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القدس مدينة  في  اإلسالمية  لألوقاف  التابعة  املدارس  أ. عبير نعيم الشيخ قاسمفي 
د. سهيل حسنني االجتاهات نحو استخدام اإلنترنت لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

ملخص: 
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التعرف اإىل اجتاهات عينة من طلبة املرحلتني: االأ�سا�سية 
لالإنرتنت  العام  اال�ستخدام  نحو  بالقد�ص،  القدمية  البلدة  مدار�ص  يف  والثانوية  العليا 
ال�سبكة.  لهذه  ال�سلبي  اال�ستخدام  من  ال�سيئة  العادات  اإىل  اإ�سافة  له،  ال�سلبي  واال�ستخدام 
كذلك حاولت الدرا�سة حتديد الفروق املحتملة من هذه االجتاهات، الناجتة عن التفاوت يف 

املتغريات امل�ستقلة الأفراد جمتمع الدرا�سة. 
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة وزِّعت ا�ستمارة على عينة ع�سوائية بلغ عدد اأفرادها )162( 
اأي بن�سبة )26%( من املجتمع االأ�سلي وعدده )611( طالبًا وطالبة، من مدار�ص االأوقاف 

االإ�سالمية داخل البلدة القدمية بالقد�ص. 
ولدى حتليل البيانات الالزمة تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام 
الثالثة، وح�سل حمور اال�ستخدام  الدرا�سة  �سبكة االإنرتنت جاءت بدرجة متو�سطة ملحاور 
اأما  متو�سطة،  ا�ستخدام  درجة  على  ال�سلبي  اال�ستخدام  وحمور  مرتفعة،  درجة  على  العام 
حمور العادات ال�سيئة املكت�سبة من هذا اال�ستخدام فح�سل على درجة منخف�سة. كما ت�سري 
نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستخدام االإنرتنت، تعزى للمتغريات 
مكان   ، ال�سابعة(  ال�سفوف  )ل�سالح  الدرا�سي  ال�سف   ، الذكور(  )ل�سالح  اجلن�ص  امل�ستقلة: 
اال�ستخدام )ل�سالح مقاهي االإنرتنت( ، عدد �ساعات اال�ستخدام )ل�سالح اأربع �ساعات واأكرث( 

، و�سنوات اال�ستخدام )ل�سالح 3 �سنوات واأكرث( . 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن �رشيحة كبرية من فئات الطالب ال حت�سن ا�ستخدام �سبكة 
االإنرتنت بال�سكل ال�سحيح اأو االجتاه االيجابي نحوها، ويف ظل غياب االأماكن الرتفيهية 
واملوؤ�س�سات املجتمعية خلدمة فئة ال�سباب واملراهقني، يف البلدة القدمية، مما يجعل هذه 
مقاهي  يف  احتياجاتهم  لتلبية  لالإنرتنت  املراقب  غري  الع�سوائي،  لال�ستخدام  تهرب  الفئة 
االإنرتنت  مل�سامني  التعر�ص  زيادة  اإىل  يوؤدي  مما  القدمية،  البلدة  �سوارع  يف  االإنرتنت 
ال�سلبية. ويف �سوء نتائج الدرا�سة اقرتح الباحثان عدة تو�سيات كان اأهمها �رشورة اجراء 

البحث والتوعية والتثقيف يف جمال �سوء ا�ستخدام االإنرتنت. 
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Abstract: 
The study aims to explore the attitudes of students’ sample from the 

junior high and high schools in the old city of Jerusalem towards the use of 
the Internet. It also attempts to determine the differences in these attitudes, 
which result from the variance in the independent variables’ groups. 

The study sample consisted of (162) students, which were selected 
randomly, and represented a rate of (26%) of the study’s population (No.: 
611) , which consisted of pupils from three schools of the Palestinian Authority 
(Al- Awqaf) inside the old city who are using the Internet. 

The main findings showed that the attitudes of the students towards 
using the Internet were a medium score for the three domains of the research. 
The general use factor obtained a high score, the misuse domain obtained 
a medium assessment score, followed by the acquired bad habits domain, 
which obtained a low score. Also, the findings of the research indicated that 
there are statistically significant differences in Internet use among some 
independent variables’ groups: gender (for males) , Class (for grade 7th) , 
place of use (for Internet cafes) , number of hours spent in using the Internet 
(for four hours and more) , and the number of years (for three and more) . 

The study showed that a large segment of the pupils didn’t use the 
Internet in the positive direction. The absences of entertainment areas, and 
the community institutions for serving the youth and teenager groups in the 
old city, make this group escape to unmonitored usage of the Internet in order 
to meet their needs. The most important recommendation was to conduct 
more researches and awareness programs on the topic of Internet’s misuse 
among students. 

 



180

القدس مدينة  في  اإلسالمية  لألوقاف  التابعة  املدارس  أ. عبير نعيم الشيخ قاسمفي 
د. سهيل حسنني االجتاهات نحو استخدام اإلنترنت لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

مقدمة: 
لقد باتت تقنية االإنرتنت �رشورة حتمية يف حياتنا املعا�رشة، فال غنى الأي اإن�سان 
كبقية  معلوماتية  ثورة  من  فل�سطني  ت�سهده  ملا  ونظراً  ال�سخمة،  املعلوماتية  ثورتها  عن 
االإنرتنت يف خمتلف املدن واالأحياء، بحيث ال  ال�رشيع ملقاهي  العربية، ولالنت�سار  الدول 
يكاد يخلو منها اأي �سارع.ومبا اأنه توجد حدود الأي تقنية حديثة، فال بد من معرفة التعامل 
مع هذه التقنيات ب�سكل اإيجابي، وعدم منعها اأو حماربتها حتى ميكن اللحاق بركب التطور 
جمال  يف  العمل  اأثناء  يف  اليومية،  الباحثني  ملحوظات  خالل  احلياة.من  مناحي  ب�ستى 
بهمومهم  وم�ساركتهم  الطلبة،  جمتمع  مع  املبا�رش  واالحتكاك  املدار�ص،  داخل  االإر�ساد 
اليومية برزت لديهم ظاهرة ا�ستخدام االإنرتنت، وطفت على ال�سطح كاإحدى اأهم الق�سايا يف 
املدة االأخرية، حيث يق�سون معظم اأوقاتهم باحلديث عن املواقع اجلديدة وما اكت�سفوه على 
هذه ال�سبكة، دون التفريق بني املفيد وال�سار من املواقع عامة واملعلومات خا�سة، والتي 
تكرار  اإىل  اأخرى.اإ�سافة  اأماكن  اأم يف  البيت  ا�ستخدامه يف  اأكان  �سواء  ب�سهولة  لهم  تتوافر 
اإنها، من  اأبنائهم وال�سكوى من ا�ستخدامهم �سبكة االإنرتنت، حيث  تذمر بع�ص االأهايل من 
وجهة نظر بع�سهم، تت�سبب يف م�سكالت كثرية وتهدر وقتهم.ويثري مثل هذا التذمر خماوف 
�سبكة  على  منا�سبة  غري  اإلكرتونية  ومعلومات  م�سامني  اإىل  الطلبة  تعر�ص  من  متعددة 
االإنرتنت قد تكون خملة باالآداب العامة، اأو عنيفة، اأو م�رشة بن�ساأة هوؤالء الطلبة، خا�سة 
اأن اأغلب االأهايل لي�ص لديهم اأي خلفية  ما يجري يف غرف الدرد�سة االإلكرتونية.وال �سيما 
عن كيفية ا�ستخدام هذه التقنية، وبالتايل قد ي�ستغل الطلبة عدم معرفة االأهل، في�ستخدمون 
هذه ال�سبكة ب�سكل �سلبي.ويف حال اال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت، فاإن هذه ال�سبكة، كما اأ�سار 
حجازي )2002( ، قد تن�سم اإىل قائمة االأ�سباب التي ت�سهم يف انحراف احلدث.من االأمثلة 
على اأنواع االنحرافات التي يتاأثر بها احلدث من ا�ستخدامه ال�سلبي ل�سبكة االإنرتنت: اإ�ساءة 
والقتل  والعنف  االإباحية،  واملواقع  اجلن�سية  ال�سور  وم�ساهدة  االلكرتوين،  الربيد  ا�ستخدام 
 ،  )Parker & Tayler, 2008; Mitchell, et al., 2007 )النمرات، 2002؛  القمار  واألعاب 
وخا�سة اأن االأحداث واملراهقني يتميزون بحكم املرحلة العمرية، التي ميرون بها، بامليل 
اجلن�ص  على  والتعرف  واملغامرة،  اال�ستطالع  وحب  التقليد،  يف  والرغبة  املخاطرة،  نحو 
االآخر، وبذلك تعدُّ �سبكة االإنرتنت املكان االأ�رشع واالأ�سهل يف تلبية رغباتهم )منر، 2008؛ 

. )Lin & Tsai, 2002; Downing, 2009
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مشكلة الدراسة: 
تبلورت م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الك�سف عن اجتاهات طلبة املدار�ص حول االأدوار 
ويف  ال�سبكة،  لهذه  املتعددة  اال�ستخدامات  �سوء  ويف  حياتهم،  يف  االإنرتنت  يوؤديها  التي 
�سوء انت�سار مقاهي االإنرتنت يف املجتمع الفل�سطيني خا�سة.وعلى الرغم من تطرق كثري 
من املتخ�س�سني يف جمال الدرا�سات النف�سية واملجتمعية لتاأثريات هذه ال�سبكة على فئة 
االأحداث، عامة، وطلبة املدار�ص، خا�سة، فاإن هناك بع�ص االأ�سئلة املرتبطة بهذه ال�سبكة 
االأهل؟  قبل  من  التقنية  هذه  على  رقابة  عدم وجود  لالأبناء يف حال  �سيحدث  ماذا  منها: 
وهل االإنرتنت من اخلطورة بحيث جننب اأبناءنا اإياه؟ وعليه حتاول الدرا�سة احلالية فح�ص 
اجتاهات عينة من طلبة املدار�ص نحو اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت، واال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت، والعادات ال�سيئة املكت�سبة من هذا اال�ستخدام.

