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 الشكر والتقدير
 

الذي أعانني، ووهبني القدرة على إنجاز هذا العمل على الوجه _ عزوجل_الشكر هللا 
  .المطلوب
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  .وفي التدقيق اللغوي للدراسة

  
 القدس،/وأقدم شكري الجزيل إلى مسؤول قسم اإلرشاد في مديرية التربية والتعليم

األيتام الثانوية عماد راشد وجميع إدارات المدارس دار درسة والمرشد التربوي في م
  .على تسهيل مهمتي، ومساعدتي في الوصول إلى الطلبة إلتمام االستمارةقيد البحث، 
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 "الشيخ قاسم"عبير نعيم عيسى 

 ث 



  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء

  ب  إقرار

  ت  تقديرالشكر وال

  ث  فهرس المحتويات

  خ   الجداولفهرس

  ز  فهرس الرسوم البيانية

  س   المالحقفهرس

  ش  لخص باللغة العربيةالم

  ض   الملخص باللغة االنجليزية

  خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول  

  1  مقدمة 1.1

  2  مشكلة الدراسة 1.2

  3  أهمية الدراسة ومبرراتها 1.3

  4  أهداف الدراسة 1.4

  5  أسئلة الدراسة 1.5

  5  ضيات الدراسة فر 1.6

  6  متغيرات الدراسة 1.7

  7  اسةحدود الدر 1.8

  7  مصطلحات الدراسة 1.9

  اإلطار النظري : الفصل الثاني 

  9  مقدمة حول البلدة القديمة بالقدس 2.1

  11   بالبلدة القديمةالمراهقين وخلفية إحصائية حول فئات الطلبة 2.2

  13  يمة وتناولت فئة الطلبة والمراهقينالدراسات واألبحاث العلمية التي نفذت بالبلدة القد 2.3

  15                                                        تطور شبكة اإلنترنت واستخداماتها 2.4

  15   لمحة تاريخية2.4.1

  16   مفهوم االنترنت2.4.2

 ج 



     الدراسات السابقة2.5

  17  ومجاالت اجتماعية ونفسيةاإلنترنت دراسات حول العالقة ما بين  2.5.1

  20                اف في وسط الشباب والمراهقين واالنحراإلنترنتاسات وأبحاث حول در 2.5.2

 فئة األحداث والمراهقين عامة والطلبة بيناإلنترنت دراسات حول مدى انتشار استخدام  2.5.3
                        خاصة

23  

  27  نحرافاهي اإلنترنت وعالقتها باالتطور مفهوم مق 2.5.4

   منهجية الدراسة:الفصل الثالث 

  31  منهج الدراسة 3.1

  31  مجتمع الدراسة 3.2

  33  وصف المتغيرات الديموغرافية لمجتمع الدراسة 3.3

  38  صدقها وثباتها ،أداة الدراسةمبنى  3.4

  42  المعالجة اإلحصائية 3.5

  عرض نتائج الدراسة :الرابعالفصل  

  43   اإلنترنت وصف مميزات أفراد مجتمع الدراسة في استخدام شبكة ة بالنتائج المتعلق 4.1

  49  اإلنترنت من استخدامات النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة  4.2

  49  اإلنترنت من االستخدام العام لشبكة باتجاهات الطلبة النتائج المتعلقة  4.2.1

  51  اإلنترنت ام السلبي لشبكة من االستخدالنتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة  4.2.2

من اكتساب العادات الـسيئة مـن االسـتخدام الـسلبي      النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة      4.2.3
  لإلنترنت

53  

    نتائج فرضيات الدراسة 4.3

  56  نتائج الفرضية األولى 4.3.1

  57  نتائج الفرضية الثانية 4.3.2

  59  نتائج الفرضية الثالثة 4.3.3

  63  تائج الفرضية الرابعةن 4.3.4

  65  نتائج الفرضية الخامسة  4.3.5

  67  نتائج الفرضية السادسة 4.3.6

  70  نتائج الفرضية السابعة 4.3.7

  نتائج الفرضية الثامنة 4.3.8
  

73  

 ح 



   االستنتاجات والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة،  :خامسالفصل ال 

  79  اإلنترنت سة ومميزات استخدام مناقشة نتائج خصائص أفراد مجتمع الدرا 5.1

  83   اتجاهات الطلبة  النتائج حولمناقشة 5.2

  91   المتعلقة بفرضيات الدراسةج مناقشة النتائ5.3

  91  الفرضية األولىب  المتعلقةجمناقشة النتائ 5.3.1

  93  الفرضية الثانيةب  المتعلقةجمناقشة النتائ 5.3.2

  94  الفرضية الثالثةب المتعلقة جمناقشة النتائ 5.3.3

  96   والخامسة الرابعةبالفرضيتين المتعلقة جمناقشة النتائ 5.3.4

  98  الفرضية السادسةب المتعلقة جمناقشة النتائ 5.3.5

  100  الفرضية السابعةب المتعلقة جمناقشة النتائ 5.3.6

  101  الفرضية الثامنةب  المتعلقةجمناقشة النتائ 5.3.7

  103   االستنتاجات 5.4

  106  التوصيات 5.5

  109  التلخيص 5.6

  المراجع 

  115  المراجع باللغة العربية

  119  المراجع باللغة االنجليزية

  122   المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

 خ 



  قائمة الجداول

  
رقم 

  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  32  توزيع مجتمع الدراسة حسب المدارس  1

  33  .سالجنتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير   2

  34  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الصف الدراسي  3

  35  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر  4

  36  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألب  5

  37  المستوى التعليمي لألمتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير   6

لمـصفوفة  ) Pearson Correlation(اط بيرسـون  نتائج معامل ارتب  7
  ارتباط فقرات االستمارة

40  

  41  قيمة معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات أداة الدراسة  8

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مكان استخدام شبكة   9
  .اإلنترنت

43  

  44  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مدة استخدام شبكة اإلنترنت  10

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الساعات التي يقضيها الطلبة   11
  في استخدام اإلنترنت في اليوم

45  

  46  ترتيب توزيع المواقع حسب األكثر استخداما من قبل الطلبة  12

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيـر أوقـات اسـتخدام لـشبكة               13
  اإلنترنت

48  

ة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمـع       المتوسطات الحسابي   14
الدراسة على أداة مدى تقبل الطلبة من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت،           

 من االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت        اتجاهات الطلبة : المحور األول 
  )11-1الفقرات من (

50  

اد مجتمـع   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفر       15
الدراسة على أداة درجة تقبل الطلبة مـن االسـتخدام الـسلبي لـشبكة              

 من االستخدام السلبي لـشبكة      اتجاهات الطلبة  : المحور الثاني  االنترنت،
  )22-12الفقرات من ( االنترنت

52  

 د 



المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع   16
 من اكتساب العادات السيئة من االستخدام بةاتجاهات الطلالدراسة عن 

درجة اكتساب العادات السيئة من : السلبي لالنترنت، المحور الثالث
  )33-23الفقرات من (االستخدام السلبي لالنترنت 

54  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمـع          17
  الدراسة عن محاور الدراسة

56  

 فـي مجتمع الدراسة    أفرادالستجابة  للعينات المستقلة   " ت"اختبار  نتائج    18
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا         

  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس، بالنسبة لمتغير الجنس

57  

تمـع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد مج         19
 في انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المـرحلتين؛          الدراسة

  األساسية العليا والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

58  

 مجتمع الدراسة على   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين       20
ية العليا  انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساس       

  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

59  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد مجتمـع           21
 على انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المـرحلتين؛          الدراسة

  األساسية العليا والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

60  

 مجتمع الدراسة على   أفراد الستجابة   األحاديختبار تحليل التباين    نتائج ا   22
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا         

  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

61  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية   23
االستخدام العام لشبكة اإلنترنت لمتغير الصف  من تجاهات الطلبةال

  الدراسي

62  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات الحـسابية           24
 من االستخدام السلبي لشبكة االنترنت لمتغير الـصف         تجاهات الطلبة ال

  الدراسي

62  

ـ          25 ع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد مجتم
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المـرحلتين؛          على الدراسة

63  

 ذ 



  األساسية العليا والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس
 مجتمع الدراسة على أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   26

ة العليا انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسي
  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

64  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع   27
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛   علىالدراسة

  األساسية العليا والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

65  

 مجتمع الدراسة على   أفراد الستجابة   األحاديتبار تحليل التباين    نتائج اخ   28
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا         
والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس، واتجاهـات الطلبـة نحـو            

  استخدامات شبكة االنترنت

66  

يارية الستجابة أفراد مجتمع    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع     29
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على المـرحلتين؛        الدراسة على 

  األساسية العليا والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

67  

انعكاسات   على العينةأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   30
لتين؛ األساسية العليا والثانوية، استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرح

  في مدارس البلدة القديمة بالقدس

68  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات الحـسابية           31
 لمتغيـر مكـان      من االستخدام السلبي لشبكة االنترنت     تجاهات الطلبة ال

  استخدام االنترنت

69  

للعادات ين المتوسطات الحسابية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ب  32
السيئة المكتسبة من االستخدام السلبي لالنترنت لمتغير مكان استخدام 

  االنترنت

69  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع         33
انعكاسات اسـتخدام شـبكة االنترنـت علـى طلبـة           في   الدراسة

نوية، في مـدارس البلـدة القديمـة        المرحلتين؛ األساسية العليا والثا   
  بالقدس

70  

  على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين       34
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا         

71  

 ر 



  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس
 البعدية بين المتوسطات الحسابية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات  35

 من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت لمتغير سنوات تجاهات الطلبةال
  استخدام االنترنت

72  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات الحـسابية           36
 لمتغير سـنوات     من االستخدام السلبي لشبكة االنترنت     تجاهات الطلبة ال

  رنتاستخدام االنت

73  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع         37
انعكاسات اسـتخدام شـبكة االنترنـت علـى طلبـة           في   الدراسة

المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية، في مـدارس البلـدة القديمـة           
  بالقدس

74  

  علىالدراسةمجتمع  أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   38
انعكاسات استخدام شبكة االنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا 

  والثانوية، في مدارس البلدة القديمة بالقدس

75  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية   39
 لمتغير ساعات  من االستخدام العام لشبكة اإلنترنتتجاهات الطلبةال

  ام االنترنت في اليوماستخد

76  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية   40
 لمتغير ساعات  من االستخدام السلبي لشبكة االنترنتتجاهات الطلبةال

  استخدام االنترنت في اليوم

77  

للعادات نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية   41
 لمتغير ساعات استخدام يئة المكتسبة من االستخدام السلبي لالنترنتالس

  االنترنت في اليوم

77  

  

 ز 



  قائمة الرسوم البيانية
  

رقم الرسم 

  البياني

  الصفحة  عنوان الرسم البياني

  33  الجنستوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير   1

  34  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الصف الدراسي  2

  35  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر  3

  36  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألب  4

  37  المستوى التعليمي لالمتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير   5

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مكان استخدام شبكة   6
  اإلنترنت

44  

أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مدة استخدام شبكة توزيع   7
  اإلنترنت

45  

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير ساعات استخدام شـبكة            8
  اإلنترنت في اليوم

46  

  47  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المواقع األكثر استخدام  9

 شبكة توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير أوقات استخدام  10
  اإلنترنت

48  

  51  حسب المتوسط الحسابي) 11-1(توزيع الفقرات من   11

  53  حسب المتوسط الحسابي) 22-12(توزيع الفقرات من   12

  55  حسب المتوسط الحسابي) 33-23(توزيع الفقرات من   13

  56  توزيع المحاور حسب المتوسط الحسابي  14

  
  
  
  
  
  
  

 س 



  قائمة المالحق
  

  ةالصفح  الموضوع  الرقم
  122  أداة الدراسة في صورتها النهائية  1ملحق رقم 
  126  ألداة الدراسة المحكمونأسماء   2ملحق رقم 
  127  خطاب الباحثة إلى المحكمين  3ملحق رقم 
  128  كتاب تسهيل مهمة من إدارة التربية والتعليم في القدس إلى مدراء المدارس   4ملحق رقم 

  
  

 ش 



  الملخص

 لتعرف على انعكاسات استخدام شبكة اإلنترنت من خالل مواقـف طلبـة           هدفت هذه الدراسة إلى ا    

، واتجاهاتهم نحو االسـتخدام      في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ؛المرحلتين

. العام لإلنترنت واالستخدام السلبي له، إضافة إلى العادات السيئة من االستخدام السلبي لهذه الشبكة             

اولت الدراسة تحديد الفروق المحتملة من هذه االنعكاسات، الناتجـة عـن التفـاوت فـي                كذلك ح 

  . المتغيرات المستقلة ألفراد مجتمع الدراسة

وبعـد أن   . واستخدم البحث أداة االستمارة والتي تم تطويرها خصيصا ألغـراض هـذه الدراسـة             

/ راسة من طلبة مدارس األوقاف    استخرجت لها دالالت الصدق والثبات، تم توزيعها على مجتمع الد         

    السلطة الفلسطينية، داخل البلدة القديمة ممن يستخدمون اإلنترنت، مـن الفئـة العمريـة مـا بـين                  

  .طالباً وطالبة) 556(، وبلغ عددهم )12-18(

، )المتوسط الحـسابي  (ولإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة تم استخدام مقياس النزعة المركزية           

 والتحليـل أحـادي التبـاين       tاختبـار  ، كما تـم اسـتخدام     )االنحراف المعياري (شتت  ومقياس الت 

)ANOVA(       إضافة إلى اختبار المقارنات البعدية ،)Scheff'e .(      إلجراء التحليل اإلحـصائي تـم 

  .SPSSاستخدام برنامج 

سـطة   بدرجة متو  جاءتاإلنترنت   استخدام شبكة     من اتجاهات الطلبة أن   وتوصلت هذه الدراسة إلى   

، وحـصل محـور     )0.62(  وانحراف معيـاري   ،)3.36( بمتوسط حسابي  لمحاور الدراسة الثالثة  

 السيئة المكتـسبة    تاالستخدام العام على درجة عالية، يليه محور االستخدام السلبي، ثم محور العادا           

ـ          . من هذا االستخدام   تخدام كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اس

 الجنس، الصف، العمر، مكان االسـتخدام،     : اإلنترنت، والتي تعزى لبعض المتغيرات المستقلة، مثل      

 ص 



 تعـزى    ذات داللـة إحـصائية     جد الدراسة فروقاً  ولم ت . وسنوات االستخدام   االستخدام تعدد ساعا 

  .واألمهاتلمتغير مستوى تعليم اآلباء 

لمية السابقة، والظـروف االجتماعيـة والـسياسية        وقد تمت مناقشة النتائج في ضوء الدراسات الع       

  : السائدة في منطقة البحث، ووفق هذه المناقشة تم التوصل إلى عدد من االستنتاجات، أهمها

أن لدى الطلبة فروقاً في مواقفهم من االستخدام العام واالستخدام السلبي لإلنترنت، خاصة لألعمـار       

تج أن شريحة كبيرة من هذه الفئة ال تحسن استخدام شبكة            سنة؛ وهذا ما يجعلنا نستن     16-14ما بين   

غياب األماكن الترفيهية والمؤسـسات     كما أن   . اإلنترنت بالشكل الصحيح أو االتجاه االيجابي نحوها      

المجتمعية لخدمة فئة الشباب والمراهقين، في البلدة القديمة، يجعل هذه الفئـة تهـرب لالسـتخدام                

  . ترنت لتلبية احتياجاتهمالعشوائي، غير المراقب لإلن

تثقيف فـي مجـال    وقد وضعت الدراسة العديد من التوصيات، التي تركز على ضرورة التوعية وال           

ـ        استخدام اإلنترنت،    الـسلبية  ار  من خالل اهتمام المؤسسات التربوية واالجتماعية واإلعالمية باآلث

عمل على إجـراء المزيـد مـن        ومن أهم التوصيات التي قدمتها هذه الدراسة، ضرورة ال        . بالشبكة

الدراسات الميدانية في موضوع انتشار مقاهي اإلنترنت في األحياء، وكيفية استخدام الطلبـة لهـا،               

وانعكاساتها على سلوكهم، كونه موضوعاً جديداً نسبيا على المجتمع العربي، عامة، وعلى المجتمع             

  .الفلسطيني، خاصة
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Abstract 

The main aim of the research is to know the implications of Internet usage via 

student positions of the two phases, higher basic and secondary, in the schools 

of the old city of Jerusalem, and their attitudes towards the general use of the 

Internet especially the negative one, in addition to, the bad habits of the 

negative use of the Internet.  

Also, it tries to determine the possible differences in these implications, which 

resulted from the variance in the independent variables of the research's 

population.  

The research uses an questionnaire tool that was developed specifically for 

the purposes of it. One population was utilized (N=556), in the age group     

(12-18) which consisted of pupils from three schools of the Palestinian 

Authority (Al-Awqaf) inside the old city who are using the Internet, 71.4% of 

whom were male, and 28.6% were female.    

Data were analyzed by SPSS, using descriptive statistics and inferentian 

statistical analysis and were tabulated. Results are presented as percentages, 

frequencies, t-test and ANOVA and test of dimensional comparisons (Scheff'e 

post hoc test) were used.  

The main findings of the research showed that attitudes of the students 

towards the Internet were moderate\medium for the three factors of the 

research: arithmetic mean (3.36), standard deviation (0.62), the general usage 
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factors obtained high scores, followed by the negative use factors, then the 

acquired bad habits factors of Internet usage. Also, the findings of the 

research indicate that there exist statistically significant differences in Internet 

usage that resulted from some independent variables, such as: gender, class, 

age, place of usage, number of hours spent in using the internet and the 

number of years). There are no significant statistical differences due to the 

education level of the parents. 

The findings were discussed in the light of the previous scientific studies, and 

the dominant social and political circumstances of the research area. 

According to the discussions I have drown many conclusions, the most 

important of them are: 

There are differences in the positions attitudes of the students from general 

use and negative use of the Internet, especially for the ages 14-16 years, this 

make us to conclude that a large segment of this category does not use the 

Internet in the positive direction. The absences of entertainment areas, and the 

community institutions for serving the youth and teenager group in the old 

city, make this group escape to unmonitored usage of the Internet in order to 

meet their needs.  

The most important recommendation is conducting more researches in the 

topic of the spread of Internet Cafes in the neighborhoods of East Jerusalem, 

and the way the students use it, and its impact on their behavior. 
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  الفصل األول

  

   الدراسة وأهميتها خلفية

  المقدمة 1.1

 ال غنى ألي إنـسان عـن ثورتهـا          ،ضرورة حتمية في حياتنا المعاصرة    اإلنترنت  لقد باتت تقنية    

المعلوماتية الضخمة، ونظرا لما تشهده فلسطين من ثورة معلوماتية كبقية الدول العربية، ولالنتشار             

وكمـا ال   . المدن واألحياء، بحيث ال يكاد يخلو منها أي شارع        في مختلف   اإلنترنت  السريع لمقاهي   

 وعدم منعها   ،يجابية التعامل مع هذه التقنيات بشكل إ       فال بد من معرف    ؛وجد حدود ألي تقنية حديثة    ت

 ، اليومية من خالل ملحوظاتي  . حي الحياة أو محاربتها حتى نستطيع اللحاق بركب التطور بشتى منا        

اركتهم  ومـش  االحتكاك المباشر مع مجتمع الطلبـة،      و ،عية داخل المدارس   اجتما ةمرشدناء عملي   أث

 على السطح   وظهرت  استخدام اإلنترنت بين فئة الطلبة،      برزت ظاهرة  بمشاكلهم وهمومهم اليومية؛  

 معظم وقتهم بالحديث عن المواقع الجديدة        المدة األخيرة، حيث يقضي الطلبة     كإحدى أهم القضايا في   

 بين الغث والسمين من المواقع والمعلومـات، والتـي          ذه الشبكة، دون التفريق   ه على ه  وما اكتشفو 

إضافة إلـى تكـرار تـذمر       .  في أماكن أخرى   أكان استخدامه في البيت أم    تتوفر لهم بسهولة سواء     

مـن وجهـة نظـر      _نها  اإلنترنت، حيث إ  شبكة  ن أبنائهم والشكوى من استخدامهم      بعض األهالي م  

لتذمر مخاوف متعددة من تعرض     ويثير مثل هذا ا    .وقتهمكثيرة وتهدر   تتسبب في مشاكل    _ بعضهم

قد تكون مخلة بـاآلداب     اإلنترنت   غير مناسبة على شبكة      مضامين ومعلومات إلكترونية   إلى   الطلبة

. اإللكترونيـة  خاصة ما يجري في غرف الدردشة        عنيفة، أو مضرة بنشأة هؤالء الطلبة،      أو   ،العامة

لتقنية، وبالتالي قـد يـستغل       ليس لديه أي خلفية عن كيفية استخدام هذه ا         ليأغلب األها  والسيما أن 
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وفـي حـال االسـتخدام الـسلبي        . بيسل، فيستخدمون هذه الشبكة بشكل       عدم معرفة األهل   الطلبة

هم فـي   تسقد تنضم إلى قائمة األسباب التي       ) 2002(  فإن هذه الشبكة كما أشار حجازي      لإلنترنت،

مثلة على أنواع االنحرافات التي يتأثر بها الحدث من اسـتخدامه الـسلبي              ومن األ  ،انحراف الحدث 

 ومشاهدة الصور الجنسية والمواقـع اإلباحيـة،        ،إساءة استخدام البريد االلكتروني   : اإلنترنتلشبكة  

 ، يتميزون بحكم المرحلـة العمريـة   والمراهقين وخاصة أن األحداث  . لعاب القمار  وأ العنف والقتل و

 والتعرف  ، وحب االستطالع والمغامرة   ، والرغبة في التقليد   ، بالميل نحو المخاطرة   ،هاالتي يمرون ب  

   .المكان األسرع واألسهل في تلبية رغباتهماإلنترنت على الجنس اآلخر، وبذلك تعتبر شبكة 

  

  مشكلة الدراسة 1.2

، لم يتطرق ا هذاولكن حتى يومناإلنترنت،  المميز لشبكة رال أحد يستطيع أن ينكر الدو في الحقيقة

ة على فئة كثير من المختصين في مجال الدراسات النفسية والمجتمعية لموضوع تأثيرات هذه الشبك

ل المثال لم يتطرق هؤالء  فعلى سبي.، بصورة خاصة المدارساألحداث، بشكل عام، وطلبة

ألبناء في حال ما الذي سيحدث ل:  األسئلة المرتبطة بهذه التقنية، ونذكر منها إلى بعضالمختصون

الزائر الذي يتسلل إلى اإلنترنت هل سيكون وعدم وجود رقابة على هذه التقنية من قبل األهل؟ 

لقد شحت وهل اإلنترنت من الخطورة بحيث نجنب أبناءنا إياه؟ ؟ األبناء في غرفهم دون علم اآلباء

 الموضوع ألفاجأ بوجود  أثناء بحثي لهذالدراسات المتعلقة بهذا الجانب، وهذا بالفعل ما لمستها

الشبكة، أو فيما استخدام هذه  دراسات قليلة، ركزت معظمها على موضوع إدمان فئة الشباب على

             .                                                                يتعلق بتأثيرها في التحصيل الدراسي

 ستخداماالنحو  واتجاهاتهم  المدارسفحص مواقف طلبةة التطرق لتحاول الدراسة الحاليس عليهو

   .لشبكة اإلنترنت، واالستخدام السلبي والعادات السيئة المكتسبة من هذا االستخدام العام
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  أهمية الدراسة  1.3

ـ       وسيلة ولي على الرغم من اعتبار اإلنترنت        اجتماعيـة   ومفـاهيم  اًست غاية، إال أنها تنقل معها قيم

وأساليبها بمنزلة األمان الذي نرتكز إليه       ة، وبالتالي قد تصبح طرق التربية السليمة      واقتصادية وثقافي 

. وخصوصيته للوقاية من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الشبكة بما يتالءم مع ثقافة المجتمع             

حداث، فنحن بحاجة ماسة ألبحاث علمية تسهم في التعرف والتعمق بكل ما يحيط فئة المراهقين واأل              

للمساعدة في إيجاد الطريق الصحيح لهذه الفئة من الطلبة الذين لم يكتمل نمـوهم المعرفـي بعـد،                  

خاصة إذا ما تعاملوا مع شبكة اإلنترنت، التي ال حصر آلثارها وأبعادها ووظائفها، والتي ال ينتبـه                 

اته، يلحظها عليه   الطالب إال وقد رسخت في بنيته العقلية والشخصية، وأصبحت سلوكا وقيما في حي            

فتغـدو دراسـة اتجاهـات الطلبـة نحـو           المجتمع الذي يتعايش معه، أال وهو األسرة والمدرسة؛       

  .استخدامات اإلنترنت أمرا ضروريا

شـبكة  مـن اسـتخدامهم      حول اتجاهات الطلبـة    من الموضوع الذي تناقشه       الدراسة أهميةوتنبع  

هم في  يقه في ممارساتهم اليومية، قد يس     ون تطب ، حيث أن معرفة هذه االتجاهات وما يحاول       اإلنترنت

                تظهـــر مـــستقبال، لـــذاكيفيـــة مواجهـــة التـــأثيرات التـــي مـــن الممكـــن أن

وذلـك بهـدف التنبـؤ       اإلنترنت، الطلبة نحو استخدام    اتجاهات ستحاول هذه الدراسة التعرف على    

  . كيات المستقبليةبالسلو

  الـسلبي  سـتخدام االحـول    زيادة المعرفة النظريـة   ل  في الطموح   أهمية هذه الدراسة   كما تنحصر 

تـساعد   المعلومـات والمعرفـة العلميـة        ولعل هذه . ه على الممارسات اليومية    وانعكاس لإلنترنت،

  . المناسبةلتوعيةالت االجتماعية، والتنمية األسرية، على وضع خطط المؤسسات العاملة في المجاا
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  أهداف الدراسة 1.4

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 االستخدام العام، واالستخدام السلبي لشبكة اإلنترنـت،  والعـادات           اتجاهات الطلبة نحو  معرفة  ) 1(

     .                 المكتسبة الناتجة عن سوء استخدام شبكة اإلنترنت

 نحو االستخدامات العامة والسلبية لشبكة اإلنترنـت، التـي          اتجاهات الطلبة فحص الفروق في    ) 2(

الجنس، العمر، الصف الدراسي،    : لمواقف واالتجاهات، مثل  تعزى للمتغيرات ذات التأثير على هذه ا      

  .عدد الساعات والسنوات في استخدام اإلنترنت اإلنترنت،مكان استخدام  للوالدين، المستوى التعليمي

 نحو االستخدامات السلبية لإلنترنـت، والتـي تعـزى          اتجاهات الطلبة   في ف عن الفروق  الكش) 3(

.                      للمكان الذي يستخدم فيه الطلبة اإلنترنت، والمدة الزمنية التي يقضيها في استخدامه لإلنترنت

 الطلبة من اكتساب العادات الـسيئة، والتـي تعـزى لمكـان             اتجاهات في الكشف عن الفروق  ) 4(

  . استخدام شبكة اإلنترنت

  

  تساؤالت الدراسة  1.5

تبحث هذه الدراسة في الدور الذي تلعبه شبكة اإلنترنت في حيـاة األحـداث والمـراهقين عامـة،              

                                                        :والطلبة خاصة، في محاولة لإلجابة على بعض التساؤالت

واالسـتخدامات  تخدامات العامة لشبكة اإلنترنت،      نحو االس  اتجاهات الطلبة هل هناك فروق في     ) 1(

  السلبية منها؟

 نحو  ةاتجاهات الطلب ما تأثير المتغيرات التابعة لخلفية الطلبة الشخصية والتعليمية وذويهم على           ) 2(

  االستخدامات العامة والسلبية لشبكة اإلنترنت، والعادات المكتسبة من االستخدام السلبي؟
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 نحو استخدام شبكة اإلنترنت ترجع للمكان الذي يـستخدم          اتجاهات الطلبة هل توجد فروق في     ) 3(

  ترنت؟فيه اإلنترنت، أو لعدد ساعات االستخدام اليومي، أو لعدد سنوات الخبرة في استخدام اإلن

 اكتساب العادات السيئة، والتي تعزى لمكان اسـتخدام         نحو الطلبة   في اتجاهات هل توجد فروق    ) 4(

  شبكة اإلنترنت؟ 
  

   فرضيات الدراسة 1.6

 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 1(

  .سبة، والتي تعزى لمتغير جنس الطلبةواالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكت

 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 2(

  .واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة والتي تعزى لمتغير عمر الطلبة

ام العام لـشبكة اإلنترنـت،       نحو االستخد  اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 3(

  . واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة والتي تعزى لمتغير الصف الدراسي

 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 4(

  . تعليم األبواالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة، والتي تعزى لمتغير مستوى

 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 5(

  .واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة، والتي تعزى لمتغير مستوى تعليم األم

اإلنترنـت،   نحو االستخدام العام لـشبكة       اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 6(

المكان الذي تستخدم فيه شـبكة       واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة، والتي تعزى لمتغير       

  .اإلنترنت
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 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 7(

غير عدد الـساعات التـي يقـضيها        واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة، والتي تعزى لمت       

  .الطلبة يوميا في استخدامهم لإلنترنت

 نحو االستخدام العام لـشبكة اإلنترنـت،        اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ) 8(

واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتسبة، والتي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في استخدام             

  .اإلنترنت
  

  متغيرات الدراسة 1.7

لوصول إلى النتـائج،    لفي هذه الدراسة سيتم اعتماد كل من المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة            

  :وتشمل المتغيرات المستقلة ما يلي

الجنس، والصف، والمرحلة العمرية، والمستوى التعليمي لألبوين، ومكـان اسـتخدام اإلنترنـت،             

 يقضيها الطالب في استخدام شبكة اإلنترنت، وعـدد سـنوات           والفترة الزمنية وعدد الساعات التي    

  . الخبرة في استخدام اإلنترنت

تم بناء االستمارة، التـي تتـضمن المحـاور          أما بالنسبة للمتغيرات التابعة فتشمل المواقف، بحيث      

ة مـن   الثالثة، وهي االستخدام العام لشبكة اإلنترنت، واالستخدام السلبي، والعادات السيئة المكتـسب           

أجاب الطلبة من   . موقفا) 33(ولكل محور عدد من المواقف وبمجموع       . االستخدام السلبي لإلنترنت  

وتتمثل هذه التقنيـة فـي انتقـاء         سلم ليكرت الخماسي،     ما يسمى أوليكرت،  مقياس استخدامخالل  

 خيـارات  ةعبارات تتعلق بموضوع واحد، ويطلب من المبحوثين اختيار مواقفهم في شـكل خمـس     

 حيث تتراوح بين التأييد الشامل إلى الرفض التام، مع وجود خيار في المنتصف          5 إلى   1مرقمة من   

 بـين خمـسة     ويكون التعبير عن اإلجابـة باالختيـار      . قدرة المبحوث على التحديد   يعبر عن عدم    
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غيـر  )2(غير موافق   )3(ال أدري   ) 4(موافق  ) 5 (موافق بشدة : هي و 5 الى 1خيارات، تتراوح من    

 ).1( فق بشدةموا

  

  حدود الدراسة 1.8

  .2010 حتى نهاية نيسان 2009خالل المدة الواقعة ما بين بداية أيلول  :الحدود الزمنية

  . البلدة القديمة بالقدس:الحدود المكانية
  

  مصطلحات الدراسة 1.9

 والمـشاعر ) اإليجابيـة أو الـسلبية    (أنه نسق من المعتقـدات       يعرف على    :اإلنترنتاالتجاه نحو   

كمـصدر  اإلنترنـت   نحو  ) باالقتراب أو االبتعاد  ( والميل للتصرف    ،)التفضيلية أو غير التفضيلية   (

  .للمعلومات والتسلية والترفيه

أنشئت هذه المدارس فـي العـام        :السلطة الفلسطينية / المدارس التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية    

 وكانت هـذه المـدارس      .قديمة وخارجها الفي البلدة    داخل القدس     وانتشر وجودها  68/69الدراسي  

، حيث ُأحيل اإلشراف عليها إلى مديريـة        1980تحت إشراف جمعية المقاصد الخيرية حتى مطلع        

محافظة القدس، وُألحقت بدائرة األوقاف اإلسالمية العامة، لمنحها مظلّة حماية تجاه السلطات             تربية

 وبقي األمر كذلك حتى فك االرتباط       ،تعليم األردنية ا بوزارة التربية وال   وارتبطت تعليمي . اإلسرائيلية

صبحت  أ 1994ومنذ تسلّم السلطة عام      .ليا بدائرة األوقاف اإلسالمية    وبقيت مرتبطة شك   ،1988عام  

 حيث تشرف وزارة التربية والتعليم على       .ارة التربية والتعليم الفلسطينية   عاية الرسمية لوز  تحت الر 

 وأثاث ودفع رواتـب     اإلداريين، وتوفر مستلزمات المدارس من لوازم     تعيين المعلمين والمعلمات و   

  ).2008تقرير وحدة شؤون القدس، (العاملين فيها 
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 يدرك فيهـا    هي مرحلة من مراحل المراهقة، وهي المرحلة التي       ): 18-12(المرحلة العمرية من    

