدا   االةرداالت %(، وهما م  ر يدم عمع أ3أعمم( و دبترا )
قد ساعد عمع ة يير بعض الجيم االجتساعية الدا دة فه السجتسدع واسدتبدالرا بجديم 

 . تر م؟جاتية لئل اا اإل، وهمع من اآلا ساا سمهكية يديثةو 
 ( تؾفّخ شبكة اإلنتخنت تكؾيؽ عةقات اجتساعية مؽ بلجاٍف أخخى 15ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
ةمهاف    % 54 22 بذد 

 % 24 10 مهاف  إلع يد  ما
 % 5 2 يير مهاف  إلع يد  ما

ة  % 5 2 يير مهاف  بذد 
 % 12 5 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

ة( أددمت أكبدر  دد ة 15)من دبلم الجددوم  ( اةزد   أ   الم دة )مهافد  بذدد 
والم دة )ال أعمدم(  ،%(24وأ   ف ة )مهاف  إلع يد  ما( قدد أددمت  دد ة ) ،%(54)

وقددد أدددمت ف تدده )ييددر مهافدد  إلددع يددد  مددا( و )ييددر  ،%(12قددد كا ددم  دددبترا )
العالسيددة  اإل تر ددمأل   دد  ة  ؛%(5ة( أقدد  الشدددظ ييددا واددمتا إلددع )مهافدد  بذددد  

 اسدتراعم أ  ةجعدد  مدن العددالم قريدة ادد يرة ؟ددتريع المددرد أ  ؟رد  أو يتهاادد 
االةردام فده أقردر وقدم  ددرهلة وسدرعة ظدراا ل ؛مع أا ا ددا  وفده أا تمدد كدا 

 .ةكشهلهجية االةراالتإل العهلسةوأق  جرد إل
 
 
 
 

  



 
 

 

 سالم أحمد الجندي

 

 (0202)ديسمبر الثاني العدد ( 33المجلد )

444 

 ( أعتسج على اإلنتخنت في دراستي 16) ججوؿ
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 32 13 مهاف  بذد 
 % 24 10 مهاف  إلع يد  ما

 % 31 13 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 10 4 يير مهاف  بذد 

 % 3 1 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

ة( كا م الشد ة األكبدر 16 بليم من دبلم الجدوم ) ( أ   ف ة )مهاف  بذد 
والم دددة )ييدددر مهافددد  إلدددع يدددد  مدددا(  ددددبترا  ،%(32ييدددا وادددمم  ددددبترا إلدددع )

والم ددة ييددر مهافدد   ،%(24والم ددة )مهافدد  إلددع يددد  مددا( أدددمت الشددد ة ) ،%(31)
وهما م  در يددم  .%(3وكا م أد ع ف ة هه )ال أعمم(  دبترا ) ،%(10 دبترا )

عمع الترها التكشهلهجه فه مجام االةراالت بحيا أا حم متدهفرة ويس دن أ  
 .إلتر م ؟جاتية لئل اا اإلاآلا جسيع ف ات و را   السجتسع إل؟دتخدمر

 (  تجو الذباب لإلنتخنت ىخوباا مؽ الفخاغ 17) ججوؿ
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 66 66 مهاف  بذد 
 % 17 17 مهاف  إلع يد  ما

 % 7 7 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 5 5 يير مهاف  بذد 

 % 5 5 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

ة( هدده األعمددع  ددد ة 17) بليددم مددن دددبلم الجدددوم  ( أ   ف ددة )مهافدد  بذددد 
ددا ف ددة  ،%(17وأ   ف ددة )مهافدد  إلددع يددد  مددا(  دددبترا ) ،%(66ييددا واددمم ) وأم 

وأ   أد ع  د ة كا م لم ته )يير مهاف   ،%(7)يير مهاف  إلع يد  ما(  دبترا )
ة( و )ال أعمم(  %( ، هدما التردها الرا د  والددريع فده 5تم م  ددبترسا ) ييابذد 

تا مددددا أيدددددن إلددددع  تددددا س ا؟جاتيددددة إالسجتسددددع فدددده مجددددام االةردددداالت قددددد يدددد دا 
، ولكن ك  تل   تر مالجا ظ الدمبه لئلوهه  اال حراللع إاستخدامرا وقد ة دا 
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داا  الذ اب ووعيرم بخرهاة أوقات المرا  ودواها فه اال حرال لدد  إ؟عتسد عمع 
 .الذ اب

