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 : ملخـــــــص 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع إستخدام التالميذ لألنترنت في حل 

الواجبات المدرسية بحيث أصبح التلميذ يعتمد على األنترنت كثيرا مما أدى إلى  تقليل 

                                                                             .من أهمية الكتاب المدرسي

تمت  هذه  الدراسة  في  مؤسسة  حمايدية أحمد بعين  تادلس  والية  مستغانم، و 

تهدف إلى معرفة إستخدام التالميذ لشبكة األنترنت في حل الواجبات المدرسية و 

معرفة إتجاهات و تصورات األساتذة لهذا الموضوع و ما إذا كان هذا اإلستخدام يدفع 

بالتلميذ إلى بذل مجهودات في الدراسة أو العكس، وماهي تصورات التالميذ لهذه 

التكنولوجيا و ما إذا كان اإلستخدام لها يفيد في التحصيل الدراسي للتلميذ و معرفة 

 .المراقبة الوالدية لهذا التلميذ في إستخدامه لشبكة االنترنت

إعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الكيفي و المقابلة  كأداة بحث لموضوع بحثنا 

 .بهدف وصف الظاهرة

 .دوافع اإلستخدام، التالميذ، األنترنت، الواجبات المدرسية:  الكلمات المفتاحية
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 : مقدمـــــــــــة

تطورات هائلة فً حٌاة أفراد المجتمع، خصوصا فً مجال تكنولوجٌا حدثت عدة  

إستعمال جهاز كاإلعالم و اإلتصال، التً توظف داخل المؤسسات التربوٌة و تستغل 

 .الحاسوب مع توفر شبكة األنترنت من أجل العملٌة التعلٌمٌة لتحسٌن التدرٌس

خدمات من خالل البحٌث أصبح جهاز الحاسوب مهم فً حٌاة المجتمعات و ذلك 

 .المختلفة

 شبكة األنترنت قربت المسافة بٌن المعلومة و الفرد بحٌث تعتبر وسٌلة ذات لبفض

متنوعة التً قدمتها الخدمات الكثٌرة و النطاق واسع عبر العالم،و ذلك من خالل 

ألفراد المجتمع و هذا بفضل مٌزة أساسٌة تتمٌز بها و هً أنها تجمع بٌن السمعً و 

البصري والملموس لذلك هً أحدث تقنٌة على اإلطالق مقارنة بالوسائل تكنولوجٌة 

الحدٌثة األخرى كالتلفاز و اإلذاعة، بحٌث غزت هذه الوسٌلة كل المجاالت اإلجتماعٌة 

المتعارف علٌها كالمجال التربوي التعلٌمً الذي إستفاد كثٌرا من هذه الشبكة ألنها 

فضاء واسع من ناحٌة المعلومات التً ٌحتاجها األستاذ و التلمٌذ و حتى اإلدارٌٌن 

الذٌن ٌعملون داخل المؤسسة التربوٌة، فأصبحت من الضرورٌات التً ال ٌستطٌع أي 

عصر الحدٌث، فهً الوسٌلة األكثر إستخداما من ناحٌة الفرد اإلستغناء عنها فً 

البحث عن المعلومة فً شتى أنواعها و تخص بالتحدٌد تالمٌذ الٌوم الذٌن أصبحوا 

 فً مهامهم الدراسٌة ألنها الوسٌلة األولى التً تزودهم بكل اٌستغلونها كثٌر

ولم ٌعد ضروري المعلومات و المعارف التً ٌحتاجونها، فااإلعتماد علٌها أصبح 

للكتاب المدرسً األهمٌة الكبٌرة كما فً السابق و ذلك أن شبكة األنترنت تتٌح لكل 

 الوقت علٌهم باإلضافة ألنها تقتصرتلمٌذ الوصول إلى المعلومة فً الوقت القٌاسً 

و هذا ما ٌفضله معظم التالمٌذ من خالل تحضٌر الدروس عدم بذل جهد كبٌر إلى 

التً تحتاج إلى الفهم ورؤٌة الطرائق و الحلول السهلة التً تساعدهم فً فهم الواجبات 

كالرٌاضٌات و الفزٌاء من خالل المواقع التعلٌمٌة المتاحة والجذابة من خالل طرٌقة 

. تقدٌمها وشرحها لمختلف المواد الدراسٌة المقررة

الباب األول وهو الجانب النظري فتناولنا فٌه : بذلك قسمت الدراسة إلى بابٌن هما

فصلٌن، الفصل األول تحدثنا فٌه عن ماهٌة االنترنت و استخداماتها فً التعلٌم و دور 
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األنترنت فً التعلٌم و األثار الناجمة عنها فً التعلٌم كما تطرأنا إلى الحاسوب كوسٌلة 

تعلٌمٌة، أما فً الفصل الثانً تطرأنا إلى التعلٌم اإللكترونً داخل األسرة و أسباب 

جذب األنترنت للتلمٌذ،  أٌضا تناولنا األسرة و عملٌة التعلم لدى التلمٌذ و عالقة 

أما الباب الثانً و هو الجانب . األسرة بالمدرسة و نظرٌات المفسرة إلدمان األنترنت

المٌدانً فكان عبارة عن إستطالع إستخدمنا فٌه أداة الدراسة أال وهً المقابلة 

، بحٌث قمنا بتحلٌل و عرض المقابالت و بعد ذلك إستخرجنا نتائج البحث (تالمٌذ10)

 .و فً األخٌر قمنا باإلستنتاج العام



 

 

 

 

 

 

  األول لــــــــــــالفص
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: أسباب إختٌار الموضوع - 1

 الموضوع  بعد إقتراح من طرف  أساتذة التخصص  و قمت بالموافقة كان عملً على

. علٌه ألننً وجدته محل الدراسة و موضوع لشبكة األنترنت فً عصرنا الحالً

. اإلهتمام بالتلمٌذ بإعتباره محور أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة - 

اإلهتمام باإلنترنت كظاهرة إجتماعٌة تمس عدة جوانب فً المجتمع و من بٌنها - 

. المدرسة بصفة عامة و التلمٌذ بصفة خاصة

. اإلهتمام بالواجبات المدرسٌة كعنصر أساسً فً إستٌعاب التبلمٌذ للدروس  -

 :أهداف البحث-2

 .معرفة إقبال التبلمٌذ على إستخدام شبكة األنترنت فً حل الواجبات المدرسٌة - 

 .هل هذا اإلستخدام ٌفٌد فً التحصٌل الدراسً للتلمٌذ- 

 .معرفة اإلتجاهات و تصورات األساتذة لهذا الموضوع - 

 .معرفة المراقبة الوالدٌة لهذا التلمٌذ فً إستخدامه لشبكة األنترنت - 
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 :اإلشكالٌة-3

أخذت وسابل اإلعبلم و اإلتصال حٌزا كبٌرا فً مختلف المجاالت وذلك بفضل 

اإلستخدامات المتنوعة لها، ومن بٌنها المجال التربوي، بحٌث أصبحت األنترنت 

تستخدم داخل المؤسسات التربوٌة، تحدٌدا المدرسة من أجل العملٌة التعلٌمٌة وٌعتبر 

و فً كون شبكة األنترنت تتمٌز بالكم الهابل . التلمٌذ كعنصر أساسً فً هذه العملٌة

من المعلومات التً تقدمها عن طرٌق متصفح الوٌب جعلت لمستخدمٌها التبلمٌذ أن 

ٌستفٌدوا من مختلف المعلومات دون قٌود و لهذا فهً تلبً الكثٌر من مطالب و 

. إهتمامات المتمدرسٌن و توفر علٌهم الوقت و الجهد فً اقتناء المعلومات و المعارف

و تجذب التلمٌذ بكل سهولة و خصوصا أنهم فً مرحلة تتمٌز بحب اإلكتشاف و 

اإلنجذاب إلى هذه ألنها تشبع رغباته من ناحٌة السهولة التً تتمٌز بها فً حصوله 

على المعلومة التً ٌرٌد سواء سمعا أو مشاهد أو كتابة، و هناك بعض التبلمٌذ 

ٌعتمدون علٌها لرؤٌة الحلول الخاصة بالواجب المدرسً أو تحضٌر الدرس ٌجدونه 

جاهز فً هذه الشبكة وبإعتبار أن هذا التلمٌذ فً سن صغٌرة وٌستخدم هذه الشبكة 

التً تعتبر فضاء واسع ٌضم كل شًء كان مفٌد أو ضار لذلك لها تأثٌرها الخاص 

على المتعلم على حسب إستخدامه لها، وبما  أن هذا التلمٌذ فً مرحلة حساسة ٌكون 

دور لكبل المؤسستٌن بدءا باألسرة مرورا بالمدرسة ضروري فً توجٌهه حول ما 

كٌفٌة إستخدام التلمٌذ : ٌخص األنترنت و إستخداماتها، وهو ما ٌقودنا إلى التساؤل عن

لؤلنترنت؟ وعن أثر ذلك على العملٌة التعلٌمٌة؟ وأٌن دور المتعلمٌن و األولٌاء فً 

 الرقابة و التوجٌه على إستخدامات أطفالهم المتمدرسٌن فً هذه الوسٌلة؟
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: الدراسة اإلستطالعٌة-4

حمد بعٌن تادلس بداٌة بالعمل اإلستطبلعً، وٌشمل كل أتم البحث فً مؤسسة حماٌدٌة 

من المقاببلت مع األساتذة و المسبولٌن فً المؤسسة حول موضوع الدراسة والمتمثل 

فً دوافع إستخدام التبلمٌذ لؤلنترنت فً حل الواجبات المدرسٌة بهدف تحدٌد وفهم 

موضوع البحث بشكل واضح ومعرفة المتغٌرات التً سوف نرتكز علٌها، وكان 

إختٌاري للعٌنة بطرٌقة عرضٌة وتم إبراز األسبلة من خبلل المقاببلت التً تمت مع 

 .األساتذة و المسبولٌن وهذا سمح بتحدٌد موضوع البحث

 فٌفري 11لم ٌكن العمل اإلستطبلعً دفعة واحدة بل اخذ فترة معٌنة وهً من 

، وهذا ما سمح لً بتحدٌد أسبلة جدٌدة مع التبلمٌذ وفً 2019 إلى غاٌة ماي 2019

. هذه الفترة برزت لً معطٌات ومعلومات جدٌدة بشكل أوضح حول موضوعً

من خبلل المقاببلت التً تمت مع األساتذة و المسبولٌن، كانت اإلجابات متشابهة من 

حٌث أن األنترنت تعتبر مفٌدة للتلمٌذ إذا إعتمد علٌها فٌما ٌفٌد دراسته، كالمواقع و 

الصفحات الخاصة بالتعلٌم من ناحٌة إطبلعه على  مختلف المواضٌع التً تفٌده فً 

التحضٌر و خصوصا عند إقتراب اإلمتحانات، فٌما ٌخص الواجبات المدرسٌة فعلى 

 التبلمٌذ اإلعتماد على قدراتهم فً إٌجاد الحل مع إستعانته بالكتاب ألنه أحسن وسٌلة

كما إرتكزوا على أن المراقبة الوالدٌة ضرورٌة و ٌجب المتابعة الدابمة، و .مفٌدة له

. إنعدامها ٌؤدي حتما إلى هبلك هذا التلمٌذ

أما بالنسبة لمساوئ األنترنت فإتفقوا على رأي واحد وهو  أن الخطر الكبٌر للتبلمٌذ 

ٌكمن فً إستخدامهم الكثٌر و بشكل مفرط للفاٌسبوك و السهر لساعات طوٌلة ٌؤثر 

. على عقله و على نشاطه عند قدومه للمدرسة

: التعرٌف بالمؤسسة-

 سنة، 1981 دٌسمبر26تقع مؤسسة حماٌدٌة أحمد فً مدٌنة عٌن تادلس، نشأت ٌوم 

هكتار مساحة مبنٌة، ذات نظام نصف داخلً، 1هكتارات، من بٌنها 4تبلغ مساحتها 
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 تلمٌذ منقسمٌن إلى نصف داخلً وخارجً وعدد 724عدد التبلمٌذ المتمدرسٌن فٌها 