تتحـدد  ياتيـة المختلفـة، و     الح الفرد المنظومة التقليدية والقيمية وما تمثله من توقعات على أدواره         

الزيـود،  ( بموجبها الحقوق والواجبات والتفاعالت ونمط العالقات االجتماعية التي ينخرط بها الفرد          

  : وضمن هذه الفئة العمرية تندرج المراحل التعليمية التالية.)2006

  . الصف العاشر األساسي-المرحلة األساسية العليا من الصف السابع األساسي 

  .العلمي، واألدبي الصف الثاني عشر بفروعه –لثانوية من الصف الحادي عشر المرحلة ا
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري 

  مقدمة حول البلدة القديمة بالقدس 2.1

 ، حيثلبلدة القديمةبناء االمميزات السياسية واالجتماعية والسكانية ألسيتم التطرق فيما يلي ألبرز 

 يشكّلون ما نسبته  نسمة)174,400(ما يزيد عن " القدس الشرقية"ينيين في يبلغ عدد السكان الفلسط

ويعيش في البلدة القديمة  .نسمة) 591,400(من مجموع سكان القدس البالغ عددهم %) 29,5(

 ثالثة فيمن مجموع سكان القدس الشرقية، % 26 نسمة يشكلون ما نسبته 2600وحدها حوالي 

  ).2008أبو جابر، ( يناألرمالحي  وحي المسيحيال والحي اإلسالمي: أحياء هي

برز المميزات السياسية في البلدة القديمة بالقدس هي المعاناة تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي،             ومن أ 

 الخنـاق   بتـضييق   قامت من جهة فحيث يعاني سكانها من الممارسات اإلسرائيلية منذ سنين عديدة،          

 أثـرت    التي اإلجراءات قامت بسلسة من      جهة أخرى  منو ،مدينتهمعلى السكان وحاصرتهم داخل     

المواطنين داخل مدينة القدس عامة والبلدة القديمـة خاصـة، ومـن ضـمن هـذه                  واقع حياة  في

  :اإلجراءات

    . تردي الظروف واألوضاع األمنية داخل البلدة القديمة-

  . االستيطان في البلدة القديمة ومضايقة المستوطنين ألهلها-

  .ر الطوق األمني على المدينة استمرا-

، والظروف االجتماعيـة والـسكنية الـصعبة    ة المتدهورة واالقتصاديةع السياسي اوضاألوهكذا فإن   

لعمـل  األحداث والشباب؛ مما دفع العديد منهم ل       أثراً كبيراً على وضع       جميعها لسكان القدس، تركت  

 ).2003الربـضي،   ( المـدارس  والتسرب مـن      وبأفضل الحاالت ترك مقاعد الدراسة     ،السوقفي  
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 فهي نتاج مجتمع محافظ على      ، تتسم بالمحافظة بصورة عامة    ، فإنها العائلة المقدسية وأما على صعيد    

وفـي  .  مؤثرات الحضارة الحديثة والهجرة إلى القدس من القرى والمـدن األخـرى            برغمالتقاليد  

ة في البنية االجتماعيـة، كمـا أن        السنوات العشر األخيرة شهدت البلدة القديمة تغيرات جذرية عميق        

. األوضاع القائمة حاليا هي محصلة للعديد من الظروف والعوامل السياسية واالقتصادية والفكريـة            

من ضمن المشاكل االجتماعية التي تعاني منها البلدة القديمة وتأتي فـي مقـدمتها مـشكلة تفـشي                  

الة األطفال إضافة إلى التزويج المبكر      المخدرات، التفكك األسري، وتسرب الطلبة من المدارس وعم       

   ).2002رزق اهللا وخضر، ( للفتيات

  فهو يعـاني ،خر من حيث تعرضه لآلفات االجتماعية    آال يختلف المجتمع المقدسي عن أي مجتمع        و

وغيـاب  ،   ومعالجتهـا  مع األوضـاع  ر له التكيف     المؤسسات االجتماعية التي تيس    جراء عدم توفر  

   . في حل مشكالته االجتماعيةهشاء مؤسسات تساعدالخبرة السابقة من إن

، إدمان المخدرات والمشروبات الروحيةأخطر االنحرافات المنتشرة بين الشباب المقدسي من ف

 ، التيالحاجة ونقص الخدمات االجتماعيةالفقر و الضائقة السكنية واإلحباط والقمع وباإلضافة إلى

 والترفيهية، ، في الخدمات اإلرشاديةاً نقصاً شديدنةالمديتعاني حيث  ؛تعزز االنحراف والجنوح

ر تشي، لفئة الشباب؛ ويعتبر المجتمع الفلسطيني في البلدة القديمة مجتمعا فتيا، حيث والثقافية

الذين  في البلدة القديمة السكان د إلى أن نسبة عد2005سطيني لعام إحصائيات الجهاز المركزي الفل

عاما ) 25 (ونسبة عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن، %41,9ي  عاما ه)15(تقل أعمارهم عن 

الجهاز المركزي ( %71 هي عاما) 30( ونسبة عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ،%63هي 

                                                                                    ).2005لإلحصاء الفلسطيني، 

 المجاالت أغلب تظهر أهمية قطاع الشباب وأهمية دمجه في عملية التنمية والتخطيط في ومن هنا

من اقتصادية وتعليمية وصحية وتنموية، والعمل على توجيه الشباب، وحمايته من االنعكاسات 
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االجتماعية واألخالقية السلبية الناتجة عن االحتالل، خاصة في ظل محدودية عدد المؤسسات التي 

 المرافق والبنية  في الخدمات المقدمة وكذلك النقص فينقصال و، مع الشباب في القدستتعامل

الظروف العامة والشروط غير الصحية لجزء كبير من مساكن البلدة القديمة، ، وقد أدت التحتية

 ، واألسرية، بروز العديد من المشاكل االجتماعيةإلىواالزدحام الشديد القائم في البلدة القديمة 

 يدفع بهم إلى التسرب بحيث ؛ على الطلبةاًتأثير السكاني كما أن لالكتظاظ،  واألخالقية،لصحيةوا

من المدارس بسبب عدم توفر الظروف التي تمكنهم من الدراسة والقيام بواجباتهم المدرسية في جو 

 ماعيةيؤدي أحياناً إلى حدوث مشاكل اجتقد صحي، باإلضافة إلى أن االزدحام الشديد في الغرف 

  ).2002رزق اهللا وخضر،  (مختلفة

وأما واقع الشباب الفلسطيني في مدينة القدس، فإنه يختلف بعض الشيء عن واقع الشباب الفلسطيني               

 وتأثر  1967في باقي المناطق الفلسطينية بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي لهذه المدينة منذ عام             

سياسة االحتالل التي تدفع شباب المدينة لالنحراف؛ من        بعض الشباب بسلبيات الشباب اإلسرائيلي، و     

أبو عفيفـة،   (خالل إسقاط عشرات الشبان والفتيات في مجال توزيع المخدرات ونشرها بين الشباب             

2004 .(  
  

   واألحداث بالبلدة القديمةخلفية إحصائية حول فئات الطلبة 2.2

السلطة الفلسطينية في   / وقاف اإلسالمية من مدارس األ    هم فئة الطلبة   الدراسةمجتمع  من منطلق أن    

عاماً، وأن هذه األعمار تضم فئـة       ) 18-12(منطقة البلدة القديمة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين         

الطلبة من األحداث والمراهقين؛ كان البد من جمع بعض المعلومات الضرورية حول هذه الفئة، من               

  . فادة منها في الدراسة الحاليةإحصائيات وأرقام تتحدث عن هذه الفئة؛ لالست
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 في   والمراهقين  حول فئة األحداث    المعلومات إلى صعوبة الوصول    يجدر بنا اإلشارة هنا إلى مدى     و

الفلسطينيين  تكتماً شديداً حول أي معلومة تتعلق بالسكان         اإلسرائيليةالقدس، حيث تمارس السلطات     

 تمنـع الجهـاز المركـزي       ،نذ عدة سنوات  إسرائيل، وم  أن ذلك   إلىأضف   ،بشكل عام في المدينة   

               .، وتحديدا داخل أسوار البلدة القديمة      في المدينة  إحصائية أي عملية    إجراءلإلحصاء الفلسطيني من    

 للعـام الدراسـي     بمـا يـشمل البلـدة القديمـة         في القدس  بة عدد الطل   أن  إلى تشير اإلحصائيات و

 35 مدرسـة، منهـا      128 طالباً وطالبة موزعين على      60,216 جميع المدارس     في 2005\2004

البلدية  في مدارس    بة من الطل  %52,5  يدرس . للبلدية  مدرسة 46و مدرسة تابعة لألوقاف اإلسالمية،   

 يـدرس  ، بينمـا  دارس خاصة في م % 22يدرس  و ،في مدارس األوقاف  % 19,5ما نسبته    يدرسو

  ).2007االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ( ةمدارس الوكال في% 6

 15,000 أن نسبة التسرب من المـدارس حـوالي          أشارت إلى  1999وحسب إحصائية أخيرة لعام     

رب  أن نسبة التـس    ي سنة، أ  19 من   أقل طفل وشاب    68,700طالب فلسطيني في القدس من أصل       

 خطر تفشي األمية    يزيد و ، جداً ، وهذا رقم عالٍ   %22من المدارس في هذا العام وصلت إلى حوالي         

  ).2002الربضي، (والجريمة واالنحراف بين األطفال الفلسطينيين بالقدس 

 فإن االهتمام بالمدارس كمؤسسات تربوية تعليمية، والتي تشكل اإلطار الطبيعي الذي يضم             ومن هنا 

 والذي من شأنه تصحيح الوضع االجتماعي واألخالقي لهذه الفئة، يعتبر من األولويات             فئة األحداث، 

  . لحمايتهم من االنحراف

 لترك مقاعد الدراسة للمساعدة فـي   بةدد كبير من الطل    ع وبسبب الظروف االقتصادية السيئة اضطر    

  طـردت قـد  و،من العمال العرب كانوا يعملون في غربـي القـدس  % 65ن  إ حيث .أسرهمإعالة  

عدد العاطلين  زيادة   ؛ مما أدى إلى   بعد انتفاضة األقصى ألسباب أمنية     معظمهم   اإلسرائيليةالسلطات  
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غوشـة،   (ال يوجد لها معيل   % 18واحد فقط و    معيل  لديها   األسرمن  % 42 عن العمل، وأصبحت  

2004(.  

ديمة إلى المرافق والمراكز     أن تردي األوضاع التعليمية واالقتصادية وافتقار البلدة الق        ونشير هنا إلى  

الخاصة باألطفال تدفع بالعشرات، بل وبالمئات من األطفال إلى عالم النشل والسرقة وإلى تحـويلهم          

هؤالء األطفال الذين تتراوح أعمـارهم      و ،إلى باعة متجولين في شوارع البلدة القديمة وعلى أبوابها        

ومن الحياة ضمن أجـواء أسـرية       راسة   قد حرموا من حقهم الطبيعي في الد       ، سنة 16-12ما بين   

   ).2004أبو عفيفة، (صحية 

 مما يشكل خطر االنزالق إلى الهاويـة        ،بدون إطار طلبة ومراهقين   وبالتالي قد ينتج عن هذا وجود       

 واالنحراف من خالل  توجههم إلى العديد من أماكن اللهو والتسلية لقضاء وقت الفراغ منها مقاهي               

، ومن هنا تبدو أهمية البحث الحالي والتي تكمن في إلقاء الـضوء علـى            )يواإلنترنت وألعاب الفيد  (

 أنفسهم نحو استخدامات اإلنترنت المختلفة، والتي بدورها قـد تبـرز االنعكاسـات              اتجاهات الطلبة 

   . المستقبلية على حياتهم في ظل هذه األوضاع الصعبة

  

  المراهقين وديمة وتناولت فئة الطلبةلبلدة القالدراسات واألبحاث العلمية التي نفذت با 2.3

 دة مثل دراسة األوضـاع االجتماعيـة      بعض الدراسات جاءت متخصصة في منطقة جغرافية محد       

 والتـي   ،)1996وخـضر،   رزق اهللا   ( االقتصادية والصحية للسكان الفلسطينيين في البلدة القديمة      و

حيويتـه إال أنهـا جـاءت       رغم  ب الضوء وفق منهجية علمية على مجتمع صغير         تسليط في   أسهمت

، والتي بدورها هـدفت إلـى إبـراز حجـم التحـديات             الصحية و لتركز على الجوانب االجتماعية   

  .والمخاطر التي تواجه المواطنين داخل البلدة القديمة
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 تبين أن   على عينة شملت ثمانين طفالً،    " لوناألطفال الباعة المتجو  "وفي دراسة ميدانية حول ظاهرة      

 حطة، وطريـق     وبالتحديد من أحياء باب    ،ى من هؤالء األطفال هم من البلدة القديمة       الغالبية العظم 

وقـد أظهـرت    .  وقليل منهم من األحياء المحيطة مثل الرام أو الـسواحرة          الواد، وحارة السعدية،  

مقاعـد  الرئيسي وراء ترك هؤالء األطفال      الدراسة بشكل جدي أن الوضع االقتصادي كان السبب         

منهم يعملون بعـد انتهـاء      % 69األطفال الذين ال يزالون يدرسون فكانت النتيجة أن         أما  . دراستهم

منهم أنهـم يمارسـون     % 31 وقد أجاب    الوضع االقتصادي والحاجة المادية،   دوام المدرسة بسبب    

  ). 1996 عن كالوتي، 2002رزق اهللا وخضر، ( العمل بسبب الفراغ وقضاء الوقت

 الضوء على معاناة األطفال في القدس الشرقية، ضمن جوانبـه     وفي دراسة أخرى هدفت إلى تسليط     

هم فـي   تقدم البرامج، والمؤسسات التـي تـس      المختلفة من التعليم والصحة والمراكز والنوادي التي        

فقد أوضحت هذه الدراسة في إحصائيات حول وضع قطاع التعليم في القـدس             . مساعدة فئة األطفال  

% 63الغرف الدراسية وأن    من المدارس تعاني نقصا في      % 81 أن   بما يشمل مدارس البلدة القديمة،    

من هذه المدارس تعاني مـن نقـص فـي المالعـب            % 80ن  ، وأ  في القاعات الواسعة   فيها نقص 

  ).2002مصاروة والسلحوت، (والساحات المالئمة 

ات دراسة قامت بها دائرة تنمية الشباب بالتعاون مع مشروع الدراسات القطاعيـة والمؤسـس             في  و

المقدسية للطفولة والشباب، لدراسة احتياجات األطفال والشباب في القدس، من خالل عمل ميـداني              

عامـا،  ) 26-10(لتحديد المتطلبات واالحتياجات األساسية لألطفال والشباب استهدفت الفئة العمرية       

  .لتطوير المشاريع والخطط وفقا لرغبات األطفال والشباب أنفسهم

 وكان الهـدف    وجودة في القدس،  قة القدس بما تشمل البلدة القديمة والمخيمات الم       وقد تم اختيار منط   

 والتي تتعامـل مـع احتياجـات        ،الرئيسي للدراسة هو إنشاء قاعدة بيانات عن المؤسسات المقدسية        

 14



األطفال والشباب في القدس، وأظهرت الدراسة النقص الشديد في عدد هذه المؤسسات مقارنة بعـدد         

  ).2002دائرة تنمية الشباب، (سيين السكان المقد

 األحـداث   وبالـذات حـول فئـة      ،نظرا لندرة األبحاث والدراسات التي نفذت في البلدة القديمـة         و

بـين  شبكة اإلنترنـت     جاءت هذه الدراسة لتناقش استخدام       ة والطلبة بشكل خاص،    عام والمراهقين

  . هذه الفئةلذي تتعرض لها من جوانب االنحراف اًصفوف هذه الفئة، والذي قد يمثل جانب

  :وبالتالي سيتم التطرق في اإلطار النظري، إلى عدة مواضيع تتعلق بما يلي

  . تطور شبكة اإلنترنت واستخداماتها:أوال

  :السابقة التي تناولت الموضوع على النحو التالي الدراسات: ثانيا

  .مجاالت اجتماعية ونفسية حول العالقة ما بين اإلنترنت و واألبحاث التي تحدثتدراساتال )1(

بـاالنحراف فـي وسـط الـشباب     اإلنترنـت  واألبحاث التي تحدثت حول عالقـة      الدراسات) 2(

  .والمراهقين

 والمراهقين عامـة  بين فئة األحداثاإلنترنت  الدراسات التي تناولت مدى االنتشار في استخدام     )3(

  .خاصةوالطلبة 

 اإلنترنت من قبل هذه الفئـة، مـن خـالل التطـرق                 األماكن األكثر شيوعا في استخدام شبكة      )4(

  .باالستخدام السلبيوعالقتها اإلنترنت مقاهي ل
  

   واستخداماتهااإلنترنتتطور شبكة  2.4

  :لمحة تاريخية 2.4.1

ة وكأنهـا    والحديث يدور عنها في السنوات األخير      ، إلى أواخر الستينات   تعوداإلنترنت  إن بدايات شبكة    

نترنت يتردد على لسان المشتغلين في قطاعات شتى بدءا من قطاع تكنولوجيا            إجد اسم   ون. ظاهرة جديدة 
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 مطلـع   ، وتسارع انتـشارها فـي      عالم السياسة   ومرورا بالتجارة واألعمال وحتى    ،المعلومات والتربية 

 حيث تشير اإلحصائيات المتوافرة إلى تضاعف عدد عقد الشبكة أكثر من            .التسعينات من القرن الماضي   

وازدادت أعداد مستخدمي الشبكة حول العالم لتـصل إلـى          . 1996 و   1993بع مرات ما بين سنتي      أر

ماليين حاسـوب   تقوم بوصل ما يقارب العشرة      اإلنترنت    شبكة نإاإلحصائيات ف خر  آحسب  الماليين، و 

 ،يكية في الواليات المتحدة األمر    1969عام  اإلنترنت   فت شبكة ، وعر  العالم  حول ةفي أكثر من مئة دول    

 ، وقد صممت لدعم األبحاث العـسكرية قـي تلـك الـوزارة            ،وكانت الشبكة تابعة لوزارة الدفاع هناك     

 .Milnet Arpanet وسميت ، األول منها خصص للمراكز العسكرية:انقسمت هذه الشبكة إلى قسمينو

 وخصص للجامعات ومراكز البحـث غيـر العـسكرية،    ،Military Network احتفظ باسم :والثاني

 1986 إلـى أن أصـبحت سـنه         NSFوتطورت الشبكة الثانية بحكم جهود المؤسسة الوطنية للعلـوم          

Nsfnet،2008أبو نادي، (اإلنترنت  وعرفت بما يسمى اليوم ب.(  
 

   اإلنترنت مفهوم  2.4.2

)Internet ( باإلنكليزية عبارة مشتقة من كلمة)International Network( الشبكة العالمية،  أي

هي شبكة واسعة تصل الماليين من أجهزة اإلنترنت شبكة و). ترابط بين الشبكات(غوياً وتعني ل

 ،تحتوي كما هائالً من المعلوماتولتبادل المعلومات فيما بينها،  الحاسوب المنتشرة بين دول العالم

 أصوات وغيرهامتوفرة على شكل نصوص وصور ورسومات و وتشمل جميع نواحي المعرفة،

  ).2008أبو نادي، (

 في قدرتها على ، الهاتفأوهي قفزة هائلة توازي في أهميتها اختراع الطباعة اإلنترنت وشبكة 

 العالم جعلت من التاليى العالم أجمع وب على مستو،بعضبعضهم مع  والمجموعات األفرادصل اوت

   : ويتمثل بما يلي،يجابي، ويوجد لإلنترنت استخدامات عديدة منها اإل صغيرةقريةً

   .لحصول على معلومات لألبحاثوفير الوقت والجهد في ات• 
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   . حول العالمل ثواٍنلكتروني إلرسال رسائل وملفات خالاستخدام البريد اإل• 

 في ثواٍن  والمؤسسات في الوطن الواحد وفي العالم أجمعفراداأل بين تواصل الإمكانياتتسهيل • 

  .معدودة

  :هاأبرزومنها االستخدامات السلبية، ومن 

  ).اإلباحية والجنسيةمواقع ال مثل( المخلة باآلداب واألخالق المواقع السيئة• 

 الشبكة وكذلك مع ى مع استقبال برامج متاحة عليج خاصة تأتهي برام(الكمبيوترفيروسات • 

  ).البيانات المرسلة بالبريد اإللكتروني
  

   الدراسات السابقة 2.5

 ومجاالت اجتماعية ونفسيةرنت اإلنتدراسات حول العالقة ما بين   2.5.1

حظ قلة الدراسات      اإلنترنت يوما بعد يوم، إالّ أننا نل               على الرغم من ازدياد اإلقبال على استخدام                   و 

 اإلنترنت على     والبحوث الميدانية في المجتمعات العربية التي تتطرق لدراسة انعكاس استخدام                               

حدث عن المجتمعات الغربية في هذا            بعض الدراسات التي تت          هنا نستعرض  المجاالت المختلفة، و        

  .المجال، وبعضا من الدراسات العربية

الـذكور   أن فـي تـايوان  (Shao-Kang, et al. 2005)   وآخرينأظهرت نتائج دراسة شاو كانج

ـ  وان هناك    ،اإلناث من   أكثراإلنترنت   على   يميلون إلى استخدام األلعاب اإللكترونية     فـي   اًانخفاض

، كما أظهـرت    غير المستخدمين  مع   مقارنةاإلنترنت   لمستخدمي   ة المتبادلة نوعية العالقات الشخصي  

 القلق  ىمستووارتفاع   اإلنترنت على   اإللكترونيةالدراسة وجود عالقة طردية بين استخدام األلعاب        

 ارتفع مستوى القلق لـدى أفـراد عينـة         ،، أي إنّه كلما زاد استخدام األلعاب اإللكترونية       االجتماعي

لـدى   الشخـصية نوعيـة العالقـات     و قة عكسية بين استخدام األلعاب اإللكترونيـة      عال و الدراسة،
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، أي إنّه كلما زاد استخدام األلعاب اإللكترونية تأثرت نوعيـة العالقـات االجتماعيـة               المستخدمين

باالتجاه السلبي، وبالتالي يصبح لدى المستخدم ضعف في التواصل مع أصدقائه، وكذلك فـي بنـاء               

   . مة مع المحيطعالقات سلي

 ،اإلنترنـت  حول المهارات االجتماعية وإشكالية استخدام       )Scott ,(2005وقد بينت دراسة سكوت     

 التفاعل االجتمـاعي   ونفضلي المهارات االجتماعية في  ضعف  ظهر لديهم تراجع و   ي الذين   ةب الطل أن

  .اإلنترنت استخدام وب المهارات االجتماعية تتعلق بأسلإلى أن كما أشارت الدراسة. عبر اإلنترنت

وهي دراسة مسحية مقارنة بين سبع دول أوروبية وهي          ,Veronika) 2005(أما دراسة فيرونيكا    

؛ لبحث االسـتخدامات    فرنساوبولندا،  والبرتغال،  واليونان،  والمملكة المتحدة،   وستونيا،  وأالدنمارك،  

) 18-12( تتـراوح أعمـارهم      ةب طل  حيث تم اختيار    وعالقتها بالتنشئة االجتماعية،   العامة لإلنترنت 

 في فرنسا يتواصلون مع آبائهم وأمهـاتهم عبـر          من الطلبة % 50فهي تشير إلى أن ما نسبته        عام،

فيما يخص التواصـل    % 26كأعلى نسبة من بين الدول السبع بينما جاءت اليونان بمعدل           اإلنترنت  

  .لهذه الفئة الحياة العامة فياإلنترنت وهذا مؤشر يدل على دور اإلنترنت، مع آبائهم عبر 

ياس قل ،,Engelberg & Sjoberg) 2004 (جبرأما في ستوكهولم أظهرت دراسة انجلبرج وسجو

ة بين الساعات   أظهرت وجود عالقة طردي   و ،التفاعل االجتماعي  على اإلنترنت اماستخد تأثيرمدى  

، أي إنّه    الشعور بالوحدة  عارتفا والشعور بالعزلة االجتماعية و    اإلنترنتعلى  التي يقضيها الشخص    

 .كلما زادت ساعات استخدام اإلنترنت ارتفعت نسبة الشعور بالعزلة، وكذلك ارتفع الشعور بالوحدة

 أظهـرت   حيـث ،في اليابـان ,Colwell & Kato)  (2003وهذا ما أكدته دراسة كولويل وكاتو 

 أي إن ارتفـاع نـسبة       هقين،لدى المرا  لحاسوب والعدوانية لعاب ا أ بين ها وجود عالقة طردية   نتائج

 استخدام ألعاب الحاسوب بين المراهقين قد تزيد من نسبة العنف لديهم، في حين أن ألعاب الحاسوب               

نتـائج  كما أظهـرت     ، وهذا ما يؤدي إلى عزلة مع المحيط       ،األصدقاء عن التفاعل مع     ديالًب تعتبر
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، أي إن   الـذات  تقدير و اب الحاسوب  استخدام الع  بينذات داللة إحصائية     عالقة   الدراسة عدم وجود  

  . تظهر أنها تؤثر في تقدير الذات لدى فئة المراهقينمألعاب الحاسوب حسب هذه الدراسة ل

اإلنترنـت  ن استخدام   أ) 2006الحديث عنها بواسطة محمد،     والتي تم   (تبين دراسة للباحثة ميرون     و

في النمو االجتماعي بشكل عـام،        ويؤدي إلى ضعف   ، الحياة الشخصية والعالقات األسرية    فييؤثر  

لعاب الفيديو والكمبيوتر بشكل عام لها نفس الخطورة علـى          اإلنترنت وأ تؤكد الدراسة أن التلفاز و    و

 عام بحاجة إلى تعلـم  18وتضيف أيضا أن الفئة العمرية قبل   . التفاعل االجتماعي لألطفال والشباب   

القات من خالل االتصال والتواصل مع المحيط       مهارات مختلفة، إضافة إلى قواعد الحوار وبناء الع       

 جميع ب لإلنترنت إليه الشباب أثناء توجههم      يفتقر وهذا ما    ،واالندماج في األنشطة االجتماعية الواقعية    

  .استخداماته

على العالقات  اإلنترنت  يتضح لنا من خالل نتائج الدراسات السابقة مدى تأثير استخدام شبكة            وهكذا  

 نحـو    قد تنعكس على تفاعل الفرد في المجتمع وميله        ،تسببه من مضاعفات نفسية    وما   ،االجتماعية

  . غلب األحيانالعزلة والشعور بالوحدة في أ

من الدراسات العربية التـي تناولـت موضـوع التواصـل           التي هي   ) 2005( ساري دراسة   وفي

جتماعية والثقافية التي   التعرف على األبعاد النفسية واال    وهدفت إلى   ،  اإلنترنتاالجتماعي واستخدام   

 على عالقات الشباب االجتماعية بأسرهم وتفـاعلهم االجتمـاعي مـع المعـارف              اإلنترنتتركها  

 472واألصدقاء، من خالل اختيار عينة عشوائية للشباب من مختلف طبقات المجتمع عددها الكلي              

دوحـة فـي الخلـيج      من مدينة ال  )  إناثا 214 ذكورا و  258( سنة   35-14تتراوح أعمارهم ما بين     

 عبروا عن التغييرات التـي حـصلت        من أفراد العينة  % 54إلى أن ما نسبته     فقد أشارت    ،العربي

   وهذه  ،االستخدام تفاعلهم المعتاد مع أسرهم لم يعد كما كان عليه قبل            باستخدامهم اإلنترنت حيث إن 

   . لإلناث%26,4لذكور و ل%27,6 بلغتحيث النسبة كانت تقريبا متساوية ما بين الذكور واإلناث 
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االكتئاب المـرتبط   من الطلبة يعانون من     % 41,6  ما نسبته   أن )2002(النمرات  أظهرت دراسة   و

 النابع من االسـتخدام المـستمر       بالتوتر والقلق والبعد عن األصدقاء والميل نحو العزلة واالنطواء        

  . لإلنترنت

مـن  اإلنترنت  اعية واالقتصادية الستخدام     حول األبعاد التعليمية واالجتم    )2008( نمروفي دراسة   

التعـرف علـى    هم في تسهيل عملية     اإلنترنت يس  أن   أظهرت وجهة نظر اآلباء والمعلمين والطلبة،    

 ابتعاد الطلبة عن متابعة دروسهم، وتكريس ظواهر سـلبية           من آثاره السلبية   نالثقافات المختلفة، وأ  

  . وكذلك تعميق الفجوة بين األجياللديهم،

حيث هدفت الدراسة إلى بيان اآلثـار االجتماعيـة والنفـسية           ) 2004(ا ما أكدته دراسة فيليب      ذوه

إلى وجـود بعـض اآلثـار الـسلبية         لدى الشباب في اإلمارات، والتي توصلت       اإلنترنت  الستخدام  

  . وتدني المستوى الدراسي، مثل االنعزال عن اآلخرينلإلنترنت،

راسات السابقة التي أجريت في المجتمـع الغربـي والمجتمـع    تشترك نتائج الدومن خالل ما تقدم،  

المضاعفات االجتماعية والنفسية المنعكسة على الفرد من خالل اسـتخدام          في تأكيدها على    العربي  

 مستخدمي شبكة    الشباب ، مركزة على الجانب النفسي والشعور بالوحدة والعزلة لدى        اإلنترنتشبكة  

  .اإلنترنت

  

  نحراف في وسط الشباب والمراهقين واالاإلنترنت حول دراسات وأبحاث 2.5.2

ه حال البشرية فـي المـستقبل،       تقنية تعكس ما سيكون علي    اإلنترنت    إلى أن  )2002( حجازييشير  

ها تنقل اإلنسان من عصر إلى عصر بسرعة مذهلة، وسوف ينعكس ذلك كله على أسـلوب                نّحيث إ 

الحريـة فـي     مطلـق     لهـم   في حال أن ترك    ر واألحداث بشكل كبي   على األطفال خاصة  حياتنا، و 

 ومن األمثلة على     هذه الفئات،  في انحراف يسهم  قد  اإلنترنت  ى ذلك أن     ومؤد استخدامهم لإلنترنت، 
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لعـاب  وأ العنف والقتل،    :المراهقون نتيجة استخدامهم لإلنترنت    يتأثر بها     قد أنواع االنحرافات التي  

  .المواقع اإلباحيةزيارة  ولكترونيإلإساءة استخدام البريد اوالقمار، 

غابة مملوءة باألخطار بالنـسبة لألحـداث، مثـل         اإلنترنت  ن شبكة    أ )2002( الصغيركما يعتبر   

 جنسية أو إرسال صور إباحية تتعلق بدعارة        بممارسات  القيام الصور والمشاهد اإلباحية، إضافة إلى    

 وعلـى  اإلنترنـت طرة على شبكة   ه من الصعب السي   نّ، حيث إ   وهذا ما يشكل خطراً عليهم     األطفال،

 اكتشاف هذه الجـرائم أو تحديـد مـصدرها،           أيضا الجرائم التي ترتكب من خاللها، ومن الصعب      

  .اإلنترنت اسما مستعارا أو يرتكب فعله من خالل إحدى مقاهي الفاعل يستخدم وخاصة حين

لعبـة شـعبية     حول بيانات جمعت    ماستخدوالذي  ) ,Downing 2009(غ  ننة حديثة لداو  وفي دراس 

  واالنحراف الحقيقي، وكذلك العالقة بـين      اإلنترنت بين    وثيقة العالقةأن   يشير إلى ،  اإلنترنتعلى  

  اإللكترونية لعاب الدراسة أيضا إلى أن لأل     ه هذ وتشير .اإلنترنتالرقابة االجتماعية على    و االنحراف

  .ي واإلجرامياالنحرافسلوك العلى تأثيراً 

الواليات المتحـدة  التي أجريت  في  ،)(Mitchell, et al. 2007ن وآخريكما بينت دراسة ميتشل 

من النداءات الجنسية التي تـصلهم عـن         اإلنترنت   لتحذير من الخطر على الشباب مستخدمي     حول ا 

)  عـام  17-10ألحداث تتراوح أعمارهم من     حيث جمعت بيانات بشكل عشوائي      (اإلنترنت  طريق  

  .ر جنسية ضحايا لصواألحداث هممن % 20أن 

التي هـدفت للكـشف عـن سـلوك     Ybarra, 2007) &  (Mitchellوفي دراسة ميتشل ويبارى 

تم استخدام طريقة المسح لبرنامج الحمايـة،       (وما يستدعي التدخل للحماية     اإلنترنت  المراهقين عبر   

 17-10 مستخدم بالواليات المتحدة تتراوح أعمارهم مـن         1500عبر الهاتف لعينة تمثيلية مقدارها      

 ويـستخدمون المحادثـة مـع       ،من أفراد العينة يتصفحون مواقع جنـسية      % 35، أظهرت أن    )عام
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منهم عالقة وثيقة مع شخص تعرف عليه       % 38اآلخرين عبر غرف الدردشة الجنسية، وان لـــ        

  .اإلنترنتعبر 

 رط بـين  االستعمال المفلفحصفي تايوان ) Lin & Tsai, 2002( الين وتساي  كما هدفت دراسة

 وهو ما يعرف باإلدمان في المدارس الثانوية العليا لعينات عنقوديـة            المراهقين التايوانيين لإلنترنت  

