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 اآلثار الدمبية الستخجام اإلنتخنت عمى طالب الجامعة
 

 د/ فتحي جاب هللا إدريذ عبجالجايم
 عزه ىيأة تجريذ بقدم الخجمة االجتساعية ـ كمية اآلداب ـ جامعة طبخق 

 
 السمخص:

أىسيتيا مغ السػضػع الحي تتشاولو،  -بذكل عاـ  -البحػث والجراسات االجتساعية تكتدب 
وأثخه في مديخة السجتسع ، وبسا أف ىحه الجراسة أىتست بسػضػع اآلثار الدمبية الستخجاـ 
اإلنتخنت عمى شبلب الجامعة فقج ىجفت إلى التعخؼ عمى عادات استخجاـ اإلنتخنت اليػمية 

الجوافع الستخجاـ ىحه الذبكة وأىع اآلثار الدمبية الستخجاميا،  مغ قبل الصبلب وكحلظ
ولتحقيق ىجؼ الجراسة أُعجت استبانة وجخى التحقق مغ صجقيا وثباتيا، وتكػنت عيشة 

قج استخجـ شالبًا وشالبة مسغ يجرسػف في كمية اآلداب جامعة شبخؽ، و  484الجراسة مغ 
شاسب الحي يخجـ شبيعة ىحه الجراسة وأغخاضيا فييا "السشيج الػصفي"، باعتباره السشيج الس

أكثخ  وقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة نتائج كاف مغ بيشيا أفويفي بستصمباتيا البحثية، 
و قمة  سحاضخاتاآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى الجػانب التعميسية ضياع وقت مخاجعة ال

عيشة، ومغ أىع الشتائج التي  و تخاجع السدتػي الجراسي لجى السذاركة في أثشاء السحاضخات
تػصمت إلييا الشتائج  قمة الػقت الحى يقزى مع االسخة و تجشب الديارات العائمية ُتعج مغ 
أكثخ اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى العبلقات األسخية، كسا أف أكثخ اآلثار الدمبية اجتساعيًا 

عبلقات االجتساعية، إضافة لئلنتخنت عمى عيشة الجراسة ىي العدلة االجتساعية أو ضعف ال
إلى أنو يدبب قمة ساعات الشـػ و آالـ في الطيخ والخقبة و ضعف الشطخ أكثخ اآلثار 

 الدمبية لئلنتخنت عمى الرحة لجى عيشة الجراسة.
 :مقجمة

شيجت نيايات القخف العذخيغ وبجايات القخف الحادي والعذخيغ انفجارًا معخفيًا ، 
لسعمػمات واالتراالت، أدى إلى تغيخات جحرية في مشاحي الحياة وتصػرًا متدارعًا في تقشية ا
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في السجتسعات قاشبة ، عمى اختبلؼ ألػانيا ومدتػياتيا، واحتجـ الدباؽ بيغ األمع ، وكل 
أمة مشيا تحاوؿ أف تحتل مكانًا مخمػقًا، لتكػف في مخكد الرجارة في العالع، وىحا مسكغ 

ًا في تحريل عػامل الشيػض ومقػمات الشسػ، وصػاًل عشجما تديخ األمة سيخًا صحيحًا وجاد
إلى ما يسكشيا مغ االحتفاظ برجارتيا إف كانت أمة عخيقة، أو نيل الرجارة إف كانت أمة 

 ناشئة.
ونتيجة االعتساد الستدايج عمى شبكة اإلنتخنت في مجاؿ االتراؿ، اىتع الباحثػف في 

استخجاميا وتأثيخىا، وتخى شائفة مشيع أف مجاؿ العمـػ االجتساعية بجراسة شبكة اإلنتخنت 
شبكة اإلنتخنت تذكل بحق ثػرة معمػماتية واترالية، وذلظ مغ خبلؿ تقجيسيا شكبًل ججيجًا 

 (4)مغ أشكاؿ التػاصل البذخي.
إف ىحه الذبكة الزخسة التي تخبط بيغ مبلييغ مغ أجيدة الحاسب ومبلييغ مغ 

العرخية ، واستحجثت مفاىيع ججيجة لع تكغ البذخ، غيخت في سشػات قميمة نسط الحياة 
متػقعة مغ قبل، وأصبح مبلييغ مغ البذخ يمتقػف عمى شبكة اإلنتخنت، وكأنيع مجتسعػف في 

 (2) مكاف واحج يتحجثػف، ويتشاقذػف، ويتبادلػف اآلراء والسعمػمات
واإلنتخنت بػصفو أحج أىع عشاصخ التقشية الحجيثة ليذ يذبو أي شيء رأيشاه مغ 

؛ فقج أدى إلى زيادة السعمػمات وإثخاء محتػاىا بصخيقة مثيخة، وبجأت تطيخ عمى الشاس (3)لقب
أعخاض ما يدسى اآلف "إدماف اإلنتخنت"، وىحا السرصمح الحي أشمقو ألوؿ مخة الصبيب 

عمى ىيئة مدحة في رسالة الكتخونية عمى شبكة لمشقاش 1996 الشفدي " إيفاف جػلج بيخج 
 نتخنت."الجردشة" عبخ اإل

لقج بات سػء استخجاـ اإلنتخنت امخًا واقعًا ال مجاؿ لتجاىمو، وكسا أف لذبكة 
السعمػمات " اإلنتخنت" فػائجىا الستعجدة لفئات السجتسع وشبقاتو كميا، في مجاالت السعخفة 
السختمفة، فإنيا ال تخمػ مغ سمبيات ال تتػافق مع قيع السجتسع، وخرػصًا عمى السخاىقيغ 

                                                 
(
1
 .11، ص  4112زٕزٚع ، ٚبيٍٛ دمحم ثٕدْبٌ ، انشجبة ٔاالَزرَذ ، عًبٌ ، دار يجدالٔ٘ نهُشر ٔان (

(
4
إنٓبو ثُذ فرٚج انعٕٚضٙ ، أصرر اضرزاداو االَزرَرذ عهرٗ انع اربد االضررٚخ ثرٍٛ أفرراد االضررح انطرعٕدٚخ فرٙ يذبف رخ  (

 .11،ص4112رضبنخ يبجطزٛر غٛر يُشٕرح،  جدح، كهٛخ انزرثٛخ، جدح،

(
1
 .13، ص  4111ٚخ ، دار انًعرفخ انجبيعٛخ ، عجدهللا دمحم عجد انردًٍ ، ضٕضٕٛنٕجٛب االرصبل ٔاالع و ، االضكُدر (
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كإدماف التػاصل إلكتخونيًا مع اآلخخيغ خرػصًا مغ الجشذ اآلخخ السدتخجـ والذباب 
 (4)لئلنتخنت.

ومغ الدمبيات السختبصة باإلنتخنت إىجار الػقت، وإىساؿ االلتدامات واألنذصة 
االجتساعية ، وتجني السدتػى الجراسي ، وفقجاف العسل، وتجىػر العبلقات االجتساعية، 

صاؽ الحخية الػاسع الحي يتيحو لسدتخجميو، وحجع السعمػمات فاإلنتخنت عمى الخغع مغ ن
األحػاؿ قجرات السدتخجميغ عمى  -إف لع يكغ في كل -الزخع الحي يفػؽ في معطع 

استيعابو ، قج تجمخ في شخيقيا أشكاؿ الحياة التقميجية التي اعتجادىا السدتخجمػف، مغ 
الرجاقات اإلندانية أي فخض اتراالت شخرية، وتجسعات أسخية، وعبلقات القخابة، و 

 (2)العدلة االجتساعية والحخماف مغ الجخػؿ في عبلقات إندانية حقيقية.
وقج تصغى الشػاحي الدمبية لئلنتخنت عمى الشػاحي االيجابية؛ فسغ يديئػف استخجاـ 
شبكة اإلنتخنت تطيخ ثغخات سمبية في شخرياتيع، عمى رأسيا االغتخاب الشفدي، والعدلة، 

ميارات التػاصل، واالنحخاؼ، والتعخض لبعس السذكبلت التي تبجو في صػرة وانخفاض 
 تػتخ وقمق وصخاعات داخمية.

وعشجما يفخط اإلنداف في استخجاـ شبكة االنتخنت مغ حيث السجة أو نػعية 
 -دوف حاجة فعمية ممحة  -االستخجاـ وأغخاضو أو تصبيقاتو يجج نفدو مجفػعًا بذكل قدخي 

ة االنتخنت ، وال يدتصيع التػقف عغ ىحا الدمػؾ أو مقاومتو وتتختب عمى إلى استخجاـ شبك
ىحا نتائج سمبية وآثار سيئة عمى السدتػيات الجدجية، والشفدية، واألسخية، والسيشية، 
واالجتساعية ويغجو ىحا الدمػؾ اعتساديًا أو يربح الفخد مجمشًا يتحػؿ معو اإلنتخنت مغ نعسة 

 (3) إلى نقسة.

                                                 
(
1
، ص ص  4111دمحم انُٕثٙ دمحم عهٙ ، إديبٌ االَزرَرذ فرٙ عصرر انعٕنًرخ  ، عًربٌ ، دار لرنبر نهُشرر ٔانزٕزٚرع ،  (

 .24ـ  23

(
4
ٛرخ، ثذرش لبنخ ضهًٛبٌ عجدانع ٛى ، االثعبد ٔانزبصٛراد االجزًبعٛرخ انًررجةرخ ثبضرزاداو االَزرَرذ عهرٗ االضررح انعرث  (

 .42،ص4112يُشٕر ، يؤرًر ٔااع االضرح فٙ انًجزًع، انقبْرح، جبيعخ عٍٛ شًص، 

(
1
أيرم عهرٙ انسٚرد٘ ، إديربٌ االَزرَرذ ٔع ازرّ ثبنزٕالرم االجزًربعٙ ٔانزذصرٛم اندراضرٙ نردٖ نهجرخ جبيعرخ َرسٖٔ ،  (

 .4ص ،  4112رضبنخ يبجطزٛر غٛر يُشٕرح ،  ،عًبٌ ، جبيعخ َسٖٔ ،كهٛخ انعهٕو ٔاٜداة



 اآلثار السلبية الستخذام اإلنترنت على طالب الجاهعة

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  357
 

جـ الذباب تمظ الذبكة بحخية غيخ مشزبصة ودونسا رقابة مغ أولياء وقج يدتخ
األمػر، فيسارسػف عجدًا مغ الدمػكيات الدمبية مثل التجدذ عمى خرػصيات اآلخخيغ 
عبخ الذبكة ، وعشجما يجمدػف أماـ الحاسػب لداعات شػيمة تقػدىع الذبكة غالبًا مغ مػقع 

جيق يتعخفػف عميو، وال أية خبخات يكتدبػنيا ، سيء آلخخ أسػأ مشو وال يجري اآلباء أي ص
كسا أف شبكة اإلنتخنت أتاحت ليع العجيج مغ السعمػمات والرػر والسػاقع اإلباحية، 

 (4) فأصبحت سيمة مباحة لكل فخد.
مغ أشج الفئات ولعًا بيحه التقشية ،  جامعيةوبصبيعة الحاؿ فإف شبلب السخحمة ال

الب العادي ذي االمكانات الستػاضعة العجيج مغ أدوات السيسا وقج أصبح في متشاوؿ الص
العرخ الحجيث، كالياتف الشقاؿ والحاسػب والبث السباشخ ، وتمظ األدوات تؤثخ في حياتو 
برػرة مباشخة، بسا تحسل مغ أفكار ليذ في مقجوره التعامل معيا بديػلة نطخًا لصبيعة 

 السخحمة.
 مذكمة الجراسة:

انتذار شبكات االنتخنت، حيث اصبحػا عغ شخيقو يتػاصمػا لقج تأثخت فئة الذباب ب
 2004مع أقخانيع، ويكػنػا صجاقات وعبلقات عاشفية. أكجت ذلظ دراسة حمسي وعبجالباقي 

 -كسا ىػ معخوؼ  -، ولحلظ ليذ مغ الديل في نطخىع التخمي عغ ىحه التقشية؛ ألنيا (2)
جب تعديدىا، والدمبية يجب معالجتيا، عبخ تمعب أدوارًا إيجابية وأخخى سمبية، واإليجابية ي

 وضع استخاتيجيات لمتقميل مغ آثارىا الدمبية.
ىحا االرتباط القػي باإلنتخنت يرل بالصالب مخحمة اإلدماف عميو، حتى يؤدي بو 
إلى تجاىل األنذصة والسشاسبات، والجراسة مغ باب أولى. وقج بيشت دراسة عادؿ السغحوي 

اف اإلنتخنت إلى انخفاض مدتػى التحريل الجراسي، فتتعالى كيف يؤدي إدم (3) 2007
                                                 

(
1
خبنررد دمحم انطررٛد ، اضررزاداو انًرردخم انًعرفررٙ انطررهٕكٙ يررٍ يُ ررٕر نرٚقررخ خديررخ انجًبعررخ  ٔرعرردٚم ارجبْرربد انشررجبة  (

غٛررر  دكزررٕراِجبيعررخ دهررٕاٌ، كهٛررخ اناديررخ االجزًبعٛررخ، رضرربنخ انقرربْرح، انجرربيعٙ َذررٕ اضررزاداو شررجكخ االَزرَررذ، 

 .4، ص4112يُشٕرح، 

(
4
جبيعرخ انًهرع عجردانعسٚس،  جدح، ،شجكبد انزٕالم االنكزرَٔٛخ عهٗ انع ابد االجزًبعٛخأصر اضزاداو دُبٌ انشٓر٘ ،  (

 . 13، ص 4111 غٛر يُشٕرح،كهٛخ اٜداة، رضبنخ يبجطزٛر، 

(
1
أدًد أدًد ثكر ، اٜصبر انطهجٛخ الضزاداو االَزرَذ يٍ ٔجٓخ َ ر نهجخ انجبيعخ االض يٛخ ثغسح ٔدٔر انزرثٛخ  (

 . 24، ص 4111غٛر يُشٕرح ،  ،، انجبيعخ االض يٛخ ، كهٛخ انزرثٛخ ، رضبنخ يبجطزٛرغسح ،باالض يٛخ فٙ ع جٓ
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شكػى السقخبيغ مغ الصالب مغ قزائو اوقاتًا مجيجة أماـ اإلنتخنت. ويغجو مغ السدتحيل 
تقميل ساعات متابعة الصالب لئلنتخنت، أو تحجيج وقت معيغ لو، مع بخوز أعخاض اندحابيو 

تخؾ الػاجبات واألعساؿ، مفزبًل عمى ذلظ  عميو حيغ يبتعج عغ اإلنتخنت، ثع يرل لسخحمة
 (4)الحجيث مع الشاس عمى اإلنتخنت، بجاًل مغ مػاجيتيع في الحياة العسمية.

ومسا يّدخ استخجاـ تكشػلػجيا اإلنتخنت، شيػع اليػاتف الشقالة، خاصة الحكية مشيا، 
و سيل في أيجي الصبلب، وبغس الشطخ عغ مدتػى ثقافتيع ودرجة تعمسيع، فإف استعسال

يديخ، ومغ خبللو يدتصيعػف اإلبحار عبخ اإلنتخنت، مترفحيغ السػاقع السفيج مشيا والزار، 
 (2)سػاء أكانػا مغ سكاف السجف أـ الخيف.