.  أستاذ 34األساتذة فٌها 

تتوفر المؤسسة على مرافق وخدمات من أعلى مستوى متمثلة من مكتبة كبٌرة وقاعة 

. اإلعبلم اآللً و قاعة الملتقٌات و اإلجتماعات، إضافة إلى المدرج 

بالنسبة لشبكة األنترنت فكانت متوفرة  فً قاعة اإلعبلم اآللً من أجل تدرٌس الطلبة 

 .و تعلٌمهم تقنٌات هذه المادة

: مواقف و إتجاهات األساتذة والمسبولٌن فً إستخدام التلمٌذ  لشبكة األنترنت -

: ستخدام التبلمٌذ لشبكة األنترنتإلالمواقف المؤٌدة :  أوال

. أشجع التبلمٌذ بإستخدام األنترنت إذا كانت الدافعٌة للبحث و التعلٌم - 

. أطالب التبلمٌذ باإلعتماد علٌها فً اإلطبلع فقط - 

األنترنت مهمة جدا من ناحٌة تصفحه لمواضٌع و هً مفٌدة فً إٌجاد عدة مواضٌع  - 

. لتحضٌر اإلختبار و هً عامل كبٌر فً نجاح التلمٌذ

األنترنت إٌجابٌة بالنسبة للتلمٌذ الممٌز بحٌث توضح تجارب التلمٌذ خصوصا فً  - 

مجال الفٌزٌاء و توضح المعارف و أنا أشجع التبلمٌذ ألنها تبسط المعلومة لهم و 

تساعدنً فهم الدروس و حل التمارٌن و إعداد المشارٌع و مشاهدة فٌدٌوهات تعلٌمٌة 

و أنصحهم فً إستخدامها فً مجال الدراسة ألنها تفتح لهم مجال الحل و وضعٌات 

. أوسع

. األنترنت وسٌلة للوصول أو البحث عن النتابج بمرفق سواء األساتذة أو األولٌاء - 

: ستخدام التبلمٌذ لشبكة األنترنتإلالمواقف المعارضة : ثانٌا

ال ٌجب اإلتكال على األنترنت ألن هذا ٌقٌل فً التلمٌذ المطالعة و البحث فً أمهات - 

الكتب عن المعلومة و إٌجاد المعلومات السرٌعة ال تنمً قدرات التلمٌذ أو الطفل 
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بصفة عامة لذا المؤسسة متوفرة على مكتبة كبٌرة ذات فضاء مهٌكل للمطالعة و هذا 

. دورنا فً تشجٌعهم على ذلك

هناك تبلمٌذ ٌستعملون الفاٌسبوك لساعة متأخرة من اللٌل وعً األولٌاء متابعة - 

أوالدهم و أما بالنسبة للواجبات المدرسٌة فبل ٌجب أن تكون منقولة بل التلمٌذ أن 

ٌجتهد بحل المواضٌع بنفسه، كما أنصح التبلمٌذ بإستعمال المطالعة و البحث فً 

 .الكتب كبدٌل

إذا كان فً الحرٌة التامة للتلمٌذ فٌمكن أن تقوده إلى التهلكة كمواقع اإلباحٌة و أنا - 

أرتكز على الكتب عند بحث التلمٌذ عن المعلومة و تصبح لدٌه ثقافة، و أنا ال أنصح 

 .باألنترنت إطبلقا ألنها تعجز التلمٌذ عن الدراسة

السلبً فً األنترنت هو السهر لوقت متأخر فً الفاٌسبوك و هذا بسبب عدم المراقبة  -

الوالدٌة و الكتاب ٌبقى هو األحسن ألن التلمٌذ عندما ٌقرأ أي معلومة ترسخ أما 

 .األنترنت إذا لم تكن مراقبة و متابعة من طرف الوالدٌن فستعود سلبا

 : فً البحث تحدٌد مفاهٌم األساسٌة-5-1

 :الدوافع-5-1

. جمعه دوافع  بمعنى حافز وسبب لغة

هو عبارة عن أي شًء مادي أو مثالً ٌعمل على تحفٌز  نقصد بالدوافع إصطبلحا

وتوجٌه األداء والتصرفات، وكلمة دافع مأخوذة من الفعل الثبلثً، دفع أي حرك الشا 

.من مكانه إلى مكان أخر إلى إتجاه معٌن
(1) 

 .األسباب التً تدفع أي تلمٌذ بإستخدام هذه الشبكة فً مجال الدراسة و نقصد بالدوافع

 
                                                           

 (1)
 دراسة مٌدانٌة على تالمٌذ السنة .وجهة نظر التالمٌذ لمعاملة المعلم و عالقتها بدافعٌة اإلنجاز فً مادة الرٌاضٌات .بن حمو أمٌنة- 

، 2013 -2012الثالثة فً متوسطة النقٌب أبو حسن من والٌة غلٌزان الصحة العقلٌة فً الوسط ، مذكرة لنٌل شهادة الماستر، 

. 25ص
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 :اإلستخدام-5-2

 (1).إستخدم، ٌستخدم، إستخداما، إستخدام آلة أي إستعمالها اإلستخدام مصدر لغة

بأنه نشاط إجتماعً ٌتحول إلى نشاط عادي فً ": اٌف فرونسوا لوكوادٌك"ٌعرفه 

المجتمع بفضل التكرار، فحٌنما ٌصبح اإلستعمال متكرر و ٌندمج فً ممارسات و 

 (2)".عادات الفرد ٌمكن حٌنبذ الحدٌث عن اإلستخدام

 :األنترنت- 5-3

: اللغة أنها عبارة مشتقة من شبكة المعلومات الدولٌة و إختصار لكلمتٌن

« International Network »   و لذلك عند ترجمتها للعربٌة تسمى الشبكة العالمٌة

 (3).للمعلومات

هً مجموعة من الحسابات المرتبطة فً هٌبة شبكة أو  ٌقصد بها إصطبلحا

شبكات، تلك الشبكات لها القدرة على اإلتصال بشبكات أكبر بحٌث ٌكون هذا 

اإلتصال ٌسري وفق بروتوكول ضبط التراسل الذي ٌنتج إستخدام خدمات 

. الشبكة على النظام العالمً

        أنها نظام تبادل اإلتصاالت و المعلومات  :" ٌعرفها محمد محمود الحٌلة على

 على الحاسوب، و ذلك بالربط المادي الفزٌابً لجهازٌن أو أكثرمعا
(4)

          

                                                           
(1)

دراسة مٌدانٌة لعٌنة على من األسر بمدٌنة تبسة، . تأثٌر إستخدام شبكة األنترنت على العالقات األسرٌة الجزائرٌة. بوهالل احالم-   

 . 10، ص 2015مذكرة لنٌل شهادة الماستر، علوم إنسانٌة، 

(2)
دراسة مسحٌة . أثر التكنولوجٌا الحدٌثة لالتصال على جمهور اإلذاعة مقاربة فً اإلستخدامات واإلشباعات. عبد المولى فاطمة-   

تحلٌلٌة لشباب مدٌنة وادي رهٌو، مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً علوم اإلعالم واإلتصال فً تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع، 

 10، ص 2015- 2014

(3)
" دراسة مٌدانٌة بقسمً. إستخدام األنترنت كوسٌلة تعلٌمٌة فً طرٌقة حل المشكالت لدى الطلبة الجامعٌٌنفاعلٌة . هدي أمٌنة-  

- 2012بجامعة موالي الطاهر سعٌدة، مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً تكنولوجٌا التربٌة، " قسم اإلعالم اآللً، قسم اللغة الفرنسٌة

 . 16، ص 2013

(4)
دراسة مٌدانٌة من طلبة الماستر، قسم علم األجتماع و دٌموغرافٌا بجامعة . واقع إستخدام األنترنت فً البحث العلمًجغاب الحاج،  

 .8، ص 2015- 2014ورقلة، 
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 تشمل على المعلومات والصور و جمٌع العوامل و الوسابط المتعددة، فضبل

عن إمكانٌة إرسال وسابل إلكترونٌة أو تشغٌل حسابات ال مركزٌة أو إعداد 

 (1).نشرات إخبارٌة علمٌة

و ٌقصد باألنترنت هً وسٌلة متعددة الوسابل التً تلبً متطلبات األفراد فً 

. مختلف مجاالت

 :الواجبات المدرسٌة-5-3

هً األعمال المدرسٌة التً ٌكلف بها المعلم طبلبه داخل الصف  ٌقصد بها إصطبلحا

 (2).و ٌقومون بتأدٌتها فً المنزل بمفردهم أو بتوجٌه و مساعدة احد أفراد األسرة

و ٌقصد بالواجبات المدرسٌة هً مختلف التطبٌقات التً ٌقدمها األستاذ للتلمٌذ لكً 

ٌقوم بإنجازها فً المنزل، و الهدف من هذا هو معرفة األستاذ مدى إستٌعاب التبلمٌذ 

. للدروس

 :الدراســــات السابقــــة-6

، دراسة وطنٌة حول تأثٌر سبلمة األطفال على األنترنت، (2016)سعادة، جاد ـ 1ـ6

 .دراسة المركز التربوي للبحوث و اإلنماء: بٌروت. األنترنت على األطفال فً لبنان

 التً أجرٌت فً لبنان إلى تشخٌص مشكلة تعرض األطفال دراسة هذه هدفت

(3) إستخدام األنترنت األنترنت و األخطار الناجمة عنها،ورفع مستوى العام حول فوابد
  

                                                           
(1)

 .10نفس المرجع، ص -  

(2)
، قدمت هذه أثر إستخدام الواجبات المنزلٌة فً تحصٌل الطالب للمرحلة األساسٌة فً محافظة طولكرامصفوف هشام حسنً، - 

- األطروحة للحصول على درجة الماجستر فً المناهج و أسالٌب التدرٌس بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس

 . 10، ص 2011فلسطٌن، 

(3)
جمانة محمد علً، تاثٌر شبكة االنترنت على المراهقٌن فً االردن، دراسة مسحٌة، قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات -  

 .47، ص 2017الحصول على درجة الماستر فً تخصص االعالم، جامعة شرق اوسط، 
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  إستعماله السٌا على نمواألطفال و سبلمته، إعتبرت الدراس و تأثٌر مخاطر

 سنة، و إعتمدت الدراسة المنهج 18من  أقل  أعمارهم  ألن  األطفال  المراهقٌن هم 

الوصفً بإستخدام اإلستبانة فً المسح المٌدانً، وتكون مجتمع الدراسة من طبلب 

 610: المدارس فً لبنان و إعتمدت الدراسة على العٌنة الطبقٌة مكونة من ألف تلمٌذ

 53تبلمٌذ موزعٌن على صفوف التعلٌم األساسً السابع و الثامن و التاسع من 

 50 تلمٌذا موزعٌن على صفوف األول و الثانً و الثالث ثانوي من 390مدرسة و 

 معلمون 120 معلما، منهم 244مدرسة، و ألف عابلة مرتبطة بتبلمٌذ العٌنة، و 

 مدٌرا من 91و معلمون لصفوف الثانوٌة، 124لصفوف السابع و الثامن و التاسع، و 

. مدارس موضع الدراسة

: توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة 

ـ النسبة الغالبة من المراهقٌن و األهالً ٌستخدمون شبكة األنترنت لغرض التواصل 

. اإلجتماعً 

 ساعات و هً 5ـ عدد ساعات إستخدام المراهقٌن لؤلنترنت تتراوح بٌن ساعة إلى 

. %50النسبة األكبر بٌن العٌنة حٌث جاءت نسبتها أكثر من 

 .ٌعتبر المنزل هو المكان األكثر تفضٌبل بٌن المراهقٌن إلستخدام شبكة األنترنت- 

أشارت الدراسة إلى أن المراهق ٌلجأ إلى األهالً للمساعدة عند شعوره بخطر ما - 

(1).خبلل إستخدام األنترنت
 

 