 أرى الستفادة مؽ اإلنتخنت كبيخٌة ججاا  (18ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 58 24 مهاف  بذد 
 % 29 12 مهاف  إلع يد  ما

 % 7 3 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 3 1 يير مهاف  بذد 

 % 3 1 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

 اإل تر ددم( أ   مددن يددرو  أ  االسددتمادة مددن 18 بليددم مددن دددبلم الجدددوم )
ة(  هده األعمدع ييدا وادمم ) وأ   ف دة  ،%(58كبير جداا كا م ف ة )مهاف  بذد 

دا ف دة )ييدر مهافد  إلدع يدد  مدا(  ددبترا 29)مهاف  إلع يد  ما(  دبترا ) %( ، وأم 
ة ( و )ال أعمدم ( قدد تم دم  ،%(7) وأ   أد ع  دد ة كا دم لم تده )ييدر مهافد  بذدد 

أو    ات التهااد  االجتسداعه لردا  اإل تر م%(، وهما يدم عمع أ  3 دبترسا )
كثدر وعيداا ْودااكداا اادة ف دة الذد اب، فرده الم دة األود فرادألهسية كبيرة فه يياة اأ 

 .واستمادةا من همع الذ  ة
( أرغب بخبط بعض القيؼ واستبجاليا بسا ىؾ جج ج ويتفّق مع ثقافتي على 19ججوؿ )

 اإلنتخنت 
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 54 22 مهاف  بذد 
 % 24 10 مهاف  إلع يد  ما

 % 10 4 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 5 2 يير مهاف  بذد 

 % 7 3 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

ة( هدده األعمددع  ددد ة 19)  بليددم مددن دددبلم الجدددوم ( أ   ف ددة )مهافدد  بذددد 
دا ف دة  ،%(24وأ   ف ة )مهاف  إلع يد  مدا(  ددبترا ) ،%(54ييا وامم ) ، وأم 
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 ،%(7والم دة )ال أعمدم( أددمت  دد ة ) ،%(10)يير مهاف  إلدع يدد  مدا(  ددبترا )
ة أدمت أد ع  د ة ) وهدما م  در يددم عمدع أ   .%(5وأ   ف ة يير السهافقين بذد 

الذددد اب لدددديرم الرغ دددة والقدددداة عمدددع ة ييدددر بعدددض الجددديم االجتساعيدددة الددددا دة فددده 
   مجددتسعرم واسددتبدالرا بجدديم اجتساعيددة أكثددر يدا ددة ةتسا ددع مددع لبيعددة ودرددا

 .إليثة إلالعرريةالسجتسعات الحد
 ( متابعتي لخجمات اإلنتخنت غّيخت مؽ نسط تفكيخي 21ججوؿ )

 الشدبة التكخار الفئات
ة  % 39 16 مهاف  بذد 

 % 17 7 مهاف  إلع يد  ما
 % 19 8 يير مهاف  إلع يد  ما

ة  % 15 6 يير مهاف  بذد 
 % 10 4 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

يي دددرت مدددن  اإل تر دددم( الستابعدددة لخددددمات 20 بليدددم مدددن ددددبلم الجددددوم )
والم دة  ،%(39فقد أدمت الم ة )مهاف  بذدة( الشد ة األعمدع وهده ) ، سي التمكير

ة( أدددمت  ،%(19)مهافدد  إلددع يددد  مددا( أدددمت الشددد ة ) والم ددة )ييددر مهافدد  بذددد 
والم دددددة )ال أعمدددددم( أددددددمت الشدددددد ة األد دددددع وهددددده أاددددد ر  دددددد ة  ،%(15الشدددددد ة )

%(، وهدددما الت يدددر المكدددرا قدددد ؟ ددده  لؤليددددن إتا مدددا أيددددن 10متحرددد  عميردددا )
مثددد ، وقدددد ؟ دده  ة يدددر فكدددرا سدددمبه وهدددما يرجدددع اإل تر دددم االسدددتخداك األاسددتخداك 

لدددا الذدد اب هدده مددن اآل دداا اال؟جاتيددة أو الدددمبية  اإل تر ددمسددب د لدددها اسددتخداك 
  .لؤل تر م