العينة هم مدمنون علـى     أفراد   من مجموع    %88نسبته   أن ما     إلى  النتائج  طالباً، وتشير  753بلغت  

  .اإلنترنتاستخدام 

حـول  ، )Parker &Taylor, 2008؛Griffiths & Wood, 2000 ( عديـدة  وتشير دراسات   

راهقين الذين يمارسون لعـب القمـار   أن الممرحلة المراهقة، إلى  ومشكلة القمار في  اإلنترنتدور  

الخطـر  هذا   لخطر اإلدمان على ممارسة لعب القمار، و       عن طريق اإلنترنت قد يصبحون معرضين     

 خرى تعتبـر  شاطات أ  ولكن متعلق بن   ،ال يكمن في أن القمار غير شرعي بالنسبة ألعمار هذه الفئة          

  .تناول الكحولتعاطي المخدرات و مثل ،مساعدة في الجنوح

 من قبـل     السلبي لإلنترنت  ستخداماالرغم ندرتها في التأكيد على عالقة       بوتشترك الدراسات العربية    

  .المراهقين باالنحراف

، ارةالـدع راهقين الذين يرتادون صفحات  من الم%63ن  أ)2006(القدهي حيث استخلصت دراسة  

المواقـع  علماً أن أكثـر مرتـادي        اإلنترنت، عبرأولياء أمورهم بطبيعة ما يتصفحونه      ي  ال يدر و

يعلمون حقيقـة    ال    من أولياء األمور   %97، كما أن    عاماً 17-12بين  ما  إلباحية تتراوح أعمارهم    ا

  . وغيرهاوإباحية وتعٍر ما تحتويه ألعاب الفيديو التي بين أيدي أطفالهم من عنف

ت هي دراسة استطالعية هدفت إلى التعرف على اتجاهـا        و ،)2005( دراسة الشيخ والحويحي     وفي

اختيـرت العينـة مـن طلبـة        والتكنولوجيا، حيث   اإلنترنت  تجاه  الشباب والمراهقين في البحرين     

ـ  844واشـتملت علـى     تين؛ األساسية العليا والثانوية،     المرحل المدارس في    وطلبةالجامعات    اً طالب
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لتين؛ األساسـية  المرح والباقي من طلبة ،من الشباب الجامعي % 39,9 منهم   ،شكل عشوائي وطالبة ب 

من أفـراد العينـة بوجـود تـأثيرات         % 72,3 من أهم نتائج الدراسة ما أشار إليه         .العليا والثانوية 

سـرة وتقلـل الـروابط      تضعف العالقـة بـين أفـراد األ       اإلنترنت  أن  % 25ن   حيث بي  ،اجتماعية

اإلنترنـت  من أفراد العينة بوجود تعارض ما بين اسـتخدام          % 40 ما يقارب من     وأقر االجتماعية،

قد أشار أفراد العينة أن هذا التعارض نابع من عدم استطاعتهم           فوبالتالي   .وبين نظام القيم واألخالق   

  .السيطرة على بعض المواقع المشبوهة

 في مرحلة الشباب    اإلنترنت  لشبكة  االستخدام السلبي   نرى أن الدراسات تجمع على أن      مما سبق، 

انحراف المراهق نحو اإلدمان على     هم في   ، ويس والمراهقة تحديدا، يشكل خطرا على القيم واألخالق      

 وبالتالي قد يؤدي إلـى      .والمواقع المشبوهة  ومشاهدة الصور اإلباحية     ، القمار بلعاألعاب الفيديو وأ  

  .االنحراف والجريمة خارج نطاق اإلنترنت
  

 اإلنترنت بين فئة األحداث والمراهقين عامة والطلبـة       دراسات حول مدى انتشار استخدام       2.5.3

  خاصة

 العديد من الدراسات التي تشير إلى أن فئة الشباب هم األكثر إقباال واستخداما لهذه الشبكة،                هناك

% 90 حيث تبـرز أن مـا نـسبته     )Debell & Chapman, 2003(منها دراسة دبل وشابمان 

، )17-15(يستخدمونه مـن عمـر      % 75  وما نسبته  ،)15-13( ما بين عمر     اإلنترنتمون  يستخد

 كالمدرسـة والعمـل     ،منهم يستخدمون الحاسوب في أماكن مختلفـة      % 90أوضحت الدراسة أن    و

 في البيت ولهـم     اإلنترنتيستخدمون  % 59ونحو  ،  ) مليون شخص  47 ( وهذا ما يقارب   ،والمقاهي

  ). مليــــون شــــخص31( ربحاســــوبهم الشخــــصي وهــــو مــــا يقــــا

 من خاللها رصـد  حيث تم ,Whitlock, et al) 2006(ن  لوك وآخرييتا دراسة وأكدتهوهذا ما 
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تبين أن النسبة   وولمدة تقارب الشهرين،    لكتروني ألكثر من دولة     الرسائل التي ترسل عبر البريد اإل     

 وهذا ما يفسر أن     رسلين، من بين جميع الم     سنة )23-16(  في معدالت األعمار تتراوح مابين     علياال

  .اإلنترنتاألكثر استخداما لشبكة هم فئة الشباب 

 والتي يتراوح أعمار أفراد العينة ،)(Stahl & Fritz, 2002ز  ذلك دراسة ستال وفريت كما توضح

اإلنترنت في البيـت،    من أفراد عينة الدراسة يستخدمون      % 97، إلى أن    عاماً 16 -11فيها ما بين    

منهم يـستخدمون   % 40 في غرف نومهم الخاصة، إضافة إلى أن         اًيمتلكون حاسوب منهم  % 36ن  وأ

كانت ما نـسبته  اإلنترنت  ، وأظهرت النتائج أن من دوافع استخدام         يومي بشكلاإلنترنت  الحاسوب و 

يستخدمونه للمحادثة كأولوية من    % 41ن  ، وأ لكترونيراد الدراسة يستخدمونه للبريد اإل    من أف % 44

  .خدامأولويات االست

التي هدفت إلـى المقارنـة بـين توقعـات          و ،),Gross 2004( دراسة جروس    أشارتوكذلك ما   

بلـغ عـدد     ( عاماً 16-12من الفئة العمرية    اإلنترنت  المراهقين والتجارب الفعلية للمراهقين على      

نه أإلى  ،  ) مشاركا من الصفوف السابع وحتى العاشر في مدارس كاليفورنيا العامة          261أفراد العينة   

  المراهقـون،   وصف المختلفة مابين الذكور واإلناث، حيث    اإلنترنت  ال توجد فروق في استخدامات      

يأتي بالدرجة األولى إلرسال    ه  بأنّ،  على حد سواء  ،  اإلنترنت على   االجتماعي تفاعلهم   ،ذكورا وإناثا 

م جزء من حياتهم     والذين ه  ، والدردشة مع األصدقاء   ، واستخدام البريد االلكتروني   ،الرسائل الفورية 

إخفاء الهويـة الحقيقيـة      من خالل     مثل المزاح والتسلية   ،اليومية، كما أن هنالك استخدامات أخرى     

  .خالل الدردشة

التي هـدفت للبحـث فـي     ،)(Subrahmanyam & Lin, 2007يام ولين نوفي دراسة سوبراما

 اًأصبح عنـصر  اإلنترنت   أن ظهر) 18-16(من الفئة العمرية    اإلنترنت  استخدام المراهقين لشبكة    

حيث أظهرت نتائجها بأنه يوجد اختالف بـين        . مراهقي اليوم ب الذي يحيط    االجتماعيلسياق  ل مكمالً
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، اإلنترنتحيث أشارت بأن الذكور يقضون وقتا أطول في استخدام          اإلنترنت؛  الجنسين في استخدام    

اء علـى  الدراسة أهمية إشراف اآلب    واقترحت ،لعاب الحاسوب والفيديو أكثر من اإلناث     بأ فيما يتعلق 

 ليس فقط من حيث متابعة الوقت الذي يقضونه يوميا، بل ضـرورة             تقييم استخدام أبنائهم لإلنترنت،   

   .معرفة ماذا يفعلون ومع من يتفاعلون وأنواع العالقات التي يقيمونها عبر غرف الدردشة

بهدف بحث مـدى اسـتخدام      ، والتي جرت على مجموعة من الطلبة        )2005(وفي دراسة العوض    

 أظهرت أن ما    عالقة ذلك بالتحسن الدراسي،    في مجال التحصيل الدراسي، و     اإلنترنتالطلبة لشبكة   

 عدم وجود فروق بـين       في المنزل، كما أوضحت    اإلنترنتمن الطلبة يستخدمون    %) 76,6(نسبته  

وعدد سـاعات  س والعمر  والتي تعزى لمتغيرات مثل الجن، المختلفةاإلنترنتالطلبة في استخدامات    

اإلنترنت قات التي تحول دون استفادة الطلبة من        كما أشارت إلى المعو   . االستخدام اليومية لإلنترنت  

قلة األجهـزة فـي     ونجليزية أو إتقانها،    باللغة اإل في مجال التحصيل الدراسي، وأهمها عدم اإللمام        

في زيادة التحـصيل    اإلنترنت   بأهمية   عدم وجود الوعي الكافي لدى الطلبة     والمختبرات والمدارس،   

  . الدراسي

 أن أغلب أفراد عينة الدراسة من مرتادي مقاهي اإلنترنـت           بالسعودية) 2002(النفيعي   أضافوقد  

 سنة، وأن حوالي ثلثي أفراد عينة الدراسة مـن مـستخدمي    30من الشباب الذين تقل أعمارهم عن       

مالحظة االجتماعية هم من الشباب، مما يـشير إلـى          اإلنترنت الموقوفين بإصالحية الدمام ودار ال     

   .الخطر الذي يشكله استخدام اإلنترنت على الشباب في االنحراف نحو الجريمة

هم في انحراف الحدث أو تؤدي      قائمة بالمجاالت التي تس    ، فقد وضعت  )2002(حجازي  ا دراسة   أمو

األحداث ينزلقون إلـى هاويـة       أن إلى   وأشارت ه من خالل استخدامه الخاطئ لإلنترنت،     إلى جنوح 

 اإلجرامية من المعلومات المنشورة على الـشبكة، وخاصـة أن           وأنهم يطورون قدراتهم  االنحراف،  

األحداث يتميزون بحكم المرحلة العمرية التي يمرون بها إلى الميل نحو المخاطرة والرغبـة فـي                
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 علـى هـذه     اًتشكل خطر اإلنترنت  ة  التقليد والمغامرة واالنجذاب نحو الجنس اآلخر، لذلك فإن شبك        

ــة ــاطي المخــدرات،الفئ ــل تع ــي، مث ــة، واالنحــالل الخلق ــع اإلباحي ــن خــالل المواق                . م

 ومعرفتهم بالتربية الجنـسية     ةلبحث توجهات الطلب   )2006( ننبريص وآخري لوفي دراسة فلسطينية    

جمعت معلومات من خالل استمارة وزعت على عينة عـشوائية          حيث  ) 17-12(من الفئة العمرية    

ـ وبعد التلفاز والمجالت     يعد في المرتبة الثالثة   اإلنترنت  ن  ، تبين أ  من المدارس الفلسطينية   صول للح

ة ومشاهد  شاهدوا صورا عاري   من الطلبة % 48على معلومات حول موضوع الجنس، وأن ما نسبته         

  .جنسية عن طريق اإلنترنت

 وبالتـالي   اإلنترنـت،  أن فئة األحداث هم األكثـر اسـتخداما لـشبكة            وهكذا تتفق الدراسات على   

يتعرضون لمخاطر سوء االستخدام لهذه الشبكة أكثر من الفئات األخرى نظرا للمرحلة العمرية التي              

رة وحب االستطالع بكل ما هو جديد ومـيلهم نحـو الجـنس             يمرون بها، ورغبتهم بالتقليد والمغام    

  .هو المكان الذي يعتمدون عليه في تلبية كل هذه الرغباتاإلنترنت ن إاآلخر، حيث 

 االستخدام السلبي لإلنترنت بين فئة مما سبق يتضح لنا أن الدراسات السابقة التي تتناول موضوعو

، وهذا ما جعل هذه قليلةلمجتمع الفلسطيني خاصة  واألحداث في المجتمع العربي عامة واالطلبة

                                                              .الدراسة ضرورية إللقاء الضوء على هذا الموضوع

وبما أن المكان الذي يستخدم فيه الشباب اإلنترنت غير محدد، حيث هنالك كثير من الطرق التي 

ى استخدام الشبكة من خالله، كان البد من الحديث عن هذه األماكن، وفيما يلي يستطيع أن يصل إل

  .سنتطرق إلى أكثر األماكن انتشارا وتوفرا، أال وهي مقاهي اإلنترنت
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   وعالقتها باالنحرافاإلنترنتتطور مفهوم مقاهي  2.5.4

المعلوماتية بين أبناء  تاج ثورة، دوراً كبيراً في نقل ناإلنترنتمثلة في تمواسيب أدت تكنولوجيا الح 

 ؛ منـاحي الحيـاة    فـي   واضـحة  الجنس البشري، في مجتمعاتهم المختلفة، حيث كان لها تأثيرات        

وبذلك فـتح البـاب واسـعا أمـام     . السياسية  والثقافية، وأيضاً، والتربوية، واالقتصادية،االجتماعية

 األمر الذي أدى إلى     شكل قياسي؛ زايد ب الراغبين في استخدام هذه الشبكة، والذين راحت أعدادهم تت        

، أمام الكثير من الشباب الذين ال يستطيعون امتالك الحواسيب فـي            اإلنترنتفتح ما يسمى بنوادي     

وقد تزايد أعداد هذه المقاهي بحيث ال يخلـو         . بيوتهم وغير القادرين على االشتراك في هذه الشبكة       

  . ةسيما في المدن الكبير، والمنها شارع أو حارة

 ثم انتـشرت فـي       في بريطانيا،  1995في العالم، عام    اإلنترنت  قد انطلقت أول سلسلة من مقاهي       ف

 ؛ هـذه المقـاهي  إنشاء  منوكان الدافع. كثير من دول العالم، ومنها الدول العربية منذ سنوات قليلة      

 اإليجار في  التقليدية، وخدمة     المقاهي خدمة: تحقيق هامش ربحي من خالل المزاوجة بين خدمتين       ل

هو تحفظ كثيـر   ،اإلنترنت  الشباب إلى مقاهيتوجه ولعل السبب الملح في .اإلنترنت شبكة استخدام

عـن المتعـة فـي       إلى البحث     الشباب يدفع من األسر تجاه إدخال الحاسوب إلى البيوت، وهذا ما        

  .)2009الشماس، (  من خالل هذه المقاهياستخدام هذا الجهاز

 نـصف سـاعة،     اإلنترنتيقضي في مقهى     أن بعض الشباب  إلى   )2007(  الشيخ صالح  وقد أشار 

 يبحثون عما يشغل أوقات فراغهم، وبالتحديد في فترة العطلـة            ساعات سبع يقضي  اآلخر همبعضو

 إلـى   12 ما بين أعمارهم  تراوحت   ، شاباً 160 ية االستطالع  هذه الدراسة  وقد شارك في  . الصيفية

  . سنة16

 18الفلسطيني لإلحصاء المركزي، اتضح أن استخدام األفراد فـي سـن            وفي تقرير أعده المركز     

 وتتفاوت هذه النسبة بين الذكور واإلنـاث        ،%5,4 األراضي الفلسطينية قد بلغ       في لإلنترنتفأكثر  
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من األفـراد،   % 37,9وبينت النتائج أن    %. 2,8ولإلناث  % 7,9بشكل ملحوظ، حيث بلغت للذكور      

الجهاز (اإلنترنت  مقاهي    في مكان العمل والدراسة أو     اإلنترنتمون  عاما فأكثر، يستخد  18في عمر   

  ).2007المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

بـشكل  اإلنترنت  تنتشر مقاهي   ، وأصبحت   1996 عام   اإلنترنت، فقد أدخلت خدمة     ،أما في األردن  و

 لألرقـام   جينس(ربد موسوعة   ، حيث دخل أحد شوارع مدينة إ      الفت في المدن والمحافظات األردنية    

 مما اضطر وزارة الداخلية أن تصدر قـرارا         ؛فيهاإلنترنت   لكثرة عدد مقاهي     2002عام  ) القياسية

  ).2009الشماس، (ينظم هذه المقاهي ويحدد شروط افتتاحها وساعات دوامها 

ي  مرتادي المقاه  نسبةأن  " سبأ" وكالة األنباء اليمنية     ا أجرته تي ال ةانأظهرت نتائج االستب  وفي اليمن   

حيث ،   للبحث في المواقع اإلباحية    اإلنترنتيستخدمون  هم   من %70 ن، وأ من المبحوثين  %40 بلغت

ــة   ــة الدراس ــملت عين ــن   ش ــة م ــات العمري ــا35_15 الفئ ــبأنت ( عام .               )2007، س

مـن أفـراد عينـة       %13,3كانت  اإلنترنت  أن نسبة مدمنين    إلى  ) 2003(مقدادي  دراسة  أشارت  و

  .اإلنترنت من مرتادي مقاهي وجميعهم ،فردا) 570(الدراسة، البالغ عددهم 

 هـم  شبكة األلعاب محالت واإلنترنترواد مقاهي  من% 97 أن )2009(مهنا وفي سوريا أوضح 

 كمـا أن    ، دون رقابة  ودردشات ساخنة ،   عدوانية ا، يمارس فيها الطفل ألعاب    نيمراهقالطفال و األ من

بمراحل التعليم األساسي  نسبة ال بأس بها من رواد المقاهي وصاالت األلعاب هم من طلبة المدارس

.               تابعـة دراسـتهم    عـن م   ةأمور بعيد ما يسهم في إضاعة الوقت عليهم وانصرافهم إلى         م ؛والثانوي

 إلـى    2004  و 2003 في مصر زاد من عـام        اإلنترنت أن عدد مستخدمي     )2006( محمودوأكد  

من % 80، وأن   مستخدم لكل ألف   %39,3 مستخدم لكل ألف من السكان بعد أن كان يمثل           55,7%

 بشكل ضار يستخدمونه  % 80  وأن ،اً عام 30 تقل أعمارهم عن  في مصر   اإلنترنت  مرتادي مقاهي   
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 بحسب ما أشـارت     العديد من األمراض النفسية   ، وأيضا قد يسبب     يؤدي إلى إدمانهم  قد   مما   ؛وسلبي

  .الدراسة

  :ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة نستطيع استخالص ما يلي

 هـم مـن فئـة       اإلنترنت من مستخدمي شبكة     الكبرى أن النسبة    تؤكد معظم الدراسات السابقة    )1(

يعـزز الرغبـة والميـل للوحـدة والعزلـة      اإلنترنت  لشبكة  الفردي  االستخدام  وأن   ،الشباب عامة 

 الـذي ال    ، واالنفعالي الصحي  ، مما يقلل من فرص التفاعل والنمو االجتماعي       ؛للمراهقين والشباب 

 . وحب االستطالع واالستكشاف، عن النمو المعرفيأهميةيقل 

وهذا ،   التقنية سلبي إلى حد كبير     ن استخدام الشباب لهذه    هناك مخاطر أخالقية لإلنترنت، وأ     أن )2(

  .وجهة نظر معظم الدراسات التي سبق ذكرهامن 

  مـواد  إلـى  والمراهقين   األطفال يعرضاإلنترنت   استخدام   أن إلى بعض الدراسات تشير     أن  ) 3(

 ما يتصل منها بنمط العالقـات        وخاصة ،األفكار السلبية  بعض    لديهم مما ينمي  ،وصور إباحية 

 .  والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع،ة الحياوأنماط ،الشخصية

 واالنحالل الخلقـي،    ، مثل تعاطي المخدرات   ؛ على فئة األحداث   اً تشكل خطر  اإلنترنتن شبكة   أ) 4(

 بحكـم   ، واالنجذاب نحو الجنس اآلخـر     ،حيث يميلون نحو المخاطرة والرغبة في التقليد والمغامرة       

  . المرحلة العمرية التي يمرون بها

، مـن الـصعب     اإلنترنـت  الدراسات أن الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام شبكة           دتؤك) 5(

 اسما مستعارا أو يرتكب فعله من خالل إحـدى          الفاعلاكتشافها أو تحديد مصدرها، حيث يستخدم       

  .اإلنترنتمقاهي 
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يها فراغهم ف  ، يقضون معظم أوقات    والمراهقين األحداث هم من  اإلنترنترواد مقاهي    أن اغلب    )6(

س،  كما أن نسبة ال بأس بها من رواد المقاهي وصاالت األلعاب هم من طلبـة المـدار        ،دون رقابة 

  .بعض الدراساتكما أوضحت 

  

ئـة الـشباب     من قبـل ف    اإلنترنتبعد استعراض مجمل الدراسات التي تتحدث عن استخدام شبكة          و

اآلن سـننتقل   لبي لهذه التقنية،     خاصة، والتركيز على مظاهر االستخدام الس      المراهقين عامة والطلبة  

  . المنهجية المستخدمة في هذه الدراسةللحديث حول 
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  الفصل الثالث

  

  منهجية الدراسة

  

يتناول هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها ووصفا لعينتها، كما يشمل شرحاً ألداة الدراسة،              

في استخالص النتائج وتحليلها، وذلك     التي تم استخدامها     ،المعالجة اإلحصائية  وإجراءاتها، وأساليب 

  :على النحو التالي
  

  منهج الدراسة 3.1

  

فقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، الذي يصف الظاهرة بشكل          ،  نظرا لطبيعة أهداف الدراسة   

  .لي، ويحاول إيجاد تفسيرات لهادقيق وتفصي

ى معلومات كافية ودقيقة عـن   تستهدف الحصول عل، تعد من الدراسات الوصفية  التي وهذه الدراسة 

انعكاس استخدام شبكة اإلنترنت على طلبة المرحلتين؛ األساسية العليا، والثانويـة، فـي مـدارس               

  .السلطة الفلسطينية، في البلدة القديمة من القدس/ األوقاف اإلسالمية
    

   مجتمع الدراسة3.2

    قديمة مـن الفئـة العمريـة بـين         يشمل مجتمع الدراسة جميع طلبة مدارس األوقاف داخل البلدة ال         

من الصفوف السابع إلى الثاني عشر ليشمل المرحلة األساسية العليا والمرحلة الثانويـة،             ) 12-18(

 للذكور، ومدرسـة    ا وطالبة، يدرسون في ثالث مدارس، اثنتين      طالب) 635(حيث يبلغ عددهم الكلي     

  ).2008/2009القدس للعام الدراسي حسب إحصائية مكتب التربية والتعليم في (واحدة لإلناث 
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لإلنـاث  ) أ(توزيع مجتمع الدراسة حسب المدارس، ويبين أن مدرسة النهضة          ) 1(ويظهر الجدول   

) 367(يبلغ عدد الطالب الذكور فيها       ومدرسة األيتام الثانوية  . طالبة) 183(يبلغ عدد الطالبات فيها     

  .طالبا وجميعهم في الصف السابع) 85(بهايبلغ عدد طال )ب(ومدرسة األيتام األساسية . طالباً
  

   مجتمع الدراسة حسب المدارس توزيع:)1(جدول 

الحادي   العاشر  التاسع  الثامن  السابع  التصنيف  اسم المدرسة

  عشر

الثاني 

  عشر

  المجموع

  367  79  80  89  56  63  -  ذكور  األيتام الثانوية أ

  85  -  -  -  -  -  85  ذكور  األيتام األساسية ب

  183  -  -  49  41  42  51  إناث  للبنات) أ(النهضة 

  635  79  80  138  97  105  136  3  المجموع

  

 فقد تم اختيار أسلوب المسح الشامل لجميع الطلبة، حيث تم توزيـع             ،ونظرا لصغر مجتمع الدراسة   

من ) 88.5(استمارة بنسبة   ) 562(استرجاع  استمارة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، وتم        ) 635(

ويعزى ذلك إلى وجود تسرب في أعداد طلبة الصفوف الثانوية وخاصة في مدارس              ،مجتمع البحث 

  .استمارة فارغة لطلبة ال يستخدمون اإلنترنت) 40(إلى رجوع  باإلضافة .الذكور

من هنا تبين أن العـدد      . استمارات غير مكتملة المعلومات   ) 6(تم استبعاد     وعند تفريغ االستمارات  

طالبـاً  ) 556(مستردة الصالحة، والتي خضعت للتحليل اإلحـصائي هـي          اإلجمالي لالستمارات ال  

  .من مجتمع الدراسة) 87.5(وطالبة، أي بنسبة 
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   الدراسةمجتمعوصف متغيرات  3.3
  

   الجنس-1

من عينة الدراسة   % 71.4 الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن       مجتمع توزيع أفراد    ):2(يبين الجدول   

  ).1( كما يوضح ذلك الرسم البياني .من اإلناث% 28.6من الذكور، و 

  
  .الجنس حسب متغير مجتمع الدراسةتوزيع أفراد ): 2(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  71.4  397  ذكر

  28.6  159  أنثى

  %100  556  المجمـــــوع

 

 
  .الجنس حسب متغير مجتمع الدراسة توزيع أفراد :)1 (    رسم بياني
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  الصف الدراسي-2

 أعلـى   ويظهـر أن  .  الدراسة حسب متغير الصف الدراسي     مجتمعتوزيع أفراد   ) 3(ويبين الجدول   

ـ         بينما كانت أدنى   من الصف السابع،  % 20.5 نسبة وهي   ثنسبة من الصف الحـادي عـشر حي

  ).2(كما يوضح ذلك الرسم البياني  .%13.1بلغت
 

  .اسيتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الصف الدر): 3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الصف الدراسي

  20.5  114  السابع

  15.5  86  الثامن

  17.3  96  التاسع

  19.8  110  العاشر

  13.1  73  الحادي عشر

  13.8  77  الثاني عشر

  %100  556  المجمـــــوع

  

  
  .مجتمع الدراسة حسب متغير الصف الدراسي توزيع أفراد :)2 (        رسم بياني
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   العمر-3

 15العمر البالغين من  ويتضح أن .  الدراسة حسب متغير العمر    مجتمع توزيع أفراد    )4(يبين الجدول   

 %6.8بنسبة  سنة   18 كأعلى نسبة من بين أفراد مجتمع الدراسة، وجاءت األعمار         %18سنة بنسبة   

  ).3(كما يوضح ذلك الرسم البياني  .كأدنى نسبة من بين األعمار

  . أفراد مجتمع الدراسة  هم األغلبية من بين15-13 من وهذا يدل أن الفئة العمرية
  

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر): 4(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  العمر

  13.1  73   سنة12

  17.8  99   سنة13

  16.0  89   سنة14

  18.0  100   سنة15

  13.3  74   سنة16

  14.9  83   سنة17

  6.8  38   سنة18

  %100  556  وعالمجمـــــ

  

  
  .مجتمع الدراسة حسب متغير العمر توزيع أفراد :)3 (       رسم بياني
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   المستوى التعليمي لألب -4

  الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألب، ويظهـر أن         مجتمعتوزيع أفراد   ) 5(ويبين الجدول   

، وكانـت المرتبـة     %44.8 ةاآلباء الحاصلين على التعليم الثانوي كانوا في المرتبة األولى بنـسب          

وهنا يتضح أن أكثر مـن      . %2.5نسبة  األخيرة لآلباء الحاصلين على شهادات في الدراسات العليا ب        

نصف آباء مجتمع الدراسة هم من اآلباء ذات التعليم المتوسط بحيث يتراوح مستوى تعليمهم مابين               

  ).4(كما يوضح ذلك الرسم البياني  .اإلعدادي والثانوي
 

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألب): 5 (جدول

  النسبة المئوية  العدد  المستوى التعليمي لألب

  7.9  44  ابتدائي

  26.3  146  إعدادي

  44.8  249  ثانوي

  18.5  103  جامعي

  2.5  14  دراسات عليا

  %100  556  المجمـــــوع

  

  
  .حسب متغير المستوى التعليمي لألبراسة مجتمع الد توزيع أفراد :)4 ( رسم بياني
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   المستوى التعليمي لألم-5

 ويظهـر أن   ،سب متغير المستوى التعليمي لـألم     الدراسة ح مجتمع   توزيع أفراد    )6(ويبين الجدول   

بينمـا كانـت     ،%46.8األمهات اللواتي حصلن على التعليم الثانوي كانوا في المرتبة األولى بنسبة          

وهذا يشير  . %2.5نسبة  هات اللواتي حصلن على شهادات في الدراسات العليا ب        المرتبة األخيرة لألم  

   .إلى أن هنالك فارقاً بسيطاً بين مستوى تعليم اآلباء ومستوى تعليم األمهات ألفراد مجتمع الدراسة

  .مالمستوى التعليمي لألحسب متغير توزيع أفراد مجتمع الدراسة ): 6(جدول 
  النسبة المئوية  عددال  مالمستوى التعليمي لأل

  5.4  30  ابتدائي

  26.3  146  إعدادي

  46.8  260  ثانوي

  18.9  105  جامعي

  2.7  15  دراسات عليا

  %100  556  المجمـــــوع

                                                                            

  

 المستوى التعليمي لالم

  .المستوى التعليمي لالمر حسب متغيمجتمع الدراسة  توزيع أفراد :)5 (رسم بياني
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   مبنى أداة الدراسة، صدقها وثباتها 3.4

استخدمت الباحثة أداة االستمارة لجمع البيانات الميدانية لهذه الدراسة، والتي تم تطويرها خصيـصا              

ألغراض هذه الدراسة، بعد األخذ بالشروط العلمية الالزمة لتصميم االستمارة، معتمدة على ما جاء              

الموضوع من خالل مراجعة متعمقة لعدد من األبحاث والدراسات الـسابقة فـي هـذا               في أدبيات   

 الـذين   على إجابات الطلبة   هذه األداة ألنها تتيح لنا المجال للحصول         قامت الباحثة باختيار   .المجال

ننا من الحـصول    ، باإلضافة إلى ذلك فإن هذه األداة هي الوحيدة التي تمك          يوميااإلنترنت  يستخدمون  

 الحديث هنا عن أمور يرغب الطالـب فـي          وألن هم،ومواقف من هؤالء الطلبة  ى آراء أكبر عدد     عل

 يميلون أكثر إلى إعطاء إجابات حقيقية       االفتراض أن الطلبة   لذلك من المنطقي     ؛إخفائها عن اآلخرين  

    . الطالبمه ال حاجة لذكر اسوخاصة أن ،وصادقة عندما يتم ذلك عن طريق االستمارة

 رات الديموغرافية ألفراد الدراسـة    على المتغي  القسم األول    ز، حيث رك  قسميناالستمارة من   تكونت  

حول الطالب، مثل الجنس، والعمر، والصف الدراسي، ومستوى تعليم الوالدين،          عامة  بيانات   ويشمل

م والمكان الذي يستخدم فيه الطالب شبكة اإلنترنت، وعدد الساعات التي يقضيها الطالب في استخدا             

اإلنترنت، وعدد سنوات الخبرة في التعامل مع اإلنترنت، واألوقات التي يستخدم فيهـا اإلنترنـت               

              .  فقـــرات للبيانـــات العامـــة10بمعـــدل . والـــدوافع مـــن اســـتخدام اإلنترنـــت

 فقرة موزعـة علـى      33ن االستمارة اشتمل على ثالثة محاور، بمعدل        وأما بالنسبة للقسم الثاني م    

  :النحو التالي

 الطالـب مـن االسـتخدام العـام لـشبكة اإلنترنـت             اتجاهات يتناول المحور األول أسئلة تعكس      

  ).11-1الفقرات(

-12الفقرات  ( من االستخدام السلبي لإلنترنت      الطلبةتجاهات  حور الثاني يتناول أسئلة تعكس ا      والم

22.(  

 38



 الطلبة من العادات السيئة المكتسبة من االستخدام        اتجاهات أما المحور الثالث فيحتوي أسئلة تعكس       

  ).33-23الفقرات (السلبي لإلنترنت 

لقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى وصدق البناء لقياس سالمة فقرات االستمارة، وللتحقق              

ألداة على عـدد مـن المحكمـين، مـن ذوي الخبـرة             من صدق المحتوى قامت الباحثة بعرض ا      

واالختصاص في مجال الخدمة االجتماعية، والتربية، وعلم النفس وعلم االجتماع، بلغ عددهم سبعة             

محكمين، وذلك إلبداء آرائهم في األداة من حيث وضوح الفقرات وسالمة الصياغة اللغويـة ومـا                

لمحكمين، حيث تم إجراء التعديالت علـى بعـض         قصدت الباحثة قياسه، وقد تم األخذ بملحوظات ا       

فقـرة قبـل    ) 41(الفقرات، إضافة إلى استثناء بعض الفقرات، حيث كان عدد فقرات االسـتمارة             

بعد التحكيم، حيث جرى التعديل في القسم األول من االستمارة          ) 43(التحكيم، وأصبح عدد الفقرات     

  ).9،8(على الفقرات 

وكـذلك إضـافة الفقـرات      ،  )17 و 3(رت تعديالت علـى الفقـرات        فج  أما بالنسبة للقسم الثاني؛   

ــدق األداء    ). 33،26،32( ــى صـ ــا علـ ــرا كافيـ ــك مؤشـ ــار ذلـ ــم اعتبـ .               وتـ