 

 

                                                           
(1)

 .47نفس المرجع، ص -   
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 (résaen éducation- medias) قامت الشبكة النوعٌة بوسابل اإلعبلم فً كندا -6-2

، كما أجرٌت 2001بمسح للطبلب الكندٌٌن حول إستخدامهم لؤلنترنت، و ذلك سنة 

دراسة إستقصابٌة لآلباء حول تصوراتهم إلستخدام أبناءهم لؤلنترنت و فً نوفمبر 

 أعادت المسح مرة أخرى لتتبع التطورات و إجراء المقارنة، ٌستهدف المسح 2005

 سنة، 17 و 09 و تتراوح أعمارهم بٌن 11الثانً لتبلمٌذ الصف الرابع إلى الصف 

بالنسبة  : تلمٌذ و كانت نتابج المسح األول كاألت5000ًحٌث بلغ عدد المبحوثٌن 

 ٌستخدمونها ما ال ٌقل على %48 ٌستخدمون األنترنت من المنزل، %75لؤلطفال 

 :ساعة واحدة ٌومٌا، و بالنسبة لئلستخدامات فأغلبها فً الترفٌه

إستعمال البرٌد االلكترونً، % 56 لتحمٌل و اإلستماع للموسٌقى، 75%

 الدردشة مع %39التواصل بالرسابل الفورٌة، %  40المتعة و األلعاب، 50%

.  حل الواجبات المدرسٌة%38، رالغً

 %31 ترى أنها وسٌلة للتواصل اإلجتماعً، %36و بالنسبة لممٌزات األنترنت 

 كانت هناك 2005نرى أنها تسهل الحصول على المعلومات و بعد إعادة المسح فً 

: فروق مهمة و هً

 ، تزاٌد إهتمام األسرة حول%94إرتفاع نسبة اإلستخدام المنزلً لؤلنترنت إلى 

إستخدام األطفال لؤلنترنت، مٌل األطفال إلى إستخدام الجماعً مع األصدقاء أواألسرة 

و تراجع اإلستخدام الفردي، تدعٌم األغلبٌة ألسالٌب الحوار و التوجٌه بٌن اآلباء و 

. األبناء و رفض طرق المنع و الحجب

و هذه الدراسة تقدم لنا صورة واضحة عن الطفل الكندي و دور األسرة فً التوجٌه، 

و تبٌن أن التوعٌة و إجراء الدراسات و البحوث ٌساعد على تدعٌم اإلستعمال 

.اإلٌجابً لؤلنترنت و ٌدفع األسر ألداء دور التوجٌه و اإلشراف على األطفال
 (1) 

                                                           
(1)

مجاالت اإلستخدام و اإلشباعات المحققة، مجلة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة، . الطفل و األنترنت المنزلً. باٌوسف مسعود-    

 . 442، ص2016دٌسمبر / 27جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 
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:  المنهجٌة للبحث االختٌارات-7

، الهدف هو وصف الكٌفً للظاهرة بمعنى معرفة منهج الكٌفًعلى الإعتمدت 

 10االتجاهات و مواقف األفراد، كٌفٌة استخدام التبلمٌذ لبلنترنت، تم العمل مع 

اعتمدنا . سنة15 إلى 12السنة الثالثة متوسط، تتراوح متوسط  أعمارهم من تبلمٌذ 

 . سؤال و هً مقابلة موجهة20على أداة المقابلة باستخدام دلٌل المقابلة متكون من 

 :صعوبات البحث- 8

 .صعوبة فً إختٌار الموضوع- 

 .وجهت صعوبة فً البحث عن المصطلحات- 

 .صعوبة فً البحث عن المراجع- 

وجدت صعوبة  فً العمل مع بعض المبحوثٌن فً عدم تجاوبهم معً فً إعطاء - 

المعلومات الكافٌة رغم إضافة أسبلة أخرى حتى أننً قمت بإعادة مقاببلت مع تبلمٌذ 

 .آخرون
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 .دور األنترنت في التعليم- 3    
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 .الحاسوب كوسيلة تعليمية- 5    
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: تمـهٌــــــــــــــد    

تعتبر شبكة األنترنت مهمة فً عصرنا الحالً و ٌبقى تأثٌرها أقوى مقارنة    

بالوسائل المختلفة األخرى، فهذه الوسٌلة لم تقتصر على فئة عمرٌة معٌنة بل 

. ٌستعملها الصغار و الكبار و اإلناث و الذكور

كما أن إستخدامات شبكة األنترنت تعددت فً مختلف المجاالت و من بٌنهم المجال 

التربوي التعلٌمً، فهً من أبرز التقنٌات التً تساعد المدرسة بصفة العامة و التلمٌذ 

بصفة الخاصة من ناحٌة المعلومات و المعارف المختلفة فً مختلف التخصصات 

. المتعارف علٌها

لهذا من أهم الممٌزات التً تتمٌز بها هذه الشبكة أنها تجمع بٌن السمعً و الحسً و 

. الملموس كما أنها توفر عدة خدمات التً تشمل العدٌد من جوانب حٌاتنا الٌومٌة

بالحدٌث عن الوسائل المهمة التً من خاللها ٌمكننا استعمال هذه الشبكة، و من بٌنها 

الحاسوب الذي غزى المدرسة و أصبح كمادة تعلٌمٌة تدرس و أطلق علٌها مادة 

اإلعالم اآللً لكً ٌتعلم كٌفٌة إستخدامه و اإلستفادة من خالله إلستخدام األنترنت فً 

وٌتأثر التلمٌذ باألنترنت على حسب إستخدامه لها سواء فً التعلٌم أو غٌره و .التعلٌم

. ذلك ألنها فضاء واسع تشمل كل شًء متاح
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:   ماهٌــــة األنترنت-1

الشبكة "(International Network) األنترنت باإلنجلٌزٌة عبارة مشتقة من كلمة     

، و شبكة األنترنت هً شبكة واسعة تحمل المالٌٌن من أجهزة الحاسوب "العالمٌة

المنتشرة بٌن دول العالم لتبادل المعلومات فٌما بٌنها، وتحتوى كما هائال من 

المعلومات التً تشمل جمٌع نواحً المعرفة، و هً متوفرة على شكل نصوص و 

. صور و رسومات و أصوات و غٌرها

تعتبر شبكة األنترنت أضخم شبكة معلومات فً العالم و تربط بٌنهما اآلالف من 

مراكز المعلومات و قواعد البٌانات فً كل أنحاء العالم و ٌستفٌد منها المالٌٌن من 

المستخدمٌن و ٌتناقلون المعلومات و الملفات و الصور و لقطات الفٌدٌو و األفالم و 

، و ذلك باستخدام شبكة االتصاالت التلفزٌونٌة و ركل شًء بسرعة وسهولة و ٌس

 (1).األقمار الصناعٌة و شبكات المٌكرووٌف

: إستخدامات األنترنت فً التعلٌم- 2

األنترنت شبكة كونٌة توفر إمكانات هائلة فً مجاالت بث المعلومات و تبادلها     

على نطاق العالم و لذلك فإنه فً كل حٌن ٌزٌد عدد مستخدمٌها رغبة فً خدمات 

المعلومات التً ٌستطٌع رواد األنترنت األستفادة منها، حٌث ٌشٌر بعض الباحثٌن إلى 

أن األنترنت سوف تلعب دورا كبٌرا فً تغٌر الطرٌقة التعلٌمٌة المتعارف علٌها فً 

. الوقت الحاضر و خاصة فً مراحل التعلٌم األساسٌة 

أن المدرسٌن لدٌهم القناعة التامة أن :" قد أكد 1993فً  (Jakobson) جاكوبسوننجد 

إستخدام األنترنت ٌساعد فً تعلٌم الطالب و تحصٌلهم، كما أن إستخدام البرٌد 

. اإللكترونً فً البحث و اإلتصال ٌساعد فً توفٌر الوقت لدى الطالب 

هناك أربعة أسباب رئٌسٌة تجعلنا نستخدم  ذكر أن 1995فً  (Williams) أماوٌلٌامز

: األنترنت فً التعلٌم

األنترنت هً مثال واقعً على القدرة فً الحصول على المعلومة من جمٌع أنحاء - 

.العالم
 

 
                                                           

، 1 عمان، ط، مكتب دار الثقافة للنشر و التوزٌع.المدرسة اإللكترونٌة و دور األنترنت فً التعلٌم. محمد عبد الكرٌم المالح -  (1)

 .13، ص 2010
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تساعد األنترنت على التعلم التعاونً الجماعً نظرا لكثرة المعلومات المتوفرة عبر  - 

األنترنت فإنه ٌصعب على الطالب البحث فً كل القوائم لذا ٌمكن إستخدام طرٌق 

العمل االجتماعً بٌن الطالب بحٌث ٌقوم كل طالب بالبحث فً قائمة معٌنة ثم ٌجتمع 

. الطالب لمناقشة ما تم التوصل إلٌه 

تساعد األنترنت على األتصال بالعالم بأسرع وقت و أقل تكلفة   - 

التدرٌس ذلك أن األنترنت هً  تساعد األنترنت على توفٌر أكثر من طرٌقة فً - 

بمثابة مكتبة كبٌرة تتوفر فٌها جمٌع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة، كما أنه ٌوجد 

 .فً األنترنت بعض البرامج التعلٌمٌة بإختالف المستوٌات
(1) 

  :دور األنترنت فً التعلٌم -3

ٌعمل المعلمون فً مختلف المستوٌات على إستكشاف إمكانٌة توفٌر التعلم المفٌد  -   

من خالل المصادر التعلٌمٌة المتوفرة على شبكة األنترنت و تمتد المواد التعلٌمٌة 

الموجودة على االنترنت من المواقع التعلٌمٌة حٌث نستخدم المواد الموجودة كمصادر 

لتعلٌم التقلٌدي المبنً على المحاضرة وجه لوجه إلى التعلم عن بعد حٌث ٌكون 

الطلبة و أجهزتهم منفصلٌن عن بعضهم البعض و ٌتم تأمٌن المادة الدراسٌة عبر 

. االنترنت

ٌمكن االستفادة من االنترنت التعلٌمٌة فً الحصول على المعلومات عن المناهج    -   

و الموضوعات و طرائق التدرٌس باإلضافة إلى المعلومات بالصور و الفٌدٌو و 

فالشبكة األنترنت  ،(2) الخرائط و ٌعمل التعلٌم اإللكترونً على حل العدٌد من المشكل

دور مهم فً تطوٌر و تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة و ذلك بتطوٌر تكنولوجٌة األنترنت 

                                                           
(1)

دراسة وصفٌة بثالث متوسطات بمدٌنة سعٌدة، متوسطة . واقع إستخدام تالمٌذ المرحلة المتوسطة لألنترنت. بن دحو عبد الكرٌم  - 

ماستر فً تكنولوجٌا التربٌة، قسم العلوم اإلجتماعٌة الخدٌجة أم المؤمنٌن، مولود فرعون و بلقٌصر عبد القادر، رسالة لنٌل شهادة 

 .  41، ص2013-2012اإلنسانٌة، جامعة دكتور موالي الطاهر سعٌدة، 

(2)
مجلة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة، عدد خاص الحاسوب و تكنولوجٌا . إستخدام األنترنت فً تعلٌم الجامعً. فوزٌة محمدي  - 

.  120المعلومات فً التعلٌم العالً، ص
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لخدمة العملٌة التعلٌمٌة و ٌستطٌع المعلم من خالل الشبكة اإلطالع على البرامج 