 صل الجتساعي ( أفكخ باختيار شخيػ الحياة عؽ طخيق مؾاقع التؾا21ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 37 15 مهاف  بذد 
 % 5 2 مهاف  إلع يد  ما

 % 17 7 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 34 14 يير مهاف  بذد 

 % 7 3 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع
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( والبيا ات الستحر   عميرا أ   فكرة ادتيداا 21 بليم من دبلم الجدوم )
ة(  ري  الحياة عدن لريد   مهاقدع التهااد  االجتسداعه كا دم ف دة )السهافقده  بذدد 

ة(  دددبترا ) ،%(37هدده الشددد ة العميددا ) ددا  ،%(34وأ    ددد ة )ييددر مهافدد  بذددد  وأم 
،  وأم ا الم دة )مهافد  إلدع يدد  %(17إلع يد  ما( فكا م  دبترا ) ف ة )يير مهاف 

%(، وهشدددا  بليدددم أ  يالبيدددة أفدددراد العيشدددة يهافقددده  5مدددا( أددددمت الشدددد ة األد دددع )
وهما يشدداج ةحدم مدا ؟ددسع  اإل تر موبذدة عمع ادتياا  ري  الحياة عن لري  

باعت ااهدددا وسددديمة مددددن وسدددا   التهاادددد   اإل تر ددددمباآل ددداا الشاةجدددة عددددن اسدددتخداك 
 .االجتساعه

 ( أدخل إلى اإلنتخنت بجافع الفزؾؿ وحّب الطّةع 22ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 51 21 مهاف  بذد 
 % 19 8 مهاف  إلع يد  ما

 % 23 9 يير مهاف  إلع يد  ما
ة  % 7 3 يير مهاف  بذد 

 % 0 0 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

 

بذدددة( وكا ددم ( أ   أكبددر ف ددة هدده )مهافدد  22) بليددم مددن دددبلم الجدددوم 
والم ددة  ،%(23والم ددة )ييددر مهافدد  إلددع يددد  مددا( أدددمت  ددد ة ) ،%(19 دددبترا )

ة(  دددبترا ) ددا ف ددة )ال أعمددم( فادددمت أد ددع  ددد ة ييددا  ،%(7)ييددر مهافدد  بذددد  وأم 
%(، وهددددددما م  ددددددر يدددددددم عمددددددع أ  ف ددددددة الذدددددد اب يرتسدددددده  تدااسددددددترم 0تم ددددددمل )

، اإل تر ددددمذددددرع عمددددع ويدتخمردددده  أبحددددا رم مددددن دددددبلم االلددددبلع عمددددع مددددا ةددددم  
لددع السعمهمددات التدده يريددظ الرالددظ الهاددهم إددداعدهم عمددع الهاددهم ؟اإل تر ددم ف

 .إليرا
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 ( أفزل الجخؾؿ على اإلنتخنت في دراستي بجلا مؽ الستعانة بالكتاب 23ججوؿ )
 الشدبة التكخار الفئات

ة  % 27 11 مهاف  بذد 
 % 34 14 مهاف  إلع يد  ما
 % 19 8 مايير مهاف  إلع يد  
ة  % 13 5 يير مهاف  بذد 

 % 7 3 ال أعمم
   % 111 41 السجسؾع

تددالا مددن  اإل تر دم( أ  ةمزددي  االسدتعا ة ب23 بليدم مدن ددبلم الجددوم )
الكتدداب فدده الدااسددة أ   ف ددة )مهافدد  إلددع يددد  مددا( هدده الشددد ة األعمددع وقددد تم ددم 

ة( أدمت  د ة ) ،%(34) والم ة )يير مهافد  إلدع يدد   ،%(27والم ة )مهاف  بذد 
فقد تم م  ،أم ا الم ة )ال أعمم( فقد أدمت الشد ة األد ع ،%(19ما( أدمت  د ة )

 م،اإل تر دددلدددع سدددرعة ةردددها االةرددداالت فددده مجدددام إ%(، وهدددما سدددب د يرجدددع 7)
ه ي حا عشرا من ددبلم لع السعمهمات التإالرالظ ال ؟جد اعهبة فه الهاهم ف

