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  :إقرار
 وأنها نتيجة أبحاثي ،قر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرأ

قدم لنيل أي  وان هذه الرسالة أو الجزء منها لم ي، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد،الخاصة
  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  حمد قاللوةأنادر يوسف 

  :....................التوقيع

  م  2012 \ 5 \ 8: التاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ب 

  :شكـر وتقديـر

  
  .....الحمـد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الهادي األميـن

  
 شكراً يليق بجالل وجهه وعظيم      ،أنعم علي وأعانني  وإني بعد هذا العمل اشكر اهللا العلي القدير الذي          

وال يسعني هنـا إال أن      .  اللهم إني أشكرك ملء السماوات وملء األرض وما بينهما         ،سلطانه ومجده 
إني رأيت انه ال يكتب إنسان كتاباً، في يومه إال قال فـي             : "أقول كلمة العماد األصفهاني المشهورة    
زيد كذا لكان مستحسناً، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا            غده لو غيرت هذا لكان أحسن، ولو        

، وبعد إنجـاز    "وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على معظم البشر           . لكان أجمل 
 لكـل مـن     لهذا العمل المتواضع، وبمساعدة العلماء الذين علموني يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزي           

الذي اشرف على هذه الرسالة وبذل من جهده ووقته وعلمه ما كـان لـه             نبيل عبد الهادي    : الدكتور
 أن يبارك لـه فـي علمـه         - تعالى   - فاسأل اهللا    ،أبلغ األثر لتخرجي بهذه الصورة التي بين أيديكم       

 وأتقدم بالشكر لكل من  الدكتور إياد الحالق والدكتور تيسير عبد اهللا           .  ويصلح له في ذريته    ،وعمله
قير والدكتور عفيف زيدان والدكتور محسن عدس والـدكتور عمـر الريمـاوي             والدكتور سمير ش  

 – السيد   -والدكتور سائد ربايعة والدكتور مازن نعيرات، ومدقق هذه الرسالة لغوياً المربي الفاضل           
محمد احمد حج حسين، وشكراً خاصاً للدكتور زياد بركات على ما قدمه من جهد وما بذله من وقته                  

  . الطويلة، إليهم جميعاً فائق االحترام والتقديرالثمين وخبرته 
وختاما فاني ال أجد ما اعتذر به ألساتذتي عن زلة هنا أو زلة هناك، إال مـا نقلتـه عـن مقولـة                       

  .األصفهاني المشهورة، واهللا المستعان أوالً وأخيراً
  

                  الباحـث                                                                        
  
  
  
  

  

  

  



ج 

  الملخص
  

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحـو اسـتخدام                

الجـنس والـصف   : اإلنترنت وعالقتها بمفهوم الذات لديهم، ومدى تأثر ذلك بالمتغيرات الديمغرافية        

وتحددت مـشكلة الدراسـة فـي       . ي لإلنترنت والتخصص األكاديمي وعدد ساعات االستخدام اليوم     

هل توجد عالقة ارتباطيه دالـة إحـصائياً بـين متوسـطات            : اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس    

االتجاهات نحو استخدام اإلنترنت وبين متوسطات مفهوم الذات لدى طلبة المرحلـة الثانويـة فـي                

  محافظة جنين؟

 اعتماداً على المنهج الوصفي علـى عينـة عـشوائية           وللتحقق من  ذلك قام الباحث بإجراء دراسته       

طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، وذلك باستخدام مقياس مفهوم الـذات مـن              ) 369(مقدارها

، وقـد   )2010( المراهقين لإلنترنت من إعداد الغامـدي      ت، ومقياس استخداما  )2007(إعداد حمدان 

  : هذه الدراسة إلى النتائج التاليةخلصت

  
، ونسبة الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت      %)48(ن نسبة الطلبة الذين ال يستخدمون اإلنترنت بلغت       إ

، أما نسبة مستخدمي اإلنترنت لمدة أكثر مـن سـاعتين           %)34.7(لمدة اقل من ساعتين يوميا بلغت     

  ).17.3(يوميا فقد بلغت

  
، وتبـين وجـود فـروق دالـة         التجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت متوسطه     إن الدرجة الكلية    

إحصائياً تعزى لعدد ساعات االستخدام اليومي لإلنترنت، لصالح الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنـت             

الجـنس والـصف    : أما بالنسبة لباقي المتغيرات   . ساعتين فأكثر يومياً، ويليه اقل من ساعتين يومياً       



د 

 في عدم وجود فروق دالة إحصائياً       الدراسي والتخصص األكاديمي، فقد تم قبول الفرضية الصفرية       

  .للدرجة الكلية للمتغيرات في درجة االتجاهات نحو استخدام اإلنترنت

، وتبين وجود فروق دالة تعزى لمتغيـر        إن الدرجة الكلية لمفهوم الذات بين الطلبة كانت متوسطة         

كـاديمي  التخصص األكاديمي األدبي ويليه التخصص األكاديمي التجاري واخيـرا التخـصص اال           

الجنس والصف وعدد ساعات االستخدام اليومي لإلنترنت، فقد        : أما بالنسبة لباقي المتغيرات   . العلمي

تم قبول الفرضية الصفرية في عدم وجود فروق دالة إحصائياً للدرجة الكلية للمتغيرات في درجـة                

  .مفهوم الذات

استخدام اإلنترنت ومفهوم الذات لدى وتبين من نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين االتجاه نحو 

  .طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

  

توعية الطلبة بأهمية شبكة : بناء على نتائج الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات منها

اإلنترنت ، وتوجيه نداء إلى الشركات المزودة لتقديم اإلنترنت اآلمن، وتطوير المناهج التعليمية 

إجراء ضافة مفاهيم جديدة مثل المواطنة الرقمية من اجل الوصول إلى المجتمع التكنولوجي، وبإ

دراسات مستقبلية شاملة لفئات عمرية متعددة، نظراً النتشار استخدام شبكة اإلنترنت 

وتأثيراتها المباشرة في مختلف جوانب الحياة  لألفراد، حيث ال زالت الدراسات في هذا 

يجابية،  جداً، وخاصة من المنظور النفسي،  لالستفادة من اآلثار اإلالموضوع محدودة

 . وتوصيات أخرى ال تقل أهمية والحد من اآلثار السلبية لهذه التقنية
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The attitudes of high school students in the province of Jenin towards the 

use of the internet and its relationship to their self – concept. 

 

Prepared by: Nader Yousef Qalalweh  

Supervisor: Dr. Nabeil Abed Alhadi 

Abstract : 
 
This study aimed to identify the attitudes of high school students in the province of Jenin 

towards the use of the internet and its relationship to their of self - concept, and, the extent 

to which it can be influenced by demographic variables: gender, class and scientific stream 

and the number of hours of daily use of the internet. The problem of this study was 

identified to answer the main question: Is there a significant relationship between average 

attitudes toward the use of Internet and between averages of self-concept of high school 

students in Jenin? 

 

The researcher conducted his study based on the descriptive method on a random sample 

of(369) students from secondary schools, using a measure of self-concept prepared by 

Hamdan (2007), and the measure of the uses of adolescent to the Internet prepared by Al-

Ghamidi (2010).  In this study,  the following results had been concluded: 

 

That the percentage of students who do not use internet reached (48%) and the percentage 

of students who use the internet for less than two hours was (34.7%), while the percentage 

of internet users for more than two hours a day amounted to (17.3). 

 

The total degree for the students' attitudes towards the use of the internet is medium, and 

shows a statistically significant difference attributable to the number of hours of daily use 

of the Internet, for the benefit of students who use the internet and over two hours per day, 

followed by less than two hours a day. The effects of other variables: gender, class and 

scientific stream, the null hypothesis was accepted in the absence of statistically significant 

differences of the total degree of the changes in the degree of attitudes towards the use of 

the internet.  



و 

 

The total degree for the self-concept among students was moderate, and there was a 

significant difference attributed to the variable of scientific stream starting with literary, 

commercial, and scientific streams. As for the rest of the variables: gender, class and 

number of hours of daily use of the Internet, null hypothesis has been accepted that there is 

no statistically significant differences of the total degree of the changes in the degree of 

self-concept. 

 

It has been found from the results of the study that there is a positive relationship between 

the trend towards the use of the Internet and self-concept of high school students in the 

province of Jenin.  

 

The study recommends: educating students of the importance of the Internet, and appeal to 

the provider companies to offer secure internet, and the development of curriculum by 

adding new concepts such as digital citizenship in order to reach the technological society, 

and conduct future studies of comprehensive multiple age groups, given the widespread 

use of the Internet and their effects directly in the various aspects of life for individuals 

where the studies in this subject are still very limited, especially from the psychological 

perspective, to take advantage of the positive effects, reducing the negative impacts of this 

technology and the recommendations of other no less important. 
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 لوالفصل األ

______________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  الدراسةةـمقدم 1.1
  

، لـذا أصـبح مـن       ييتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولـوج          

ـ                لتقنيـة   ةالضروري على الطلبة مواكبة هذه التغيرات، وخاصة مـع ظهـور الثـورة التكنولوجي

المعلومات، التي جعلت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل الخبرات مـع                 

ظهر الكثيـر مـن      وحاجة الطلبة لبيئات غنية متعددة المصادر للبحث والتطوير الذاتي، و          ،اآلخرين

  ).2010الشناق ودومي،( التقنيات الحديثة ومن ذلك ظهور شبكة اإلنترنت

 
لقد استطاعت شبكة اإلنترنت في سنوات قليلة أن تغير نمط الحياة العصرية، فهي تعد أهـم مـورد                  

للمعلومات في هذا العصر، وأكبر شبكة معلومات وثاني شبكة اتصاالت في العـالم بعـد الهـاتف،      

 عالمياً وجزءاً هاماً في حياة الناس، وفي أنشطتهم اليومية، وتعد شبكة اإلنترنت مـن أهـم                 ومورداً

معطيات األلفية الثالثة، وتوظيفها في مجاالت الحياة المختلفة، واالستفادة منها من أهم المـسؤوليات              

ت، وتقـدم   التي تقع على عاتق المسئولين، ألنها تعد حلقة متقدمة في مجال المعلومات واالتـصاال             

  ).2005العوض،( خدمات كثيرة عن طريق تبادل المعلومات بين مختلف المستفيدين في العالم

  
تقدم اإلنترنت مصدراً تعليمياً ثقافياً متقدماً إلى أقصى حد، فمن خالل اإلنترنت يمكن للمـستخدمين               

جع المختلفة من   الوصول إلى قواعد البيانات، ونصوص مقاالت المجالت، وتقارير البحوث، والمرا         

دوائر المعارف والموسوعات، واألحكام والقوانين وغير ذلك من الوثائق والمطبوعات المنتشرة في            
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معظم أنحاء العالم، وتساعد اإلنترنت الباحثين والطلبة في االتصال المباشر مـع بعـضهم لتبـادل                

واإلنترنت . )2010 ودومـي، الشناق( األفكار واآلراء حول االهتمامات البحثية والمعرفية المتشابهة     

 حـدوده الـسياسية     وألغت ،فقد قربت العالم من بعضه البعض     شأنها شأن وسائل االتصال األخرى      

 ما يـتم    خصوصاً ،ها في مواجهة المد العالمي    ء تغلق حدودها وفضا   أن فال يمكن لدولة     ،والجغرافية

 يمكن للمستخدم متابعة الحدث     فعن طريق اإلنترنت  .  عبر الفضاء االلكتروني   أو عبر الشبكة  لهاوتد

 فال يمكن لها التخلف عن ركـب        أبت أو وسواء وافقت الدولة     ،األميال آالفلحظة وقوعه على بعد     

  .)2002 ،حجازي(  التطور العلمي

  
 أو وليس هناك نظريـة      ،ولم تحظ دراسات االتجاه نحو اإلنترنت باالهتمام الكافي من قبل الباحثين          

وحتى على مستوى المقاييس فانه ال يوجد       . م في عالقته بالمفاهيم األخرى    نموذج نظري لهذا المفهو   

  .)2006عبد الحميد، (مقاييس خاصة لدراسة االتجاه نحو اإلنترنت

  
اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو        "أما عن المفهوم الرئيس في الدراسة الراهنة        

وقبل التوجه نحو تعريف مفهوم الذات نبدأ بتعريف        "  لديهماستخدام اإلنترنت وعالقته بمفهوم الذات      

 واستعداده للقيـام بأفعـال   هوهو معتقدات الفرد وأفكاره وتصوراته وسلوكه وانفعاالت   " مفهوم االتجاه 

فكـرة الفـرد عـن      " وأما مفهوم الذات فهو   ). 2006عساف،(واستجابات معينة تجاه موضوع معين    

 نفسه بنفسه من خالل ما تتسم به من صفات وقـدرات جـسمية              نفسه، أي الصورة التي يكونها عن     

  ).2010،أحمد( وعقلية وانفعالية باإلضافة إلى القيم والمعايير االجتماعية التي ينتمي إليها

له رجـال  او من المفاهيم  القديمة قدم الحضارة اإلنسانية، تدSelf- Concept""يعتبر مفهوم الذات

سماء مختلفة كالنفس والروح والذات واألنـا، ولكنـه اخـذ وضـعه             الدين والفالسفة والمفكرون بأ   

، والـذي عـرف   1980ل مرة على يد وليام جيمس عام    والصحيح في مجال علم النفس المعاصر أل      
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 ما يستطيع أن يقول انه له، جسمه وسماته وقدراتـه،           أوالذات على أنها مجموع ما يمتلكه اإلنسان،        

اعـرف  : وهذا يظهـر فـي قـول سـقراط        . ه وأعداؤه ومهنته  ؤوممتلكاته المادية وأسرته وأصدقا   

  ). 2010احمد،(حيث كان ينظر لمفهوم الذات حينها أنها محور روحي ومعرفة النفس.نفسك

  
 وكلمـا زادت    ،وتوافقه الشخصي واالجتماعي  يؤثر مفهوم الذات تأثيراً كبيراً على سلوك الشخص         و

 ويرى روجرز أن الذات هي المحـور        ، في الحياة  ماً وانسجا معرفة الفرد عن ذاته صار أكثر توافقاً      

 للتفاعل االجتماعي بين     في تحديد سلوك الفرد وأنها نتاج      في الشخصية وان لها أهمية كبرى      سالرئي

 لقيمته  الفرد و يتمثل مفهوم الذات في تقدير         بما فيها وسائل االتصاالت بشكل عام،      الفرد واآلخرين 

  ).1982 ،األشول( تلقاها من األشخاص ذوي األهمية في حياتهباألحكام التي يويتأثر  ،كشخص

  
وعلى ضوء ما سبق تعتمد الدراسة الحالية على تعريف مفهوم االتجاه نحو اإلنترنت بأنه نسق مـن                 

 غير التفضيلية، والميل للتصرف بـاالقتراب       أو السلبية، والمشاعر التفضيلية     أوالمعتقدات االيجابية   

  . تتأثر في مفهوم الذات لدى الفردكما أنهاترنت، وتؤثر هذه المنظومة  االبتعاد نحو اإلنأو

  
  ة ـمشكلة الدراس 2.1

  

 مثل قدراتـه    ، يتعلق بالفرد نفسه   ،كثيرة هي العوامل التي يتأثر بها مفهوم الذات منها ما هو داخلي           

 ، كـذلك  وخصائصه الجسمية وسماته الشخصية ومنها ما هو خارجي كنظرة اآلخرين إليه           المختلفة

الخبرات التي يمر بها الفرد تزيد من توضيح مفهوم الذات لديه بغض النظر إذا كانت الزيادة فـي                  

  .)1985حسين (  في الجانب االيجابيأوالجانب السلبي 

  



 5

 ظهرت شـبكة اإلنترنـت فـي    ،وفي ظل النقالت الحضارية المتتابعة والحراك االجتماعي المتجدد   

 لهم من الفـراغ والظـروف الـسياسية          وكانت مالذاً  ،الطلبةليلة من    وتلقفتها أعداد غير ق    ،فلسطين

االهتمام لما لها من تأثير مباشر على جوانـب         و حتى غدت تلك الظاهرة تستدعي الدراسة        ،المحيطة

 لالسـتخدام المفـرط لإلنترنـت كمـالذ         أ الطلبة فقد يلج  .ذواتهم عن   م بما فيها مفهومه    كلها حياتهم

 هم بين  وقد يكون تقليداً   ، للحصول على معلومات عبر الشبكة     أو متواجههتي  للهروب من المشكالت ال   

، وقد يكون حقالً واسعاً للبحث العلمي والثقافي والمعرفي،         لبناء عالقات جديدة والشعور باالستقاللية    

 اتجاهـات   لذلك تسعى الدراسة للكشف عـن     .  إيجاباً أو  سلباً موكل ذلك يدخل في مفهوم الذات لديه      

ومما  . من جهة أخرى   ذاتهم عن   م ومفهومه ، استخدام اإلنترنت من  جهة     لمرحلة الثانوية نحو  طلبة ا 

ما هي اتجاهات طلبـة المرحلـة       :  لمشكلة الدراسة الحالية وهو    الرئيسسبق يمكن صياغة السؤال     

  الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت وما عالقته بمفهوم الذات لديهم؟

  

  ةـراسأهمية الد 3.1

  
  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي

  
 للمهتمـين   اً نظري اً وتكون إطار  ، أنها قد تسد ثغرة في البحوث العلمية المحلية        :األهمية النظرية  •

 .لياء األمور والقائمين على توجيه ورعاية الطلبة المراهقينأوو

 هي  ،في مرحلة عمرية مهمة    ،ثر اإلنترنت على مفهوم الذات    أ الدراسة   لاوتتن : األهمية العلمية  •

، ويـستفيد منهـا     تتسم بالكثير من المشكالت   المرحلة الثانوية، والتي توازي مرحلة المراهقة و      

  . عن توجيه الشباب نحو اإلنترنتونولئالمرشدون التربيون المس
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 ما تسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات قد يوجه البـاحثين المهتمـين            إن  : األهمية التطبيقية  •

إلى، اعتماد سياسات تربويـه جديـدة، أو إدخـال           ،المسئولةية الشباب والتنمية والجهات     برعا

  .للطلبةإعداد برامج إرشادية تقنيات جديدة إلى العملية التعليمية، و

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
 متوسطات اتجاهات طلبة المرحلـة الثانويـة نحـو           بين طبيعة العالقة   إلى  الدراسة  التعرف   تهدف

  : وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية،يهممفهوم الذات لدوبين متوسطات  م اإلنترنتاستخدا

  
 .معرفة مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام اإلنترنت في محافظة جنين •

 .معرفة مستوى مفهوم الذات بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين •

مرحلة الثانوية  في محافظـة جنـين نحـو اسـتخدام            الفروق في مستوى اتجاهات طلبة ال      •

عدد ساعات االستخدام اليومي، والجنس، والـصف       :اإلنترنت تبعاً لمتغيرات الدراسة وهي      

 .الدراسي، والتخصص األكاديمي

الفروق في مستوى مفهوم الذات بين طلبة المرحة الثانوية في محافظة جنين تبعاً لمتغيرات               •

االستخدام اليومي، والجنس، والصف الدراسـي، والتخـصص        عدد ساعات   :الدراسة وهي   

  .األكاديمي

 .طرح التوصيات واالقتراحات في ضوء نتائج الدراسة •
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  أسئلة الدراسة 5.1

  
   :واستناداً إلى ما سبق يمكن تحديد سؤال الدراسة على النحو التالي

  
حو استخدام اإلنترنـت وبـين      هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين متوسطات االتجاهات ن         

ولقد انبثق عـن الـسؤال       متوسطات مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين؟         

  : الفرعية التاليةة األسئلالرئيس

  

 ما مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام اإلنترنت في محافظة جنين؟ .1

 الثانوية في محافظة جنين؟ طلبة المرحلة لدى ما مستوى مفهوم الذات  .2

 في محافظة جنين هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية  .3

ال استخدم مطلقاً، اقل من ( نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير عدد ساعات االستخدام اليومي

  ؟)ساعتين، ساعتين فأكثر

في محافظة جنين اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية  هل توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات  .4

 نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير الجنس؟

 نحو في محافظة جنينمستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية هل توجد فروق دالة إحصائياً في  .5

 ؟ )ل ثانوي، ثاني ثانويأو( استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير الصف الدراسي

 في محافظة جنين  إحصائياً في مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانويةهل توجد فروق دالة  .6

 ؟ ) تجاري، أدبي،علمي( نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير التخصص األكاديمي
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في محافظة هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية   .7

ال استخدم مطلقاً، اقل من ساعتين، ساعتين ( م اليومي تعزى لمتغير عدد ساعات االستخداجنين

 ؟)فأكثر

في محافظة  هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية .8

  تعزى لمتغير الجنس؟جنين

في محافظة هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية  .9

  ؟ )ل ثانوي، ثاني ثانويأو( عزى لمتغير الصف الدراسي تجنين

فـي  هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلـة الثانويـة                 .10

  ؟ ) تجاري، أدبي،علمي(  تعزى لمتغير التخصص األكاديميمحافظة جنين

  

  

  الدراسةفرضيات  6.1

عالقة ارتباطيـه ذات داللـة      ال توجد    (:وهي  عن سؤال الدراسة الرئيس فرضيه رئيسة      لقد انبثق  

اتجاهات طلبة المرحلة الثانويـة  فـي    متوسطات بين) α ≤  0.05( عند مستوى الداللةإحصائية

ولإلجابة على أسـئلة   ).محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت وبين متوسطات مفهوم الذات لديهم

  :لفرضيات الصفرية التاليةإلى ا) 10،9،8،7،6،5،4،3(الدراسة تم تحويل األسئلة

  

 فـي ) α ≤  0.05( عند مـستوى الداللـة   فروق ذات داللة إحصائية ال توجد :لىوالفرضية األ

 تعزى إلـى    ، نحو استخدام اإلنترنت    في محافظة جنين    اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية    متوسطات

  ).ن فأكثرال استخدم مطلقاً، اقل من ساعتين، ساعتي( عدد ساعات االستخدام اليومي
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 فـي ) α ≤ 0.05( عنـد مـستوى الداللـة    فروق ذات داللة إحـصائية ال توجد : الفرضية الثانية

 تعـزى إلـى     ،نحو استخدام اإلنترنت  في محافظة جنين     اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية      متوسطات

  .الجنس

 
 فـي ) α ≤  0.05( عنـد مـستوى الداللـة    فروق ذات داللة إحصائيةال توجد : الفرضية الثالثة

 تعـزى إلـى     ، نحو استخدام اإلنترنت    في محافظة جنين    اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية    متوسطات

  ). ثاني ثانوي،ل ثانويأو( الصف الدراسي

 
 فـي ) α ≤  0.05( عنـد مـستوى الداللـة    فروق ذات داللة إحصائية ال توجد :الفرضية الرابعة

 تعـزى إلـى     ، نحو استخدام اإلنترنت   فظة جنين  في محا  الثانويةمتوسطات اتجاهات طلبة المرحلة     

 ). تجاري، أدبي،علمي(التخصص األكاديمي

 فـي ) α ≤  0.05( عند مـستوى الداللـة   فروق ذات داللة إحصائيةال توجد : الفرضية الخامسة

 تعزى إلـى عـدد سـاعات         في محافظة جنين،   الثانوية طلبة المرحلة    لدىمفهوم الذات   متوسطات  

  ).ال استخدم مطلقاً، اقل من ساعتين، ساعتين فأكثر(لإلنترنتاالستخدام اليومي 

 فـي ) α ≤  0.05( عند مـستوى الداللـة   فروق ذات داللة إحصائية توجد ال: الفرضية السادسة