(1).العلمٌة على مستوى العالم و ٌنتقً أفضل و أحدث البرامج فً تخصصه
  

: أثار األنترنت فً التعلٌم- 4

:     إٌجابٌات األنترنت فً التعلٌم- 4-1    

. ستكشافٌة ألسالٌب التعلٌم والتعلمإتعد بٌئة تعلٌمٌة و     - 

 .ٌمكن الدخول مباشرة لمصادر تدرٌب أخرى كثٌرة    - 

إن الشبكة تشجع الطالب كً ٌتعلموا بطرٌقتهم الخاصة و على قدر مستواهم، و    - 

 .ال توجد تلك المٌزة فً المناهج التقلٌدٌة

. تسمح للمعلم أن ٌتفاعل بسهولة مع طالبه    - 

. هناك مزٌد من الحرٌة للمتعلمٌن إلستكشاف البدائل للتعلٌم    - 

. ٌشجع على تنسٌق و تعاون بٌن أفراد أنو من خلفٌات ثقافٌة مختلفة    - 

فً أي مكان ٌستطٌع اإلنسان أن ٌستفٌد من برامج التعلٌم عن بعد فً الوقت    - 

. والمكان المناسب

إن إستخدام التكنولوجٌة ٌساعد فً التغلب على "  حدٌثها قائلة هٌر لبرتو أكملت   - 

تردد الطالب للوصول إلى األستاذ، فقد دلت األبحاث على أن الكلٌة التً لدٌها تجربة 

فً االتصال االلكترونً تغلبت على خجل طالبها، فقد وجد أن الطلبة الخجولٌن الذٌن 

. ٌجلسون عادة صامتٌن فً الفصل ٌسألون بحرٌة بواسطة البرٌد اإللكترونً

:   سلبٌات األنترنت فً التعلٌم- 4-2    

. التكنولوجٌا جدٌدة تحتاج وقت و خبرة و ماال - 

. قد ٌدمن البعض فٌصل بٌه دون داع فٌضٌع الوقت دون طائل - 

ـ  قد تعانً الشبكة من البطء وٌضطر الطالب أن ٌنتظر مدة من الوقت قد تكون غٌر  

 (2) .مقبولة حتى ٌتم تحمٌل الصفحات المطلوبة

                                                           
(1)

مذكرة . سنة(14-12)فً دراسة و عالقتها بالدافعٌة للتعلم لدى المراهق من  (األنترنت)إستخدام شبكة العنكبوتٌة . العاج نورٌة  - 

 .  63، ص2013-2012لنٌل شهادة الماستر فً علم النفس المدرسً، كلٌة العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة، 

(2)
، المنصورة- جمهورٌة مصر العربٌة، المكتبة العصرٌة. اإلستخدامات التربوٌة لألنترنت و أهم معوقاتها. جمال محمد الهنٌدي-   

   .82-81، ص2009،  ط.د
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وقت حتى ٌتعلم المستخدم التعامل و التفاعل مع  أنه ٌحتاج إلى تدرٌب و مهارة و- 

. األنترنت

. التكنولوجٌا غالبا ما تدعم التعلٌم السطحً فقط- 

إن المعلومات على الشبكة تأتً بمقدار كبٌر من المعلومات غٌر الصحٌحة، لذا - 

 (1).نحتاج إلى أن نعد الدارسٌن أن  ٌحللوا المعلومات بطرٌقة نقدٌة

إدمان الجلوس لساعات طوٌلة مما ٌعطل الكثٌر من األنشطة األخرى العلمٌة و - 

 .االجتماعٌة و العبادٌة و الرٌاضٌة و اإلنتاجٌة

. اإلستغراق فً التعامل اآللً ٌهدد بالخوف من إلغاء إنسانٌة اإلنسان- 

ٌزٌد إستخدام األنترنت من عزلة الفرد عن العالم الواقعً مما ٌجعله محروما من - 

 (2).معاٌشة المشكالت اإلجتماعٌة و النفسٌة على أرض الواقع

 :الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة- 5

ظهر الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة مفٌدة و عندما تما طرح برامج فً مجاالت التعلٌم 

كافة بحٌث ٌمكن من خاللها تقدٌم المعلومات و تخزٌنها، مما ٌتٌح الفرص أمام 

. المتعلم اآلن ٌكشف بنفسه حلول مسألة من المسائل أو الوصول إلى نتٌجة من النتائج

و ٌمكن تطبٌق هذه الوسٌلة على الرٌاضٌات و العلوم بجمٌع فروعها، و الجغرافٌا 

واللغات و التارٌخ بحٌث ٌمكن للطالب تحقٌق األغراض التعلٌمٌة عن طرٌق إستخدام 

. الحاسوب

أثبتت معظم األبحاث فً مجال الحاسوب و التعلٌم هذه الفعالٌة، ومن النتائج التً 

توصلت إلٌها بعض الدراسات التً أجرٌت لتقٌٌم مدى فعالٌة الحاسوب كوسٌلة 

:  تعلٌمٌة ما ٌأتً

إستخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة أدى إلى نتائج أفضل فً التعلٌم من الطرق - 1  

. التقلٌدٌة فً الصف

                                                           
(1)

    .     84-83 -82نفس المرجع، ص-  

(2)
مجلة الفتح كلٌة التربٌة . إدمان األنترنت و عالقته بالدافعٌة نحو التحصٌل الدراسً لدى الطلبة جامعة دٌالً. سلمى حسٌن كامل - 

    .    280-279، ص6/11/2016، تارٌخ إستالم البحث، 2016األساسٌة، العدد الثامن و ستون، كانون األول لسنة 
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 أدى إلى توفٌر بعض الوقت فً التعلم مقارنة بالوقت العادي إلى توفٌر ٌستنفذ-2  

    .فً الصف للكمٌة ذاتها من المادة التعلٌمٌة

أدى إلى تنمٌة إتجاهات أكثر إٌجابٌة نحو الحاسوب كما أورد العلجونً بعض -3  

النتائج التً وصلت إلٌها الدراسات السابقة و التً أجرٌت لتقٌٌم فعالٌة الحاسوب 

: بصفته وسٌلة مساعدة فً التعلٌم و التً تمثلت فٌما ٌلً

. إستخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة تساعد على رفع مستوى تحصٌل الطلبة    - 

إستخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة تساعد الطلبة فً التدرٌب و التمرٌن على    - 

.  إجراء العملٌات الرٌاضٌة

ٌوفر إهتماما خاصا بكل طالب حسب قدرته و إستعداداته و مستواه العلمً مما -    

 ٌساعد الطالب على أن ٌتحكم فً عملٌة التعلم و أن ٌعتمد على نفسه فً تحصٌل

 (1) . الدراسٌةالمواد

 

إستخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة فً تعلٌم الطلبة الذٌن ٌعانون من صعوبات فً  - 

 .التعلم له تأثٌر إٌجابً فً تحصٌلهم و إتجاهاتهم نحو التعلم
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

، 1االردن، ط- الشرق، عمان. ستخدام الحاسوب و األنترنت فً التربٌة و التعلٌمإ. حمد سعادة، عادل فاٌز سرطاويأجودة -   

 .47- 45، ص 2007

(2)
 .47نفس المرجع، ص   - 
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:  ةــــخالص 

إتضح لنا من خالل الفصل األول أن األنترنت مهمة من خالل إكتساب التلمٌذ 

للمعلومات كثٌرة تفٌد دراسة، لذلك تطرأنا إلى دورها الفعال من خالل ما تتمٌز به 

من مواقع تتٌح لهذا التلمٌذ المساعدات من خالل الشرح و الحلول و التطبٌقات التً 

تزٌد من مستواه الدراسً، و رغم ذلك ذكرنا أن هذه الشبكة كما لها الكثٌر من 

اإلٌجابٌات التً تعود بالفائدة على التلمٌذ أٌضا لها سلبٌات تؤثر و تنعكس علٌه سلبا 

 .وهذا ٌعود فً كٌفٌة إستخدامه لها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .االنترنت في المجال األسري : ثــــل الثالـــالفص

 .التعليم اإللكتروني داخل األسرة- 1    

 .أسباب جذب األنترنت للتلميذ- 2    

 .األسرة و عملية التعلم لدى التلميذ- 3    

 .عالقة األسرة بالمدرسة- 4    

 .نظريات المفسرة إلدمان األنترنت- 5    

 .اإلتجاه السلوكي- 5-1        

 .اإلتجاه السيكودينامي- 5-2        

 .اإلتجاه اإلجتماعي الثقافي- 5-3        

 .اإلتجاه المعرفي- 5-4        

 .اإلتجاه التكاملي- 5-5        
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: ـدــتمهيـــ

عند التلمٌذ ولك من خالل إستخدامه لها و لهذا تلعب األسرة  ةتعد األنترنت ضروري

و ضروري لمتابعة سلوكات هذا التلمٌذ و ا  مهمراكمؤسسة تربوٌة أولى للطفل دو

مراقبته، و بإرشاده حول كٌفٌة إستخدامه الصحٌح لهذه الشبكة ألن المزاٌا الكثٌرة التً 

و فٌدٌوهات و معلومات هائلة، تجعلها تجذب هذا الطفل لذلك  تتمٌز بها من صور

مدرسة دور مهم و فعال فً توجٌه هذا الطفل لكً ٌتعلم التلعب كل من األسرة و 

السلوكات الصحٌحة فً حٌاته ومن بٌنها كٌفٌة إستخدامه لشبكة االنترنت، و هذا 

الكثٌر معها ٌؤدي إلى اإلدمان، و هنا ٌأتً دور األولٌاء اإلستخدام ضروري ألن 

 .و مراقبتهم خالل إستخدامهم لهاالتالمٌذ بالدرجة األولى فً إرشاد و نصح 
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: التعليم االلكتروني داخل األسرة  -1

و ٌتم  ،(1)م المعلومة للمتعلأسالٌب التعلٌم فً إٌصالٌعد التعلٌم اإللكترونً أسلوب من 

 من حاسب آلً و شبكاته و وسائطه المتعددة من  الحدٌثةفٌه إستخدام آلٌات إتصال

، و (2)وجود معلم أو مدرب ال ٌتطلبصوت و صورة و غٌرها و هذا النوع من التعلم 

، (3)بالعملٌة التعلٌمٌة من خالل األنترنتبإعتبار المنزل هو أٌضا مدرسة ٌمكنه القٌام 

 إستخدامه لشبكة لذلك ٌبقى الوالدٌن هما المسئوالن على تعلٌم الطفل و خصوصا عند

االنترنت، فهً تبقى سالح ذو حدٌن و بهذا فإن المراقبة من طرف الوالدٌن مطلوبة و 

. ضرورٌة أثناء إستخدامه لها

ذ و ذلك بمساعدة الوالدٌن و توجٌهاتهم المتمثلة فً لتلمًٌبقى التعلٌم اإللكترونً مفٌد ل

الطرٌقة هذه  المدرسٌة و واجباتاإلعتماد على قدراته  أٌضا فً فهم الدرس و حل ال

 .تكون اإلنترنت إٌجابٌة بالنسبة للتلمٌذ

 :أسباب جذب األنترنت للتلميذ- 2

نظرا لكثرة المعلومات المتوافرة عبر األنترنت فهً بمثابة مكتبة كبٌرة تتوفر فٌها 

جمٌع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة، كما أنه ٌوجد فً األنترنت بعض البرامج 

 (4).التعلٌمٌة

وتعدد اإلستخدامات و التطبٌقات المتواجدة فً الشبكة و تنوعها كما  تتٌح التواصل و 

تبادل البٌانات و المعلومات بٌن مالٌٌن األشخاص و تعدد استخداماتها فً جمٌع 

المرونة فً الزمان و المكان مما تسمح بزٌارة فرص التعلٌم المفتوح و  المجاالت و

 (5).تنوع برامج التدرٌب و الحصول على البرمجٌات التعلٌمٌة المجانٌة

 

 
                                                           

(1)
 .5، ص 2010، 1أردن، ط- دار أسامة لنشر و التوزيع،  عمان. التعليم اإللكتروني .أحمد عالي الواصي-  