أهمية الدراسة: 
على الرغم من اعتبار االإنرتنت و�سيلة ولي�ست غاية، اإال اأنها تنقل معها قيمًا ومفاهيم 
اجتماعية واقت�سادية وثقافية، وبالتايل قد ت�سبح طرق الرتبية ال�سليمة واأ�ساليبها مبنزلة 
ام االأّمان الذي نرتكز اإليه للوقاية من النتائج املرتتبة على �سوء ا�ستخدام هذه ال�سبكة  �سمَّ
ت�سهم  علمية  الأبحاث  ما�سة  بحاجة  وخ�سو�سيته.فنحن  املجتمع  ثقافة  مع  يتالءم  مبا 
اإيجاد الطريق  التعرف والتعمق بكل ما يحيط فئة املراهقني واالأحداث، للم�ساعدة يف  يف 
ال�سحيح لهذه الفئة من الطلبة الذين مل يكتمل منوهم املعريف بعد، خا�سة اإذا ما تعاملوا 
الطالب  ينتبه  ال  والتي  ووظائفها،  واأبعادها  الآثارها  ح�رش  ال  التي  االإنرتنت،  �سبكة  مع 
العقلية وال�سخ�سية، واأ�سبحت �سلوكًا وقيمًا يف حياته، يلحظها  اإال وقد ر�سخت يف بنيته 
عليه املجتمع الذي يتعاي�ص معه، اأال وهو االأ�رشة واملدر�سة؛ فتغدو درا�سة اجتاهات الطلبة 

ومواقفهم نحو ا�ستخدامات االإنرتنت اأمراً �رشوريًا.
الطلبة ومواقفهم  تناق�سه حول اجتاهات  الذي  املو�سوع  الدرا�سة من  اأهمية  وتنبع 
من ا�ستخدامهم �سبكة االإنرتنت، حيث اإن معرفة هذه االجتاهات واملواقف وما يحاولون 
املمكن  التي من  التاأثريات  ي�سهم يف كيفية مواجهة  قد  اليومية،  تطبيقه يف ممار�ساتهم 
اأن تظهر م�ستقباًل، لذا �ستحاول هذه الدرا�سة التعرف على اجتاهات الطلبة ومواقفهم نحو 
التنبوؤ  بهدف  وذلك  منها؛  ال�سلبية  االجتاهات  ال�سوء على  ت�سليط  مع  االإنرتنت،  ا�ستخدام 

امل�ستقبلية. بال�سلوكيات 
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كما اأن اأهمية هذه الدرا�سة تنح�رش يف الطموح لزيادة املعرفة النظرية حول اال�ستخدام 
ال�سلبي لالإنرتنت، وانعكا�سه على املمار�سات اليومية.ولعل هذه املعلومات واملعرفة العلمية 
االأ�رشية، على و�سع خطط  والتنمية  العاملة يف املجاالت االجتماعية،  املوؤ�س�سات  ت�ساعد 

التوعية املنا�سبة.

أهداف الدراسة: 

ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق هدفني رئي�سني: 
حتديد اجتاهات الطلبة نحو املحاور الثالثة: اال�ستخدام العام، واال�ستخدام ال�سلبي  ●

ل�سبكة االإنرتنت، والعادات املكت�سبة الناجتة عن �سوء ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت.
الك�سف عن الفروق يف اجتاهات الطلبة نحو اال�ستخدامات العامة وال�سلبية ل�سبكة  ●

الدرا�سي،  وال�سف  والعمر،  اجلن�ص،  للمتغريات:  تبعًا  ال�سيئة،  العادات  واكت�ساب  االإنرتنت 
ومكان ا�ستخدام االإنرتنت، وعدد ال�ساعات وال�سنوات يف ا�ستخدام االإنرتنت.

أسئلة الدراسة: 
والثانوي  االأ�سا�سي  التعليم  اجتاهات طلبة مرحلتي  احلالية ملعرفة  الدرا�سة  انبثقت 
يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص، وبالتحديد حتاول هذه الدرا�سة 
حياة  يف  االإنرتنت  �سبكة  توؤديه  الذي  الدور  الدرا�سة  تفح�ص  االآتية:  االأ�سئلة  عن  االجابة 

الطلبة خا�سة، هادفة االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما م�ستوى اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�ص التابعة  ♦

لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدام االإنرتنت؟ 
االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 

والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 
االإنرتنت، على املحاور الثالث، تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 

االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 

االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري العمر؟ 
االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 

والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 
االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري ال�سف الدرا�سي؟ 
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االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 

االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري مكان ا�ستخدام االإنرتنت؟ 
االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 

والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 
االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف ا�ستخدام االإنرتنت؟ 

االأ�سا�سي  ♦ التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة 

االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري عدد �ساعات اال�ستخدام اليومي؟ 

املفاهيم واملصطلحات: 
دول  ◄ بني  املنت�رشة  احلا�سوب  اأجهزة  من  املاليني  ت�سل  �سبكة  هي  االإنرتنت: 

ت�سمل  املعلومات،  من  هائاًل  ًا  كمَّ وحتتوي  بينها،  فيما  املعلومات  لتبادل  العامل 
واأ�سوات  ور�سومات  و�سور  ن�سو�ص  �سكل  على  ومتوافرة  املعرفة،  نواحي  جميع 

.)2008 )اأبو نادي،  وغريها 
اأو التاأهب النف�سي تنتظم من خالل خربة ال�سخ�ص،  ◄ حالة من اال�ستعداد  االجتاه: 

الفرد جلميع املو�سوعات واملواقف  ا�ستجابة  اأو دينامي على  وتكون ذات تاأثري توجيهي 
. )Clercq, 2010( التي ت�ستثري هذه اال�ستجابة

مدينة القد�س: يبلغ عدد �سكانها ما يزيد عن )174.400( ن�سمة ي�سّكلون ما ن�سبته  ◄
)29.5%( من جمموع �سكان القد�ص البالغ عددهم )591.400( ن�سمة.ومن اأبرز املميزات 
من  �سكانها  يعاين  حيث  االإ�رشائيلي،  االحتالل  وطاأة  حتت  املعاناة  القد�ص  يف  ال�سيا�سية 
2008؛  جابر،  )اأبو  وحا�رشتهم  عليهم  اخلناق  �سيقت  التي  االإ�رشائيلية،  املمار�سات 

الرب�سي، 2003( .
املدار�س التابعة لالأوقاف االإ�سالمية: اأن�سئت يف العام الدرا�سي )1968- 1969(  ◄

.كانت هذه املدار�ص حتت اإ�رشاف جمعية املقا�سد اخلريية حتى مطلع )1980( ، حيث اأُحيل 
العامة،  االإ�سالمية  االأوقاف  بدائرة  واأُحلقت  القد�ص،  حمافظة  مديرية  اإىل  عليها  االإ�رشاف 
ملنحها مظّلة حماية جتاه ال�سلطات االإ�رشائيلية، وارتبطت تعليمًيا بوزارة الرتبية والتعليم 
االأردنية، وبقي االأمر كذلك حتى فك االرتباط عام )1988( ، وبقيت مرتبطة �سكلًيا بدائرة 
االأوقاف االإ�سالمية.ومنذ ت�سّلم ال�سلطة عام )1994( ، اأ�سبحت حتت الّرعاية الر�سمية لوزارة 

الرتبية والتعليم الفل�سطينية )وحدة �سوؤون القد�ص، 2008( .
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حدود الدراسة: 

تلتزم الدرا�سة باملحددات االآتية: 
احلدود املكانية: اقت�رشت الدرا�سة على املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية يف . 1

البلدة القدمية بالقد�ص.
احلدود الزمانية: اأجريت الدرا�سة خالل العام التعليمي 2009/ 2010.. 2
العليا . 3 االأ�سا�سية  املرحلتني  طلبة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 

والثانوية.
اقت�رشت الدرا�سة على اال�ستبانة وحماورها الثالثة املتمثلة يف اال�ستخدام العام . 4

اال�ستخدام  من  املكت�سبة  ال�سيئة  والعادات  لالإنرتنت  ال�سلبي  واال�ستخدام  االإنرتنت،  ل�سبكة 
ال�سلبي لالإنرتنت.

الدراسات السابقة: 

استخدامات اإلنرتنت يف وسط االحداث وطلبة املدارس: 

)اأبو نادي،  ُت�ستخدم لتبادل املعلومات واملعرفة  اإن االإنرتنت �سبكة وا�سعة االنت�سار 
واجلهد يف  الوقت  توفري  مثل  االإيجابية،  منها  ا�ستخدامات كثرية  ال�سبكة،  .ولهذه   )2008
وملفات،  ر�سائل  الإر�سال  االإلكرتوين  الربيد  وا�ستخدام  لالأبحاث،  معلومات  على  احل�سول 
وت�سهيل اإمكانات التوا�سل بني االأفراد واملوؤ�س�سات.ومنها اال�ستخدامات ال�سلبية، مثل توفري 
املواقع ال�سيئة املخلة باالآداب واالأخالق )مثل املواقع االإباحية واجلن�سية( ، وتنفيذ جرائم 

االإنرتنت )مثل االحتيال والن�سب( .
هناك العديد من الدرا�سات التي ت�سري اإىل اأن فئة ال�سباب هم االأكرث اإقبااًل وا�ستخدامًا 
اأن  )debell & Chapman, 2003( التي تو�سح  دبل و�سامبان  لهذه ال�سبكة، منها درا�سة 
)90%( من ال�سباب ي�ستخدمون احلا�سوب يف اأماكن خمتلفة، كاملدر�سة والعمل واملقاهي، 
ونحو )59%( ي�ستخدمون االإنرتنت يف البيت ولهم حا�سوبهم ال�سخ�سي.وتوؤكد درا�سة وايت 
لوك واآخرين )Whitlock, et.al, 2006(، اأن الن�سبة العليا من م�ستخدمي الر�سائل، التي 
تر�سل عرب الربيد االإلكرتوين، ترتاوح اأعمارهم )16- 23( ، وهذا ما يوؤكد اأن فئة ال�سباب هم 

االأكرث ا�ستخداما ل�سبكة االإنرتنت.



185

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

كما تو�سح درا�سة �ستال وفريتز )Stahl & Fritz, 2002( اأن )97%( من اأفراد عينة 
غرف  يف  حا�سوبًا  ميتلكون  منهم   )%36( واأن  البيت،  يف  االإنرتنت  ي�ستخدمون  الدرا�سة 
نومهم اخلا�سة، اإ�سافة اإىل اأن )40%( منهم ي�ستخدمون احلا�سوب واالإنرتنت ب�سكل يومي.