  . الجنس إلى تعزى في محافظة جنين، طلبة المرحلة الثانويةلدىمفهوم الذات متوسطات 

 
 فـي ) α ≤  0.05(الداللـة  إحصائية عنـد مـستوى   ال توجد فروق ذات داللة :الفرضية السابعة

  الصف الدراسـي   إلىتعزى    في محافظة جنين،    طلبة المرحلة الثانوية   لدىمتوسطات مفهوم الذات    

  ). ثاني ثانوي،ل ثانويأو(
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 بـين ) α ≤  0.05( الداللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى    :الفرضية الثامنة

التخـصص    إلـى  تعـزى   في محافظة جنـين،     طلبة المرحلة الثانوية   لدىمتوسطات مفهوم الذات    

  ). تجاري، أدبي،علمي(األكاديمي

  
 

  محددات الدراسة 7.1

  
  :تتحدد الدراسة بما يلي

  
 . المرحلة الثانوية في محافظة جنينة الدراسة على عينة من طلبأجريت: المحدد البشري

حكومية في محافظة جنين والتي تشمل مديريتي        الدراسة في المدارس ال    تطبيقتم  : المحدد المكاني 

 . جنين و قباطية:التربية والتعليم

 . م2012-2011 العام الدراسي  الفصل الدراسي الثاني منخالل: المحدد ألزماني

  .المفاهيم والمصطلحات المحددة في هذه الدراسة: المحدد ألمفاهيمي

  
  :  وتحددت أدوات الدراسة باألدوات التالية

 
  ).2007(من إعداد حمدان: اس مفهوم الذاتمقي  

  ).2010(الغامدي: لإلنترنتمقياس استخدامات المراهقين 

  
 المـستخدمة، والطـرق      على صدق وثبـات األدوات     اعتمدت هذه الدراسة   :ةالمعالجة اإلحصائي 

  .االحصائيه المستخدمة في تحليل النتائج
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  مصطلحات الدراسة 8.1

  

  : والتي من أهمهاتذكر الدراسة بعض المصطلحات

  
هو الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه من جميع الجوانب النفسية والجـسمية             : مفهوم الذات  •

واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية من خالل عالقته في اآلخرين والبيئة المحيطة والمواقف           

الكلية التـي    يعرف مفهوم الذات بالدرجة      ، وإجرائياً )1987 ،غنيم(والخبرات التي يمر بها   

 . في مقياس مفهوم الذاتالطالبيحصل عليها 

 
مـع بعـضها    متصلة  هي شبكة معلومات عالمية مؤلفة من عدة شبكات حاسوبية          : اإلنترنت •

 أنحاء العالم وتشكل شبكة واحدة ضخمة تنقل المعلومات من منطقة إلـى              جميع البعض في 

بكات تـشكل مـا يـسمى        ومجموعة هـذه الـش     ،منطقة بسرعة فائقة وبشكل دائم متطور     

 .)1998 ،السالمي(اإلنترنت

 
هو الوقت الذي يقضيه طلبة المرحلة الثانوية  في         : عدد ساعات االستخدام اليومي لإلنترنت     •

. الجلوس أمام الكمبيوتر، بهدف تصفح اإلنترنت للحصول علـى الفائـدة التـي يريـدونها              

بالدرجة التـي يحـصل عليهـا       : وإجرائياً تعرف عدد ساعات االستخدام اليومي لإلنترنت        

 . في مقياس االتجاهات نحو استخدام اإلنترنت حسب متغير عدد ساعات االستخدامالطالب

 
 :االتجاه نحو االنترنت •

 
هو تكوين فرضي، ال يمكن مالحظته مباشرةً ولكن يستدل عليه من خـالل الـسلوك              : االتجاه   

و أيضا حالـة مـن االسـتعداد العقلـي           االستجابة اللفظية التي تعكس الرأي ، وه       أوالمالحظ  
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والعصبي التي تكونت خالل التجارب والخبرات السابقة التي مر بها الفرد والتي تعمـل علـى                

توجيهه واستجابته نحو الموضوعات والمواقف المتعلقة في االتجاه وتكون هـذه االسـتجابات             

طه وآخرون، بـدون سـنة      (اس المحايدة والتي تترجم كمياً بهدف القي      أو المعارضة   أوبالموافقة  

 على انه تنظيم لعدد من المعتقـدات واألفكـار حيـال            : االتجاه )2006(العسافويعرف  ). نشر

وإجرائياً يعرف االتجاه نحو    .  رفضه أوموضوع ما يجعل المرء ينزع نحو تفضيل موضوع ما          

  .رنتاإلنترنت بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مقياس االتجاه نحو اإلنت

 
 .ثانويالثانوي والثاني ول الطلبة المرحلة الثانوية هم طلبة الصف األ •

 مديرية التربية :تابعة لمديريتي التربية والتعليمهي المدارس ال: مدارس محافظة جنين •

 .والتعليم جنين، ومديرية التربية والتعليم قباطية
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  يـ الثانالفصـــــل

  سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

  

 وم الذاتـمفه 1.2  

  اإلنترنت 2.2  

   الدراسات السابقة3.2

  الدراسات العربية. 1.3.2

  الدراسات األجنبية. 2.3.2

  التعليق على الدراسات السابقة 4.2    

  عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 5.2
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  الفصل الثاني
_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  
   self concept   مفهوم الذات1.2

  
  :ةـمقدم. 1.1.2

  

 في المواقف المختلفة وينمـو مفهـوم        أفعاله في حياة الفرد فهو الذي يوجه        أهميةيمثل مفهوم الذات    

 يـؤثر فـي      فالفرد ،الذات من خالل الخبرات التي يكتسبها الفرد في تفاعله مع محيطه االجتماعي           

 اً كبير اًأثرصورة الفرد عن ذاته     ل وان   ، ونوعه تتشكل ذاته   التأثير وبمقدار هذا    ، بهم ويتأثر اآلخرين

 عن ذاته وتحدد توقعاته من نفسه       الفرد بالغة في مستقبل حياته لما تعكسه في تصور ورؤية           وأهمية

 الفرد ونظرته   أفعالصال بين    ذلك فان مفهوم الذات يعمل على تحقيق االت        إلى ضافةًإ ،اآلخرينومن  

  .)1993 ،دبيس( ايجابيةأم نفسه سلبية كانت إلى

  
 المرء للتعرف على ذاته تبدأ منذ الوالدة ولكنها تظهر بشكل ملح في مرحلة المراهقـة                التاومح إن

 إن ، تعديل أو على البيئة من حوله من تغييرات        أو لما قد يحل عليه      تبعاً ،وتستمر كذلك طول حياته   

 وهي عبارة عن تنظيم للخبرات التي يمر        ، الفرد عن نفسه ومفهومه عن ذاته تتميز في التفرد         فكرة

 وفكرة الفرد عن ذاته تعتمد في تكوينها وتشكيلها على البناء البيولـوجي المتفـرد               ،بها طوال حياته  

 د تحيط بـه     الظروف البيئية واالجتماعية التي ق      بتأثيرولكنها عرضة للتعديل فيما بعد      . والخاص به 

  .)1993 ،توق، وعدس(
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 الهويـة الذاتيـة     أ بالظروف المحيطـة وعنهـا تنـش       يتأثر و ،ن مفهوم الذات بمرحلة الطفولة    يتكو

االجتماعيـة والتفاعـل    وم الذات من خالل عملية التنـشئة        ينمو مفه و). 1991 ،النابلسي(للشخص

 ،احمد (مع البيئة التي يعيشها    من خالل تفاعل الفرد      ينشأومفهوم الذات   ). 1995 ،غيث( االجتماعي

1998(.  

  
الته للتكيف مـع  وا محأثناء مفهوم الذات ينمو من الخبرات الجزئية والمواقف التي يمر بها الفرد       إن

 ومثل هذه الخبرات هي التي يترتب عليها نمو التنظيمات السلوكية المختلفة بنـاء           ،البيئة المحيطة به  

قف عند مجرد نمـو تنظيمـات سـلوكية         تواقف والخبرات ال    ولكن اثر هذه الم   . تعلمالعلى عملية   

 عن طريـق تعمـيم الخبـرات        ، يتعدى ذلك فيشمل الفرد كله     هولكن ، دوافع فردية منعزلة   أوخاصة  

 والذي قـد    ، من المجال الكلي الذي يتفاعل معه      اً جزء ا باعتباره  على هذا الفرد   اإلدراكيةاالنفعالية  

  .)1987 ، زيدأبو ( سلبي عن الذات ككلأوايجابي  نمو مفهوم ذات إلىيؤدي بالتالي 

  
 السمات التي تميز األشخاص الذين      ،)1999( في العزة وعبد الهادي      ولقد حدد ستانلي كوبر سميث    

 وهم يـدركون    ، ولآلخرين لذاتهميظهرون درجة عالية من التقبل      بأنهم  يتسمون بتقدير عالي للذات     

نقاط القوة لدى اآلخرين ويشعرون باألمن من حـولهم وفـي           بالتحديد مهاراتهم ونقاط القوة لديهم و     

ن األشخاص الـذين يتـسمون بتـدني        إوفي المقابل ف  .  بشكل عام  ونعالقاتهم االجتماعية فهم ايجابي   

 فهـم   ، حفظ ماء الوجه ويخافون من اإلقدام على أي مخاطرة خشية الفشل           إلى يسعون   ،تقدير الذات 

  .المسؤوليات الملقاة على عاتقهمسلبيون بشكل عام ويعجزون عن انجاز 

  

حيث تظهر لمن يتمتـع     ،   مفهوم الذات االيجابية يتمثل في تقبل الفرد لذاته        أن) 2003(ويذكر الشيخ 

   مفهـوم   أمـا و . في الرغبة باحترام الذات    دائماً تظهر   ،واضحة ومتبلورة  بمفهوم ذات ايجابي صور 
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الم الخارجي والشعور بعدم القيمة والتقدير مـن        الذات السلبي يظهر بعدم القدرة على التوافق مع الع        

  .اآلخرينقبل 

  
  : مفهوم الذاتاتتعريف. 2.1.2

  

تعبير يقصد به مدى تقدير اإلنسان لذاته وثقته        : مفهوم الذات بأنه  ) 2006( وآخرون يعرف أبو رياش  

يز عن   كما يتم  ، صورة الشخص عن نفسه    بأنه) 2001(ويعرفه موسى  .بنفسه وهويته الذاتية وأهدافه   

 ويمكن دراسته   ، ويخضع للتغيير  ، بالتعلم ويتأثر ،لنمائيأ ذاتية لها مسارها     ة بهوي اآلخرين األشخاص

 فيعرف مفهوم الذات بأنه تكـوين معرفـي         )1990( حامد زهران  أما .العلمية واإلجراءاتبالطرق  

د ويعتبـره   منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة للذات يبلـوره الفـر           

بأنه فكرة الفرد عن نفسه من خالل ما تتسم به من صفات            ) 1985(عرفه راجح يو.  لذاته  نفسياً تعريفاً

بدون، ( وآخرون طهويعرف  . لقيم والمعاًيير التي ينتمي إليها     إلي ا  ةضافإل با ة وعقلي ةوقدرات جسمي 

لصورة التـي يكونهـا      فكرة الشخص عن ذاته و هي ا       أو مفهوم الذات بأنه صورة الذات       )سنة نشر 

 ومدى استثماره لهـا فـي       ، نحو هذه الصورة   اتهواتجاهالفرد عن نفسه في ضوء أهدافه وإمكاناته        

  . بالواقعأوعالقته بنفسه 

  
 الفرد في حياته مما يحدد لـه        أسلوب الذات هي    أن فيرى   )2006( في حسين وعبد الغفار     ادلر أما 

 ، ومبدعـة  أصـيلة يتحدث عن الذات المبتكرة وهي       ثم   ،شخصيته ويفسر له الخبرات التي يمر بها      

 ويعتبر ادلر مفهـوم الـذات    ، انه يمكن تعديله وتغييره    إال حد كبير    إلى مفهوم الذات ثابت     أنورغم  

  . من الذات الحقيقية في تقدير السلوكأهم
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بأنه مجموع الخبرات التـي يميزهـا       ) 1999 ،العزة وعبد الهادي  ( في Rogers)( روجرز   هويعرف

 بتمييـز   حيث يبدأ الفرد تدريجياً   ) مدركاته(رد من خالل تفاعله مع اآلخرين ومن مجاله الظاهري        الف

 وهذا  ، من مجاله الظاهري   جزء من خبراته وهذا الجزء مميز يدعى مفهوم الذات حتى يصبح جزءاً           

  .التمييز المستقل هو احد الدالئل على النضج لدى الفرد

  
  :أهم خصائص الذات كما يلي) 1978 ،لينزيهول و( في  Rogersوقد حدد روجرز 

  
 . الذات تنمو في تفاعل الفرد مع البيئةإن •

 .  الذات قد تمتص من قيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشابهةإن •

 . االتساقإلى الذات تنزع إن •

 .الخبرات التي ال تتفق مع الذات تدركها على أنها تهديدات •

  .قد تتغير الذات نتيجة النضج والتعلم •

  
  : مفهوم الذاتلتاوتنالنظريات التي . 3.1.2

  

 يطلق على نظريته فـي الشخـصية        ،الذات عند روجرز مفهوم مركزي    : ) Rogers(روجرز •

 إدراك وهي كل منظم يتكون مـن        ، مفهوم الذات مصطلحان متكافئان      أو والذات   ،نظرية الذات 

 جـزء مـن هـذه       ،ع البيئة  ونتيجة التفاعل م   واآلخرين األنا العالقة بين    وإدراك األناخصائص  

 اإلدراك والذات المدركة هي مفهوم الذات، تـؤثر فـي           ، ليكون الذات  المدركات يتمايز تدريجياً  

والسلوك ومفهوم الذات هو فكرة الفرد عن نفسه أي الصورة التي يكونها عن نفسه من خالل ما                 

 .)2004 ،الظاهر(يرى انه يمتلك من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية
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 في انتظام السلوك البشري وقد قسم الـذات         األساس الذات هي    أن يرى كاتيل    Cattell):(كاتيل •

 ،غنـيم ( والذات المثالية وهي الذات الطمـوح      ،الذات الواقعية وهي الذات الحقيقية    :  قسمين إلى

1975(. 

 
ت  والذا، الذات الحقيقية: فرقت هورني بين نوعين من الذات:(Karin Horney)كارين هورني •

 الـذات المثاليـة     أما ،أنفسنا ن الحقيقية ع  األشياء تتضمن   بأنهاعرفت الذات الحقيقية    و .المثالية

 .)1998 ، عبد الرحمن( تعكس طموحات الفرد المستقبليةفإنها

 
ته وطبيعته الداخلية ممـا      الشخصية ترتكز على مفهوم الشخص لذا      أنيعتقد ادلر   : Adler)(ادلر •

 الذات تتشكل من    أن يعتبر ادلر    ،اإلنسانالجتماعي الذي يعيش فيه      ا اإلطارالكشف عن   يستلزم  

 والثقافية واالجتماعية وكذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية ويعتقـد         األخالقيةيير  معاًخالل ال 

 .)2008 ،الزيود( وتكوين مفاهيم ايجابية لذاتهناوالتع لديه الرغبة والقدرة على اإلنسان أنادلر 

  

 للقـيم االجتماعيـة     وفقـاً الذات تتشكل نتيجة ضوابط السلوك       يرى أن    :)Sullivan(سوليفيان •

 .)1998عبد الرحمن، ( تجنيب الفرد القلق والتوترإلىوتهدف 

  

  : تكوين ونمو مفهوم الذات. 4.1.2

  

 تنشئته االجتماعيـة وهـو      خالل نتيجة الخبرات التي يمر بها        لدى الفرد   وينمو  مفهوم الذات  يتكون

 كما انه يتأثر بما يتمتع بـه مـن          ، الظاهري الذي يعيش الفرد في ثناياه ويعي به ذاته         يشكل المجال 

 ون مفهوم الذات يبدأ في التك     إن. )1984 ،األشول(قدرات عقلية ودوافع نفسية تحكم سلوكه وتوجهه      

 من خالل   هلى التي يبدأ فيها الطفل استكشاف أجزاء من جسمه وهو يبني مفهوم ذات            ومنذ اللحظة األ  
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مفهـوم الـذات هـو نتـاج التفـاعالت       و ).1993،عدس وتوق (أفكاره وشعوره وأعماله وخبراته     

وهو مفهوم تكويني ينتج عن التفاعـل       ). 1985 ،جالل(االجتماعية ويمكن استنتاجه من سلوك الفرد     

لى من مجموعة األحكام    ووتتكون الذات بالدرجة األ   ). 1990 ،زهران(االجتماعي مع الدافع الداخلي   

 فالذات تتكون من خـالل      ،قييمات التي يصدرها المحيطون بالفرد من الصغر عنه وعن سلوكه         والت

ن لمفهـوم   ويوجد مكونان أساسيا  ).1998 ،كفافي( والبيئة التي يعيش فيها    الفردالتفاعل المستمر بين    

  ذاتنا ويقصد به ما نشعر تجاه       اتنا، وتقدير الذات  ويقصد به ما ندركه عن ذ     مفهوم الذات   : الذات هما 

  .)2009عبد الموجود،(

  
  : في تكوين الذاتالمؤثرةالعوامل . 5.1.2

  

  :يتأثر مفهوم الذات بعوامل كثيرة أهمها   

  
 مثـل   الجـسمية  يتأثر ببعض الخصائص     مفهوم الذات  إن: الخصائص الجسمية وصورة الجسم    •

ـ    طول الشخص ووزنه ولون بشرته وسالمة حواسه وحجمه وسرعة         ضلي  الحركة والتناسق الع

لذلك فان بنية الجسم ومظهره وحجمه تعتبر من األمـور الحيويـة             ).1983 ،زهران(والجسمي

 فتصور الفرد لجسمه وما يشعر به نحو هذا الجسم تعتبـر            ،والمهمة في تطور مفهوم ذات الفرد     

 .)1998،رمضان(ذاته

 
ت فنظرتهـا   هذه الجماعات لها دور هام في مفهوم الـذا        : والمدرسة األصدقاء وزمالء العمل     •

 إلى حد ما فكرته عن نفسه فإذا كانت النظرة مقبولة فإنها تؤدي             فرد داخل مجموعة تحدد إلى    لل
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 عـن    سـلبياً   وإذا كانت غير مقبولة فانه ينتقص من نفسه وينمي مفهوماً          ،استحسان الفرد لنفسه  

  .)1983زهران،(الخبرات والمواقف الحياتية ، كذلكذاته

  
  : المراهقة الذات في سنخصائص. 6.1.2

  

 تحدث تغييرات في حياة المراهق تـشمل   حيثلة المراهقة مرحلة خطيرة في حياة  اإلنسان   حمرإن  

 وتتحـول اتجاهـات المراهـق وميولـه وأفكـاره           ،كيانه الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي    

 إلـى الغيـر    على   اًينتقل من مرحلة يكون فيها معتمد     و ، اتجاهات مختلفة ومتضاربة   إلىومعتقداته  

 ، التحرر من سلطة األبـوين والخـروج عليهـا         إلىيميل  و ، على نفسه  مرحلة سيكون فيها معتمداً   

 ، يدافع عن المثل العليـا ، وتكوين العالقات العاطفية معهم  ،وااللتصاق بالشلة واألصدقاء والوالء لهم    

تتـسع عالقاتـه    و ، تستيقظ دوافعـه الجنـسية     ، االكتفاء الذاتي  إلىل الوصول   وا يح ،يمجد األبطال 

 تظهر ميوله متجهـة نحـو       ،تزداد حساسيته عما كانت عليه    و ، يزداد اهتمامه باآلخرين   ،االجتماعية

 هي فترة عواصف وتوتر وشدة ومرحلـة أزمـات وضـغوطات اجتماعيـة              .التوافق مع الجماعة  

  ).1983 ،معوض(ونفسية

  مرحلة المراهقة  خالل التي تحدث للفرد     المهمةالتغيرات   )1993 ،عدس و توق  (حدد قدو 

  :كالتالي

  

 العالم  إلىوهذا األمر يتصل بالصورة التي يقدمها الفرد عن نفسه          : إدراك الفرد لحقيقة إمكانياته    •

 . لهوفقاً أي بنوع الشخص الذي يعتقد انه هو والذي يسلك ،الخارجي
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ات عنـد المراهـق      مفهوم الذ  أنفي هذه األثناء نجد      : العابر للذات  أومرحلة اإلدراك االنتقالي     •

 المرحلـة   إلى وغير واقعي     وتعويضياً  إذ تنتقل من الحالة التي يكون فيها تسلطياً        ،تتذبذب كثيراً 

 هذه المرحلة تتصادم فيها الدوافع الداخلية للـذات بالـدوافع           إن.  ومتزناً التي يصبح فيها واقعياً   

 .أكثر من االهتمام باإلنتاجية االهتمام بمشاكله الداخلية إلىالخارجة عنها فيكون الفرد أميل 

 
 المراهق المتفائـل    ،يتأثر مفهوم الذات بالتفاؤل والتشاؤم لدى المراهق      : نشوء الذات االجتماعية   •

 ال  اآلخـرين  أن فانـه يتـصور       ينظرون إليه بطريقة حسنة وعندما يكون مكتئباً       اآلخرينيرى  

 مطمـئن شعر المراهق انـه غيـر       عندما ي و ،ة به وال يقدرونه حق قدر     قالالئيعيرونه االهتمام   

 القبـول   أن المراهـق ال يـرى       أن إخفاء شعوره بعدم االطمئنان حيث       لاويح فانه ال    اجتماعياً

 وهذا يعنـي    ، للقضاء على االتجاهات السلبية عنده     االجتماعي الذي يضفيه عليه اآلخرون كافٍ     

 . مسيطراًأو اماُتون ن هذا التأثير قلما يكإ رغم تأثير اآلخرين على شخصية المراهق فهان

 
إن نجاح المراهـق فـي       ، في الوصول إليها    الفرد وهي الذات التي يطمح   : الذات المثالية نشوء   •

 فـإذا   ، الوصول إليها يعتمد على نوعية الخبرات التي يمر بها         أورسم ذات مثالية يمكن تحقيقها      

 وإذا كانـت    ،حباط والفشل كانت الذات المثالية صعبة المنال فان ذلك يساعد على الزيادة من اإل           

  .سهلة المنال فان الدافعية للعمل تقل

 
  :أنواع مفهوم الذات. 7.1.2

  

  :هناك نوعان لمفهوم الذات
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 حيث تظهر لمن يتمتع بمفهوم ذات       ،يتمثل في تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها       :يجابيإلمفهوم الذات ا  

 يكشف عنها أسـلوب     ،فرد ويحتك به  ايجابي بصورة واضحة ومتبلورة يلمسها كل من يتعامل مع ال         

 في الرغبة في احترام الذات وتقديرها والمحافظة علـى دورهـا            دائماً  ويظهر    اآلخرينتعامله مع   

التفاعـل الطبيعـي    : ومكانتها االجتماعية، ومن األساليب التي تسهم في تنمية مفهوم ذات ايجـابي           

 الـرأي ومـساعدته فـي اتخـاذ          عن طريق إعطائه فرصة للتعبير الصريح عن       الفردالسوي مع   

تعزيـز   و .الـرأي التعبير الصريح عن    والتفاعل الطبيعي السوي     و ).1998قاسم،(القرارات الالزمة 

 سماره(الحب غير المشروط  و.  والثقة المتبادلة  حترامال وا .االستجابات الناجحة والمبادرات الصحيحة   

،  بـالقيم والمبـادئ    اإليمان: لوهناك مؤشرات تدل على مفهوم ذات ايجابي مث        ).1993 ،وآخرون