يبـين االسـتمارة فـي صـورتها        ) 1(يبين أسماء المحكمين لألداة، والملحق رقم       ) 2(الملحق رقم   

  . النهائية

مـع الدرجـة     بحساب معامل االرتباط بيرسون      لفقرات االستمارة  الداخلي االتساقمن  حقق  تم الت و

  ).7( كما يظهر في الجدول الكلية لألداة
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  ة ارتباط فقرات االستمارةلمصفوف) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون : )7( جدول

الدالة  Rقيمة   الفقرات الرقم 

  اإلحصائية
 0.000 0.320  هو من ضروريات عصرنااإلنترنت  1

 0.000 0.325 يوفر لي اإلنترنت  التعرف على أصدقاء   2

 0.000 0.383 أتعرف على عناوين المواقع اإللكترونية من خالل األصدقاء  3

 0.000 0.330 محادثة األصدقاء عبر اإلنترنت  تسمح لي بطرح مواضيع مختلفة  4

 0.000 0.269  التي أتصفحها عبر اإلنترنت وما شاهدته خاللهاأتحدث في المدرسة عن المواقع  5

 0.000 0.292 أجد في استخدام اإلنترنت  التسلية وقضاء وقت الفراغ   6

 0.000 0.391 أستخدم اإلنترنت مدة طويلة دون الشعور بالملل  7

 0.000 0.181 أعتبر شبكة اإلنترنت  مصدرا للمعلومات  8

 0.034 0.090  برامج حماية على أجهزة الكمبيوترمن الضروري أن تتوفر  9

 0.012 0.106 من الضروري متابعه األسرة الستخدام أبنائها شبكة اإلنترنت         10
 0.000 0.379 من الصعب التوقف عن استخدام اإلنترنت     11

 0.000 0.563 يستخدم الطلبة اإلنترنت  ساعات طويلة جدا  12

 0.000 0.591 نترنت  للبحث عن مواقع إباحية يستخدم الطلبة اإل  13

 0.000 0.460 اإلنترنت  للتجارة والترويج للمخدرات يستخدم  14

 0.000 0.598 اإلنترنت لتكوين عالقات مع الجنس اآلخر يستخدم  15

 0.000 0.512 يتم عبر اإلنترنت عمليات اختراق لخصوصيات اآلخرين   16

 0.000 0.513  روسات بشكل متعمد ومقصود عبر أسماء وعناوين مواقع مختلفةيتم عبر اإلنترنت إرسال في  17

 0.000 0.481 يتم عبر اإلنترنت انتحال لشخصية اآلخرين عبر المحادثة أو البريد االلكتروني  18

 0.000 0.663 يشارك العديد من األشخاص في الحديث حول مواضيع جنسية عبر برنامج المحادثة  19

 0.000 0.679 شخاص صورا إباحية عبر اإلنترنت يتبادل األ  20

 0.000 0.464 والمجتمع األسرة قيم لتجاوز يستخدم اإلنترنت   21

 0.000 0.639 تتوفر إمكانيات كثيرة لمشاهدة صور وأفالم إباحية عبر اإلنترنت   22

 0.000 0.472 جلوسي طويال أمام اإلنترنت ال يبقي لي وقتا للدراسة  23

 0.000 0.443 لي في اإلنترنت  يؤدي إلى غيابي عن المدرسةانشغا  24

 0.000 0.516 تراجعت زياراتي لألصدقاء منذ استخدامي لإلنترنت  25

 0.000 0.601 قلّت ساعات نومي منذ استخدامي لإلنترنت  26

 0.000 0.534 منذ استخدامي لإلنترنت قلَت مشاركتي في المناسبات االجتماعية   27

 0.000 0.407 ) الشات(خصيتي الحقيقية عند استخدام برنامج المحادثة  أخفي ش  28

 0.000 0.639 منذ بدأت استخدام اإلنترنت زادت اهتماماتي بالجنس     29

 0.000 0.578 قل احتكاكي بأفراد أسرتي بسبب انشغالي باإلنترنت   30

 0.000 0.530 تشكو مني أسرتي بسبب انشغالي باإلنترنت   31

 0.000 0.541  ا أشاهده من صور وأفالم إباحية عبر اإلنترنت غير من تصرفاتي مع الجنس اآلخرم  32

 0.000 0.528 الجنس اآلخر تجاه ما أشاهده من صور وأفالم إباحية عبر اإلنترنت غير من نظرتي  33

 40



اق مما يـشير إلـى االتـس      ات االستمارة،    وجود داللة إحصائية في معظم فقر       من الجدول  تضحوي

  .الداخلي لفقرات األداة وأنها مشتركة في إظهار النتائج

استمارة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة األصلي، وبعـد          ) 30(لقد قامت الباحثة بتطبيق     

إلجابـات الطلبـة علـى فقـرات     ) التجانس(استرجاعها تم استخراج معامل ثبات االتساق الداخلي     

، وهـي    )0.89(يمة معامل ثبات كرونباخ ألفا      اخ ألفا، وقد بلغت ق    االستمارة باستخدام معادلة كرونب   

قيمة مناسبة لثبات األداة، وتم قبول هذه النسبة للبدء بتوزيع االستمارات في الميدان علـى مجتمـع                 

قامت الباحثة بحساب الدرجـة الكليـة لمعامـل         وللتحقق من ثبات االستمارة بعد التوزيع       . الدراسة

، وكانت الدرجة Cronbach's Alpha)(راسة حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفاالثبات، لمقياس الد

األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة، ممـا يجعـل          وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه        ،)0.88(الكلية  

  .االستمارة ثابتة، ويعتمد عليها لقياس ما أعدت له

  دراسةقيمة معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات أداة ال): 8(جدول 

  معامل الثبات  المحور

  0.6566  اإلنترنت  الطلبة من االستخدام العام لشبكة اتجاهات
  0.8757  اإلنترنت  الطلبة من االستخدام السلبي لشبكة اتجاهات
  0.8559  المكتسبة من االستخدام السلبي لإلنترنتالعادات السيئة  الطلبة من اتجاهات

  0.8870  الدرجة الكلية
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  الجة اإلحصائيةالمع 3.5

   :أدوات التحليل التالية  باستخداموقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات

معامل االرتباط بيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بين درجة كل عبارة من عبـارات محـاور               ) 1

  . االستمارة والدرجة الكلية لكل محور

  . لتحديد مستوى ثبات األداة)Cronbach's Alpha( الثبات كرونباخ ألفا  معاملمعادلة) 2

عرض المعطيات األولية باستخدام الرسوم البيانية والجداول باستخدام أحـد           :اإلحصاء الوصفي ) 3

لوصـف  ) االنحراف المعياري (، وأحد مقاييس التشتت     )الوسط الحسابي (مقاييس النزعة المركزية    

  .ثة نحو استخدامات اإلنترنت على المحاور الثالاتجاهات الطلبة

لفحص الفروق في توجهات الطلبة، التي تعـزى للمتغيـرات المـستقلة            : اإلحصاء االستنتاجي ) 4

وذلك لفحص مستوى دالالت الفروق بين محاور االستمارة        ،  )ت(المختلفة، باستخدام كل من اختبار    

، )One Way ANOVA (، وتحليل التباين أحادي االتجاه)مثل جنس الطلبة(والمتغيرات المستقلة 

لفحص الفروق فـي المواقـف، التـي تعـزى     ) scheff'e post hoc test(متبوعا باختبار شيفيه 

  ).مثل الصف الدراسي وعمر الطلبة (  للمتغيرات المستقلة

  ) SPSS( الرزم اإلحصائية  برنامجاستخداموقد تم 

)Statistical Package For Social Sciences(إلجراء هذا التحليل اإلحصائي .  
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   الرابعالفصل

  

  عرض نتائج الدراسة

  

 وهـو   ،تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة            

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    "

 أداة الدراسـة،    في مجتمع الدراسة استجابة   وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل         "القديمة بالقدس 

  .وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

  :من حيث اإلنترنت النتائج المتعلقة بوصف مميزات أفراد مجتمع الدراسة في استخدام شبكة 4.1
  

  مكان استخدام شبكة اإلنترنت ) 1

 الدراسة حسب متغير مكـان اسـتخدام        معمجتتوزيع أفراد   ،  )6(والرسم البياني    )9(يبين الجدول   

 فـي المنـزل   يستخدمون اإلنترنت    الدراسة   أفراد مجتمع من   % 82.7 أن يتضح و اإلنترنت،شبكة  

 ت كأدنى نسبة، في حين تساو     المدرسة يستخدمون اإلنترنت في     %1.1 تهنسبما   مقابل ،كأعلى نسبة 

.  الدراسة أفراد مجتمع من  % 8.1ة  نسبنسبة استخدامه في كل من مقهى اإلنترنت وعند األصدقاء ب         

  .وهذا يظهر لنا مدى توفر شبكة اإلنترنت في منازل العدد األكبر من بين أفراد مجتمع الدراسة

  .اإلنترنتالدراسة حسب متغير مكان استخدام شبكة مجتمع  توزيع أفراد ):9(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  اإلنترنت مكان استخدام شبكة 

  82.7  460  في المنزل     

  1.1  6  في المدرسة      

  8.1  45        اإلنترنت في مقهى 

  8.1  45  عند األصدقاء

  %100  556  المجمـــــوع
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  . تغير مكان استخدام شبكة اإلنترنت الدراسة حسب ممجتمع توزيع أفراد :)6 ( رسم بياني

  

  مدة استخدام شبكة اإلنترنت ) 2

  حيـث  ،اإلنترنـت  شبكة   مجتمع الدراسة حسب متغير مدة استخدام      توزيع أفراد    )10(يبين الجدول   

 وهي النسبة    سنوات فأكثر  3 يستخدمون اإلنترنت منذ   الدراسة   أفراد مجتمع من  % 34.4أن   يتضح

 سـنوات،   3-2منذ مدة تتراوح ما بـين        اإلنترنت شبكة   يستخدمون% 16.2العليا مقابل ما نسبته     

  ).7(كما يوضح ذلك الرسم البياني  . الدراسةوهي النسبة الدنيا بين أفراد مجتمع

  .  سنوات فأكثر3وهذا يشير إلى أن العدد األكبر من الطلبة يستخدمون اإلنترنت منذ 

  . متغير مدة استخدام شبكة اإلنترنت الدراسة حسب مجتمع توزيع أفراد ):10 (جدول

  النسبة المئوية  العدد  اإلنترنت مدة استخدام شبكة 

  25.9  144   من سنةأقل

  23.6  131  سنة 1-2             

  16.2  90   سنوات3 - 2

  34.4  191   سنوات فأكثر3

  %100  556  المجمـــــوع
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  . اإلنترنت الدراسة حسب متغير مدة استخدام شبكة مجتمع توزيع أفراد :)7 ( رسم بياني

  
  عدد ساعات استخدام شبكة اإلنترنت في اليوم) 3

 الساعات التي يقـضيها الطلبـة فـي       الدراسة حسب متغير     مجتمعزيع أفراد    تو )11(يبين الجدول   

 يقضون عدد ساعات تتراوح ما بـين      %38.1  أن  اليوم الواحد، ويتضح   فياإلنترنت   شبكة   استخدام

  %. 13.1اعات يوميا  س3-2 من  يوميا، وكانت أدنى نسبة للذين يقضون ساعة1-2

 ساعة في استخدام اإلنترنت وهذه      2-1قضون يوميا ما بين     وهنا يتضح أن العدد األكبر من الطلبة ي       

   ).8(كما يوضح ذلك الرسم البياني  .مدة طويلة نسبيا من وقت الطالب اليومي
 

  . اليومفياإلنترنت  استخدام  التي يقضيها الطلبة فيساعاتالحسب متغير توزيع أفراد مجتمع الدراسة ): 11(جدول 

  النسبة المئوية  العدد   في اليوماإلنترنت ساعات استخدام شبكة 

  30.2  168   من ساعة    أقل

  38.1  212   ساعة    2- 1

  13.1  73   ساعات          3- 2

  18.5  103   ساعات فأكثر4

  %100  556  المجمـــــوع
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  . استخدام شبكة اإلنترنت في اليومحسب متغير ساعاتمجتمع الدراسة  توزيع أفراد :)8 ( رسم بياني

  
  .األكثر استخداماحسب األولوية للمواقع اإلنترنت وافع استخدام شبكة د) 4

لكترونـي هـي الـدافع مـن اسـتخدام           أن زيارة البريد اإل    )9( والرسم البياني    )12(يبين الجدول   

وحـصلت علـى    ،  %30.2لى من بين األولويات بنـسبة       حصل على المرتبة األو   يث  حاإلنترنت،  

  .من أفراد مجتمع الدراسة% 6.8 األخبار بما نسبته المرتبة السابعة واألخيرة مواقع

  .ترتيب توزيع المواقع حسب األكثر استخداما من قبل الطلبة): 12 (جدول
    المجموع  لم يعطوا األولوية للموقع  أعطوا األولوية للموقع

 الرقم

  

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  اسم الموقع
  100  556  69.8  388  30.2  168  البريد االلكتروني  1
  100  556  82.2  457  17.8  99  مواقع الترفيه واأللعاب  2

  100  556  86.3  480  13.7  76  غرف المحادثة والدردشة  3

أكاديمية  /مواقع علميةَ  4
  لشؤون الدراسة

75  13.5  481  86.5  556  100  

  100  556  90.3  502  9.7  54  مواقع ثقافية  5

  100  556  91.9  511  8.1  45  اقع الجنسمو  6

  100  556  93.2  518  6.8  38  مواقع األخبار  7
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  .المواقع األكثر استخداماحسب متغير توزيع أفراد مجتمع الدراسة : )9 (رسم بياني

  

  

   أوقات استخدام شبكة اإلنترنت -5

ـ      الدراسة حسب متغي   مجتمع توزيع أفراد    )13(يبين الجدول    ، بكة اإلنترنـت  ر أوقات اسـتخدام ش

كأعلى نسبة من بين أفراد     % 60.4الشبكة في أوقات غير محددة      نسبة الذين يستخدمون     ويظهر أن 

دراسة يستخدمون الشبكة في الصباح      عينة ال   أفراد من %0.4 مجتمع الدراسة، في حين أن ما نسبته      

وقت الدوام المدرسي،   ويتضح هنا أن فترة الصباح ال مجال الستخدام اإلنترنت، ألنها           . كأدنى نسبة 

كمـا   .بينما وقت العصر والظهيرة هو الوقت األكثر استخداما لإلنترنت بعد انتهاء الدوام المدرسي            

  ).10(يوضح ذلك الرسم البياني 
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  . ير أوقات استخدام شبكة اإلنترنت الدراسة حسب متغمجتمع توزيع أفراد ):13(جدول   

  لمئويةالنسبة ا  العدد  أوقات االستخدام

  0.4  2  الصباح

  4.9  27  الظهيرة

  16.5  92  العصر

  9.7  54  المغرب

  4.3  24  الليل

  3.8  21  ما بعد منتصف الليل    

  60.4  336  ال يوجد وقت محدد

  %100  556  المجمـــــوع

    

  
  . اإلنترنتشبكة لدراسة حسب متغير أوقات استخدام امجتمع  توزيع أفراد :)10 (رسم بياني
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 األساسـية العليـا    ؛على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  وحتى يتم تحديد درجة انعكاسات استخدام شبكة        

 تم  ؛ الدراسة مجتمعمن خالل متوسطات استجابة أفراد       ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ،والثانوية

  :اعتماد الدرجات التالية

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.49  منخفضة

     3.49 -2.5  متوسطة

   فأعلى3.5  عالية

  

  

   النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة من استخدامات اإلنترنت4.2

  باتجاهات الطلبة من االستخدام العام لشبكة اإلنترنتالنتائج المتعلقة  4.2.1

 بحـساب المتوسـطات     ة الباحث قامت الطلبة من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت،        اتجاهاتلوصف   

 تعبر التي   مارة، الدراسة على فقرات االست    مجتمع واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد      ،ةالحسابي

  .اإلنترنت من االستخدام العام لشبكة اتجاهات الطلبةعن 
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 الدراسة على أداة مـدى تقبـل   مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد    : )14(جدول  

اإلنترنـت   من االستخدام العام لـشبكة       اتجاهات الطلبة :  المحور األول  اإلنترنت،ن االستخدام العام لشبكة     الطلبة م 

  )11-1الفقرات من (

الرقم
غير موافق  الفقرات

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  0.85  4.28  48.6  36.2  12.1  1.8  1.4 اإلنترنت  هو من ضروريات عصرنا 1

  1.06  3.95  35.8  39.7  12.8  7.9  3.8 يوفر لي اإلنترنت  التعرف على أصدقاء  2

أتعرف على عناوين المواقع اإللكترونية من  3
 خالل األصدقاء

4.9  13.5  17.8  43.2  20.7  3.61  1.10  

محادثة األصدقاء عبر اإلنترنت  تسمح لي  4
 بطرح مواضيع مختلفة

5.8  12.2  16.2  35.8  30.0  3.72  1.18  

أتحدث في المدرسة عن المواقع التي أتصفحها  5
 عبر اإلنترنت وما شاهدته خاللها

15.6  15.3  23.0  29.7  16.4  3.15  1.30  

أجد في استخدام اإلنترنت  التسلية وقضاء وقت  6
 الفراغ 

2.2  7.0  11.9  37.4  41.5  4.09  1.001  

  1.36  3.44  30.6  22.5  17.8  18.9  10.3 دون الشعور بالمللأستخدم اإلنترنت مدة طويلة  7
  0.99  4.26  53.1  30.4  9.9  3.2  3.4 أعتبر شبكة اإلنترنت  مصدرا للمعلومات 8
من الضروري أن تتوفر برامج حماية على  9

 أجهزة الكمبيوتر

3.1  2.3  10.3  20.5  63.8  4.39  0.97  

نائها من الضروري متابعه األسرة الستخدام أب 10
 شبكة اإلنترنت       

8.6  5.6  14.0  20.3  51.4  4.003  1.28  

  1.29  3.47  27.3  27.3  20.0  15.8  9.5 من الصعب التوقف عن استخدام اإلنترنت    11

 0.54  3.85  %38.1  %31.2  %15  %9.4  %6.3  الدرجة الكلية
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  حسب المتوسط الحسابي) 11-1( توزيع الفقرات من :)11(رسم بياني 

  

معيـاري  النحـراف   اال و ،)3.85 (للدرجـة الكليـة    المتوسط الحسابي    أن )14(حظ من الجدول    يل

،  بدرجة عالية  جاءاإلنترنت   من االستخدام العام لشبكة      اتجاهات الطلبة  أن وهذا يدل على     ،)0.54(

 كما وتشير النتائج   .وبدرجة تشتت منخفضة مما يشير إلى تقارب إجابات الطلبة من بعضها البعض           

جاءت الفقرة  ف فقرات جاءت بدرجة عالية،      هنالك ثماني أن   ،)11(والرسم البياني    )14( في الجدول 

 في المرتبـة األولـى حيـث كـان          "من الضروري أن تتوفر برامج حماية على أجهزة الكمبيوتر        "

 أتحدث في المدرسة عن المواقع التي أتصفحها عبـر        "، وحصلت الفقرة    )4.39(المتوسط الحسابي   

  .)3.15( متوسط حسابي وهوعلى أقل" وما شاهدته خاللهاترنت اإلن

  

  من االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنتالنتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة  4.2.2
 

 بحـساب المتوسـطات     ة الباحث قامت الطلبة من االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت        اتجاهاتلوصف  

  التي تعبـر   ،فقرات االستمارة  أفراد عينة الدراسة على       واالنحرافات المعيارية الستجابات   ،الحسابية
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) 15(اإلنترنت، كما يتضح لنا في كل من الجدول          من االستخدام السلبي لشبكة      اتجاهات الطلبة عن  

  :فيما يلي) 12(والرسم البياني 

  

أداة درجة تقبـل     الدراسة على    مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد       ): 15 (جدول

 مـن االسـتخدام الـسلبي لـشبكة         اتجاهات الطلبة  : المحور الثاني  اإلنترنت،الطلبة من االستخدام السلبي لشبكة      

  )22-12الفقرات من ( اإلنترنت 

الرقم

غير  الفقرات

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  1.30  3.58  31.5  26.8  20.0  12.2  9.5  ساعات طويلة جدااإلنترنت  يستخدم الطلبة 12

  1.49  3.13  25.5  19.6  19.8  12.6  22.5  للبحث عن مواقع إباحية اإلنترنت يستخدم الطلبة  13

  1.47  2.89  18.2  20.1  23.6  9.4  28.8  للتجارة والترويج للمخدراتاإلنترنت يستخدم 14
  1.46  3.43  33.1  21.6  17.6  10.8  16.9  عالقات مع الجنس اآلخرلتكويناإلنترنت  يستخدم 15
عمليات اختراق لخصوصيات اإلنترنت يتم عبر  16

 اآلخرين 

11.5  8.3  16.5  29.5  34.2  3.66  1.32  

إرسال فيروسات بشكل متعمد اإلنترنت يتم عبر   17
  ومقصود عبر أسماء وعناوين مواقع مختلفة

13.1  9.0  14.2  25.2  38.5  3.66  1.40  

شخصية اآلخرين عبر  انتحالاإلنترنت يتم عبر  18
 المحادثة أو البريد االلكتروني

8.5  9.2  15.1  30.9  36.3  3.77  1.26  

يشارك العديد من األشخاص في الحديث حول  19
 مواضيع جنسية عبر برنامج المحادثة

17.4  11.3  20.5  27.0  23.7  3.28  1.39  

  1.41  3.22  24.6  22.1  22.3  12.9  18.0 اإلنترنت إباحية عبر  اًيتبادل األشخاص صور 20
  1.30  3.27  22.3  22.7  27.9  14.6  12.6 والمجتمع األسرة قيم لتجاوز اإلنترنت يستخدم  21
تتوفر إمكانيات كثيرة لمشاهدة صور وأفالم إباحية  22

 اإلنترنت عبر 

18.5  9.7  18.0  21.4  32.4  3.39  1.48  

 0.93  3.39  %29.1 %24.2 %19.6 %11  %16.1  الدرجة الكلية
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  .حسب المتوسط الحسابي) 22-12(توزيع الفقرات من : )12(رسم بياني 

  

معيـاري  النحـراف   اال و ،)3.39 (للدرجـة الكليـة    المتوسط الحسابي     أن )15(حظ من الجدول    يل

جـاءت بدرجـة    رنت  اإلنت من االستخدام السلبي لشبكة      اتجاهات الطلبة أن   وهذا يدل على     ،)0.93(

  .متوسطة

 فقـرات جـاءت     أربـع   هنالك أن،  )12( وكذلك الرسم البياني     )15( كما وتشير النتائج في الجدول    

اإلنترنـت انتحـال    يتم عبـر    "جاءت الفقرة    و . فقرات جاءت بدرجة متوسطة    ستبدرجة عالية، و  

ـ    "ر المحادثة أو البريد االلكتروني    شخصية اآلخرين عب   ـ  ى في المرتبة األول ث كـان المتوسـط     حي

 على أقـل  "  والترويج للمخدرات  للتجارةاإلنترنت  يستخدم الطلبة   "، وحصلت الفقرة    )3.77(الحسابي  

  .)2.89( متوسط حسابي وهو

  
من اكتساب العادات الـسيئة مـن االسـتخدام الـسلبي           النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة      4.2.3

  لإلنترنت

ـ  ت قام ات السيئة من االستخدام السلبي لإلنترنت،      اكتساب العاد  ن الطلبة م  اتجاهاتلوصف     ة الباحث

 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات          ،بحساب المتوسطات الحسابية  
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مـن االسـتخدام الـسلبي       من اكتساب العادات الـسيئة       اتجاهات الطلبة  تعبر عن     التي ،ةراماالست

  :فيما يلي) 13(والرسم البياني ) 16(الجدول كما يتضح لنا في كل من  .لإلنترنت

 اكتساب  مناتجاهات الطلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن): 16(جدول 

 لإلنترنتي  اكتساب العادات السيئة من االستخدام السلبدرجة: المحور الثالثت السيئة من االستخدام السلبي لإلنترنت، العادا

  )33-23الفقرات من (

الرقم

غير  الفقرات
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ال يبقي لي وقتا اإلنترنت جلوسي طويال أمام  23
 للدراسة

15.8  18.0  11.9  20.5  33.8  3.38  1.49  

  يؤدي إلى غيابي عناإلنترنت انشغالي ب 24
 المدرسة

32.0  22.8  14.6  13.7  16.9  2.60  1.47  

تراجعت زياراتي لألصدقاء منذ استخدامي  25
 لإلنترنت

22.7  21.0  20.9  18.5  16.9  2.85  1.40  

  1.49  2.96  22.3  19.6  13.8  21.0  23.2 لإلنترنتت ساعات نومي منذ استخدامي قلّ 26
ت مشاركتي في منذ استخدامي لإلنترنت قلّ 27

 سبات االجتماعية المنا

25.7  21.9  20.5  16.2  15.6  2.74  1.40  

خفي شخصيتي الحقيقية عند استخدام برنامج أ 28
 ) الشات(المحادثة  

20.5  13.5  21.2  19.6  25.2  3.15  1.46  

زادت اهتماماتي اإلنترنت منذ بدأت استخدام  29
 بالجنس   

32.6  16.7  18.3  15.3  17.1  2.67  1.48  

ي بأفراد أسرتي بسبب انشغالي قل احتكاك 30
 اإلنترنت ب

29.7  20.9  18.0  14.9  16.5  2.67  1.45  

  1.42  2.74  16.7  15.3  20.7  20.3  27.0 اإلنترنت تشكو مني أسرتي بسبب انشغالي ب 31
ما أشاهده من صور وأفالم إباحية عبر   32

ر من تصرفاتي مع الجنس اإلنترنت غي
  اآلخر

33.8  14.4  21.9  13.5  16.4  2.64  1.47  

ما أشاهده من صور وأفالم إباحية عبر  33
الجنس اآلخر تجاهر من نظرتياإلنترنت غي  

31.5  14.9  21.8  12.4  19.4  2.73  1.49  

 19.7% 16.3% 18.5% 18.7% 26.8%  الدرجة الكلية
2.83  0.93 
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  .حسب المتوسط الحسابي) 33-23(توزيع الفقرات من : )13(رسم بياني 

  
معيـاري  النحـراف   اال و ،)2.83 (للدرجـة الكليـة    المتوسط الحسابي     أن )16(من الجدول   حظ  يل

جـاءت   االستخدام السلبي لإلنترنت  ت السيئة من     درجة اكتساب العادا   أن وهذا يدل على     ،)0.93(

  .بدرجة متوسطة 

وجـاءت الفقـرة    . أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسـطة      ) 16(كما وتشير النتائج في الجدول      

 حيث كـان المتوسـط      ى،في المرتبة األول  "  يبقي لي وقتا للدراسة    الاإلنترنت  جلوسي طويال أمام    "

 أقل على   " يؤدي إلى غيابي عن المدرسة     اإلنترنت  انشغالي في   "، وحصلت الفقرة    )3.38(الحسابي  

  ).2.60(  وهو،متوسط حسابي

المرحلتين؛ األساسية العليـا     طلبة   علىاإلنترنت  أن انعكاسات استخدام شبكة     ) 17(يبين لنا الجدول    

 وانحـراف معيـاري  ) 3.36(  جاء بمتوسـط حـسابي  ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     والثانوية،

 وهذا يدل على أن انعكاسات استخدام شـبكة         االستمارة،على الدرجة الكلية لجميع محاور      ) 0.62(

  ).14( ذلك الرسم البياني كما يوضح .ةتشتت منخفضبدرجة جاء بدرجة متوسطة، واإلنترنت 
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  محاور الدراسة الدراسة عن مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ): 17(جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

  0.54  3.85 اإلنترنت  من االستخدام العام لشبكة اتجاهات الطلبة
  0.93  3.39 اإلنترنت  السلبي لشبكة  من االستخداماتجاهات الطلبة

المكتسبة من االستخدام  من العادات السيئة اتجاهات الطلبة
 السلبي لإلنترنت

2.83  0.93  

  0.62  3.36 الدرجة الكلية
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  . حسب المتوسط الحسابي الثالثةتوزيع المحاور: )14(رسم بياني 

  
  

  نتائج فرضيات الدراسة 4.3

  ولى نتائج الفرضية األ4.3.1 

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   ، والثانويةاألساسية العليا ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

  .تعزى لمتغير جنس الطالب
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  علـى   الدراسـة  مجتمـع  فرادأ تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       األولىلفحص الفرضية   و

 في مـدارس    ، والثانوية األساسية العليا  ، على طلبة المرحلتين   اإلنترنت شبكة   اتانعكاسات استخدام 

  ):18(كما يتضح لنا من الجدول  . بالنسبة لمتغير الجنس،البلدة القديمة بالقدس

 علـى  اإلنترنت انعكاسات استخدام شبكة في اسةمجتمع الدر أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):18(جدول 

   في مدارس البلدة القديمة بالقدس بالنسبة لمتغير الجنسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،طلبة 

المتوسط   العدد  الجنس  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

 من االستخدام العام اتجاهات الطلبة  0.52   3.91  397  ذكر

  0.55  3.69  159  أنثى نترنت اإللشبكة 
4.251 0.000 

 من االستخدام اتجاهات الطلبة  0.90  3.54  397  ذكر

  0.88  3.00  159  أنثى اإلنترنت السلبي لشبكة 
6.531 0.000 

العادات السيئة المكتسبة من   0.88  3.04  397  ذكر

  0.85  2.31  159  أنثى لإلنترنتاالستخدام السلبي 
8.948 0.000 

  الدرجة الكلية  0.58  3.50  397  ذكر

  0.57  3.00  159  أنثى

9.157 0.000 

اإلنترنـت  انعكاسات استخدام شبكة     في   ذات داللة إحصائية   اًفروقأن هنالك    )18( يلحظ من الجدول  

لنـسبة لمتغيـر     با ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  

 األعلى فـي    اتجاهات الطلبة الجنس، حيث كانت الفروق لصالح الذكور في جميع المحاور، وجاءت           

، وبالتالي يـتم قبـول      ) 3.91( متوسط حسابي محور مواقفهم من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت ب       

  . الفرضية

    نتائج الفرضية الثانية4.3.2

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(ستوى الداللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م      

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   ، والثانويةاألساسية العليا ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

  .تعزى لمتغير العمر
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علـى   الدراسـة    مجتمـع  أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       ،الثانية لفحص الفرضية و

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  شبكة  انعكاسات استخدام   

  ):19(كما يتضح لنا من الجدول  . العمرلمتغير ،القديمة بالقدس

 في انعكاسـات اسـتخدام شـبكة         الدراسة مجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد        ):19(جدول  

   بالنسبة لمتغير العمر في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،لبة على طاإلنترنت 

المتوسط   العدد  العمر  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
12  73  3.66  0.609  
13  99  3.79  0.513  
14 89  3.86  0.546  
15 100  3.89  0.583  
16  74  3.96  0.502  
17 83  3.92  0.448  

 من االستخدام العام اتجاهات الطلبة

 لشبكة اإلنترنت 

18 38  3.88  0.547  
12  73  2.98  0.965  
13  99  3.25  0.964  
14 89  3.27  0.872  
15 100  3.51  0.871  
16  74  3.40  0.935  
17 83  3.62  0.895  

 من االستخدام السلبي اتجاهات الطلبة

 لشبكة اإلنترنت 

18 38  3.95  0.701  
12  73  2.76  0.982  
13  99  2.67  1.035  
14 89  2.83  0.913  
15 100  2.92  0.935  
16  74  2.82  0.969  
17 83  2.83  0.817  

العادات السيئة المكتسبة من االستخدام 

 السلبي لإلنترنت

18 38  3.16  0.719  
12  73  3.13  0.690  
13  99  3.24  0.701  
14 89  3.32  0.572  
15 100  3.44  0.591  
16  74  3.40  0.611  
17 83  3.46  0.551  

  الدرجة الكلية

18 38  3.66  0.437  

  

اإلنترنـت  في انعكاسات استخدام شبكة      في متوسطات     ظاهرة  فروق وجود) 19(من الجدول   حظ  يل

 يمة بالقدس، بالنـسبة لمتغيـر      في مدارس البلدة القد    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  

 كمـا  )One-Way ANOVA(األحـادي   تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقالعمر

  ).20(يظهر في الجدول رقم 
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على اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة      على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):20 (لجدو

   بالنسبة لمتغير العمر في مدارس البلدة القديمة بالقدسثانوية،المرحلتين؛ األساسية العليا والطلبة 

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمــ

  المربعات

ــات  درجــ

  الحرية

ــط  متوس

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

  0.763  6  4.580  بين المجموعات
  549  158.596 لمجموعاتداخل ا

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

  555  163.176  المجموع اإلنترنت 
0.289  
  

2.642  
  

0.016  
  

  5.550  6  33.298  بين المجموعات
  549  448.096 داخل المجموعات

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

  555  481.395  المجموع اإلنترنت 
0.816  
  

6.799  
  

0.000  
  

  1.288  6  7.727  بين المجموعات
  549  477.242 داخل المجموعات

العادات السيئة المكتسبة 

ي من االستخدام السلب

  555  484.968  المجموع لإلنترنت
0.869  
  

1.481  
  

0.182  
  

  1.731  6  10.385  بين المجموعات
  549  205.355 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع
0.374  
  