 -ومسا قج يديج مغ مخاشخ االتراؿ بذبكة اإلنتخنت، أنو في أغمب البمجاف العخبية 
ءات تتعامل مع مخاشخىا عسػمًا: لع ترجر قػانيغ لئلنتخنت أي أنو ال إجخا -وليبيا مشيا 

االجتساعية والشفدية واألخبلقية. وىشاؾ تدميع بأنو ال يسكغ الديصخة عمى االنتخنت بقػانيغ 
مغ قبل الجوؿ ، وإنسا بأف يشتقل زماـ السبادرة مغ الجوؿ إلى األسخ لمحج مغ  ىحه السخاشخ 

 (3) عمى السيػؿ والقيع األخبلقية لسدتخجميو.
أف األسخة تدتصيع حساية أبشائيا مغ مخاشخ  (4) 2004عبجهللا القجىي وتؤكج دراسة 

اإلنتخنت إذا ما كانت ىشاؾ متابعة ليع، ولمسػاقع التي يصمعػف عمييا. وتؤكج دراسة أجخاىا 
أف اإلنتخنت يؤدي إلى تفكظ العبلقات األسخية واالجتساعية، وأف عبلقات األفخاد   بخيشخ

تتجنى، وتتفكظ عبخ الثبلثيغ يػمًا األولى الشتخاكيع في شبكة  داخل الشصاؽ األسخي وخارجو
اإلنتخنت؛ فبل يعػد ىشاؾ اجتساع حػؿ مائجة الصعاـ، وتغيب الشدىة الجساعية ، كسا أف 
إدماف اإلنتخنت يؤدي إلى إىجار الػقت، ومغ ثع إىساؿ األنذصة الجراسية واألسخية 

أف مغ بيغ ألف مذتخؾ في اإلنتخنت يعاني  عمى  4996واالجتساعية. وتؤكج دراسة بيمبلؾ 
                                                 

(
1
 .22دمحم انُٕثٙ دمحم عهٙ ، إديبٌ اإلَزرَذ فٙ عصر انعٕنًخ ، يرجع ضبثق ،ص  (

(
4

، ص  4112 شجكبد انزٕالم االجزًبعٙ ، عًبٌ ، دار أضبيخ نهُشر ٔانزٕزٚع ، –( عهٙ خهٛم شقرح ، اإلع و انجدٚد 

 .32ص 

(
1
، ص ص  4113أيرٍٛ ضرعٛد عجردانغُٙ ، ٔضربالم االعر و انجدٚردح ٔانًٕجرخ انراًٛرخ انضبَٛرخ ، انقربْرح ،عربنى انكزربة ،  (

111 – 111. 

(
2

( أدًررد أدًررد ثكررر، اٜصرربر انطررهجٛخ الضررزاداو االَزرَررذ يررٍ ٔجٓررخ َ ررر نهجررخ انجبيعررخ االضرر يٛخ ثغررسح ٔدٔر انزرثٛررخ 

 .13يرجع ضبثق ، ص  ،االض يٛخ فٙ ع جٓب
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ما يقخب مغ مائتيغ مغ أعخاض إدمانية خصيخة لئلنتخنت، تتدبب في الفذل الجراسي أو تفكظ 
 (4)األسخة.

 أىسية الجراسة:
تتجمى أىسية ىحه الجراسة في أنيا قج تديع في إثخاء األدبيات الدػسيػلػجية حػؿ ضاىخة  -4

ي ىي إحجى وسائل التقشية الحجيثة، التي تدايج عجد مدتخجمييا استخجاـ شبكة اإلنتخنت الت
 في الدشػات األخيخة بذكل واضح ، واتدع نصاؽ تأثيخىا في ثقافة األفخاد واتجاىاتيع.

. تتزح أىسية ىحه الجراسة مغ أىسية الفئة السدتيجفة، وىي شبلب الجامعة وىع في مخحمة 2
تابعة؛ إذ تتكػف اليػية والذخرية في ىحه عسخية حداسة ججًا، وتحتاج إلى رعاية وم

 الفتخة.
. الطاىخة محل الجراسة مغ السػضػعات الججيجة في السجتسع الميبي بذكل عاـ، والسجيشة 3

محل الجراسة بذكل خاص، ومغ ثع مغ السيع رصج التغيخات كافة والسذكبلت الشاتجة 
 عشيا.

ة واالجتساعية عمى بشاء بخامج . قج تداعج الجراسة الستخرريغ في السجاالت الشفدي5
 وقائية لمحج مغ آثار اإلنتخنت الدمبية.

 أىجاف الجراسة:
 تحجيج عادات شبلب الجامعة وأنساط استخجاميع اإلنتخنت. -1
 تحجيج دوافع استخجاـ شبلب الجامعة لئلنتخنت. -4
 تحجيج اآلثار الدمبية الستختبة عمى استخجاـ شبكة اإلنتخنت. -1

 تداؤالت الجراسة:
ػء ما شخحو الباحث مغ أفكار حػؿ مذكمة الجراسة، واألبعاد السختمفة التي وفي ض

تذكل اإلشار العاـ ليا ، وفي إشار األىجاؼ التي تدعى إلييا، يدعى الباحث لئلجابة 
 العمسية عغ التداؤالت اآلتية:

                                                 
(
1
اضرزاداو انًردخم انًعرفرٙ انطرهٕكٙ يرٍ يُ رٕر نرٚقرخ خديرخ انجًبعرخ  ٔرعردٚم ارجبْربد ،  دطربٍَٛ انطرٛدخبنرد دمحم  (

 .2 – 4يرجع ضبثق، ص ص  انشجبة انجبيعٙ َذٕ اضزاداو شجكخ االَزرَذ
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 ما عادات شبلب الجامعة وأنساط استخجاميع اإلنتخنت؟ -4
 ئلنتخنت ؟ما دوافع استخجاـ شبلب الجامعة ل -2
 ما اآلثار الدمبية لئلنتخنت ؟ -3

 : مرظمحات الجراسة
 :اآلثار الدمبية

األثخ بقية الذيء، وجسعو آثار وأثػر ، واآلثار الدمبية ىي الشتائج الستختبة عمى 
 (4)استخجاـ الصمبة لئلنتخنت و تؤثخ تأثخًا ضارًا عمييع أو عمى عبلقاتيع االجتساعية.

 إلنتخنت: ا
ة مغ شبكات السعمػمات الجولية، التي تتخابط بذكل يتيح تبادؿ اإلنتخنت مجسػع

 (2) السعمػمات بيغ البذخ عمى اتداع العالع كمو.
أو ىػ بتعخيف بديط  شبكة عالسية غيخ مسمػكة لجولة بعيشيا، تخبط آالؼ الذبكات 

ق ومئات السبلييغ مغ أجيدة الحاسػب مختمفة األنطسة واألنػاع واألحجاـ في العالع، وف
معاييخ اتراالت معيشة، وىي أىع وسيمة معاصخة لمتػاصل وتبادؿ السعمػمات بيغ األفخاد 

 (3)والسؤسدات.
ويقرج الباحث باإلنتخنت في ىحه الجراسة: شبكة عالسية يتػاصل مغ خبلليا 
الصبلب في مجيشة شبخؽ، سػاء مغ خبلؿ اجيدة الحاسػب أـ أجيدة الياتف السحسػؿ بعج 

نتخنت؛ بغخض التػاصل االجتساعي أو الحرػؿ عمى السعخفة في السجاالت ربصيا بذبكة اإل
 العمسية السختمفة، وليا آثارىا الدمبية عمى شبلب السخحمة الجامعية.

 :سهء استخجام اإلنتخنت
ويقرج بو أف مدتخجـ اإلنتخنت يفقج اإلحداس بالجػانب األخبلقية والجيشية عشج 

استخجامو لئلنتخنت عشجه إال بسا يحققو مغ إشباع لغخائده،  استخجامو ليحه التقشية، وال يقتخف 
                                                 

(
1
خ انجبيعررخ االضرر يٛخ ثغررسح ٔدٔر انزرثٛررخ ، اٜصرربر انطررهجٛخ الضررزاداو االَزرَررذ يررٍ ٔجٓررخ َ ررر نهجرراُٛةررخادًررد ثكررر،  (

 .3يرجع ضبثق، ص ،االض يٛخ فٙ ع جٓب

(
4

،  4114( ثبضى عهٙ دٕايدح  ، ضرهًٛبٌ اساارسح ، ٔضربالم االعر و ٔانةنٕنرخ ، عًربٌ ، ٌ دار جرٚرر نهُشرر ٔانزٕزٚرع ، 

 .443ص 

(
1

 .13، ص  4111ئخ انًصرٚخ انعبيخ نهكزبة ، ( عجدانذًٛد ثطَٕٛٙ ، انزعهٛى ٔاندراضخ عهٗ االَزرَذ ، انقبْرح ، انٓٛ
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دونسا إدراؾ مشو بسا يدببو ىحا االستخجاـ الديء مغ مسارسات شاذة أو غيخ أخبلقية، أو 
 (4)تػقعو تحت شائمة القانػف.

سػء استخجاـ اإلنتخنت بأنو: فقجاف الديصخة أو التحكع  2000ويعخؼ شبيخا وآخخوف 
 (2)ث يؤدي إلى القمق، واضصخابات نفدية، وإخفاؽ في العسل.في استخجامو، بحي

 
 

  الجراسات الدابقة:
 الجراسات العخبية:

: وكاف "الشتائج الدمبية الستخجام اإلنتخنت": بعشػاف4112دراسة جياد عالءالجين  -1
ىجفيا الخئيذ فحز صجؽ فخضيات الشسػذَج السعخفي الدمػكي الستخجاـ اإلنتخنت 

عبلقة التفزيِل لمتفاعل االجتساعي عمى اإلنتخنت بستغيخات الػحج ة  اإلشكالي، حػؿ
واالكتئاب، واألعخاض األخخى في ىحا الحقل ودور ىحه الستغيخات في مفاقسة الشتائج الدمبية 
الستخجاـ اإلنتخنت ، وأشارت الشتائج إلى أف الشسػذج السعخفي الدمػكي كاف مبلئسًا لمبيانات 

َف الػحجة واالكتئاب تشبئ إيجابيًا بسدتػيات التفزيِل لمتفاعل بذكل جيج؛ فقج تبيغ أ
االجتساعي عمى اإلنتخنت ،  باإلضافة إلى ذلظ أضيخت الَشتاِئج أف متغّيخات استخجاـ 

%( مغ التبايغ في درجات 48.3فّدخت ) -باستثشاِء االستعساؿ السفخط -اإلنتخنت اإلشكالي 
ية الستختبة عمى استخجاـ اإلنتخنت ، في حيغ أسيست السذاركيغ، عمى مقياس الشتائِج الدمب

 (3)%( فقط مغ تمظ الفخوؽ.4متغيخات الػحجة واالكتئاب في تفديخ ) 
وعشهانيا: "إدمان اإلنتخنت وعالقتو بالتهاصل االجتساعي : 4112دراسة أمل الديجي  -4

ج العبلقة ، وكاف مغ أىجاؼ تمظ الجراسة رصوالتحريل الجراسي لجى طمبة جامعة ندوى"
                                                 

(
1
ضررهةبٌ انعصررًٛٙ، إديرربٌ اإلَزرَررذ ٔع ازررّ ثرربنزٕافق انُنطررٙ ٔاالجزًرربعٙ نرردٖ نرر ة انًردهررخ انضبَٕٚررخ ثًدُٚررخ  (

 غٛرر يُشررٕرح،جبيعرخ َرربٚل انعرثٛرخ نهعهرٕو االيُٛررخ، كهٛرخ اندراضربد انعهٛرب، رضرربنخ يبجطرزٛر،  انرٚرب ، ، ،انرٚرب 

 .13ص  ،4111

(
4
جبيعخ انقربْرح، يعٓرد انقبْرح، ضًبح ريس٘ عجدانغُٙ ، ضٕر اضزاداو اإلَزرَذ ٔع ازّ ثجعض يزغٛراد انشاصٛخ،  (

 .41، ص 4112اندراضبد انزرثٕٚخ، رضبنخ يبجطزٛر غٛر يُشٕرح، 

(
1

 فرٙ انعهرٕو انزرثٕٚرخ، ( جٓبد ع راندٍٚ، انُزبالج انطهجٛخ الضزاداو اإلَزرَذ، االردٌ ، جبيعخ انٛريرٕ،، انًجهرخ االردَٛرخ
 .4112، انعبشرًجهد ان، انضبنش عددان
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بيغ إدماف اإلنتخنت وكل مغ التػاصل االجتساعي والتحريل الجراسي، لجى شمبة جامعة 
شالبًا وشالبة، وأضيخت نتائجيا بمػغ عجد مجمشي استخجاـ  442ندوى، وتكػنت العيشة مغ 

% مغ أفخاد عيشة الجراسة، وعجـ وجػد فخوؽ ذات 9.7مفخدة، بشدبة  40شبكة اإلنتخنت 
ة بيغ الستػسصات الحدابية لسقياس إدماف اإلنتخنت تعدي لستغيخ الشػع داللة إحرائي

االجتساعي، والسدتػى الجراسي وكحلظ وجػد عبلقة عكدية ذات داللة إحرائية بيغ إدماف 
اإلنتخنت والتػاصل االجتساعي ، ووجػد عبلقة ضعيفة ذات داللة إحرائية بيغ ذلظ اإلدماف 

 (4)والتحريل الجراسي.

وعشهانيا "تأثيخ استخجام اإلنتخنت عمى الذباب  :4113ناجية مرظفى صالح دراسة  -3
وكاف ىجفيا الػقػؼ عمى شبيعة العبلقات التي يبشييا الذباب  الجامعي بالسجتسع الميبي"

عبخ اإلنتخنت، ومجى تأثيخىا عمى العبلقات األسخية واالجتساعية في الػاقع. وشبقت الجراسة 
مفخدة ، وتػصمت الجراسة إلى أف أفخاد  300وبمغ حجع العيشة  عمى شبلب جامعة الداوية،

العيشة يفيجوف مغ اإلنتخنت في السجاؿ األكاديسي ، كسا أكجوا أف لئلنتخنت دورًا ايجابيًا في 
االتراؿ باألصجقاء واألقارب، غيخ أف كثخة استخجامو عدلة عغ بقية أفخاد األسخة، وىحا ىػ 

 (2)استخجاـ اإلنتخنت.األثخ الدمبي األساسي لكثخة 
: وعشهانيا "االستخجام الدمبي لذبكة اإلنتخنت وأثخه في 4111دراسة نعسة دمحم الديج  -2

، وىجفيا الكذف عغ اآلثار الدمبية الرتياد األزواج والدوجات لغخؼ التفكك األسخي"
 الجردشة، وأثخىا في التفكظ األسخي، وتػصمت الجراسة إلى حجوث تفكظ أسخي واضح عشج

حاالت الجراسة جسيعًا، سػاء أكاف في شكل خبلفات زوجية مدتسخة بدبب شػؿ مجة جمػس 
الدوج أو الدوجة أماـ شبكة اإلنتخنت لفتخات شػيمة ، وأـ إدماف السػاقع اإلباحية مسا أثخ 

 (3)بالدمب عمى عبلقاتيع بدوجاتيع.