 فـي   اإلسرافعدم  اآلخرين، و  مع   اةاوبالمسالشعور  ، و الثقة بالنفس و ،رة على التصرف الذاتي   دالقو

  .)1993 ،رضا(القلق

 
وهذا المفهوم يتضح لدى الفرد من خالل أسـلوب حديثـه وتـصرفاته              : مفهوم الذات السلبي   •

 الخروج عن اللياقـة     أو الذكاء االجتماعي     صاحب المفهوم السلبي بعدم    ويتصفوطريقة سلوكه   

 مفهوم الذات السلبي يعتمـد علـى التقبـل          أن ويعتقد روجرز    . وعدم تقدير الذات   ،في التعامل 

 وقد يعطي الوالدان الحب للطفل إذا كان يسير بشكل مقبول في دراسته، وفـي هـذه              ،المشروط

 لذلك ينخفض مفهوم    وفقاً و ،ديمي جيد فقط   على أداء أكا   اً قائم اً مشروط اًالحالة يتلقى الطفل تقدير   

تنمـي   العوامـل التـي      أما اآلخرينل  ماالذات لديه ويشعر بالدونية عندما يقوم بأفعال مخيبة أل        

 التدليل  أو الزائد   اإلهمالالصحيحة سواء   ير  التربية غ و ، البدنية اإلعاقات: فهي مفهوم ذات سلبي  

 ).2003 ،الحربي(مشروط الحب ال، والبيئة المنزلية المتزمتة، والزائد
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  :أهمية مفهوم الذات. 8.1.2

  

  :للذات دور كبير في بناء الشخصية وتحديد السلوك، وتتركز أهمية مفهوم الذات في أنه
 وتكوين نفسي هام في فهم كثير من أنماط السلوك          ،يعد مفهوم الذات من أهم العناصر الشخصية       •

 علـى نـوع      سلبية، اعتمـاداً   أون عناصر ايجابية    نه يعتبر بناء متعدد األبعاد يتألف م      أو كما   

 ).1997 ،ود وحمديواد(اآلخرينملة التي يتلقاها الفرد من معاًال

  

  :أهمية مفهوم الذات في النقاط التالية) 1998(ويحدد قاسم

 
 إلـى فراد يعزون نتائج أعمـالهم       األ أن فشله حيث    أوأسباب نجاح الفرد    في تفسير   للذات دور    •

 ويختار الفرد هذا    ،كسةمعاً أسباب خارجية مثل الظروف ال     إلى أو ،تعلق بقدراتهم أسباب داخلية ت  

  . بالفرد نفسهأو لعوامل تتعلق بالموقف نفسه تبعاً ذلك أوالنوع من األسباب 

•   ه لمفهوم الذات دور  التوقعات التـي يحملهـا      أن إذ ،في تحديد توقعات الفرد حول المستقبل     ام 

يشكل مفهوم الذات الطريقة التي يفسر فيها        و .ة تضمن تحقيقها بالواقع   الفرد تدفعه للسلوك بطريق   

 .الفرد ما يحدث له

 
 فتؤكـد الدراسـات     ، على مدى التوافق والصحة النفـسية للفـرد        اماه يعد مفهوم الذات مؤشراً    •

عـن   ينشأء التوافق   ون س أ و ، بين مفهوم الذات والتوافق النفسي     المتبادلةوالبحوث على العالقة    

  .ك تهديد الذاتإدرا
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  اإلنترنت 2.2

  

  :ةـمقدم 1.2.2

  

 ، للشر أوستخدم للخير   ت أيضا سالح ذو حدين      ا ولكنه ، وحديث المجالس  ، هي ثورة العصر   اإلنترنت

 فخير   خيراً ت إذا كان  ، يتبع لنوايا المستخدم   ا استخدامه ، من وسائل اإلعالم األخرى    ركثيال حال   احاله

ها غزير وهي مصدر لخير وعلـم       ؤ خدمة منافعها جمة وعطا    نترنتاإل خدمة   ، فشر  شراً توإذا كان 

  وفي الوقت نفسه قد تكون مصدر شر عظيم لمن أصر علـى سـوء اسـتخدامها                ،ومعرفة وهداية 

 وسرعة االتصال طوال اليـوم فقـد ازداد         إمكانية من مزايا في     لإلنترنتولما   ).2010 ،لغامديا(

ومـن  .  المعلومات المتاحة على الشبكة    ية وكيف يةئل في كم   خاصة مع النمو الها    ااالهتمام باستخدامه 

  أي مراجعـة   إلـى  ال تخضع المواد المنشورة      إذ ، ثمة حرية كبيرة فيما ينشر الكترونياً      أخرىجهة  

)Flud, 1998.(  

 سرعة نموها من حيـث عـدد المـستخدمين    ، وخطورتهااإلنترنتمن المؤشرات الدالة على أهمية      

 امـاً  ع)38(إلى ففي حين احتاج المذياع ، نمو في وسائل االتصال األخرىبالمقارنة مع ما حدث من 

 تـضاعف   ، لبلوغ العدد نفـسه    مااع) 13(إلى واحتاج التلفاز    ،مليون) 50(إلىليصل عدد مستخدميه    

مليون مستخدم  ) 70( وذلك من  ،مرة خالل عشر سنوات فقط    ) 18(  أكثر من  اإلنترنتعدد مستخدمي   

 مـن   لإلنترنت أي انه يوجد مستخدم      ، )2007 (مليون في عام   ) 1300(  حوالي إلى) 1997( عام

وفي المستوى العربي ارتفـع عـدد مـستخدمي          .بين كل خمسة أشخاص من سكان المعمورة أالن       

 أي بنـسبة  ) 2007( مليـون فـي عـام      )29(  حوالي إلى) 1997( ألف عام ) 600(  من اإلنترنت

 في  اإلنترنت عدد مستخدمي    أن وهذا يعني    ، نسمة مليون) 330( من مجموع السكان البالغ   %) 8,7(
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 وهو يمثل نسبة مـن أعلـى النـسب فـي            ،مرة خالل عشر سنوات    ) 50( العالم العربي تضاعف  

 .)2008 ،حمد(العالم

  
  :اإلنترنتتعريف  2.2.2

  

  : نذكر منهالشبكة اإلنترنتهناك تعريفات مختلفة 

  
 مكونة من شبكات حواسـيب      ،صاالت الكترونية  عبارة عن شبكة ات    ا بأنه  الذي يعرفها  )2008( حمد

البريـد  :  تقوم بنقل المعلومات وتقديم الخـدمات بعـدة طـرق مثـل            ،وتجهيزات ممتدة عبر العالم   

 أنهـا ) 2005( الزعبي وآخـرون   اويعرفه.  ونقل الملفات  ،)الدردشة(ني   والتخاطب اآل  ،االلكتروني

ضها من اجل تبادل المعلومـات أي أنهـا         شبكة عالمية تربط الحواسيب المنفصلة والشبكات مع بع       

شبكة معلومات تتكون من عـدد هائـل         بأنها) 2003(ي  واويعرفها سعادة والسرط    .شبكة الشبكات 

 مـن الحواسـيب الشخـصية        بدءاً ،من الحواسيب مختلفة األنواع واألحجام والمنتشرة حول العالم       

وتوكـول الـتحكم باإلرسـال    بالحواسيب العمالقة يتم الربط بينها من خالل بروانتهاء(Internet 

Protocol)      والبروتوكول هو أسلوب التخاطب بـين أجهـزة        .  مما ينتج عنه قاعدة بيانات ضخمة

 عبارة عن خطوط اتصال تلف الكرة األرضـية مـن            أنها )2003( يووالسرطاسعادة  . الكمبيوتر

ـ  ، وتقوم بتحقيق االتصال بين ماليين الكمبيوترات      ،جميع الجهات  ت الـشبكة ونمـت فـي        ترعرع

 أنهـا ) 2002(حجازي  ا  ويعرفه.  عم من دافعي الضرائب األمريكيين    الواليات المتحدة األمريكية بد   

ـ ،ليـة اآل لعدد من شـبكات الحاسـبات   نيةاوتعتوصيالت  ـ ي  وه  Inter) مـن كلمتـين  ة مكون

Connection)و (Net Work) الشبكات مربوطة مع بعـضها الـبعض     مئات منأن وهذا يعني

 البعض بطريقة بسيطة وسهلة بحيـث تبـدو   بعضهاب تم توصيلها    ، مختلفة آليةكونة من حواسيب    وم
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بأنها ) 1999(ويعرفها مراياتي  . يختلف فنياً  بأنه األطراف أي من    إحساس قطعة واحدة دون     وكأنها

 مـا   معاً تشكل   شبكة حاسوبية تتكون من مجموعة من المعدات المعلوماتية متصلة مع بعضها بعضاً           

 يـشكل شـبكة      بعضاً  وان اتصال مجموعة من الشبكات المحلية مع بعضها        ،سمى بالشبكة المحلية  ي

  .)اإلنترنت( واسعة

        
  :اإلنترنتتعريفات خاصة بمصطلحات  3.2.2

  

ـ     إلى اإلنترنتمع دخول    ، وقـد عـرف      الكثيـر مـن المـصطلحات      ا عصرنا الحالي دخلت معه

  : نذكر منهانترنتبعض المصطلحات الخاصة باإل) 2002(حجازي

  
 الرسائل بين إرسال وتعني نظام (E-mail) واختصارها:Electronic Mail البريد االلكتروني .1

 . عبر الشبكةأجهزة الحاسوب المرتبطة الكترونياً

هـي مجموعـة مـن ماليـين المواقـع      :  )World wide web(ة العنكبوتية العالمية كالشب .2

 يـرى المعلومـات     أنمن المعلومات تتيح للمستخدم      شبكة   معاً تشكل   ،والصفحات على الشبكة  

 ويمكن الوصـول إليهـا مـن خـالل مجموعـة مـن روابـط الـنص                  ،والمصادر المتنوعة 

  .(Hyper Text)المتشعب

 وتحتوي علـى معلومـات   ،هي صفحة البداية لموقع الشبكة:)(Home Page المنزليةالصفحة  .3

 وتحتـوي علـى     ،اإلنترنـت على   وتصمم من جانب أي جهة ترغب بوجود موقع لها           ،خاصة

 وتضم مجموعة من الروابط المتـصلة مباشـرة بمواقـع           ، المحتويات الخاصة بالموقع   لاوجد

  .(Index-Htmil)  وتخزن عادة في ملف يسمى،أخرى
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هي عبارة عن أي ملف فردي مخزن على مقدم الشبكة ويمكـن   (Web Page):صفحة الويب .4

 .من خالله عرض عدد من الصفحات

  

  : مصطلحات اإلنترنت التالية)2009(يى وآخرونوعرف يح

 
 وهم األشخاص المسئولون عن تخزين المعلومات على شـكل  ):(Web Serverالمضيفون .1

 . الزبائن باستخدام برامج خاصة لهذا الغرضلاومتنصفحات ويجعلونها في 

 إلى يستخدم للوصول    ، الخاصة تماوالعالوهو سلسلة من األحرف      Url):(عنوان الصفحة    .2

  . ولهذا يسمى محدد موقع المصدر، الذي يحتوي على الصفحة المطلوبة،الحاسوب الخادم

 المعلومات على شبكة الويب من      إلىيمكن من خاللها الوصول     : )Browsers(المتصفحات .3

 ومتـصفح   ، (Netscape)نتسكيب: ومن أشهر المتصفحات   ،خالل برنامج يسمى المتصفح   

 ويقـوم المتـصفح   (Microsoft Internet Explorer)إكـسبلورر مايكروسوفت انترنت 

بقراءة صفحة المعلومات من مصدرها المحفوظة فيه على خادم الويـب وعرضـها علـى              

  .شاشة المستفيد الذي أرسل في طلب هذه الصفحة

ـ     :  )Search Engines(محركات البحث .4 ين واوهي خدمة تـساعد فـي البحـث عـن عن

 (Yahoo)محـرك : ة ومن هذه المحركـات   الصفحات التي تحتوي على المعلومات المطلوب     

 .(Google)ومحرك

  

  :مصطلحات انترنت أخرى نذكر منها) 2005(ويعرف الزعبي وآخرون

 
 يكون  اإلنترنت جملة في الوثيقة المعروضة على       أوهو كلمة   :)Hypertext(النص المترابط  .1

علـى هـذا     يد عند التأشير عليها وعند النقـر         إلى وتتميز بتحول مؤشر الفارة      ،تحتها خط 
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 في حواسيب   أو صفحة أخرى بموضوعات جديدة في نفس الحاسوب         إلىالنص يتم االنتقال    

 .أخرى على الشبكة

هي نقطة البداية التي تستخدم في تصفح الموقع حيث أنهـا  : )Home Page(الصفحة األم  .2

  . الصفحة األمإلى بحيث يمكن الوصول ،تحتوي على وصالت في الصفحات األخرى

هي الصفحة التي يختارها المستخدم من خـالل إعـدادات   :  )Start Page(ية صفحة البدا .3

  . اإلنترنتل صفحة تظهر لديه عند الربط مع أوالمتصفح لتكون 

 أووهو عبارة عن مجموعة من القواعد تستخدم لتبـادل المعلومـات            :  )Http( بروتوكول .4

 وعادة ما   ،نصوص الفائقة الصفحات بين الحواسيب والشبكات المختلفة من خالل استخدام ال        

 اإلنترنـت  متصفح   أن إلى    إشارة (http) صفحة المعلومات المطلوبة ب    أويبدأ عنوان وثيقة    

  .يستخدم هذا البروتوكول في إحضار وعرض الصفحة

 تستخدم في نقل الملفات بـين الحواسـيب          التي وهو مجموعة القواعد  : )(FTp بروتوكول .5

 عمليـة  أمـا  (Downloading )وب المـستخدم   حاسإلىحيث تسمى عملية نقل الملفات 

  .(Uploading) أخر تدعى إلى الملفات من جهاز المستخدم إرسال

هي لغة البرمجة المستخدمة في صـناعة صـفحات المعلومـات فـي             :  )HTML( لغة   .6

 أجزاء مختلفـة مـن      إلىامر لتفعيل النص الفائق لالنتقال      أو حيث تتميز باستخدام     اإلنترنت

 . صفحات أخرى في نفس الموقعأونفس الصفحة 

 
 Modulator De) وهـو اختـصار  : )Modem(المـوديم   ):2002(ويعرف أبو مغلي وآخرون

Modulator)            إشارات  إلى ويعني جهاز يقوم بتحويل البيانات الرقمية الصادرة من جهاز الحاسوب 

جراء االتصال عبر    وهو مهم إل   ،لجتهاامع حيث تقوم الخطوط الهاتفية بفهمها ومراجعتها و       ،متناظرة
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 ويسمى موائما عكـسيا ألنـه       ، حيث يتيح االتصال بين أجهزة الحاسوب عبر خط هاتفي         ،اإلنترنت

  . ويتوفر الموديم على شكل بطاقة داخل الحاسوب،يوائم بين اإلشارات التناظرية والرقمية والعكس

  

  :اإلنترنتتطور شبكة  4.2.2

  

فـي النقـاط    ) 1981(لغاية عـام    ) 1957(ن عام  م اإلنترنتتطور شبكة   ) 2009(يذكر ميغريه 

  :الستة التالية

  
 منذ ظهور الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيـادة          اإلنترنتلى لشبكة   وبدأت األصول األ   .1

 وال سـيما بعـد إطـالق        ، والشرقي بقيادة االتحاد السوفييتي سابقاً     األمريكيةالواليات المتحدة   

 إلـى  األمريكيـة  حيث اتجهت الحكومـة      ،)1957(عام  ) بوتنكس(المركبة السوفييتية المشهورة  

وكالة ( عن طريق تأسيس وكالة قومية أمريكية أسمتها       ،تطوير أبحاثها الخاصة في مجال الدفاع     

 Advance) : وهـي اختـصار  (ARPA)اروالمعروفة اختـصا ) مشروعات البحث المتقدمة

Research Projects Administration)   ـ ات معظـم الجا واستغلت في ذلـك خبـر ت امع

 . في هذا المجالاألمريكية

 التابعـة لـوزارة     (ARPA) من خالل وكالة   ن تمكن علماء األبحاث األمريكيي    )1969(عام في  .2

 من أربعـة حواسـيب وكـان        هاختباريبعضهم من خالل شبكة      ب  من االتصال  األمريكيةالدفاع  

تبـادل   من اجل    األمريكيةية  الهدف الرئيسي من هذه الشبكة يتمثل في خدمة الصناعات العسكر         

 . والمشاركة في الملفات الموجودة على الشبكةالمعلومات العسكرية السرية

 من بينها جامعـة     موقعاً ) 20( إلى حتى وصلت    (ARPA)تطورت شبكة ) 1971( في عام  و .3

 . للتكنولوجيا)مساشوستس(هارفارد ومعهد 
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 وفي نفس ،كشبكة بيانات دفاع (ARPA NET) شبكةتبنت الحكومة رسمياً) 1972( في عامو .4

  .األمريكيةت امع معظم الجاإلى )اربانت(الوقت وصل تكنولوجيا

  وظهرت شـبكات أخـرى مثـل        ،موقعا) 62( توسعت الشبكة كي تغطي   ) 1974(  في عام و  .5

وكـذلك   .(Computer Science Network) لـثالث كلمـات   اختـصاراً (CS NET)شبكة

  . وكانت ألهداف علمية وتعليمية(Because Its Time)  وهي اختصاراً(Bit Net)شبكة

 وقد انـضمت المزيـد مـن        ،موقع ) 200(  أكثر من  إلىانتشرت الشبكة   ) 1981(في عام    و .6

 .أنظمة تشغيل مختلفة إلى الشبكة الحواسيب التي تستعمل

 

 إلـى مـا يـسمى       )اربانـت (تم نقل القسم العسكري من      ) 1983(عام  انه في   ) 2004(ويذكر خير 

تم إنشاء شـبكة    ) 1989(في عام   ، و  أي تقسيم الشبكة إلى جزأين عسكري ومدني       (MilNet)ميلنت

 (National Science Foundation)  وهـي اختـصاراً  (Nsf Net)المؤسسة القوميـة للعلـوم  

 .لوصول إليهابا للجميع وسمحت

  

  :كالتالي) 1983(التطورات بعد عام: )2003(يوالسرطاو سعادة وقد وأورد

 
ـ    ، رسمياً األمريكية العسكرية   )بانتاالر(تم االستغناء عن شبكة    ) 1990( في عام  .1 ير و وتـم تط

 (Internet)اإلنترنـت  أو (International Network)شبكة اتصاالت دوليـة تحـت اسـم   

 . في البداية لتبادل المستندات المؤلفة من نصوص فقطاإلنترنتواستخدمت .  اآلنالمعروفة

 بحيث أصبحت مـستندات الويـب تتـضمن         ، (WWW) تم إطالق نظام  ) 1992( في عام و   .2

 .األلوان والرسوم واألصوات
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ل مـستعرض  أو Silicon Graphics)( أطلقت شركة سيليكون جرافيكس) 1993(في عام  و .3

 .ويب

) Netscape Communication)أصدرت شركة نتسكيب لالتـصاالت   ) 1994( في عام و  .4

 في جميـع أنحـاء   لإلنترنت  كبيراًوزعاً الذي أصبح م(Netscape Navegator)المستعرض 

  .العالم

ــام  و .5 ــي ع ــت  ) 1995(ف ــامج انترن ــة برن ــوفت المعروف ــركة مايكروس ــدرت ش أص

  .(Internet Explorer)إكسبلورر

والتي تـسمح باسـتخدام      . (Java)تم اختراع لغة برمجة جديدة تسمى جافا      ) 1996( في عام   و .6

 مائتي مليـون    إلى في العالم    اإلنترنتدمي  وصل عدد مستخ  ) 1999( في عام   ، و وسائط متعددة 

  .شخص

حيـث  )  مليـار دوالر   23 (اإلنترنت معدل اإلنفاق العام على شبكة       زاوتج) 2000( في عام    و .7

 مئـات الماليـين مـن األشـخاص         إلـى  مختلفة   غراضأل اإلنترنتوصلت أعداد مستخدمي    

  .رنتاإلنتيستخدمون عشرات الماليين من األجهزة الحاسوبية المربوطة ب

  
  :اإلنترنتقدمها تالخدمات التي . 5.2.2

  

  :ة في النقاط التالياإلنترنتقدمها تالخدمات التي  )2003(ي واسعادة والسرط لقد حدد

  
يستخدم إلرسال واستالم البريد االلكترونـي مـن أي شـخص            ) :E-mail(البريد االلكتروني  .1

 .تلك الرسائلكما يستخدم لربط الملفات المختلفة ب. اإلنترنتموجود على 
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تتيح إمكانية زيارة صفحات ومواقع الويب عبـر  ) : (World wide web  الوورد وايب ويب .2

 الحصول علـى نمـاذج      ، حجز تذاكر السفر   ، البحث عن المعلومات   ، من اجل التسوق   يناوالعن

  .األخرى األمور غير ذلك من الكثير الكثير جداًو ، سندات األسهم،ضريبة الدخل

 اإلنترنت من المواد المجانية التي يمكن تحميلها من         هناك الكثير جداً  ) : (Downloadsالتحميل .3

إمكانيـة  تتيحـان للمـستفيد     ) Ftp(وكل من الويب وخدمة أخرى تسمى     .  كمبيوتر المستفيد  إلى

  . كمبيوتره الشخصيإلىتحميل المواد وجلبها 

م الـذين يجمعهـم اهتمـام       تتيح للمستفيد مقابلة الناس من مختلف أنحاء العال        :(Chat)التخاطب .4

  .مشترك ومخاطبتهم مباشرة عن طريق الكتابة الفورية المتبادلة

تتيح إمكانية االشتراك في المناقشات الجارية حـول أي   :News groups)(مجموعات األخبار .5

  .موضوع مطروح للنقاش

  

  :فوائد اإلنترنت 6.2.2

  
 للتواصل بين   وفر مجاالً ت و ، والتجاري يالمجال االجتماع   عدة مجاالت أهمها      في تستخدم اإلنترنت 

، تنشيط التبادل التجـاري  وتسهل عملية ، المرئية، الصوتية،الكتابية: األشخاص بطرق مختلفة منها

 أعطت وفي نفس الوقت     ،العالمقدم لألفراد والشركات القدرة على التسوق من مناطق مختلفة في           وت

التعـاليم  نشر   و البحث والتعليم ، و نقل التقنية ، و همأصحاب الشركات القدرة على اإلعالن عن منتجات      

 .)2010 ،مفلح وآخرون(الدينية

 العالمية فور وقوعهـا بـصورة   األحداثمشاهدة   أن اإلنترنت تساعد على      )2002 ،حجازي(ويذكر

 قـراءة الـصحف اليوميـة       وف،   والتلفزيون والصح  اإلذاعة من تلك التي تبث عبر       وأفضل أسرع
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 نـوادي   ، والحصول على المعلومـات، وإنـشاء       واألسهم المال   أسواقمتابعة  و،  والمجالت اليومية 

  .نشر ثقافات الشعوب والدول وصحافة من خالل الشبكة

  
 :اإلنترنتسلبيات استخدام  7.2.2

  

  :كالتالي) 2010( لالنترنت سلبيات كثيرة وقد صنفها الغامدي

  
 ضـرر العيـون والعمـود       مثل ،تلإلنترن الناتجة عن االستخدام الطويل      :األضرار الصحية  •

   .الفقري والمفاصل واألعصاب وزيادة الوزن

 . وتسوق األفالم اإلباحية، فاضحة وتعرض صوراً،باآلدابهناك مواقع مخلة  :المواقع السيئة •