كما تظهر هذه النتائج اأن )44%( من اأفراد الدرا�سة ي�ستخدمون االإنرتنت للربيد االإلكرتوين، 
واأن )41%( ي�ستخدمونه للمحادثة كاأولوية من اأولويات اال�ستخدام.واأ�سارت درا�سة جرو�ص 
)Gross, 2004(؛ كذلك اإىل عدم وجود فروق يف ا�ستخدامات االإنرتنت املختلفة بني الذكور 
على  االإنرتنت،  على  االجتماعي  تفاعلهم  واإناثًا،  ذكوراً  املراهقون،  و�سف  حيث  واالإناث، 
حد �سواء، باأّنه ياأتي بالدرجة االأوىل الإر�سال الر�سائل الفورية، وا�ستخدام الربيد االلكرتوين، 
خالل  من  والت�سلية  املزاح  مثل  اأخرى،  ا�ستخدامات  اإىل  اإ�سافة  االأ�سدقاء،  مع  والدرد�سة 
 2007( ولني  �سوبرامانيام  درا�سة  تبني  الدرد�سة.باملقارنة،  احلقيقية خالل  الهوية  اإخفاء 
,Subrahmanyam & Lin(، باأنه يوجد اختالف بني اجلن�سني يف ا�ستخدام االإنرتنت، حيث 

اإن الذكور، خالفًا لالإناث، يق�سون وقتًا اأطول يف ا�ستخدام االإنرتنت.
ثورة  نتاج  نقل  يف  كبرياً  دوراً  االإنرتنت،  يف  متمثلة  احلوا�سيب  تكنولوجيا  اأدت 
تاأثريات  لها  كان  املختلفة، حيث  الب�رشي، يف جمتمعاتهم  اجلن�ص  اأبناء  املعلوماتية بني 
واأي�سًا  والثقافية،  والرتبوية،  واالقت�سادية،  االجتماعية،  احلياة  مناحي  يف  وا�سحة 
تتزايد  الذين  ال�سبكة،  هذه  ا�ستخدام  يف  الراغبني  اأمام  وا�سعا  الباب  فتح  ال�سيا�سية.وبذلك 
اأعدادهم ب�سكل قيا�سي، االأمر الذي اأدى اإىل فتح ما ي�سمى بنوادي االإنرتنت، اأمام كثري من 
ال�سباب الذين ال ي�ستطيعون امتالك احلوا�سيب يف بيوتهم، وغري القادرين على اال�سرتاك يف 
هذه ال�سبكة.وقد تزايد اأعداد هذه املقاهي بحيث ال يخلو منها �سارع اأو حارة، وال�سيما يف 

املدن الكبرية.
فقد انطلقت اأوىل �سل�سلة من مقاهي االإنرتنت يف العامل، عام 1995 يف بريطانيا، ثم 
انت�رشت يف كثري من دول العامل، ومنها الدول العربية منذ �سنوات قليلة.وكان الدافع من 
اإن�ساء هذه املقاهي حتقيق هام�ص ربحي من خالل املزاوجة بني خدمتني: خدمة املقاهي 
التقليدية، وخدمة االإيجار يف ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت.ولعل ال�سبب امللح يف توجه ال�سباب 
وهذا  البيوت،  اإىل  احلا�سوب  اإدخال  جتاه  االأ�رش  من  كثري  حتفظ  هو  االإنرتنت،  مقاهي  اإىل 
املقاهي  هذه  خالل  من  اجلهاز  هذا  ا�ستخدام  يف  املتعة  عن  البحث  اإىل  ال�سباب  يدفع  ما 

)مقدادي، 2006؛ ال�سما�ص، 2009( .
االإنرتنت  ال�سباب يق�سي يف مقهى  اأن بع�ص  اإىل   )2007( �سالح  ال�سيخ  اأ�سار  وقد 
فراغهم،  اأوقات  ي�سغل  عما  يبحثون  �ساعات  �سبع  يق�سي  االآخر  وبع�سهم  �ساعة،  ن�سف 
وبالتحديد يف فرتة العطلة ال�سيفية.وقد �سارك يف هذه الدرا�سة اال�ستطالعية )160( �سابًا، 

تراوحت اأعمارهم بني )12( اإىل )16( �سنة.
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ويف االأردن، اأدخلت خدمة االإنرتنت، عام 1996، واأ�سبحت مقاهي االإنرتنت تنت�رش 
اإربد مو�سوعة  اأحد �سوارع مدينة  ب�سكل الفت يف املدن واملحافظات االأردنية، حيث دخل 
)جين�ص لالأرقام القيا�سية( عام 2002 لكرثة عدد مقاهي االإنرتنت فيه، مما ا�سطر وزارة 
دوامها  و�ساعات  افتتاحها  �رشوط  ويحدد  املقاهي  هذه  ينظم  قرارا  ت�سدر  اأن  الداخلية 

)ال�سما�ص، 2009( .
ويف �سوريا، اأو�سح مهنا )2009( اأن )97%( من رواد مقاهي االإنرتنت وحمالت �سبكة 
االألعاب هم من االأطفال واملراهقني، ميار�ص فيها الطفل األعابا عدوانية، ودرد�سات �ساخنة 
طلبة  من  هم  االألعاب  و�ساالت  املقاهي  رواد  من  بها  باأ�ص  ال  ن�سبة  اأن  كما  رقابة،  دون 
املدار�ص مبراحل التعليم االأ�سا�سي والثانوي؛ مما ي�سهم يف اإ�ساعة الوقت عليهم وان�رشافهم 

اإىل اأمور بعيدة عن متابعة درا�ستهم.
واأكد حممود )2006( اأن مرتادي مقاهي االإنرتنت يف م�رش تقل اأعمارهم عن )30( 
اإدمانهم، واأي�سا قد  اإىل  عامًا، واأن )80%( ي�ستخدمونه ب�سكل �سار و�سلبي؛ مما قد يوؤدي 
ي�سبب العديد من االأمرا�ص النف�سية.واأ�ساف النفيعي )2002( اأن اأغلب اأفراد عينة الدرا�سة 
اأعمارهم عن )30( �سنة، مما  هم من مرتادي مقاهي االإنرتنت هم من ال�سباب الذين تقل 

ي�سري اإىل اخلطر الذي ي�سكله ا�ستخدام االإنرتنت على ال�سباب يف االنحراف نحو اجلرمية.
ويف تقرير اأعده املركز الفل�سطيني لالإح�ساء املركزي، ات�سح اأن ا�ستخدام االأفراد يف 
�سن )18( فاأكرث لالإنرتنت يف االأرا�سي الفل�سطينية قد بلغ )5.4%( ، وتتفاوت هذه الن�سبة 
.وبينت   )%2.8( ولالإناث   )%7.9( للذكور  بلغت  ملحوظ، حيث  ب�سكل  واالإناث  الذكور  بني 
النتائج اأن )37.9%( من االأفراد، يف عمر )18( عاما فاأكرث، ي�ستخدمون االإنرتنت يف مكان 

العمل والدرا�سة اأو مقاهي االإنرتنت )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2007( .
الطلبة  توجهات  لبحث   )2006( وعبدو  عوي�سة  لنربي�ص،  فل�سطينية  درا�سة  ويف 
معلومات من  ، حيث جمعت   )17  -12( العمرية  الفئة  من  اجلن�سية  بالرتبية  ومعرفتهم 
خالل ا�ستمارة وزعت على عينة ع�سوائية عددها )164( مراهقًا من املدار�ص الفل�سطينية، 
تبني اأن االإنرتنت يعد يف املرتبة الثالثة بعد التلفاز واملجالت وللح�سول على معلومات 
وم�ساهد  عارية  �سوراً  �ساهدوا  الطلبة  من   )%48( ن�سبته  ما  واأن  اجلن�ص،  مو�سوع  حول 
 )%76.6( ن�سبته  ما  اأن   ،  )2005( العو�ص  درا�سة  االإنرتنت.وتـظهر  طريق  عن  جن�سية 
الطلبة  بني  فروق  وجود  عدم  تو�سح  كما  املنزل،  يف  االإنرتنت  ي�ستخدمون  الطلبة  من 
وعدد  والعمر،  اجلن�ص،  مثل:  ملتغريات  تعزى  والتي  املختلفة،  االإنرتنت  ا�ستخدامات  يف 

اليومية. �ساعات اال�ستخدام 
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االإنرتنت،  ل�سبكة  ا�ستخدامًا  االأكرث  هم  االأحداث  فئة  اأن  على  الدرا�سات  تتفق  وهكذا 
وبالتايل يتعر�سون ملخاطر �سوء اال�ستخدام اأكرث من الفئات االأخرى، نظراً للمرحلة العمرية 
التي ميرون بها، ورغبتهم بالتقليد واملغامرة وحب اال�ستطالع بكل ما هو جديد، وميلهم 

نحو اجلن�ص االآخر.

سوء استخدام اإلنرتنت يف وسط االحداث وطلبة املدارس: 

نلحظ  فاإننا  يوم،  بعد  يومًا  االإنرتنت  ا�ستخدام  على  االإقبال  ازدياد  من  الرغم  على 
االإنرتنت.ففي درا�سة  ا�ستخدام  التي تتطرق لدرا�سة �سوء  الدرا�سات والبحوث امليدانية  قلة 
حديثة لداوننغ )Downing, 2009(، اأ�سارت نتائجها اإىل اأن العالقة هي وثيقة بني االإنرتنت 
االإنرتنت. على  االجتماعية  والرقابة  االنحراف  بني  العالقة  وكذلك  احلقيقي،  واالنحراف 
وت�سري هذه الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن االألعاب االإلكرتونية توؤثر على االنحراف واالإجرام.كما تبني 
درا�سة ميت�سل واآخرين )Mitchell, et al., 2007( ، اخلطر الذي يواجه االحداث م�ستخدمي 
ل�سور  �سحايا  هم  منهم   )%20( واأن  ت�سلهم،  التي  اجلن�سية  النداءات  جمال  يف  االإنرتنت 
جن�سية.وت�سري درا�سة ميت�سل ويباري )Mitchell & Ybarra, 2007(، 2007 اإىل اأن )%35( 
من اأفراد طلبة املدار�ص يت�سفحون مواقع جن�سية، وي�ستخدمون املحادثة مع االآخرين عرب 
عرب  عليه  تعرف  �سخ�ص  مع  وثيقة  عالقة  منهم   )%38( لـــ  واأن  اجلن�سية،  الدرد�سة  غرف 
االإنرتنت.كما تظهر نتائج درا�سة �ساو كاجن واآخرين )Shao- Kang, et al., 2005( اأّنه كلما 
زاد ا�ستخدام االألعاب االإلكرتونية، كلما ارتفع م�ستوى القلق لدى اأفراد عينة الدرا�سة، كلما 
درا�سة  تبني  االجتماعية.وبالتايل  العالقات  قلت  كلما  االإلكرتونية،  االألعاب  ا�ستخدام  زاد 
�سكوت )Scott, 2005( اأن الطلبة الذين يظهر لديهم تراجع و�سعف يف املهارات االجتماعية 
Engel-,  2004( و�سجوبر درا�سة اجنلربج  االإنرتنت.اأما  االجتماعي عرب  التفاعل   فف�سلون 
ن�سبة  ارتفعت  كلما  االإنرتنت،  ا�ستخدام  �ساعات  زادت  كلما  اأنه  berg & Sjoberg(.فتظهر 