4.627  
  

0.000  
  

  

  أقـل وهي )0.000( مستوى الداللةو) 4.627( أن قيمة ف للدرجة الكلية ) 20( من الجدول  حظيل 

انعكاسات اسـتخدام شـبكة     ه توجد فروق دالة إحصائياً في       نّ إ  أي ،)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    

 تعـزى   ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

 وكانت لصالح عمـر     اإلنترنت، من االستخدام العام لشبكة      اتجاهات الطلبة عمر، في محور    لمتغير ال 

 اإلنترنـت،  من االستخدام السلبي لشبكة      اتجاهات الطلبة  ومحور   ،)3.96( سنة بمتوسط حسابي     16

  .، وبالتالي يتم قبول الفرضية)3.95( سنة بمتوسط حسابي 18وكانت لصالح عمر 

  الثالثة نتائج الفرضية 4.3.3 

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 في مدارس البلدة القديمة بالقدس تعزى       المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

  .لمتغير الصف الدراسي
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علـى   الدراسـة    مجتمـع  أفرادستجابة   تم حساب المتوسطات الحسابية ال     ، الثالثة لفحص الفرضية و

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

  ):21(كما يتضح لنا من الجدول  . لمتغير الصف الدراسي،القديمة بالقدس

 على انعكاسات اسـتخدام شـبكة       الدراسةمجتمع  د   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفرا      ):21(جدول  

   لمتغير الصف الدراسي في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية، على طلبة اإلنترنت

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الصف  المحور

  0.599  3.72  114  بعالسا
  0.486  3.74  86  الثامن
  0.534  3.97  96 التاسع
  0.565  3.89  110 العاشر

  0.498  3.94  73  الحادي عشر

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.474  3.87  77  الثاني عشر
  0.992  3.13  114  السابع
  0.917  3.09  86  الثامن
  0.895  3.39  96 التاسع
  0.873  3.51  110 العاشر

  0.941  3.50  73  الحادي عشر

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي 

 لشبكة اإلنترنت 

  0.761  3.81  77  الثاني عشر
  1.003  2.84  114  السابع
  0.977  2.62  86  الثامن
  0.952  2.94  96 التاسع
  0.891  2.72  110 العاشر

  0.879  2.85  73  الحادي عشر

العادات السيئة 

المكتسبة من االستخدام 

 السلبي لإلنترنت
 

  0.821  3.06  77  الثاني عشر
  0.721  3.23  114  السابع
  0.616  3.15  86  الثامن
  0.624  3.43  96 التاسع
  0.559  3.37  110 العاشر

  0.578  3.43  73  الحادي عشر

 الدرجة الكلية

  0.499  3.58  77  الثاني عشر
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 علـى طلبـة     نترنـت اإلانعكاسات استخدام شبكة     في    وجود فروق ظاهرة   )21( حظ من الجدول  يل

 تـم    في مدارس البلدة القديمة بالقدس، ولمعرفة داللة الفـروق         ، والثانوية األساسية العليا  ،المرحلتين

  ).22( كما يظهر في الجدول )One-Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

على اإلنترنت انعكاسات استخدام شبكة     لى ع مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     ): 22(ل  جدو

   لمتغير الصف الدراسي في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،طلبة 

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوســط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  1.066  5  5.330  بين المجموعات
  550  157.846  داخل المجموعات

 من االستخدام اتجاهات الطلبة

 اإلنترنت العام لشبكة 

  555  163.176  المجموع
0.287  
  

3.715  
  

0.003  
  

  6.285  5  31.423  بين المجموعات
  550  449.972  داخل المجموعات

 من االستخدام اتجاهات الطلبة

 اإلنترنت السلبي لشبكة 

  555  481.395  المجموع
0.818  
  

7.682  
  

0.000  
  

  2.038  5  10.191  بين المجموعات
  550  474.777  داخل المجموعات

العادات السيئة المكتسبة من 

  لإلنترنتاالستخدام السلبي 

  555  484.968  المجموع
0.863  
  

2.361  
  

0.039  
  

  2.075  5  10.376  بين المجموعات
  550  205.363  مجموعاتداخل ال

 الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع
0.373  
  

5.558  
  

0.000  
  

  

  أقـل  وهي )0.000( مستوى الداللة و) 5.558( أن قيمة ف للدرجة الكلية       )22( من الجدول    حظيل 

نه توجد فروق دالة إحصائياً في انعكاسات اسـتخدام شـبكة           ، أي إ  )α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    

  تعـزى  ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية ساسية العليا األ ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

 األعلى في محور مواقفهم مـن       اتجاهات الطلبة وجاءت   لمتغير الصف الدراسي في جميع المحاور،     

 وذلك يعني قبـول     ،)3.97 (متوسط حسابي االستخدام العام لشبكة اإلنترنت لصالح الصف التاسع ب       

  .الفرضية
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 حسب الـصف     من االستخدام العام لإلنترنت    اتجاهات الطلبة ه فإن الفروق في     وحسب اختبار شيفي  

 من االسـتخدام    اتجاهات الطلبة ، و )23(ف التاسع كما يظهر في الجدول       الدراسي كان لصالح الص   

  ).24(السلبي لإلنترنت جاء لصالح الصف الثاني عشر كما يبين الجدول 

 من االستخدام العـام لـشبكة       تجاهات الطلبة الالبعدية بين المتوسطات الحسابية     نتائج اختبار شيفيه للمقارنات     ): 23(جدول  

  لمتغير الصف الدراسياإلنترنت 

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

      *0.041  0.2533 السابع

  0.119  0.2361 الثامن

  0.934  0.0857 العاشر

  1.000  0.0293  الحادي عشر

  التاسع

  0.919  0.0986  عشرالثاني 

ـ    )23 (الواردة في الجدول  و  وفق اختبار شيفيه   تشير المقارنات الثنائية البعدية    اً ذات   أن هنالك فروق

 مجمـوعتين مـن      فقط بين  اإلنترنت من االستخدام العام لشبكة      اتجاهات الطلبة  في   داللة إحصائية 

  .0.253الصفين هون  الفرق بيوالتاسع لصالح الصف التاسع، وكان السابع الصفوف، وهي

 من االستخدام السلبي لـشبكة  تجاهات الطلبةالنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية    ): 24(جدول  

  اإلنترنت لمتغير الصف الدراسي

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

       *0.000  0.6806 السابع

       *0.000  0.7187 الثامن

  0.104  0.4193 التاسع

  0.411  0.3021 العاشر

  الثاني عشر

  0.498  0.3089  الحادي عشر

  دالة إحصائيا*       
 ذات داللة اً هنالك فروقأن) 24 ( في الجدول وفق اختبار شيفيهتشير المقارنات الثنائية البعدية

 الصفوف  بين مجموعتين مناإلنترنت من االستخدام السلبي لشبكة اتجاهات الطلبةإحصائية في 

، 0.718 الفرق في التوجه بين الصفين هو ، وكانالثامن والثاني عشر لصالح الصف الثاني عشر

  .0.680هي ق بين المواقف والفركانت و كذلك بين السابع والثاني عشر لصالح الثاني عشر،
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   نتائج الفرضية الرابعة4.3.4

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(الداللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

تعزى   في مدارس البلدة القديمة بالقدس     المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

  . لمتغير مستوى تعليم األب

 علـى   الدراسـة  مجتمع أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       ،الرابعةلفحص الفرضية   و

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

  :فيما يلي) 25(كما يتضح لنا من الجدول  .القديمة بالقدس

انعكاسات اسـتخدام شـبكة       على  الدراسة مجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد        ):25(جدول  

   لمتغير مستوى تعليم األب في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة إلنترنت ا

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.579  3.78  44  ابتدائي
  0.554  3.86  146  إعدادي
  0.528  3.84  249  ثانوي
  0.563  3.87  103  جامعي

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.390  3.98  14 دراسات عليا
  0.924  3.19  44  ابتدائي
  0.896  3.40  146  إعدادي
  0.936  3.42  249  ثانوي
  0.965  3.30  103  جامعي

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.825  3.92  14 دراسات عليا
  0.961  2.83  44  ابتدائي
  0.922  3.01  146  إعدادي
  0.902  2.76  249  ثانوي
  0.960  2.72  103  جامعي

العادات السيئة المكتسبة 

من االستخدام السلبي 

  لإلنترنت

  1.178  3.05  14 دراسات عليا
  0.646  3.27  44  ابتدائي
  0.620  3.42  146  إعدادي
  0.603  3.34  249  ثانوي
  0.663  3.30  103  جامعي

 الدرجة الكلية

  0.560  3.65  14 دراسات عليا
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 على طلبـة    اإلنترنتانعكاسات استخدام شبكة     عدم وجود فروق ظاهره في       )25 (حظ من الجدول  يل

 تـم    داللة الفـروق   ، ولمعرفة ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس      والثانوية األساسية العليا  ،المرحلتين

  .)26(  كما يظهر في الجدول)One-Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

 على  اإلنترنتانعكاسات استخدام شبكة      على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):26 (جدول

   األبلمتغير مستوى تعليم ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس، والثانويةاألساسية العليا ،طلبة المرحلتين

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوس

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مــستوى 

  الداللة

  0.136  4  0.544  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
162.632  551  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  555  163.176  المجموع

0.295  
  

0.461  
  

0.764  
  

  1.723  4  6.893  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
474.501  551  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي 

 اإلنترنت لشبكة 

  555  481.395  المجموع

0.861  
  

2.001  
  

0.093  
  

  1.955  4  7.820  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
477.149  551  

العادات السيئة 

المكتسبة من االستخدام 

  السلبي لإلنترنت

  555  484.968  المجموع

0.866  
  

2.258  
  

0.062  
  

  0.666  4  2.663  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
213.076  551  

 الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع

0.387  
  

1.721  
  

0.144  
  

  

أكبر وهي   ،)0.144( مستوى الداللة و) 1.721( أن قيمة ف للدرجة الكلية       )26( من الجدول    حظيل

انعكاسات استخدام شبكة   نه ال توجد فروق دالة إحصائياً في        أي إ  ،)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    

  تعـزى  ،في مدارس البلدة القديمة بالقدس    ،   والثانوية األساسية العليا  ، على طلبة المرحلتين   اإلنترنت

  .لمتغير مستوى تعليم األب، أي عدم قبول الفرضية ورفضها
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  ج الفرضية الخامسة نتائ4.3.5

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 في مدارس البلدة القديمة بالقدس تعزى       المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

   .لمتغير مستوى تعليم األم

  علـى   الدراسـة  مجتمع أفرادات الحسابية الستجابة     تم حساب المتوسط   الخامسةلفحص الفرضية   و

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ، على طلبة المرحلتين   اإلنترنتانعكاسات استخدام شبكة    

  :فيما يلي) 27( كما يوضح لنا الجدول .القديمة بالقدس

انعكاسات اسـتخدام شـبكة       على  الدراسة مجتمع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد      ):27(جدول  

  ، لمتغير مستوى تعليم األم في مدارس البلدة القديمة بالقدس، والثانويةاألساسية العليا ،على طلبة المرحلتيناإلنترنت 

المتوسط   العدد  المسمى الوظيفي  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.627  3.89  30  ابتدائي
  0.549  3.86  146  إعدادي
  0.522  3.84  260  ثانوي
  0.582  3.84  105  جامعي

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.364  3.96  15 دراسات عليا
  1.001  3.28  30  ابتدائي
  0.899  3.35  146  إعدادي
  0.929  3.45  260  ثانوي
  0.973  3.30  105  عيجام

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.826  3.53  15 دراسات عليا
  0.944  2.98  30  ابتدائي
  0.871  2.81  146  إعدادي
  0.947  2.80  260  ثانوي
  0.971  2.88  105  جامعي

العادات السيئة المكتسبة 

من االستخدام السلبي 

  لإلنترنت

  1.071  3.07  15 دراسات عليا
  0.706  3.38  30  ابتدائي
  0.600  3.34  146  إعدادي
  0.617  3.36  260  ثانوي
  0.660  3.34  105  جامعي

 الدرجة الكلية

  0.566  3.52  15 دراسات عليا
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 على طلبـة    اإلنترنتفي انعكاسات استخدام شبكة      ة عدم وجود فروق ظاهر    )27( حظ من الجدول  يل

 تـم   معرفة داللة الفـروق   ، ول  في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ،المرحلتين

  ).28( كما يظهر في الجدول )One-Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

على اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة      على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):28 (جدول

 نحـو اسـتخدامات شـبكة       ة القديمة بالقدس، واتجاهات الطلبة    رس البلد  في مدا  ، والثانوية األساسية العليا  ،طلبة المرحلتين 

  لمتغير مستوى تعليم األم اإلنترنت

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوسـ

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.076  4  0.305  بين المجموعات
  551  162.871  داخل المجموعات

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

  555  163.176  المجموع اإلنترنت 
0.296  
  

0.258  
  

0.905  
  

  0.708  4  2.834  بين المجموعات
  551  478.561  داخل المجموعات

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

  555  481.395  المجموع اإلنترنت 
0.869  
  

0.816  
  

0.515  
  

  0.531  4  2.123  بين المجموعات
  551  482.845  داخل المجموعات

لسيئة المكتسبة العادات ا

من االستخدام السلبي 

  555  484.968  المجموع  لإلنترنت
0.876  
  

0.606  
  

0.659  
  

  0.131  4  0.522  بين المجموعات
  551  215.217  داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع
0.391  
  

0.334  
  

0.855  
  

  

أكبر وهي   )0.855( مستوى الداللة  و ،)0.334( أن قيمة ف للدرجة الكلية       )28( من الجدول    حظيل

 اإلنترنتانعكاسات استخدام شبكة    نه ال توجد فروق دالة في       أي إ  ،)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    

 تعـزى لمتغيـر     ،مة بالقدس  في مدارس البلدة القدي    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  

  . مستوى تعليم األم، أي رفض الفرضية
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    نتائج الفرضية السادسة4.3.6

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

ـ   ، والثانويةاألساسية العليا ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت    ،دس في مدارس البلـدة القديمـة بالق

  .اإلنترنتتعزى لمتغير المكان الذي يستخدم فيه شبكة 

علـى   الدراسـة    مجتمع أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       السادسةلفحص الفرضية   و

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

  :فيما يلي) 29(لجدول  كما يوضح ا.القديمة بالقدس

انعكاسات استخدام شبكة     الدراسة على  مجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد        ):29(جدول  

   لمتغير مكان االستخدام في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة اإلنترنت 

ك شبكة مكان استخدام  المحور

  اإلنترنت 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.537  3.85  460  في المنزل     
  0.408  3.46  6  في المدرسة      

  0.508  3.99  45    اإلنترنت في مقهى 

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.603  3.72  45 عند األصدقاء
  0.924  3.32  460  في المنزل     

  0.802  3.22  6  في المدرسة      
  0.683  4.01  45    اإلنترنت في مقهى 

ن  ماتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

 اإلنترنت 

  1.015  3.48  45 عند األصدقاء
  0.916  2.75  460  في المنزل     

  1.067  3.19  6  لمدرسة      في ا
  0.801  3.62  45    اإلنترنت في مقهى 

المكتسبة العادات السيئة 

من االستخدام السلبي 

  لإلنترنت

  0.880  2.80  45 عند األصدقاء
  0.620  3.31  460  في المنزل     

  0.508  3.29  6  في المدرسة      
  0.457  3.87  45    اإلنترنت في مقهى 

  الدرجة الكلية

  0.590  3.33  45 عند األصدقاء
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 علـى طلبـة     اإلنترنـت انعكاسات استخدام شبكة     في    وجود فروق ظاهرة   )29( وليلحظ من الجد  

 تـم    داللة الفـروق    في مدارس البلدة القديمة بالقدس، ولمعرفة      ، والثانوية األساسية العليا  ،المرحلتين

  ).30( كما يظهر في الجدول )One-Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

 علـى طلبـة     رنتاإلنتانعكاسات استخدام شبكة      على  العينة أفراد الستجابة   األحاديتحليل التباين   نتائج اختبار    ):30(جدول  

   لمتغير مكان االستخدام في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوسـ

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  وبةالمحس

مــــستوى 

  الداللة

ــين  بــــ
  المجموعات

2.527  3  0.842  

ــل  داخـــ
  المجموعات

160.650  552  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام 

  اإلنترنت لشبكة 

  

  

  

  555  163.176  المجموع

0.291  
  

2.894  
  

0.035  
  

ــين  بــــ
  المجموعات

19.784  3  6.595  

ــل  داخـــ
  المجموعات

461.611  552  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي 

  اإلنترنت لشبكة 

  555  481.395  المجموع

0.836  
  

7.886  
  

0.000  
  

ــين  بــــ
  المجموعات

31.553  3  10.518  

ــل  داخـــ
  المجموعات

453.415  552  

العادات السيئة 

المكتسبة من 

االستخدام السلبي 

  لإلنترنت

  555  484.968  المجموع

0.821  
  

12.805  
  

0.000  
  

ــين  بــــ
  المجموعات

12.961  3  4.320  

ــل  داخـــ
  المجموعات

202.779  552  

  الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع

0.367  
  

11.760  
  

0.000  
  

  

 أقلوهي   ،)0.000( مستوى الداللة و) 11.760(أن قيمة ف للدرجة الكلية      ) 30(من الجدول   حظ  يل

انعكاسات اسـتخدام شـبكة      نه توجد فروق دالة إحصائياً في     أي إ  ،)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    
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 تعـزى   ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

 الطلبة من   اتجاهاتوظهرت هذه الفروق في محور       ،اإلنترنتستخدم فيه شبكة     المكان الذي ت   لمتغير

  ).4.01(بمتوسط حسابي اإلنترنت  وكانت لصالح مقهى االستخدام السلبي لإلنترنت

السلبي لشبكة   من االستخدامتجاهات الطلبةال نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية :)31(جدول 

  اإلنترنتلمتغير مكان استخدام  اإلنترنت

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

      *0.000  0.6854  في المنزل     
  0.274  0.7848في المدرسة      

   اإلنترنت في مقهى 

  0.056  0.5313 عند األصدقاء

 دالة إحصائيا*         

ـ  أن   )31 (الواردة في الجدول  و  وفق اختبار شيفيه   تشير المقارنات الثنائية البعدية     ذات  اًهنالك فروق

 الـذين   ختلـف بـين الطلبـة     السلبي لإلنترنـت ت    من االستخدام    اتجاهات الطلبة في  داللة إحصائية   

 هـو   والفرق في االتجاهات   ، في المنزل  ه الذين يستخدمون  خدمون اإلنترنت في المقهى، والطلبة    يست

  .في المقهىاإلنترنت  الذين يستخدمون   لصالح الطلبة0.685

بة من االستخدام السلبي لعادات السيئة المكتسل نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية :)32(جدول 

  لإلنترنت لمتغير مكان استخدام اإلنترنت

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

  *    0.000  0.8659  في المنزل     
  0.761  0.4253في المدرسة      

   اإلنترنت في مقهى 

  *    0.000  0.8141 عند األصدقاء

  دالة إحصائيا        * 
ـ  أن   )32 (الواردة في الجدول  و وفق اختبار شيفيه  المقارنات الثنائية البعدية    تشير    ذات  اًهنالك فروق

 تختلف بـين    ة المكتسبة من استخدام اإلنترنت،    العادات السيئ  الطلبة من    اتجاهاتفي  داللة إحصائية   

فـي  لفـرق    وا ،في المنـزل   ه الذين يستخدمون   في المقهى والطلبة   خدمون اإلنترنت  الذين يست  الطلبة

 الـذين   وكـذلك بـين الطلبـة      ،في المقهى   الذين يستخدمونه  لصالح الطلبة  0.865هو  االتجاهات  
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 هو  في االتجاهات  والفرق    عند األصدقاء،   الذين يستخدمونه   والطلبة خدمون اإلنترنت في المقهى   يست

  . المقهى أيضافي ه الذين يستخدمون لصالح الطلبة0.814

  ة نتائج الفرضية السابع4.3.7

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   ، والثانويةاألساسية العليا ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

  . اإلنترنت شبكة عدد سنوات الخبرة في استخدامتعزى لمتغير 

فـي  الدراسـة    مجتمـع  أفـراد اب المتوسطات الحسابية الستجابة      تم حس  ، السابعة لفحص الفرضية 

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ،على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

  :فيما يلي) 33(كما يظهر في الجدول . القديمة بالقدس

انعكاسات استخدام شبكة   في    الدراسة مجتمعبة أفراد    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا     ):33(جدول  

   االستخدام لمتغير عدد سنوات في مدارس البلدة القديمة بالقدسالمرحلتين األساسية العليا والثانويةعلى طلبة اإلنترنت 

مدة استخدامك شبكة   المحور

  اإلنترنت 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.58  3.71  144  أقل من سنة     
  0.50  3.80  131   سنة      1-2
  0.51  3.77  90 سنوات         2-3

 من اتجاهات الطلبة

ستخدام العام لشبكة اال

 اإلنترنت 

  0.50  4.02  191  سنوات فأكثر3
  0.98  3.15  144  أقل من سنة     

  0.98  3.27  131  ة       سن1-2
  0.86  3.37  90 سنوات         2-3

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.82  3.66  191  سنوات فأكثر3
  0.99  2.77  144  أقل من سنة     

  0.88  2.72  131   سنة      1-2
  0.81  2.81  90 سنوات         2-3

العادات السيئة المكتسبة 

من االستخدام السلبي 

  لإلنترنت

  0.96  2.96  191  سنوات فأكثر3
  0.67  3.21  144  أقل من سنة     

  0.62  3.26  131   سنة      1-2
  0.54  3.32  90 سنوات         2-3

  الدرجة الكلية

  0.56  3.55  191  سنوات فأكثر3
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لـى طلبـة    عاإلنترنـت   انعكاسات استخدام شبكة    في   وجود فروق ظاهرة   )33(حظ من الجدول    يل

 تـم   ، ولمعرفة داللة الفـروق     في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ؛المرحلتين

  ).34( كما يظهر في الجدول )One- Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

اإلنترنت كاسات استخدام شبكة     انع  على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):34(جدول  

لمتغير عدد سـنوات الخبـرة فـي          في مدارس البلدة القديمة بالقدس     المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   

  االستخدام

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوسـ

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  3.083  3  9.250 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
153.926  552  

 االستخدام  مناتجاهات الطلبة

 اإلنترنت العام لشبكة 

  555  163.176  المجموع

0.279  
  

11.058  
  

0.000  
  

  8.014  3  24.043 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
457.351  552  

 من االستخدام اتجاهات الطلبة

 اإلنترنت السلبي لشبكة 

  555  481.395  المجموع

0.829  
  

9.673  
  

0.000  
  

  1.767  3  5.300 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
479.668  552  

المكتسبة من العادات السيئة 

  االستخدام السلبي لإلنترنت

  555  484.968  المجموع

0.869  
  

2.033  
  

0.108  
  

  3.731  3  11.192 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
204.547  552  

  الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع

0.371  
  

10.068  
  

0.000  
  

  

 قلأوهي   ،)0.000( مستوى الداللة و) 10.068( أن قيمة ف للدرجة الكلية       )34( من الجدول    حظيل

انعكاسات اسـتخدام شـبكة     نه توجد فروق دالة إحصائياً في       أي إ  ،)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة    

 تعـزى   ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ؛المرحلتينعلى طلبة   اإلنترنت  

 الطلبة من االسـتخدام العـام       اتجاهاتوكان وجود الفروق في     اإلنترنت،  لمتغير مدة استخدام شبكة     
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 الطلبة من   اتجاهات وأيضا في    ،)4.02(بمتوسط حسابي   )  سنوات فأكثر  3(لصالح  اإلنترنت  لشبكة  

  ).  3.66(بمتوسط حسابي )  سنوات فأكثر3(  وكانت لصالحاإلنترنت،م السلبي لشبكة االستخدا

    
 من االستخدام العـام لـشبكة       تجاهات الطلبة ال نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية          :)35(جدول  

  اإلنترنت لمتغير سنوات استخدام اإلنترنت 

  مستوى الداللة  طاتالفرق في المتوس  المتغيرات
  *     0.000  0.3096   من سنة     أقل
  *      0.004  0.2203   سنة      1-2

  سنوات فأكثر3

      * 0.003  0.2513 سنوات      2-3

  دالة إحصائيا * 
  

ـ  أن   )35 (جدولوالواردة في     وفق اختبار شيفيه   المقارنات البعدية تشير    داللـة    ذات اًهنالك فروق

مـدة   الـذين    االستخدام العام لشبكة اإلنترنت، تختلف بين الطلبـة        من   اتجاهات الطلبة في  إحصائية  

والفرق فـي    سنوات فأكثر، والطلبة الذين يستخدمونه منذ أقل من سنه،           3استخدامهم لإلنترنت منذ    

وكـذلك بـين      سنوات فأكثر،  3اإلنترنت منذ    الذين يستخدمون     الطلبة لصالح 0.309 هو االتجاهات

والفرق  سنوات،   3 سنة والذين يستخدمونه منذ أكثر من        2-1منذ   اإلنترنت الذين يستخدمون    الطلبة

اتجاهـات   سنوات فأكثر، وكذلك     3 لصالح الطلبة الذين يستخدمونه منذ       0.2203  هو في االتجاهات 

 سـنة،   3-2مونه من    سنوات فأكثر، والذين يستخد    3 من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت منذ        الطلبة

  . سنوات فأكثر أيضا3 لصالح 0.2513 والفرق هو
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 من االستخدام السلبي لشبكة     تجاهات الطلبة ال نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية          :)36(جدول   

  لمتغير سنوات استخدام اإلنترنت اإلنترنت 

  داللةمستوى ال  الفرق في المتوسطات  المتغيرات
  *     0.000  0.5102   من سنة     أقل
  *    0.003  0.3868   سنة      1-2

  سنوات فأكثر3

  0.113  0.2852 سنوات      2-3

  دالة إحصائيا*      
ـ  أن   )36 (الواردة في الجدول  و وفق اختبار شيفيه  المقارنات البعدية   تشير    ذات داللـة    اًهنالك فروق

مـدة   الـذين    االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت، تختلف بين الطلبة       من   اتجاهات الطلبة في  إحصائية  

فـي  والفـرق    سنوات فأكثر والطلبة الذين يستخدمونه منذ أقل من سنه،           3استخدامهم لإلنترنت منذ    

وكذلك بـين     سنوات فأكثر،  3اإلنترنت منذ    الذين يستخدمون     الطلبة لصالح 0.5102هو االتجاهات

 سنوات، والفرق   3 سنة، والذين يستخدمونه منذ أكثر من        2-1اإلنترنت منذ    الذين يستخدمون    لبةالط

  .  سنوات فأكثر3 لصالح الطلبة الذين يستخدمونه منذ 0.3868 هو في االتجاهات
  

   نتائج الفرضية الثامنة4.3.8

 استخدام شـبكة    في انعكاسات  )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 في مدارس البلدة القديمة بالقدس تعزى       المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

  .قضيها الطلبة في استخدامهم لإلنترنت الزمنية التي يلمدةلمتغير ا

  الدراسـة علـى    مجتمـع  أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثامنة،لفحص الفرضية   

 في مدارس البلدة    ، والثانوية األساسية العليا  ؛على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  سات استخدام شبكة    انعكا

  :فيما يلي) 37(كما يوضح الجدول . القديمة بالقدس
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انعكاسات استخدام شبكة   في    الدراسة مجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد        ):37(جدول  

 لمتغيـر عـدد سـاعات        في مدارس البلدة القديمة بالقـدس      المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   ى طلبة   علاإلنترنت  

  االستخدام

ساعات استخدامك شبكة   المحور

   في اليوماإلنترنت 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.54  3.58  168   من ساعة    أقل
  0.48  3.88  212   ساعة    1-2
  0.46  4.02  73 ساعات        2-3

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.51  4.11  103  ساعات فأكثر4
  0.98  3.13  168   من ساعة    أقل
  0.88  3.35  212   ساعة    1-2
  0.91  3.60  73 ساعات        2-3

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي لشبكة 

 اإلنترنت 

  0.81  3.73  103  ساعات فأكثر4
  0.93  2.69  168   من ساعة    أقل
  0.91  2.75  212   ساعة    1-2
  0.87  2.86  73 ساعات        2-3

العادات السيئة المكتسبة 

خدام السلبي من االست

  لإلنترنت

  0.92  3.21  103  ساعات فأكثر4
  0.64  3.13  168   من ساعة    أقل
  0.57  3.33  212   ساعة    1-2
  0.55  3.49  73 ساعات        2-3

  الدرجة الكلية

  0.56  3.68  103  ساعات فأكثر4

  

علـى طلبـة    اإلنترنـت   انعكاسات استخدام شبكة    في    وجود فروق ظاهرة   )37( يلحظ من الجدول  

 تـم   لفـروق  داللة ا  ، ولمعرفة ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس      والثانوية األساسية العليا  ؛المرحلتين

  ).38( كما يظهر في الجدول )One- Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 
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 انعكاسات اسـتخدام شـبكة       على مجتمع الدراسة  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):38(جدول  

  ة القديمة بالقدس في مدارس البلدالمرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة اإلنترنت 
ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

متوســط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مــــستوى 

  الداللة

  7.238  3  21.713  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
141.464  552  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام العام 

 اإلنترنت لشبكة 

  555  163.176  المجموع

0.256  
  

28.241  
  

0.000  
  

  8.877  3  26.630  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
454.764  552  

 من اتجاهات الطلبة

االستخدام السلبي 

 اإلنترنت لشبكة 

  555  481.395  المجموع

0.824  
  

10.775  
  

0.000  
  

  6.478  3  19.434  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
465.534  552  

العادات السيئة 

المكتسبة من 

االستخدام السلبي 

  555  484.968  المجموع  لإلنترنت

0.843  
  

7.681  
  

0.000  
  

  6.978  3  20.933  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
194.806  552  

  الدرجة الكلية

  555  215.739  المجموع

0.353  
  

19.772  
  

0.000  
  

  

قل أوهي   ،)0.000( ستوى الداللة مو) 19.772( أن قيمة ف للدرجة الكلية       )38( من الجدول    حظيل

وجد فروق دالة إحصائياً في انعكاسات اسـتخدام شـبكة          تنه  ، أي إ  )α ≥ 0.05(الداللة  من مستوى   

 تعـزى   ، في مدارس البلدة القديمة بالقدس     ، والثانوية األساسية العليا  ؛على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

 مـن   اتجاهـات الطلبـة   الفروق في محـور     اإلنترنت، وظهرت    الزمنية في استخدام     المدةلمتغير  

  .)4.1130( بمتوسط حسابي  ساعات فأكثر4لصالح االستخدام العام لشبكة اإلنترنت 

  

  

  

 75



 من االستخدام العـام لـشبكة       تجاهات الطلبة ال نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية          :)39(جدول  

   في اليومترنت اإلن لمتغير ساعات استخدام اإلنترنت

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات
      *0.000  0.3036   من ساعة    أقل   ساعة 1-2

 ساعات         3-2        *0.000  0.4459   من ساعة    أقل
  0.233  0.1423   ساعة    1-2

  *    0.000  0.5302   من ساعة    أقل
       *0.003  0.2266   ساعة    1-2

  ساعات فأكثر4

  0.757  0.0843 ساعات      2-3

  دالة إحصائيا *
  

ـ  أن   )39 (الواردة في الجدول  و وفق اختبار شيفيه  المقارنات البعدية   تشير    ذات داللـة    اًهنالك فروق

مـدة   الـذين    االستخدام العام لشبكة اإلنترنت، تختلف بين الطلبـة        من   اتجاهات الطلبة في  إحصائية  

والفرق في   ساعة يوميا،    2-1في اليوم والطلبة الذين يستخدمونه     لإلنترنت أقل من ساعة   استخدامهم  

وكذلك بين    ساعة يوميا،  2-1اإلنترنت من    الذين يستخدمون     الطلبة لصالح 0.3036 هو االتجاهات

 3-2الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت أقل من ساعة في اليوم، والطلبة الـذين يـستخدمونه مـن                 

 سـاعات   3-2 الطلبة الذين يستخدمونه      لصالح 0.4459  هو والفرق في االتجاهات  وميا،  ساعات ي 

 من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت أقـل مـن سـاعة، والـذين              في اتجاهات الطلبة  يوميا، وكذلك   

 ساعات فأكثر، وأيضا بين الطلبة الذين       4  لصالح 0.5302 والفرق هو  ساعات فأكثر،    4يستخدمونه  

 0.2266 بفـارق  ساعات فـأكثر     4 ساعة يوميا، والذين يستخدمونه      2-1إلنترنت من   يستخدمون ا 

  . ساعات فأكثر4لصالح الطلبة الذين يستخدمونه 
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 من االستخدام السلبي لـشبكة  تجاهات الطلبةال نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية    :)40(جدول  

   في اليوماإلنترنتاستخدام لمتغير ساعات  اإلنترنت

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات
  *    0.004  0.4649   من ساعة    أقل
  0.255  0.2485   ساعة    1-2

 ساعات        2-3

  0.818  0.1339-  ساعات فأكثر4

  *   0.000  0.5988   من ساعة    أقل
      *0.007  0.3824   ساعة    1-2

  ساعات فأكثر4

  0.818  0.1339 ساعات      2-3

 دالة إحصائيا *  
  

ـ  أن   )40 (الواردة في الجدول  و وفق اختبار شيفيه  المقارنات البعدية   تشير    ذات داللـة    اًهنالك فروق