(2)
 .35، ص 2010نفس المرجع، -  

(3)
 .149نفس المرجع سابق، ص . عبد الحميد محمد شاذلي-  

(4)
 .65ص . نفس المرجع. محمد عبد الكريم المالح-  

(5)
- دار الجامعة الجديدة، األزاريطة. جودة التعليم اإللكتروني رؤية معاصرة. رشيدة السيد أحمد طاهر، رضا عبد البديع السيد عطية-  

 .183ط، ص .اإلسكندرية، د
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: دور األولياء اتجاه األبناء - 3

تعتبر األسرة هً نواة المجتمع وأساسه لذا ٌترتب علٌها أدوار هامة على األطفال، 

 ال توجد فٌه الذي أطفالها وهم ٌدخلون إلى هذا العالم الرحب هتراقب بأن مطالبة فهً

تفاجئهم وهم واألفالم والكلمات التً ٌمكن أن رقابة وال قٌود فكل شًء من الصور 

ٌتصفحون المواقع أو ٌقرئون برٌدهم اإللكترونً أو ٌتبادلون المعلومات و الدردشة، 

م من خالل أن ٌكون مثال القدوة و نموذج السوي ألبنائهوبذلك ٌنبغً على الوالدٌن 

فً إكساب المعارف العلمٌة لألبناء عن  القٌام باألدوار التالٌة مسئولٌة األسرة

 األثار أبرز وأهمالتكنولوجٌا و دورها اإلٌجابً فً تقدم الفرد و المجتمع، و بٌان 

السلبٌة التً ٌمكن أن ٌقع تحت تأثٌرها الفرد و المجتمع، و ٌمكن أن ٌكون ذلك عن 

طرٌق الحوارات و المناقشات األسرٌة التً تتم بٌن األبناء و اآلباء داخل األسرة وفً 

حوار هادئ و متزن و اإلجابة فً هذا الحوار على تساؤالت األبناء و وما ٌدور فً 

(1).أذهانهم من أفكار و معلومات ومعارف سلٌمة أو غٌر سلٌمة
 

 الحماٌة من  البرامجإستخدام برامج الحماٌة الشخصٌة التً تتضمن برامج الترشٌح و

الفٌروسات و التً ٌمكن من خاللها منع الدخول للمواقع غٌر المرغوب فٌها، ومنع 

المخربٌن من التسلل إلى جهاز، و ذلك منع األبناء من اإلفصاح عن أي معلومات 

شخصٌة ٌرى األهل انه ال ٌنبغً اآلخرٌن االطالع علٌها كما إنها تساعد اآلباء على 

. تحدٌد المسموح بقضائه فً إستخدام األنترنت

ٌجب أن ٌعرف اآلباء أطفالهم بأن لٌس كل من ٌتعاملون على شبكة ذوي نواي حسنة، 

و لذلك ٌجب علٌهم أن ٌتعامل بحرس مع من ٌراسلهم أو ان ٌتحدث معهم على 

 (2) .الشبكة

 

 

                                                           
(1)

مدى إدراك الياء األمور ألدوارهم الرامية إلى تعزيز سالمة األطفال على شبكة االنترنت و درجة . رشا محمود سامي احمد  - 

 .262-261، ص 2014 مجلة العلوم التربوية، جامعة عين الشمس، العدد الغول، يناير .ممارستهم لها

(2)
 .262نفس المرجع، ص  -  
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 : العالقة بين األسرة و المدرسة- 4

ٌعتبر البٌت هو المكان األول الذي ٌحتضن الطفل بكل ما ٌتهٌأ له ومن دعم و رعاٌة، 

إال إن البٌت ال كٌف لتأهٌل الطفل و تنمٌة قدراته بكٌفٌة و السرعة المطلوبة، فاألمر 

ٌحتاج المتخصصٌن لرعاٌة الطفل و من هنا تأتً أهمٌة دور المدرسة و ما رسم لها 

من مهام وأهداف فً نقل الطفل من حٌز الذات و تمحور حولها إلى دائر أوسع من 

. العالقات اإلجتماعٌة

، و (األسرة و المدرسة )وبذلك ٌعتبر الطفل محور رئٌسً لكال المؤسستٌن التربوٌتٌن

على األولٌاء اإلحتكاك باألساتذة لمعرفة سلوكات أطفالهم و مستواهم الدراسً 

خصوصا إذا كان التلمٌذ ٌعتمد على األنترنت بنسبة كبٌرة داخل األسرة، فهنا الواجب 

على أب و األم أن ٌكون على اإلطالع التام بالمستوى الحقٌقً إلبنهم داخل القسم و 

و ال تخل مجالس اآلباء و المعلمٌن من فوائد و " فً كٌفٌة حله للواجبات المدرسٌة

: مزاٌا نوردها فً األتً

تحقٌق التعاون بٌن البٌئة و المدرسة  -  

. تقرٌب وجهات النظر فً التربٌة بٌن البٌت و المدرسة ـ  

. تبادل الخبرات بٌن األولٌاء األمور المعلمٌن ـ  

. المساهمة فً حل المشكالت السلوكٌة التً ٌعانً منها تالمٌذ ـ  

. تدعٌم و مساندة العملٌة التربوٌة ـ  

تحبب مجالس اآلباء و المعلمٌن المدرسة فً نفوس التالمٌذ و تدفعهم إلى المواظبة  ـ  

. و اإلبداع أكثر لشبكة األنترنت

تساعد مجالس اآلباء و المعلمٌن على تطوٌر و تحسٌن العمل المدرسً من خالل  ـ  

األفكار المتنوعة التً ٌطرحها البعض حتى ٌعتمد التلمٌذ على قدراته الخاصة دون 

 (1).لجوء إلى األنترنت

. بذلك فان العالقة بٌن المعلمٌن و األولٌاء ضرورٌة لتلمٌذ بالدرجة األولى

 

                                                           
(1)

 . 38، ص2012، 1عمان، ط- دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن. المدرسة و المجتمع. فرحات حسن بربخ  - 
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 :النظريات المفسرة إلدمان األنترنت- 5

 :اإلتجاه السلوكي -5-1

و هذا اإلتجاه ٌرى أن أسباب السلوك تكمن فً عملٌة التعلم وعلى سبٌل المثال بالنسبة 

للشخص الذي ٌشعر بالخجل من مقابلة أناس جدد و أقاربه فإنه ٌجد األنترنت ٌمثل له 

خٌرة السرور و الرضا و اإلرتٌاح دون الحاجة للتفاعل المباشر و وفقا إلتجاه 

السلوكً فإن الممارسة و التكرار هً التً أوجدت إدمان األنترنت فً أي عمر و فً 

. أي وقت و أي كانت الطبقة اإلجتماعٌة أو الثقافٌة للفرد

: اإلتجاه السيكودينامي -5-2

و هو ٌركز على خبرات الشخص و تعتمد تلك الخبرات على األحداث التً مرى بها 

الطفل فً مرحلة الطفولة و أثرت فٌه و على سماته الشخصٌة و بالتالً ٌصبح رضى 

إلدمان األنترنت و نجد هذا التفسٌر ٌهتم بالشخص و بالنشاط أو السلوك و ٌرى 

duran   أن مجهولٌة التعامالت اإللكترونٌة تعد عامل ٌبرز إدمان 2003سنة 

األنترنت و ٌقدم محٌط إفتراضً بحٌث ٌرى هذا اإلتجاه أن إدمان األنترنت هو 

إستجابة هروبه من اإلحباطات و للرغبة فً الحصول على لذة بدٌلة مباشرة لتحقٌق 

 .األشٌاء

 :تجاه اإلجتماعي الثقافي إ-5-3

ضطراب نفسً إال عندما ٌنظر إلٌه إو ٌرى األنصار هذا اإلتجاه انه ال ٌمكن فهم أي 

فً إطار البٌئة الثقافٌة بحٌث ٌرون بأن المجتمع هو السبب فً السلوك األسري فما 

لوك الشاذ و الغرٌب سر أفرادها على اإلنغماس فً البٌجذب فً  المجتمعات الٌوم ٌج

للتكٌف مع المعاٌٌر وعادات المجتمع و ٌرى أصحاب اإلتجاه الثقافً و اإلجتماعً أنه 

البد أن ندرس المحٌط اإلجتماعً إذا أردنا أن نفهم السلوك األسري لدى األفراد لهذا 

ركزت تفسٌر أنهم على البناء األسري و التفاعل األسري و التواصل و الضغوط 

 (1).اإلجتماعٌة و الطبقات اإلجتماعٌة

 

                                                           
(1)

 .280- 279المرجع السابق،  ص . حسين كامل سلمى -   
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 :اإلتجاه المعرفي -5-4

ٌركز هذا اإلتجاه على العملٌات المعرفٌة مثل اإلنتباه و التذكر و حل المشكالت 

 إلٌس كمؤثرات و محددات هامة للسلوك و أسباب محتملة للسلوك المرضً، إذا ٌرى

eLLIS" أن اإلضطرابات النفسٌة ناتجة عن العدٌد من مشكالت المعرفٌة مثل

اإلفتراضات و اإلتجاهات غٌر الكٌفٌة و األفكار المختلطة و المضطربة و التفكٌر 

". الغٌر المنطقً

 :اإلتجاه التكاملي- 5-5

شخصٌة  )ٌرى أنصار هذا اإلتجاه ا ن إدمان األنترنت نتٌجة لعدة عوامل مهٌأة

 )تجعل لدٌه اإلستعداد اإلصابة بهذه اإلضطرابات (جتماعٌة، بٌئٌةإنفعالٌة، إ

ن الذكور ٌلجئون إلى النترنت إو وفقا لهذا اإلتجاه ف (اإلستهدار بالمرض- اإلستعداد

(1)للحصول على الشعور
بالقرة و المكانة و السٌطرة و المتعة فٌما نجد اإلناث أكثر  

دخوال لمواقع الشاة أو الدردشة إلشباع حاجات الحب و للمشاركة اإلجتماعٌة و 

المعرفة و لقد أشارت نتائج دراسة هذا اإلتجاه أن من مدمن األنترنت لهم تارٌخ سابق 

فً المعاناة من القلق و اإلكتئاب و أشكال اإلدمان األخرى فضال عمن ٌعانً من 

ضغوط فً حٌاته سواء كانت شخصٌة أو أسرٌة أو مهنٌة، دراسٌة ٌكون أكثر فرصة 

.أن ٌقع فرٌسة اإلدمان بكافة أضراره
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 .282- 281نفس المرجع، -  

 
(2)

 .282نفس المرجع، ص -  
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: ةـــخالص

 وٌعد من أسالٌب تعلٌم فً إٌصال ٌعتبر التعلٌم اإللكترونً داخل األسرة مفٌد للتلمٌذ 

 و ذلك من خالل شبكة األنترنت التً غزت تقرٌبا كل األسر، بحٌث المعلومة للمتعلم،

إنها وسٌلة مساعدة له فً مراجعته دروسه و نوعٌة الدروس التً تقدمها تجعلها 

وسٌلة تجذب التلمٌذ بكل سهولة باإلضافة إلى سرعة الوصول إلى المعلومة، و ذكرنا 

فً هذا العدد دور األولٌاء داخل األسرة و أهمٌة المراقبة و المتابعة والنصح حتى 

ٌستخدمها بالطرٌقة الصحٌحة خصوصا إن تالمٌذ المرحلة المتوسطة هم فً مرحلة 

حساسة و التً هً مرحلة المراهقة لهذا إرتكزنا على دور الوالدٌن إتجاه اإلبن ألن 

إنعدام هذا ٌؤدي به إلى اإلدمان على هذه الوسٌلة، و لذلك ذكرنا أهم النظرٌات التً 

.           ذكرت و تطرأت إلى أهم األسباب التً تؤدي به إلى اإلدمان لهذه الشبكة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 البــــاب الثــــاني 
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 :تمهٌد