ال�سعور بالعزلة، وكذلك ارتفع ال�سعور بالوحدة.
وهذا ما توؤكده درا�سة كولويل وكاتو )Colwell & Kato, 2003(، حول وجود عالقة 
�ساعات  ن�سبة  ارتفعت  كلما  اأي  املراهقني،  لدى  والعدوانية  احلا�سوب  األعاب  بني  طردية 
درا�سة  لديهم.وتو�سلت  العنف  ن�سبة  زادت  املراهقني، كلما  األعاب احلا�سوب بني  ا�ستخدام 
الين وت�ساي )Lin & Tsai, 2002( اإىل اأن )88%( من جمموع اأفراد العينة، وهم طلبة من 

املدار�ص الثانوية العليا، هم مدمنون على ا�ستخدام االإنرتنت.
وت�سري درا�ستان )Griffiths & Wood, 2000؛Parker & Taylor, 2008( ، حول دور 
االإنرتنت وم�سكلة القمار يف مرحلة املراهقة، اإىل اأن املراهقني الذين ميار�سون لعب القمار 
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القمار، وهذا  عن طريق االإنرتنت قد ي�سبحون معر�سني خلطر االإدمان على ممار�سة لعب 
اخلطر ال يكمن يف اأن القمار غري �رشعي بالن�سبة الأعمار هذه الفئة، ولكن متعلق بن�ساطات 

اأخرى تعدُّ م�ساعدة يف اجلنوح، مثل تعاطي املخدرات وتناول الكحول.
وت�سرتك الدرا�سات العربية يف التاأكيد على �سوء ا�ستخدام االإنرتنت من قبل املراهقني.
حيث ا�ستخل�ص القدهي )2006( يف درا�سة �سعودية اأن )63%( من املراهقني الذين يرتادون 
�سفحات الدعارة، وال يدري اأولياء اأمورهم بطبيعة ما يت�سفحونه عرب االإنرتنت، علمًا اأن 
اأكرث مرتادي املواقع االإباحية ترتاوح اأعمارهم ما بني )12- 17( عامًا.ويف درا�سة ال�سيخ 
بني  ما  تعار�ص  بوجود  العينة  اأفراد  من   )%40( من  يقارب  ما  اأقّر   )2005( واحلويحي 
على  ال�سيطرة  ا�ستطاعتهم  عدم  من  النابع  واالأخالق  القيم  نظام  وبني  االإنرتنت  ا�ستخدام 

بع�ص املواقع امل�سبوهة.
العينة  اأفراد  من   )%54( ن�سبته  ما  اأن  اإىل  اال�سارة  مت   ،  )2005( �ساري  درا�سة  ويف 
مع  املعتاد  تفاعلهم  اإّن  حيث  االإنرتنت،  با�ستخدامهم  ح�سلت  التي  التغيريات  عن  عربوا 
اأ�رشهم مل يعد كما كان عليه قبل اال�ستخدام، وهذه الن�سبة كانت تقريبًا مت�ساوية ما بني 
دت يف  اأكِّ النتائج  لالإناث.وهذه  و )%26.4(  للذكور  بلغت )%27.6(  واالإناث حيث  الذكور 
عن  االنعزال  مثل  لالإنرتنت،  �سلبية  اآثار  اإىل وجود  تو�سلت  التي   ،  )2004( فيليب  درا�سة 
اأن  بينا   )2008( ومنر   )2002( النمرات  اأن  حني  الدرا�سي.يف  امل�ستوى  وتدين  االآخرين، 
الطلبة، م�ستخدمي االإنرتنت امل�ستمر، يعانون من االكتئاب املرتبط بالتوتر والقلق، والبعد 

عن االأ�سدقاء وامليل نحو العزلة واالنطواء، وابتعادهم عن متابعة درو�سهم.
ومن خالل ما تقدم، ت�سرتك نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت يف املجتمع الغربي 
واملجتمع العربي يف تاأكيدها على امل�ساعفات االجتماعية والنف�سية املنعك�سة على الفرد 
من خالل ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت، مركزة على اجلانب النف�سي، وخا�سة ال�سعور بالوحدة 

والعزلة لدى طلبة املدار�ص.

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة االأ�سلي من طلبة املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية يف مدار�ص البلدة 
القدمية التابعة ملوؤ�س�سة االوقاف االإ�سالمية كافة، حيث بلغ عددهم )611( طالبا وطالبة، 
املجتمع  من   )%30.0 )ي�سكلون  طالبة   )183( لالإناث  النه�سة  مدر�سة  يف  عددهم  ويبلغ 
الكلي، ويبلغ عدد الطالب الذكور يف مدر�سة االأيتام الثانوية )343( طالبًا )56.1%( و )85( 
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طالبا يف مدر�سة االأيتام االأ�سا�سية )13.9%( .حيث بلغ حجم العينة )162( طالبة وطالبة 
املجتمع  يف  والطالبات  الطالب  جمموع  من   %26.5 وبن�سبة  ع�سوائية  بطريقة  اختريوا 

االأ�سلي، كما يظهر يف اجلدول )1( : 
الجدول )1( 

 توزيع مجتمع الدراسة وعينتها تبعًا للمدارس

الن�سبة املئويةعدد اأفراد العينةعدد املجتمع االأ�سلياملدر�سة

56.1%34391االأيتام الثانوية للذكور
13.9%8522االأيتام االأ�سا�سية للذكور

30.0%18349النه�سة لالإناث

100.0%611162املجموع

اختريت عينة ع�سوائية ب�سيطة ومنتظمة تتنا�سب مع عدد الطالب والطالبات يف ال�سف 
الدرا�سي )وفق قوائم �سفية متوافرة حتى يتم �سمان متثيل جميع الطلبة يف العينة تبعًا لعددهم 
بط عدد االإناث والذكور يف املرحلة ال�سابقة( .واجلدول )2( يبني توزيع  يف كل �سف، يف حني �سُ
اأفراد الدرا�سة تبعًا ملتغريات اجلن�ص، العمر، ال�سف الدرا�سي، مكان ا�ستخدام االإنرتنت، عدد �ساعات 

اال�ستخدام اليومي لالإنرتنت وعدد �سنوات اخلربة يف ا�ستخدام االإنرتنت.
الجدول )2( 

توزيع أفراد الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسة

الن�سبة املئويةالعدداملتغريات امل�ستويات

اجلن�س

70.0%113ذكور
30.0%49اأناث

100.0%162املجموع

العمر

14.2%23اأقل من 12
14 -1354%33.3
16 -1550%30.9
18 -1735%21.6

100.0%162املجموع
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الن�سبة املئويةالعدداملتغريات امل�ستويات

ال�سف 
الدرا�سي

21.0%34ال�سابع
16.0%26الثامن
15.4%25التا�سع
19.8%32العا�رش

13.6%22احلادي ع�رش
14.2%23الثاين ع�رش

100.0%162املجموع

مكان ا�ستخدام 
االإنرتنت

82.7%134يف املنزل
1.1%2يف املدر�سة

8.1%13يف مقهى االإنرتنت
8.1%13عند االأ�سدقاء

100%162املجموع

�ساعات 
ا�ستخدام 

�سبكة االإنرتنت 
يف اليوم

25.9%42اأقل من �سنة
23.6%138- 2 �سنة

16.2%226- 3 �سنوات
34.4%356 �سنوات فاأكرث

100.0%162املجموع

مدة ا�ستخدام 
�سبكة االإنرتنت

25.9%42اأقل من �سنة
23.6%138- 2 �سنة

16.2%226- 3 �سنوات
34.4%356 �سنوات فاأكرث

100%162املجموع

أداة الدراسة: 

على  االأول  الق�سم  ركز  حيث  ق�سمني،  من  خ�سي�سًا(  طورت  )التي  اال�ستمارة،  تتكون 
املتغريات الدميوغرافية ملجتمع الطلبة، وي�سمل بيانات حول الطالب، مثل: اجلن�ص، والعمر، 
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�سنوات  وعدد  اال�ستخدام،  �ساعات  وعدد  االإنرتنت  ا�ستخدام  ومكان  الدرا�سي،  وال�سف 
 33( حماور،  ثالثة  على  فا�ستمل  الثاين،  الق�سم  االإنرتنت.اأما  مع  التعامل  يف  اخلربة 
الطلبة من  اأ�سئلة نحو اجتاهات  االأول  االآتي: يتناول املحور  النحو  فقرة( املوزعة على 
اأ�سئلة نحو  يتناول  الثاين  .واملحور   )11 )الفقرات1-  االإنرتنت  ل�سبكة  العام  اال�ستخدام 
الثالث  املحور  .اأما   )22  -12 )الفقرات  لالإنرتنت  ال�سلبي  اال�ستخدام  من  االجتاهات 
ال�سلبي  اال�ستخدام  من  املكت�سبة  ال�سيئة  العادات  من  االجتاهات  نحو  اأ�سئلة  فيحتوي 

لالإنرتنت )الفقرات 23- 33( .
و�سيغت الفقرات باالجتاه االإيجابي، بحيث اأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا 
وفق �سلم ليكرت اخلما�سي لتقدير اأهمية الفقرة كاالآتي: )موافق جداً( ولها خم�ص درجات، 
)موافق( ولها اأربع درجات، )حمايد( ولها ثالث درجات، )غري موافق( ولها درجتان، )غري 

موافق جداً( ولها درجة واحدة.
اأقل من  النتائج وهو:  لتف�سري  ن�سبي  اعتمد معيار  اال�ستجابة  �سلم  تق�سيم  وبناًء على 
 )%69.9  -%60( منخف�ص،  ا�ستخدام   )%59.9  -%50( جدا،  منخف�ص  ا�ستخدام   )%50(
ا�ستخدام متو�سط، )70%- 79.9%( ا�ستخدام مرتفع و )80%( فاأكرث هو ا�ستخدام مرتفع جدا.