 االسـتفادة ممـا لـديها مـن         لةاوومح ، االرتباط بالشبكات األخرى   إن: فقدان سرية المعلومات   •

 وكـذلك اتـساع     ،في العالم المشاركة البينية فيما يملكونه من معلومات        أتاح للماليين    ،معلومات

 ، تخزين معلوماتهم الخاصة والشخـصية     إلى قيام بعض المستخدمين     إلىاستخدام الحاسوب أدى    

 . المعلومات الشخصية ميسراًإلى قد يجعل الوصول اإلنترنتوارتباط هذه األجهزة بشبكة 

إلى اإلدمان وقد    لفترات طويلة ربما يؤدي      لإلنترنت المستمر   االستخدام :اإلنترنتاإلدمان على    •

  أكثـر مرتبطـاً    أوسـاعة   ) 40(  يمضي المستخدم  نبأ اإلنترنت اإلدمان على    ونعرف الباحث 

شخص وقد رصـدت مظـاهر      ) 400( على   اإلنترنت وقد أجريت دراسة عن أثار       ،اإلنترنتب

الشعور بالحاجة  ، و  إثناء إغالق الخط   نترنتاإلاالنشغال في التفكير الشديد في      : اإلدمان وأهمها 

عدم القدرة على الـسيطرة     و ، في فترات أطول من اجل الشعور بالرضا       اإلنترنت استخدام   إلى

 بعض األشخاص يستيقظون منتصف الليل إللقاء       أن حيث ذكر    اإلنترنتفي الرغبة في استخدام     

 .نظرة عليه
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  :نترنت لإلسلبيات أخرى) 2010( وقد حدد مفلح وآخرون

 
 بأنه في حالة قلق وتوتر حين ينفصل الكمبيوتر عن          اإلنترنت حيث يشعر مستخدم  : التوتر الدائم  •

 كما انه في حالة ترقب      ، استخدامه إلى في حين يشعر بسعادة بالغة وراحة حين يعود          ،اإلنترنت

 فتـرات   إلـى  ويحتاج   ، وال يشعر بالوقت حين يكون على الشبكة       ،دائم لفترة االستخدام القادمة   

 . لإلقالع عن االستخدام تبوء بالفشلالتهاومح جميع أن كما ،أطول وأطول من االستخدام

 ،(Com Bat) هاؤهي عبارة عن ملفات ذاتية التـشغيل تنتهـي أسـما   : الفيروسات الحاسوبية •

 تقوم هذه الفيروسات بتكرار نفسها أي تتوالد بشكل مستمر فتقـضي           ،كبرامج التشغيل وملحقاتها  

 أو مسح بعض    إلى القرص الصلب مما يؤدي      أولى الحيز الموجود في الذاكرة الرئيسية       بذلك ع 

  . القرص الصلبأوكل البرامج الموجودة في الذاكرة الرئيسية 

 إرهاق العين وما يعرف باإلجهاد البصري       مثل: اإلنترنتاآلثار السلبية الصحية على مستخدمي       •

ذين يقضون ساعتين فـأكثر   األشخاص الأن كما  ،تروذلك بسبب اإلشعاعات المنبعثة من الكمبيو     

معرضين لإلصابة بأمراض العين التي منها مرض متالزمة الحاسـوب          ،  الحاسوب يومياً على  

التي من أعراضها الشعور بجفاف وتهيج العيون ويصاحبه حكة ودموع وصـعوبة            و ،البصرية

 الـصداع   إلى باإلضافة   ،فعالً اصغر مما هي عليه      أوفي التركيز والرؤيا ورؤية الحروف اكبر       

 .واإلرهاق

  
  
  
  
  
  



 35

  الدراسات السابقة 3.2

  
  : الدراسات العربية1.3.2

 
 طلبة وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى       اإلنترنتإدمان  "  بعنوان :)2010(العصيمي .1

 اإلنترنـت هدفت الدراسة لمعرفة العالقـة بـين إدمـان          "  الثانوية بمدينة الرياض   المرحلة

وتكـون مجتمـع      الثانوية في مدينة الرياض،    ةلمرحلاافق النفسي واالجتماعي لطالب     والتو

، طالباً) 350(العينة الثانوية في مدينة الرياض، وبلغ حجم        المرحلة طلبةالدراسة من جميع    

 وجـود عالقـة     :ا عدة نتائج أهمه   إلىواستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة       

ـ   اإلنترنتدرجة الكلية لمقياس اإلدمان على       بين ال  ة سالب ارتباطيه  لمقيـاس   ة والدرجة الكلي

 وغير المدمنين في أبعاد مقياس التوافق       اإلنترنتالتوافق النفسي، ووجود فروق بين مدمني       

 .النفسي واالجتماعي

تردد المراهقين على مقاهي اإلنترنت وعالقته ببعض المشكالت        "بعنوان  : )2010(الغامدي .2

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى     " ينة من طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة      النفسية لدى ع  

تردد فئة المراهقين على مقاهي اإلنترنت في مدينة مكة المكرمة ومجموعة من المتغيرات،             

منها العمر والجنس والصف الدراسي، واثر ذلك على بعض المشكالت النفـسية، اسـتخدم              

طالب في المرحلـة الثانويـة،   ) 300(، على عينة مقدارهاالباحث المنهج الوصفي التحليلي  

األولى لقياس المشكالت النفسية، واألخرى لقياس مدى تـردد المـراهقين           : واستخدم أداتين 

وجود فـروق ذات داللـة      : على مقاهي اإلنترنت ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها         

خاصة بمفهوم الذات تبعـاً لمتغيـر       إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول المشكالت ال       

 .الصف الدراسي، كذلك وجود فروق حول مفهوم الذات تتعلق في العمر 
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اآلثار الصحية واالجتماعية الستخدام االنترنت من وجهـة        " عنوانب :)2010(مفلح وآخرون  .3

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية، والـصحية، واالجتماعيـة،           " نظر المعلمين 

معلمـا  ) 360(وتكونت عينـة الدراسـة مـن     . دام االنترنت من وجهة نظر المعلمين     الستخ

ومعلمة، وقد قام الباحثون بتصميم أداة أعدة لهذا الغرض، وقد أظهرت النتائج وجود فروق              

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور في المجالين االجتماعي والنفـسي،             

تعزى لمتغير الجنس في درجة االستخدام اليومي لإلنترنـت،         وإلى وجود فروق ذات داللة      

 .لصالح المعلمين، واالستخدام الشهري لصالح المعلمات

واقع استخدام الطالب والطالبات لمقاهي اإلنترنت فـي        "بعنوان  : )2008(دويدي والعمري   .4

إلنترنـت  والتي هدفت إلى التعرف على اتجاهات استخدام الطلبة لمقاهي ا         " المدينة المنورة 

في المدينة المنورة، تم استخدام المنهج المسحي بأحد صوره الوصفية، وتمثلت أداة الدراسة             

في مقياس لقياس سمات وخصائص مرتادي مقاهي اإلنترنت، وتوصلت الدراسة إلى عـدة             

نتائج أهمها وجود فروق لصالح الذكور في ارتياد مقاهي اإلنترنت وعدد الزيارات وعـدد              

 . يقضونها في المقاهيالساعات التي

اتجاهات طلبة الصف األول ثانوي نحو استخدام اإلنترنـت فـي           " بعنوان   :)2006(عساف .5

اتجاهات طلبة الصف األول ثانوي نحـو        هدفت الدراسة إلى التعرف على    " العملية التعليمية 

الفرع الجنس، والمستوى المعيشي، و   : استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية تبعاً لمتغيرات      

) 1000(تكونت عينـة الدراسـة مـن      . األكاديمي، والخبرات السابقة في استخدام اإلنترنت     

وتم اختيار العينـة العنقوديـة      . طالب وطالبة من طلبة الصف األول ثانوي العلمي واألدبي        

إن اتجاهات الطلبة نحو استخدام     : العشوائية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها       

ت كانت متوسطة، وال يوجد فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس، وان اتجاهـات              اإلنترن
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الفرع العلمي كانت أكثر ايجابية من اتجاهات الفرع األدبي ، وإلى وجود فروق دالة لصالح               

 .الطلبة األكثر خبره في التعامل مع اإلنترنت

عة البحرين، هدفت الدراسة     بعنوان دوافع استخدام اإلنترنت لدى طلبة جام       :)2004(منصور .6

 ) 330 (لمعرفة دوافع استخدام اإلنترنت لدى طلبة جامعة البحرين، وتكونت العينـة مـن            

 سـتخدام ال لواأل الـدافع    أن :أهمهـا  عدد من النتائج     إلىوتوصلت الدراسة   .  وطالبة طالباً

قـات   ثـم تكـوين عال     ،عة والترويح ت طلب المعرفة، يلي ذلك الم      هو  لدى الطلبة  اإلنترنت

تعزى وليست هناك فروق     اإلنترنتلمتغير مدة استخدام    تعزى  وهناك فروق دالة    . اجتماعية

 .لمتغير الجنس

 هـدفت   " بوسائل االتـصال االلكترونـي     المصري المراهقعالقة  " بعنوان   :)2003(فوزي .7

 واعتمدت  . المصري بوسائل االتصال االلكترونية    المراهق التعرف على عالقة     إلىالدراسة  

 مفحوصاً من الجنـسين،   ) 400 ( عشوائية تكونت من    حيث تم اختيار عينة    ،المسحيهج  المن

 من اإلنترنت معدل استخدام شبكة     أن :وتوصلت النتائج إلى   ،سنة ) 18 -12(  بين أعمارهم

 .ووجود فروق لصالح الذكور في مدة االستخدام ،فئة االستخدام المتوسط

، " على طلبة الجامعات المـصرية     لإلنترنت يةاألخالقالمخاطر  " حول   :)2003( عبد الغني  .8

 هدفت الدراسة للتعرف على المخاطر األخالقية لإلنترنت على طلبة الجامعات المـصرية،           

 والجامعـة   واألزهـر  القاهرة والمنـصورة     تمعا من جا   طالب وطالبة  )400(شملت العينة 

يه يحتل المركز األول    أن الترف  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها      . بالقاهرة األمريكية

 . ثم الثقافة ثم الرياضةفي المواقع التي يتصفحها الشباب
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  : الدراسات األجنبية2.3.2

  
العالقة بين استخدام المراهقين للفيس بوك " بعنوان : (Aydin, et all, 2011)ايدن واخـرون   .1

دم الباحث المنهج    استخ ،وهدفت الدراسة لفحص اثر الفيس بوك على تقدير الذات        " وتقدير الذات 

إنـاث، وكـان عـدد      %) 39(ر و ذكـو %) 61( وتم اختيار العينة العشوائية بنـسبة      ،الوصفي

أنه يوجد فروق في تقدير     : الدراسة إلى عدة نتائج أهمها    توصلت  و ،)65(ناثواإل) 103(الذكور

صت الدراسة بان يعطى األشخاص ذوي تقـدير        أو و لمدة أطول، الذات لمن يستخدم الفيس بوك      

 .وك أطول على الفيس باًذات المتدني وقتال

 وتقدير الذات عند طلبـة المرحلـة   اإلنترنتاستخدام " بعنوان :(Johnson, 2011)جونسون  .2

 لألطفال مـن    اإلنترنتهدفت الدراسة للتعرف على مستوى و طبيعة استخدام         " لى االبتدائية واأل

دة المباريـات، والرسـائل     سنوات، وشملت الدراسة البريد االلكترونـي، ومـشاه       ) 8-6(عمر

طفالً أعمـارهم   ) 38(بلغت العينة . تالفورية، وزيارة المواقع في البيت والمدرسة واحترام الذا       

 إلـى يـؤدي   اً   مبكـر  اإلنترنت أن استخدام    أهمها نتائج عديدة     إلى توصلت الدراسة ،  )8-6(بين

 . اإلحساس بالذات

لكمبيـوتر والجـنس واالتجـاه نحـو     امفهوم الذات وقلـق  "  بعنوان :(Alaba, 2010)البا  .3

هدفت الدراسة لقياس تأثير قلق     " تكنولوجيا الكمبيوتر التفاعلي دراسة تنبؤية على مدرسي النيجر       

،  تم   اً نيجيري اًمدرس)454( بلغ حجم العينة   ،الكمبيوتر ومفهوم الذات على المدرسين من الجنسين      

 & Camber(م الذات مـن تطـوير  ول لقياس مفهواستخدام ثالث أدوات لجمع المعلومات األ

Silvester(               و يهدف المقياس لقياس أبعاد مفهوم الذات في المجـال األكـاديمي واالجتمـاعي 

مقياس االتجاه نحو تكنولوجيا الكمبيوتر ويتكون      : والثاني.  فقرة )23(والفسيولوجي  ويتكون من     
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ـ         . من إعداد الباحث    . فقرة )20(من                  وتر مـن إعـداد    والثالـث مقيـاس لقيـاس قلـق الكمبي

) Heinssen & Class & kniaht( .أن األشخاص االنطوائيين لـديهم   إلىوتوصلت النتائج 

مستوى أعلى من قلق الكمبيوتر ومستوى أدنى من مفهوم الـذات وال توجـد فـروق لـصالح                  

 . الجنسين في مستوى مفهوم الذات

مفهوم التفاعل االجتماعي عنـد  " بعنوان :) ,2008Valkenburg & Peter(فالكنبرج وبيتر .4

 هذه الدراسة على عينة من المراهقين الهولنديين في المرحلة          أجريت " اإلنترنتالمراهقين على   

 المراهقين الذين يعانون من الشعور بالوحدة       أن وافترض الباحثان    ،سنة) 17-10(العمرية من   

  هويتهم بدرجة أكثر من غيرهم، وطرحإلثبات اإلنترنت غالباً ما يستخدمون يوالقلق االجتماع

  ،الـذكور واإلنـاث    أي مدى يمكن أن يكون هناك فروق بينإلىالباحثان سؤاالً بحثياً تمثل في 

والقلـق مـن التفاعـل      ر بالوحـدة     أن الشعو  أهمهاوأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج       

 مـع  اإلنترنـت إفصاح المراهقين عن ذاتهم على  ىعل االجتماعي لدى أفراد العينة كان مؤشراً

ة والقلق مـن التفاعـل   اإلناث أعلى في مستوى الشعور بالوحد األشخاص اآلخرين، واتضح أن

 ثبات هويتهم لآلخرين مـن ضح فروق بين الذكور واإلناث في إالذكور، ولم يت ناالجتماعي ع

 .اإلنترنتخالل 

 
 اإلنترنـت  والهواتـف وشـبكة   اآلليالحاسب "وان  بعن:(kruate, et al, 2006) وآخرونكروات .5

 ،مـستخدماً ) 265(وشملتأسرة  )93(وقد تكونت عينة الدراسة من " المعلوماتاتكنولوجياستئناس "

استبانه، ومقابالت بيتيه، : ، وتكونت أداة الدراسة من ثالثة أقسام )وبتسبربورغ بنسلفانياً (في مدينتي

وجود فروق لصالح المراهقين فـي      : اسة إلى عدة نتائج أهمها    وتوصلت الدر . واختبار قبلي وبعدي  

وكذلك  مدة استخدام اإلنترنت، وان الراشدين أكثر محافظة على العالقات االجتماعية داخل األسرة،           
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االجتماعيـة داخـل     تقليل في العالقـات إلى اإلنترنتبالنسبة لإلناث، ويؤدي زيادة استخدام  الحال

 . من الرجاللإلنترنت بالعزلة عند استخدامهن اساًاألسرة، واإلناث أقل إحس

مشاهدة التلفزيون والعاب الكمبيوتر واستخدام اإلنترنـت ونقـد الـذات    "بعنوان: (Den, 2004)دن .6

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مـشاهدة        "  المدارس الثانوية  استيقاظ أطفال ووقت النوم وعند    

م اإلنترنت في غرف نوم الشباب ووقت النـوم  واالسـتيقاظ،            التلفزيون والعاب الكمبيوتر واستخدا   

 ، قاموا باإلجابة  )فالندرز وبلجيكا  (مدرسة، من مدارس  ) 15(طالباً وطالبة من    ) 2546(بلغت العينة   

 المـدارس    إلـى   حول معدل وقت النوم واالستيقاظ في أيام األسبوع التي يذهبون فيها           على استبانه 

شاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيـوتر، وكانـت النتـائج أن اسـتخدام             وأسئلة حول م   ،وأيام العطل 

اإلنترنت والكمبيوتر في غرف النوم يجعل األطفال يذهبون متأخراً إلى النوم وبالتالي إلى المدرسة              

 .ويعانون من التعب واإلرهاق في أيام األسبوع العادية وأيام العطل الرسمية

االتجاه نحو اإلنترنـت فـي   "حول  : (Hong, Ridzuan & Kuek, 2003)ج وزمياله نهو .7

، ممن يدرسون في خمس كليـات        جامعياً طالباً) 88(  من ة مكون ة على عين  قاموا بدراسة " التعليم

 اإلنترنـت عة بنود لقياس اتجاهـاتهم نحـو        ب من س   مكوناً في جامعة ماليزيا، مستخدمين مقياساً    

 في التعليم ولم تظهر فـروق       اإلنترنتتخدام   وجود اتجاه ايجابي نحو اس     ينبفت. تعليمية كوسيلة

فـي حـين    . في هذا االتجاه بين الجنسين، وال بين المرتفعين والمنخفضين في المعدل التراكمي           

 والعلـوم   الهندسـة  يرتفع االتجاه لدى طلبـة كليتـي         إذ،  الكلية بنوع   ترتبطكانت هناك فروق    

 .لبشريةا التنمية عنه لدى طلبة كلية دالة بصوره ةجيالتكنولو

االتجاه نحو اإلنترنت وقلق الحاسـب  " حول :(Durndell & Haag, 2002 )دورندل وهاج  .8

ـ    من طلبة الجامعـات   ) 150( قوامها ة في رومانيا على عين    أجريت" اآللي  ان ، واسـتخدم الباحث

والثالث لالتجـاه    ،اآللي لقلق الحاسوب     وأخر ،اآللي في استخدام الحاسب     الذاتية للفاعلية مقياساً
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ـ  ة فعالي أكثر الذكور   أن : الدراسة عدة نتائج أهمها    وأظهرت. اإلنترنتنحو     واقـل قلقـاً    ة ذاتي

 لـساعات   اإلنترنت يستخدمون    أنهم كما. باإلناث ة مقارن ة ايجابي أكثر اإلنترنتواتجاهاتهم نحو   

 .اإلناث لدى منها أطول

 الجامعـة  نحـو   اتجاهات طلبـة "  حول:Samuel Ebersole,  2000 )( صامويل ابيرسول .9

والكيفيـة   ،اإلنترنـت  نحو ة الجامعةطلب من  التعرف على نظرة عينةىالدراسة إل هدفت" اإلنترنت

الجديدة فـي الـسياق التعليمـي ،     ةلهذه الوسيلهم علي استخدامهم ؤ اتجاهاتهم وآرافيهاالتي تؤثر 

يـوتر كمـا شـملت    أخرى تم توزيعها عبر الكمب واعتمدت على صحيفة استقصاء تقليدية وصحيفة

وتوصلت الدراسـة  . موقع ) 500( وبلغ عددهاالطلبةالتي زارها   لمضمون المواقعالدراسة تحليالً

 يتمثل فـي البحـث   اإلنترنتاستخدام   من األول ذكروا أن هدفهمالطلبةأن : أهمها  إلي عدة نتائج

   . الترفيه والتسليةوالدراسة  ويليها

 ة مؤلفة على عين"متطورة ة اجتماعية بوصفه ظاهرتاإلنترن" حول (Row 2000): رو .10

من المشاركين يستخدمون ) %55(أن فما فوق، ووجدت ةسن) 18( بعمر بالغاًشخصاً) 4113(من

 نتائج وأشارت. اإلنترنت على ياًأسبوع فأكثرساعات ) 5(منهم كانوا يقضون%) 36( وان،اإلنترنت

%) 25( منأكثروان ، مع العائلة واألصدقاء اقل  يقضون وقتاًأصبحوا األشخاص هؤالء أن الدراسة

 النشغالهم باالتصاالت والتفاعالت التي ذلك واالجتماعية ةاألنشط نقص في إلى أشاروا منهم قد 

  .اإلنترنتيقومون بها على 

اتجاهات طلبة الجامعة نحو االسـتخدام  " حول ): Duggan, at all, 1999(وآخرون دوجان .11

 نحـو االسـتخدام التعليمـي    الجامعة للكشف عن اتجاهات طلبة      هدفت الدراسة " التعليمي لإلنترنت   

 طالباً )188(عينة تشمل  على بنداً )18(لهذا الغرض ومكون من   اعد  وذلك بتطبيق مقياس     لإلنترنت
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ولـم توجـد     ،لإلنترنتوجود اتجاهات تفضيلية نحو االستخدام التعليمي       النتائج  ومن ابرز   ،  جامعياً

 .نسين في هذا االتجاهفروق بين الج

  
  

   تعليق على الدراسات السابقة4.2

  

 مختلفـة فـي     ةالدراسات السابقة التي ذكرت استخدمت في اغلبها عينات من مراحل عمري           •

وهدفت أما للتعرف على أثار اسـتخدام        ، وحملت الدراسات متغيرات مختلفة    ،بلدان مختلفة 

رنت، أو االتجاهات نحو اإلنترنت، ولكن      اإلنترنت الصحية والنفسية، أو مدى استخدام اإلنت      

لم يجد الباحث دراسات هدفت لقياس اثر االتجاه نحو اإلنترنت على مفهوم الذات، وهذا ما               

يميز الدراسة الراهنة التي حاولت التعرف على اتجاهات طلبـة المرحلـة الثانويـة نحـو                

باحث إن هذه الدراسـات     ومع ذلك يرى ال   استخدام اإلنترنت وعالقتها بمفهوم الذات لديهم،       

 .مناسبة كخلفية لموضوع دراسته الحالية

 
 مثــل دراســة اإلنترنــتتعلقــت بعــض الدراســات فــي دراســة نتــائج وتــأثيرات  •

حول إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي، ودراسة مفلح         )2010(العصيمي

نترنت مـن وجهـة نظـر       حول اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام اإل     ) 2010(وآخرون

 علـى التوافـق   احول اثر استخدام التكنولوجي)  ,2006Kruate(كرواتودراسة المعلمين، 

غيرات  وبعض المت  اإلنترنتلت بعض الدراسات موضوع العالقة بين استخدام        اوتنو .النفسي

حول عالقة المراهق المـصري بوسـائل االتـصال         ) 2003(مثل دراسة فوزي  األخرى،  
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حـول عالقـة اسـتخدام    ) Aydin, et all, 2011(ودراسة ايـدن وآخـرون  االلكتروني، 

 .المراهقين للفيس بوك وتقدير الذات

  

 وبعض المتغيرات مثل دراسة     اإلنترنت االتجاهات نحو     موضوع   لت بعض الدراسات  اوتن •

 .Dojan, et all(ني، ودراسـة دوجـان واخـر   )Hong& et all, 2003(ج وزمالئهنهو

 ).2006(، عساف)Samuel Ebersole, 2000(ل ابرسول، ودراسة صاموي)1999

  
  تقـدير الـذات مثـل دراسـة        أو الـذات  بمفهوم   اإلنترنتلت بعض الدراسات عالقة     اوتن •

 المرحلـة  وتقدير الـذات عنـد طلبـة    اإلنترنتحول استخدام ) Jonson, 2011(جونسون

هوم الذات، ودراسة حول قلق الكمبيوتر ومف) Alaba, 2010(لى، ودراسة الباواالبتدائية األ