 ٌضم عملنا المٌدانً ثالث محاور رئٌسٌة، ٌتمثل المحور األول فً إستخدام التلمٌذ 

لؤلنترنت والمحور الثانً األنترنت و المدرسة والمحور الثالث األنترنت و األسرة، 

وضم كل محور أسئلة خاصة به من أجل طرحها على المبحوثٌن، وبعد اإلنتهاء قمنا 

بإستخراج المؤشرات من كل مقابلة حتى نقوم بالتحلٌل الخاص بها، وساعدتنا هذه 

الخطوة بجمع المؤشرات المتكررة فً كل المقابالت و قمنا بتحلٌلها من أجل إستخراج 

. نتائج البحث و إعطاء إستنتاج عام للموضوع
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: عرض وتحلٌل المقابالت:أوال 

:  المقابلة األولى

أنثى  :الجنس 

 13: السن 

العبارات الدالة           المؤشرات               المحاور   

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ 

اإلعتماد على األنترنت فً إستخراج - 

 .المعلومات

 

 

 

العلوم الطبٌعٌة كٌعطٌنً 

projet  ٌستخدم األنترنت باش

نخرج مفاهٌم و المراجع 

دائما مرجع تاعً من 

. األنترنت

.   سهولة إستخدام شبكة األنترنت-

 

ألنها توفر لنا كل شًء و 

. بسهولة

ألنها توفر لنا كل شًء و . توفر األنترنت معطٌات الزمة- 

.  بسهولة

سهولة إستعمال األنترنت مقارنة - 

.  بوسائل أخرى

مٌزتها أنها سرٌعة و ال 

نحتاج إلى البحث مثل كتب 

نذهب و نبحث عنها و لكن 

فً األنترنت ٌكتبها و تأتٌنا 

. مباشرة

تساعد األنترنت فً زٌارة المستوى - 

. الدراسً

نعم، إستخدامً لؤلنترنت 

. ٌزٌد من مستوى الدراسً

 

 

 

أهمٌة المراقبة الوالدٌة لطفل داخل - 

 .األسرة عن إستخدامه لؤلنترنت

 

ٌراقبونً واش رانً ندٌر و 

ال باش منلعبش العاب 

خطٌرة و ال نشوف فٌدٌوات 
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األنترنت و 

األسرة  

. محرمة

عدم اإلعتماد على األنترنت فقط فً - 

. حل الواجبات المدرسٌة

نعم، ألنه باه نخدم راسً و 

منتكلش عن وسٌلة وحدة و 

. التً هً األنترنت

 

  من خالل تصرٌحات المبحوثة حول إستخدامها لؤلنترنت أنها سهلة و سرٌعة عند 

إستخراج أي معلومة مقارنة بالوسائل األخرى كالكتب التً تأخذ وقت، وهذا ما 

 .جعلتها تعتمد على األنترنت بالدرجة األولى

كما أنها تساعد على زٌادة المستوى الدراسً من خالل التصفح و البحث عن 

المعلومات التً تحتاجها فً الدراسة، وٌعتمد التلمٌذ كذلك على نفسه من أجل حل 

الواجبات المدرسٌة و فهم الدروس أٌضا لذلك هً وسٌلة مكملة و مساعدة من أجل 

علٌه أن ٌخدم راسه و  "تطوٌر قدرات التلمٌذ و هذا ما صرحت به عندما ذكرت

 ."مٌتكلش على حاجة وحدة

و من تحلٌلنا أٌضا ألقوال التلمٌذة إعتبرت أن مراقبة الوالدٌن ألبنائهم عند استخدامهم 

لؤلنترنت حٌن ٌستعملنوها فً ما ٌفٌد دراستهم ٌعود باإلٌجاب علٌهم، و أٌضا عندما 

ٌدرك الطفل بأنه مراقب داخل األسرة فهذا األمر ال ٌجعله أبدا ٌستخدم األنترنت 

ٌراقبونً واش رانً ندٌر باش  :"بطرٌقة سلبٌة مؤكدٌن ذلك من تصرٌحات التلمٌذة

". منلعبش ألعاب خطٌرة و ال نشوف فٌدٌوهات محرمة
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: المقابلة الثانٌة 

أنثى :سالجن

 13:السن

العبارات الدالة المؤشرات المحاور 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت عند 

التلمٌذ 

وعً التلمٌذ بأن األنترنت فٌها - 

 .اإلٌجابٌات و السلبٌات

لٌق تستغل فً حاجة إلً تفٌدك 

ألنوا إذا استغلٌتها فً حاجة 

مشً ملٌحة عند ربً تتحاسبً 

منالً والو فً الدنٌا لٌق 

نستعملوها فً الحاجة ملٌحة وال 

 .راح دور علٌك

ال ٌشجع أستاذ فً إستخدام - 

. األنترنت

ال مٌطلبناش األستاذ فً إستخدام 

. األنترنت

ٌكون إستخدام األنترنت عند - 

. الضرورة فقط

ال ال مشً بزاف شوٌة قلٌال، 

زعما شوٌة إستفسرات و أشٌاء 

. مفهمتهاش فقط شوٌة

 

 

 

 

 

 

 

األنترنت و 

األسرة 

تعتبر الثقة من بٌن األسباب التً - 

. تمنع األولٌاء من مراقبة أوالدهم

 و confianceدٌرٌن فٌا 

ٌعرفونً أن قرٌتً نفضل على 

كل حاجة و ٌقولولً آٌة أنتً 

رانى دٌرٌن فٌك                    

confiance كبٌر بزاف زعما 

من راقبوك ما والو رانً 

عارفٌن و أنا منخٌبش ضن 

. والدٌا و عاٌلتً فٌا



 الفصل الرابع                                                     عرض نتائج البحث ومناقشتها

 

36 
 

إستخدام مواقع التواصل - 

اإلجتماعً للحصول على 

. المعلومات

نستخدم الفاٌسبوك تع أختً و 

. نخدم به هكا سؤال

 

من خالل أقوال التلمٌذة نجد تصوراتها تتمثل بأن األنترنت لها دور كبٌر فً زٌادة 

الفهم و ذلك من خالل الحصول على المكتسبات و المعلومات أكثر فً أي مادة 

تدرسها، و خصوصا المواد الدراسٌة التً تجد فٌها صعوبة أكثر فً الفهم كما ذكرت 

المبحوثة كالفٌزٌاء و الرٌاضٌات و هذا ٌعنً أن النقائص الموجودة عند التلمٌذ ٌبحث 

عن معالجتها فً شبكة األنترنت ألنها تتمٌز بالكم الهائل من المعلومات فً أي مجال 

من المجاالت المختلفة لذلك هً كشبكة عالمٌة فٌها اإلٌجابٌات كما فٌها السلبٌات لهذا 

هً سالح ذو حدٌن و هذا على حسب المستخدم التلمٌذ فإذا كان إستخدامه حول ما 

              ":ٌفٌده و ٌنفعه فسٌعود علٌه إٌجابا و العكس صحٌح وهذا ما صرحت به المبحوثة

لٌق تستغل فً حاجة إلً تفٌدك و إذا استعملناها فً حاجة مشً ملٌحة عدي دور 

و هنا ٌأتً دور األسرة باعتبارها المؤسسة التربوٌة األولى فً اإلهتمام بالطفل " علٌك

بالدرجة األولى و معرفة ما ٌبحث عنه فً هذه الشبكة، و هل ٌستخدمها بطرٌقة 

سلٌمة ألن عامل الثقة إتجاه األبناء ال ٌكفً لمراعاة سلوك األبناء، فالمبحوثة األولى 

مراقبة من طرف الوالدٌن أما المبحوثة الثانٌة فلٌست مراقبة و هذا نتٌجة الثقة من 

األولٌاء  و خصوصا عندما ذكرت أنها تستخدم الفاٌسبوك من أجل الدراسة، و بذلك 

ٌجب أن ٌبقى الحذر دائما موجود و المراقبة موجودة لضمان أمان األبناء ألنهم 

. مازالوا فً سن صعبة و التً هً سن المراقبة
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: المقابلة الثالثة

أنثى  :الجنس  

  12:  السن

العبارات الدالة         المؤشرات     المحاور    

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

. عند التلمٌذ

 

 

 

 

عامل الوقت هو الذي ٌجذب - 

التلمٌذ فً إستخدام األنترنت 

. بالدرجة األولى

نعم، ألنها حاجة سهلة و خفٌفة و 

تربحً فٌها الوقت و هً حاجة 

. زعما

تساعد األنترنت التلمٌذ فً - 

. ستخراج المعلومات عند الحاجة

نعم، نستخدمها كنكون مستحقتها 

. لٌق نستخدمها

اإلعتماد على األنترنت فً المواد - 

. األقل فهما للتلمٌذ

إستخدام األنترنت عندي فً 

رٌاضٌات و فرنسٌة هذو الً نخدم 

. فٌها بزاف

سرعة إٌجاد متطلبات التلمٌذ - 

. مقارنة بالكتب

مٌزة األنترنت أنها سرٌعة نصٌبها 

 نصٌب difoiبلخف كتاب كاٌن 

 األنترنت تصٌبها فً maisغالً 

. دقٌقتك

تعتبر األنترنت أفضل الوسائل  - 

. المتاحة فً عصرنا الحالً

 

 

األنترنت هً الوسٌلة تبانلً أفضل 

. من الكتاب

 

 

 

األنترنت و 

ٌكون التلمٌذ حذرا فً إستخدام - 

األنترنت عندما تكون المراقبة 

 .الوالدٌة

ٌشوفونً فً واش رانً باش 

ٌعرفونً مندخلش لمواقع التواصل 

. اإلجتماعً

نعم، ٌقولولً ما تعتمدٌش علٌها اإلرشاد و النصح داخل األسرة - 
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إتجاه الطفل ٌقلل من إستخدامه  األسرة 

. لؤلنترنت

إعتمد على راسك و على ما 

عطاك ربً زعما إعتمد على 

روحك أنتً وشوفً قدراتك أنتً 

. شغدي طٌقً دٌري بهم

 

نالحظ من خالل تصرٌحات المبحوثة حول إستحدامها لؤلنترنت أنها ال تتطلب الكثٌر 

من الوقت عند الحصول على المعلومة كما نحتاجها عند الضرورة، بحٌث ٌلجأ إلٌها 

التلمٌذ عندما ال ٌجد أي طرٌقة أخرى للبحث عن ما ٌرٌده و خصوص فً قلة 

استخدام :" استٌعابه لبعض المواد الدراسٌة و فهمه لها مثل ما ذكرت المبحوثة

". األنترنت عندي فً رٌاضٌات و الفرنسٌة هذوا لً نخدم فٌها بزاف

و مٌزتها األساسٌة أنها سرٌعة فً إستخراج المعلومة للتلمٌذ مقارنة بالكتب لهذا فهً 

تعتبر أفضل الوسائل المتاحة فً عصرنا الحالً و ذلك من خالل المعلومات الهائلة و 

التً ال تعد و ال تحصى فً مختلف المجاالت و من بٌنها المجال التربوي و التعلٌمً 

ٌستفد منه التلمٌذ من خالل التصفح فً هذه الشبكة، و ٌبقى على الوالدٌن سوى متابعة 

هذا الطفل و عدم إهماله بسبب إنها فضاء واسع فٌه اإلٌجابٌات و السلبٌات على حد 

سواء، ومن خالل المقابلتٌن فنجد بأن المراقبة و النصح و اإلرشاد دور فعال فً 

. تعدٌل سلوكات األطفال داخل األسرة
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:  المقابلة الرابعة

أنثى  : الجنس

  13: السن

العبارات الدالة           المؤشرات              المحاور    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