صدق األداة: 

ق الباحثان من �سدق املحتوى و�سدق البناء لقيا�ص �سالمة فقرات اال�ستمارة،  لقد حتقَّ
ومن خالل عر�ص االأداة على عدد من املحكمني، من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص يف جمال 
اخلدمة االجتماعية، والرتبية، وعلم النف�ص وعلم االجتماع، بلغ عددهم �سبعة حمكمني، وقد 
اإ�سافة  الفقرات،  بع�ص  على  التعديالت  اأجريا  حيث  املحكمني،  مبلحوظات  الباحثان  اأخذ 
التحكيم،  قبل  فقرة   )41( اال�ستمارة  فقرات  عدد  كان  حيث  الفقرات،  بع�ص  ا�ستثناء  اإىل 
واأ�سبح عددها )33( بعد التحكيم، حيث جرى التعديل يف الق�سم االأول من اال�ستمارة على 
الفقرات )8( و )9( .اأما بالن�سبة للق�سم الثاين، فجرت تعديالت على الفقرات )3( و )17( ، 
وكذلك اإبعاد فقرات واإ�سافة فقرات جديدة وفق مالحظات املحكمني.واُعترب هذا التحكيم 
موؤ�رشاً كافيًا على �سدق االأداء.من ناحية اأخرى، مت التحقق من �سدق االأداة اأي�سًا بح�ساب 
قيمة معامل االرتباط بري�سون لفقرات اال�ستبانة مع الدرجة الكلية، وات�سح وجود دالالت 
اإح�سائية جوهرية )α ≥ 0.05( حيث ترتاوح قيمة معامل االرتباط بني كل فقرة والدرجة 

الكلية بني )0.320( و )0.679( ، مما ي�سري اإىل ات�ساق داخلي مقبول لفقرات االأداة.
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ثبات األداة: 

لقد طبق الباحثان )30( ا�ستمارة على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة االأ�سلي، 
وبعد ا�سرتجاعها، اُ�ستخرج معامل ثبات االت�ساق الداخلي )التجان�ص( الإجابات الطلبة على 
فقرات اال�ستمارة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، وقد بلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ األفا 
)0.89( ، وهي قيمة منا�سبة لثبات االأداة، وُقبلت هذه الن�سبة للبدء بتوزيع اال�ستمارات يف 
امليدان على اأفراد العينة.وللتحقق من ثبات اال�ستمارة بعد التوزيع قام الباحثان بح�ساب 
الدرجة الكلية ملعامل الثبات كرونباخ األفا، وكانت الدرجة الكلية )0.88( ، وهذه النتيجة 
ت�سري اإىل متتع هذه االأداة بثبات يفي باأغرا�ص الدرا�سة، مما يجعل اال�ستمارة ثابتة، ويعتمد 
عليها لقيا�ص ما اأعدت له.تبدو قيم معامل الثبات وفق حماور اال�ستمارة يف اجلدول )3( : 

الجدول )3( 
قيمة معامل كرونباخ ألفا لحسا	 ثبات أداة الدراسة

معامل الثباتاملحور

0.6566اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت
0.8757اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة االإنرتنت

0.8559العادات ال�سيئة املكت�سبة من اال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

0.8870الدرجة الكلية

املعاجلة اإلحصائية: 
االح�سائي  التحليل  �سمل  وقد  الدرا�سة،  بيانات  SPSS يف معاجلة  رزمة  اُ�ستخدمت 
وا�ستخدام  األفا«،  »كرونباخ  الثبات  معامل  ومعادلة  بري�سون،  االرتباط  معامل  ا�ستخدام 
امل�ستقلة،  للعينات  »ت«  واختبار  املعياري،  االنحراف  ومقيا�ص  احل�سابي،  الو�سط  مقيا�ص 

وحتليل التباين اأحادي االجتاه، متبوعًا باختبار »�سيفيه«.

عرض النتائج ومناقشتها: 

طلبة  ◄ اجتاهات  م�ستوى  ما  وهو:  االأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوال- 
مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س التابعة لالأوقاف االإ�سالمية 

يف مدينة القد�س نحو ا�ستخدام االإنرتنت؟ 
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واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  ومن 
ا�ستخدام  ملدى  الكلية  بالدرجة  يتعلق  الثالثة.فيما  للمحاور  املئوية  والن�سب  املعيارية 
ون�سبة   ،  )3.36( عليها  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فقد  متو�سطة  كانت  االإنرتنت،  �سبكة 
اال�ستمارة  فقرات  من  فقرة  كل  بيانات   )6  -4( اجلداول  .تبني   )%67.2( بلغت  مئوية 

على املحاور الثالثة: 
 الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم النسبي التجاهات الطلبة 
على المحور األول، مرتبة تنازلًيا وفق المتوسط الحسابي للفقرة

رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف
املعياري

الن�سبة 
املئوية

درجة 
اال�ستخدام

مرتفعة جدا4.390.9787.8ًمن ال�رشوري اأن تتوافر برامج حماية على اأجهزة الكمبيوتر.1.

مرتفعة جدا4.280.8585.6ًاالإنرتنت هو من �رشورات ع�رشنا.2.

مرتفعة جدا4.260.9985.2ًاأعترب �سبكة االإنرتنت م�سدرا للمعلومات.3.

مرتفعة جدا4.091.00181.8ًاأجد يف ا�ستخدام االإنرتنت الت�سلية وق�ساء وقت الفراغ.4.

مرتفعة جدا4.001.2880.0ًمن ال�رشوري متابعه االأ�رشة ال�ستخدام اأبنائها �سبكة االإنرتنت.5.

مرتفعة3.951.0679.0يوفر يل االإنرتنت التعرف على اأ�سدقاء.6.

مرتفعة3.721.1874.4حمادثة االأ�سدقاء عرب االإنرتنت ت�سمح يل بطرح موا�سيع خمتلفة.7.

مرتفعة3.611.1072.2اأتعرف اإىل عناوين املواقع االإلكرتونية من خالل االأ�سدقاء.8.

متو�سطة3.471.2969.4من ال�سعب التوقف عن ا�ستخدام االإنرتنت.9.
متو�سطة3.441.3668.8اأ�ستخدم االإنرتنت مدة طويلة دون ال�سعور بامللل.10.

اأحتدث يف املدر�سة عن املواقع التي اأت�سفحها عرب االإنرتنت وما 11.
متو�سطة3.151.3063.0�ساهدته خاللها.

مرتفعة3.850.5477.0الدرجة الكلية

جاء  لالإنرتنت  العام  اال�ستخدام  ملدى  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
بدرجة مرتفعة، حيث بلغ )3.85( ، بن�سبة مئوية بلغت )77.0%( ، يف حني تراوحت الن�سبة 
املئوية لفقرات هذا املحور بني )63.0%( و )87.8%( .تو�سح هذه النتائج االجتاه االإيجابي 
باأهمية  الطلبة  يعني وعي  والذي  االإنرتنت،  ا�ستخدام  الطلبة واجتاهاتهم نحو  يف مواقف 

هذه ال�سبكة العنكبوتية.
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم النسبي التجاهات الطلبة 

على المحور الثاني، مرتبة تنازلًيا وفق المتوسط الحسابي للفقرة

رقم
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف
املعياري

الن�سبة 
املئوية

درجة 
اال�ستخدام

يتم عرب االإنرتنت انتحال �سخ�سيات االآخرين عرب املحادثة اأو 1.
مرتفعة3.771.2675.4الربيد االلكرتوين.

مرتفعة3.661.3273.2يتم عرب االإنرتنت عمليات اخرتاق خل�سو�سيات االآخرين.2.

يتم عرب االإنرتنت اإر�سال فريو�سات ب�سكل متعمد ومق�سود عرب 3.
مرتفعة3.661.4073.2اأ�سماء وعناوين مواقع خمتلفة.

مرتفعة3.581.3071.6ي�ستخدم الطلبة االإنرتنت �ساعات طويلة جدا.4.

متو�سطة3.431.4668.6ي�ستخدم االإنرتنت لتكوين عالقات مع اجلن�ص االآخر.5.

متو�سطة3.391.4867.8تتوافر اإمكانيات كثرية مل�ساهدة �سور واأفالم اإباحية عرب االإنرتنت.6.

ي�سارك العديد من االأ�سخا�ص يف احلديث حول موا�سيع جن�سية عرب 7.
متو�سطة3.281.3965.6برنامج املحادثة.

متو�سطة3.271.3065.4ي�ستخدم االإنرتنت لتجاوز قيم االأ�رشة واملجتمع.8.

متو�سطة3.221.4164.4يتبادل االأ�سخا�ص �سورا اإباحية عرب االإنرتنت.9.

متو�سطة3.131.4962.6ي�ستخدم الطلبة االإنرتنت للبحث عن مواقع اإباحية.10.

منخف�سة2.891.4757.8ي�ستخدم االإنرتنت للتجارة والرتويج للمخدرات.11.

متو�سطة3.390.9367.8الدرجة الكلية

جاء  لالإنرتنت  العام  اال�ستخدام  ملدى  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
بدرجة متو�سطة، حيث بلغ )3.39( ، بن�سبة مئوية بلغت )67.8%( ، يف حني تراوحت الن�سبة 
املئوية لفقرات هذا املحور بني )57.8%( و )75.4%( .تو�سح هذه النتائج االجتاه املحايد 

يف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت.
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم النسبي التجاهات الطلبة 

على المحور الثالث، مرتبة تنازلًيا وفق المتوسط الحسابي للفقرة

رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف
املعياري

الن�سبة 
املئوية

درجة اكت�ساب 
العادات ال�سيئة

متو�سطة3.381.4967.6جلو�سي طوياًل اأمام االإنرتنت ال يبقي يل وقتا للدرا�سة.1.

متو�سطة3.151.4663.0اأخفي �سخ�سيتي احلقيقية عند ا�ستخدام برنامج املحادثة )ال�سات( .2.

منخف�سة2.961.4959.2قّلت �ساعات نومي منذ ا�ستخدامي لالإنرتنت.3.

منخف�سة2.851.4057.0تراجعت زياراتي لالأ�سدقاء منذ ا�ستخدامي لالإنرتنت.4.

منخف�سة2.741.4054.8منذ ا�ستخدامي لالإنرتنت قّلت م�ساركتي يف املنا�سبات االجتماعية.5.

منخف�سة2.741.4254.8ت�سكو مني اأ�رشتي ب�سبب ان�سغايل باالإنرتنت.6.

ما اأ�ساهده من �سور واأفالم اإباحية عرب االإنرتنت غرّي من نظرتي 7.
منخف�سة2.731.4954.6نحو اجلن�ص االآخر.

منخف�سة2.671.4853.4منذ بداأت ا�ستخدام االإنرتنت زادت اهتماماتي باجلن�ص.8.

منخف�سة2.671.4553.4قل احتكاكي باأفراد اأ�رشتي ب�سبب ان�سغايل باالإنرتنت.9.

ما اأ�ساهده من �سور واأفالم اإباحية عرب االإنرتنت غرّي من ت�رشفاتي 10.
منخف�سة2.641.4752.8مع اجلن�ص االآخر.

منخف�سة2.601.4752.0ان�سغايل يف االإنرتنت يوؤدي اإىل غيابي عن املدر�سة.11.