 اإلنترنـت حول التفاعل االجتماعي على ) Valkenburg& Peter, 2008(فالكنبرج وبيتر

 . ونقد الذاتاإلنترنتحول استخدام ) Den, 2004(ومفهوم الذات، ودراسة دن

  
 ,ROW(دراسـة رو  عن الدراسات الـسابقة مثـل   اً مختلفتاًلت بعض الدراسات أهدافاوتن •

، )2010( متطـورة، ودراسـة الغامـدي      ة اجتماعي ةبوصفه ظاهر  اإلنترنت حول   )2000

  .اإلنترنتحول تردد المراهقين والطلبة على مقاهي ) 2008(ودويدي والعمري

 
  : عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة5.2

  

 الدراسة حيث أنها أجريت علـى طلبـة المرحلـة           اتفقت الدراسة الحالية من حيث مجتمع      •

دويـودي والعمـري،    (،  )2010الغامـدي،   ( ، )2010العصيمي،  : ( اتس مع درا  الثانوية
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 ,Aydin, 2011( ،)Valkenburg& Peter, 2008(،)Den(، )2006(، عساف)2008

2004.( 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تناولها موضـوع االتجاهـات نحـو                •

 & Alaba, 2010( ،)Hong, Ridzuan(، )2006(عـساف : اإلنترنت مثـل دراسـات  

Kuek, 2003( ،)Durndell &Haag, 2002) (Kirkup & Hodgson, 2001( ،

)Samuel Ebersole, 2000( ،)Dogan et al, 1999.( 

 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها مفهوم الذات  و تقدير الـذات مثـل                  •

، )Johnson, 2010( ،)Valkenburg & Peter, 2008( ،)Alaba, 2010: (دراسـات 

)Den, 2004    .( 

               

واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من حيث موضوع الدراسة واالختالف معها في              •

، منـصور ( ،)2010مفلـح وآخـرون،     :(دراسـات  مثل     وهدف الدراسة   مجتمع الدراسة 

 ).,Kruate 2006(، )2003عبد الغني، ( ،)2003، فوزي( ،)2004
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  واإلجراءاتالطريقة 

  
 العالقة بين اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو           إلى تهدف هذه الدراسة التعرف     

 لإلجـراءات والمـنهج    ويتناول هذا الفصل وصـفاً   ، وعالقته بمفهوم الذات لديهم    اإلنترنتاستخدام  

ها والتحقق  ئدمة وكيفية بنا  المستخدم في هذه الدراسة من حيث مجتمع الدراسة والعينة واألداة المستخ          

 .من صدقها وثباتها وعملية تطبيق الدراسة الميدانية وأسلوب المعالجة اإلحصائية

  
  منهج الدراسة  1.3

  

 يكون على علـم     عندما الستخدام األسلوب الوصفي     أعلى أن الباحث يلج    )2006(يشير عبد الهادي  

 لكـن   ،فر المعرفة بها من خالل بحوث سابقة       لتو بأبعاد أو جوانب الظاهرة التي يريد دراستها نظراً       

الباحث يريد التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر ظاهرة موضوع الدراسة تفيـد فـي                

 حرص  ، وبعد االطالع على الدراسات السابقة ودراسة مختلف جوانب البحث         ،تحقيق فهم أفضل لها   

 الخاصـة   البيانـات لحـصول علـى     المنهج الوصفي بأحد صوره المسحية ل     الباحث على استخدام    

وهو يعمل علـى وصـف      .  لطبيعة هذه الدراسة   مةئمال أكثر المناهج    ألنهبموضوع الدراسة وذلك    

 وتـصنيف هـذه     ، وجمع البيانات عنها   ،ما هو كائن   أو وصف    ،الحقائق المتعلقة بالموقف كما هي    

من اجل الوصول إلـى فهـم       البيانات وتنظيمها والتعبير عنها باألرقام وتفسيرها بالشكل المطلوب         

ومن ثم التوصل إلى العالقة الرابطـة بـين متغيـرات            ،ة بين الظاهرة وغيرها من الظواهر     العالق

  .الدراسة
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  مجتمع الدراسة 2.3

  

  .)10859(ن والبالغ عددهمتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جني

  
  عينة الدراسة 3.3

  

تم اختيار العينة   اناث، و ) 203(ذكور، و ) 166(طالباً وطالبة، منهم  ) 369(سة من تكونت عينة الدرا  

 حيث أنها تعتبر من العينات المناسبة لمثل هذه الدراسة حيـث تـم تقـسيم المجتمـع إلـى                   الطبقية

 Proportional( واستخدام التوزيع المتناسب تسمى طبقات(Subpopulations)مجتمعات جزئية

Allocation (   كانت مفردات كل طبقة متجانسة بالنسبة للخـصائص المطلـوب دراسـتها            بحيث 

 وتكون نسبة مفردات كل طبقة في العينة مساوية لنسبة مفردات نفس الطبقة في مجتمـع الدراسـة،                

اختيار العينة و .(Neyman Allocati)فقد تم استخدام توزيع نيمان) 2005(كما ورد في الرفاعي 

بعد  (Uma Sekaram)  كما حددها الباحث اوماسيكاراندرجة الدقةمستوى المعنوية وبناء على 

 . في ضـوء متغيـرات الدراسـة       ةأن تم تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم الديمغرافي        

 ،الجـنس : من كل طبقة  %) 3.39(وقد تم التقسيم السابق باختيار نسبة      ،)157ص) (2005(الرفاعي

  . والصف، والتخصص األكاديمي

 مـن عينـة     )%45(، ويظهـر أن     الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 1.3(دول  يبين الج و

 توزيع أفراد عينة الدراسة حـسب متغيـر          ويبين الجدول  .اإلناث من   )%55(،  الذكورالدراسة من   

مـن  ) %48.2(، في حين كانت نسبة  أول ثانوي عينة  ال من   )%51.8 (، ويظهر أن  الصف الدراسي 

، ويظهـر   التخصص األكاديمي دول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير        ويبين الج . الثاني ثانوي 

ويبين أيضاً  . تجاري%)15.2(أدبي، ونسبة   ) %63.1 (في حين كانت نسبة   علمي،   )%21.7(أن  
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 ونـسبة   ال يستخدمون اإلنترنـت،    )%48  (ويظهر أن نسبة  ساعات استخدام اإلنترنت،      عدد متغير

 .يستخدم سـاعتين فـأكثر يوميـاً      %) 17.3(ي اليوم، ونسبة    يستخدم أقل من ساعتين ف     )34.7%(

  .يوضح ذلك) 1.3( جدولوال

  
  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 

 النسبة المئوية  العدد  المستوى   المتغير

  الجنس 45.0 166  ذكر

 55.0 203  أنثى

  الصف الدراسي 51.8 191  أول ثانوي

 48.2 178  ثاني ثانوي

 21.7 80  علمي 

 63.1 233  أدبي

  التخصص األكاديمي

 15.2 56  تجاري

 48.0 177  ال استخدم اإلنترنت مطلقاً

 34.7 128  اقل من ساعتين يومياً

 اليومي االستخدامساعات عدد 

  لإلنترنت

 17.3 64  ساعتين فأكثر يومياً

 

   أدوات الدراسة4.3

  
  : يلياستخدم الباحث أداتين للبحث كما



 49

المطبق على المجتمع الفلـسطيني فـي رسـالة         ).2007(من إعداد حمدان  : مقياس مفهوم الذات   •

مستوى تقدير الذات وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة القدس ملحق           : ماجستير بعنوان 

 .)1.3( رقم

اسـتخدامه  الذي تم   ) 2010(المستخدم من قبل الغامدي   : لإلنترنتمقياس استخدامات المراهقين     •

 وعالقته ببعض المـشكالت     اإلنترنتتردد المراهقين على مقاهي     : في رسالة ماجستير بعنوان   

مـدي  وبمـا أن الغا   ). 2.3(المرحلة الثانوية بمكة المكرمة، ملحـق     طلبة  النفسية لدى عينة من     

 قـام  ، وعلى المجتمـع الـسعودي    اإلنترنتلمراهقين على مقاهي    استخدم المقياس لقياس تردد ا    

  . في المجتمع الفلسطينيلإلنترنتباحث بتطوير المقياس ليقيس اتجاهات استخدام المراهقين ال

  

   صدق األداة5.3

  

 بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضـها            ةستبانإلقام الباحث بتصميم ا   

بـدوا بعـض    أ من ذوي االختصاص والخبرة، والـذين        )3.3(  ملحق على مجموعة من المحكمين   

  .)4.3(، ملحق بصورتها النهائيةستبانهالمالحظات حولها، ووفق هذه المالحظات تم إخراج ال

لفقـرات   "بيرسـون "من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتبـاط              و

ت واتضح وجود داللة إحصائية فـي جميـع فقـرا         ،   لكل مقياس  ستبانة مع الدرجة الكلية لألداة    إلا

  .يوضحان ذلك) 3.3(و) 2.3(والجداول .  بين الفقراتاً داخلياتساقاًستبانة ويدل على أن هناك إلا
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  ت مفهوم الذاتلمصفوفة ارتباط فقرا) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  

 الداللة اإلحصائية Rقيمة قم الر الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم 
1  0.134** 0.010 10  0.435**0.000 19  0.521**

 ٭0.000
2  0.454** 0.000 11  0.496**0.000 20  0.451**

 ٭0.000
3  -0.108-*0.038 12  0.439**0.000 21  0.460**

 ٭0.000
  ٭0.233 0.062  22 0.014-0.792-  13 0.445 -0.040-  4
5  0.363** 0.000 14  -0.002-0.968 23  0.426**

 ٭0.000
6  0.395** 0.000 15  0.427**0.000 24  0.323**

 ٭0.000
7  0.335** 0.000 16  0.454**0.000 25  0.442**

 ٭0.000
8  0.378** 0.000 17  0.460**0.000       
9  0.454** 0.000 18  0.437**0.000       

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  

اتجاهات طلبة ت لمصفوفة ارتباط فقرا) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

  .المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت

  

 الداللة اإلحصائية Rقيمة الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة الرقم  ةالدالة اإلحصائي Rقيمة الرقم 
 ٭0.000**0.669  19  0.000 **0.576  10  0.000**-0.365-  1
 ٭0.000**0.666  20  0.000**-0.343-  11  0.000 **0.433  2
 ٭0.000**0.437  21 0.025 *-0.117-  12  0.000 **0.671  3
 ٭0.000**0.648  22  0.000 **0.553  13 0.489 -0.036-  4
 ٭0.000**0.607  23 0.543 -0.032-  14  0.000 **0.557  5
 ٭0.000**0.470  24  0.000 **0.636  15  0.000 **0.533  6
 ٭0.000**0.576  25  0.000 **0.671  16  0.000 **0.459  7
 ٭0.000**0.466  26  0.000 **0.468  17 0.448 -0.040-  8
 ٭0.000**0.497  27  0.000 **0.611  18  0.000 **0.554  9

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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   ثبات أدوات الدراسة 6. 3

لمقياس  ثبات،قام الباحث من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل ال

من المبحوثين ) 30(، وذلك على عينة استطالعية من"كرونباخ الفا"الدراسة حسب معادلة الثبات 

التجاهات الطلبة ) 9038.(، وفهوم الذاتلم) 8159.(خارج عينة الدراسة، وكانت الدرجة الكلية 

  . أغراض الدراسة وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي ب،نحو استخدام اإلنترنت

  

   إجراءات الدراسة7.3

 
لقد حصل الباحث على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس إلي مديرية التربية والتعليم في جنين ،                 

ـ           ) 5.3(ملحق رقم    ، ملحـق   ةوكتاب من جامعة القدس موجه إلى مديرية التربية والتعليم في قباطي

 تم دخول مديريتي التربية والتعليم      ذلك، بعد   نيريتيلتسهيل مهمته في المدارس التابعة للمد     ) 6.3(رقم

 الجنس والـصف وتـوزيعهم       حسب الطلبة من أعداد المدارس و    ألالزمةوالحصول على المعلومات    

  .األكاديمي

وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قام الباحث بتطبيـق األداة علـى                 

  .أفراد عينة الدراسة
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   المعالجة اإلحصائية8.3

  

، وذلـك   ) معينـة  ها أرقاماً ؤإعطا( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        تاناي بعد جمع االستب  

 إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              تمهيداً

مت المعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخراج         ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة، وقد ت      البيانات وفقاً 

، )t-test) (ت(واختبار  ستبانة،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات اإل        

 Person(، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون   )One Way ANOVA(واختبـار التبـاين األحـادي    

Corelation(  ومعادلة الثبات كرونباخ ألفـا ،)Cronbach Alpha(    وذلـك باسـتخدام الـرزم ،

  ).SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  
    تمهيد1.4

  

 يها الباحث عن موضوع الدراسة وهو لنتائج الدراسة، التي توصل إلتضمن هذا الفصل عرضاًي

 وعالقته بمفهوم الذات اإلنترنتاتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام "

العينة على أداة الدراسة، وتحليل وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد " لديهم

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة . البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

  :الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  أقل ف2.33  منخفضة

  3.67-2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية
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  ئلة الدراسة نتائج أس2.4

  : األول نتائج السؤال 1.2.4

فـي   اإلنترنـت ما مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو اسـتخدام          : نص هذا السؤال على   

  محافظة جنين ؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات        عن هذا السؤال قام الباحث     لإلجابة 

عن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة        التي تعبر    إلستبانةا  فقرات أفراد عينة الدراسة على   

  ). ب.1.4(والجدول) أ.1.4(، كما هو مبين في الجدولاإلنترنتجنين نحو استخدام 

تجاهات طلبة الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): أ.1.4(جدول 

  .اإلنترنتفظة جنين نحو استخدام المرحلة الثانوية في محا

المتوسط  الـفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقدير

 عالية 0.904 4.27 .اعتقد أن اإلنترنت مصدر جيد للمعلومات  24

 عالية 0.884 4.11 .اإلنترنت يساعد الطلبة على طرح أفكار جديدة مفيدة  7

 عالية 0.915 4.06 .براتيعطيني اإلنترنت فرصه لتبادل الخ  26

 عالية 1.116 3.99 .اإلنترنت يشجع على تنمية الخيال العلمي  27

 عالية 1.041 3.97 .اإلنترنت يكسب الطالب معرفة مفيدة بثقافة اآلخرين  25

 متوسطة 1.216 3.66 .استخدام اإلنترنت يخفف من الشعور بالوحدة  19

 متوسطة 1.190 3.62 .استخدام اإلنترنت يجعلني اجتماعياً  20

 متوسطة 1.094 3.52 .استخدام اإلنترنت يخفف من الضغوط النفسية  15

 متوسطة 1.240 3.50 .استخدام اإلنترنت يجعلني أكثر حرية في التعبير عن ذاتي  3

 متوسطة 1.121 3.44 .أشعر بالراحة النفسية عند استخدام اإلنترنت  16
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تجاهات طلبة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة )1.4(تابع جدول 

  .اإلنترنتالمرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

  

المتوسط  الـفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقدير
 ةمتوسط 1.331 3.37 .سلبيات اإلنترنت أكثر من ايجابياته  4

 متوسطة 1.112 3.30 .استخدام اإلنترنت يزيد الثقة بالنفس  13

 متوسطة 1.081 3.24 .اقدر الشخص الذي يستخدم اإلنترنت  5

 متوسطة 1.373 3.20 .اإلنترنت مهم جداً بالنسبة لي  10

 متوسطة 1.243 3.15 .أفضل االختالط باألشخاص ذوي المعرفة باإلنترنت  23

 متوسطة 1.253 3.09 . استخدم اإلنترنتأنسى مشكالتي عندما  18

 متوسطة 1.296 3.01 .استخدام اإلنترنت مضيعة للوقت  8

 متوسطة 1.366 2.98 .أؤيد استخدام اإلنترنت لكافة أفراد األسرة  2

 متوسطة 1.128 2.91 .استخدام اإلنترنت يكسبني احترام اآلخرين  22

 متوسطة 1.298 2.78 .ن مهارات اإلنترنتمن شخص يتق) الزواج(أفضل االرتباط مستقبالً  6

 متوسطة 1.177 2.73 .أشعر بالضيق عندما اخرج من اإلنترنت  17

 متوسطة 1.464 2.66 .اإلنترنت غير مهم بالنسبة لي  1

 متوسطة 1.179 2.62 .أتردد قبل استخدامي اإلنترنت  14

 متوسطة 1.262 2.61 .أكثر من استخدام اإلنترنت  9

 متوسطة 1.309 2.60 .مل بدون انترنتالحياة أج  11

 متوسطة 1.125 2.46 .أشعر بالضيق عند استخدامي اإلنترنت  12

 متوسطة 1.333 2.35 .أفضل استخدام اإلنترنت من قضاء الوقت مع العائلة   21

 متوسطة 0.43718 3.1070  الـدرجـة الـكـليـة
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ابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات     يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحس        

 اإلنترنـت أفراد عينة الدراسة على اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام              

أن وهـذا يـدل علـى       ) 0.437(وانحراف معياري   ) 3.107 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    أن

  . جاءت بدرجة متوسطةاإلنترنتستخدام اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو ا

  
 جـاءت   ةفقر) 22(فقرات جاءت بدرجة عالية، و    ) 5(أن  ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       

على أعلى متوسـط    "  مصدر جيد للمعلومات     اإلنترنتاعتقد أن    "وحصلت الفقرة   . متوسطةبدرجة  

بمتوسـط   " طرح أفكار جديـدة مفيـدة         يساعد الطلبة على   اإلنترنت" ، يليها فقرة    )4.27(حسابي  

 أقلعلى  "  من قضاء الوقت مع العائلة       اإلنترنتأفضل استخدام    "وحصلت الفقرة   ). 4.11(حسابي  

د استخدامي        أشعر  "، يليها فقرة    )2.35(متوسط حسابي    بمتوسـط حـسابي    "  اإلنترنت  بالضيق عن

)2.46(.  

  
 : الثاني نتائج السؤال 2.2.4

  

  ؟ طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنينمستوى مفهوم الذات لدىما  :نص هذا السؤال على

  

 عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة 

 طلبة المرحلة مفهوم الذات لدىمستوى   عن االستبانة التي تعبر فقراتأفراد عينة الدراسة على

  . حافظة جنينالثانوية في م
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 مفهوم الذات لدىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : )أ.2.4(جدول 

  .طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

المتوسط  الـفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقدير
 عالية 0.831 4.35 .أشعر بأنني واثق من مظهري  6

 عالية 0.811 4.34 .أصر على مواجهة اآلخرين بجرأة  17

 عالية 0.806 4.33 .ينظر إلي اآلخرون باحترام  8

 عالية 0.838 4.32 .لدي ثقة عالية بنفسي  25

 عالية 0984. 4.29 .أحب االختالط باآلخرين  9

 عالية 0.872 4.25 .أتمتع  بوجودي مع اآلخرين  11

 عالية 0.827 4.24 .أنا ذو شخصية قوية  18

 عالية 0.879 4.24 .إنني قادر على أن ادع اآلخرين يعاملونني بلطف  20

  عالية 0.904 4.17 .حينما أكون في وسط مجموعة وأريد أن أقول شيئاً أقوله بدون تردد  12

 عالية 0.813 4.07 أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بها  23

 عالية 1.063 4.01 .اتصف بالسعادة  24

 عالية 0.887 3.96 أتمتع باللقاءات االجتماعية  21

 عالية 0.953 3.92 .عندما اعمل مع مجموعة فإنني أتحمل المسؤولية  5

 عالية 0.937 3.85 .احرص باستمرار على السيطرة في المواقف المختلفة  7

 عالية 0.977 3.81 .أحب أن أمارس تأثيري في المواقف االجتماعية  15

 عالية 0.944 3.79 .عر باألمان في المواقف االجتماعيةأش  16

 عالية 1.019 3.78 .أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من المشاهدين  19
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 مفهوم الذات لدىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة : )ب.2.4(جدول 

  . جنينطلبة المرحلة الثانوية في محافظة

ط  الـفقرات الرقم المتوس
 الحسابي

راف  االنح
 المعياري

ة  درج

 التقدير

 متوسطة 0.972 3.65 .اصف نفسي بأنني مبدع في المواقف االجتماعية  2

 متوسطة 1.272 2.97 .أشعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له نفوذ   10

 متوسطة 1.150 2.73 . في الحديث معهمعندما التقي مع اآلخرين ال أبادر أنا أوالً  1

 متوسطة 1.170 2.37 . أشعر بأنه أفضل مني غريباًحينما أقابل شخصاً  22

 منخفضة 1.162 2.14 .أشعر بأنني غير واثق من سلوكي االجتماعي  4

 منخفضة 1.146 2.11 .حينما أكون في مجموعة ال أقدم اقتراحات ايجابية  13

 منخفضة 1.312 2.08 اآلخرين عن  بعيداًأفضل دائما أن أكون وحيداً  3

  منخفضة 1.154 2.03 .ال امتلك القدرة على اتخاذ قرار  14

 متوسطة 0.30296 3.5071  الـدرجـة الـكـليـة

  
 عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات         الذي يعبر ) 2.4(يالحظ من الجدول  

 بة المرحلة الثانوية فـي محافظـة جنـين أن          طل مفهوم الذات لدى  مستوى  أفراد عينة الدراسة على     

أن مـستوى   وهذا يدل علـى     ) 0.302(وانحراف معياري   ) 3.50 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   

  .جاءت بدرجة متوسطة  طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنينمفهوم الذات لدى

  
) 4(و سـطة و بدرجـة مت   فقـرات ) 4(و جاءت بدرجة عالية،     فقرة) 17(أن  إلى  كما وتشير النتائج    

علـى أعلـى متوسـط      "   بأنني واثق من مظهري    أشعر "وحصلت الفقرة   . منخفضةفقرات بدرجة   

). 4.34(بمتوسـط حـسابي     " أصر على مواجهة اآلخرين بجـرأة       " ، يليها فقرة    )4.35(حسابي  
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   ،           )2.03( متوسط حـسابي     أقلعلى  "  ال امتلك القدرة على اتخاذ قرار        "وحصلت الفقرة   

  .)2.08(بمتوسط حسابي  "  عن اآلخرين بعيداًأفضل دائما أن أكون وحيداً" يليها فقرة 

  
  : الثالث  نتائج السؤال3.2.4

  الثانويـة  المرحلة في مستوى اتجاهات طلبة      إحصائياً دالةق  وهل توجد فر  : نص هذا السؤال على   

ال استخدم  (  االستخدام اليومي   لمتغير عدد ساعات   تعزى اإلنترنت نحو استخدام    في محافظة جنين  

  ؟) من ساعتين، ساعتين فأكثرأقل، مطلقاً

  : الصفرية التاليةالفرضيةلإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتحويله إلى 

  

  : األولىالفرضيةنتائج 

 اتجاهـات   متوسـطات في ) α ≤  0.05(  إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات 

عـدد سـاعات     لمتغيـر    تعـزى  ،اإلنترنتلثانوية في محافظة جنين نحو استخدام       طلبة المرحلة ا  

   ). من ساعتين، ساعتين يوميا فأكثرأقل، ال استخدم مطلقاً( لإلنترنتاالستخدام اليومي 

 عينـة الدراسـة     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       األولى الصفرية الفرضيةلفحص  و

 لمتغير ساعات   تعزى اإلنترنتة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام        اتجاهات طلبة المرحل   على

  .اإلنترنتاستخدام 

  

  

  

  

  

  



 61

اتجاهات في متوسطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):3.4(جدول 

  .اإلنترنت ساعات استخدام  عددير لمتغتعزى اإلنترنتطلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

  