مـدة   الـذين    االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت، تختلف بين الطلبة       من   اتجاهات الطلبة في  إحصائية  

والفـرق   ساعة يوميا،    3-2في اليوم، والطلبة الذين يستخدمونه       رنت أقل من ساعة   استخدامهم لإلنت 

وكذلك   ساعة يوميا،  3-2اإلنترنت من    الذين يستخدمون     الطلبة لصالح 0.4649 هو في االتجاهات 

 سـاعات  4بين الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت أقل من ساعة في اليوم، والطلبة الذين يستخدمونه              

، وأيضا   ساعات فأكثر  4الذين يستخدمونه    الطلبة   لصالح 0.5988  هو لفرق في االتجاهات  وافأكثر،  

 سـاعات فـأكثر، والطلبـة الـذين         4اإلنترنت   بين الطلبة الذين يستخدمون      االتجاهاتالفرق في   

  . ساعات فأكثر أيضا4 لصالح الذين يستخدمونه  0.3824 ساعة يوميا، هو 2-1يستخدمونه من 

  
لعادات السيئة المكتسبة من االستخدام السلبي      لتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية          ن :)41(جدول  

   في اليوماإلنترنت لمتغير ساعات استخدام لإلنترنت

  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات
      *0.000   0.5205   من ساعة    أقل

       *0.001  0.4541     ساعة  1-2
  ساعات فأكثر4

  0.113  0.3442 ساعات      2-3

 دالة إحصائيا  * 
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ـ  أن   )41 (الواردة في الجدول  و وفق اختبار شيفيه  المقارنات البعدية   تشير    ذات داللـة    اًهنالك فروق

 اكتساب العادات السيئة من االستخدام السلبي لإلنترنت تختلف بين         من   اتجاهات الطلبة في  إحصائية  

 سـاعات   4في اليوم، والطلبة الذين يستخدمونه       مدة استخدامهم لإلنترنت أقل من ساعة      الذين   الطلبة

 4اإلنترنـت    الـذين يـستخدمون       الطلبة  لصالح 0.5205  هو والفرق في االتجاهات  فأكثر يوميا،   

عات  سـا  4 بين الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت       االتجاهاتوأيضا الفرق في     ساعات فأكثر يوميا،  

 4 لصالح الذين يـستخدمونه      0.4541 هو ساعة يوميا،    2-1فأكثر، والطلبة الذين يستخدمونه من      

  .ساعات فأكثر أيضا
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  الخامسالفصل 

   

  مناقشة النتائج، االستنتاجات والتوصيات

  

سيتم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، إضافة إلى بعض التوصيات المقترحة والنابعة من هـذه                

  .ئجالنتا

على طلبـة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة     توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول       

، من خـالل التعـرف علـى     في مدارس البلدة القديمة بالقدس  ، والثانوية األساسية العليا  ؛المرحلتين

 العادات السيئة   مواقفهم واتجاهاتهم حول االستخدام العام لإلنترنت واالستخدام السلبي له، إضافة إلى          

  .التي من الممكن أن تكتسب في حال االستخدام السلبي لهذه الشبكة

وتحديده، والذي شمل جميع الطلبة مـن الفئـة          ومن أجل التوصل للنتائج تم اختيار مجتمع الدراسة       

السلطة الفلسطينية داخل البلدة القديمة بالقدس، وذلك       / عاما، في مدارس األوقاف   ) 18-12(العمرية  

  .ظرا لصغر حجم المجتمع؛ وأيضا لزيادة درجة الدقة والصدق في النتائجن
  

   مجتمع الدراسة ومميزات استخدام اإلنترنت مناقشة نتائج خصائص أفراد 5.1

  

ويـأتي   ،من اإلنـاث  % 28.6من مجتمع الدراسة من الذكور، وما نسبته        % 71.4 أن    النتائج ظهرت

 داخل البلدة القديمة مقارنة بعدد مدارس الـذكور التابعـة           هذا الفارق نتيجة قلة عدد مدارس اإلناث      

  .السلطة الفلسطينية، وهو مجتمع الدراسة الحالية/ لألوقاف اإلسالمية

حول توزيع الجنس في مدارس البلدة القديمة، إلى أن         ) 2002(وقد أشارت دراسة رزق اهللا وخضر       

من مجموع الطلبة مقابـل     % 37.7ل إلى   نسبة اإلناث اللواتي يدرسن في مدارس البلدة القديمة تص        
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وأن هذه النسبة تتقلص في المرحلة الثانوية لتصل لدى اإلناث إلـى حـوالي              . من الذكور % 62.3

  .فقط من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية% 26

وهـي    عامـا،  15-13 من مجتمع الدراسة الحالية الفئة العمرية من         %51.8لت ما نسبته    كّوقد ش 

  .  في حياة الفرد لتكوين اإلطار المعرفي والقيميكثر أهميةالمرحلة األ

يستخدمون اإلنترنت فـي المنـزل، وهـذا        % 82.7قد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن ما نسبته         

 دراسة دبل   وهذه النتيجة تؤكدها   يوضح مدى توفر شبكة اإلنترنت في منازل أفراد مجتمع الدراسة؛         

في البيت اإلنترنت يستخدمون % 59 التي تشير إلى أن )Debell & Chapman, 2003(وشابمان 

يستخدمون شبكة  % 76.6أن  ) 2005( ه أيضا دراسة العوض    أظهرت وما ،ولهم حاسوبهم الشخصي  

  . في المنزلاإلنترنت

 اإلنترنـت التي توصلت إلى أن المنزل هو المكان المفضل الستخدام          ) 2004(وكذلك دراسة فيليب    

 التي تشير إلـى أن  ،)(Stahl & Fritz, 2002 ز إلى دراسة استال وفريت إضافة ،%69.2بنسبة 

  .في البيتاإلنترنت من أفراد عينة الدراسة يستخدمون % 97

مـن بـين    % 34.4 سنوات فأكثر بنـسبة      3جاءت مدة   اإلنترنت  بالنظر إلى الخبرة في استخدام      و

 تفيما يتعلق بعـدد سـنوا     ) 2005( وهذا ما يتفق مع دراسة خضر        ، أفراد مجتمع الدراسة   ،الطلبة

   .سنوات كأعلى نسبة) 4-2(، حيث كانت السنوات من اإلنترنتالطلبة في استخدام  خبرة

 ساعة فـي    2-1من الطلبة يقضون يوميا ما بين       % 38.1كما أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته        

 تهنـسب  ئج أن مـا   حيث أظهرت النتـا   ) 2004(دراسة فيليب   وهذا ما اتفق مع     . اإلنترنتاستخدام  

 دراسة مع نتائج اتفق أيضا   و . يوميا 2-1من  اإلنترنت   أفراد عينة الدراسة يستخدمون      من% 40.9

 حيث أظهرت أن معدل ساعات استخدام الطلبة لإلنترنت غير مفرط، إذ لم تزد هذه               )2005(ساري  

  . ساعات في اليوم كأعلى نسبة بين المستخدمين4-2الساعات عن 
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 استخدام اإلنترنـت يوميـا، مـدة     يالدراسة الحالية حول المدة التي يقضيها الطلبة ف        وتعتبر نتيجة   

من أفـراد   % 60.4بنسبة  (طويلة نسبيا من وقت الطالب اليومي، دون تحديد وقت محدد لالستخدام            

، وربما يعزى ذلك لعدم قدرة الطلبة على تنظيم أوقاتهم، أو لعدم متابعـة األهـل                )مجتمع الدراسة 

أوقـات  ف. م أبنائهم لإلنترنت؛ مما قد يتيح الفرصة للطلبة استخدامه في أي وقت يريـدون             الستخدا

 بعـد   ، يـأتي  ،من أفراد الدراسة  % 16.5 في رأي    اإلنترنت هي األوقات المفضلة الستخدام      العصر

  أو في بعـض سـاعات النهـار        ، االستخدام في أوقات متأخرة من الليل      ، قليلة بذلك بالترتيب بنس  

   .والصباح

من الطلبة يفـضلون  % 30.2دافعية الطلبة الستخدام اإلنترنت، تظهر النتائج أن ما نسبته من ناحية   

 زيارة البريد االلكتروني، حيث جاء ترتيبه بالدرجة األولى بين ترتيب أولويات المواقع لدى الطلبة،             

وكـذلك   ،),Gross 2004(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جروس       . ثم الترفيه واأللعاب اإللكترونية   

الـشيخ  إضافة إلى توافقها مـع دراسـة    .Whitlock, et al) 2006(ن  لوك وآخرييتاودراسة 

  .)2000(والحويحي 

، من منطلق أن أولياء األمـور قـد         وقد يشعر أولياء األمور بارتياح بعد التعرف على هذه النتيجة         

ترونية، هو بمنزلة التـسلية والترفيـه       يعتبرون أن زيارة البريد اإللكتروني واستخدام األلعاب اإللك       

ولقضاء وقت الفراغ فقط، وقد يشير ذلك إلى عدم دراية األهل أو إلى عدم اطالعهم على مضامين                 

د اإللكتروني، والتي قد     تكمن الخطورة في استخدام البري     هنا و .اإلنترنت المختلفة وقلة الخبرة لديهم    

 يستطيع الطلبة من خالله إرسال      كل أنحاء العالم،  فتوح ل ال يعلم بها عدد كبير من األهالي ألنه خط م         

ن ميتشل وآخـري   دراسة   ه بينت وهذا ما  .واستقبالها، وهي تحمل مضامين ضارة للطلبة      ملفات عديدة 

Mitchell, et al. 2007) ( لتحذير مـن الخطـر علـى    حول االواليات المتحدة التي أجريت  في

 البريـد اإللكترونـي    تصلهم عن طريق      قد  التي ،لجنسيةمن النداءات ا   اإلنترنت   الشباب مستخدمي 
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 كـانوا ضـحايا      عاما، 17-10 تتراوح أعمارهم من   األحداث والمراهقين من  % 20أن  حيث تبين   

 من خالل استغاللهم عبر البريد اإللكتروني وغرف الدردشة من أشخاص أكبر منهم             لصور جنسية 

  . بالعمر

ال يتابع األلعـاب التـي      المحتمل أن كثيراً من أولياء األمور     وبالنسبة لأللعاب اإللكترونية حيث من      

تطرح عبر اإلنترنت، والتي يقوم الطلبة بتحميلها وقضاء الوقت الطويل أمامها، على اعتبار أنهـا               

مجرد ألعاب للتسلية والترفيه دون االهتمام بالمضمون الذي تحتويه هذه األلعاب من قبـل بعـض                

حول استخدام بيانات جمعت    ب) ,Downing 2009(غ  نن داو دراسةير إليه   أولياء األمور، وهذا ما تش    

تأثيراً   اإللكترونية لعاب يستخدمها عدد كبير من المراهقين، وبينت أن لأل        ،اإلنترنتلعبة شعبية على    

  .ي واإلجرامياالنحرافسلوك العلى 

فقط من الطلبة الـذين     % 13.5  على نسبة  كاديمية لشؤون الدراسة  واأل العلمية بينما حصلت المواقع  

يستخدمون اإلنترنت للشؤون األكاديمية، وهذا مؤشر قد يدل على عدم اسـتغالل الطلبـة لـشبكة                

اإلنترنت من الناحية اإليجابية، مثل البحوث والمتابعة الدراسية التي قد يستفيد منها الطلبة في حال               

  .   استخدامهم اإلنترنت

 عامـا، النـسبة     16-14 األخيرة، وشكلت أعمار ما بـين        وجاء ترتيب مواقع الجنس بالمرتبة قبل     

 تتوافق مع  وهذه النتيجة  .الكبرى في ترتيبهم لمواقع الجنس بالمرتبة األولى مقارنة مع بقية األعمار          

يعد فـي المرتبـة الثالثـة       اإلنترنت  ن  ، والتي تبين أ   )2006 (ننبريص وآخري لفلسطينية  الدراسة  ال

الطلبة من الفئـة      بعض نع الجنس بعد التلفاز والمجالت، وأ     للحصول على معلومات حول موضو    

، وهذه النتيجة تختلف مع كل من       تابعوا مشاهد جنسية عن طريق اإلنترنت       عاما، 17-12العمرية  

ن ميتـشل وآخـري  كـذلك دراسـة   و Ybarra, 2007) &  (Mitchellدراسة ميتـشل ويبـارى   
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(Mitchell, et al. 2007) يتـصفحون مواقـع جنـسية   أن المراهقين  حيث تشير نتائجهما إلى، 

 .بالدرجة األولىويستخدمون المحادثة مع اآلخرين عبر غرف الدردشة الجنسية 

ومن الممكن هنا إسناد هذه االختالفات بين نتيجة البحث الحالي وبين األبحاث األجنبية إلى الثقافـة                

، محافظة نوعـا مـا    ئة اجتماعية   هو العيش في بي    الدراسة الحالية     يميز مجتمع  ما، حيث   المجتمعية

 التي ركزت على البيئات االجتماعيـة المفتوحـة، باإلضـافة إلـى             جنبيةاألدراسات  ال مع   مقارنة

خصوصية المجتمع العربي الذي يضع العقبات أمام كل ما يتعلق بالحديث حول الجنس، وقائمة من               

العيب، وهذا ما قد يـدفع بعـض        الممنوعات يتربى عليها الشباب تحت إطار مفاهيم الحرام وثقافة          

الشباب بالتوجه لإلنترنت للحصول على هذه األمور للتعرف بحكم مرحلـة المراهقـة، ولكـن ال                

   .يتحدثون عنها بشكل علني كما في المجتمعات المفتوحة نسبيا
  

  اتجاهات الطلبةمناقشة  5.2

االستخدام العام لإلنترنت،   :  يظهر متوسط درجات المواقف واالتجاهات في المحاور الثالثة للدراسة        

أن انعكاسات استخدام   واالستخدام السلبي لإلنترنت، والعادات السيئة المكتسبة من االستخدام السلبي          

 ، في مدارس البلدة القديمة بالقـدس      ، والثانوية األساسية العليا  ؛ على طلبة المرحلتين   اإلنترنتشبكة  

على الدرجـة الكليـة لجميـع محـاور         ) 0.62(  وانحراف معياري  ،)3.36( جاء بمتوسط حسابي  

، حيث تـشير     جاء بدرجة متوسطة   اإلنترنت وهذا يدل على أن انعكاسات استخدام شبكة         االستمارة؛

هذه النتيجة إلى أن انعكاسات استخدام اإلنترنت على محاور الدراسة الثالثة، من حيـث مـستوى                

 لم تنـذر    اتجاهات الطلبة لمكتسبة، والناتجة من    االستخدام العام واالستخدام السلبي والعادات السيئة ا      

بخطورة بعد في توجه الطلبة نحو هذه االستخدامات، وفي نفس الوقت ال تعطي االطمئنـان إلـى                 
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 فهي قد تؤدي إلى التنبؤ بخطورة في السنوات القليلة القادمـة،            ،الوضع الحالي، والوضع المستقبلي   

  .ينترنت المختلفة كما يظهر لنا فيما يل نحو استخدامات اإلاتجاهات الطلبةمن جراء 

فبالنسبة لمحور االستخدام العام لإلنترنت جاءت توجهات الطلبة بدرجة عالية ضمن متوسط حسابي             

 نحـو   اتجاهـات الطلبـة   ، وهذا ما يوضح االتجاه اإليجابي في        )0.54(وانحراف معياري   ) 3.85(

ة هذه الشبكة العنكبوتية، ويفسر ذلك مـواقفهم        استخدام اإلنترنت، والذي قد يعني وعي الطلبة بأهمي       

من اإلجابات على الفقرات المختلفة في هذا المحور، مثل تأكيدهم على أن اإلنترنت هو ضرورة من                

ضروريات هذا العصر، مع عدم إغفالهم ضرورة توفر برامج حماية على أجهزة الكمبيوتر حيـث               

مـن   "   وكـذلك حـصلت الفقـرة       %. 63.8 كانت درجة الموافقة بشدة على هذه الفقرة بنـسبة        

% 51.4 على درجة الموافقة بشدة بنسبة       " الضروري متابعه األسرة الستخدام أبنائها شبكة اإلنترنت      

من أفراد مجتمع الدراسة، والذين يؤيدون ويرغبون في متابعة األسـرة ألبنائهـا أثنـاء اسـتخدام                 

  .اإلنترنت

 األهل بتقنيات اإلنترنت؛ وذلك ليكون بمقـدورهم توجيـه          وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة إلمام      

أبنائهم عند استخدامه، وكانت اإلجابة لحوالي نصف الطلبة بهذه الضرورة، ربما لشعورهم بأهميـة              

هذه المتابعة، وقد يكون السبب أيضا لعدم قيام األهل بمتابعتهم فعليا، وهذا نداء يوجهونه ألسـرهم،                

منهـا دراسـة    و ،الدراساتة في البلدة القديمة والتي كما تشير إليه         وخاصة نحن نتحدث عن األسر    

 وكـذلك ضـعف     في البلدة القديمة،    حول ضعفت الروابط االجتماعية    التي تحدثت ) 2004(غوشة  

وقـد   .ألنهم كانوا يعيشون كعائلة واحـدة      لهؤالء السكان؛    التكافل االجتماعي الذي كان سمة مميزة     

 بـروز   مما أدى إلـى   ضعف االرتباط والمراقبة العائلية     إلى  االحتالل   تسببت األوضاع الجديدة بعد   

ـ   تكوين شلل من الش ، منهاعدة ظواهر سلبية في المجتمع  ىباب العاطلين عن العمـل يـسيئون إل

ة اإلدمان   وبخاص التي تنامت، االنحرافات المسلكية     بعض  ظهور  وأهم من هذا كله    ،األخالق العامة 
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 سلطات االحتالل اإلسرائيلي فـي المدينـة،      ها  تاالنحرافات التي شجع   ن وغيرها م  ،على المخدرات 

   . وجودها في أحيان كثيرة منهااستفادت في بعض األحيان، بسبب وتغاضت عنها

ومن خالل النظر إلى بقية الفقرات التي جاءت في محور االستخدامات العامة لإلنترنت، أظهـرت               

 نسبيا، بين الطلبة في اإلجابـة علـى الفقـرات           مرتفع هو   واالتجاهاتالنتائج أن مستوى المعرفة     

وقـت الفـراغ    باعتبار اإلنترنت مصدرا للمعلومات، وكذلك اعتباره وسيلة للتسلية وقضاء          المتعلقة  

يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء فهم المجتمع الفلـسطيني فـي شـكله               .وللتعرف على األصدقاء  

تحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، بخاصة مدينة         الحالي، إذ إنه مجتمع في طور التغيير وال       

 فـي   يجابا على المستوى العام لالتجاهـات      ينعكس ذلك إ   القدس، التي أجريت فيها الدراسة؛ مما قد      

 قد تكون مـسايرة للعـصر       وأمجتمع البلدة القديمة بالقدس، وربما تكون بوادر للتغيير االجتماعي،          

على التربية والتنشئة االجتماعيـة،     يكون له تأثير    قد   وبالتالي .يثةوفي التعامل مع التكنولوجيا الحد    

وقد يعود ذلك إلى االنبهار التكنولوجي الذي حدث في المجتمعات العربية بـشكل عـام والمجتمـع          

الفلسطيني بشكل خاص، مما أدى إلى التسابق على احتواء هذه التقنية واستخدام اإلنترنت، باعتباره              

  .وبالتالي أدى إلى سرعة انتشاره مع استخداماته المختلفة. لتحضرمظهرا من مظاهر ا

وهنا يرجح البحث بأن التفسير األخير، والذي يتحدث حول االنبهار التكنولوجي هو األكثر منطقيـة            

إجابات الطلبة على الفقرات التي جاءت في محور االستخدامات          في توضيح النتائج التي ظهرت في     

  .العامة لإلنترنت

 بدرجة متوسطة ضمن متوسـط      اتجاهات الطلبة لنسبة لمحور االستخدام السلبي لإلنترنت جاءت       وبا

فتبدو النتيجة، على الرغم مما تميز بـه الطلبـة مـن            . )0.93(وانحراف معياري   ) 3.39(حسابي  

اتجاهاتهم مواقف ايجابية في المحور السابق، مختلفة كما تم التوضيح سابقاً، ففي حديث الطلبة عن               

ن االستخدام السلبي لإلنترنت مؤشر قد يدل على عدم معرفة الطلبة لسلبيات اإلنترنت من جهـة،                م
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أو قد يدل على عدم الرغبة بالحديث عن هذا الموضوع بالتحديد، حيث يوافـق بـشدة مـا نـسبته        

، ممـا يـشير إلـى أن        " للبحث عن مواقع إباحية    اإلنترنت   الطلبة   يستخدم" على فقرة  فقط% 25.5

بة األكبر من أفراد مجتمع الدراسة قد ال يكون لديه موقف واضح، أو عدم معرفة حـول هـذا                   النس

الجانب من االستخدام السلبي، ومن المحتمل أيضا أن يكون لدى الطلبة معرفة بهذا الجانب، ولكـن                

ـ                ة أجاب بعدم الموافقة لشعوره بالحرج من االعتراف بذلك، وهذا ما تتشابه نتائجه أيضا مع اإلجاب

" يشارك العديد من األشخاص في الحديث حول مواضيع جنسية عبر برنامج المحادثـة            " على الفقرة 

  ". اإلنترنت إباحية عبر اًيتبادل األشخاص صور" وكذلك الفقرة

 متوسـط حـسابي   أقـل  حصلت على" للتجارة والترويج للمخدرات  اإلنترنت   يستخدم"  كما أن فقرة  

، وقد يوضح ذلك عدم دراية الطلبة بهذا االستخدام الـسلبي           )1,47( وانحراف معياري    )2.89(وهو

.  حسب علم هـؤالء الطلبـة      صول هذه التقنية لمنطقتنا بعد    عبر اإلنترنت، وقد يكون السبب عدم و      

حيث أن الترويج للمخدرات عن طريق اإلنترنت من الصور السلبية الستخدام هذه الشبكة، وتعكس              

جة التغير التكنولوجي الذي طرأ على العالم، وأدى إلى ظهـور           صورة للجريمة في عالم متغير، نتي     

  ). 2002حجازي، (أنماط جديدة من االعتداء على حقوق اإلنسان وكذلك يهدد مبدأ الشرعية 

في المرتبة الرابعـة بمتوسـط حـسابي        " يستخدم الطلبة اإلنترنت  لساعات طويلة     "وجاءت الفقرة   

، ثم  اإلنترنت ينوون قضاء وقت معين على        بعض الطلبة قد   ، وقد تشير هذه النتيجة إلى أن      )3.58(

   .اإلنترنت الستخداموالشعور بالرغبة الشديدة  ،يجدون أنهم قضوا وقتا أطول

يشعرون بالمتعة واإلثـارة أثنـاء      ويفسر البحث استخدام الطلبة لإلنترنت لساعات طويلة، بأنهم قد          

راسية التي يدرسها الطالب وانخفـاض الواجبـات        قلة المقررات الد  أو بسبب    هم لإلنترنت، استخدام

/ األوقـاف مدارس  ات الدوام المدرسي، خاصة في       ساع  عدد المدرسية المكلف بها وأيضا انخفاض    

ن يقضيه فـي    أل، ويكون لديه وقت فراغ طويل يضطر        السلطة الفلسطينية، فيعود مبكرا إلى المنزل     
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 أمام الطلبة فـرص المـشاركة       صة أنه ال يوجد   وخا،  طرق مختلفة، منها استخدام اإلنترنت للتسلية     

  .باألندية على اختالف أوجه نشاطهابنشاطات أخرى كاللعب والرحالت واالشتراك 

، في ظل عدم االستقرار الـسياسي        تلعب دورها  الصعبةن الظروف االقتصادية    ، فإ ومن جهة أخرى  

كل عام والبلدة القديمة بـشكل       لمدينة القدس بش   والتوترات والضغوطات التي يفرضها الواقع الحالي     

حيـث  ) 2002( رزق اهللا وخـضر      دراسة: وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات، منها       . خاص

الظروف العامة والشروط غير الصحية لجزء كبير من مساكن البلدة القديمة، واالزدحام             وضحت أن 

يد من المشاكل االجتماعيـة واألسـرية       الشديد القائم في البلدة القديمة له آثاره العميقة في بروز العد          

 .ى أفراد العائلة ويحـد مـن حريـاتهم        والصحية واألخالقية ويضفي مزيداً من الضغط  النفسي عل        

الوضـع الـسياسي واالقتـصادي      و  أن التفكك األسري    إلى ت أشار التي) 2003(ودراسة الربضي   

سكان القدس بما يشمل البلـدة      الصعبة ل  وحتى السكنية    والظروف االجتماعية والصحية،  المتدهور،  

ـ  لطفل في األسـرة والمجتمـع      تركت أثراً كبيراً على وضع ا      ، أيضاً القديمة ر علـى واقعهـم      وأثّ

ترك مقاعـد  أو  العمل بالسوق، إلى منهم لنفسي والسلوكي، مما دفع العديد  اوالصحي،  واالجتماعي،  

  .اتواستخدام المخدرأ االنحراف والجريمة  إلىمما قد يؤديالدراسة 

إضافة إلى أن المؤسسات الشبابية والرياضية في مدينة القدس تعاني من مشكالت عديدة حيـث أن                

معظم المقرات مستأجرة وبحاجة إلى صيانة وترميم، كما أن غالبيتها تفتقر إلى المنشآت والساحات              

  ).2004أبو عفيفة، (والمالعب الضرورية لرعاية الشباب 

اإلنترنـت مكانـا    يشكل معة تؤدي إلى بحث الطلبة عن متنفس، وقدوبالتالي فإن هذه الظروف مجت  

لعالم الحقيقي الذي    ا بعيداً عن  أطول مدة ممكنة  رض الواقع، فيلجأ الطلبة إليه ليعيشوا       للهروب من أ  

  .ال يلبي احتياجاتهم
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 الطلبة  اتجاهاتوتشير نتائج محور العادات السيئة المكتسبة من االستخدام السلبي لإلنترنت إلى أن             

، وهـو المحـور ذات      )0.93(وانحراف معياري    )2.83( من هذا المحور جاءت بمتوسط حسابي     

جلوسي طويال أمام   " ، وجاءت الفقرة  المتوسط األقل مقارنة بالمحاور السابقة، ولكنه بدرجة متوسطة       

  .)3.38(حيث كان المتوسط الحسابي   بالمرتبة األولى" ال يبقي لي وقتا للدراسةاإلنترنت

 أن نسبة ال بأس بها من رواد المقـاهي          في )2009(مهنا  ل  الدراسة السورية  وتتفق هذه النتيجة مع   

ما يسهم في إضـاعة     م ؛بمراحل التعليم األساسي والثانوي    وصاالت األلعاب هم من طلبة المدارس     

   . عن متابعة دراستهمةأمور بعيد وانصرافهم إلى ،الوقت عليهم

 ، واالجتماعية ، حول األبعاد التعليمية   )2008( نمردراسة  ع ما جاءت به     وكذلك تتفق هذه النتيجة م    

حيث أظهرت النتائج أن      من وجهة نظر اآلباء والمعلمين والطلبة،      اإلنترنت الستخدام   ،واالقتصادية

   . عن متابعة دروسهمابتعاد الطلبة له آثار سلبية على الطلبة أهمها اإلنترنت

 حيـث نجـد   اإلنترنت، مع الجلوس مطوال في استخدام م دراستهطلبةويفسر البحث الحالي إهمال ال  

 باإلضافة إلى   ، والرغبة في النعاس أثناء اليوم الدراسي      ،حاالت التأخر الدراسي نتيجة عدم التركيز     

والتشتت؛ على اعتبار أن الطلبة عندما ينشغلون في مغريـات اإلنترنـت يكـون              مشكلة السرحان   

 في الوقت الذي تفتقد فيـه       درسي منشغال باإلنترنت واأللعاب وما شاهدوه،     تفكيرهم أثناء الدوام الم   

ـ  لتعليم التقليدي، الذي يشعر الطلبـة     المدرسة عناصر الجذب والتشويق في ظل ا       ـ  مأنهب  ون مكره

مـع   زدحمة وعلى مقعد غير مـريح،      على الجلوس ساعات طويلة داخل أربعة جدران م        ونومجبر

يمرون بظـروف   السلطة الفلسطينية في البلدة القديمة الذين       / وقافاألمدارس  األخذ بالحسبان طلبة    

 في القدس بمـا يـشمل       من المدارس % 8 ن، حيث إ   من حيث إمكانيات المدرسة المتاحة لهم      صعبة

 اً نقـص   هذه المدارس تعاني   من% 80 نا في الغرف التدريسية، وأ     تعاني نقص  مدارس البلدة القديمة  

  .)2002مصاروة والسلحوت، (  المختلفةئمة للفئات العمريةفي المالعب والساحات المال
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 نحو العادات السيئة األخـرى المكتـسبة نتيجـة االسـتخدام الـسلبي           اتجاهات الطلبة وبالنظر إلى   

جاءت بمتوسـط حـسابي     " لإلنترنتت ساعات نومي منذ استخدامي      قلّ"نالحظ أن فقرة    لإلنترنت،  

ير إلى انعكاس هذا االستخدام بشكل سلبي على عادات         ، مما يش  )1.49(وانحراف معياري   ) 2.96(

النوم لدى الطلبة، حيث أن طلبة المدارس عادة يستيقظون مبكرا للدوام المدرسي، وقد ال تسنح لهم                

الفرصة للنوم بعد الرجوع من المدرسة، الستخدامهم اإلنترنت بدون موعد محدد، كما أشارت نتائج              

 قد يجعلهم يستخدمون اإلنترنت لفترات طويلة وقد يؤدي إلى السهر،           الدراسة الحالية سابقا، وهذا ما    

وبالتالي ال يحصلون على معدل النوم الكافي والالزم لهم في هـذه المرحلـة              . أو إلى النوم المتأخر   

  .العمرية

كما أن الفقرات التي تتحدث حول العالقات االجتماعية وما اكتسبه الطلبة من عادات سـيئة نتيجـة                 

خدام اإلنترنت، والتي أثرت على هذه العالقات ظهرت بالفقرات التالية ضمن متوسـطات             سوء است 

يـة عنـد    خفي شخصيتي الحقيق  أ"حسابية متقاربة في النتائج حيث نجد، على سبيل المثال، أن فقرة            

تراجعت زياراتي لألصـدقاء    "، تليها فقرة    )3.15(جاءت بمتوسط حسابي    " استخدام برنامج المحادثة  

ت مـشاركتي   منذ استخدامي لإلنترنت قلّ   "، وفقرة   )2.85( بمتوسط حسابي    "لإلنترنتتخدامي  منذ اس 

تشكو مني أسـرتي بـسبب انـشغالي        "، وفقرة   )2.74( بمتوسط حسابي  "في المناسبات االجتماعية  

 احتكاكي بـأفراد أسـرتي بـسبب انـشغالي          قّل"، وكذلك فقرة    )2.74 (بمتوسط حسابي  "اإلنترنتب

   ).2.67 (توسط حسابي بم"اإلنترنتب

تظهر لنا هذه النتائج عدم وجود ضعف في التواصل والعالقات االجتماعية، لـدى الطلبـة الـذين                 

يستخدمون اإلنترنت، ولكن هذا ال يعني بالضرورة وجود تواصل وعالقات اجتماعية قوية، وإنمـا              

ي التواصل مـا بـين      يمكن اعتبار العالقات االجتماعية األسرية في وضع قريب من وجود بلبلة ف           

 أن  إلـى تعتبر مؤشـرا    قد  و .بناء على إجابات الطلبة   والطلبة وأسرهم في ظل استخدام اإلنترنت،       
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 .العالقات األسـرية   السلبي لإلنترنت من قبل الطلبة قد يؤدي إلى زعزعة في االتصال و            االستخدام

ن اسـتخدام   أ) 2006الحديث عنهـا بواسـطة محمـد،        والتي تم   ( دراسة للباحثة ميرون     تبينكما  

 عند   الحياة الشخصية والعالقات األسرية ويؤدي إلى ضعف في النمو االجتماعي          فييؤثر  اإلنترنت  

 بحاجة إلـى تعلـم      بشكل خاص؛ ألنها   18سن  قبل  ما   الفئة العمرية    وعند بشكل عام،    جميع الفئات 

 والتواصل مع المحيط    مهارات مختلفة، إضافة إلى قواعد الحوار وبناء العالقات من خالل االتصال          

جميع  ب لإلنترنت وهذا ما يفتقد إليه الشباب أثناء توجههم         ،واالندماج في األنشطة االجتماعية الواقعية    

من أفراد  % 54حيث أظهرت أن ما نسبته       )2005(ساري  وهذا ما أشارت إليه دراسة      استخداماته،  

 عليه قبل استخدام اإلنترنت، ولم يعودوا    العينة شعروا بأن تفاعلهم المعتاد مع أسرهم لم يعد كما كان          

يجلسون الجلسات األسرية ويناقشون المواضيع العامة معهم، كما كانوا عليه قبل استخدام اإلنترنت             

   .لساعات طويلة يوميا

  ما يتميز به المراهق مـن      وتعزو الباحثة اكتساب الطلبة هذه العادات من استخدام اإلنترنت، بسبب          