                                                 
(
1
أيم انسٚد٘ ، إديبٌ اإلَزرَرذ ٔع ازرّ ثبنزٕالرم االجزًربعٙ ٔانزذصرٛم اندراضرٙ نردٖ نهجرخ جبيعرخ َرسٖٔ، يرجرع  (

 ضبثق.

(
4
بيعرررخ ج انًُصرررٕرح، ،َزرَرررذ عهرررٗ انشرررجبة انجررربيعٙ ثررربنًجزًع انهٛجرررٙرررررصٛر اضرررزاداو اإلَبجٛرررخ يصرررةنٗ لررربنخ،  (

 .4111 ،انًُصٕرح، كهٛخ اٜداة، رضبنخ يبجطزٛر

(
1
َعًررخ دمحم انطررٛد ، االضررزاداو انطررهجٙ ناَزرَررذ ٔاصرررِ فررٙ انزنكررع االضررر٘ ، رضرربنخ يبجطررزٛر، جبيعررخ انقرربْرح، كهٛررخ ( 

 .4111اٜداة، 
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جام اإلنتخنت من وعشهانيا "اآلثار الدمبية الستخ: 4111دراسة أحسج بكخ قشيظة  -5
، وكاف مغ وجية نظخ طمبة الجامعة االسالمية بغدة ودور التخبية االسالمية في عالجيا"

أىجاؼ تمظ الجراسة معخفة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات تقجيخ الصمبة لآلثار الدمبية 
الستخجاـ اإلنتخنت، في ضػء متغيخات الجراسة: )الجشذ، والتخرز، والسعجؿ، وعجد 

خجاـ اإلنتخنت أسبػعيًا(. واتبع الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت عيشة ساعات است
( شالبا وشالبة مغ شمبة الجامعة اإلسبلمية في غدة، ومغ  333الجراسة الفعمية مغ ) 

تخررات )التخبية، الذخيعة، اليشجسة(، وتػصمت الجراسة إلى أف ندبة اآلثار الدمبية 
%(، وأنيا مختبة عمى الشحػ 54.60جامعة اإلسبلمية كانت )الستخجاـ اإلنتخنت لصمبة ال

 (4)اآلتي: " االجتساعية والشفدية ، والثقافية، والجيشية واألخبلقية، والرحية، واالقترادية"
الجامعي لسهقع  الذباب استخجام عمى الستختبة التأثيخاتبعشػاف  :4111مشرهر  مشال -6

 يشطسيا التي الحسبلت في الذباب مذاركة عدواف عمى وكاف ىجفيا التعخؼ الفيذ بهك
 عمى الجراسة واعتسجت عبخه. فييا الذباب يذارؾ التي اإلعبلمية الحسبلت وأىع تمظ السػقع ،

 مغ عسجية عيشة الباحثة بأف اختارت الجامعي، الذباب جسيػر مغ لعيشة السدح مشيج
 جامعة بكميات السمتحقيغ مغ مفخدة 250 قػاميا ،اإلنتخنت يدتخجـ الحي الجامعي الذباب

 ومغ البيانات. لجسع أداةً  استبياف استسارة عمى واعتسجت بػرسعيج ، بسحافطة الدػيذ قشاة
 األوؿ السخكدفي  االجتساعية السػاقع جاءت الجراسة، أف إلييا تػصمت التي الشتائج أىع

 بػزف  بػؾ الفيذ الجامعي عمييا وأىسيا مغ حيث الذيخة وإقباؿ الذباب ،% 40,2 بشدبة
 وكانت ،% 2.2ندبي قجره  بػزف  تػيتخ، مػقع الثاني في السخكد يميو،  % 2.4 ندبي

 بشدبة ، السرخي  الذباب فييا شارؾ التي الحسبلت أىع السرخية الدمع عغ التخويج حسبلت
 مع التػاصل في فتسثمت االجتساعية السػاقع الذباب تفزيل أسباب عغ أما ،% 32.4

 (2) %.27.4التختيب األوؿ، بشدبة  في األصجقاء مغ سػعاتمج وتذكيل اآلخخيغ،

                                                 
(
1
ٛخ ثغررسح ٔدٔر انزرثٛررخ ادًررد ثكررر اُٛةررخ، اٜصرربر انطررهجٛخ الضررزاداو اإلَزرَررذ يررٍ ٔجٓررخ َ ررر نهجررخ انجبيعررخ االضرر ي (

 يرجع ضبثق. ،االض يٛخ فٙ ع جٓب

(
4
 جبيعرخ انقربْرح، ثرٕ،، اننرٛص نًٕارع انجربيعٙ انشرجبة اضرزاداو عهرٗ انًزررجرخ انزررصٛراد يُصرٕر ، دمحم عجردِ يُربل (

 .4111 ،ٔانض صٌٕ انطبثع انعدد اإلع و ، نجذٕس انًصرٚخ اإلع و ، ثذش يُشٕر فٙ انًجهخ كهٛخ انقبْرح،
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وعشهانيا "سهء استخجام االنتخنت وعالقتو : 4119دراسة مسجوح دمحم دسهقي  -7
، وشبقت تمظ الجراسة عمى شبلب جامعة كفخ الذيخ، وبمغ حجع بسذكالت طالب الجامعة"

لى نتائج، مشيا أف بعس شالبة، وتػصمت الجراسة إ 450شالبًا و 450شالب:  300العيشة 
أفخاد العيشة ال يدتصيعػف االستغشاء عغ اإلنتخنت وإقامة عبلقات مع الجشذ اآلخخ، 
باإلضافة إلى فقجاف الرمة مع السحيط االجتساعي الحي يعيذػف فيو و الذعػر 

 (4)باالغتخاب.
ت ودور "دراسة لبعض اآلثار الدمبية إلدمان الظالب لإلنتخن: 4118دمحم الديج عامخ  -8

، وىجفت الجراسة إلى الػقػؼ عمى أسباب الخجمة االجتساعية في التخفيف من حجتيا"
إدماف شبلب السخحمة الثانػية لئلنتخنت،  وأىع اآلثار الدمبية إلدماف اإلنتخنت عمى الصالب، 

شالبًا بسجرسة ششصا الثانػية،  70وعمى أسختو، وعمى السجتسع. وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
رائيًا اجتساعيا ومػجيًا. وتػصمت الجراسة إلى أف اإلنتخنت يعمع التجخيغ واأللفاظ إخ 30و

البحيئة، واليخوب مغ السجرسة، والخجػع إلى السشدؿ في وقت متأخخ، واالنعداؿ عغ األسخة، 
 (2)وأخيخًا يؤثخ سمبًا عمى القيع االجتساعية.

 الجراسات االجشبية:
 : عشػاف ىحه الجراسة حػؿAida Abdulahi 4112 دراسة عايجة عبجهللا وآخخين  -1

مغ  452، وشبقت عمى "اآلثار الدمبية لسهاقع الذبكات االجتساعية مثل الفيذ بهك"
شبلب إحجى الجامعات الساليدية؛ لمتعخؼ عمى اآلثار الدمبية لبلتراالت االلكتخونية عمى 

بكات التػاصل االجتساعي حياتيع، وخاصة األداء األكاديسي. وأوضحت نتائج الجراسة أف لذ

                                                 
(
1
جبيعرخ دهرٕاٌ،  انًرؤرًر  انقربْرح، يًدٔح دمحم دضٕاٙ، ضرٕر اضرزاداو االَزرَرذ ٔع ازرّ ثًشرك د نر ة انجبيعرخ، (

 .4114انعهًٙ انضبَٙ ٔانعشرٌٔ نهاديخ االجزًبعٛخ، انًجهد األٔل، 

(
4
ٛرخ فرٙ انزانٛرل يرٍ دمحم انطٛد عربير، دراضرخ نرجعض اٜصربر انطرهجٛخ إلديربٌ انةر ة ناَزرَرذ ٔدٔر اناديرخ االجزًبع (

جبيعررخ دهررٕاٌ،  انًررؤرًر انعهًررٙ انذرربد٘ ٔانعشرررٌٔ نهاديررخ االجزًبعٛررخ، انًجهررد انذرربد٘ عشررر، انقرربْرح،  درردرٓب،

4113. 
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آثارًا سمبية عجة، أبخزىا اآلثار الرحية، الستخجاميع االنتخنت لداعات شػيمة كل يـػ ، كسا 
 4بيشت الجراسة أف ىشاؾ إدمانًا مغ الصبلب الستخجاـ اإلنتخنت.

"آثار الذبكات االجتساعية عمى : Cenk AKBIYIK 2043دراسة سيشك أكبيييك  -4
،  السيسا الصبلب الججد، وشبلب الفخقة الثانية  لظمبة السخحمة الجامعية"الحياة االجتساعية 

في الجامعة. وجسعت البيانات عغ شخيق السقابمة ، وأضيخت نتائج الجراسة أف بعس 
الصبلب ال يخوف لذبكات التػاصل االجتساعية أثخًا عمى اإلشبلؽ في حيغ ذىب آخخوف إلى 

جابية إلى حج ما وأخخى سمبية عمى حياتيع االجتساعية ، أف الذبكات االجتساعية ليا آثار إي
وكاف األثخ االيجابي السحكػر اإلبقاء عمى التػاصل مع األصجقاء، أما األثخ الدمبي  
فإىجارىع الػقت في أثشاء استخجاميع لئلنتخنت، كسا قاؿ بعس الصبلب إنيع يفزمػف قزاء 

 2جتساعية أكثخ مغ استخجاميع لئلنتخنت.أوقات فخاغيع في الخياضة والفشػف والسشاسبات اال
 مهقع فيذ استخجام اثخعغ " :Aren Karbnsky 4111كاربشدكي  أرين دراسة -3

 شالباً  249 ىعم الجراسة وشبقت تمظ  الجامعات" طمبة لجى الجراسي التحريل عمى بهك
 ف السجمشػ  الجامعات شبلب عمييا يحرل التي الجرجات نتائجيا أف وأضيخت جامعيًا ،

 بكثيخ دنيأ اإلنتخنت عمى االجتساعية الذبكات كبخى  بػؾ" فيذ" مػقع  وترفح ئلنتخنتل
 أنو الشتائج أضيخت كسا السػقع. ىحا يدتخجمػف  ال الحيغ نطخاؤىع عمييا يحرل التي تمظ مغ

 في درجاتو تجنت السػقع ىحا ترفح في الجامعي الصالب يسزيو الحي الػقت ازداد كمسا
 مذيخاً ، لمجراسة أقرخ وقتا يخررػف  اإلنتخنت عمى أشػؿ وقتاً  يقزػف  ومغ االمتحانات،

 وإبجاء األحاجي، وحل "الجردشة" لمسدتخجـ يتيح السػقع ىحا وأف اىتساماتو، جيل لكل أف إلى
 79 أيزًا أف الشتائج وبيشت قجامى. أو ججد أصجقاء عغ والبحث األمػر، مغ كثيخ في رأيو

                                                 
 
1
 - . Aida Abdulahi, A Study on the Negative Effects of Social Networking Sites Such as 

Facebook among Asia Pacific, International Journal of Business and Social Science, 

University of Technology and Innovation Technology Park Malaysia, 2014, p 133.   
4
- . Cenk AKBIYIK, Effects of Social Networks on Social Life of Undergraduate Students, 

Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 6, Erciyes University 

Faculty of Education, Kayseri Turkey, 2013, p 5.  
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 أثخ بػؾ الفيذ سػقعل إدمانيع بأف أقخوا الجراسة شسمتيع الحيغ الجامعييغ الصبلب مغ%
   4الجراسي. تحريميع عمى سمبياً 

وكاف عشػانيا : Christos C. Frangos 4119دراسة كخيدتهس فخانجهس   -2
، وىجفت إلى التعخؼ عمى ندبة إدماف شبلب الجامعة "إدمان الذباب عمى اإلنتخنت"

خه في حياتيع اليػمية كالعبلقات االجتساعية واألسخية اليػنانييغ عل االنتخنت ومجى تأثي
وكحلظ التعخؼ عمى تأثيخه في التحريل األكاديسي لصبلب الجامعة، وتكػنت عيشة الجراسة 

سشة ، واحتػى االستبياف  27-48شالبًا جامعيًا مغ اليػناف، تتخاوح أعسارىع بيغ  4876مغ 
وتأثيخه في حياتيع اليػمية، مع محاولة لمتعخؼ عمى ثسانية أسئمة تجور حػؿ إدماف االنتخنت، 

% مغ عيشة 44.6عمى أي مغ الجشديغ أشج تأثخًا باإلنتخنت، وأضيخت نتائج الجراسة أف 
% مغ الحكػر يعانػف 34.7الجراسة يعانػف مغ مذاكبلت في استخجاـ االنتخنت، كسا أف 

ىحا الذأف، كسا بيشت  مغ إدماف اإلنتخنت، بخبلؼ االناث البلتي كانت ندبتيغ أقل في
نتائج الجراسة أف لئلنتخنت آثارًا سمبية في التحريل األكاديسي لمصمبة، باإلضافة إلى دخػؿ 

 2مدتخجمي اإلنتخنت إلى مػاقع إباحية، خاصة الحكػر مشيع.
تأثيخ : وعشػانيا "Sebastián Valenzuela 4118 .دراسة سباستيان فالشدويال  -5

، وكاف مغ أىجاؼ تمظ الجراسة  التعخؼ ألي مجى ي عمى الذباب"شبكات التهاصل االجتساع
يؤثخ الفيذ بػؾ عمى الذباب، وما أىسيتو في حياتيع اليػمية، بالشطخ إلى أنو مغ مػاقع 
الذبكات االجتساعية األكثخ شعبية بيغ الذباب في الػاليات الستحجة؟ واستخجـ الباحث مشيج 

مغ شبلب جامعة تكداس ، ومغ الشتائج  2603مغ السدح االجتساعي، وتكػنت عيشة بحثو 
التي تػصمت إلييا الجراسة  أف ىشاؾ عبلقات إيجابية معتجلة بيغ كثافة استخجاـ الفيذ بػؾ 

                                                 
 - Aren, Karbiniski," Face book and the technology revolution", N,Y Spectrum publications 

, 2010.1   
3
- Christos C. Frangos, Internet Addiction among Greek University Students, International 

Journal of Economic Sciences and Applied Research, University College London, London, 

UK, 2009, pp 49-74.  
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والخضا عغ الحياة لجى الصبلب ، كسا أضيخت الشتائج نػعًا مغ إسياـ شبكات التػاصل في 
 4تجعيع السذاركة االجتساعية والدياسية لجى الذباب.