ساعات استخدامك اليومي 

  لإلنترنت

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

 0.46650 2.9376 177  ال استخدم اإلنترنت مطلقاً

 0.33030 3.1725 128  أقل من ساعتين يومياً

 0.28908 3.4444 64  ساعتين فأكثر يومياً

  
اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظـة        في   ظاهرة وجود فروق    )3.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تم  ، ولمعرفة داللة الفروق   اإلنترنت ساعات استخدام     عدد  لمتغير تعزى اإلنترنتجنين نحو استخدام    

  : كما يظهر في الجدول التالي)one way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

في اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في  العينة أفراد الستجابة األحاديباين نتائج اختبار تحليل الت: )4.4(لجدو

  .اإلنترنتساعات استخدام عدد  لمتغير تعزى اإلنترنتمحافظة جنين نحو استخدام 

  "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 6.456 2 12.913  بين المجموعات

  366  57.423 داخل المجموعات

  368  70.335  المجموع

0.157  
  

41.151 

 
 ٭0000

  ).α ≤  0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة              *: 

 مـن مـستوى     أقلوهي  ) 0.000(ومستوى الداللة   ) 41.151( للدرجة الكلية    "ف"يالحظ أن قيمة    

 في اتجاهات طلبة المرحلـة الثانويـة فـي    إحصائياًق دالة أي أنه توجد فرو) α ≤  0.05(الداللة 

 رفضوبذلك تم    ،اإلنترنت ساعات استخدام     عدد  لمتغير تعزى اإلنترنتمحافظة جنين نحو استخدام     
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 ساعتين فأكثر يوميـاً،     اإلنترنت وكانت الفروق لصالح الذين يستخدمون       .األولى الصفرية   الفرضية

  .لجدول التالي يبين ذلكوا من ساعتين يومياً، أقلويليه 

  
 بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة البعديةللمقارنات ) LSD(نتائج اختبار ): 5.4(الجدول 

  .اإلنترنتحسب متغير ساعات استخدام 

  

  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات

٭0000 *-0.23481-  أقل من ساعتين يومياً   ال استخدم اإلنترنت مطلقاً 

٭0000 *-0.50680-  ساعتين فأكثر يومياً  

٭0000 *0.23481  ال استخدم اإلنترنت مطلقاً   أقل من ساعتين يومياً 

٭0000 *-0.27199-  ساعتين فأكثر يومياً  

٭0000 *0.50680  ال استخدم اإلنترنت مطلقاً   ساعتين فأكثر يومياً 

٭0000 *0.27199  أقل من ساعتين يومياً  

  ).α ≤  0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة *:      

  

  : الرابع نتائج السؤال . 4.2.4

  الثانويـة  المرحلة في مستوى اتجاهات طلبة      إحصائياً دالةق  وهل توجد فر  : نص هذا السؤال على   

    لمتغير الجنس؟تعزى اإلنترنت، نحو استخدام في محافظة جنين

  :التالية الصفرية الفرضية  إلىاحث بتحويلهلإلجابة على هذا السؤال قام الب
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  : الثانيةالفرضيةنتائج 

 اتجاهات طلبة  متوسطاتفي) α ≤  0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات 

   .الجنسعزى لمتغير ت ،اإلنترنتالمرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة    و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الثانية الصفرية الفرضيةلفحص  و

عـزى  ت اإلنترنتاتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام          عينة الدراسة على    

  .الجنسلمتغير 

  
حلة الثانوية تجاهات طلبة المر العينة الدراسة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):6.4(جدول 

  .الجنس لمتغير تعزى اإلنترنتفي محافظة جنين نحو استخدام 

  

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

1663.12740.40078  ذآر

2033.09030.46515 أنثى

367 0.810 0.418 

  
، )0.418(، ومستوى الداللة )0.810(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

 اإلنترنتاتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام أي أنه ال توجد فروق في 

  . الثانيةالفرضيةأي تم قبول . الجنس لمتغير تعزى

  
  : الخامس نتائج السؤال . 5.2.4

  الثانويـة  المرحلة في مستوى اتجاهات طلبة      حصائياًإ دالةق  وهل توجد فر  : نص هذا السؤال على   

أول ثـانوي، ثـاني     (  لمتغير الـصف الدراسـي     تعزى اإلنترنت، نحو استخدام    في محافظة جنين  

  ؟)ثانوي
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  :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتحويله إلى الفرضية الصفرية التالية 

  
  :الثالثة الفرضيةنتائج 

 اتجاهـات   متوسطاتفي ) α ≤  0.05( حصائية عند مستوى الداللة إداللةال توجد فروق ذات  "

  "الصف الدراسي لمتغير تعزى ،اإلنترنتطلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الثالثة الصفرية الفرضيةلفحص  و 

 اإلنترنـت ت طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام          اتجاها عينة الدراسة على     أفراد

  .الصف الدراسي لمتغير تعزى

  
 طلبة المرحلة الثانوية عينة الدراسة التجاهات أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):7.4(جدول 

  .الصف الدراسي لمتغير تعزى اإلنترنتفي محافظة جنين نحو استخدام 

  

لصف ا

  الدراسي

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

1913.14330.44553  أول ثانوي

1783.06800.42585  ثاني ثانوي

367  1.656 0.099 

  
، )0.099(، ومستوى الداللة )1.656(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام  في  دالةأي أنه ال توجد فروق

  .الثالثة الفرضية، أي تم قبول الصف الدراسي لمتغير تعزى اإلنترنت

  
  
  



 65

  : السادس نتائج السؤال . 6.2.4

  الثانويـة  المرحلة في مستوى اتجاهات طلبة      إحصائياً دالةق  وهل توجد فر  : نص هذا السؤال على   

علمـي، أدبـي،   (  لمتغير التخـصص األكـاديمي  تعزى اإلنترنت، نحو استخدام   في محافظة جنين  

  ؟)تجاري

  :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتحويله إلى الفرضية الصفرية التالية 

  

  :  الرابعةالفرضيةنتائج 

 اتجاهات طلبة  متوسطاتفي) α ≤  0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات 

  .التخصص األكاديمي لمتغير تعزى ،اإلنترنتالمرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

 عينـة الدراسـة     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الرابعة الصفرية الفرضيةلفحص  و

 لمتغيـر   تعـزى  ترنـت اإلناتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو اسـتخدام            على

  .التخصص األكاديمي

  
اتجاهات طلبة متوسطات ل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):8.4(جدول 

  .التخصص األكاديمي لمتغير تعزى اإلنترنتالمرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام 

  

  االنحراف المعياري  حسابيالمتوسط ال  العدد  التخصص األكاديمي

 0.40438 3.1602 80  علمي

 0.44072 3.0788 233  أدبي

 0.46415 3.1481 56  تجاري
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اتجاهات طلبة المرحلة الثانويـة فـي        في   ظاهرة عدم وجود فروق     )8.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تم  لة الفروق ، ولمعرفة دال  التخصص األكاديمي  لمتغير   تعزى اإلنترنتمحافظة جنين نحو استخدام     

  :التالي كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

 طلبة المرحلة الثانوية في تجاهاتعينة الدراسة ال أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )9.4(لجدو

  .التخصص األكاديميمحافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير 

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.253 2 0.506  بين المجموعات

  366  69.829  داخل المجموعات

  368  70.335  المجموع

0.191  

  

1.326 

 

0.267 

 

  

 مـن مـستوى     أكبر وهي   )0.267(ومستوى الداللة   ) 1.326( للدرجة الكلية    "ف"يالحظ أن قيمة    

 في اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية فـي  إحصائياًتوجد فروق دالة ال  أي أنه ) α ≤  0.05(الداللة 

 الفرضـية  قبول، وبذلك تم    التخصص األكاديمي  لمتغير   تعزى اإلنترنتمحافظة جنين نحو استخدام     

   .الرابعةالصفرية 

  
  : السابع نتائج السؤال . 7.2.4

 في )α ≤  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ل علىنص هذا السؤا

عدد  لمتغير   تعزى ،مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين          متوسطات

   ؟) من ساعتين، ساعتين فأكثرأقل، ال استخدم مطلقاً( ساعات االستخدام اليومي

  : التاليةالفرضيةيله إلى لإلجابة عن هذا السؤال تم تحو
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  :  الخامسةالفرضيةنتائج 

 مـستوى   متوسـطات في ) α ≤  0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات  "

ساعات االسـتخدام     عدد  لمتغير تعزى ،مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين        

  .)ن ساعتين، ساعتين فأكثر مأقل، ال استخدم مطلقاً"( لإلنترنتاليومي 

 عينة الدراسـة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الخامسة الصفرية الفرضيةلفحص  و

 سـاعات    عدد  لمتغير تعزى مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين          على

  .االستخدام اليومي لإلنترنت

مستوى في متوسطات  النحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية وا):10.4(جدول 

  .االستخدام اليومي لإلنترنت ساعات ر عدد لمتغيتعزى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  ساعات استخدامك اليومي لإلنترنت

 0.35691 3.4741 177  ت مطلقاًال استخدم اإلنترن

 0.23954 3.5316 128  أقل من ساعتين يومياً

 0.24192 3.5494 64  ساعتين فأكثر يومياً

  
مستوى مفهوم الذات لـدى       متوسطات  في ظاهرة عدم وجود فروق     )10.4(يالحظ من الجدول رقم     

، ام اليـومي لإلنترنـت    االستخد ساعات    عدد  لمتغير تعزىطلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين       

 كما يظهـر  )ONE WAY ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

  :في الجدول التالي
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 مستوى مفهوم الذات عينة الدراسة لمتوسطات أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )11.4(لجدو

  .االستخدام اليومي لإلنترنت ساعات  عدد لمتغيرتعزىة جنين لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظ

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.192 2 0.383  بين المجموعات

  366  33.394  داخل المجموعات

  368  33.777  المجموع

0.091  
  

2.101 

 

0.124 

 

  

 مـن مـستوى     أكبروهي  ) 0.124(ومستوى الداللة   ) 2.101( للدرجة الكلية    "ف"ن قيمة   يالحظ أ 

 مستوى مفهوم الذات لـدى       متوسطات  في إحصائياًتوجد فروق دالة    ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  

، االستخدام اليـومي لإلنترنـت     ساعات    عدد  لمتغير تعزىطلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين       

   .الخامسة الصفرية الفرضية بولقوبذلك تم 

  
  .الثامن نتائج السؤال . 8.2.4

 في) α ≤  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: نص هذا السؤال على

 لمتغير تعزى  في محافظة جنين، الثانويةالمرحلةمستوى مفهوم الذات لدى طلبة  متوسطات

  الجنس؟

  : التاليةالفرضيةحويله إلى لإلجابة عن هذا السؤال تم ت 
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  :  السادسةالفرضيةنتائج 

 مـستوى   متوسـطات فـي  )α ≤  0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات  "

  ".الجنس لمتغير تعزى ،مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت"ار   تم حساب نتائج اختب    السادسة الصفرية الفرضيةلفحص  و

 تعـزى مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين            عينة الدراسة على     أفراد

  .الجنسلمتغير 

  
مستوى مفهوم الذات عينة الدراسة لمتوسطات  أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):12.4(جدول 

  .الجنس لمتغير تعزى الثانوية في محافظة جنين لدى طلبة المرحلة

  

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

 3.50190.30810 166  ذآر

 3.51130.29939 203 أنثى

367 0.296 0.767

  
، أي )0.767(ومستوى الداللة ، )0.296(للدرجة الكلية" ت"لسابق أن قيمة يتبين من خالل الجدول ا

مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة   متوسطات في دالةأنه ال توجد فروق

  . السادسةالفرضيةأي تم قبول . الجنس لمتغير تعزىجنين 
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  .التاسع نتائج السؤال . 9.2.4

 في )α ≤  0.05(ستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م: نص هذا السؤال على

 لمتغير الصف تعزى  في محافظة جنين، الثانويةالمرحلةمفهوم الذات لدى طلبة  متوسطات

  : التاليةالفرضيةلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى  ؟)أول ثانوي، ثاني ثانوي( الدراسي

  

  :  السابعةالفرضيةنتائج 

 مـستوى   متوسـطات فـي ) α ≤  0.05(توى الداللة إحصائية عند مسداللةال توجد فروق ذات  "

  ".الصف الدراسي لمتغير تعزى ،مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت"تم حساب نتائج اختبار     السابعة   الصفرية الفرضيةلفحص  و

 تعـزى لمرحلة الثانوية في محافظة جنين      مستوى مفهوم الذات لدى طلبة ا      عينة الدراسة على     أفراد

  .الصف الدراسيلمتغير 

  
مستوى مفهوم الذات عينة الدراسة لمتوسطات  أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):13.4(جدول 

  .الصف الدراسي لمتغير تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين 

  

الصف 

  الدراسي

المتوسط   العدد

  لحسابيا

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

 3.51330.31209 191  أول ثانوي

 3.50040.29358 178  ثاني ثانوي

367  0.407 0.685
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، )0.685(، ومستوى الداللة )0.407(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين   في دالةأي أنه ال توجد فروق

  . السابعةالفرضية، أي تم قبول الصف الدراسي لمتغير تعزى

  
  .العاشر نتائج السؤال . 10.2.4

 في )α ≤  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: نص هذا السؤال على

 لمتغير التخصص تعزى  في محافظة جنين، الثانويةالمرحلةمفهوم الذات لدى طلبة  متوسطات

  : التاليةالفرضيةلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى  ؟)علمي، أدبي، تجاري( األكاديمي

  
  :  الثامنةالفرضيةنتائج 

 مـستوى   متوسـطات  في )α ≤  0.05( إحصائية عند مستوى الداللةداللةال توجد فروق ذات  "

 "التخـصص األكـاديمي    لمتغير   تعزى ، طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين      مفهوم الذات لدى  

 عينـة الدراسـة     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثامنة الصفرية الفرضيةلفحص  و

التخـصص   لمتغيـر    تعزى مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين          على

  .األكاديمي

مستوى متوسطات ل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):14.4(جدول 

  .التخصص األكاديمي لمتغير تعزى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين

  

  

  

  

     

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص األكاديمي

 0.30578 3.4305 80  علمي

 0.30603 3.5200 233  يأدب

 0.26902 3.5629 56  تجاري
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مستوى مفهوم الذات لدى طلبة       متوسطات  في ظاهرة وجود فروق    )14.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تـم   ، ولمعرفة داللة الفـروق    التخصص األكاديمي  لمتغير   تعزىالمرحلة الثانوية في محافظة جنين      

  : كما يظهر في الجدول التالي)one way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

 مستوى مفهوم الذات عينة الدراسة لمتوسطات أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )15.4(لجدو

  .التخصص األكاديمي لمتغير تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

سط متو

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.341 2 0.682  بين المجموعات

  366  33.095  داخل المجموعات

 368  33.777  المجموع

0.090  

  

3.773 

 

0.024 

 

  ).α ≤  0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة *:             
  

 مـن مـستوى     أقـل وهي  ) 0.024(داللة  ومستوى ال ) 3.773( للدرجة الكلية    "ف "يالحظ أن قيمة  

 مستوى مفهوم الذات لدى طلبة  متوسطات فيإحصائياًأي أنه توجد فروق دالة ) α ≤  0.05(الداللة

 الفرضـية  رفضوبذلك تم   التخصص األكاديمي،    لمتغير   تعزىالمرحلة الثانوية في محافظة جنين      

األدبي ، وبين العلمي والتجاري لصالح       وكانت الفروق بين العلمي واألدبي لصالح        الثامنةالصفرية  

  .والجدول التالي يبين ذلكالتجاري، 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD(نتائج اختبار ): 16.4(الجدول 

  .التخصص األكاديميالدراسة حسب متغير 

  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات

  علمي 0.022 *-0.08950-  أدبي

 0.012 *-0.13236-  تجاري

  أدبي 0.022 *0.08950  علمي

 0.339 -0.04286-  تجاري

  تجاري 0.012 *0.13236  علمي

 0.339 0.04286  أدبي

  ).α ≤  0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة *:           

  

  :الرئيس نتائج السؤال  .11 .2.4

 بين متوسطات االتجاه نحو استخدام إحصائياً دالة ارتباطيه عالقة  توجدهل: نص هذا السؤال على

   الثانوية في محافظة جنين؟المرحلة وبين متوسطات مفهوم الذات لدى طلبة اإلنترنت

  

  :التالية الفرضية الرئيسةبتحويله إلي  قام الباحث سؤال الا عن هذلإلجابة 

  

  متوسـطات بـين ) α ≤  0.05(الداللةة عند مستوى  ذات داللة إحصائيارتباطيهال توجد عالقة "

 وبن متوسطات مفهـوم     اإلنترنتاتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام          

  "الذات لديهم

  والداللـة اإلحـصائية    "ر "بيرسـون ارتبـاط    حساب قيمة معامل     تم الصفرية الفرضيةلفحص  و 

هات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو اسـتخدام          اتجابين   الستجابات أفراد عينة الدراسة   

  : ومفهوم الذات لديهم، والجدول التالي يبين ذلكاإلنترنت
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اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في   متوسطات بينمعامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 17.4(جدول رقم 

  . الذات لديهممفهوماإلنترنت ومتوسطات محافظة جنين نحو استخدام 

  

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 اإلنترنتاتجاهات الطلبة نحو استخدام 

 مفهوم الذات

0.246 0.000 

  ).α ≤  0.05(دالة إحصائية عند مستوى الداللة *:   
  

ستوى الداللة م، وبلغ )0.246(للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسون أن ) 3.4(يالحظ من الجدول 

 القائلة بعدم وجود عالقة الفرضيةرفض ، لذا تم إحصائياًوهي قيمة دالة ) 0.000(اإلحصائية

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية متوسطات بين ) α ≤  0.05( معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية

مكن القول أن وهنا ي. مفهوم الذات لديهمومتوسطات  اإلنترنتفي محافظة جنين نحو استخدام 

، أي انه كلما زاد االتجاه نحو  طردية ومفهوم الذات عالقةاإلنترنتالعالقة بين االتجاه نحو 

  .لديهم زاد مفهوم الذات اإلنترنت
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

   المقدمة1.5

  
اهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو ل هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة اتجاويتن

   وتفسر هذه النتائج وفقا ألسئلتها وفرضياتها، . وعالقته بمفهوم الذات لديهماإلنترنتاستخدام 

وبناء على الدراسات السابقة تم مناقشة النتائج، والخروج بالتوصيات المقترحة في ضوء نتائج 

 .الدراسة

  

   مناقشة النتائج2.5

  
  :  مناقشة نتائج السؤال األول. 1.2.5

  
 فـي   اإلنترنـت  مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو اسـتخدام          ما: نص هذا السؤال على   

  محافظة جنين ؟

  
 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد          )1.4( من الجدول  يتبين

 أن  لثانوية في محافظة جنـين نحـو اسـتخدام اإلنترنـت،          عينة الدراسة التجاهات طلبة المرحلة ا     

وهـذا يـدل علـى أن       ) 0.437(وانحراف معيـاري  ) 3.107( بلغ للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   

 وان أعلى الفقـرات     متوسطة، ة جاءت بدرج  اإلنترنت الثانوية نحو استخدام     المرحلةاتجاهات طلبة   
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 للبحث العلمي والمعرفـة والجانـب       اإلنترنتام  حول اتجاهات المبحوثين كانت في مجاالت استخد      

علـى أعلـى متوسـط      "  مصدر جيـد للمعلومـات     اإلنترنتاعتقد أن    " الفقرةالثقافي فقد حصلت    

، )4.11(بمتوسط حسابي "  على طرح أفكار مفيدة    الطلبة يساعد   اإلنترنت"، يليها فقرة    )4.27(حسابي

 يـشجع   اإلنترنت"، و )4.06(بمتوسط حسابي "  فرصه لتبادل الخبرات   اإلنترنتيعطيني  " فقرة   وكذلك

"  مفيدة بثقافـة اآلخـرين     ة يكسب الطالب معرف   اإلنترنت" ، وفقرة )3.99" (على تنمية الخيال العلمي   

 تقصير في الجوانب االجتماعية فقد حـصلت        أو إدمان   أو، ولم تظهر الدراسة أي  انطواء        )3.97(

، يليها  )2.35( متوسط حسابي  أقلعلى  " مع العائلة  من قضاء الوقت     اإلنترنتأفضل استخدام    "الفقرة

واتفقت هذه الدراسـة مـع      ). 2.46(بمتوسط حسابي " اإلنترنتاشعر بالضيق عند استخدامي     " فقرة  

حيث جاءت اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام اإلنترنت بدرجـه           ) 2006( عساف دراسة

 ، هو طلب المعرفـة    اإلنترنتل الستخدام   وحيث كان الدافع األ   ) 2004( منصور متوسطه، ودراسة 

ل السـتخدام  و حيـث كـان الـدافع األ   (Samual Ebersole ,2000)ودراسة صامويل ابيرسول

  حيث كـان  (Dogan & et al, 1999) دراسة دوجان وآخرون  هو البحث والدراسة، واإلنترنت

يمية واختلفت هذه الدراسـة مـع       طلب المعرفة وزيارة المواقع التعل     اإلنترنتل الستخدام   والدافع األ 

 ، هو المحادثة وتحميل األغاني    اإلنترنتل الستخدام   وحيث كان الدافع األ   ) 2003(دراسة عبد الغني  

 من قضاء الوقـت   بدالًاإلنترنت من حيث أن األفراد يفضلون استخدام (Row, 2000)ودراسة رو

فـراد يلجئـون إلـى اسـتخدام     من حيث أن األ) Kruate, 2006(مع العائلة واألصدقاء، ودراسة

ويعزو الباحث ارتفاع المتوسطات في الفقرات التي تـشجع البحـث           .  من الضغوط   هرباً اإلنترنت

 وتتعلق في الجانب الثقافي إلى رغبة طلبة المرحلة الثانوية في الحصول على المعلومـات               ،العلمي

 الفقرات التـي حـصلت علـى        أما ،وتنمية الخيال العلمي واكتساب المعرفة المفيدة بثقافة اآلخرين       

تدل على عدم اللجـوء لإلنترنـت كنـوع مـن           والتي   ) 3,67-2,34( بين متوسط حسابي متوسط  
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 فيعزوها الباحث إلـى     ، للتخفيف من الضغوط النفسية    اإلنترنت والهروب إلى    ، االجتماعي االنعزال

  . طبيعة المجتمع الفلسطيني من حيث األسرة والدفء االجتماعي

  
  :اقشة نتائج السؤال الثانيمن. 2.2.5

  
  في محافظة جنين؟طلبة المرحلة الثانوية  لدىما مستوى مفهوم الذات : نص هذا السؤال على

  

 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد     الحسابيةالذي يعبر عن المتوسطات     ) 2.4( من الجدول  يتبين

انوية في محافظة جنين أن المتوسـط        الث ةلمرحلاعينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات لدى طلبة         

 وهذا يدل علـى أن مـستوى مفهـوم          )302( وانحراف معياري  ،)3.50(الحسابي للدرجة الكلية بلغ   

اشعر  " ةلفقراوحصلت  . ة متوسط  بدرجة الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين جاءت        

ـ   )4.35(على أعلى متوسط حسابي   " بأنني واثق من مظهري    أصـر علـى مواجهـة      " رة  ، يليها فق

 أقلعلى  " على اتخاذ قرار  القدرة  ال امتلك   " ةلفقرا، وحصلت   )4.34(بتوسط حسابي " أةاآلخرين بجر 

بمتوسـط  "   عـن اآلخـرين     بعيداً  أن أكون وحيداً   أفضل دائماً " ، يليها فقرة  )2.03(متوسط حسابي 

 مرتفعة أو متوسـطة  على متوسطات   وقد حصلت جميع فقرات مقياس مفهوم الذات        ). 2.08(حسابي