  مثل الرفض   المختلفة األخرى، بحكم المرحلة العمرية      والسمات وف والعناد أحيانا   والخ القلقمظاهر  

 للتعبيـر عـن مـشاعره       كبيرةيجد فرصة   قد  ، لذلك فإنه     أحيانا أخرى   والخجل االجتماعي والتمرد 

 القـد   ، والـذي    اإلنترنـت بفاعلية من خالل مقابلته عددا من األشخاص أو األصدقاء عن طريق            

و التعبير عن مشاعره بهذه الفاعلية في الحياة الحقيقية والواقعيـة، ومـا يـوفره               يستطيع التفاعل أ  

   . دون الشعور بالحرج من قدرة على تغيير االسم والتعامل مع الغرباءاإلنترنت

الكالم مع اآلخرين، ومشاركتهم فـي أفكـارهم        و  المجال للحديث  يمنحهمقد  وبالتالي فإن هذا األمر     

 في ظل ما تقدمه اإلنترنت من تقنيات اتصال تجعلها متفوقـة علـى              . معهم  ويتفاعلون واهتماماتهم

وسائل االتصال األخرى من حيث السرعة والتكلفة والجهد، والتي مكنتها من إلغاء حواجز الزمـان               

  .والمكان
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هكذا تكشف نتائج الدراسة الحالية عن اكتساب الطلبة بعض العادات السيئة نتيجة سـوء اسـتخدام                

وتأثيرها في الجوانب المختلفة، منها األكاديمية مثـل التـأخر الدراسـي والغيـاب عـن             اإلنترنت  

المدرسة، واالجتماعية مثل التراجع في زيارة األقارب واألصدقاء وشكوى األسرة بسبب االنـشغال             

المستمر باإلنترنت، وإهمال واجباتهم اتجاه البناء األسري، وعلى الجانب النفسي للطلبة، مثل قلـة              

نوم وإخفاء هويته الحقيقية عند الحديث مع اآلخرين، كما أن مشاهدة بعض المواد اإلباحية غيرت               ال

  .من تصرفات بعض الطلبة ونظرتهم نحو الجنس اآلخر

  
  

  فرضيات الدراسة المتعلقة بج النتائمناقشة 5.3
  

  : الفرضية األولى 5.3.1

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   ، والثانويةاألساسية العليا ؛على طلبة المرحلتين  اإلنترنت  

   .تعزى لمتغير جنس الطالب
  

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللـة   ذات داللة إحصائية عند مستوى       اًفروقأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   ترنت  اإلنانعكاسات استخدام شبكة    

  . بالنسبة لمتغير الجنس،القديمة بالقدس

دام العام لإلنترنـت   من االستخ اتجاهات الطلبة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في         

   .لصالح الذكور
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وجود  وتؤكد  )(Subrahmanyam & Lin, 2007يام ولين نوتتفق هذه النتيجة مع دراسة سوبراما

من حيث الوقت الذي يقضونه، ومن حيث االسـتخدامات         اإلنترنت   بين الجنسين في استخدام      فروق

العامة مثل ألعاب الحاسوب والفيديو وكانت الفروق لصالح الذكور، وهذا ما أكدته دراسة نبـريص               

إلناث في مـواقفهم اتجـاه اسـتخدام        حيث لوحظ وجود فروق ما بين الذكور وا       ) 2006(وآخرين  

  .اإلنترنت كمصدر للمعلومات الجنسية، وكانت الفروق لصالح الذكور

 ال يوجـد    حيث أظهـرت النتـائج انـه      ) ,Gross 2004 (جروسوتختلف هذه النتيجة مع دراسة      

 االسـتخدام العـام     مـواقفهم مـن    من حيث  مابين الذكور واإلناث،     اإلنترنتاختالف في استخدام    

  .االلكتروني والدردشة مع األصدقاءإرسال الرسائل الفورية واستخدام البريد ترنت في لإلن

 لدى بعـض    في مواقفهم اتجاه استخدامات اإلنترنت،     وجود فروق بين الجنسين   عدم    الباحثة وتعزو

 قد يرجع في األساس إلى األدوار التي يفرضـها المجتمـع وأسـاليبه              ، إلى أنه  الدراسات األجنبية 

 واألدوار  على حدة وهو ما يعرف بالجندر، مثل أساليب التنـشئة األسـرية     فة لدور كل جنس   المختل

في المجتمعات الغربية، والتي تختلف ثقافتهم المجتمعيـة        األخرى المنوطة بكل من الذكور واإلناث       

  .منهاعن الثقافة المجتمعية السائدة في المجتمعات العربية، والتي يعتبر المجتمع الفلسطيني جزءاً 

                  وترى الباحثة أن وجود هذه الفروق يرجع إلى طبيعة ثقافة المجتمـع العربـي الفلـسطيني، إذ إن

انشغال الكثير من الفتيات في هذا العمر في العمل المنزلي تحضيرا لهن للزواج المبكر بعد سنوات                

 لهن، إضافة إلـى     قليلة وخصوصية األسرة داخل البلدة القديمة، مما يقلل من أوقات الفراغ المتاحة           

أن لهذه الفروق أسباباً ترتبط بالفرص المتاحة للذكور باستخدام اإلنترنت في أماكن مختلفة خـارج               

إطار المنزل مثل المقهى أو عند أحد األصدقاء، وفي البيئة المحيطة، وهذا قد يكون غير متاح لدى                 

  .كثير من اإلناث
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      : الفرضية الثانية  5.3.2

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      توجد فروق ذات    

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية، على طلبة    اإلنترنت

  .تعزى لمتغير العمر

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللـة   ذات داللة إحصائية عند مستوى       اًفروقأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

 مـن االسـتخدام العـام لـشبكة         اتجاهات الطلبـة  في محور   ، بالنسبة لمتغير العمر     القديمة بالقدس 

 مـن   بـة اتجاهـات الطل   ومحور   ،)3.96( سنة بمتوسط حسابي     16 وكانت لصالح عمر     اإلنترنت،

  .)3.95( سنة بمتوسط حسابي 18 وكانت لصالح عمر اإلنترنت،االستخدام السلبي لشبكة 

حيث كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق تعزى        ) 2005(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العوض       

  .ألعمار الطلبة اتجاه االستفادة من اإلنترنت في التحصيل الدراسي لديهم

حيث أوضحت عدم وجـود فـروق بـين         ) ,Gross 2004 (جروسة  دراس كما جاء االختالف مع   

حيـث  وتجاربهم على اإلنترنـت،      هم ومواقفهم توقعاتتعزى ل   عاما 16-12الفئة العمرية    الطلبة من 

 ،لكترونـي ، واستخدام البريد اإل    يأتي بالدرجة األولى إلرسال الرسائل الفورية      لإلنترنتاستخدامهم  

نالك استخدامات للمزاح والتسلية، وجميعها جاءت على الـسواء         هوالدردشة مع األصدقاء، كما أن      

لجميع األعمار، وقد يعزى هذا االختالف إلى الظروف المختلفة القائمة ما بين الدراسات األخـرى               

والدراسة الحالية، ومنها اختالف المكان وطبيعة المدارس التي أجريـت فيهـا تلـك الدراسـات،                

  . السياسية بشكل خاصواختالف ثقافة المجتمع والظروف

 من االستخدام السلبي لإلنترنت     18هذه الفرضية بأن درجة إدراك الطلبة في العمر          وقد تفسر نتيجة  

 بداية مرحلة المراهقة المتأخرة؛     دأعلى من طلبة األعمار األخرى بحكم المرحلة العمرية، والتي تع         
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كبر من هذه الفئة، وقد يعزى ذلـك        حيث تخف حدة االنفعاالت وحب االستطالع نسبيا عند العدد األ         

، وبالتالي قد ينصب اهتمـامهم نحـو        )التوجيهي(إلى انشغال الطلبة في هذا العمر بالدراسة الثانوية         

 فهم مـا    ،سنة 18التفكير واالنشغال أكثر بالدراسة والطموح المستقبلي، مقارنة باألعمار األقل من           

ألهواء والدوافع، ولـم يـصلوا بعـد  إلـى مرحلـة             يزالون في مرحلة المراهقة التي تتنازع بها ا       

     . عاما18ً النسبي بعد االستقرار والتوازن

وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن توفر وقت الفراغ لدى هذه الفئة العمرية، حيث إنّها حالة عامة منتشرة                  

 استخدام  بين غالبية الطلبة بغض النظر عن متغير العمر، وهذا ما قد أوجد الفروق في مواقفهم من               

وفي ظل عدم تـوفر      . عام لاإلنترنت؛ ألنهم يعانون من توفر وقت الفراغ في مرحلة المراهقة بشك          

أماكن لقضاء وقت الفراغ في هذه المرحلة من حياتهم المليئة بالطاقة والنشاط، فقـد يجـدون فـي                  

  . يشعرون بهياإلنترنت فرصةً مناسبة لقضاء وقت الفراغ الذ
  

  : ثةالفرضية الثال 5.3.3

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة   اإلنترنت  

  .تعزى لمتغير الصف الدراسي
  

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللـة    عند مستوى    ذات داللة إحصائية   اًفروقأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،    على طلبة    اإلنترنتانعكاسات استخدام شبكة    

 األعلى في محور مواقفهم     اتجاهات الطلبة جاءت   بالنسبة لمتغير الصف الدراسي، ف     ،القديمة بالقدس 

وانحـراف  ) 3.97 (متوسـط حـسابي   الصف التاسع ب  من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت لصالح       

) شـيفيه (المقارنات البعدية   ولمعرفة مصادر هذه الفروق، فقد تم إجراء اختبار         ،  )0.534 (معياري
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 حـسب الـصف      من محور االستخدام العام لإلنترنـت      اتجاهات الطلبة  الفروق في    ظهر أن الذي أ 

ن محور االستخدام السلبي لإلنترنت جـاء        م اتجاهات الطلبة ف التاسع، و  الدراسي كان لصالح الص   

، حيـث   )2006(وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسـة نبـريص وآخـرين             .لصالح الصف الثاني عشر   

أظهرت نتائجها وجود فروق في استخدام اإلنترنت بين طلبة الصف السادس وطلبة الصف التاسع،              

ت هـذه النتيجـة مـع دراسـة         من حيث االستخدام العام لإلنترنت لدى طلبة هذه الصفوف، واختلف         

 مـن   اتجاهـات الطلبـة   نه ال يوجد اختالف في      حيث أظهرت النتائج أ    ،),Gross 2004(جروس  

  . السابع وحتى العاشر في مدارس كاليفورنيا العامة من الصفوفاإلنترنت بيناستخدام 

سـتخدام  وقد يرجع تفسير هذه النتيجة إلى أن درجة إدراك الطلبة في الصف الثاني عشر مـن اال                

السلبي لإلنترنت أعلى من طلبة الصفوف األخرى بحكم المهارات التي قد يمتلكهـا الطلبـة كلمـا                 

، منها الكفاءة والمهارة في اللغة االنجليزية، ومهارات يكتسبها من منهـاج            الثانويةارتفعوا للصفوف   

 ألنهـا اللغـة     ؛يزيـة لمامـا باللغـة االنجل    اإلنترنت يتطلب إ  وال شك أن استخدام     مادة التكنولوجيا،   

 فقـد يكـون مـستوى       على شبكة اإلنترنت، والتي تعتبر مهارة الستخدام هذه الـشبكة،         المستخدمة  

أفضل من الصفوف األساسية العليا، الذين قد تكون مهاراتهم في استخدام المواقع            الصفوف الثانوية   

 استخدام هذه المواقع مثل طلبة      نالتي تحتاج إلى إتقان في اللغة االنجليزية أقل، وبالتالي ال يستطيعو          

  .لمرحلة الثانويةصفوف ا

كما تعزي الباحثة هذه النتيجة إلى القيود التي قد يفرضها األهالي على أبنائهم الطلبة في الـصفوف                 

على اعتبار أن طلبـة الـصفوف   الثانوية، ؛ مثل السابع والثامن، أكثر من الطلبة في الصفوف          االدني

الون في مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة المراهقة المبكرة، ويقصد هنـا            األساسية العليا ما يز   

بالقيود تحت إطار المتابعة، مثل المتابعة على مستوى الدراسة، والعالقات مع األصدقاء، ومواعيـد              

رج الطلبـة   وقد يقل اهتمام األهل بمتابعة أبنائهم الطلبة مع تد         الخروج والرجوع من وإلى المنزل،    
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 يستخدمون اإلنترنت بحرية أكبـر      ثانوية، وهذا ما قد يجعل الطلبة في الصفوف ال        وف الثانوية للصف

من الطلبة في الصفوف األساسية العليا، من حيث المواقـع التـي يتـصفحونها، واألمـاكن التـي                  

 من استخدام اإلنترنت حسب     اتجاهات الطلبة يستخدمون اإلنترنت فيها، وهذا ما قد أوجد الفروق في          

  .تغير الصف الدراسيم

    

  الخامسةالفرضية الفرضية الرابعة و  5.3.4

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

تعزى   في مدارس البلدة القديمة بالقدس     المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

  .األب وتعليم األملمتغير مستوى تعليم 

 عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى           أسفرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا المجال     

المرحلتين؛ األساسـية العليـا    على طلبة اإلنترنت في انعكاسات استخدام شبكة      )α ≥ 0.05(الداللة  

  .ليم األب وتعليم األمير مستوى تع تعزى لمتغ، في مدارس البلدة القديمة بالقدسوالثانوية،

من حيـث  ) Debell & Chapman, 2003(دبل وشابمان  دراسة واختلفت هذه النتيجة مع نتائج

نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير مـستوى تعلـيم الوالـدين،            إيجاد فروق في مواقف المراهقين    

ون أبناءهم في كيفيـة     وتشير إلى أن اآلباء واألمهات، ذوي مستوى التعليم العالي على األرجح يثقف           

استخدام التقنيات الحديثة مثل اإلنترنت، من أولئك الذين يعيشون مع آباء وأمهـات ذوي مـستوى                

  .التعليم األقل

 مما ال يمكنهما من تقدير      ؛حدهما قد يكون متدنيا   التعليم لدى الوالدين أو أ    مستوى   نة بأ  الباحث وترى

بالنـشاط  ة، أو أنهما غير مهتمـين       مدة طويل ة اإلنترنت   شبك أبنائهم   استخداماآلثار السلبية ألضرار    

 أن الرقابة األسرية الدائمة والواعية     ، حيث يوضح  )2002( وهذا ما يؤكده حجازي      .اليومي ألبنائهم 
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فهـا  من االنحراف الناتج عن المظاهر السلبية التـي قـد يخلّ           في منع المراهق   قد تلعب دورا كبيرا   

  .االستخدام السلبي لإلنترنت

في هذه المدارس،   ) كمرشدة تربوية (هذا ما أشارت إليه كثير من األمهات في لقاءاتهن مع الباحثة            و

حيث أكدن على أنهن ال يستطعن متابعة أبنائهن عند استخدامهم لإلنترنت، لكون معرفة األبناء بهذه               

 هـذه   التقنية أعلى بكثير من مستوى معرفة األهل، وتضيف األمهات نحـن ال نـستطيع اسـتخدام               

  .التكنولوجيا، وبالتالي يتصرف األبناء كما يحلو لهم، مستغلين قلة المعرفة لدى األهل

 وخاصـة   ،أساليب التعامل مع األبناء   في  ثر كبير   وهنا نؤكد على أن المستوى التعليمي للوالدين له أ        

ـ نفـس المـستوى ال    البلدة القديمة يعانون مـن      وأمهاتهم في    آباء أفراد مجتمع الدراسة   أن   ي تعليم

 حيث أشارت إلى أن متوسـط تعلـيم األب واألم           ،وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية     ). متوسط(

كما تم الذكر فـي فـصل عـرض         ( فقط   ألفراد مجتمع الدراسة يتراوح ما بين اإلعدادي والثانوي       

 لـديها   من أن األسرة في المجتمع العربي ليس      ) 2002(وهذا أيضا ما أشار إليه حجازي        ).النتائج

إلمام كاٍف بماهية اإلنترنت واستخداماته وخطورته، ألسباب تتعلق بالمستوى التعليمـي المـنخفض             

للوالدين أو النشغال أفراد األسرة في حياتهم الخاصة، أو بسبب ارتفاع تكلفة اسـتخدام اإلنترنـت                

  .وعدم توفره في البيت

جهون لمدارس األوقاف هم مـن شـريحة        ويمكن تفسير نتيجة هذه الفرضية في أن الطلبة الذين يتو         

اجتماعية واحدة ذات تعليم منخفض ومتوسط، ومستوى تعليم اآلباء واألمهات لدى أغلبيـة أفـراد               

ألوضاع االقتصادية الصعبة وازدياد متطلبات الحيـاة، أو        ليعود ذلك   قد   و مجتمع الدراسة متوسط،  

، وهو ما يفـسر ضـعف   ات اهتماماتهم سلم أولويضمنألن بعض أولياء األمور ال يضعون التعليم    

وتقديرهم ألهمية التعليم، وبالتالي هذا ما أدى إلى عدم وجود فروق في مواقف أبنـائهم                وعي األهل 

وهذا قد يرتبط بالثقافـة     الطلبة اتجاه استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير مستوى تعليم اآلباء واألمهات،           
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يمة، حيث يتحكم النمط التربوي التقليدي فـي المجتمـع،          السائدة في مجتمع الدراسة داخل البلدة القد      

الذي يحتم على جميع أبنائه أن يلتزموا به، فالعادات والتقاليد التي يمثلونها في حياتهم العملية هـي                 

التي تحكم، وأن تربية اآلباء ألبنائهم في مجتمعنا تعتمد على النظرة السائدة فـي المجتمـع بغـض                  

حتها، وهكذا فإن مستوى تعليم األب ال يلعب دورا بارزا فـي هـذا              النظر عن صحتها أو عدم ص     

الجانب التقني من التطور التكنولوجي، وهو استخدام شبكة اإلنترنت، إضافة إلى كونه منشغالً عنهم              

  .في توفير لقمة العيش، واألم في الدور التقليدي داخل المنزل
  

  : الفرضية السادسة  5.3.5

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة     توجد فروق ذات داللة إ    

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة   اإلنترنت  

  .اإلنترنتتعزى لمتغير المكان الذي يستخدم فيه شبكة 

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللة  ستوى  ذات داللة إحصائية عند م    فروق  أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

وظهرت هذه الفـروق فـي      اإلنترنت،  تعزى لمتغير المكان الذي يستخدم فيه شبكة         ،القديمة بالقدس 

بمتوسـط  اإلنترنـت    وكانت لصالح مقهـى      لإلنترنت، من االستخدام السلبي     اتجاهات الطلبة محور  

  ).0.683 ( وانحراف معياري)4.01(حسابي 

ظهـر أن   ، الـذي أ   )شـيفيه (ولمعرفة مصادر هذه الفروق، فقد تم إجراء اختبار المقارنات البعدية           

 الـسيئة،    ومحور اكتساب العادات   لإلنترنت من محور االستخدام السلبي      اتجاهات الطلبة  في   الفروق

 في  اإلنترنت الذين يستخدمون    خدمون اإلنترنت في المقهى، وبين الطلبة      الذين يست  لطلبةتختلف بين ا  

  . في المقهىاإلنترنت الذين يستخدمون أو عند األصدقاء لصالح الطلبةالمنزل 
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، حيث أظهرت نتائجها وجود فروق بـين        )2006(وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسة نبريص وآخرين         

ومات تتعلق بالجنس، تعزى لمكان استخدام اإلنترنت، فيمـا اختلفـت           الطلبة في الحصول على معل    

، حيث أظهرت نتائجها عدم وجود فـروق فـي          )2005(نتائج الدراسة الحالية مع دراسة العوض       

  . لالستفادة من اإلنترنت في تحصيلهم الدراسي، يعزى لمكان استخدام اإلنترنتاتجاهات الطلبة

 من اإلنترنت تجعل لدى الطلبة اقتناعاً بأهمية اسـتخدامه بهـدف            يعزو البحث األخير أن االستفادة    

وبالتالي لم توجـد فـروق فـي        . تقوية التحصيل الدراسي لديهم بغض النظر عن مكان االستخدام        

  .  استجاباتهم، وهذا ما يختلف عما تبحثه الدراسة الحالية

في المجتمع الفلسطيني، حيث    ترنت  اإلناالنتشار الواسع لمقاهي    وتفسر الباحثة نتيجة هذه الفرضية ب     

 ،كثير من المجتمعات   رفضها، وخاصة في وقت قبلت بها        فرضت نفسها بطريقة ال يستطيع المجتمع     

  .المكونات المادية للمجتمع الحديثوجعلتها جزءا أساسيا من 

د كما تعزو الباحثة هذه النتيجة على الرغم من استخدام اإلنترنت في البيت لعدد كبيـر مـن أفـرا                  

مجتمع الدراسة، إلى أنهم يفضلون زيارة مقاهي اإلنترنت لاللتقاء مع األصدقاء وقضاء وقت الفراغ              

هناك، إضافة إلى أن مقهى اإلنترنت مكان في الغالب غير مراقب، وبعيد عن مراقبة األهل كما في                 

 في البلـدة    المنزل، ولكون أن الفرصة للجلوس في غرفة مغلقة غير متوفر في ظل الضائقة السكنية             

القديمة مع عدم وجود غرفة مستقلة لكل فرد، وبالتالي قد يجد الطلبة الفرصة للتعرف واالنطـالق                

إلى اكتساب العادات السيئة، واالستخدام السلبي في مقهى اإلنترنت بعيدا عن المنزل، وقـد يكـون                

ء الطلبـة الـذين     أيضا مقهى اإلنترنت المكان الذي يجتمع فيه أشخاص من مختلف األعمار، وهؤال           

يمرون في مرحلة المراهقة، والتي قد تدفع بهم نحو التهور، وحب االستطالع، والمغـامرة بحكـم                

المرحلة العمرية، وقد يقعون فريسة لألعمار األكبر سنا في مقهى اإلنترنت، ويكتسبون بعضا مـن               

  .   العادات السيئة الناتجة عن سوء استخدام شبكة اإلنترنت
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  : ية السابعةالفرض 5.3.6

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 بالقدس تعزى    في مدارس البلدة القديمة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  

  .اإلنترنت شبكة لمتغير مدة استخدام

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللـة   ذات داللة إحصائية عند مستوى       اًفروقأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

  . تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في استخدام شبكة اإلنترنت،القديمة بالقدس

 سـنوات   3(االستخدام العام لشبكة اإلنترنت لـصالح        محور    من اتجاهات الطلبة الفروق في   وكانت  

 3 (وكانت لصالح اإلنترنت،   من االستخدام السلبي لشبكة      اتجاهات الطلبة   محور  وأيضا في  ،)فأكثر

، حيث أظهرت عدم وجود فروق      )2005(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العوض        ،)سنوات فأكثر 

نت في التحصيل الدراسي، تعزى لمتغير عدد سـنوات          نحو االستفادة من اإلنتر    اتجاهات الطلبة في  

خبرة الطلبة في استخدام اإلنترنت، مع األخذ بالحسبان أن دراسة العوض تختلـف عـن الدراسـة                 

في التحصيل العلمي فقط، أما البحث الحالي       استه على االستفادة من اإلنترنت      الحالية، حيث تركز در   

  . رنتفيركز على محاور أشمل الستخدامات اإلنت

وقد الحظت الباحثة أثناء مراجعتها للدراسات السابقة عدم مناقـشتها للفـروق نحـو اسـتخدامات                

اإلنترنت، تعزى لمتغير مدة االستخدام بالسنوات، وهذه النتيجة تفسر أن الطلبة الـذين يـستخدمون               

ه مدة أقـل،     سنوات، لديهم اتجاهات تختلف عن الطلبة الذين استخدمو        3اإلنترنت منذ مدة تزيد عن      

كما أن ذلك قـد      خاصة في التعرف أكثر على محاور االستخدام العام واالستخدام السلبي لإلنترنت،          

من تفاعالت وصور، إضافة إلى المغامرات المثيرة المتـوفرة علـى           اإلنترنت  يعود إلى ما يحتويه     
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 فـي  سب مع احتياجـاتهم  لدى هذه الفئة وما يتنالإلنترنت مما يعزز االستخدام المتزايد   هذه الشبكة؛ 

هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة المراهقة، وما لديهم من شغف للحصول على كل ما هو جديـد،                 

وهنا قد يتعرف الطلبة بحكم عدد السنوات التي يستخدم فيها اإلنترنت على الجوانب المختلفة منهـا                

سنوات خبـرتهم فـي اسـتخدام       اإليجابي والسلبي، والتي قد ال يستطيع التوصل إليها الطلبة الذين           

  .اإلنترنت أقل
  

   :الفرضية الثامنة 5.3.7

في انعكاسات استخدام شـبكة      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 ، في مدارس البلـدة القديمـة بالقـدس   المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،على طلبة   اإلنترنت  

  .ام اإلنترنت في استخدقضيها الطلبة التي ي اليوميةنية الزمالمدةتعزى لمتغير 

 فـي   )α ≥ 0.05(الداللـة   ذات داللة إحصائية عند مستوى       اًفروقأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك      

 في مدارس البلدة    المرحلتين؛ األساسية العليا والثانوية،   على طلبة   اإلنترنت  انعكاسات استخدام شبكة    

 لإلنترنـت، الزمنية اليومية التي يقضيها الطلبة في استخدامهم        المدة  لمتغير   بالنسبة   ،بالقدسالقديمة  

 ساعات  أربعلصالح   من االستخدام العام لشبكة اإلنترنت       اتجاهات الطلبة وظهرت الفروق في محور     

 انجلبـرج    دراسة وتتفق هذه النتيجة مع   ،  )0.51(وانحراف معياري   ) 4.11( بمتوسط حسابي    فأكثر

وجود عالقة طردية بـين الـساعات التـي    حول  ,Engelberg & Sjoberg) 2004 (جوسجوبر

واالستخدام السلبي له، حيث بينت النتائج أنّـه كلمـا زادت سـاعات              اإلنترنت على   الطلبةيقضيها  

  .االستخدام اليومية ارتفعت خطورة االستخدام السلبي، بما يتضمنه اإلدمان على استخدام اإلنترنت

 الجـامعيين   اتجاهات الطلبـة  ، في وجود الفروق بين      )2005( دراسة ساري    وكذلك ما أشارت إليه   

لعدد ساعات االستخدام اليومي وانعكاسه السلبي على مفهوم التواصل االجتماعي، حيـث أظهـرت              
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، زادت عزلته االجتماعية والنفسية     اإلنترنتزادت الساعات التي يقضيها الشاب أمام       النتائج أنه كلما    

ه يصبح أكثر التصاقا بالذات علـى حـساب         نّأعالقات سوية مع اآلخرين، كما      ين  وعجزه عن تكو  

  .الواقع، وقد يؤدي ذلك إلى مشكالت صحية وأمراض نفسية

 اتجاه  اتجاهات الطلبة حيث بينت النتائج عدم وجود فروق في        ) 2005(واختلفت مع دراسة العوض     

  .اعات االستخدام اليومياالستفادة من اإلنترنت في التحصيل الدراسي، يعزى لعدد س

، تعزى لعدد سـاعات     اتجاهات الطلبة وقد يرجع اختالف دراسة العوض في عدم وجود فروق في           

االستخدام اليومي لإلنترنت، إلى طبيعة المجتمع الذي أجريت فيه الدراسة في الرياض، ومـا قـد                

سات، يستطيع الطلبة قضاء    تتمتع به فئة الشباب في هذا المجتمع، من توفر لألندية والمراكز والمؤس           

أوقات فراغهم، وممارسة هواياتهم من خاللها، وهذا غير متوفر لطلبة البلدة القديمة بالقدس، أفـراد               

كبـديل يعـوض   طول للتسلية على شبكة اإلنترنت مجتمع الدراسة الحالية، ولذلك يقضون الوقت األ 

 .المراهقين في المجتمعات األخـرى    الحرمان عن هذه المؤسسات التي تلبي احتياجات فئة الشباب و         

ونقـص   يعـانون مـن إهمـال شـديد          وشبابها المدينة  أن أطفال  إلى) 2003( الربضي   فقد أشار 

 المؤسسات الفلسطينية   ممارسة الضغوط المستمرة على   ناتجة عن    بالمؤسسات الخدماتية والترفيهية،  

لحدود الدنيا من الشروط المهنيـة       واالستمرار بالعمل ضمن ا    ،منعها من تنظيم أعمالها مهنياً    هدف  ب

ـ         . االجتماعيةو  االحتياجـات المتناميـة     سدومن هنا كانت صعوبة تطور مستوى هذه المؤسسات لت

وبالتالي قد يـستخدم    ،  ةية المتمثلة بالسياسة اإلسرائيلي    كنتيجة للظروف الموضوع   ؛للسكان المقدسيين 

فع األكبر السـتخدامهم المـستمر ولفتـرات    الطلبة اإلنترنت كبديل وخيار متاح أمامهم، ويكون الدا      

وقد يعطي استخدام الطلبة لإلنترنت عدد ساعات أكثر المجال لبلـورة اتجاهـات             . أطول في اليوم  

إن االسـتخدام لفتـرات     : مختلفة نوعا ما من الطلبة الذين يقضون فترة أقل، كما يمكن القول هنـا             
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لى مظاهر سلبية مثـل اإلدمـان علـى اسـتخدام           متزايدة قد يرتبط باالستخدام السلبي الذي يقود إ       

  .اإلنترنت

 لـشبكة  لبحث االستعمال المفرط) Lin & Tsai, 2002(الين وتساي   وهذا ما أشارت إليه دراسة

 . بين المراهقين التايوانيين في المدارس الثانوية العليـا        )اإلنترنت إدمانوهو ما يعرف ب   ( اإلنترنت

ا عدد ساعات أكثر في استخدام اإلنترنت صنفوا فـي دائـرة            حيث أشارت نتائجه أن الذين صرفو     

  .خطر اإلدمان، أكثر من الذين استخدموه عدد ساعات قليلة

  

  االستنتاجات 5.4

اإلنترنت على الطلبة من خـالل       شبكة   اتاستخدامانعكاسات  لقد حاولت هذه الدراسة التعرف على       

. هذه الشبكة ة المكتسبة من    لمرتبط بالعادات السيئ  ا العام واالستخدام السلبي      اتجاه االستخدام  مواقفهم

  :الستنتاجات التاليةتوصلت الدراسة ل  ومناقشتهامن خالل تحليل البياناتو
  

 من االسـتخدام العـام واالسـتخدام الـسلبي          اتجاهاتهمتشير النتائج إلى أن لدى الطلبة فروقاً في          )1

وهذا . صفحون مواقع الجنس على الشبكة     عاما، والذين يت   16-14لإلنترنت، خاصة األعمار ما بين      

ما يجعلنا نستنتج أن شريحة كبيرة من هذه الفئة ال تعي استخدام اإلنترنت بالشكل الصحيح، ونسبة                

ليست قليلة منهم تتجول في المواقع اإلباحية، وهذا ما يبرز خطر التدهور نحو االنحراف على هذه                

لضوء عليها وعدم غض النظر عنها، من منطلـق أن          األعمار بالتحديد، ومن هنا ال بد من تسليط ا        

هذه المواضيع غير واردة في مجتمعنا المحافظ، ومن غير الممكن أن تكون منتـشرة بـين طلبـة                  

 .المدارس
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 اتجاهاتهمباتت اآلثار المنعكسة على الطلبة في ممارسة حياتهم اليومية، واضحة من وجهة نظرهم و              )2

  . مما سيؤثر في طبيعة نمط حياتهم الحقاأنفسهم، كما أظهرت نتائج الدراسة؛ 

تبرز أهمية المستوى التعليمي للوالدين، ومدى معرفة اآلباء كيفية استخدام اإلنترنت بـشكل عـام،                )3

ومدى فكرتهم عن استخدام أبنائهم هذه الشبكة في البيت، تمكنهم من تقديم المساعدة ألبنائهم في حال        

فاآلباء واألمهات قد ال يقـصدون دفـع     . خدام اإلنترنت أي مشكلة قد يتعرضون لها بسبب سوء است       

متابعة سلوكهم وعدم حثهم على السلوك السوي، والتدقيق في         ل بإهمالهم   االنحراف، ولكن أبنائهم إلى   

هم في إطار الـسلوك     تيار الصحيح منها، قد يضعون أبناء     مواقفهم واختياراتهم ومساعدتهم على اخ    

الرعايـة  مهملون يفتقرون إلى الحد األدنى من       ال الطلبةؤالء  الخاطئ دون قصد أو وعي بذلك، وه      

  .مظاهر الخطر في تصرفاتهموالضبط السلوكي، وتبيان 

ود، جعل سكان القـدس     ازدياد االحتكاك في مدينة القدس بالذات ما بين السكان العرب والسكان اليه            )4

 المراهقـة مـن أكثـر       ن بشكل يومي إلى غزو فكري وثقافي، والشباب في مرحلة         العربية معرضي 

الشباب، بـل  وسلوكيات  أوجد نوعاً من الخطر على أنماط الحياة الفئات تأثرا بهذا الغزو، وهذا ما

 اإلجراءات التي تمارسها إسرائيل في القدس تستهدف النيل مـن           نحيث إ . وعلى بعض القيم أيضاً   