منخف�سة2.831.4656.6الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى اكت�ساب العادات ال�سيئة النابعة 
بلغت  مئوية  بن�سبة   ،  )2.83( بلغ  حيث  منخف�سة،  بدرجة  جاء  االإنرتنت  ا�ستخدام  من 
)56.6%( ، يف حني تراوحت الن�سبة املئوية لفقرات هذا املحور بني )52.0%( و )%67.6( 
والنابعة  ال�سيئة  العادات  اكت�ساب  نحو  للطلبة  املوافق  االجتاه غري  النتائج  هذه  .تو�سح 

من ا�ستخدامهم لالإنرتنت.
املقررات  قلة  طويلة،  وملدة  االإنرتنت،  ا�ستخدام  يف  االإفراط  وراء  الدافع  يكون  قد 
الدرا�سية التي يدر�سها الطالب وانخفا�ص الواجبات املدر�سية املكلف بها، واأي�سا انخفا�ص 
الطالب  يعود  االإ�سالمية، حيث  االأوقاف  مدار�ص  املدر�سي، خا�سة يف  الدوام  �ساعات  عدد 
منها  خمتلفة،  بطرق  يق�سيه  الأن  ي�سطر  طويل  فراغ  وقت  لديه  ويكون  املنزل،  اإىل  مبكراً 
القيام  اأو  امل�ساركة  فر�ص  الطلبة  اأمام  يوجد  ال  اأنه  وخا�سة  للت�سلية،  االإنرتنت  ا�ستخدام 
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لذا  ن�ساطها،  اأوجه  اختالف  على  باالأندية  واال�سرتاك  والرحالت  كاللعب  اأخرى  بن�ساطات 
مييلون اإىل ا�ستخدام االإنرتنت كبديل وخيار متاح ومريح.هذا ويف ظل الظروف االقت�سادية 
االجتماعية ال�سعبة، ويف ظل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والتوترات وال�سغوطات التي يفر�سها 
الواقع احلايل ملدينة القد�ص ب�سكل عام والبلدة القدمية ب�سكل خا�ص والنق�ص الوا�سح يف 
موؤ�س�سات رعاية االحداث وال�سباب )رزق اهلل وخ�رش، 2002؛ الرب�سي، 2003؛ اأبو عفيفة، 

2004؛ مهنا، 2009( .
تتفق هذه النتائج مع ما جاءت به درا�سة منر )2008( ، حيث تظهر اأن لالإنرتنت اآثاراً 
�سلبية على الطلبة اأهمها ابتعادهم عن متابعة درو�سهم.ويف�رش الباحثان اأن اإهمال الطلبة 
درا�ستهم ناجت من اجللو�ص طوياًل اأمام االإنرتنت، حيث جند حاالت التاأخر الدرا�سي نتيجة 
ال�رشحان  م�سكلة  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سي،  اليوم  اأثناء  النعا�ص  يف  والرغبة  الرتكيز،  عدم 
والت�ستت، على اعتبار اأن الطلبة عندما ين�سغلون يف مغريات االإنرتنت يكون تفكريهم اأثناء 
الدوام املدر�سي من�سغاًل باالإنرتنت واالألعاب وما �ساهدوه، يف الوقت الذي تفتقد فيه املدر�سة 
االأوقاف يف  التقليدي، ويف ظل معاناة مدار�ص  التعليم  والت�سويق يف ظل  عنا�رش اجلذب 
البلدة القدمية من النق�ص يف الغرف وال�ساحات واالزدحام )م�ساروة وال�سلحوت، 2002( .

ثانيًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄
يف اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س التابعة 
لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�س نحو ا�ستخدام االإنرتنت تبعاً ملتغري 

اجلن�س؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
كما  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  الثالث  املحاور  على  االإنرتنت  ا�ستخدام  نحو  الطلبة  الجتاهات 
هو  كما  نتائجه  فكانت  املتو�سطات،  هذه  بني  الفروق  داللة  ملعرفة  )ت(  اختبار  ا�ستخدم 

مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )7( 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية التجاهات الطلبة 
نحو استخدام اإلنترنت تبعًا لمتغير الجنس

املحاور
قيمة )ت( االإناثالذكور

املح�سوبة
م�ستوى 
الداللة االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

3.910.523.690.554.2510.000اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت 
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املحاور
قيمة )ت( االإناثالذكور

املح�سوبة
م�ستوى 
الداللة االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

3.540.903.000.886.531اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة االإنرتنت
3.040.882.310.858.9480.000العادات ال�سيئة املكت�سبة من اال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

3.500.583.000.579.1570.000الدرجة الكلية

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

تظهر نتائج فح�ص ال�سوؤال االأول وجود فرق دال اإح�سائيًا يف ا�ستجابات الطلبة من 
مع  النتيجة  هذه  الثالثة.وتتفق  املحاور  وعلى  الذكور  ل�سالح  لالإنرتنت  العام  اال�ستخدام 
 ،  )Subrahmanyam & Lin, 2007 2006؛  وعبدو،  عوي�سة  )نربي�ص،  لدرا�ستني  نتائج 
الذي  الوقت  حيث  من  االإنرتنت  ا�ستخدام  يف  اجلن�سني  بني  فروق  وجود  توؤكدان  اللتني 
وا�ستخدام  والفيديو  احلا�سوب  األعاب  مثل:  العامة  اال�ستخدامات  حيث  ومن  يق�سونه، 
تلك  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  تختلف  اجلن�سية.باملقابل،  للمعلومات  كم�سدر  االإنرتنت 
لدرا�سة جرو�ص )Gross, 2004(، والتي تظهر عدم وجود اختالف بني الذكور واالإناث، من 
حيث اجتاهاتهم من اال�ستخدام العام لالإنرتنت يف اإر�سال الر�سائل الفورية وا�ستخدام الربيد 
االلكرتوين والدرد�سة مع االأ�سدقاء.يعك�ص هذا االختالف الفرق يف طبيعة ثقافة املجتمع 
العربي الفل�سطيني، اإذ اإن ان�سغال كثري من الفتيات يف هذا العمر يف العمل املنزيل، مما يقلل 
اأن هذا الفرق يرتبط بالفر�ص املتاحة للذكور  اإىل  اإ�سافة  اأوقات الفراغ املتاحة لهن،  من 
با�ستخدام االإنرتنت يف اأماكن خمتلفة خارج اإطار املنزل مثل املقهى اأو عند اأحد االأ�سدقاء، 

وهذا قد يكون غري متاح لدى كثري من االإناث.
ثالثا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

يف اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س التابعة 
لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�س نحو ا�ستخدامات �سبكة االإنرتنت، على 

املحاور الثالث، تبعاً ملتغري العمر؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
العمر، فكانت  الثالثة تبعًا ملتغري  االإنرتنت على املحاور  ا�ستخدام  الطلبة نحو  الجتاهات 

نتائجه كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت 

على المحاور الثا	 تبعًا لمتغير العمر

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعمراملحور

اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت

3.660.61اأقل من 12

14 -133.830.51

16 -153.930.58

18 -173.900.45

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة االإنرتنت

2.980.96اأقل من 12

14 -133.260.96

16 -153.460.87

18 -173.780.89

العادات ال�سيئة املكت�سبة من 
اال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

2.760.98اأقل من 12

14 -132.751.04

16 -152.880.94

18 -172.900.82

الدرجة الكلية

3.130.69اأقل من 12

14 -133.270.70

16 -153.420.59

18 -173.560.55

يلحظ من اجلدول )8( وجود فروق ظاهرة يف ا�ستجابات الطلبة نحو ا�ستخدام �سبكة 
االإنرتنت يف املحور الثاين فقط تبعًا لفئات االعمار.وملعرفة داللة الفروق اُ�ستخدم حتليل 

التباين اأحادي االجتاه، كما يظهر يف اجلدول )9( .



199

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

الجدول )9( 
نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات 

نحو استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير العمر

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

4.58030.763بني املجموعات
 2.642

0.076
158.5961580.289داخل املجموعات
163.176161املجموع

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

33.29835.550بني املجموعات
 6.799

0.000
448.0961580.816داخل املجموعات
481.395161املجموع

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

7.72731.288بني املجموعات
1.481

0.182
477.2421580.869داخل املجموعات
484.968161املجموع

الدرجة الكلية
10.38531.731بني املجموعات

 4.627
0.000

205.3551580.374داخل املجموعات
215.739161املجموع

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

يت�سح توافر فروق دالة اإح�سائيًا يف متو�سط ا�ستجابات الطالب نحو ا�ستخدام �سبكة 
االإنرتنت، بني االعمار اأقل من 12 �سنة واالعمار 17- 18، وكانت ل�سالح االإعمار17- 18 

)جدول 10( .
الجدول )10( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة 
من استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير العمر

17- 1518- 1316- 14اأقل من 12العمر

 0.43-  0.29-  0.14- - اأقل من 12
14 -13 - - -0.15  -0.28 
16 -15 - - - -0.14
18 -17 - - - -

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 



200

القدس مدينة  في  اإلسالمية  لألوقاف  التابعة  املدارس  أ. عبير نعيم الشيخ قاسمفي 
د. سهيل حسنني االجتاهات نحو استخدام اإلنترنت لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

تت�سابه هذه النتائج مع درا�سة العو�ص )2005( ، حيث ك�سفت نتائجها عن عدم وجود 
فروق تعزى الأعمار الطلبة اجتاه اال�ستفادة من االإنرتنت يف التح�سيل الدرا�سي لديهم، كما 
جاء الت�سابه مع درا�سة جرو�ص )Gross, 2004( حيث اأو�سحت عدم وجود فروق بني الطلبة 
من الفئة العمرية 12- 16 عاما تعزى لتوقعاتهم ومواقفهم وجتاربهم على نحو اال�ستخدام 
العام، حيث ا�ستخدامهم لالإنرتنت ياأتي بالدرجة االأوىل الإر�سال الر�سائل الفورية، وا�ستخدام 
والت�سلية،  للمزاح  ا�ستخدامات  هنالك  اأن  كما  االأ�سدقاء،  مع  والدرد�سة  االإلكرتوين،  الربيد 

وجميعها جاءت على ال�سواء جلميع االأعمار.
رابعًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

يف اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س التابعة 
لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�س نحو ا�ستخدامات �سبكة االإنرتنت، على 

املحاور الثالثة، تبعاً ملتغري ال�سف الدرا�سي؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام االإنرتنت على املحاور الثالثة تبعًا ملتغري ال�سف الدرا�سي، 

فكانت نتائجه كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )11( 

متوسطات وانحرافات اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو اإلنترنت 
على المحاور الثاثة حسب متغير الصف الدراسي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيال�سفاملحور

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

0.60 3.72ال�سابع
3.740.49الثامن
0.53 3.97التا�سع
3.890.57العا�رش

3.940.50احلادي ع�رش
0.47 3.87الثاين ع�رش

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

0.99 3.13ال�سابع
3.090.92الثامن
3.390.90التا�سع
0.87 3.51العا�رش
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيال�سفاملحور