جتماعية، واتفقـت هـذه     وهذا يدل على أن المبحوثين يتمتعون بمفهوم ذات مرتفع في الجوانب اال           

حول ) Valkenburg & Peter, 2008(، واختلفت مع دراسة)Alaba, 2010(الدراسة مع دراسة

ويعزو الباحث  . نخفاض مفهوم الذات لديهم   ا للتعبير عن ذاتهم بسبب      اإلنترنتن إلى   ئوأن الطلبة يلج  

رتفاع في متوسطات مفهوم الذات إلى كفاح الطالب الفلسطيني من اجل البقاء والنجاح بالرغم              هذا اال 

 الناتج عن الوعي األسـري فـي        ةلى التحسن في التربية األسري    إمن كل التحديات التي يواجهها، و     

  . إلى وجود اإلرشاد النفسي المدرسيةن باإلضافيالقرن الواحد والعشر



 79

  : الفرضية األولىنتائج مناقشة 3.2.5

  
) α ≤  0.05(  عند مستوى الداللـة فروق ذات داللة إحصائيةتوجد ال : نصت هذه الفرضية على

 اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت، تعزى إلى     متوسطات في

  ).ساعتين، ساعتين فأكثرال استخدم مطلقاً،أقل من (عدد ساعات االستخدام اليومي

  
 الستجابة أفـراد     واالنحرافات المعيارية  الحسابيةالذي يعبر عن المتوسطات      )3.4( من الجدول  يتبين

عينة الدراسة في متوسطات اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام اإلنترنت تعـزى لمتغيـر             

الثانوية نحـو اسـتخدام      المرحلة    في اتجاهات طلبة   ظاهرة وجود فروق    ساعات االستخدام اليومي،  

) 4.4( تعزى إلي ساعات االستخدام اليومي، وباستخدام تحليل التباين األحادي في الجـدول            اإلنترنت

 α(الداللة من مستوى أقلوهي ) 0.000(الداللةومستوى ) 41.151(للدرجة الكلية" ف"تبن أن قيمة

طلبة المرحلة الثانويـة نحـو اسـتخدام     في اتجاهات إحصائياً دالةأي انه توجد فروق ) 0.05  ≥

لـى،  وقـد تـم      و لمتغير ساعات االستخدام، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األ         تعزى اإلنترنت

 أن هذه الفروق لـصالح الطلبـة الـذين          يتبينل) 5.4(في الجدول والجدول  )  LSD(استخدام اختبار 

واتفقت هذه الدراسـة مـع      . تين يومياً  من ساع  أقل، ويليه    ساعتين فأكثر يومياً   اإلنترنتيستخدمون  

التي أشارت إلى وجود فروق داله تبعا لمستوى الخبرة في التعامـل مـع              ) 2006( دراسة عساف 

 االتجاه اإليجـابي نحـو       يزيد اإلنترنت وهذا يشير إلى انه كلما زاد عدد ساعات استخدام           االنترنت،

 في الجوانـب العلميـة      اإلنترنتة التي يحققها     ناتجة عن المعرفة بالفائد    ةلطرديا، والعالقة   اإلنترنت

  .اإلنترنتاس االتجاه نحو يخر التي  ظهرت في مقآلوالمعرفية والثقافية والرغبة في معرفة ثقافة ا
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  : الفرضية الثانيةنتائجمناقشة . 4.2.5

  
) α ≤  0.05(  عند مستوى الداللـة فروق ذات داللة إحصائيةتوجد ال : نصت هذه الفرضية على

 اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت، تعزى إلى             متوسطات في

  .الجنس

  

وهـي  ) 0.418(الداللةومستوى  ) 0.810(للدرجة الكلية : ت"أن قيمة   ) 6.4:"(ت"يتبين من الجدول     

ات داللـة   وذلك يعني قبول الفرضية الصفرية، أي انه ال توجد فروق ذ)α ≤  0.05( منأكبر ةقيم

  متغيـر   تعزى إلـى   ،اإلنترنت نحو استخدام    الثانويةمتوسطات اتجاهات طلبة المرحلة      في إحصائية

، )Hong, Ridzuan & Kuek, 2003(،) 2006( عـساف واتفقت هذه الدراسة مع دراسة. الجنس

فـوزي،  (،  )2008دويدي والعمـري،    ( ،  )2010مفلح وآخرون،   : (منواختلفت مع دراسات كل     

2003( ،)Durndel &Haag, 2002( ،والغامدي)ويعزو الباحث عدم وجود فروق بـين  ،)2010 

 ووصـول   اإلنترنت، إلى انتشار الوعي بأهمية      اإلنترنتالذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو استخدام       

 أن الدراسات السابقة التي أظهرت       ويسر، ويرى الباحث أيضاً    ة إلى الجميع وتوفره بسهول    اإلنترنت

 فـي   اإلنترنت كانت معظمها دراسات قديمة العهد حيث كانت ثورة          اإلنترنتاالتجاه نحو   فروق في   

كن مـا  األ أو أن يتوجه إلى المقـاهي       اإلنترنتبدايتها، وكان يحتاج الشخص الذي يريد أن يستخدم         

  . متوفر للجميعاإلنترنت اليوم فأما ةلعاما
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  : الفرضية الثالثةنتائجمناقشة . 5.2.5

) α ≤  0.05(  عند مستوى الداللـة فروق ذات داللة إحصائيةال توجد : الفرضية علىنصت هذه 

 تعـزى   ، نحو  استخدام اإلنترنت    الثانوية في محافظة جنين   متوسطات اتجاهات طلبة المرحلة      في

  ). ثاني ثانوي،أول ثانوي( إلى الصف الدراسي

  

وهـي  ) 0.099(الداللةومستوى  ) 1.656( للدرجة الكلية  "ت "أن قيمة ) 7.4(" ت " من الجدول  يتبين

ذات ، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية الثالثة، أي انه ال توجد فروق )α ≤  0.05( منأكبر قيمة

عزى لمتغيـر   ت اإلنترنت اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام         متوسطات فيداللة إحصائية   

 نحـو   الطلبـة نيت بدراسات اتجاهـات      وال يوجد دراسة في حدود علم الباحث ع        ،الصف الدراسي 

 تبعا لمتغير الصف الدراسي، ويعزو الباحث عدم وجود فروق إلى التقارب فـي              اإلنترنتاستخدام  

  .ل ثانوي وطلبة الصف الثاني ثانويوالسن والثقافة بين طلبة الصف األ

  
  : الفرضية الرابعةنتائجمناقشة . 6.2.5

  

) α ≤  0.05 (الداللـة  عند مستوى إحصائية داللةت فروق ذا توجد ال: نصت هذه الفرضية على

 إلى تعزى ،اإلنترنت نحو استخدام  في محافظة جنينالثانوية طلبة المرحلة    اتجاهاتمتوسطات   في

  .)تجاري ، أدبي،علمي(التخصص األكاديمي

  

  العامـة  الثانويـة  طلبة  اتجاهات متوسطات بين ة ظاهر فروق وجودعدم   )8.4(يتبين من الجدول   

األكاديمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل        التخصص لمتغير تعزى اإلنترنت استخدام نحو

 الداللـة  قيمـة  حيـث بلغـت   )9.4(فـي الجـدول  ) ONE WAY ANOVA(التباين األحـادي 
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 للفرضـية  قبولنـا  يعني وهذا )α ≤  0.05(الداللة من مستوى أكبر قيمة وهي )0.267(حصائيةاإل

 اسـتخدام  حول نالمبحوثي راءآ متوسطات بين إحصائية داللة ذات قوفر وجدت  ال أنه أي .الصفرية

، )2006(، واختلفت هذه الدراسة مع دراسـة عـساف        األكاديمي التخصص متغير حسب اإلنترنت

ويعزو الباحث عدم وجود فروق     حيث كانت الفروق في الدراسة األخيرة لصالح التخصص العلمي،          

 والتي توفر لكل منهما ما يبحث عنه ، فهي تحتوي علـى             اإلنترنتدمها  إلى تنوع الخدمات التي يق    

 تناسب تخصـصاتهم    ة وتجاري ة وعلمي أدبية مواضيع   وكذلكالجوانب التعليمية والثقافية والترويحية،     

  .جميعاً

  
  : الفرضية الخامسةنتائجمناقشة . 7.2.5

  

 في) α ≤  0.05(الداللة توى  عند مسإحصائية داللةال توجد فروق ذات :نصت هذه الفرضية على

عـدد سـاعات     إلىتعزى   ، طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين      لدىمتوسطات مفهوم الذات    

  ). من ساعتين، ساعتين فأكثرأقل، ال استخدم مطلقاً( االستخدام اليومي

  

 في مستوى مفهوم الذات لدى طلبـة المرحلـة          ظاهرةعدم وجود فروق    ) 10.4( من الجدول  يتبين 

، ولمعرفـة داللـة     لإلنترنت لمتغير عدد ساعات االستخدام اليومي       تعزىالثانوية في محافظة جنين     

حيـث  ) 11.4(في الجـدول ) ONE WAY ANOVA(الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي

   الداللـة من مـستوى    وهي أكبر   ) 0.124(الداللةومستوى   )2.101(للدرجة الكلية " ف" بلغت قيمة   

)α ≤  0.05(تم قبول الفرضية الصفرية، أي انه ال توجد فروق بين متوسطات مفهوم الذات ذلك وب 

. لإلنترنـت لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين تعزى إلى عدد ساعات االستخدام اليومي              

 Durndel(، واختلفت مع دراسة)Valkenburg & Peter, 2008(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة
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&Haag, 2002 (يركزون على الكيف ولـيس  الطلبة أن ب بسب؛ويعزو الباحث عدم وجود الفروق 

 للبحث العلمي والمعرفة ، وهذا ما تبين مـن  اإلنترنت، فهم يستخدمون  لإلنترنتالكم في استخدامهم    

 فإنهم ال يدركون     مطلقاً اإلنترنت الذين ال يستخدمون     أولئك أما،  اإلنترنتخالل مقياس االتجاه نحو     

  . اإلنترنتة أهمي

  
  :السادسة الفرضية نتائجمناقشة . 8.2.5

  

) α ≤  0.05(الداللـة   عند مستوى إحصائية داللةال توجد فروق ذات  "نصت هذه الفرضية على

  . الجنسإلىتعزى   في محافظة جنين، طلبة المرحلة الثانويةلدىالذات  متوسطات مفهوم في

وهي ) 0.767( الداللةومستوى  ) 0.296(درجة الكلية لل" ت"أن قيمة   ) 12.4" (ت"يتبين من الجدول    

 دالـة   وذلك يعني قبول الفرضية الصفرية السادسة، أي انه ال توجد فروق )α ≤  0.05(أكبر قيمة

وقـد اتفقـت هـذه    .  الثانوية تعزى إلى متغير الجـنس المرحلةفي مستوى مفهوم الذات لدى طلبة     

 ، ويعزو الباحـث )Valkenburg & Peter, 2008(دراسةو) Alaba, 2010(الدراسة مع دراسة

اة بين الذكر واألنثـى فـي       اوعدم وجود فروق في متوسطات مفهوم الذات بين الجنسين بسبب المس          

 في محافظة جنين فأصبحت األنثى توازي الذكر في التعليم والعمـل            مجتمعنا الفلسطيني وخصوصاً  

  . كما كان في السابقوالمجاالت األخرى، ولم يعد التعليم يقتصر على الذكور
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  :السابعة الفرضية نتائجمناقشة . 9.2.5

  

) α ≤  0.05( الداللـة  عند مستوى إحصائية داللةال توجد فروق ذات : نصت هذه الفرضية على

الـصف    إلـى  تعـزى   في محافظة جنين،    طلبة المرحلة الثانوية   لدى متوسطات مفهوم الذات     في

  ).أول ثانوي، ثاني ثانوي( الدراسي

  

وهي ) 0.685(، ومستوى الداللة  )0.407(للدرجة الكلية " ت" أن قيمة    )13.4 ("ت "يتبين من الجدول  

وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية، أي انه ال توجد فروق ذات داللـة  ) α ≤  0.05(قيمة أكبر من

ـ . إحصائية في متوسطات مفهوم الذات تعزى إلى متغير الصف الدراسي     ود ويعزو الباحث عدم وج

فروق في مفهوم الذات تعزى إلى متغير الصف الدراسي؛ إلى التقارب فـي العمـر بـين الطلبـة                   

  .والتقارب الثقافي والبيئة الواحدة سواء في مكان السكن أو المدرسة

 

  :الثامنة الفرضية نتائجمناقشة . 10.2.5

  

ـ  عند مستوى إحصائية داللةفروق ذات  توجد ال: نصت هذه الفرضية على ) α ≤  0.05 (ةالدالل

ـ  إلى تعزى   ،  في محافظة جنين   الثانوية طلبة المرحلة    لدىمفهوم الذات   متوسطات   في صص التخ

  ). تجاري، أدبي،علمي(األكاديمي

  

 في متوسطات مستوى مفهـوم      ظاهرة وجود فروق    ).14.4(يتبين من جدول المتوسطات الحسابية    

 لمتغير التخصص األكـاديمي، ولمعرفـة       ىتعزالذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين         

" ف"، وتبـين أن قيمـة   )15.4(جدول) ONE WAY ANOVA(داللة الفروق تم استخدام اختبار

 يعني رفض ذلك و)α ≤  0.05( منأقل قيمةوهي ) 0.024(الداللةومستوى ) 3.773(للدرجة الكلية
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 الثانوية تعزى   المرحلةطلبة  الفرضية الصفرية، أي انه يوجد فروق في متوسطات مفهوم الذات بين            

وكانت الفـروق   ) 16.4(جدول) LSD(إلى التخصص األكاديمي، ولبيان الفروق تم استخدام اختبار       

مع عدم وجود فـروق     . بين العلمي واألدبي لصالح األدبي، وبين العلمي والتجاري لصالح التجاري         

 لمتغيـر التخـصص   بعـاً ويعزو الباحث وجود فروق في مفهـوم الـذات ت    بين األدبي والتجاري،    

  .لنفس األسباب التي أدت إلى عدم وجود فروق تعزى إلى المتغير السابقاألكاديمي 

  

  :الرئيسة الفرضية نتائجمناقشة . 11.2.5

  

  ≥ α (الداللة عند مستوى إحصائية داللة ذات ارتباطيهعالقة ال توجد : نصت هذه الفرضية على

 اإلنترنـت في محافظة جنين نحو استخدام      لة الثانوية   اتجاهات طلبة المرح   متوسطات   بين) 0.05

  .وبين متوسطات مفهوم الذات لديهم

  

وبلغ مـستوى   ) 0.246(أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية بلغ      ) 17.4( "ر"يتبين من جدول     

 القائلة بعدم وجود عالقـة معنويـة عنـد          الفرضية، وذلك يعني رفض     )0.000(حصائية اإل الداللة

 فكلما زاد مفهوم الذات يزيد االتجاه نحـو   طرديةأي انه يوجد عالقة)  α ≤  0.05(لداللةامستوى 

 لإلنترنت، ويعزو الباحث ذلك إلى مسايرة التطور العلمي الطبيعي، فمن الطبيعي أن يكون              اإلنترنت

 نبـراً ، وم ة عام ة  واسعة ومتنقلة، ومكتب    ة علمي ة عند األفراد ألنه يعتبر ذاكر     ة ومؤثر ةضرورة ملح 

 .سلية التي يقدمهاخدمات الترويح والت لاضافة، اماً هثقافياً
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  : والمقترحات التوصيات3.5

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من العالقة االيجابية بين االتجاه نحو اسـتخدام                

 خلص الباحـث إلـى      اإلنترنت بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين  ومفهوم الذات لديهم،           

  :مجموعة من التوصيات أهمها

  .توفير خدمة اإلنترنت داخل المدارس الحكومية وتخصيص حصص دراسية للتعريف بالشبكة •

 .ربط المقررات الدراسية بشبكة اإلنترنت، وإنشاء موقع خاص بالمدارس على الشبكة •

ولوجيا، وخاصة التعليميـة     مستجدات التكن  ىحدإتوعية الطلبة بأهمية شبكة اإلنترنت باعتبارها        •

منها في الحصول على المعلومات العلمية المتنوعة، من خالل توزيع النشرات العلمية، وعقـد              

 . الندوات واللقاءات

توفير لقاءات جماعية إرشادية بين الطلبة واألخصائي النفسي ومندوب عن مزود الخدمة داخل              •

 .المدرسة للتوعية من االستخدام الخاطئ لإلنترنت

توجيه نداء إلى الشركات المزودة لإلنترنت بتقديم اإلنترنـت اآلمـن للمـستهلك وخـصوصاً                •

 .اإلنترنت المتوفر في األماكن العامة لحماية أبنائنا ومجتمعنا

استخدام أساليب تربوية تؤدي إلى مفهوم ذات ايجابي من قبل األهـل قـائم علـى المكاشـفة                   •

زل في مكان يسمح للجميع بـاالطالع علـى مـا           والمصارحة، ووضع جهاز الكمبيوتر في المن     

 .يتصفحه األبناء من مواقع
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تطوير المناهج التعليمية بإضافة مفاهيم جديدة مثل المواطنة الرقمية من أجـل الوصـول إلـى                 •

 .المجتمع التكنولوجي

سد الثغرات القانونية والتشريعية الخاصة بحماية الطلبة على اإلنترنت، سواء بسن قوانين جديدة              •

خاصة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو قوانين خاصة بحمايـة الطلبـة مـن االبتـزاز               

 .والتغرير

إشراك الطلبة في حمالت التوعية والدراسات وتطوير األبحاث للتعرف على سلوك الطلبة على              •

 .اإلنترنت وإشراك األهل والمدرسة معاً في هذا اإلطار

 .تعاون مع البلديات والمجالس المحليةإنشاء مراكز انترنت صديقة للطلبة بال •

التعاون مع مزودي الخدمة من أجل اعتماد مدونة سلوك تحمي الطلبـة مـن سـوء اسـتعمال                   •

اإلنترنت بالتنسيق مع وزارة االتصاالت بهدف تامين بيئة سليمة للطلبة على اإلنترنت من جهة              

قات أو مطبوعات عن مخـاطر      ومساعدة األهالي من الناحية التقنية والمعلوماتية وتوزيع ملص       

اإلنترنت، وعرض المساعدة على األهل عند تركيب خدمة اإلنترنت لتنزيـل بـرامج مراقبـة               

 .وحماية

تفعيل دور المجتمع المدني في إقامة نشاطات وبرامج ترفيهية وتثقيفية من اجل إبعـاد الطلبـة                 •

 .والمراهقين عن ظاهرة اإلدمان على اإلنترنت

ية شاملة لفئات عمرية متعددة، نظراً النتشار استخدام شـبكة اإلنترنـت            إجراء دراسات مستقبل   •

وتأثيراتها المباشرة في مختلف جوانب الحياة  لألفراد، حيث ال زالـت الدراسـات فـي هـذا                  

يجابية، والحد من   الموضوع محدودة جداً، وخاصة من المنظور النفسي،  لالستفادة من اآلثار اإل           

 .نيةاآلثار السلبية لهذه التق
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 :قائمة المراجع العربية

  . القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية،التوجيه واإلرشاد النفسي): 1998.( سهير كامل،احمد

حيل الدفاعية النفسية لدى مفهوم الذات وعالقته باستخدام ال): 2010.(احمد، محمد عويد سالم

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، القدس، فلسطينطلبة جامعة القدس

  . القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية،علم نفس النمو):1982.( عادل عز الدين،األشول

  . القاهرة، دار الفكر العربي،)2( ط،الطفولة والمراهقة): 1985.( سعد،جالل

اإلحداث واإلنترنت دراسة متعمقة عن اثر اإلنترنت في ): 2002.( عبد الفتاح بيومي،حجازي

  . مصر، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،)1(ط ،انحراف اإلحداث

  . سوريا، دمشق، دار المكتبة،) 1( ط،اإلنترنت ايجابياته وسلبياته): 2002.( محمد عمر،الحجازي

 أكاديمية ،عدواني لدى الطلبة الصمالعالقة بين مفهوم الذات والسلوك ال): 2003.( عوض،الحربي
  .السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة،نايف العربية للعلوم األمنية

مفهوم الذات وعالقته بالكفاية والتحصيل الدراسي والتخصص في المرحلة ):1985.( محمود،حسين
  .عودية الس، الرياض، رسالة ماجستير منشورة، العدد السادس عشر،مجلة العربي ،اإلعدادية

مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى ): 2006.(حسين، نشوه عبد التواب، عبد الغفار، غاده محمد
مجلة دراسات عربية في علم ذوي اضطرابات ضعف االنتباه المصحوب بالحركة المفرطة، 

  .، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر)1(، المجلد الخامس، عددالنفس

  ).12-  9( ص،)21( العدد،مجلة تسامح ، وحرية التعبيراإلنترنت: )2008.( علي خليل،حمد

مستوى تقدير الذات وعالقته باالتزان االنفعالي لدى ): 2007.( ناهده عصام محمد شريف،حمدان

  . فلسطين، القدس، جامعة القدس، رسالة ماجستير غير منشورة،طلبة جامعة القدس

 ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،)1( ط،نترنت في أسبوعتعلم اإل):2004.( عامر محمد،خير
  .عمان األردن

العالقة بين مصادر الضغوط التي يعاني منها الطلبة ومفهوم ):1997.( وحمدي نزيه، نسيمة،داوود
 - 235( ص،)2(عدد،)24(  مجلد، الجامعة األردنية،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ،الذات لديهم

266.(  
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واقع استخدام الطالب ): 2008.(لي بن محمد جميل، والعمري،عائشه بلهيش محمددويدي، ع

، جامعة طيبه، السعودية، رسالة ماجستير غير والطالبات لمقاهي اإلنترنت في المدينة المنورة
  .منشورة

 ،دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمفهوم الذات لدى المشلولين): 1993.( سعيد عبد اهللا،ديبييس
  ).235 - 209( ص،)2( عدد،3 مجلد،راسات نفسيةمجلة د

  .، دار المعرفة للنشر، القاهرةأصول علم النفس): 1985.(راجح، احمد

 الجمعية الكويتية ،الطفل والمجتمع دراسات في التنشئة االجتماعية لألطفال):1993.( محمد،رضا
  . الكويت،سلسلة الدراسات العلمية التخصصية ،لتقديم الطفولة العربية

  . عمان، األردن، دار وائل للنشر،مناهج البحث العلمي): 2005.( احمد حسين،الرفاعي

 دار الفكر للطباعة ،آفاق معاصرة للصحة النفسية لألبناء): 1998.( رشيد عبد الرؤوف،رمضان
  . عمان،والنشر

  . ردن األ،عمان، دار الفكر،)1( ط،الدافعية والذكاء العاطفي):2006.( وآخرون، حسين،رياشأبو 

 خالدة ، والزعبي، سهير، وعبدا هللا، منيب، وقطيشات، احمد، والشراعية، محمد بالل،الزعبي
 عمان ، دار وائل للنشر،)1( ط، مهارات الحاسوب-الحاسوب والبرمجيات الجاهزة):2005.(محمد

  . األردن–

  .القاهرة ، عالم الكتب،)4( ط،التوجيه واإلرشاد النفسي): 1983.( حامد عبد السالم،زهران

 ، عالم الكتب،)5( ط ،علم نفس النمو الطفولة والمراهقة):1990.( حامد عبد السالم، زهران
  . القاهرة

 ، دار المعرفة الجامعية،) 1( ط، الذات والتوافقةسيكولوجي): 1987.( إبراهيم احمد،زيدأبو 
  .  مصر،اإلسكندرية