اإلتجاه ناتج عن تجربة مالحظة - 

. فً الوسط األسري

أنا ضد إستخدام األنترنت لخطرش 

بزاف ناس مطاقوش ٌنوضوا منو، 

أنا وحدى من ناس عندي خالً 

عندو فاٌسبوك من كثرة راه الهً 

به هو باكل و ٌشوف فً فاٌسبوك 

ٌتعشى و ٌشوف فً فاٌسبوك 

حٌاتو ضروك راهً غٌر فاٌسبوك 

مشً راه ٌطٌق ٌتخلى علٌه راه 

. عنصر من حٌاته

بذل جهد نفسً أكثر من إستخدام - 

. األنترنت

إستخدام األنترنت ال ٌزٌد من 

مستواي الدراسً بل أبذل جهدي 

. بنفسً

اإلعتماد على األنترنت كمساعد - 

. أول فً تحضٌر الدروس

حالٌا أستخدمها لكن لٌس بكثرة 

أستخدمها فً مادة اللغة العربٌة 

تحضٌر نصوص و ال هكا 

نصوص فقط بصح تمارٌن 

ٌعطٌهنا أساتذة نحلهم روحً أنا 

 .روحً، وحدي

تعتبر المطبوعات وسٌلة متعبة - 

. للحصول على المعلومة

األنترنت متستغرقش وقت مشً 

كما المطبوعات تشري و ال 



 الفصل الرابع                                                     عرض نتائج البحث ومناقشتها

 

40 
 

تخرجً و ال تخرجً و ال تعاودي 

. ترجعً

 

األنترنت و 

األسرة  

إستعمال أنترنت الغٌر من أجل - 

. إغتنام الفرصة و إستخدامها

أنا خالتً عندها تلفونها من تكون 

نستعمل  partagéتم و خالً ٌكون 

األنترنت عندها من متكونش فً 

. دار منستعملوهاش

نصٌحة الوالدٌن تكون نافعة - 

. إتجاه األبناء

نعم، من نقول لماما باغً نقول 

لخالً ٌعطٌنً األنترنت تقولً 

حنى كٌقرٌنى بكري مكانش 

. األنترنت حنى قرٌنى

 

من تصرٌحات المبحوثة نجد أن كثرة إستعمال األنترنت ٌؤدي بالشخص إلى اإلدمان  

بأنو بزاف مطاقوش ٌنوضو منها و من بٌنهم خالها التً :" بها كلٌا كما صرحت

وبذلك فاإلدمان علٌها ٌؤثر سلبا على الحٌاة الٌومٌة لدى " ٌستعملها و هو ٌأكل

.  الشخص من خالل اإلستخدام الكثٌر لها فً كل و قت

أما من ناحٌة إستخدامها فً الدراسة فذكرت المبحوثة أنها تعتمد على نفسها و تبذل 

جهد فً أغلب األوقات، و هذا ما ٌدل أن األنترنت وسٌلة متاحة عند الحاجة فقط، 

كتحضٌر درس معٌن و هذا ألنها وسٌلة سرٌعة فً إعطائنا المعلومات التً نرٌد و 

فً وقت قٌاسً جدا و بهذا فتصرٌحات هذه المبحوثة متشابهة مع المبحوثٌن السابقٌن 

فً عدم اإلتكال على األنترنت فقط بل اإلعتماد على النفس أٌضا فً حل الواجبات 

. المدرسٌة

اإلعتماد على على كما ذكرت المبحوثة أن عدم توفٌر األنترنت ٌؤدي بالضرورة 

لكن تستغل الفرصة فً إستخدامها عند حضور أحد األقارب عن طرٌق سالنفس و 
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partagé وهنا ٌبقى دور األولٌاء فً ترك أوالدهم ٌستخدمون األنترنت مع متابعتهم ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دون إنقطاع لها
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 : المقابلة الخامسة 

انثى  : الجنس

 13:السن

العبارات الدالة            المؤشرات              المحاور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ 

 

 

 

 

 

 

تعتبر األنترنت فرصة للعدٌد من - 

. التالمٌذ لزٌادة المعرفة

نعم، ألن فً أوقات الفراغ 

كقراءة الكتب ألننً فً صدد 

مشاركة فً مسابقة تحدي 

عربً أقرأ منه الكتب و بعض 

. األلعاب المسلٌة

التلمٌذ على معرفة كاملة بأن - 

. األنترنت لها إٌجابٌات و سلبٌات

األنترنت ممكن أن تكون 

ضارة  وممكن أن تكون 

نافعة، تكن فً صدد لعبة 

حوت األزرق و ما شبه ذلك، 

هذا جهة سلبٌة أما الجهة 

اإلٌجابٌة فكما قلت لكً قراءة 

. الكتب و أتعلم

اإلعتماد على األنترنت ٌنعكس سلبا - 

. على التلمٌذ

إستخدام األنترنت فً حل 

واجباتهم ألنهم ال ٌستطٌعون 

. استخدام عقولهم

إستخدام األنترنت فً أشٌاء غٌر - 

. التعلٌم

مضرة للذٌن ال ٌحسنون 

. إستعمالها

اإلعتماد على النفس فً حل - 

. الواجبات ٌقلل من إستخدام األنترنت

أتكل على نفسً فً حل 

. تمارٌنً
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األنترنت و 

األسرة   

توفر األنترنت فقط داخل األسرة - 

ٌؤدي بالضرورة  إلى إستخدامها دون 

. الوسائل األخرى

نعم، أفضل األنترنت ألن 

ممكن ال ٌوجد فً المنزل 

أشٌاء توجد فً األنترنت و 

لٌس لدي أشٌاء و هً 

.  موجودة

اإلستخدام الكثٌر لؤلنترنت داخل - 

. األسرة سببه إهمال الوالدٌن

نستخدم األنترنت فً الٌوم 

ممكن نصف الٌوم مثال من 

الثامنة صباحا إلى الثانٌة 

. عشر

 

 أن األنترنت تساعدها فً مؤل فراغها كمطالعة الكتب و الترفٌه 5ترى المبحوثة رقم  

علٌها من خالل األلعاب المسلٌة المتواجدة فٌها، و بذلك فإن األنترنت على حسب 

أقوالها أنها تساعد التلمٌذ فً إستغالل و قته فً شًء ٌحبه، و هذا ما توضحه فً 

نعم، ألن ربما فً أوقات الفراغ كقراء الكتب ألننً فً صدد مشاركة  :"العبارة التالٌة

، و لكن عندما تقوم "فً مسابقة تحدي عربً أقرا منه الكتب و بعض األلعاب المسلٌة

بمراجعة دروسها، و حل واجباتها فال تعتمد علٌها بل على قدراتها الخاصة فً الفهم، 

و من حٌث تفضٌلها لؤلنترنت ألنها لم تجد وسائل أخرى متوفرة فً المنزل و هذا ما 

أفضل األنترنت فً األسرة ٌؤدي بالضرورة إلى إستخدامها و لكن اإلعتماد :" توضحه

ٌستخدمونها ألنهم ال ٌستعملون عقولهم :" علٌها بكثرة ٌؤثر سلبا كما صرحت المبحوثة

فً حل الواجبات المدرسٌة، لذلك ٌجب على األولٌاء تنظم وقت محدد ٌستخدم فٌه 

األبناء األنترنت حتى ال تؤثر على عقولهم و ٌصبحون جامدٌن على التفكٌر فً 

دراستهم مع المراقبة حتى ٌستخدمونها فً األشٌاء غٌر التعلٌم و هذا لكً ال تلهٌهم 

عن دراستهم، بحٌث ذكرت المبحوثة بأنها مضرة للذٌن ٌسؤون إستعما 
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: المقابلة السادسة

ذكر  : الجنس

 13: السن

العبارات الدالة            المؤشرات               المحاور   

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

وسٌلة األنترنت متعددة - 

. اإلستخدامات

األنترنت تعاونك فً الدروس التً 

أحتاجها، تهدر مع صحابك، و ال 

. أي حاجة مفٌدةpage تانً داٌري

تعتبر الكتب أحسن وسٌلة مفٌدة - 

. لدراسة

ألن الكتب تفٌدك بصح األنترنت 

. تضٌع الوقت

تعود أثار األنترنت للتلمٌذ على - 

. حسب إستخدامه لها

ملٌحة فً  ملٌحة مشً ملٌحة،

دروس، و كاٌن ٌستعملونها بكثرة 

فً فاٌسبوك و تضٌع الوقت فً 

. باطل

إستخدام األنترنت فً اشٌاء غٌر  - 

الدراسة ٌقلل من المستوى 

. الدراسً

إذا كنت تستخدمها فً الدروس 

ٌزٌد مستوى و إذا لم تستخدمها 

فً دروس و تستخدمها فً 

األلعاب فال تزٌد فً المستوى 

. الدراسً

 

األنترنت و 

األسرة  

إحساس التلمٌذ بمراقبة الوالدٌن - 

.  له

نعم، تشوفنً إال كنت نلعب ألعاب 

بزاف و تشوفنً إال كنت 

. أستخدمها فً القراءة

إرشاد أولٌاء التالمٌذ فً اإلعتماد - 

. على النفس فً الدراسة 

تقولً اتكل على نفسك و تقولً 

 ألن biéameأٌضا عند اجتٌازك 

. األنترنت ال تكون موجودة معك
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ٌرى التلمٌذ أن األنترنت وسٌلة متعددة اإلستخدامات و أن مواقع التواصل اإلجتماعً  

لها منحة إٌجابً ٌساعد فً تحضٌر و زٌادة الفهم لدروس و اإلجابة عن األسئلة و هذا 

من خالل الصفحات التً توفرها هذه المواقع الخاصة بالتعلٌم فقط و هذا ما تصوره 

االنترنت تساعدك فً الدروس التً تحتاجها، و تتكلم مع اصدقاءك و ٌوجد  :"فً قوله

pageكما أنه ٌفضل الكتب من ناحٌة أنها أحسن وسٌلة للدراسة فً " أي حاجة مفٌدة ،

و بذلك فإن " أن الكتب تفٌدك و لكن األنترنت تضٌع الوقت:" األنترنت و هذا ما بٌنه

المبحوث على وعً و إدراك تام لفائدة و أهمٌة الكتاب فً المشوار المدرسً، فأثاره 

و تعود دائما باإلٌجاب أما األنترنت فٌكون تأثٌرها حسب إستخدامه لها و ٌعود 

ملٌحة مشً ملٌحة، و ٌوجد من ٌستعملونها :" باإلٌجاب أو السلب بحٌث قال التلمٌذ

 .بكثرة فً فاٌسبوك و ٌضٌع الوقت بدون فائدة

و نذكر أٌضا أن إستخدام األلعاب اإللكترونٌة فً وقت الدراسة ٌضعف من قدرات 

إذا كان استخدام األلعاب فً :" التلمٌذ و ٌؤثر علٌه سلبا على حسب رأي المبحوث

، و هذا المبحوث ٌرى أن دور الوالدٌن فً "الدروس فال ٌزٌد من المستوى الدراسً

منعه من اللعب فً هذه األلعاب االلكترونٌة و تذكٌره بمراجعة دروسه ٌساعده فً 

و " تحسٌن المستوى ألن اإلهتمام و العناٌة أمران أساسٌان لكً ال ٌضٌع هذا التلمٌذ

، فدور األسرة فً رعاٌة األوالد (1)بذلك نفهم نفسٌة األوالد و زرع  الثقة فً نفوسهم

هو أقوى دعائم المجتمع تأثٌرا فً تكوٌن شخصٌة األبناء و توجٌه سلوكٌهم و إعدادهم 

 (2)".للمستقبل

 

 

 

 

                                                           
(1)

. 58المرجع السابق، ص . فرحان حسن بربخ- 

(2)
 .59نفس المرجع، ص - 
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المقابلة السابعة 

 ذكر : الجنس

 15: السن

      العبارات الدالة        المؤشرات  المحاور   

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

 

 

إستخدام األنترنت بكثرة ٌؤثر - 

. على التحصٌل الدراسً

أنا معٌد السنة و تحصٌلً الدراسً 

،كماأننً أستخدم األنترنت 10.59

 ساعات آو 6فً اللٌل و أستخدمها 

.  ساعات فً الٌوم7

أستخدام وسائل اإلتصال بكثرة - 

. ٌمنعه من اإلهتمام بالدراسة

استعمل االنترنت فً المسنجر، 

فاٌسبوك، انستغرام، ٌوتٌوب، 

 .قوقل، جماٌل

تعتبر األنترنت وسٌلة ممتعة من - 

. خالل ما تتمٌز به من ترفٌه

األنترنت أداة ترفٌه نستعملها فً 

مواقع التواصل اإلجتماعً و 

عندما أخرج من الدراسة و أرتاح 

. أستعملها فً اللٌل

 