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت

0.94 3.50احلادي ع�رش

0.76 3.81الثاين ع�رش

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

1.00 2.84ال�سابع

2.620.98الثامن

0.95 2.94التا�سع

2.720.891العا�رش

2.850.88احلادي ع�رش

0.82 3.06الثاين ع�رش

الدرجة الكلية

0.72 3.23ال�سابع

3.150.62الثامن

0.62 3.43التا�سع

3.370.56العا�رش

3.430.58احلادي ع�رش

3.580.50الثاين ع�رش

يلحظ من اجلدول )11( وجود فروق ظاهرة يف انعكا�سات ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت 
اأحادي االجتاه، كما  التباين  اُ�ستخدم حتليل  الفروق  الدرا�سي، وملعرفة داللة  تبعًا لل�سف 

يظهر يف اجلدول )12( .
الجدول )12( 

نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات 
نحو استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير الصف الدراسي

جمموع م�سدر التباين املحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

5.33051.066بني املجموعات
3.715

0.063
157.8461560.287داخل املجموعات

163.176161املجموع
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د. سهيل حسنني االجتاهات نحو استخدام اإلنترنت لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

جمموع م�سدر التباين املحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

31.42356.285بني املجموعات
7.682

0.000
449.9721560.818داخل املجموعات

481.395161املجموع

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

10.19152.038بني املجموعات
2.361

0.059
474.7771560.863داخل املجموعات

484.968161املجموع

الدرجة الكلية

10.37652.075بني املجموعات
5.558

0.000
205.3631560.373داخل املجموعات

215.739161املجموع

)α ≥ 0.05( بداللة إحصائية 

الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  يف  الفروق  كانت  الدرا�سية  ال�سفوف  من  اأي  بني  ولتحديد 
يف املحاور الثالثة، ا�ستخدم اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية، 

واجلدول )13( يو�سح ذلك.
الجدول )13( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة 
من استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير الصف الدراسي

الثاين ع�رضاحلادي ع�رضالعا�رض التا�سعالثامنال�سابعال�سف الدرا�سي

0.35- 0.20- 0.14-  0.20- 0.08 - ال�سابع

0.43-  0.28-  0.22-  0.28- - - الثامن 

 0.15-  0.00 0.06- - التا�سع 

 0.21-  0.06- - - - - العا�رش

0.15- - - - - - احلادي ع�رش

- - - - - - الثاين ع�رش

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 
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داللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن  �سيفيه،  اختبار  وفق  البعدية،  الثنائية  املقارنات  ت�سري 
ال�سفني  من  جمموعتني  بني  االإنرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  من  الطلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائية 
ال�سابع والثاين ع�رش ل�سالح الثاين ع�رش، كذلك بني الثامن والثاين ع�رش ل�سالح الثاين ع�رش.
تتفق هذه النتائج مع نتيجة درا�سة نربي�ص واآخرين )2006( ، وتختلف مع درا�سة 

.)Gross, 2004( جرو�ص
من  ع�رش  الثاين  ال�سف  يف  الطلبة  اإدراك  درجة  كون  اإىل  الفروق  تف�سري  يرجع  وقد 
قد  التي  املهارات  بحكم  االأخرى  ال�سفوف  طلبة  من  اأعلى  لالإنرتنت  ال�سلبي  اال�ستخدام 
ميتلكها الطلبة كلما ارتفعوا لل�سفوف العليا.كما ميكن تف�سري ذلك يف �سوء القيود التي قد 
يفر�سها االأهايل على اأبنائهم الطلبة يف ال�سفوف الدنيا، وهذا ما يجعل الطلبة يف ال�سفوف 

العليا ي�ستخدمون االإنرتنت بحرية اأكرب من الطلبة يف ال�سفوف االأ�سا�سية العليا.
دالة  ◄ فروق  توجد  هل  وهو:  اخلام�ص  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  خام�سا- 

يف  والثانوي  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلتي  طلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائياً 
ا�ستخدامات  نحو  القد�س  مدينة  يف  االإ�سالمية  لالأوقاف  التابعة  املدار�س 

�سبكة االإنرتنت، على املحاور الثالث، تبعاً ملتغري مكان اال�ستخدام؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام االإنرتنت على املحاور الثالثة تبعًا ملتغري مكان ا�ستخدام 

االإنرتنت، فكانت نتائجه كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )14( 

متوسطات وانحرافات اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو اإلنترنت على المحاور الثاثة 
حسب متغير حسب متغير مكان االستخدام

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيمكان ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت املحور

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

3.850.54يف املنزل 

3.460.41يف املدر�سة 

3.990.51يف مقهى االإنرتنت 

0.60 3.72عند االأ�سدقاء
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د. سهيل حسنني االجتاهات نحو استخدام اإلنترنت لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيمكان ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت املحور

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

0.92 3.32يف املنزل 
0.80 3.22يف املدر�سة 

0.68 4.01يف مقهى االإنرتنت 
3.481.02عند االأ�سدقاء

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

2.750.92يف املنزل 
3.191.07يف املدر�سة 

0.80 3.62يف مقهى االإنرتنت 
0.88 2.80عند االأ�سدقاء

الدرجة الكلية

0.62 3.31يف املنزل 
3.290.51يف املدر�سة 

3.870.46يف مقهى االإنرتنت 
0.59 3.33عند االأ�سدقاء

يتبني من اجلدول )14( وجود فروق ظاهرة يف ا�ستجابات افراد العينة نحو ا�ستخدام 
يف  لالإنرتنت  ال�سلبي  اال�ستخدام  نحو  ال�ستجاباتهم  بالتطرق  وخا�سة  االإنرتنت  �سبكة 
املقاهي، وملعرفة داللة الفروق اُ�ستخدم حتليل التباين اأحادي االجتاه، حيث تظهر نتائج 
اجلدول )15( تواجد فروق دالة اإح�سائيًا يف ا�ستجابات الطلبة نحو ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت، 
تعزى ملتغري مكان اال�ستخدام، وتظهر هذه الفروق يف حمور مواقف الطلبة من اال�ستخدام 

ال�سلبي لالإنرتنت.
الجدول )15( 

نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات 
نحو استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير مكان االستخدام

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

2.52730.842بني املجموعات
2.894

0.035
160.6501580.291داخل املجموعات

163.176161املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

19.78436.595بني املجموعات
7.886

0.000
461.6111580.836داخل املجموعات

481.395161املجموع

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

31.553310.518بني املجموعات
12.805

0.000
453.4151580.821داخل املجموعات

484.968161املجموع

الدرجة الكلية

12.96134.320بني املجموعات
11.760

0.000
202.7791580.367داخل املجموعات

215.739161املجموع

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

اأن هناك  “�سيفيه”، وفق جدول )16(  البعدية وفق اختبار  الثنائية  ت�سري املقارنات 
بني  تختلف  االإنرتنت،  ا�ستخدام  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا 
الطلبة الذين ي�ستخدمون االإنرتنت يف املقهى والطلبة الذين ي�ستخدمونه يف املنزل اأو لدى 

االأ�سدقاء اأو يف املدر�سة ل�سالح الطلبة الذين ي�ستخدمونه يف املقهى.
الجدول )16( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة 
من استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمكان االستخدام

عند االأ�سدقاءيف مقهى االإنرتنتيف املدر�سةيف املنزلمكان اال�ستخدام

 0.02- 0.56- 0.02 - يف املنزل
 0.04- 0.58-  - - يف املدر�سة

0.54- - - يف مقهى االإنرتنت
- - - - عند االأ�سدقاء

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

تتفق هذه النتائج مع درا�سة نربي�ص، عوي�سة وعبدو )2006( ، التي اأظهرت نتائجها 
وجود فروق بني ا�ستجابات الطلبة يف احل�سول على معلومات تتعلق باجلن�ص، تعزى ملكان 
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ا�ستخدام االإنرتنت، فيما اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة العو�ص )2005( ، حيث 
اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق يف اجتاهات الطلبة لال�ستفادة من االإنرتنت يف حت�سيلهم 
الدرا�سي، يعزى ملكان ا�ستخدام االإنرتنت.من املمكن تف�سري هذه الفروق يف �سوء االنت�سار 
الوا�سع ملقاهي االإنرتنت يف املجتمع الفل�سطيني، وتف�سيل الطلبة زيارة مقاهي االإنرتنت 
لاللتقاء باالأ�سدقاء، وال�ستخدام غري مراقب، مما يدفع اإىل اكت�سابهم عادات �سيئة ناجتة عن 

�سوء ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت.
�ساد�سا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�ص وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

يف اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س التابعة 
لالأوقاف االإ�سالمية يف مدينة القد�س نحو ا�ستخدامات �سبكة االإنرتنت، على 

املحاور الثالثة، تبعاً ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف ا�ستخدام االإنرتنت؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
�سنوات  عدد  ملتغري  تبعًا  الثالثة  املحاور  على  االإنرتنت  ا�ستخدام  نحو  الطلبة  الجتاهات 

اخلربة يف اال�ستخدام، فكانت نتائجه كما هو، كما يظهر يف اجلدول )17( : 
الجدول )17( 

متوسطات وانحرافات اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو اإلنترنت 
على المحاور الثا	 حسب متغير عدد سنوات االستخدام

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيمدة ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت املحور

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

13.710.58 �سنة 
3.800.50 2 �سنة 

33.770.51 �سنوات 
4.020.50اأكرث من 3 �سنوات

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

13.150.98 �سنة 
3.270.98 2 �سنة 

33.370.86 �سنوات 
3.660.82اأكرث من 3 �سنوات

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

12.770.99 �سنة 
2.720.88 2 �سنة 

32.810.81 �سنوات 
2.960.96اأكرث من 3 �سنوات
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيمدة ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت املحور

الدرجة الكلية

13.210.67 �سنة 
3.260.62 2 �سنة 

33.320.54 �سنوات 
3.550.56اأكرث من 3 �سنوات

ت�سري هذه النتائج اإىل وجود فروق ظاهرة يف ا�ستجابات الطلبة نحو ا�ستخدام �سبكة 
االإنرتنت ول�سالح الذين ي�ستخدمون االإنرتنت اأكرث من ثالث �سنوات، وملعرفة داللة الفروق، 

اُ�ستخدم حتليل التباين اأحادي االجتاه، كما يظهر يف اجلدول )18( .
الجدول )18( 

نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات نحو استخدام اإلنترنت 
تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة في االستخدام