"إدمان االنتخنت بين طالب الجامعات في تايهان" : وعشػانيا 2000دراسة تذين تذه  -6
وشبقت الجراسة عمى اثشتي عذخة جامعة حكػمية في تايػاف، وأشارت نتائجيا إلى أف إدماف 
اإلنتخنت مػجػد بيغ شبلب الجامعات ىشاؾ،  وأف مجمشي اإلنتخنت يقزػف مغ الداعات 

خب مغ ثبلثة أضعاؼ ما يقزيو نطخائيع مغ غيخ السجمشيغ، مسا مترميغ باإلنتخنت ما يق
تخؾ بعس اآلثار الدمبية التي لع يذعخ بيا  غيخ السجمشيغ عمى اإلنتخنت، ووججت الجراسة 

 2أيزًا أف إدماف اإلنتخنت نتيجة لستعة التػاصل عمى تمظ الذبكة.
 التعخيف باإلنتخنت:

 و  Internationalاالنجميدية، ىسا:  اخترار لكمستيغ في الُمغة Internetكمسة 
Networks  ومعشاىسا الحخفي: شبكة األعساؿ العالسية لكغ انجماج الكمستيغ أكدبيسا السعشى

السخاد، وىػ: شبكة السعمػمات العالسية. ويتع مغ خبلؿ االنتخنت ربط مجسػعة شبكات 
رشاعية، بحيث بعزيا مع بعس في عجد مغ الجوؿ، عغ شخيق خصػط الياتف واألقسار ال

تغجو قادرة عمى تبادؿ السعمػمات مغ خبلؿ أجيدة حاسػب مخكدية ونقاط ارتكاز أو عقج، 
فيسا يعتسج العسػد الفقخي لئلنتخنت عمى خصػط اتراالت تشقل البيانات بدخعة عالية، وتخبط 

ة العقج وأجيدة الحاسػب السزيفة الخئيدة، وعبخ ىحه الخصػط تتحخؾ البيانات بكسيات كبيخ 
 (3وحـد متتابعة. )

ولمخبخاء والعمساء العامميغ في مجاؿ االتراالت والسعمػمات والحػاسيب واإلعبلـ 
تعخيفات عجة لذبكة اإلنتخنت، مغ مشصمق شبيعة تعامميع مع الذبكة ومجاالت تجارسيع 

 واستخجاميع ليا. وفيسا يمي بعس التعخيفات:

                                                 
1
 - . Sebastián Valenzuela, The Effect of Social Network Sites on College Students, 

University of Texas at Austin, International Symposium on Online Journalism, 2008, p2.  
2
- Chien Chou, Internet addiction, usage, grati cation, and pleasure experience: the Taiwan 

college students' case, National Chiao Tung University, Taiwan, 2000, p 65.   

(
1

زذرردٚبد، دٔنررخ األيرربراد انعرثٛررخ انًزذرردح، يكزررت َبالررت رالررٛص انررٕزرار ( يررؤيٍ أدًررد، أيررٍ اإلَزرَررذ.. انًارربنر ٔان

 .13، ص 4113نشؤٌٔ االع و، 
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بيغ الذبكات، وىػ جدء مغ ثػرة (: التخابط Internetُلغًة تعشي كمسة إنتخنت )
االتراالت. ويعخؼ بعزيع اإلنتخنت بذبكة الذبكات، في حيغ يعخفيا آخخوف بأنيا شبكة 

 (4شخؽ السػاصبلت الدخيعة.)
( شبكة اإلنتخنت "بأنيا شبكة تخبط بيغ العجيج 2007ويعخؼ الجكتػر رضا أميغ )

وشبكات جامعات، ومخاكد بحػث  مغ الذبكات السشتذخة في العالع كمو، مغ شبكات حكػمية،
وشبكات تجارية، وخجمات فػرية، ونذخات إلكتخونية، وغيخىا. يرل إلييا أي شخز لجيو 

 (2جياز حاسػب وخط ىاتف ليحرل عمى عجد ال متشاه مغ السعمػمات".)
اإلنتخنت بأنيا شبكة االتراالت  Danniel, D., 1994ويعخؼ دانياؿ ديخف 

، التي أدت إلى ضيػر عالع إلكتخوني ججيج، وتأميغ االتراالت االلكتخونية واسعة الشصاؽ
بيغ نطع الحاسػب السختمفة، بسا يشاسب وصػؿ السذتخكيغ فييا إلى السادة العمسية في 

 (3السجاالت الستشػعة. )
 الحاجات التي يذبعيا اإلنتخنت لمظالب:

لسعخفة وفيع البيئة، وىي الحاجات السختبصة بتقػية السعمػمات واالحاجات السعخفية:  -1
وتػفخ اإلنتخنت االمكانات البلزمة لتمبية حاجات الذباب في ىحا الرجد، بإيراليع إلى 
السػاقع األكاديسية، ومػاقع تحسيل الكتب اإللكتخونية، إضافة إلى مػاقع شبية وإعبلمية 

 (2)وإلى خجمات التدػؽ والتجارة.
قع لسختمف أنػاع الشذاط التخفييي، اإلنتخنت يزع مئات مغ السػا: حاجات عاطفية -4

لمسدتخجـ الخاغب في قزاء وقت مستع، يذبع فيو حاجاتو السعخفية والعاشفية عغ شخيق 
 (5)الترفح واكتذاؼ عػالع ججيجة.

                                                 
(
1

 .111، ص 4111( ثٕدُٛخ إ٘، االع و ٔانزعهٛى فٙ ظم صٕرح اإلَزرَذ، جبيعخ انجساالر، انجساالر، 

(
4

 .114ص  (عجٛر انردجبَٙ، االع و انراًٙ االنكزرَٔٙ، عًبٌ، دار اضبيخ نهُشر ٔانزٕزٚع،

(
1

 .3، يرجع ضبثق ، ص  ضٕر اضزاداو اإلَزرَذ ٔع ازّ ثجعض يزغٛراد انشاصٛخ( ضًبح ريس٘، 

(
2

 .43يرجع ضبثق، ص  ررصٛر اضزاداو اإلَزرَذ عهٗ انشجبة انجبيعٙ،(  َبجٛخ يصةنٗ لبنخ عًبرح، 

(
3

 ٚخ نرردٖ نبنجرربد انًردهررخ انضبَٕٚررخ،انع اررخ ثررٍٛ إديرربٌ اإلَزرَررذ ٔيشررك د انع ارربد اإلضررر(  انشررًٛبر ضررُد دطرربٍَٛ ، 

 .43، ص4111 غٛر يُشٕرح،جبيعخ دهٕاٌ ، كهٛخ اناديخ االجزًبعٛخ، رضبنخ يبجطزٛر، انقبْرح، 
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ومغ أمثمة الحاجات الذخرية التي تمبييا اإلنتخنت، فخص العسل : حاجات شخرية -3
 فاظ عمى صحتو.والسػاقع التي تػجو السدتخجـ إلى كيفية الح

فاإلنتخنت تتيح لسدتخجمييا سيػلة االتراؿ بآخخيغ مغ مختمف : حاجات اجتساعية -2
 (4)أنحاء العالع، مغ خبلؿ البخيج اإللكتخوني أو بخامج الحػار.

يدتصيع السدتخجـ القياـ بيحا مغ خبلؿ آالؼ السػاقع التي تحتػي عمى : حاجات ىخوبية -5
التي ييخب فييا بسفخده أو مع غيخه مغ الػاقع إلى عالع  التدمية والتخفيو واأللعاب،

    (2)افتخاضي.
 اآلثار الدمبية لدهء استخجام اإلنتخنت:

شبكة اإلنتخنت بسا ليا مغ قجرات فائقة تتجاوز حجود الدماف والسكاف، مغ أىع 
 قزايا السجتسع في الػقت الحاضخ. كيف ال، وىي تسثل وجو السجتسع السعمػماتي الججيج،

بسا تشذخه مغ قيع وعادات وتقاليج وثقافة خاصة؟ فإذا كانت شبكة اإلنتخنت تتيح فخصًا كبيخة 
لمجوؿ الفقيخة لبلشبلع عمى أحجث مشجدات ثػرة التقشية في العالع، والحرػؿ عمى السعمػمات 
مغ مرادر عجة، فإف التعامل مع شبكة اإلنتخنت يشصػي عمى مخاشخ وسمبيات ىائمة 

اء الجوؿ الشامية؛ لسا تشذخه. قيع وثقافات وأساليب حياة وأفكار تتعارض إلى خاصة عمى أبش
  (3) حج كبيخ مع ثقافتشا وقيسشا وتخاثشا.

 وفيسا يأتي عخض لبعس سمبيات إساءة استخجاـ اإلنتخنت عمى السخاىقيغ والذباب: 
 اآلثار االجتساعية: -4
ؤدي اإلنتخنت إلى غياب التفاعل يخذى كثيخ مغ الباحثيغ أف يالعدلة االجتساعية:  -أ

االجتساعي؛ ألف التػاصل فييا يحجث عبخ أسبلؾ ووصبلت ال بصخيقة شبيعية، وىحا 
االتراؿ غيخ الصبيعي يؤدي إلى تقمز العبلقات االجتساعية، وعجـ التكيف مع اآلخخيغ، 

                                                 
(
1

(  ضبيٛخ زكٙ ٕٚضل ادًد، شجكخ اإلَزرَذ ٔآصبرْب عهٗ انشجبة انًصر٘ دراضخ ضٕضٕٛنٕجٛخ، انقبْرح، جبيعرخ عرٍٛ 

 .14، ص 4113يُشٕرح،  رضبنخ يبجطزٛر غٛر  شًص، كهٛخ اٜداة،

(
4

جبيعرخ  انقبْرح،بٌ انًراْقٍٛ ناَزرَذ، (  ادًد ضعٛد انطٛد فٕز٘، أْى انًشك د انُنطٛخ ٔاالجزًبعٛخ انُبجًخ عٍ إدي

 .14، ص .4113 رضبنخ يبجطزٛر، غٛر يُشٕرح، عٍٛ شًص، يعٓد اندراضبد انعهٛب نهةنٕنخ،

(
1
اننٛررٕو، انٛررل يررٍ اٜصرربر انطررهجٛخ نطررٕر اضررزاداو االَزرَررذ نرردٖ انة الررع، دمحم دطربٌ اثررراْٛى، األَشررةخ انجًبعٛررخ ٔانز( 

 .14، ص 4111 جبيعخ اننٕٛو، كهٛخ اناديخ االجزًبعٛخ، ثذش يُشٕر فٙ انًؤرًر انعهًٙ انطُٕ٘ انذبد٘ ٔانعشرٍٚ،
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مع وعجـ فتح مجاالت لمحػار، ومغ ثع فسديء استخجاـ اإلنتخنت ال يدتصيع أف يتفاىع 
 (4)أقخانو.

ومدتخجمػ اإلنتخنت يدجمػف انخفاضًا في معجالت التفاعل األسخي والجائخة 
االجتساعية السحيصة بيع؛ إذ يقزػف وقتًا شػيبًل في التفاعل مع شبكة اإلنتخنت والشتيجة 
الحتسية لحلظ تكػف تقمز الجائخة االجتساعية لمفخد واإلصابة بالػحجة، والتعاسة، والبقاء دوف 

قاء، فاإلفخاط في استخجاـ ىحه التقشية يشعكذ عمى سمػؾ اإلنداف وعبلقاتو االجتساعية، أصج
 (2)الحي يؤثخ بذكل كبيخ عمى أسختو ومحيصو االجتساعي.

يشذأ الذاب في كشف قيع اجتساعية خاصة تكػف بيئة التأثيخ عمى القيم االجتساعية:  -ب
الو في شبكة اإلنتخنت مغ قيع لو تأثيخ الجساعة األولية، لكغ ما يتعخض لو في أثشاء تجػ 

ضاغط، وىػ يحاوؿ إعادة تذكيمو تبعًا لسا يعخؼ بتأثيخ الجساعة السخجعية، مسا قج يؤدي 
إلى محػ آثار الجساعة األولية عميو، ويفقجه التػاصل مع مجتسعو، ويعخضو لمعدلة، ومغ ثع 

 التػتخ والقمق.
 
 
 اآلثار العقائجية: -4

ما تدخخ تمظ الذبكة بو مغ مػاقع تخوج لمعقائج الباشمة  مغ مآسي اإلنتخنت،
واألفكار اليجامة والجعػات الخبيثة، ونتيجة لسا يدػد مخحمة السخاىقة والذباب مغ فزػؿ 
وعجـ استقخار نفدي وفكخي، وقع مغ الذباب العخبي في حبائل جساعات مذبػىة، تعادي 

 (3)الػشغ والجيغ وتيجد أمغ السػاششيغ.

 ر الجراسية:اآلثا -3

                                                 
(
1

 .12انًرجع انطبثق ، ص  ضٕر اضزاداو اإلَزرَذ ٔع ازّ ثجعض يزغٛراد انشاصٛخ،( ضًبح ريس٘،  

(
4

اٜصرربر انطررهجٛخ الضررزاداو اإلَزرَررذ يررٍ ٔجٓررخ َ ررر نهجررخ انجبيعررخ االضرر يٛخ ثغررسح ٔدٔر انزرثٛررخ (  ادًررد ثكررر اُٛةررخ، 

 .41يرجع ضبثق، ص  االض يٛخ فٙ ع جٓب،

(
1

 .11ضًبح ريس٘ ، ضٕر اضزاداو اإلَزرَذ ٔع ازّ ثجعض يزغٛراد انشاصٛخ، يرجع ضبثق، ص (  
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لدػػػػػػػء اسػػػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػػت دور فػػػػػػي تػػػػػػجني مدػػػػػػتػيات بعػػػػػػس الصػػػػػػبلب الجراسػػػػػػية؛ 
بدػػػػبب الدػػػػيخ لػػػػيبًل عمػػػػى اإلنتخنػػػػت والغيػػػػاب عػػػػغ مقاعػػػػج الجراسػػػػة نيػػػػارًا أو الحزػػػػػر بػػػػجوف 

 تخكيد. وفيسا يأتي بعس اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى مدتػى الصبلب: 
 مدتػيات الصبلب وتكخر غيابيع عغ  سػء استخجاـ االنتخنت قج يؤدي إلى انخفاض

 السحاضخات.
  كثخة استخجاـ اإلنتخنت ال تتخؾ لمصبلب وقتًا لمسحاكخة والجروس؛ ألف اغمب انتباىيع

 وشعػرىع يكػف مػجيًا إلى اإلنتخنت، ويؤدي ىحا إلى مذكبلت دراسية كثيخة.
 ت عمى استخجاـ الصبلب لئلنتخنت ال يحدغ أداءىع التعميسي؛ الفتقاد السعمػما

 اإلنتخنت إلى الشطاـ وعجـ وجػد عبلقة مباشخة بيغ تمظ السعمػمات ومشاىج الجراسة.
  اإلفخاط في استخجاـ اإلنتخنت يؤثخ بالدمب عمى االبجاع والحاكخة السصمػبة في

 الشػاحي الجراسية.
 .(4)يتدبب استخجاـ اإلنتخنت في اإلخبلؿ بشطاـ الجراسة والسحاكخة 

 اآلثار الرحية: -2
ي مقجمتيا اضصخاب الشـػ وقمتو بدبب الجمػس إلى اإلنتخنت لداعات شػيمة، وف

كحلظ يؤثخ شػؿ مذاىجة شاشة الحاسػب أو الياتف الشقاؿ عمى العيػف بفعل شػؿ تعخضيا 
لؤلشعة السشبعثة مغ الجياز، كحلظ تدبب اضصخاب األكل، مع تشاوليع الصعاـ بدخعة 

خيعة السذبعة بالجىػف، ثع إف ىحا يقتخف بقمة الحخكة، باإلضافة إلى اإلكثار مغ الػجبات الد
فيكػف لو دوره في زيادة الػزف، وزيادة ندبة الكمدتخوؿ، األمخ الحي يؤدي إلى أمخاض 
القمب، والرجاع، ونحػ ذلظ. ويسكغ صياغة اآلثار الرحية الستخجاـ اإلنتخنت في نقاط، 

 مشيا:
 حجوث تغييخ دائع في أوقاتو.اإلصابة باضصخابات الشػـ برفة مدتسخة، و  -4

                                                 
(
1

د نردٖ انًرراْقٍٛ يرٍ انجُطرٍٛ،إديبٌ ( ٔضبو عسد عجبش ، جبيعرخ انقربْرح،  اإلَزرَذ ٔثعض انًشرك د األكضرر شرٕٛعب

 .31، ص 4111عٍٛ شًص، رضبنخ يبجطزٛر، 
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إرىاؽ العيشيغ، وضعف البرخ، وتأثخ عزبلت العيغ باإلشعاع السبتعث عغ شاشة  -2
 الحاسػب.