هاددهم لمسعمهمددات التدده كهسدديمة لم اإل تر ددم  ؟مزددمه  ، وبددمل تر ددماسددتخدامد لئل
سدددرع مدددن أاإل تر دددم أسدددر  و ، وبدددمل  يدددرو  أ  ال حدددا مدددن ددددبلم ي حثددده  عشردددا

  .ال حا من دبلم الكتظ فه الس ت ات الجامعية
 ( الحكؾر أ ثخ استخجاماا لإلنتخنت مؽ اإلناث 24)ججوؿ 

 الشدبة التكخار الفئات
ة  % 66 27 مهاف  بذد 

 % 17 7 إلع يد  مامهاف  
 % 7 3 يير مهاف  إلع يد  ما

ة  % 5 2 يير مهاف  بذد 
 % 5 2 ال أعمم
 % 111 41 السجسؾع

(  بليدم أ   الدمكها 24مدن ددبلم البيا دات الستحرد  عميردا مدن الجددوم )
ة( الشدد ة األعمدع  ،أكثر استخداماا لئل تر م من اإل اث فقد أدمت ف ة )مهاف  بذدد 

%( ، والم ة )يير 7وأ   ف ة )مهاف  إلع يد  ما(  دبترا ) ،%(66ييا وامم )
وأ   أد دددع  دددد ة كا دددم لم تددده )ييدددر مهافددد   ،%(7مهافددد  إلدددع يدددد  مدددا(  ددددبترا )



 
 
 

ْوِليَِّة "اإلنترنت"  اتَّجاَهاُت الشَّبَاِب َنْحَو اْستِْخَداِم َشبََكِة اْلَمْعلُوَماِت الدَّ
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ة( و )ال أعمددم( وقددد تم ددم  دددبترسا ) %(، وهددما يرجددع لربيعددة الذدداب والمتدداة 5بذدد 
  .فمك  مشرسا دوا ؟ختم  عن اآلدر

 نتائج الجراسة

  :سة ةها  ال ايا إلع الشتا س اآلةيةمن دبلم الداا
يددة كبيددرة فدده السجتسددعاإل تر ددمأ   لذدد  ة السعمهمددات الدوليددة إل .1 هدده   ،إل أهس 

  .ةداعد عمع االةرام بالعالم الخااجه
وداادددةا عمدددع  ،تتدددا ير كبيدددر   اإل تر دددمةتسي ددد   ددد  ة السعمهمدددات الدوليدددة  .2

  .الذ اب
أييا دداا تدددوااا كبيددراا فدده ا تذدداا  اإل تر ددمةمعددظ  دد  ة السعمهمددات الدوليددة  .3

  .اإل تر معادات وسمهكي ات سمبية مث  اإلدما  عمع استخداك 
فددده ةدددهفير السعمهمدددات  اإل تر دددمةتسثددد  أهسيدددة  ددد  ة السعمهمدددات الدوليدددة  .4

  .وافع  قافة الذ اب
  .أا    ي اا ءرواياا بالشد ة لمرالظ الجامعه اإل تر م .5
  .اإل تر ممعظم الذ اب ؟قزه  أوقات فرايرم عمع  .6
ةدربي تدين الدداد  والخدااج فده مختمد   اإل تر م   ة السعمهمات الدولية  .7

  .البمدا 
 .اإل تر م اث فه استخداك أ  عدد المكها أكثر من عدد اإل .8

 التؾصيات
  :من دبلم عرض ال حا يهاه ال ايا باآلةه

ءدددددرواة العسددددد  عمدددددع ةرسدددددي  الددددددوا اإل؟جددددداته الدددددما ةقدددددهك بدددددد  ددددد  ة  .1
  .فه السجتسع الميبه اإل تر مالسعمهمات الدولية 

لتجش ظ الدوا  اإل تر مءرواة وءع اقابة عمع    ة السعمهمات الدولية  .2
 .الدمبه فه السجتسع الميبه

العسدددد  عمددددع ةهعيددددة الذدددد اب لبلسددددتمادة مددددن السعمهمددددات الستددددهفر ة عمددددع  .3
  .وةه يمرا بالرهاة السثمع  تر ماإل
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( مردا اإل تر ميهاه ال ايا بعدك جع     ة السعمهمات الدولية ) .4
 .أساسه لثقافة الذ اب الميبه