االهتمام أو المتابعة مـن قبـل        ويتجلى ذلك في عدم      .العربية في المدينة  األطفال والشباب واألسرة    

  .بلدية االحتالل لعدد مقاهي اإلنترنت، التي يتم افتتاحها داخل البلدة القديمة دون رقابة

في ظل  بمنزلة نداء    ،يأتي موقف حوالي نصف الطلبة من ضرورة متابعة األهل الستخدام اإلنترنت           )5

ما يعرفه األبناء ومـا يعرفـه اآلبـاء    يخلق الفجوة بين مما   ؛تدني المستوى التعليمي ألهالي الطلبة    

 وهذا ما ينذر بالخطورة على هؤالء الطلبة دون مراقبـة مـن             لإلنترنت،واألمهات في استخدامهم    

  .األهل
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 فـي بيئـة     ،المؤسسات لتفريغ طاقات هذه الفئة مـن المجتمـع        قلة عدد   غياب األماكن الترفيهية و    )6

من أبنائها، يجعل هذه الفئـة تهـرب لالسـتخدام     تعاني من البطالة لدى عدد كبير      ،اجتماعية فقيرة 

لإلنترنت؛ لتلبية احتياجاتهم المختلفة في هذه المرحلة الحرجـة فـي حيـاة             العشوائي غير المراقب    

 .الفرد، وهي المراهقة ومتطلباتها

انتشار مقاهي اإلنترنت في شوارع البلدة القديمة، يؤدي إلى زيادة حدة الخطورة في وسـط طلبـة                  )7

 وخاصة على مستوى التعرض لمضامين اإلنترنت اإلباحية، في ظل االستخدام الـسلبي؛             المدارس،

هـذه   مكـان اسـتخدام    االستخدام السلبي لإلنترنت يتركز فـي  نحيث أشارت نتائج الدراسة إلى أ     

 . اإلنترنت مقهى الشبكة، وهو

دل األحاديث وليس   بغرض التسلية وتبا  اإلنترنت،  إن قضاء طلبة المدارس وقتا طويال في استخدام          )8

 دراستهم، فالوقت الذي كان يـستغل فـي الدراسـة            وقت ألغراض الدراسة، سيكون على حساب    

وعلى عادات الدراسة لدى     ، الوضع األكاديمي  وسيعود بالضرر على   .اإلنترنتسيذهب في مقاهي    

عـرض  الطلبة؛ كما أن قضاء مدة زمنية طويلة يوميا في استخدام اإلنترنـت، تنـذر بخطـورة الت                

 . لإلدمان على استخدام اإلنترنت وعدم قدرة الطلبة على التخلي عنه الحقا

، ودخـول   عامة والبلدة القديمة خاصة    هذه األوضاع السياسية الصعبة التي تعانيها القدس          ظل في )9

 يتعـرض الطلبـة إلـى العديـد مـن           اإلنترنت،الفضائيات و ب متمثلة ،مظاهر التطور التكنولوجي  

 وبين الواقع الذي يعيشونه،   اإلنترنت،شبكة  خالل استخدامهم    يشاهدونه ويسمعونه    التناقضات بين ما  

االهتمـام   انعكاسات، منها اإليجابي والسلبي، وهذا يوجب علينا      وما يترتب على هذا االستخدام من       

خدام تدريبهم على است  ، و  والثانوية األساسية العليا  ؛ المرحلتين لبةبتنمية مهارات التفكير الناقد لدى ط     

 كـالتمييز بـين     ؛الـسمين ث مـن     وتمييز الغ  ،ات اإلنترنت المختلفة  هذه المهارات في تقييم صفح    

التي تنمي وتقـوي     والمواقع   ،باآلداب ، والتمييز بين المواقع المخلة    الصحيحة والخاطئة المعلومات  
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لكترونـي   في اسـتخدامهم للبريـد اإل       تمييز المحادثات النافعة من الضارة     لك، وكذ المعارف والقيم 

 .وغرف المحادثة، حيث إنّها من أكثر المواقع تداوالً على اإلنترنت بين الطلبة

  التوصيات 5.5    

  :في ضوء استنتاجات الدراسة توصي الباحثة بما يلي

 االجتماعيـة والتربويـة، فـي المجتمـع         تشير النتائج إلى أهمية أن يتحمل المجتمع والمؤسـسات        

علـيهم، وطـرح موضـوع      بلدة القديمة بالقدس، المسؤوليات المترتبة      الفلسطيني، وتحديدا داخل ال   

    : من خالل ما يلي والمراهقين بكل جدية ومسؤوليةالطلبةلفئة اإلنترنت استخدام 

 بـدمجها فـي بعـض المقـررات         إما لبة؛للط  والعمل على إكسابه   ، برامج وقائية   ببناء االهتمام) 1

يس هـذه   ويفضل االهتمام بتدر  . بتدريسها كبرامج مستقلة   وإما،   مثل مادة التكنولوجيا   الدراسية

 سـلوكية   اًط وليس بعد أن يكون قد اكتسب أنما        حياة المراهق،  لى من البرامج في المراحل األو   

 ووضع أهداف    والسياسات المتبعة،  عن طريق مراجعة فلسفة المناهج     ويتم ذلك . تعديلهايصعب  

                       .ها، وسبل التغلب على مخاطرت اإلنترنتاستخداماز في جوهرها على  تركّ،إستراتيجية

االستعانة واالسترشاد بالمتخصـصين بـشؤون األسـرة والمجتمـع فـي وضـع الخطـط               ) 2 

المستقبلية للحماية من التطور التكنولوجي، حيث إن هذه التكنولوجيا لها أبعادهـا وانعكاسـاتها              

  .                      سية على أفراد المجتمع عامة والمراهقين خاصةاالجتماعية والنف

ـ       تطوير قدرات األهل واألبناء للحم    ) 3 االسـتخدام الـسلبي     ناية من اكتساب عادات سيئة ناتجة م

من خالل بنـاء    االستخدام  هذا  لمخاطر المترتبة على    لإلنترنت، ونشر ثقافة اإلنترنت لمواجهة ا     

تتيح لآلباء معرفـة مـا يتـابع          مجانية، مة حماية وتزويدهم بأنظ  جيه لهم، برامج التأهيل والتو  

حيث إن النسبة العليا تـستخدم اإلنترنـت فـي            اإلباحية، لمواقعوخاصة فيما يتعلق با    ،همأبناؤ

 106



المنزل، وهذا ما يلقي المسؤولية على كاهل األهل للمتابعة واالهتمام بما يحاول الطلبة استخدام              

 .اإلنترنت ألجله

 اإلنترنت استخدام شبكة حول   لبةالطنشر الوعي لدى    دعم دور المدرسة، كمؤسسة تربوية، في        )4

 بوصف مختـصر لـبعض المواقـع    لبةتزويد الط، من خالل التحذير من االستخدام السلبيمع  

  .االستفادة منها والتثقيفي، وكيفية تحقيق ،والترفيهي،  والتربوي،المفيدة في المجال العلمي

 األسرة على إشاعة أجواء الحوار والتفهم والتفاعل بينها، وبين األبناء وأن تبتعـد عـن                تشجيع)  5

أساليب التزمت والتشدد في تعاملها معهم، وخاصة أن الطلبة يتسللون من المنزل إلى مقـاهي               

 .اإلنترنت برغم توفر شبكة اإلنترنت في المنزل

ة القديمة للتصدي لظـاهرة مقـاهي اإلنترنـت         تشكيل اللجان األهلية والشعبية من أهالي البلد      )  6

وهيمنتها على عقول الشباب، من خالل تكاثف الجهود لدعم إقامة النوادي والمراكـز الـشبابية    

   . الرياضية والترفيهية، لتفريغ الطاقات لدى هذه الفئة في االتجاه اإليجابي

اإلنترنت قة بانعكاسات استخدام    المتعل وإثارة القضايا     على تناول الموضوع   وسائل اإلعالم حث  )  7

الخطورة في المعلومات البسيطة     تكمنحيث  . على فئة الطلبة بشكل خاص والشباب بشكل عام       

 ك أفضل الوسائل وأكثرها فاعلية هـي      ولذل. اإلنترنتالتي يحملها هؤالء الطلبة حول استخدام       

 .توقف أبداتنمية وعي الطلبة للتمييز واإلدراك لما يتعرض له من معلومات ال ت

بالتالي توصي الدارسة على حث السياسيين والناشطين االجتماعيين وخاصة الجانب الفلسطيني           )  8

في ظل السياسة التجهيلية التـي      ( في القدس، وبالتحديد القائمين على األعمال بمحافظة القدس         

نها توفير الحماية   للتعاون معا، والمطالبة بوضع القواعد واألنظمة التي من شأ        ) يطبقها االحتالل 

إرسـاء  و لفئة األحداث والطلبة من المخاطر المترتبة من جراء سوء االستخدام لهذه التقنيـة،            

  . استخدام اإلنترنت، وخاصة المقاهي المنتشرة دون رقابة أماكن  فيواضحة قواعد
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سـتفادة  تقترح الدراسة إجراء أبحاث إضافية، وخاصة في مجاالت استخدام اإلنترنت وكيفية اال           ) 9

منه كأداة تخدم العملية التربوية، وفي مجال آثار اإلنترنت علـى متغيـرات أخـرى؛ كالتحـصيل                 

الدراسي، وساعات النوم، واألكل لدى طلبة المدارس وفئة المراهقين، داخل المجتمـع الفلـسطيني،       

سـتخدام  وأيضا البحث في مجال ظاهرة انتشار مقاهي اإلنترنت في األحياء الفلسطينية، وكيفيـة ا             

الطلبة لها وانعكاساتها على سلوكهم، لكونه موضوعاً جديداً نسبيا على المجتمع العربي عامة، وعلى             

  .المجتمع الفلسطيني خاصة
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 التلخيص 5.6

  

الخدمات المختلفة ضمن مجاالتها المتعددة، حيث تعتبـر وسـيلة          يفترض أن توفر شبكة اإلنترنت      

 وتقدمه، وقد تعكس األثر اإليجابي على حياته في حـال اسـتخدامها             لتسهيل حياة اإلنسان ولخدمته   

بالشكل الصحيح، حالها كحال أي تقنية حديثة لها جانبان اإليجابي والسلبي، وال شك في أن أي من                 

الجانبين يحددهما المستخدم نفسه، وفي حال االستخدام السلبي ينعكس ذلك على الفـرد بالـسلبيات،               

فكيف الحال إذا كان المستخدم في المراحل       . لتقنية ضارة أكثر من كونها نافعة     والتي قد تجعل هذه ا    

األولى من حياته، وقد ال يستطيع تحديد الضار من النافع، مثل فئة طلبة المدارس مـن األحـداث                  

  . والمراهقين

ة وبرغم اإليجابيات الهائلة لشبكة اإلنترنت، فإن المخاطر الناجمة عن هـذه الـشبكة بالغـة الحـد                

وذلك ألن هذه الفئة تتميز بحكـم       . والعمق، خاصة على هذه الفئة، محدودي المعرفة، وقليلي الخبرة        

المرحلة العمرية التي تمر بها بالميل نحو المخاطرة والرغبة بالتقليد والجاذبية نحو الجنس اآلخـر،               

ر المحدقة، والتـي   والسعي نحو المغامرة وإثبات الذات، وباعتبارها شبكة تتضمن العديد من المخاط          

  . قد يكون لها بالغ األثر عليهم، وبالتالي قد ينزلقون إلى هاوية االنحراف

، ومـا   اإلنترنت نحو استخدام    اتجاهات الطلبة من هنا تنبع أهمية الدراسة في ضرورة التعرف على          

لتأثيرات، يحاولون تطبيقه في ممارساتهم اليومية، والتي قد تسهم في المساعدة على كيفية مواجهة ا             

  .التي من الممكن أن تظهر مستقبال على هؤالء الطلبة، وذلك بهدف التنبؤ بالسلوكيات المستقبلية

ويتمثل سؤال الدراسة الرئيسي في البحث عن الدور الذي تلعبه شبكة اإلنترنت في حياة األحـداث                

  :والمراهقين عامة وطلبة المدارس خاصة وهو
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 نحو االستخدامات العامة لشبكة اإلنترنت واالستخدامات السلبية        اتجاهات الطلبة هل هناك فروق في     

منها، والعادات السيئة المكتسبة من هذا االستخدام تعزى للمتغيرات المستقلة ألفراد مجتمع الدراسة؛             

الجنس، الصف الدراسي، العمر الزمني، مستوى تعليم الوالدين، المكان الذي يستخدم فيه اإلنترنت،             (

  ).   اليومية في استخدام اإلنترنت، عدد سنوات الخبرة باستخدام اإلنترنتعدد الساعات

اتجاهـات  ومن هنا تحدد هدف هذه الدراسة الذي هو فحص انعكاسات استخدام اإلنترنت من خالل               

 في مرحلة حياتهم المهمة، وهي مرحلة المراهقة وبناء الشخصية، وجاء الوقوف على واقـع               الطلبة

إلنترنت، والعادات السيئة المكتسبة على طلبة المدارس في مجتمع يعاني كثيـراً            االستخدام السلبي ل  

                                                   .من المشاكل تحت وطأة االحتالل، وهو البلدة القديمة في القدس

  

  :تم بدايةً التطرق إلى اإلطار النظري الذي بدوره ركّز على عناوين تتضمن

كتقنية حديثة في الوطن العربي عامـة والمجتمـع الفلـسطيني تحديـدا،             مفهوم استخدام اإلنترنت    

والتطرق إلى الدراسات التي تناولت استخدام شبكة اإلنترنت وتأثيراته في المجـاالت االجتماعيـة              

والنفسية ألفراد المجتمع بشكل عام، وفئة الشباب بشكل خاص، حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن               

الستخدام اإلنترنت تأثيرات سلبية، ويترتب عليه انحرافات قد يتعرض لها الشباب وفئـة األحـداث               

امه والمراهقين بما يشمل طلبة المدارس؛ ومن االنحرافات التي يتأثر بها المراهـق نتيجـة اسـتخد       

إساءة استخدام البريد اإللكتروني وغرف الدردشـة، ومـشاهدة الـصور           : السلبي لشبكة اإلنترنت  

الجنسية والمواقع اإلباحية، وقضاء مدة زمنية طويلة يوميا؛ مما يؤدي إلى اإلدمان على اسـتخدامه،      

  .وبالتالي إهمال العديد من الواجبات اليومية األخرى

  :قت الفرضية الرئيسية للدراسة وهي على النحو التاليوبعد تحديد سؤال الدراسة انبث
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 نحو االستخدامات العامة واالستخدامات السلبية      اتجاهات الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في       

العمر، الصف الدراسي،   الجنس،   ( من سوء االستخدام تعزى لمتغيرات     لإلنترنت، والعادات المكتسبة  

لبة يوميـا   عدد الساعات التي يقضيها الط     الذي يستخدم فيه اإلنترنت،      مكانالمستوى تعليم الوالدين،    

عتمدت الدراسة على المنهج    ، وقد ا  )عدد سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت     في استخدام اإلنترنت،    

  .في تحليل البياناتالوصفي 

طة الـسل /  ولفحص هذه الفرضية تم تحديد مجتمع الدراسة الذي يمثل طلبـة مـدارس األوقـاف              

الفلسطينية، داخل البلدة القديمة، وجرى تطبيق الدراسة على جميع أفراد المجتمع األصـلي نظـرا               

لصغر حجم مجتمع الدراسة، من خالل اختيار أسلوب المسح الشامل لجميع الطلبـة، واسـتخدمت               

غـراض  الباحثة أداة االستمارة لجمع البيانات الميدانية لهذه الدراسة، والتي تم تطويرها خصيصا أل            

  . هذه الدراسة، بعد األخذ بالشروط العلمية الالزمة لتصميم االستمارة

السلطة / تم توزيع أداة الدراسة بعد االطمئنان إلى صدقها وثباتها، على جميع طلبة مدارس األوقاف             

عاما، من الصفوف الـسابع إلـى       ) 18-12(الفلسطينية، داخل البلدة القديمة، من الفئة العمرية بين         

طالباً ) 635(ني عشر ليشمل المرحلة األساسية العليا والمرحلة الثانوية، حيث يبلغ عددهم الكلي             الثا

طالبـاً  ) 556(وطالبة، وبلغ العدد اإلجمالي لالستمارات المستردة والصالحة للتحليـل اإلحـصائي            

  .من مجتمع الدراسة) 87.5(وطالبة، أي بنسبة 

 اتجاهات الطلبـة  ل من أسلوب اإلحصاء الوصفي لفحص       بعد ذلك جرى تحليل البيانات باستخدام ك      

وعرضها باستخدام رسوم بيانية وجداول، إضافة إلى اإلحصاء االستنتاجي لفحـص الفـروق فـي               

، tتوجهات الطلبة التي تعزى للمتغيرات المستقلة، وباستخدام اختبارات إحـصائية مثـل اختبـار               

  .حص المقارنات البعديةوتحليل التباين أحادي االتجاه واختبار شيفيه لف

  .)SPSS( برنامج الرزم اإلحصائية  باستخداموقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات
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  :وتتلخص أبرز النقاط التي أظهرتها نتائج الدراسة بما يلي

وما نسبته   ،من اإلناث % 28.6من مجتمع الدراسة من الذكور، وما نسبته        % 71.4 أن    النتائج ظهرت

أظهرت النتائج أن ما نـسبته      كما  .  عاماً 15-13لدراسة هم من الفئة العمرية       من مجتمع ا   51.8%

 ومن ناحية   يستخدمون اإلنترنت في المنزل، وهذا ما يتفق مع العديد من الدراسات السابقة،           % 82.7

من الطلبة يفـضلون زيـارة البريـد        % 30.2دافعية الطلبة الستخدام اإلنترنت، ظهر أن ما نسبته         

ثم الترفيـه    حيث جاء ترتيبه بالدرجة األولى بين ترتيب أولويات المواقع لدى الطلبة،          اإللكتروني،  

اتجاهـات  أن   إالّ . مع العديد من الدراسات السابقة أيـضا       واأللعاب اإللكترونية، وتتفق هذه النتيجة    

 يبمتوسط حساب  ت بدرجة متوسطة لمحاور الدراسة الثالثة      جاء اإلنترنت، استخدام شبكة     من الطلبة

، وحصل محور االستخدام العام على درجة عالية، يليه محـور           )0.62( وانحراف معياري ) 3.36(

  .  السيئة المكتسبة من هذا االستخدامتاالستخدام السلبي، ثم محور العادا

ومن خالل اإلجابة على الفقرات التي جاءت في محور االستخدامات العامة لإلنترنـت، أظهـرت               

وقد يرجع ذلك إلى التسابق على احتواء هـذه   ، مرتفع نسبيا و االتجاهات رفة  النتائج أن مستوى المع   

التقنية واستخدام اإلنترنت؛ باعتباره مظهرا من مظاهر التحضر، وبالتالي أدى إلى سرعة انتـشاره              

كشفت نتائج الدراسة عن اكتساب الطلبة بعض العادات السيئة نتيجة          وكما  . مع استخداماته المختلفة  

دام اإلنترنت وتأثيرها على الجوانب المختلفة، منها األكاديمية مثـل التـأخر الدراسـي              سوء استخ 

الجانـب   واالجتماعية مثل التراجع في زيارة األقارب واألصدقاء، وعلـى        . والغياب عن المدرسة  

النفسي للطلبة، مثل قلة النوم وإخفاء هويته الحقيقية عند الحديث مع اآلخرين، كما أن مشاهدة بعض                

نتـائج   وأظهـرت  .لمواد اإلباحية غيرت من تصرفات بعض الطلبة ونظرتهم نحو الجنس اآلخر          ا

أنّه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتخدام اإلنترنـت، والتـي             فرضيات  ال المتعلقة ب  الدراسة
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 توعدد ساعا  الجنس، والصف، والعمر، ومكان االستخدام،    : تعزى لبعض المتغيرات المستقلة مثل    

  . خدام، وعدد سنواتهاالست

  .ولم تتوصل الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مستوى تعليم اآلباء واألمهات

  :وبعد مناقشة النتائج توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات، أهمها ما يلي

اصـة   االستخدام العام واالستخدام الـسلبي لإلنترنـت، خ        اتجاهاتهم نحو أن لدى الطلبة فروقاً في       )1

وهذا ما يجعلنا نـستنتج  .  عاماً، الذين يتصفحون مواقع الجنس على الشبكة     16-14لألعمار ما بين    

  . أن شريحة كبيرة من هذه الفئة ال تحسن استخدام اإلنترنت بالشكل الصحيح

أن اآلثار المنعكسة على الطلبة في ممارسة حياتهم اليومية، واضحة من وجهة نظـرهم ومـواقفهم                 )2

ث كشفت نتائج الدراسة عن اكتساب الطلبة بعض العادات السيئة نتيجة سوء اسـتخدام              أنفسهم، حي 

ممـا سـيؤثر فـي       اإلنترنت، وذلك على الجوانب المختلفة منها األكاديمية، واالجتماعية والنفسية؛        

 . ممارسة حياتهم اليومية بالشكل الطبيعي الحقا

اء كيفية استخدام اإلنترنت بشكل عام، ومـدى        أهمية المستوى التعليمي للوالدين، ومدى معرفة اآلب       )3

فكرتهم عن استخدام أبنائهم هذه الشبكة في البيت، تمكنهم من تقديم المساعدة ألبنائهم في حـال أي                 

  . مشكلة قد يتعرضون لها بسبب سوء استخدام اإلنترنت

اجتماعية فقيـرة،  غياب األماكن الترفيهية والمؤسسات لتفريغ طاقات هذه الفئة من المجتمع في بيئة      )4

تعاني من البطالة لدى عدد كبير من أبنائها؛ يجعل هذه الفئة تهرب لالسـتخدام العـشوائي غيـر                  

المراقب لإلنترنت؛ لتلبية احتياجاتهم المختلفة في هذه المرحلة الحرجة فـي حيـاة الفـرد، وهـي                 

 .المراهقة ومتطلباتها
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ؤدي إلى زيادة حدة الخطورة في وسـط طلبـة          انتشار مقاهي اإلنترنت في شوارع البلدة القديمة، ي        )5

المدارس، وخاصة على مستوى التعرض لمضامين اإلنترنت اإلباحية، في ظل االستخدام الـسلبي؛             

 . حيث أشارت نتائج الدراسة أن االستخدام السلبي لإلنترنت يتركز في مقهى اإلنترنت

 

ت استخدام اإلنترنـت وكيفيـة      وأخيرا، توصي الدراسة بإجراء أبحاث إضافية، وخاصة في مجاال        

االستفادة منه كأداة تخدم العملية التربوية، وفي مجال آثار اإلنترنت على متغيرات أخرى كالتحصيل             

الدراسي، وساعات النوم، واألكل لدى طلبة المدارس، وكـذلك تـأثير اإلنترنـت فـي العالقـات                 

  والبحث في ظـاهرة    س بشكل خاص،  االجتماعية لفئة المراهقين في المجتمع الفلسطيني عامة والقد       

انتشار مقاهي اإلنترنت  في األحياء الفلسطينية وكيفية استخدام الطلبة لها وانعكاساتها على سلوكهم،              

  .لكونه موضوعاً جديداً نسبيا على المجتمع العربي عامة، وعلى المجتمع الفلسطيني خاصة

عرفة وزيادة المعلومات النظرية والتطبيقيـة      كما أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة قد تسهم في إثراء الم          

حول انعكاسات استخدام اإلنترنت على الممارسات الحياتية لفئة الطلبة في مجتمع لـه خـصوصية               

  .تحت وطأة االحتالل

وتتوجه الدراسة للمؤسسات االجتماعية والتربوية القائمة في المجتمع الفلـسطيني، داخـل القـدس،     

توعية المالئمة لفئة الطلبة، خاصة على مستوى تطـوير المراكـز           والتي من شأنها وضع خطط ال     

  .الثقافية والتربوية والنوادي التي من المفترض أن تحل مكان مقاهي اإلنترنت
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  المالحق

  1ملحق رقم 

  جامعة القدس

  ياعمادة الدراسات العل

  برنامج الماجستير في العمل االجتماعي/قسم الخدمة االجتماعية

  

  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

انعكاسات استخدام شبكة االنترنت، على طلبة المـرحلتين  " تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول    

جة الماجستير  وذلك استكماال لمتطلبات در   " األساسية العليا والثانوية في مدارس البلدة القديمة بالقدس       

  .في العمل االجتماعي

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تضع الباحثة بين أيديكم هذه االستمارة التي صـممت لجمـع               

المعلومات الالزمة للدراسة، لذا ترجو الباحثة من حضرتكم اإلجابة على األسـئلة الـواردة فيهـا                

 ألغراض البحث العلمي لـذا ال       بصراحة، علما بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال         

  . حاجة لذكر االسم أو أي إشارة إلى هويتكم

  تعاونكن معنا من خالل ملء كل بنود االستمارة المرفقة/ نشكر لكم تعاونكم

  

                                                                           باحترام

  عبير قاسم:                                 الباحثة                                   

  سهيل حسنين . د:                                                                   المشرف
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  بيانات عامة : القسم األول

  : يرجى وضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة أو إضافة اإلجابة المالئمة لحضرتك
  أنثى_  ذكر          ب_أ:    الجنس-1

  __________________:  الصف الدراسي-2

  __________________): بالسنوات(  العمر-3

        جامعي_ ثانوي       ث_ إعدادي       ت_ ابتدائي     ب_ أ:   المستوى التعليمي لألب-4

  دراسات عليا_ ج

        جامعي_ ثانوي       ث_      تإعدادي  _ ابتدائي     ب _أ:     المستوى التعليمي لألم-5

  دراسات عليا_ ج

  االنترنت،    في مقهى _ في المدرسة      ت_ في المنزل     ب_ أ:  استخدامك شبكة االنترنت، مكان-6

  عند األصدقاء _  ث

       سنوات               3-2_       ت سنة2-1_ أقل من سنة     ب_ أ:  مدة استخدامك شبكة االنترنت، -7

   سنوات فأكثر3_ ث

       ساعة2-1_ اقل من ساعة    ب_ أ: في اليومساعات استخدامك شبكة االنترنت،  -8

   ساعات فأكثر4 _ ساعات          ث3-2_ ت

 إلى األقل رقم 1ي حسب األولوية للمواقع التي ترتادها من األكثر رقم /رتب(  لشبكة االنترنت،افع استخدامكو د-9

7(  

  (    )أكاديمية لشؤون الدراسة / يةمواقع علم

  (    )مواقع ثقافية عامة                     

  (    )مواقع األخبار                         

  (    )مواقع الترفيه واأللعاب                

  (    )مواقع الجنس                         

  (    )غرف المحادثة والدردشة             

  (    )ريد االلكتروني                     الب
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  غربالم_    ثالعصر_ الظهيرة     ت_ الصباح   ب_ أ:  لشبكة االنترنت، أوقات استخدامك-10

  ال يوجد وقت محدد_ما بعد منتصف الليل    خ_الليل   ح_ ج 

  

  االنترنت،اتجاهات الطلبة من استخدام شبكة : القسم الثاني

تحت الدرجة التي  ) X( لتي نرجو من حضرتك قراءتها بدقة ووضع إشارة إليك قائمة مواقف وا
  . تمثل موقفك الشخصي

الرقم

  

 العبارة

موافق 
  بشدة
5 

  موافق
4 

ال يوجد 
لي موقف 

  محدد 
3 

غير 
  موافق

2 

غير 
موافق 
  بشدة
1 

      عصرنامن ضروريات هو  االنترنت، -1

      أصدقاء التعرف على  يوفر لي االنترنت، -2

      أتعرف على عناوين المواقع االلكترونية من خالل األصدقاء -3

مواضيع  تسمح لي بطرح محادثة األصدقاء عبر االنترنت، -4
 مختلفة

     

أتحدث في المدرسة عن المواقع التي أتصفحها عبر  -5
  وما شاهدته خاللهااالنترنت،

     

      وقت الفراغ  التسلية وقضاء أجد في استخدام االنترنت، -6

      طويلة دون الشعور بالمللمدة  االنترنت، أستخدم -7

       مصدرا للمعلوماتأعتبر شبكة االنترنت، -8

      من الضروري أن تتوفر برامج حماية على أجهزة الكمبيوتر -9

شبكة  ستخدام أبنائهاالاألسرة لضروري متابعه من ا -10
       االنترنت،

     

        من الصعب التوقف عن استخدام االنترنت، -11

       ساعات طويلة جدايستخدم الطلبة االنترنت، -12
       للبحث عن مواقع إباحية يستخدم الطلبة االنترنت، -13
       للتجارة والترويج للمخدراتاالنترنت، يستخدم -14
       لتكوين عالقات مع الجنس اآلخراالنترنت، يستخدم -15
       عمليات اختراق لخصوصيات اآلخرين االنترنت،  عبرتمي -16
يتم عبر االنترنت، إرسال فيروسات بشكل متعمد ومقصود   -17

  عبر أسماء وعناوين مواقع مختلفة
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الرقم

  

  العبارة
موافق 
  بشدة
5 

  موافق
4 

ال يوجد 
لي موقف 
  محدد
3 

غير 
  موافق

2 

غير 
موافق 
  بشدة
1 

و أ اآلخرين عبر المحادثة ر االنترنت، انتحال شخصيةيتم عب -18
 البريد االلكتروني

     

يشارك العديد من األشخاص في الحديث حول مواضيع  -19
 جنسية عبر برنامج المحادثة

     

       إباحية عبر االنترنت،اً األشخاص صوريتبادل -20
      والمجتمع األسرة قيم لتجاوز االنترنت،يستخدم  -21
 عبر تتوفر إمكانيات كثيرة لمشاهدة صور وأفالم إباحية -22

 االنترنت،

     

      جلوسي طويال أمام االنترنت، ال يبقي لي وقتا للدراسة -23

       يؤدي إلى غيابي عن المدرسةاالنترنت،بانشغالي  -24

      نترنتياراتي لألصدقاء منذ استخدامي لإلتراجعت ز -25

      ساعات نومي منذ استخدامي لإلنترنتقلّت  -26

سبات لمناافي تي شاركت م قلَنترنتمنذ استخدامي لإل -27
 االجتماعية 

     

  برنامج المحادثةأخفي شخصيتي الحقيقية عند استخدام  -28
 ) الشات(

     

      اهتماماتي بالجنس   زادت  منذ بدأت استخدام االنترنت، -29

       انشغالي باالنترنت،راد أسرتي بسببأفقل احتكاكي ب -30

      ي أسرتي بسبب انشغالي باالنترنت،تشكو من -31

ما أشاهده من صور وأفالم إباحية عبر االنترنت، غير من   -32
  تصرفاتي مع الجنس اآلخر

     

 عبر االنترنت، غير من ما أشاهده من صور وأفالم إباحية -33
  الجنس اآلخرنظرتي تجاه

     

  

   معناشكرا لتعاونكم

                                                                                                 طاقم البحث
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  2ملحق رقم 

  
  

  قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة
  
  
  

  الجامعة الكلية القسم االسم
 

  إبراهيم محاجنة
 

  القدسجامعة اآلداب الخدمة االجتماعية

  محمود أبو سمرة
 

 جامعة القدس اآلداب التربية

  عبد المحسن عدس
 

 جامعة القدس اآلداب التربية

  خضر مصلح
 

 جامعة بيت لحم اآلداب علم النفس

  رزق صليبا
 

 جامعة بيت لحم اآلداب التربية

  عبير العموري
 

جامعة القدس  اآلداب الخدمة االجتماعية
 المفتوحة
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  3ملحق رقم 

  رة المحكم الكريمحض

  

  تحية وبعد
 نحـو   ، البلـدة القديمـة بالقـدس      ة فـي  باتجاهات الطل تهدف الدراسة الحالية إلى فحص مواقف و      

االستخدامات العامة لالنترنت واالستخدامات السلبية لهذه الشبكة، وألغراض البحث العلمي قامـت            
  .الباحثة بتطوير أداة الدراسة المرفقة

  
فقرة موزعة إلى قسمين، األول البيانات العامة حـول         ) 41(ولي مكونة من     في شكلها األ   تمارةاالس

 ومـواقفهم مـن     ثة محاور هي محور اتجاهات الطلبـة       القسم الثاني يتفرع إلى ثال     االمفحوص، أم 
، االنترنـت  من االستخدام السلبي لـشبكة       اتجاهات الطلبة عام لشبكة االنترنت، ومحور     االستخدام ال 

  .االنترنتحدث حول العادات السيئة المكتسبة من االستخدام السلبي لشبكة والمحور الثالث يت
  

وبهدف تعديل االستمارة بما يتالءم مع البيئة الفلسطينية ومستوى طلبة المرحلـة األساسـية العليـا              
  :والثانوية، الرجاء بيان رأيك فيما يلي

  
  .هل المحاور الثالث السابقة كافية لتغطية جوانب الموضوع )1
 .مثل الفقرات في كل محور ذلك المحورهل ت )2

 .هل تقترح إضافة بعض الفقرات أو حذفها )3

  
  .وبناء على توجيهاتك سوف تقوم الباحثة بتعديل صياغة أداة الدراسة من جديد

  
  
  مع الشكر والتقدير 

 عبير قاسم:الباحثة
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  4رقم ملحق 
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