 آالـ مدتسخة بالطيخ؛ نتيجة الجمػس لداعات شػيمة أماـ الحاسػب دوف حخكة. -3
مػس اإلصابة بتذػىات العطاـ، خاصة عطاـ العسػد الفقخي وفقخات الخقبة، نتيجة الج -4

 الخصأ.
التأثيخات الدمبية عمى الجدع والسخ نتيجة اإلشعاعات الكيخومغشاشيدية الرادرة مغ  -5

 شاشة الحاسػب.

 اإلصابة بالتػتخ الجائع، الحي يؤثخ عمى الجياز العربي لمفخد بالدمب. -6
فقجاف الذيية، مع العدلة عغ اآلخخيغ، واالستعاضة باإلنتخنت عغ مسارسة األنذصة  -7

 اضية واالجتساعية.الخي
  الذعػر باإلرىاؽ الذجيج الحي يؤثخ عمى األداء الصبيعي لمفخد. -8

 السذكالت األسخية: -5
دور األسخة ميع؛ إذ ىي الخمية األولى في بشاء السجتسع اإلنداني، والذكل األساسي 

حور لمبشاء االجتساعي، والسرجر األصيل لمتأثيخات االجتساعية، والحزغ الحي تشسػ فيو ب
الذخرية، وتتكػف اتجاىاتيا، ويكتدب األوالد مشيا السعاييخ والقيع واألنساط الدمػكية 
السخغػبة التي تقػد إلى الزبط االجتساعي. إنيا أوؿ مشطسة اجتساعية تباشخ الزبط 

 (4)االجتساعي، وأوؿ وسط اجتساعي يشذئ الفخد اجتساعيًا ويرػغ سمػكو.
بية خػفًا حقيقيًا وىاجدًا دائسًا؛ بدبب غخؼ وبات اإلنتخنت يذكل لؤلسخة العخ 

الجردشة التي يكػف زوارىا غالبًا مغ السخاىقيغ ، كسا أف ىشاؾ مذكبلت أسخية ناتجة عغ 
إدماف اإلنتخنت تتمخز في إىساؿ الػاجبات األسخية مسا يؤدي إلى حالة مغ الفػضى داخل 

                                                 
(
1

يرجرع ضربثق،  أْى انًشك د انُنطٛخ ٔاالجزًبعٛخ انُبجًخ عٍ إديبٌ انًرراْقٍٛ ناَزرَرذ،(  ادًد ضعٛد انطٛد فٕز٘ ، 

 .11ص 
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ؽ، ال سيسا إذا كانت لمدوج األسخة وتتأثخ العبلقات الدوجية بجرجة قج ترل إلى الصبل
 (4)عبلقات غخامية مع أخخيات أو العكذ.

 ومغ ابخز آثار اإلنتخنت عمى األسخة:
السيل إلى العدلة، ومشيا إلى قمة االنتساء األسخي، فيؤدي ىحا إلى الفخاغ االجتساعي  -4

 والعاشفي.
 سخة عميو.إىساؿ واجباتو األسخية والسشدلية، مسا يؤدي إلى إثارة أفخاد األ -2
اضصخاب حياتو األسخية، حيغ يقزي أوقاتًا أقل مع أسختو بدبب انغساسو السدتسخ في  -3

 اإلنتخنت. 
االصابة باالنصػائية نتيجة تفزيمو الجمػس أماـ اإلنتخنت عمى الخخوج مع أقاربو  -4

 (2) وأصجقائو،  فيتحػؿ لذخرية غيخ اجتساعية.
 األضخار االقترادية: -6

رػخؼ عمػػى اشػتخاكات شػػخكات االترػاالت أو فػػي بعػس السػاقػػع التػػي وتتسثػل فػػي ال
تتصمب اشتخاكات، وكحلظ الرخؼ عمى أجيػدة الحاسػػب وممحقاتيػا. ويسكػغ تفرػيل األضػخار 

 االقترادية فيسا يأتي:
شبكة اإلنتخنت في العالع العخبي مغ أعمى الذبكات في اإلنفاق عمى استعسال الذبكة:  -أ

ة، مسا يحسل الذاب أعباء وفػاتيخ مالية قج تثقل كاىمو وكاىل أسختو، العالع مغ حيث التكمف
 7500شالبًا في مجارس الخياض الثانػية تبيغ أنيع يرخفػف  78وفي دراسة أجخيت عمى 

رياؿ أسبػعيًا عمى مقاىي اإلنتخنت فقط، بخبلؼ ما يرخفػنو عمى االشتخاكات السشدلية؛ ذلظ 
 لية.% مشيع لجييع اشتخاكات مشد 46أف 
مغ سسات شبكة اإلنتخنت جاذبية العخض، وسيػلة  تشسية سمهكيات استيالكية سمبية: -ب

إلى شخاء كساليات ربسا ال يحتاجػنيا  -وخرػصًا الذباب  -الذخاء، مسا يجفع السدتيمكيغ 

                                                 
(
1

انطررهجٛخ الضررزاداو اإلَزرَررذ يررٍ ٔجٓررخ َ ررر نهجررخ انجبيعررخ االضرر يٛخ ثغررسح ٔدٔر انزرثٛررخ اٜصرربر (  ادًررد ادًررد ثكررر، 

 .13يرجع ضبثق، ص  االض يٛخ فٙ ع جٓب،

(
4

د نردٖ انًرراْقٍٛ يرٍ انجُطرٍٛ،(  ٔضبو عسد عجبش ،  يرجرع ضربثق ،  إديبٌ اإلَزرَذ ٔثعض انًشك د األكضر شرٕٛعب

 .24ص 
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فعبًل، ليشتقل التدػؽ مغ كػنو وسيمة لمحرػؿ عمى الحاجيات إلى غاية بقرج التدمية 
سا يثقل كاىل الذاب وأسختو بالسرخوفات، ويسشعو مغ تػجيو مػارده لبشاء وتسزية الػقت، م

 مدتقبمو.
 اآلثار االجخامية لإلنتخنت: -7

وقج يكػف الذاب ضحية لمجخيسة، كسا في جخائع الشرب واالحتياؿ التي يكػف 
ضحيتيا السدتخجـ، ومشيا ما تكػف شبكة اإلنتخنت مدخحًا لتمظ الجخيسة. ومغ السعمـػ أف 

بكة اإلنتخنت تحػي مػاقع تجعػ إلى الجخائع، وتذخح كيفية ارتكابيا، حتى ساعجت عمى ش
 (4) إشاعة جخائع لع تكغ معخوفة في مجتسعاتشا العخبية، وزادت مغ وتيخة جخائع اعتيادية.

وجخائع اإلنتخنت مغ الجخائع السدتحجثة، التي يقدسيا الخبخاء إلى نػعيغ أساسيغ، أوليسا: 
 ي يكػف الحاسب اآللي واإلنتخنت ىجفًا ليا، والثانية الجخائع التي يدتخجماف فييا.الجخائع الت

 ويسكغ عخض بعس مغ جخائع اإلنتخنت كسا يأتي:
 : وىي أوسع جخائع اإلنتخنت انتذارًا وتأثيخًا.صشاعة الفيخوسات ونذخىا -أ

غ تأدية عسميا : تتسثل في الجخػؿ غيخ السرخح بو إلى أجيدة أو شبكات، عاالختخاقات -ب
 دوف أف تتع عسمية اختخاؽ فعمية لتمظ األجيدة. 

: تتع جخائع السبلحقة عمى شبكة اإلنتخنت غالبًا باستخجاـ البخيج السزايقة والسالحقة -ج
 اإللكتخوني، أو وسائل الحػارات السختمفة عمى الذبكة.

أو مغمػشة، وقج : يشذخ معمػمات قج تكػف سخية، أو مزممة، التذييخ وتذهيو الدسعة -د
 يكػف الزحية فخدًا أو مجتسعًا أو ديشًا، أو مؤسدة تجارية أو سياسية.

الدخقة باستخجاـ الحاسب عمى شبكة اإلنتخنت نتيجة اختخاؽ نطاـ  قج تحجثالدخقة:  -ه
محمى، أو إقحاـ عسمية مدورة مغ خبلؿ الذبكة. والدخقة يسكغ أف تكػف لبعس السعمػمات 

لتي يسكغ إفذاؤىا أو بيعيا أو قج تقع الدخقة ألصػؿ أخخى ذات قيسة، الحيػية السحطػرة ا
 مثل أرقاـ بصاقات االئتساف، التي يسكغ أف تدتغل لدحب مبالغ مغ رصيج صاحب البصاقة.

                                                 
(
1

 13يرجرع انطربثق ، ص ص  ضزاداو اإلَزرَذ ٔع ازّ ثجعض يزغٛراد انشاصرٛخ،ضٕر ا(  ضًبح ريس٘ عجدانغُٙ ، 

- 14. 



 اآلثار السلبية الستخذام اإلنترنت على طالب الجاهعة

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  375
 

غػػجت اإلنتخنػػت مجػػااًل رحبػػًا لسػػغ لػػو سػػمع أو خػػجمات تجاريػػة يخيػػج أف الشرــو واالحتيــال:  -و
يػػج اإللكتخونػػي، أو عخضػػيا عمػػى مػقػػع عمػػى الذػػبكة، أو يقػػجميا، وبػسػػائل غيػػخ نسصيػػة، كالبخ 

عػػػغ شخيػػػق سػػػػاحات الحػػػػار. ومػػػػغ السحتسػػػل أف يدػػػاء اسػػػػتخجاـ ىػػػحه الػسػػػػائل، فتػػػجخل فػػػػي 
 (4)عسميات نرب واحتياؿ.

 
 

 اإلجخاءات السشيجية:
 نهع الجراسة:

يدعى ىحه البحث إلى وصف اآلثار الدمبية الستخجاـ اإلنتخنت مغ قبل شبلب 
غ خبلؿ التعخؼ عمى أنساط استخجاـ اإلنتخنت لجى الصبلب، وأسباب ودوافع الجامعة، م

استخجامو، وكحلظ أىع اآلثار الدمبية التي يتخكيا اإلنتخنت عمى الصبلب. وبيحا يشتسي البحث 
 إلى البحػث الػصفية.

 مشيج الجراسة: 
الحي يخجـ  استخجـ الباحث في دراستو ىحه "السشيج الػصفي"، الحي راه السشيج السشاسب

 شبيعة ىحه الجراسة وأغخاضيا ويفي بستصمباتيا البحثية.
 عيشة الجراسة:

يتكػػػػػف مجتسػػػػع الجراسػػػػة مػػػػغ شػػػػبلب كميػػػػة اآلداب جامعػػػػة شبػػػػخؽ الػاقعػػػػة بسجيشػػػػة شبػػػػخؽ ، 
( شالبػػػػػػػػػػػػًا ، لمعػػػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػػػػامعي  4345وقػػػػػػػػػػػػج بمػػػػػػػػػػػػغ العػػػػػػػػػػػػجد الكمػػػػػػػػػػػػي لصػػػػػػػػػػػػبلب الكميػػػػػػػػػػػػة )

تسػػػػػػػػػاعي عػػػػػػػػػغ شخيػػػػػػػػػق العيشػػػػػػػػػة ، واسػػػػػػػػػتخجـ الباحػػػػػػػػػث شخيقػػػػػػػػػة السدػػػػػػػػػح االج2049/2020
% ( تقخيبػػػػػػا مػػػػػػغ السجتسػػػػػػع األصػػػػػػمي وبالتػػػػػػالي أصػػػػػػبحت  45العذػػػػػػػائية البدػػػػػػيصة بأخػػػػػػح ) 

 46( شالبػػػػػًا مدػػػػػتخجمي لئلنتخنػػػػػت، غيػػػػػخ أف الفاقػػػػػج مػػػػػغ االسػػػػػتسارات كػػػػػاف  200العيشػػػػػة ) 
اسػػػػتسارة اسػػػػتبياف، بعزػػػػيا لػػػػع يػػػػتع جسعػػػػو والػػػػبعس اآلخػػػػخ يػجػػػػج بػػػػو نقػػػػز فػػػػي اإلجابػػػػات 

 شالب.     484ياف وبحلظ اصبحت العيشة الفعمية عمى فقخات االستب
                                                 

(
1

 .21 – 24َعًخ دمحم انطٛد، االضزاداو انطهجٙ نشجكخ اإلَزرَذ ٔأصرِ فٙ انزنكع األضر٘، يرجع ضبثق، ص ص (  
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 ( يبين العيشة حدو الشهع1ججول رقم )
 الجراسة األساسية                  نهع الظالو

 الشدبة%           العجد   
 %59.239 409 ذكهر
 40.764 75 إناث

 %111 182 السجسهع
 

 أداة الجراسة:
تباف وذلظ مغ خبلؿ : االشبلع عمى العجيج مغ السخاجع قاـ الباحث بإعجاد وبشاء استسارة اس

واألدبيات الشطخية والجراسات الدابقة ذات الرمة بالسػضػع ، ثع قاـ بجسع األفكار واألسئمة 
مغ السرادر الدابقة، باإلضافة إلى مجسػعة أخخى مغ األسئمة وضعيا الباحث، وتع تقديع 

ػعة مغ األسئمة، وقج صيغت عشاويغ تمظ االستسارة إلى عجة عشاصخ رئيدية تتزسغ مجس
العشاصخ في ضػء أىجاؼ الجراسة،  ثع قاـ الباحث برياغة األسئمة في شكميا الشيائي، 