ي كدددد ال ايدددا عمدددع ءدددرواة االسدددتمادة اإل؟جاتيدددة مدددن  ددد  ة السعمهمدددات  .5
ك وةردددهير اإل تر دددمالدوليدددة  ، والددددوا الدددما ةقدددهك بدددد بسدددا يددد دا إلدددع ةقدددد 
  .السجتسع

  ال ايددا أ  ددد مددن الزددرواا الجيدداك بحسددبلت  ةهعيددة لؤلسددرة وةشبيررددا يددر  .6
ودوا األسدرة اإل؟جداته فده ةهجيدد أتشا ردا إلدع اسدت بللد  ،اإل تر دمباهس ية 

  .بالرهاة الرحيحة والدميسة
 السرادر والسخاجع 

 أولا: األبحاث
السسااسة العامة فده الخدمدة االجتساعيدة فده السجدام التعميسده  ،ماهر وةدرو   ،أته السعاله .1

 .2001 ،مرر ،جامعة يمها  ،، مرك   ذر وةهزيع الكتاب الجامعه1ا ،واعا؟ة الذ اب
 .1ا ،تيروت ،الداا العربية لمعمهك ،كيف  دتعس  اإل تر م ،تيت  هايدا  .2
الس سدددة الجامعيددة  ،دليدد  اسددتعسام ددددمات اإل تر ددم ل يددر الستخررددين ،ااجدده أتدده  ددقرا .3

 .1997 ،1ا ،تيروت ،لمدااسات والشذر والتهزيع
  .ك 1999 ،داا الكتظ الهلشية ،لراتم  ،عمم الشم  االجتساع،امزا    القمافه .4
 .2000 ،القاهرة ،داا الكتظ ،دليم  الذام  إلع    ة اإل تر م ،مررمع ،الدي د .5
 ت(.  ،)د ،اإلس شداية ،عمم الشم  تين الشظرية والتربي  ،عبد الريسن عيدها  .6
 .ت( ،)د ،اإلس شداية ،أل  س ام وجهاب عن الكسبيهةر واإل تر م ،عبد المتاح مراد .7
    .ت( .)د ،اإلس شداية ،كيف ةدتخدك    ة اإل تر م فه ال حا العمسه ،عبد المتاح مراد .8
 ،داا الثقافددة ،تيددروت ،ربهيددة لرعا؟ددة الذدد اباألسدد  الشمدددية والت ،عسددر   التددهمه الذددي ا ه .9

1997. 
 .1ا ،تيروت ،م ت ة لبشا  ،عمم  مد  اإل تر م ،يها  تر  .10

 الخسائل العلسية  :ثانيا
قددددددددم  ،دوافدددددددع وأ سددددددداا اسدددددددتخداك الذددددددد اب السردددددددرا لذددددددد  ة اإل تر دددددددم ، جددددددده  عبدددددددد الددددددددبلك .1

 (.ك 2009جامعة عين  س  ) ،اإلعبلك
 ،دااسة لمكذ  عن اةجاهات لم ة الجامعة  حه االستخداك التعميسه لئل تر م ،دوجا  وةدرو    .2

1999. 
 ك(.  2002دااسة المروذ تين الجشدين من لم ة الجامعة فه استخداك اإل تر م )  ، يرما    .3
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 اا: مؾاقع اإلنتخنت ثالث
 :اإل تر ددددددددددددددم. الددددددددددددددرابي االلكترو دددددددددددددده :وي يبيددددددددددددددد؟ا. عشددددددددددددددها  ال حددددددددددددددا :مهقددددددددددددددع الكترو دددددددددددددده .1

www.wikipedia.com.  
2.   - www.merriam.webster.retrieved.com 
3. http://www.geocities.com/ishawky2000/internet.att.stud.htm  . 
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Abstract 
The purpose of this study is to identify the students’ attitude towards 
the use of the World Wide Web (Internet) in terms of the programs 
they use, and their positive and negative effects. The sample of the 
study is the faculty of Arts students at Alasmarya University, Zliten, 
Libya. Descriptive approach was used to achieve the research aims. 
The study found that Internet has a great impact, especially on the 
youth. Hence, the using of internet has negative consequences that 
affect students’ study. Besides, the study found that male students 
use the internet more than their female peers. 

Keywords: Youth Attitudes, World Wide Web (WWW), Internet Use. 

 
 

 
 