  . رام اهللا فلسطين، دار الفكر،)2( ط،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي): 2008.( نادر،الزيود

  . جامعة العلوم التطبيقية، عمان،تكنولوجيا المعلومات): 1997.( عالء عبد الرزاق،السالمي

  . القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر،تطوير أداء وتجديد المنظمات):1998.( علي،السالمي
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الحاسوب واإلنترنت في ميادين استخدام ): 2003.( عادل فايز، والسرطاوي، جودت احمد،سعادة

  . األردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،)1( ط،التربية والتعليم

  . األردن، عمان، دار الفكر،)1( ط، الطفولةةسيكولوجي): 1993.( عصام، عزيز، والنمر،سماره

  . لبنان، بيروت، الدار العربية للعلوم،)1( ط،اإلنترنت استعد وانطلق): 1999.( آالن،سيمبسون

اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام ): 2010.(الشناق، قسيم محمد، ودومي، حسن علي احمد
، )2+1(، عدد)26(، مجلد، مجلة جامعة دمشق في المدارس الثانوية األردنيةيالتعلم اإللكترون

  .األردن، عمان. رسالة ماجستير منشورة

  . سوريا، دمشق، دار كيوان،والمراهقةمفهوم الذات بين الطفولة ): 2003.( دعد،الشيخ

 ، حسين عبد القادر، ومحمد، شاكر عطية، وقنديل، محمود السيد، وأبو النيل، فرج عبد القادر،طه
 دار ، )1( ط، معجم علم النفس والتحليل النفسي):بدون سنة نشر .( مصطفى كامل،وعبد الفتاح

  . لبنان، بيروت،النهضة العربية

 ، عمان، دار وائل للنشر،)1( ط،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق): 2004.( قحطان،الظاهر
  . األردن

اتجاهات طلبة الجامعة نحو اإلنترنت واستخدامه في ): 2006.(عبد الحميد، إبراهيم شوقي

  .، جامعة القاهرة، مصرعالقتهما بالتحصيل الدراسي، دراسة مقارنه بين الجنسين

 ، القاهرة، دار قباء لدار النشر والتوزيع،)1( ط،ات الشخصيةنظري): 1998.( محمد،عبد الرحمن
  . جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، مصر، الجيزة ،)11-850(مصر

تأثير استخدام االنترنت على القيم واالتجاهات األخالقية للشباب ): 2003.(عبد الغني، امين سعيد
ت اإلعالم بين النظرية والتطبيق، أخالقيا: الجامعي، المؤتمر العلمي التاسع لكلية اإلعالم

  .، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر)1267- 1219(ص

، )1(ايتراك للطباعة والنشر، ط. توكيد الذات بين الريف والحضر): 2009.(عبد الموجود، صابر
  .القاهرة، مصر

   . األردن،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع ،منهجية البحث في العلوم اإلنسانية): 2006.(عبد الهادي
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 مركز الكتب ،)3( ط،المدخل إلى علم النفس):1993.( وتوق محي الدين، عبد الرحمن،عدس
  .  عمان،األردني

 دار الثقافة ،)1( ط،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي): 1999.( وعبد الهادي جودت، سعيد،العزة
  . مصر، اإلسكندرية،للنشر والتوزيع

تجاهات طلبة الصف األول ثانوي نحو استخدام اإلنترنت في ا): 2006.(عساف، فريال حجازي
  .العملية التعليمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

إدمان اإلنترنت و عالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي ): 2010.(العصيمي، سلطان عائض مفرح

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية ،لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض
 .للعلوم األمنية، السعودية

دور استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب ): 2005.(العوض، وليد بن محمد

  .، رسالة ماجستير غير منشورةجامعة نايف للعلوم األمنية

دد المراهقين على مقاهي اإلنترنت تر):2010.( عبداهللا بن احمد بن علي آل عيسى،الغامدي

 جامعة أم ،وعالقته ببعض المشكالت النفسية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
  . رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية،القرى

 ، دار النهضة،)1( ط، نظرياتها، قياسها، محدداتها، الشخصيةة سيكولوجي):1975.( سيد،غنيم
  .ر مص،القاهرة

  . القاهرة، دار النهضة، الشخصيةةسيكولوجي): 1987.( سيد، غنيم

  . دار المعرفة الجامعية،قاموس علم االجتماع): 1995.( محمد عاطف،غيث

 دراسة ميدانية على ،عالقة الطفل المصري بوسائل االتصال االلكترونية): 2003.( صفا،فوزي

 ، كلية اإلعالم،الة ماجستير غير منشورة رس،سنة) 18 -12(عينة من أطفال الريف والحضر بين
  . مصر،جامعة القاهرة

  . مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب،)1( ط،أطفال بال اسر): 1998.( انس،قاسم

 المجلة ،استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية في مجاالت الصحافة): 2000.(محمد، السيد بخيت
  . مصر،)170 -89( ص،)8( عدد،المصرية لبحوث اإلعالم
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 ،) 17(عدد) 34( مجلد،المجلة العربية للعلوم ،اللغة العربية واإلنترنت): 1999.( محمد،مراياتي
  ).84- 70(ص

، دار الفكر )2( ط،سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة): 1983.( خليل ميخائيل،معوض
  . اإلسكندرية،الجامعي

 دار المسيرة ،1 ط،إلى اإلنترنتمقدمة ): 2002.( مراد، وشلباية، باسل، وشفيق، وائل،مغليأبو 
  .  األردن، عمان،للنشر والتوزيع

): 2010.( أسامة محمد، والداللعة، زياد وليد، وعبابنة، عايد حمدان، والهرش، محمد خليفة،مفلح
 ، بحث منشور،اآلثار النفسية والصحية واالجتماعية الستخدام اإلنترنت من وجهة نظر المعلمين

  ).297 - 289(ص،)3( عدد،)11( مجلد، جامعة البحرين،والنفسيةمجلة العلوم التربوية 

 دراسة ،استخدام اإلنترنت ودوافعها لدى طلبة جامعة البحرين): 2004.( تحسين بشير،منصور
 ، جامعة الكويت،)196-167( ص،)86( عدد،)22( مجلد، المجلة العربية لعلوم اإلنسانية،ميدانية
  .الكويت

مجلة اإلرشاد  ،النمو النفسي في الطفولة والمراهقة): 2001.(ي فاروق عبد الفتاح عل،موسى

 عدد ،النفسي علمية تخصصية محكمة دورية تصدر عن مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس
  . القاهرة، عين شمس،2004 ،)8(

 ، طرابلس، جروس برس،)1( ط، االتصال ووسائل اإلعالماسيكولوجي): 2009.( ايريك،ميغريه
  .لبنان

 دار النهضة العربية ،)1( ط،االتصال اإلنساني وعلم النفس): 1991.( محمد احمد،ابلسيالن
  . بيروت لبنان،للطباعة والنشر

 وقدري ، ترجمة فرج احمد فرج،نظريات الشخصية): 1978.( جاردنز، وليندزي، كالفين،هول
  . القاهرة، دار التابع للنشر، لطفي قطيم،حنفي

 ):2009.( احمد، وسياعرة، مازن محمود، وذيب،جمال محمد ، وربيع، عدنان حسين،يحيى
  . فلسطين، رام اهللا، مركز المناهج،)2( ط،التكنولوجيا اإلنترنت، للصف التاسع األساسي
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 ).1.3(مقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثة حمدان •

 ).2.3(لغامديا مقياس تردد المراهقين على مقاهي اإلنترنت من إعداد •

 ).3.3(اء المحكمينأسم •

  ).4.3(أداة الدراسة  •

 ).5.3( جنين\تسهيل مهمة من جامعة القدس  إلى مديرية التربية والتعليم  •

  ).6.3( قباطية\تسهيل مهمة من جامعة القدس  إلى مديرية التربية والتعليم  •
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  ان مقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثة حمد):1.3(ملحق رقم 
  

  :في المربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة) ے(يرجى وضع إشارة 

  

   درجة التقدير

 م

  

 ال تنطبق                 الفقرة

  إطالقاً
 

ال تنطبق 

 كثيراً

تنطبق 

 إلى حد ما

تنطبق 

إلى درجة 

 كبيرة

تنطبق 

 تماماً

من غير المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من الناس  1

 .ث معيحتى يبدأ هو الحدي

     

      .اتصف بأنني غير مبدع في المواقف االجتماعية 2

من الصعب علي الدفاع عن وجهة نظري حينما أواجه  3

 .بآراء اآلخرين

     

  .أنا ذو شخصية قوية 4
 

     

عمل مع مجموعة فإنني ارغب في تحمل عندما ا 5

 .المسؤولية

     

  .لدي ثقة عالية بنفسي 6
 

     

      .ما أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بهاعادة  7

  .اشعر بأنني واثق من مظهري 8
 

     

  .أحب االختالط باآلخرين 9
 

     

اشعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له سلطة أو  10

 .نفوذ علي

     

 أتمتع  بوجودي مع اآلخرين واعمل باستمرار على  11

  .تجنب المواجهات االجتماعية معهم

     

 ما حينما أكون في وسط مجموعة وأريد أن أقول شيئاً 12

 .  يصبح تفكيري مشوشاً

     

حينما أكون في مجموعة فإنني عادة افعل ما يريده  13

 .اآلخرون وال أقدم أنا أية اقتراحات

     

حينما اختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة هو الذي  14

 .يؤخذ به

     

  .ثق من سلوكي االجتماعياشعر بأنني وا 15
 

     

      .أحاول باستمرار أن أسيطر على المواقف المختلفة 16
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   مقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثة حمدان):1.3( ملحق رقم \تابع 
  

   درجة التقدير

 م

  

 ال تنطبق                 الفقرة

  إطالقاًً
 

ال تنطبق 

 كثيراً

تنطبق 

 إلى حد ما

تنطبق 

لى درجة إ

 كبيرة

تنطبق 

 تماماً

  . اتصف بأنني سعيد 17
 

     

  .ينظر اآلخرون لي باحترام 18
 

     

أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من  19

  .المشاهدين
 

     

 ما اعتقد انه أفضل  فغالباً غريباًحينما أقابل شخصاً 20

  .مني
 

     

      .ني باآلخرينأتمتع باللقاءات االجتماعية ألنها تجمع 21

   .من الصعب علي أن ابدأ محادثة مع الغرباء 22
 

    

     . من الطبيعي أن يلتفت اآلخرون لي عند اتخاذ القرارات 23

  .أصر على مواجهة اآلخرين بجرأة 24
 

     

       .اشعر باألمان واالطمئنان في المواقف االجتماعية 25
 

       .لمواقف االجتماعيةأحب أن أمارس تأثيري في ا 26
 

يبدو أنني غير قادر على أن ادع اآلخرين يهتمون بي  27

 .أو يعاملونني بكياسة ولطف

      
 

       . عن اآلخرين إلى درجة كبيرةأفضل أال أكون مسئوالً 28
 

اشعر بالراحة حينما يقترب مني شخص ذو نفوذ أو  29

 .سلطة

      
 

ر قادر على اتخاذ أي اصف نفسي بأنني متردد وغي 30

 .قرار

      
 

يس لدي أية شكوك حول مقدرتي أو كفاءتي ل 31

 .االجتماعية 
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  .لغامديا مقياس تردد المراهقين على مقاهي اإلنترنت من إعداد: )2.3(ملحق رقم 
  

  معارض  محايد  موافق  العبارات  م

        اعتقد أن الحياة مملة بدون انترنت  -1

        نت غير مهم بالنسبة لياإلنتر  -2

        .اشعر بالضيق واالنزعاج عندما أكون مضطرا الستخدام اإلنترنت  -3

        . بشكل اكبراستخدام اإلنترنت يجعلني اجتماعياً  -4

        .أهم شيء بالنسبة لي هي مواقع األغاني  -5

        .أهم شيء بالنسبة لي هي مواقع التعارف  -6

        .حيةسبق وان دخلت مواقع إبا  -7

        . للمعلومات اعتقد أن اإلنترنت مصدر مفيد جداً  -8

        .مواقع األلعاب على اإلنترنت هي المحببة لدي  -9

        .تجاربي على اإلنترنت جعلتني أكثر ثقة بنفسي  -10

        .أكثر من استخدام اإلنترنت  -11

        .أتردد قبل استخدامي اإلنترنت  -12

        .ئلة أو األصدقاء بدل من اإلنترنتأفضل الجلوس مع العا  -13

        .يمدحني الكثير بسبب قدرتي على استخدام اإلنترنت  -14

        .يوجد لي حساب خاص على الفيس بوك  -15

        .أحاول دائما متابعة كل جديد على اإلنترنت  -16

        .خرج من اإلنترنتأاشعر بالضيق والضجر عندما   -17

        .ي المواقع العلمية واألدبيةأهم شيء بالنسبة لي ه  -18

        .تعرفت على أشخاص جدد عن طريق اإلنترنت  -19

        .افحص بريدي االلكتروني مجرد دخولي المنزل  -20

        .أنسى مشكالتي عندما استخدم اإلنترنت  -21

        .أتخلص من شعوري بالوحدة عندما استخدم اإلنترنت  -22

        .ماناًاإلنترنت بالنسبة لي أصبح إد  -23

        .أؤيد استخدام اإلنترنت لكافة أفراد األسرة  -24

        . بالنسبة لياإلنترنت مهم جداً  -25

        .استخدام اإلنترنت يجعلني أكثر حرية في التعبير عن ذاتي  -26

        .سلبيات اإلنترنت أكثر من ميزاته  -27

        .استخدام اإلنترنت مضيعة للوقت  -28

        .ارية هي المواقع المحببة لدي على اإلنترنتالمواقع اإلخب  -29

        .أنا غير مهتم باإلنترنت  -30

        اقدر األشخاص المتمكنين من استخدام اإلنترنت  -31
  
  
  
  
  
  



 99

  أسماء المحكمين ): 3.3(ملحق رقم

  

  االستمارة  مكان العمل  االسم  

 احمد فهيم جبر.د. أ  1

  

  اإلنترنت  جامعة القدس

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   جامع القدس  إياد الحالق. د  2

  مفهوم الذات  جامعة النجاح  بالل أبو عيده. د  3

  مفهوم الذات  جامعة القدس  تيسير عبد اهللا. د  4

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   جامعة القدس المفتوحة  . سائد ربايعة.د  5

  اإلنترنت  جامعة النجاح  سامي الكيالني. د  6

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   جامعة القدس  سمير شقير.د  7

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   جامعة القدس  عفيف زيدان. د  8

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   .جامعة القدس   عمر الريماوي .د  9

  اإلنترنت  جامعة النجاح  علياء العسالي.د  10

  اإلنترنت  جامعة النجاح  علي زهدي. د  11

  مفهوم الذات+ ت اإلنترن  جامعة القدس المفتوحة  مازن ربايعة  12

  مفهوم الذات+ اإلنترنت   جامعة القدس  محسن عدس.د  13

  مفهوم الذات  جامعة النجاح  معروف الشايب. د  14

  اإلنترنت  جامعة النجاح  منى شعث. د  15
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  .أداة الدراسة ): 4.3(ملحق رقم 
  
  

  جامعة القدس 
  آلية الدراسات العليا

  اإلرشاد النفسي والتربوي
  

  : أختي الطالبة\ الطالبأخي

  :تحية طيبة وبعد

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحـو اسـتخدام            :"يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان    

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي اإلرشـاد          استكماالً"اإلنترنت وعالقته بمفهوم الذات لديهم    

يشتمل على معلومات   : راسة التي تشتمل على قسمين القسم األول      النفسي والتربوي، لذلك أعدت هذه الد     

ي االختيـار   \وقـد وقـع عليـك     , يشتمل على فقرات االستبانة   : والقسم الثاني . شخصية عن المستجيب  

 منكم اإلجابة على فقراتها بدقة خدمة ألغـراض البحـث           راجياً, ي ضمن عينة الدراسة   \ لتكون عشوائياً

  .العلمي فقط

   لكم حسن تعاونكم      شاكراً                         

  ة نادر قاللو\ الباحث
   

  القسم األول المعلومات الشخصية المتعلقة في المستجيب                                       
  :على ما ينطبق عليك في البيانات التالية) ے(ضع عالمة 

 . الصف الدراسي-2                     :                                           الجنس .1
ذآر                                                                    .أول ثانوي   .  
أنثى                                                                    .ثاني ثانوي  .  

   التخصص األآاديمي-3
     علمي.    أدبي.                                                                     تجاري

  
  . ساعات استخدامك اليومي لإلنترنت– 4

  ال استخدم اإلنترنت مطلقا .  
  اقل من ساعتين يوميا.  

   ساعتين فأآثر يوميا .  
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  . مقياس مفهوم الذات-أداة الدراسة

  

  :في المربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة) ے(وضع إشارة يرجى 

  

  

  

   درجة التقدير

 م

  

موافق  الفقرة

  بشدة
 

معارض  معارض محايد موافق

 بشدة

      . في الحديث معهمعندما التقي مع اآلخرين ال أبادر أنا أوالً 1

   .اصف نفسي بأنني مبدع في المواقف االجتماعية 2
 

    

   عن اآلخرين بعيداًن أكون وحيداًأفضل دائما أ 3
 

     

  .اشعر بأنني غير واثق من سلوكي االجتماعي 4
 

     

   .عندما اعمل مع مجموعة فإنني أتحمل المسؤولية 5
 

    

  .اشعر بأنني واثق من مظهري 6
 

     

   .احرص باستمرار السيطرة على المواقف المختلفة 7
 

    

  .ينظر إلي اآلخرون باحترام 8
 

     

  .أحب االختالط باآلخرين 9
 

     

    .اشعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له نفوذ  10
 

    

   .أتمتع  بوجودي مع اآلخرين 11
 

    

حينما أكون في وسط مجموعة وأريد أن أقول شيئا أقوله  12

 .بدون تردد

     

   .حينما أكون في مجموعة ال أقدم اقتراحات ايجابية 13
 

    

      .ال امتلك القدرة على اتخاذ قرار 14

   .أحب أن أمارس تأثيري في المواقف االجتماعية 15
 

    

   .اشعر باألمان في المواقف االجتماعية 16
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  . مقياس مفهوم الذات–أداة الدراسة ): 4.3(تابع ملحق رقم ملحق رقم 

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    درجة االستجابة

  م

  

 موافق بشده  الفقرة

  

معارض   معارض  حايدم  موافق

  بشده
  .أصر على مواجهة اآلخرين بجرأة  17

  

          

            .أنا ذو شخصية قوية  18

أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من   19

  .المشاهدين

  

          

            .أنني قادر على أن ادع اآلخرين يعاملونني بلطف  20

  .اشعر بأنه أفضل منيحينما أقابل شخصا غريباً   22

  

          

            أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بها  23

  .اتصف بالسعادة  24

  

          

  
  .لدي ثقة عالية بنفسي  25
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  . االتجاه نحو االنترنت-أداة الدراسة): 4.3(ملحق رقم 

  

  :في المربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة) ے(يرجى وضع إشارة 

  

    ستجابةدرجة اال

  م

  العبارات

موافق 

  بشده

  

معارض   معارض  محايد  موافق

  بشده

            .اإلنترنت غير مهم بالنسبة لي  1
أؤيد استخدام اإلنترنـت لكافـة أفـراد          2

  .األسرة

          

استخدام اإلنترنت يجعلني أكثر حرية في        3

  .التعبير عن ذاتي

          

            .سلبيات اإلنترنت أكثر من ايجابياته  4
            .ص الذي يستخدم اإلنترنت اقدر الشخ  5
من )الزواج(أفضل االرتباط مستقبالً  6

  .شخص يتقن مهارات اإلنترنت

          

اإلنترنت يساعد الطلبة على طرح أفكار        7

  .جديدة مفيدة

          

            .استخدام اإلنترنت مضيعة للوقت  8
            .أكثر من استخدام اإلنترنت  9

            .ي بالنسبة لاإلنترنت مهم جداً  10
            .الحياة أجمل بدون انترنت  11
            .اشعر بالضيق عند استخدامي اإلنترنت  12
            .استخدام اإلنترنت يزيد الثقة بالنفس  13
            . أتردد قبل استخدامي اإلنترنت  14
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  . مقياس االتجاه نحو االنترنت-أداة الدراسة): 4.3(تابع ملحق رقم 

  

  :في المربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة) ے(ة يرجى وضع إشار

  
استخدام اإلنترنت يخفـف مـن الـضغوط          15

  .النفسية

          

اشعر بالراحـة النفـسية عنـد اسـتخدام           16

  .اإلنترنت

          

            اشعر بالضيق عندما اخرج من االنترنت  17
            أنسى مشكالتي عندما استخدم االنترنت  18
ت يخفف مـن الـشعور      استخدام اإلنترن   19

  .بالوحدة

          

            استخدام االنترنت يجعلني اجتماعياً  20
أفضل استخدام االنترنـت مـن قـضاء          21

  الوقت مع العائلة واألصدقاء

          

استخدام اإلنترنت يكسبني احترام   22

  .اآلخرين

          

أفضل االختالط باألشخاص ذوي المعرفة   23

  .باإلنترنت

          

 اإلنترنت مصدر جيد اعتقد أن  24

  .للمعلومات

          

اإلنترنت يكسب الطالب معرفة مفيدة   25

  .بثقافة اآلخرين

          

            . لتبادل الخبراتيعطيني اإلنترنت فرصة  26
اإلنترنت يشجع على تنمية الخيال   27

  .العلمي
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 . جنين\والتعليم تسهيل مهمة من جامعة القدس  إلى مديرية التربية ) 5.3(ملحق
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  .ة قباطي\تسهيل مهمة من جامعة القدس  إلى مديرية التربية والتعليم )6.3(ملحق
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  ـــــــارسـالفه

  
  فهرس الجداول

  فهرس المالحق

  فهرس المحتويات
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  :فهرس الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول الرقم 
  48  .الدراسةب متغيرات أفراد عينة الدراسة حس  1.3
ت لمصفوفة ارتباط فقرا) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   2.3

  .مفهوم الذات
50  

ت لمصفوفة ارتباط فقرا) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   3.3
  .اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت

50  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   1.4
  .تجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنتال

55  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   2.4
  .وية في محافظة جنين طلبة المرحلة الثانمفهوم الذات لدىل

58  

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  3.4
اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام متوسطات 
  . ساعات استخدام اإلنترنت عدد تعزى لمتغيراإلنترنت

61  

في اتجاهات طلبة  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   4.4
عدد المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير 

  .ساعات استخدام اإلنترنت

61  

في اتجاهات طلبة  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   5.4
عدد  اإلنترنت تعزى لمتغير المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام

  .ساعات استخدام اإلنترنت

62  

تجاهات طلبة عينة الدراسة ال أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   6.4
  .الجنسالمرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير 

63  

 طلبة عينة الدراسة التجاهات أفراد الستجابةللعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   7.4
الصف المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير 

  .الدراسي

64  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  8.4
اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام متوسطات ل

  .التخصص األكاديمي تعزى لمتغير اإلنترنت

65  
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  الصفحة  عنوان الجدول الرقم 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  9.4

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين نحو استخدام متوسطات ل
  .التخصص األكاديمي تعزى لمتغير اإلنترنت

66  

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  10.4
 مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنينمتوسطات 
  .االستخدام اليومي لإلنترنت ساعات ر عددتعزى لمتغي

67  

 لدراسة لمتوسطاتعينة ا أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين   11.4
 مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جنين تعزى لمتغير

  .االستخدام اليومي لإلنترنت ساعات عدد

68  

عينة الدراسة لمتوسطات  أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   12.4
 لمتغير تعزىة جنين مستوى مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظ

  .الجنس
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