 ومخاجعتيا، باإلضافة لسجسػعة األسئمة الخاصة بخرائز عيشة الجراسة.
 مجسػعػة عمػى بعخضػيا الباحػث قػاـ الجراسػة، أداة  صػجؽ مػغ لمتحقػق :األداة صـجق
 المغػيػػة، والرػياغة السزػسػف  :حيػث مػػغ لػػؤلداة  العمسيػػة الدػبلمة مػغ تأكػجلم أسػاتحة
 التػي الفقػخات بعػس تعػجيل وتػع أجمػو، مػغ ُصػسست الػحي لمغػخض تحقيقيػا ودرجػة
 آراء السحكسيغ. حػليا اتفقت
 إذ وٕاعادة االختبار، االختبار شخيقة استخجمت األداة، ثبات مغ لمتحقق الجراسة: أداة ثبات
 مزي بعج عمييع تصبيقيا وٕاعادة الجراسة، عيشة خارج مغ شالبا 45 عمى األداة  الباحث وزع

 وبمغت بيخسػف، ارتباط معامل باستخجاـ الثبات معامل احتداب جخى  ذلظ وبعج، أسبػعيغ
 مغ التحقق وجخى  ثباتًا عاليًا،  يسثل وىحا (0.88الجراسة ) ألداة  الكمي االرتباط معامل قيسة
 الختبار معامل )كخونباخ الفا( باستخجاـ وذلظ الجاخمي، االتداؽ بصخيقة الجراسة أداة  ثبات
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 لسجاالت الثبات معامبلت أف تبيغ إذ االستبانة، أسئمة عمى السدتجيبيغ ردود تػافق درجة
 (. 0.94الكمية) لمجرجة الفا كخونباخ قيع بمغت فقج الجراسة، ألغخاض ومقبػلة جيجة االستبانة

 اإلنتخنت وأنساط استخجامو لجى طالب الجامعة: التداؤل األول: عادات
 (4الججول )

التكخار والشدبة السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة بسجة استخجام اإلنتخنت لعيشة البحث    
 182ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 الشدبة% التكخار
 

مشح متى 
تدتخجم 
 اإلنتخنت

 %8.453 45 أقل مغ سشة
 %46.847 34 أقل مغ سشتيغ -غ سشة م

 %52.474 96 سشػات3مغ سشتيغ أقل مغ 
 %22.826 42 ثبلث سشػات فأكثخ
 %111 182 السجسهع

يتزح مغ الجػجوؿ أف غالبيػة عيشػة البحػث تدػتخجـ اإلنتخنػت لسػجة تتػخاوح مػغ سػشتيغ 
% عمػى 22.826%،  52.474وأقل مغ ثبلث سشػات، و لسجة ثػبلث سػشػات فػأكثخ، بشدػبة 

التختيب، بيشسا الفئات األقل استخجامًا لئلنتخنت ىع مغ يدتخجمػنو لسجة مػغ سػشة إلػى أقػل مػغ 
% 8.453% ، 46.847سشتيغ، ومغ يدتخجمػنو لسجة أقل مغ سػشة، وكانػت ندػبتيا السئػيػة 

عمػى التػػػالي. ويبلحػػع أف أفػػخاد عيشػػة البحػػث شػخعػا فػػي اسػػتخجاـ اإلنتخنػػت متػػأخخيغ، ، وربسػػا 
ذلػػظ راجعػػًا إلػػى صػػغخ سػػشيع قبػػل الجامعػػة، كسػػا أف كثيػػخًا مػػغ التدػػييبلت السػجػػػدة فػػي  كػػاف

أثشػػػاء فتػػػخة الجراسػػػة لمحرػػػػؿ عمػػػى خػػػط اإلنتخنػػػت لػػػع تكػػػغ مػجػػػػدة مػػػغ قبػػػل، كسػػػا أف ارتفػػػاع 
تكاليف االشتخاؾ في شبكة اإلنتخنت قج تجفع أولياء األمػر إلى عجـ الدساح ألبشػائيع قبػل ىػحه 

ة باسػػتخجاـ اإلنتخنػػت. ويسكػػغ رد ىػػحه الشتػػائج إلػػى التقػػجـ التقشػػي السعاصػػخ فػػي السخحمػػة العسخيػػ
االنتخنػػػت، فػػػي الفتػػػخة مػػػغ سػػػشتيغ وأقػػػل مػػػغ ثػػػبلث سػػػشػات؛ ولعػػػل مػػػغ أسػػػباب زيػػػادة اسػػػتخجاـ 
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اإلنتخنػػػػت أيزػػػػًا حخيػػػػة اسػػػػتخجامو بعػػػػج انػػػػجالع الثػػػػػرات الدياسػػػػية وخاصػػػػة مػاقػػػػع التػاصػػػػل 
 لفيذ بػؾ وتػيتخ واليػتيػب.االجتساعي. ولعل أكثخىا شيػعًا ا

 
 (3الججول )

التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية ألماكن استخجام االنتخنت، لعيشة البحث ن =  
182 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 الشدبة% التكخار
مكان 

استخجام 
 اإلنتخنت

 %76.087 440 في السشدؿ 
 %48.479 34 في الجامعة

 %5.434 40 شج أصجقائيع
 %400 484 السجسهع

 
(أف معطع عيشة البحث تدتخجـ اإلنتخنت في السشدؿ، ، 3ويتزح مغ الججوؿ رقع )

% عمى التختيب، بيشسا كانت ندبة مغ يدتخجمػف اإلنتخنت  49.280% ،  84.322بشدبة 
% عمى 5.434% ، 48.479في الجامعة وعشج أصجقائيع أقل، حيث بمغت ندبيع 

 لتختيب. ا
وقج يخجع ذلظ إلى أنو ال يكاد مشدؿ اآلف يخمػ مغ تػفخ لذبكة اإلنتخنت، ومغ ثع 
مغ الديل االتراؿ بيحه الذبكة في األغخاض كافة كالتعميع والثقافة وسائخ السجاالت 
واألغخاض، كسا أف استخجاـ اإلنتخنت في الجامعة ندبتو مختفعة أيزًا وزاد برػرة واضحة 

خيخة. واستخجاـ اإلنتخنت بيحا الذكل في السشازؿ قج يؤثخ سمبًا عمى حياة األسخة، في الفتخة األ
حيث إف أفخادىا ال يجمدػف سػية، وال يشاقذػف أمػر حياتيع معًا؛ بل يعير كل فخد فييا 

 حياتو بذكل افتخاضي عمى اإلنتخنت.
 (2الججول )
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ال مع من تدتخجم االنتخنت التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية إلجابات سؤ  
 182لعيشة البحث ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 الشدبة% التكخار
 

مع من تدتخجم 
 اإلنتخنت

 %77.748 443 بسفخدي
 %8.696 46 مع أسختي
 %7.065 43 مع أقاربي

 %6.524 42 مع األصجقاء
 %400 484 السجسػع

العجد األكبخ مغ أفخاد عيشة البحث يدتخجمػف (أف 4ويتزح مغ الججوؿ رقع )
%، بيشسا مغ يدتخجمػف اإلنتخنت مع أسختيع واالقارب  77.748اإلنتخنت بسفخدىع، بشدبة 

% عمى 6.524%، 7.065%، 8.696واألصجقاء ىع الفئة األقل مغ عيشة البحث بشدبة 
 التختيب.

طػػػع السشػػػازؿ، ومػػػع ضيػػػػر وقػػػج تخجػػػع ىػػػحه الشتػػػائج إلػػػى أنػػػو مػػػع وجػػػػد أجيػػػدة ذكيػػػة فػػػي مع
مػاقػػػػػع التػاصػػػػػل السختمفػػػػػة كػػػػػالفيذ بػػػػػػؾ والػػػػػػاتذ آب واليػتيػػػػػػب والفػػػػػايبخ ، وغيخىػػػػػا التػػػػػي 
تتصمػػػػػػب إنذػػػػػػاء حدػػػػػػاب خػػػػػػاص عمييػػػػػػا يدػػػػػػتخجـ صػػػػػػاحبو اإلنتخنػػػػػػت مػػػػػػغ خبللػػػػػػو، بيػػػػػػجؼ 
التعػػػػػػخؼ عمػػػػػػى األحػػػػػػجاث الدياسػػػػػػية والثقافيػػػػػػة والجيشيػػػػػػة، باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى تكػػػػػػػيغ صػػػػػػجاقات 

ثيخه عمػػػػى الفػػػػخد إمػػػػا بالدػػػػمب وإمػػػػا اإليجػػػػاب، كسػػػػا يبلحػػػػع أف ندػػػػبة ججيػػػػجة، يكػػػػػف لػػػػحلظ تػػػػأ
مػػػػغ يدػػػػتخجمػف اإلنتخنػػػػت بسفػػػػخدىع ىػػػػي األعمػػػػى بػػػػيغ افػػػػخاد عيشػػػػة البحػػػػث؛ وقػػػػج يخجػػػػع ذلػػػػظ 

سػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػغ أفػػػػػػػػخاد األسػػػػػػػػخة أـ  -إلػػػػػػػػى الخرػصػػػػػػػػية أو أنيػػػػػػػػع ال يخيػػػػػػػػجوف أف يػػػػػػػػخى أحػػػػػػػػج 
بسػػػػا يذػػػػعخوف بخاحػػػػػة مػػػػغ رؤيػػػػة مػػػػا يترػػػػػفحػنو مػػػػغ مػاقػػػػع، أو ر  -االصػػػػجقاء أو األقػػػػارب 

 أكثخ وىع يدتخجمػف اإلنتخنت بعيجًا عغ عيػف اآلخخيغ.
 (5الججول )
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التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية بسجة استخجام االنتخنت يهميا لعيشة البحث ن  
 =182        

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 الشدبة% التكخار
 

مجة استخجام 
اإلنتخنت 

 يهميا

 %8.453 45 أقل مغ ساعة 
مغ ساعة الى أقل مغ 

 %22.826 42 ساعتيغ
مغ ساعتيغ  إلى  ثبلث 

 %64.674 449 ساعات
 %4.347 8 اكثخ مغ ثبلث ساعات

 %111 182 السجسهع
يتزػػح مػػػغ الجػػػجوؿ الدػػابق أف معطػػػع أفػػػخاد عيشػػػة البحػػث يدػػػتخجمػف اإلنتخنػػػت مػػػغ 

 64.674و مغ سػاعة إلػى أقػل مػغ سػاعتيغ يػميػًا، بشدػبة ساعتيغ الى  ثبلث ساعات يػميا 
% عمػػى التختيػػب، أمػػا الشدػػبة األقػػل فالفئػػة التػػي تدػػتخجمو ألكثػػخ مػػغ ثػػبلث  %22.826 ، 

 % .  4.347ساعات يػميًا، وبمغت 
واسػتخجاـ الذػػباب لئلنتخنػت ألكثػػخ مػػغ سػاعتيغ يػميػػًا يػػػحي بػأنيع ال يعيػػخوف لمػقػػت 

خنػػت أي أىسيػػة؛ وقػػج يخجػػع ذلػػظ إلػػى مػػا يججونػػو مػػغ متعػػة فػػي الػػحي يسزػػػنو فػػي ترػػفح اإلنت
التحاور مع األصجقاء أو األقارب. ويشتج عغ ذلظ إىساؿ الػاجبات السشػشة بيع، سػاء أكانػت 
تمػظ الػاجبػػات تتعمػػق بالػاجبػات الجراسػػية ومخاجعػػة الػجروس، أـ فقػػج جػػدء مػغ الػقػػت الػػحي مػػغ 

 السفتخض أف يقزيو بيغ أفخاد أسختو.
 (6) ججول

التكخار والشدو السئهية لسهاقع التهاصل االجتساعي التي تدتخجميا عيشة البحث ن =  
182                        

 التختيو الجالالت اإلحرائية الترشيف الستغيخ 
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 الشدبة% التكخار
 
 

مهاقع 
التهاصل 

االجتساعي 
التي 

 تدتخجميا

 4 %84.239 455 الفيذ بػؾ
 2 %64.430 448 واتذ آب

 5 %30.434 56 فايبخ
 3 %59.239 409 ماسيشجخ

 6 %7.065 43 تػيتخ
 4 %48.370 89 يػتيػب

 7 %5.978 44 إندتجخاـ
 

تحتػي شبكة اإلنتخنت عمى عجد كبيخ مغ السػاقع والتي يسكغ ترشيفيا بصخؽ 
اـ الفخد ليا ىػ ما مختمفة؛ فيشاؾ السػاقع السفيجة والزارة، وثالثة تحتسل االحتساليغ واستخج

يجعميا ىحه أو تمظ، كسا أف ىشاؾ السػاقع التعميسية واإلخبارية واإلسبلمية، وىشاؾ كحلظ 
السػاقع الصبية واألسخية، ومػاقع األشفاؿ، ومػاقع األلعاب، والتخفيو، وما إلى ذلظ. وحخي 

بانتقاء أفزل ىحه بأولياء األمػر أف يقػمػا بتػعية أبشائيع الحيغ يدتخجمػف شبكة اإلنتخنت 
السػاقع، واستخجاميا االستخجاـ األمثل، الحي ال يتشافى مع قيع الجيغ وعاداتو وتعاليسو. 
ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف أشج مػاقع التػاصل االجتساعي شيػعًا بيغ أفخاد عيشة البحث 

و جاء %، 84.239مدتخجمًا بشدبة  155الفيذ بػؾ؛ إذ بمغ عجد السدتخجميغ ليحا السػقع 
% مغ عيشة 64.430، بشدبة 448الػاتذ آب في السختبة الثانية؛ إذ بمغ عجد مدتخجميو 

البحث، واحتل الساسشجخ السختبة الثالثة مغ حيث عجد مدتخجميو مغ عيشة البحث الحيغ بمغ 
%. فيسا كاف اليػتيػب في السختبة الخابعة مغ حيث االستخجاـ 59.239، بشدبة 409عجدىع 

%، ومغ السعخوؼ أف اليػتيػب يقجـ خجمة 48.370، بشدبة 89مدتخجميو  حيث بمغ عجد
عخض مقاشع الفيجيػ. والدؤاؿ الحي يصخح نفدو ىشا: كيف يكػف استخجاـ ىؤالء الصبلب 
الحيغ ىع في سغ السخاىقة كيف ليحا السػقع الحي يحتسل استخجامو سمبيات عجة؟ ومشيع مغ 

تغخي الذباب في مثل ىحه الدغ، وقج يكػف الجافع إلى  يذاىج السقاشع االباحية التي عادة ما
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ىحه الشقائز الخغبة في خػض مغامخة ججيجة إلشباع بعس الخغبات السمحة. ويمي ىحه 
السػاقع في كثخة االستخجاـ مغ قبل أفخاد عيشة البحث الفايبخ؛ إذ بمغ عجد مدتخجمي ىحا 

ادسة فجاء تػيتخ الحي بمغ عجد %. أما في السختبة الد30434أي ما ندبتو  56التصبيق 
% مغ عيشة البحث. وجاء في السختبة األخيخة االندتقخاـ، 7.056، وبشدبة 43مدتخجميو 