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

9.25033.083بني املجموعات
 11.058

0.000
153.9261580.279داخل املجموعات

163.176161املجموع

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

24.04338.014بني املجموعات
 9.673

0.000
457.3511580.829داخل املجموعات

481.395161املجموع

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

5.30031.767بني املجموعات
2.033

0.108
479.6681580.869داخل املجموعات

484.968161املجموع

الدرجة الكلية

11.19233.731بني املجموعات
 10.068

0.000
204.5471580.371داخل املجموعات

215.739161املجموع

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى
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ا�ستخدام  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توافر  التحليل  نتائج  تظهر 
�سبكة االإنرتنت، تبعًا ملتغري مدة ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت، وكان وجود الفروق يف اجتاهات 
املقارنات  ت�سري  حيث   ، �سنوات(   3 من  )اأكرث  ل�سالح  االإنرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  من  الطلبة 
ا�ستخدامهم  مدة  الذين  الطلبة  بني  تختلف  اال�ستجابات  اأن  �سيفيه،  اختبار  وفق  البعدية، 
الطلبة  ل�سالح  واحدة،  �سنة  منذ  ي�ستخدمونه  الذين  والطلبة  �سنوات،   3 من  اأكرث  لالإنرتنت 

الذين ي�ستخدمون االإنرتنت منذ 3 �سنوات فاأكرث.
الجدول )19( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة 
من استخدام اإلنترنت تبعًا لعدد سنوات االستخدام

اأكرث من 3 �سنوات3 �سنوات2 �سنة 1 �سنة�سنوات اخلربة يف اال�ستخدام

0.34-  0.11-  0.05- - 1 �سنة 
 0.29-  0.06- - - 2 �سنة

0.23- - - - 3 �سنوات 
- - - - اأكرث من 3 �سنوات

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

تختلف هذه النتائج مع درا�سة العو�ص )2005( ، حيث اأظهرت عدم وجود فروق يف 
مواقف الطلبة نحو اال�ستفادة من االإنرتنت يف التح�سيل الدرا�سي، تعزى ملتغري عدد �سنوات 
عن  تختلف  العو�ص  درا�سة  اأن  باحل�سبان  االأخذ  مع  االإنرتنت،  ا�ستخدام  يف  الطلبة  خربة 
الدرا�سة احلالية، حيث تركز درا�سته على اال�ستفادة من االإنرتنت يف التح�سيل العلمي فقط، 
اأما البحث احلايل فريكز على حماور اأ�سمل ال�ستخدامات االإنرتنت.اإ�سافة اإىل ذلك، يتعرف 
الطلبة بحكم عدد �سنوات اال�ستخدام على اجلوانب املختلفة منها االإيجابي وال�سلبي، والتي 

قد ال ي�ستطيع التو�سل اإليها الطلبة الذين �سنوات ا�ستخدامهم اأقل.
�سابعا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�سابع وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف  ◄

اجتاهات طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف املدار�ص التابعة لالأوقاف االإ�سالمية 
يف مدينة القد�ص نحو ا�ستخدامات �سبكة االإنرتنت، على املحاور الثالثة، تبعًا ملتغري عدد 

�ساعات اال�ستخدام اليومي؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
�ساعات  عدد  ملتغري  تبعًا  الثالثة  املحاور  على  االإنرتنت  ا�ستخدام  نحو  الطلبة  الجتاهات 

اال�ستخدام اليومي، فكانت نتائجه كما هو، كما يظهر يف اجلدول )20( : 
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الجدول )20( 
متوسطات وانحرافات اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو اإلنترنت على المحاور الثا	 

حسب متغير عدد ساعات االستخدام

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي�ساعات ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت يف اليوماملحور

اال�ستخدام العام ل�سبكة 
االإنرتنت 

3.580.54اأقل من �ساعة 

14.020.46- 3 �ساعات 

44.110.51 �ساعات فاأكرث

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

3.130.98اأقل من �ساعة 

13.600.91- 3 �ساعات 

43.730.81 �ساعات فاأكرث

العادات ال�سيئة املكت�سبة 
من اال�ستخدام ال�سلبي 

لالإنرتنت

2.690.93اأقل من �ساعة 

12.860.87- 3 �ساعات 

43.210.92 �ساعات فاأكرث

الدرجة الكلية

3.130.64اأقل من �ساعة 

13.490.55- 3 �ساعات 

43.680.56 �ساعات فاأكرث

�ساعات  لعدد  تبعًا  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  يف  الظاهرة  الفروق  النتائج  هذه  تبني 
اال�ستخدام، وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين اأحادي االجتاه، وفق ما يظهر 

يف اجلدول )21( .
الجدول )21( 

نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات 
نحو استخدام شبكة اإلنترنت تبعًا لمتغير زمن االستخدام

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت 
21.71327.238بني املجموعات

28.241
0.000

141.4641580.256داخل املجموعات
163.176160املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة

اال�ستخدام ال�سلبي ل�سبكة 
االإنرتنت 

26.63028.877بني املجموعات
10.775

0.000
454.7641580.824داخل املجموعات
481.395160املجموع

العادات ال�سيئة املكت�سبة من 
اال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

19.43426.478بني املجموعات
7.681

0.000
465.5341580.843داخل املجموعات
484.968160املجموع

الدرجة الكلية

20.93326.978بني املجموعات
19.772

0.000
194.8061580.353داخل املجموعات
215.739160املجموع

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

ت�سري املقارنات البعدية وفق اختبار �سيفيه والواردة يف اجلدول )22( اأن هناك فروقًا 
ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات الطلبة من اال�ستخدام العام ل�سبكة االإنرتنت، تختلف بني 
الطلبة الذين مدة ا�ستخدامهم لالإنرتنت اأقل من �ساعة يف اليوم والطلبة الذين ي�ستخدمونه 

اأربع �ساعات فاأكرث، ل�سالح الطلبة الذين ي�ستخدمونه اأربع �ساعات فاأكرث يوميًا.
الجدول )22( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة
من استخدام اإلنترنت تبعًا لعدد ساعات االستخدام

4 �ساعات فاأكرث1- 3 �ساعةاأقل من �ساعةعدد �ساعات اال�ستخدام

 0.55-  0.36- - اأقل من �ساعة
 0.19- - - 1- 3 �ساعة

- - - 4 �ساعات فاأكرث

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى 

ت�سري املقارنات البعدية اأي�سا اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات الطلبة 
نحو ا�ستخدام االإنرتنت، تختلف بني الطلبة الذين مدة ا�ستخدامهم لالإنرتنت اأقل من �ساعة 
يف اليوم، والطلبة الذين ي�ستخدمونه 1- 3 �ساعة يوميا، ل�سالح الطلبة الذين ي�ستخدمون 

االإنرتنت من 1- 3 �ساعة يوميًا.
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2؛  0 0 5  ، ي ر �سا ( �ستني  ا ر د ئج  نتا مع  بع  ل�سا ا ل  ا ل�سوؤ ا ئج  نتا تتفق 
ت  عا ل�سا ا بني  ية  د طر قة  عال د  جو و ل  حو  ،)Engelberg & Sjoberg ,  2004
على  االإدمان  مثل  له،  ال�سلبي  واال�ستخدام  نت  نرت الإ ا على  لطلبة  ا يق�سيها  لتي  ا
 )2005( العو�ص  درا�سة  نتائج  عن  وتختلف  والنف�سية،  االجتماعية  والعزلة  اال�ستخدام 
وهذا االختالف مرتبط مبجتمع الدرا�سة )ال�سعودية( ، والذي يتمتع بتوافر االأندية واملراكز 
واملوؤ�س�سات، كبدائل �رشعية حتل حمل اال�ستخدام الطويل لالإنرتنت.وبالتايل، يعدُّ اال�ستخدام 
االأطول دافع اإىل بلورة اجتاهات خمتلفة من الطلبة الذين يق�سون فرتة اأقل.وهذا ما ت�سري 
اإليه درا�سة الين وت�ساي )Lin & Tsai, 2002( حول اال�ستعمال املفرط ل�سبكة االإنرتنت )وهو 
ما يعرف باإدمان االإنرتنت( بني طلبة املدار�ص الثانوية العليا، حيث يتبني اأن الذين �رشفوا 
الذين  من  اأكرث  االإدمان،  دائرة خطر  االإنرتنت �سنفوا يف  ا�ستخدام  اأطول يف  �ساعات  عدد 

ا�ستخدموه لعدد �ساعات قليلة.
التوصيات:

يف �سوء هذه النتائج تو�سي الدرا�سة باالآتي: 
اأهمية حتمل املجتمع واملوؤ�س�سات االجتماعية والرتبوية، يف املجتمع الفل�سطيني، . 1

وحتديداً داخل البلدة القدمية بالقد�ص، امل�سوؤوليات املرتتبة عليهم، وطرح مو�سوع ا�ستخدام 
االإنرتنت لفئة الطلبة خا�سة واملراهقني عامة، بكل جدية وم�سوؤولية، من خالل االهتمام 
ببناء برامج وقائية، واال�ستعانة واال�سرت�ساد باملتخ�س�سني ب�سوؤون االأ�رشة واملجتمع يف 
بهدف  تثقيفية  برامج  وتطوير  التكنولوجي،  التطور  للحماية من  امل�ستقبلية  اخلطط  و�سع 

توعية االأهل واملدر�سة خا�سة فيما يتعلق باال�ستخدامات ال�سلبية لالإنرتنت.
للت�سدي . 2 القدمية  البلدة  اأهايل  االأهلية وال�سعبية من  اللجان  ال�رشورة ت�سكيل  من 

لظاهرة مقاهي االإنرتنت وهيمنتها على عقول ال�سباب، من خالل تكاثف اجلهود لدعم اإقامة 
النوادي واملراكز ال�سبابية الريا�سية والرتفيهية.

من ال�رشورة حث ال�سيا�سيني والنا�سطني االجتماعيني، وبالتحديد القائمني على . 3
االأعمال يف حمافظة القد�ص للتعاون معًا، واملطالبة بو�سع القواعد واالأنظمة التي من �ساأنها 
توفري احلماية لفئة االأحداث والطلبة من املخاطر املرتتبة من جراء �سوء اال�ستخدام لهذه 
املنت�رشة  املقاهي  االإنرتنت، وخا�سة  ا�ستخدام  اأماكن  قواعد وا�سحة يف  واإر�ساء  التقنية، 

دون رقابة.
االأحياء . 4 االإنرتنت يف  مقاهي  انت�سار  درا�سة يف جمال ظاهرة  اإجراء  االأهمية  من 

الفل�سطينية، وكيفية ا�ستخدام الطلبة لها وانعكا�ساتها على �سلوكهم، لكونه مو�سوعًا جديداً 
ن�سبيًا على املجتمع العربي عامة، وعلى املجتمع الفل�سطيني خا�سة.
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