%، ومغ السعخوؼ أف أغمب السػاقع والتصبيقات سالفة 5.978، بشدبة 44الحي يدتخجمو 
ؿ في الحكخ تدتخجـ في الجردشة، سػاء أكاف ذلظ بذكل فخدي بيغ صجيق و آخخ أـ بالجخػ 

غخؼ الجردشة الجساعية، ولعل تمظ الجردشة أكثخ ما يدمب الصبلب أوقاتيع، ويذغميع عغ 
كثيخ مغ الػاجبات، أو يعدؿ الفخد عغ سائخ أفخاد أسختو. كسا أف أساءة استعساليا يدبب 
كثيخًا مغ السذكبلت، ألنو يدتخجـ صػتًا وصػرة حييغ لمصخفيغ، وقج يقع الكبار البالغيغ في 

 جخاء استخجامو فسا بالظ بذباب مقبميغ عمى الحياة بذغف. مذكبلت
 (7الججول )

التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة بأوقات استخجام االنتخنت لعيشة  
 182البحث  ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
أوقات 

استخجام 
 اإلنتخنت

قبل الحىاب صباحا 
 %46.34 30 لمجامعة

2 

 4 %40.485 49 في أثشاء تػاججي بالجامعة
 4 %88.043 462 مداءً 

 3 %42.5 23 في وقت متأخخ مغ الميل
%،  88.043يتزح أف غالبية عيشة البحث يدتخجمػف اإلنتخنت مداًء، ، بشدبة 

بة الستخجاـ اإلنتخنت ىي فتخة وقج تخجع ىحه الشتائج إلى أف الصالب يجج أكثخ األوقات السشاس
السداء، كسا أف ىحا الػقت وقت فخاغ الصبلب بعج انقزاء اليـػ الجراسي؛ فيػ مبلئع لئلبحار 

 في اإلنتخنت، لمتعميع، أو التػاصل االجتساعي مع األقارب واألصجقاء.
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 التداؤل الثاني: دوافع الظالب الستخجام اإلنتخنت:
 (8الججول )

ئهية الخاصة )بجوافع التدمية والتخفيو الستخجام اإلنتخنت( لعيشة البحث التكخار والشدو الس
 182ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
دوافع 
التدمية 
 والتخفيو

 

 4 %63.587 447 قزاء وقت الفخاغ
المعب باأللعاب 

 2 %58.695 408 اإللكتخونية
 4 %7.608 44 حل بعس األلغاز

 3 %34.782 64 االستساع لؤلغاني 
يتزػػػػػػػح مػػػػػػػغ الجػػػػػػػجوؿ الدػػػػػػػابق أف قزػػػػػػػاء وقػػػػػػػت الفػػػػػػػخاغ، واأللعػػػػػػػاب اإللكتخونيػػػػػػػة 
واالسػػػػتساع لؤلغػػػػػاني، أىػػػػع دوافػػػػػع اسػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػت لمتدػػػػمية والتخفيػػػػػو لػػػػجى عيشػػػػػة البحػػػػػث، 

% عمػػػػػػػػػى التختيػػػػػػػػػب، فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيغ كػػػػػػػػػاف  34.783% ،  58.695% ،  63.587بشدػػػػػػػػػبة 
األلغػػػػػػاز أقػػػػػػل دوافػػػػػػع التدػػػػػػمية والتخفيػػػػػػو عشػػػػػػج اسػػػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػػت لػػػػػػجى عيشػػػػػػة حػػػػػػل بعػػػػػػس 

 %.   7.608البحث بأقل ندبة، وىي تمظ التي بمغت 
وقج تخجع ىحه الشتائج إلى شػؿ أوقات الفخاغ، التي يحتاج الصبلب إلى أف يذغمػىا 

اىجة بعس مسا يجعميع يجخمػف إلى ساحة اإلنتخنت، بيجؼ مسارسة ألعاب إلكتخونية أو مذ
األفبلـ أو األعساؿ الجرامية أو التػاصل االجتساعي أو التعخؼ عمى األحجاث الدياسية 

وتػصمت بعس األبحاث العمسية إلى أنو عمى الخغع مغ الفػائج التي  والخياضية واالقترادية.
قج تتزسشيا بعس األلعاب؛ إال أف سمبياتيا أكثخ مغ إيجابياتيا، ألف معطع األلعاب 

جمة ذات مزاميغ سمبية، وليا آثار سمبية ججًا عمييع، وتتسثل في اآلثار الرحية السدتخ
التي قج تريب مدتخجميو، حيث ححر خبخاء الرحة مغ تعػد الذباب عمى استخجاـ أجيدة 
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الكسبيػتخ واإلدماف عمييا في الجراسة والمعب ربسا يعخضيع إلى مخاشخ وإصابات قج تشتيي 
  الخقبة والطيخ. إلى إعاقات أبخزىا إصابات

 (9الججول )
التكخار والشدو السئهية الخاصة )بجوافع التعميسية والثقافية الستخجام اإلنتخنت( لعيشة  

           182البحث ن 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
الجوافع 
التعميسية 
والثقافية 
الستخجام 
 اإلنتخنت

حاضخات مع مخاجعة الس
 3 %49.456 94 زمبلئي

 4 %30.434 56 تحسيل السحاضخات
 5 %6.524 42 لمتػاصل مع أساتحتي

 2 %67.394 424 لديادة ثقافتي
متابعة األحجاث اليػمية 

 4 %84.782 456 في السجتسع
يتزػػػػػػػػح مػػػػػػػػغ الجػػػػػػػػجوؿ الدػػػػػػػػابق أف أىػػػػػػػػع الػػػػػػػػجوافع التعميسيػػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػػة السػػػػػػػػتخجاـ 

% ، 84.782بعػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػجاث اليػميػػػػػػػػػة، و زيػػػػػػػػػادة الثقافػػػػػػػػػة، بشدػػػػػػػػػبة اإلنتخنػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػي متا
% عمػػػػى التختيػػػػب، فػػػػي حػػػػيغ كانػػػػت أقػػػػل الػػػػجوافع التػاصػػػػل مػػػػع األسػػػػاتحة، بأقػػػػل  67.394

، 4111روبـــــخت كـــــخوت  % . وقػػػػػج بيشػػػػػت نتػػػػػائج دراسػػػػػة6.524ندػػػػػبة، وىػػػػػي التػػػػػي بمغػػػػػت 
ع تجػػػػػػارب أف اآلثػػػػػػار ليدػػػػػػت كميػػػػػػا سػػػػػػمبية؛ فػػػػػػبعس أفػػػػػػخاد العيشػػػػػػة  فػػػػػػي دراسػػػػػػتو كانػػػػػػت ليػػػػػػ

 إيجابية ناجحة وايجابية مع اإلنتخنت كاإلفادة مشو في التعميع.
وسائل اإلعبلـ تقـػ بجور حيػي في نذخ ثقافة وىحه الشتائج تعصيشا مؤشخًا في كػف 

عامة مػحجة بيغ فئات وشخائح السجتسع الػاحج مغ ناحية، مثمسا يعسل مغ الشاحية األخخى 
فة، ويداعج بالتالي عمى نذخ روح االحتخاـ مغ خبلؿ عمى التقخيب بيغ الثقافات السختم

التعخؼ عمى تمظ الثقافات السغايخة، وعمى ىحا األساس يسكغ اعتبار اإلعبلـ جدًخا يخبط بيغ 



 اآلثار السلبية الستخذام اإلنترنت على طالب الجاهعة

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  325
 

حياة األفخاد الذخرية الخاصة، والعالع الكبيخ الحيغ يعيذػف فيو؛ بحيث يدتصيع الفخد أف 
 ئل اإلعبلـ السختمفة.َيخى نفدو مغ خبلؿ البخامج التي تبثيا وسا

 (11الججول )
التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )بالجوافع االجتساعية الستخجام 

                     182اإلنتخنت(  لعيشة البحث  ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

الجوافع 
االجتساعية 

م الستخجا
 اإلنتخنت

 3 %43.043 24 إثبات ذاتي
 4 %8.695 46 اكتداب مكانة اجتساعية
لمتػاصل مع األصجقاء 

 4 %94.024 473 واألقارب البعيجيغ
 2 %47.826 88 التعخؼ عمى أصجقاء ججد

يتزح مغ الججوؿ الدابق أف التػاصل مع األصجقاء واألقارب البعيجيغ، و التعخؼ 
ات الحات، أىع الجوافع االجتساعية الستخجاـ اإلنتخنت لجى عيشة عمى أصجقاء ججد، وإثب

% عمى التختيب، في حيغ كاف 43.043% ، 47.826% ، 94.024البحث، بشدبة 
اكتداب مكانة اجتساعية أقل الجوافع االجتساعية الستخجاـ اإلنتخنت لجى عيشة البحث بأقل 

ػاقع التػاصل االجتساعي السختمفة %. وتخجع ىحه الشتائج إلى أف م8.695ندبة؛ إذ بمغت 
تتيح لمصالب التػاصل مع أشخاص يعخفيع بجرجة أكبخ مغ األشخاص الحيغ ال يعخفيع، 
وبالتالي يكػف التػاصل مع األصجقاء واألقارب البعيجيغ، والتعخؼ عمى أصجقاء ججد، وإثبات 

 الحات أىع الجوافع االجتساعية الستخجاـ اإلنتخنت.
 

 (11الججول )
خار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )بالجوافع الدياسية الستخجام التك

                       182اإلنتخنت( لعيشة البحث  ن = 
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 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 الجوافع
الدياسية  

الستخجام 
 اإلنتخنت

 2 %57.608 406 تشسية ثقافتي الدياسية
 4 %73.369 435 التعبيخ عغ رأيي بحخية

 3 %47.282 87 مشاقذة القزايا الدياسية
ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف أىع الجوافع الدياسية الستخجاـ اإلنتخنت، التعبيخ 

% 73.369عغ الخأي بحخية، و تشسية الثقافة الدياسية، و مشاقذة القزايا الدياسية، بشدبة 
حشان % عمى التختيب، وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة %47.282 ، 57.608، 

أف مغ أقػى األسباب التي تجفع الصبلب الستخجاـ اإلنتخنت سيػلة  في 2043الذيخي 
 التعبيخ عغ آرائيع واتجاىاتيع الفكخية التي ال يدتصيعػف التعبيخ عشيا  في عالسيع الحقيقي.

دياسية التي شيجتيا الداحة العخبية فى الفتخة وقج تخجع ىحه الشتائج إلى التغيخات ال
األخيخة، والثػرات الدياسية، التي ارتبصت بطيػر مػاقع التػاصل االجتساعي، كالفيذ بػؾ 
الحى يجخل الصالب إليو بيجؼ التعبيخ عغ اآلراء أو متابعو األخبار والقزايا اإلقميسية، 

اسصة االنتخنت، وشبكات التػاصل وبػ إضافة إلى متابعة األحجاث الدياسية السختمفة. 
االجتساعي واليػاتف الخمػية والتكشػلػجيات األخخى السختبصة بالسعمػمات واالتراالت، 
أصبح لمشاس وسائل كثيخة لبحث السعمػمات واستقباليا ونقميا في جسيع أنحاء العالع، وأثخت 

 الحكع.ىحه األمػر عمى حياة الشاس وتعجت ذلظ ليرل التغييخ حتى في أنطسة 
 التداؤل الثالث: اآلثار الدمبية الستخجام اإلنتخنت:

 (14الججول )
التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )بآثار اإلنتخنت عمى الجهانو 

  184التعميسية( لعيشة البحث ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 لتختيبا
 الشدبة% التكخار
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آثار 
ت اإلنتخن

عمى 
الجهانو 
 التعميسية

 7 %8.452 45 الغياب عغ الجامعة.      -4
ضياع وقت مخاجعة     -2

 4 %74.456 437 السحاضخات.  
 6 %30.434 56 أتغيب عغ بعس السحاضخات.     -3
الديخ عمى اإلنتخنت يذعخني     -4

 4 %48.943 90 بالشعاس اثشاء السحاضخة. 
نتخنت مغ قمل استخجامي لئل    -5

 2 %69.565 428 مذاركتي أثشاء السحاضخة.  
 3 %54.894 404 تخاجع مدتػاي الجراسي.      -6
يؤدي بكثخة استخجاـ اإلنتخنت     -7

 5 %44.847 77 إلي الخسػب.
ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف أشيخ اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى الجػانب 

س، وقمة السذاركة في السحاضخات، وتخاجع السدتػي التعميسية، ضياع وقت مخاجعة الجرو 
% عمى التختيب، 54.894%، 69.565، %74.456الجراسي لجى عيشة البحث، بشدبة  

في حيغ كانت أقل اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى الجػانب التعميسية لجى عيشة البحث، الغياب 
 %.8.452عغ الجامعة بشدبة 

تخجاـ اإلنتخنت يؤدى إلى ىحه السذكبلت ومغ ىحه الشتائج يتزح إف سػء اس
الدمبية، التي قج تزخ بالصالب، وتزيع وقت مخاجعة السحاضخات، ثع يغمبو الشعاس داخل 
السحاضخة، نتيجة قزاء وقت شػيل في الديخ مع اإلنتخنت. ثع العدوؼ عغ السذاركة في 

الحكية مع شى إف وجػد وسائل التػاصل االجتساعي وخاصة األجيدة السحاضخات. بسع
الصبلب يؤدي إلى عجـ القياـ بالػاجبات السشدلية واإلىساؿ في التحزيخ واالستعجاد 
لبلمتحانات، وإف االنذغاؿ في التػاصل مع األصجقاء والجخوبات يؤدي إلى عجـ االكتخاث 
واالىتساـ بالجراسة وتبجيل األولػيات، وتحػيميا إلى جعل التػاصل واإلنتخنت ىػ األساس 

 ة والتحريل العمسي مخحمة ثانػية.والجراس
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 (13الججول )
التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )بآثار اإلنتخنت عمى العالقات 

       182األسخية(  لعيشة البحث   ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
آثار 

اإلنتخنت 
عمى 

العالقات 
 سخيةاأل

 

يديج مغ االبتعاد عغ     -4
 2 %72.282 433 األسخة. 

يدبب خبلفات بيغ     -2
 5 %44.443 24 أفخاد األسخة.  

قمل مغ الػقت الحي     -3
 4 %79.894 447 أقزيو مع أسختي. 

قمل مغ عبلقاتي     -4
 3 %53.260 98 بػالجي. 

قمل مغ عبلقتي     -5
 4 37.5 69 بإخػتي. 

زح مغ الججوؿ الدابق أف قمة الػقت الحى يقزيو الصالب مع األسخة، وزيادة ويت
االبتعاد عغ األسخة أكثخ اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى العبلقات األسخية لجى عيشة البحث، 

، عمى التختيب، في حيغ كانت أقل اآلثار الدمبية لئلنتخنت %72.282، %79.894بشدبة 
عيشة البحث، يدبب خبلفات بيغ أفخاد األسخة بأقل ندبة و بمغت عمى العبلقات األسخية لجى 

44.443 . % 
وقج تخجع ىحه الشتائج إلى شػؿ الفتخة التي يقزييا الصالب مع اإلنتخنت وتدبب 

وىحا راجع إلى التحػالت التقشية التي أفخزت ابتعاده عغ أسختو وتجشبو الديارات العائمية، 
ة وأدت إلى تعديد العدلة والتشافخ بيغ أفخادىا وتبلشى قيع تفاعبلت ججيجة لمعبلقات األسخي

التػاصل األسخي، واستبجؿ األبشاء اإلنتخنت بآبائيع، مرجرًا لمسعمػمات، وفقجوا التخابط 



 اآلثار السلبية الستخذام اإلنترنت على طالب الجاهعة

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  322
 

األسخي، والترقػا بالحػار مع الغخباء لجرجة الذعػر بالغخبة عمى مدتػى األسخة الػاحجة، 
مذخز تقسز شخرية وىسية، تتيح لو التفاعل مع واستخجاـ بعس التصبيقات التي تتيح ل

 مجتسع وىسى وأصجقاء وىسييغ.
 
 

 (12الججول )
التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )باآلثار الدمبية اجتساعيًا لإلنتخنت(  

 182لعيشة البحث  ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
 

اآلثار 
الدمبية 
اجتساعيًا 
 لإلنتخنت

 4 %69.565 428 العدلة االجتساعية     -4
يزعف العبلقات      -2

 2 %64.430 448 االجتساعية.
ال أشارؾ زمبلئي في     -3

 5 %28.804 53 مشاسباتيع.  
التسخد عمى العادات     -4

 6 %46.847 34 والقيع االجتساعية. 
 4 %42.394 78 رة األقارب. قمل مغ زيا    -5
عجـ أداء الػاجبات     -6

 3 %55.434 402 االجتساعية. 
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف أكثخ اآلثار الدمبية اجتساعيًا لئلنتخنت العدلة 
االجتساعية، و يزعف العبلقات االجتساعية، وعجـ أداء الػاجبات االجتساعية لجى عيشة 

عمى التختيب، في حيغ كاف أقل  %55.434%، 64.430%، 69.565البحث، بشدبة 
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اآلثار الدمبية اجتساعيًا لئلنتخنت التسخد عمى العادات والقيع االجتساعية بأقل ندبة، وبمغت 
46.847 .% 

تجعل الذاب يبتعج وىحه الشتائج تعصيشا مؤشخًا إلى أف اإلفخاط في استخجاـ اإلنتخنت 
لذبكة وتطيخ عميو ما يعخؼ بإدماف اإلنتخنت، عغ والجيو ويقزي ساعات شػيمة أماـ ىحه ا

ومغ مخاشخ ىحا اإلدماف االنعداؿ وتخؾ الحياة االجتساعية، ونتيجة لقزاء ساعات شػيمة 
أماـ شبكة اإلنتخنت يقل االختبلط بالشاس، ويربح مشعداًل ويتعػد عمى ىحا االنعداؿ 

فخدية؛ فبجاًل مغ أف يقـػ االجتساعي. حيث أف استخجاـ شبكة اإلنتخنت يقـػ عمى شابع ال
الفخد بالشذاط كالتدػؽ ومذاىجة البخامج التخفييية مع أسختو أصبح يقـػ بو بسفخده عمى شبكة 

 اإلنتخنت، مسا يخذى معو مغ نذػء أجياؿ ال تجيج التعامل إال مع الحاسب اآللي. 
 (15ججول رقم )

ار الرحية لإلنتخنت(  لعيشة التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )باآلث
                182البحث  ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 الجالالت اإلحرائية

 التختيو
 الشدبة% التكخار

 
 

اآلثار 
الرحية 
 لإلنتخنت

 2 %64.443 443 آالـ في الطيخ والخقبة
 4 %84.239 455 قمل مغ ساعات الشػـ 

آالـ في مفاصل 
 5 %22.282 44 األصابع

 3 %52.747 97 ضعف الشطخ
زيادة الػزف بدبب كثخة 

 4 %33.695 62 الجمػس
، وآالـ في الطيخ والخقبة، وضعف  يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قمة ساعات الشـػ
الشطخ أكثخ اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى الرحة شيػعًا لجى عيشة البحث، بشدبة 

حيغ كاف أقل اآلثار الدمبية  عمى التختيب، في% %52.747، %64.443، 84.239
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لئلنتخنت عمى الرحة لجى عيشة البحث آالـ في مفاصل األصابع بأقل ندبة، وبمغت 
22.282 .% 

آثارًا صحية الستخجاـ اإلنتخنت، مشيا آالـ ومغ ىحه الشتائج يبلحع أف ىشاؾ 
الخسغ، كسا العزبلت والسفاصل والعسػد الفقخي، ومثاؿ ذلظ آالـ الخقبة وأسفل الطيخ و آالـ 

يسكغ أف يؤدى إلى زيادة الػزف نتيجة لعجـ الحخكة مع تشاوؿ الػجبات والسذخوبات عالية 
وقج  الدعخات. أضف إلى ذلظ شبعًا السخاشخ اإلشعاعية الرادرة عغ شاشات األجيدة.

تخجع ىحه الشتائج إلى الػضع الخصأ لمفخد في أثشاء استخجامو لئلنتخنت، وميمو بخأسو لؤلماـ 
أف األشخاص الحيغ يقخأوف يًا نطخه تجاه الذاشة لمتخكيد مسا يؤثخ عمى نطخه، حيث مػج

الخسائل ويترفحػف اإلنتخنت عمى ىػاتفيع الشقالة يسيمػف إلى تقخيب األجيدة مغ أعيشيع أكثخ 
إضافة  مغ الكتب والرحف، ما يجبخ العيغ عمى العسل في شكل متعب أكثخ مغ العادة،

طًخا ألىسية الشػـ بالشدبة ات الشـػ حدب رأي أكثخ عيشة البحث، ونإلى أنو يقمل مغ ساع
فيسا إذا كاف   لمرحة البجنية والعقمية، يجب عمى مدتخجمي اإلنتخنت األخح باالعتبار

استخجاميع لو يتجاخل مع نػميع، ومغ السيع جًجا عجـ استخجاـ األجيدة قبل الشـػ مباشخًة؛ 
، وبذكل  يدبب كثيخًا مغ السذكبلت الرحية سالفة الحكخ. عاـ فأنو ألنيا قج تتجاخل مع الشـػ

 (16الججول )
التكخار والشدو السئهية والجالالت اإلحرائية الخاصة )بأثخ اإلنتخنت عمى الذعائخ الجيشية(   

 182لعيشة البحث  ن = 

 الترشيف الستغيخ 
 التختيو الجالالت اإلحرائية

  الشدبة% التكخار
 

أثخ اإلنتخنت 
ى الذعائخ عم

 الجيشية

اإلنتخنت يذغمشا عغ أداء     -4
 4 %67.934 425 الفخوض الجيشية.

الرػر والسقاشع التي     -2
 2 %50 92 نذاىجىا تتشافى مع قيسشا الجيشية. 

 3 %39.430 72يؤدي استخجاـ اإلنتخنت إلى     -3
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 التأخخ عغ أداء الربلة في وقتيا.
يشية يشذخ البعس معمػمات د    -4

 4 %36.484 68 غيخ صحيحة.
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف اإلنتخنت يذغمشا عغ أداء الفخوض الجيشية والرػر 
التي نذاىجىا تتشافى مع قيسشا الجيشية، ويؤدي استخجاـ اإلنتخنت إلى التأخخ عغ أداء الربلة 

ى عيشة البحث، بشدبة في وقتيا، أكثخ اآلثار الدمبية لئلنتخنت شيػعًا عمى الذعائخ الجيشية لج
%، عمى التختيب، في حيغ كاف أقل اآلثار الدمبية لئلنتخنت %39.430، %50، 67.934

عمى الذعائخ الجيشية لجى عيشة البحث أف يشذخ البعس معمػمات ديشية غيخ صحيحة بأقل 
 %.36.484ندبة، وبمغت 

إلى ضياع  وقج تخجع ىحه الشتائج إلى أف اإلنتخنت إذا ما أسيء استغبللو يؤدى
وقت الفخاغ، مسا يذغل الفخد عغ الفخوض الجيشية، ويجفعو إلى مذاىجة الرػر التي تتشافى 

 مع القيع الجيشية.
 ممخز نتائج الجراسة:

 أكثخ عيشة البحث تدتخجـ االنتخنت في السشدؿ و عشج اصجقائيع. -4
 العجد االكبخ مغ عيشة البحث يدتخجمػف االنتخنت بسفخدىع. -2
 مػاقع التػاصل االجتساعي التي تدتخجميا عيشة البحث ىي الفيذ بػؾ. اكثخ  -3
 غالبية عيشة البحث يدتخجمػف االنتخنت مداًء. -4
و المعػػػػػػػب باأللعػػػػػػػاب االلكتخونيػػػػػػػة ىػػػػػػػي  و االسػػػػػػػتساع لؤلغػػػػػػػاني  قزػػػػػػػاء وقػػػػػػػت الفػػػػػػػخاغ  -5

 أىع دوافع التدمية والتخفيو الستخجاـ االنتخنت لجى عيشة البحث. 
فع التعميسيػػػػػة والثقافيػػػػػة السػػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػت ىػػػػػي متابعػػػػػة االحػػػػػجاث اليػميػػػػػة و أىػػػػػع الػػػػػجوا -6

 التعخؼ عمى اخبار السجتسع و زيادة الثقافة. 
و التعػػػػػػػخؼ عمػػػػػػػى أصػػػػػػػجقاء جػػػػػػػجد و  التػاصػػػػػػػل مػػػػػػػع األصػػػػػػػجقاء واألقػػػػػػػارب البعيػػػػػػػجيغ  -7

 إثبات الحات ىي أىع الجوافع االجتساعية الستخجاـ االنتخنت لجى عيشة البحث. 
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أىػػػػػع الػػػػػجوافع الدياسػػػػػية السػػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػت ىػػػػػي التعبيػػػػػخ عػػػػػغ رأييػػػػػع بحخيػػػػػة و تشسيػػػػػة  -8
 ثقافتيع الدياسية و مشاقذة القزايا الدياسية 

أكثػػػػػػػخ اآلثػػػػػػػار الدػػػػػػػمبية لئلنتخنػػػػػػػت عمػػػػػػػى الجػانػػػػػػػب التعميسيػػػػػػػة ضػػػػػػػياع وقػػػػػػػت مخاجعػػػػػػػة  -9
لػػػػػجى و تخاجػػػػػع السدػػػػػتػي الجراسػػػػػي  السحاضػػػػػخات و قمػػػػػة السذػػػػػاركة فػػػػػي أثشػػػػػاء السحاضػػػػػخات 

 عيشة. 
قمػػػػػة الػقػػػػػت الػػػػػحى يقزػػػػػى مػػػػػع االسػػػػػخة و تجشػػػػػب الديػػػػػارات العائميػػػػػة ُتعػػػػػج مػػػػػغ أكثػػػػػخ  -40

 اآلثار الدمبية لئلنتخنت عمى العبلقات األسخية. 
أكثػػػػػػػػخ اآلثػػػػػػػػار الدػػػػػػػػمبية اجتساعيػػػػػػػػًا لئلنتخنػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى عيشػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي العدلػػػػػػػػة  -44

 االجتساعية أو ضعف العبلقات االجتساعية. 
شػػػػػػػـػ و آالـ فػػػػػػػي الطيػػػػػػػخ والخقبػػػػػػػة و ضػػػػػػػعف الشطػػػػػػػخ أكثػػػػػػػخ اآلثػػػػػػػار قمػػػػػػػة سػػػػػػػاعات ال -42

 الدمبية لئلنتخنت عمى الرحة لجى عيشة الجراسة. 
أكثػػػػػخ اآلثػػػػػار الدػػػػػمبية لئلنتخنػػػػػت عمػػػػػى الذػػػػػعائخ الجيشيػػػػػة لػػػػػجى عيشػػػػػة الجراسػػػػػة يذػػػػػغميع  -43

عػػػػػغ أداء الفػػػػػخوض الجيشيػػػػػة كسػػػػػا أف الرػػػػػػر التػػػػػي يذػػػػػاىجونيا تتشػػػػػافى مػػػػػع قػػػػػيسيع الجيشيػػػػػة 
 فة إلى التأخخ عغ أداء الربلة في وقتيا. باإلضا

 :التهصيات
تفعيػػػػػػػػػل دور األسػػػػػػػػػخة فػػػػػػػػػي الخقابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى األبشػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػاالت امػػػػػػػػػتبلؾ اليػاتػػػػػػػػػف  -4

السحسػلػػػػة، خاصػػػػة فػػػػي فتػػػػخة السخاىقػػػػة، وتػػػػػػجيييع الػجيػػػػة الرػػػػحيحة فػػػػي أثشػػػػاء اسػػػػػتيبلؾ 
 واستقباؿ ما تشتجو ىحه الػسائل.

الفػػػػخاغ بالشدػػػػبة لمذػػػػباب ال سػػػػيسا فػػػػي فتػػػػخات  إيجػػػػاد نطػػػػاـ اجتسػػػػاعي عػػػػاـ لذػػػػغل وقػػػػت -2
اإلجػػػػػازات الرػػػػػيفية وغيخىػػػػػا، مثػػػػػل إقامػػػػػة بػػػػػخامج نػػػػػػاد  يشزػػػػػع إلييػػػػػا الذػػػػػباب لقزػػػػػاء وقػػػػػت 

 الفخاغ.
تػجيػػػػػػو الذػػػػػػباب إلػػػػػػى ضػػػػػػخورة االلتػػػػػػداـ والتقيػػػػػػج باالسػػػػػػتخجاـ األمثػػػػػػل لئلنتخنػػػػػػت، كعػػػػػػجـ  -3

 الجخػؿ لمسػاقع السحطػرة.
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سػػػػػػتخجاـ اإلنتخنػػػػػػت عػػػػػػغ شخيػػػػػػق وسػػػػػػائل اإلعػػػػػػبلـ تػعيػػػػػػة الذػػػػػػباب بالجانػػػػػػب الدػػػػػػمبي ال -4
 السختمفة؛ السخئية السدسػعة مشيا والسقخوءة.

نذػػػػػػخ الػػػػػػػعي لػػػػػػجى الذػػػػػػباب بزػػػػػػخورة اإلفػػػػػػادة مػػػػػػغ وسػػػػػػائل االترػػػػػػاؿ بذػػػػػػكل إيجػػػػػػابي  -5
 عغ شخيق السحاضخات والسشذػرات عغ شخيق اإلنتخنت نفدو.

ي ذا مشاعػػػػة قػيػػػػة أمػػػػاـ كػػػػل تشسيػػػػة الػػػػػازع الػػػػجيشي واالنتسػػػػاء لمػػػػػشغ حتػػػػى يكػػػػػف الستمقػػػػ -6
 ما مغ شأنو أف يجخده مغ انتسائو وأصػلو، أو يخجش في عقيجتو وديشو.
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