 

 

األنترنت و 

األسرة  

عدم المراقبة التامة للوالدٌن ٌتٌح - 

. للتلمٌذ الحرٌة التامة فً التصرف

ال مٌراقبونٌش عندي تلٌفون و 

عندي غرفة خاصة و نقلهم رانً 

. نتفرج فً ٌوتٌوب

إهمال الوالدٌن البنهم ٌؤدي إلى ى- 

. تدهور فً الدراسة

ال ٌنصحونً أولٌاء بعدم اإلتكال 

على االنترنت فً حل الواجبات 

. المدرسٌة
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نالحظ من خالل تصورات المبحوث أن اإلستخدام الكثٌر لؤلنترنت و فً معظم 

أنا :" األوقات ٌمنعه بالضرورة من متابعة الدروس و اإلهتمام بها و هذا ما ذكره

 ساعات فً الٌوم و أستعمل أٌضا المسنجر، الفاٌسبوك، 7 ساعات أو 6أستعمل 

 هذا 10.59أنستغرام، ٌوتٌوب،قوقل، جماٌل و كنت معٌد السنة و تحصلً الدراسً 

ٌوضح تأثٌره الكبٌر بها فهو ٌنظر إلٌها من ناحٌة الترفٌه و الدردشة مع أصدقاء 

و ما " عندما أخرج من الدراسة و أرتاح أستعملها فً اللٌل:" كثٌرا، من حٌث ذكر

ٌزٌد األمر سوءا عدم المراقبة التامة للوالدٌن و إحساسه بالحرٌة التامة و هذا ما 

و اإلنعدام التام فً المراقبة " ال مٌراقبونٌش عندي تلفون و عندي غرفة خاصة:" بٌنه

لهذا التلمٌذ خالل إستخدامه لؤلنترنت ٌجعله هذا األخٌر ٌستعملها بكثرة و ٌدمن علٌها 

 .و هذا ظاهر من خالل مستواه الدراسً المتدنً
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 : المقابلة الثامنة 

ذكر  : الجنس

 13: السن

العبارات الدالة            المؤشرات               المحاور   

 

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

قلة إستٌعاب تلمٌذ الدرس عند - 

األستاذ ٌؤدي برجوعه إلى 

. االنترنت

أستعمل األنترنت فً حل 

الواجبات عندما ال أفهم الدرس 

. عند األستاذ

تتمٌز األنترنت بكثرة المعلومات - 

التً ٌجعلها المصدر األساسً فً 

. مساعدة التلمٌذ فً مجال التعلٌم

فً الحقٌقة أنا مع إستخدامها ألنها 

. مفٌدة فً العلم

ال ٌشجع األستاذ فً إستخدام - 

. التلمٌذ لؤلنترنت

ال بالعكس فاألستاذ ٌنهٌنً عن 

إستخدام األنترنت و ٌطالبنً بحل 

الواجبات المدرسٌة بنفسً و أن 

أفهم الدروس بنفسً و ال أستعمل 

. األنترنت

 

 

 

 

األنترنت و 

األسرة  

التنشئة السلٌمة للتلمٌذ داخل - 

األسرة تجعله حذر فً سلوكاته 

سواء عند إستخدام األنترنت أو 

. غٌرها

ٌعتبر أبً هو ركٌزة المنزل و 

ٌساعدونً فً دروسً و 

ٌنصحونً بعدم اإلعتماد على 

األنترنت فً حل الواجبات 

. المدرسٌة

اإلستخدام القلٌل لؤلنترنت داخل - 

األسرة سببه اإلرشاد و التوعٌة من 

. طرف الوالدٌن

ٌنصحونً والداي بعدم اإلتكال 

على األنترنت فً حل الواجبات 

المدرسٌة بل بمساعدة أبً و 

. 19.15معدلً 
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من خالل تصرٌحات التلمٌذ نالحظ أنه ٌركز على األنترنت عندما ال ٌفهم الدروس و 

ال ٌطلب من األستاذ بمساعدته مؤكد ذلك بصالح العبارة أستعمل األنترنت فً حل 

برغم أن األستاذ الذي ٌدرسهم ٌنصحهم " عندما ال أفهم الدرس عند األستاذ "الواجبات

بعدم اإلعتماد على شبكة األنترنت، و بذلك فهو ٌقوم بدوره من ناحٌة النصح و 

اإلرشاد و رغم ذلك فهذا التلمٌذ ٌعتمد علٌها عند حاجة ألي شًء ٌخص التعلٌم و هذا 

ال بلعكس فاألستاذ ٌنهٌنً عن إستخدام األنترنت و ٌطالبونً بحل الواجبات " 

 ."المدرسٌة بنفسً و أن أفهم الدروس بنفسً و ال أستعمل األنترنت

 و ذلك ألنه ٌعتمد علٌها 19.15لكن هذا التلمٌذ نتائجه ممتازة ألنه تحصل على معدل 

فً ما ٌفٌده و ٌفٌد دراسته و هذا راجع إلى اإلهتمام و النصح من طرف األستاذ و 

كذلك األب الذي ٌعتبره ركٌزة المنزل، و من خالل أقوال هذا التلمٌذ نالحظ مدى 

تعلق هذا اإلبن بوالدٌه و اهتمام هذا الوالد به كثٌرا فً دروسه و هذا جد ظاهر من 

أنه ٌساعدونً فً دروسً و " خالل نتائجه الممتازة، بحٌث ذكر التلمٌذ فً أقواله

ٌنصحونً بعدم اإلعتماد على األنترنت فً حل الواجبات المدرسٌة و أنا أستخدمها فً 

". الجانب اإلٌجابً

بحٌث ٌعتبر التفاعل اإلٌجابً بٌن أفراد األسرة المبنً على المحبة و إشباع " 

الحاجات األساسٌة و الثانوٌة أمرا ضرورٌة لتوفٌر التماسك داخل األسرة عن طرٌق 

تعزٌز العالقات بٌن أفرادها و ٌتم هذا التفاعل فً مختلف المجاالت الروحٌة و 

(1)".الوجدانٌة و اإلجتماعٌة و الفكرٌة و الترفٌهٌة
 

 

 

 

                                                           
رسالة . أثر إستخدام األنترنت على العالقات األسرٌة بٌن أفراد األسرة السعودٌة فً محافظة جدة. إلهام بن فرٌح بن سعٌدي-  (1)

. 51، ص 2004مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماستر فً اإلقتصاد المنزلً، تخصص السكن و إدارة المنزل، 
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 :المقابلة التاسعة

أنثى : الجنس

 13: السن

العبارات الدالة           المؤشرات               المحاور   

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

إستخدام األنترنت فً الترفٌه و - 

. كل ما ٌجذب التلمٌذ

أشاهد مسلسالت و اإلٌنٌمً و 

نتفرج أفالم كورٌة و رسوم 

. متحركة

تعتبر المواقع الدراسٌة متواجدة - 

عبر األنترنت مهمة فً مراجعة 

. الدروس

هناك مواقع للدراسة كموقع دراسة 

جزاٌر و موقع طاسٌلً و ٌفٌدونً 

فً تحضٌر الدروس و كما ٌقدم 

. لً معلومات

 ٌؤدي اإلستخدام الكثٌر لؤلنترنت -

إلى إضعاف الوازع الدٌنً عند 

. التلمٌذ

عندما كنت مدمنة على األنترنت 

. إٌمانً ضعاف

 

 

 

األنترنت و 

األسرة  

إستخدام أجهزة أحد الوالدٌن من - 

أجل األنترنت مع المراقبة و 

. المتابعة

أستخدم هاتف أمً و تمنعونً من 

إستخدام مواقع التواصل 

االجتماعً فأمً تراقبونً و 

. تخاف علٌا

 النصٌحة من طرف الوالدٌن -

. تساعد فً أن ٌعتمد على نفسه

ٌنصحونً والدي بعدم اإلتكال 

على األنترنت و اإلتكال على 

. نفسً

نالحظ من خالل تصورات هذه التلمٌذة أن شبكة األنترنت تعتبر وسٌلة ممتعة و 

مسلٌة ألنها تتوفر على كل أنواع الترفٌه المحببة عندها و تشبع رغباتها، و هذا ما 

، "أشاهد المسلسالت و اإلٌنٌمً و تتفرج فً األفالم كورٌة و رسوم المتحركة" قالت
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 عندما كانت تستخدم األنترنت كثٌرا أثر على إٌمانها، أي حسب أقرتو لكن 

تصوراتها فإن اإلستعمال الكثٌر لها ٌؤثر سلبا على العبادة و ٌضعف من الوازع 

". بأننً كنت مدمنة على األنترنت و إٌمانً ضعاف" رالدٌنً بحٌث ذك

أما من ناحٌة الدراسة فإعتبرت أن المواقع المتواجدة عبر األنترنت و الخاصة 

بالدراسة مفٌدة من ناحٌة جمع المعلومات فً أي مادة من المواد الدراسٌة المقررة، و 

على حسب نظرة هذه التلمٌذة فإن شبكة األنترنت تتٌح مواقع متنوعة تساعد التلمٌذ فً 

مواقع للدراسة كما مواقع الجزاٌر و مواقع "تحضٌر الدروس بحٌث ذكرت أن هناك 

". الطاسٌلً و ٌفٌدنً فً تحضٌر دروسً و كما ٌقدم لً المعلومات

أما من جانب األسرة، فالحظنا من خالل أقوالها أن األم على الرغم انها ال تمانع 

إعطاء جهازها الخاص ألبنائها إال أنها حرٌصة كل الحرص على مراقبة و متابعة 

أستخدم هاتف أمً و تمنعونً من إستخدام مواقع " صارمة فً ما ٌفعلون بحٌث قالت

". التواصل اإلجتماعً فأمً تراقبونً و تخاف علٌا

كما ذكرت أنها تنصحوها أن تعتمد على نفسها فً الدراسة و اإلبتعاد عن األنترنت، 

فرغم أن والدها ٌسمحانً لها بإستخدام األنترنت إال أنهم حرصٌن علٌها من خالل 

. المراقبة و النصح و اإلرشاد
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:  المقابلة العاشرة 

ذكر  : الجنس

 13: السن

العبارات الدالة            المؤشرات               المحاور   

 

 

 

 

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ  

إستغالل التلمٌذ لالنترنت فً - 

أوقات الفراغ من أجل إستخدام 

. األنترنت

أستخدم األنترنت فً أوقات 

المساء عندما ال تكون عندي 

. الدراسة و عطلة األسبوع

تعتبر األنترنت وسٌلة مسلٌة - 

. للتلمٌذ

أستخدمها فً أشٌاء مضحكة و 

هكذا عندما أحب الضحك و 

عندما أكون كئٌب اذهب إلى 

األنترنت و أكتب الضحك و 

. أتفرج

إعتماد التلمٌذ على األنترنت فً - 

. الدروس التً تتطلب الفهم أكثر

المواضٌع التً أرتكز علٌها هً 

الفٌزٌاء و الرٌاضٌات و اللغة 

اإلنجلٌزٌة ألنها مواد أساسٌة و 

لٌست للحفظ الزم الفهم و 

. التركٌز و حلول التمارٌن

أصبحت شبكة األنترنت األستاذ - 

. الثانً للتلمٌذ

عندما ال افهم شًء فً القسم 

أذهب إلى األنترنت هً التً 

. تفهمونً

لكل من األنترنت و الكتب مٌزة -  

. تمٌزها و تفٌدانً التلمٌذ معا

الكتب تفٌدنً فً التكلم باللغة 

الفصحة و األنترنت تعلمنً 

. الثقافة
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األنترنت و 

األسرة  

الوالدان ٌشجعان التلمٌذ فً - 

. إستعمال األنترنت للدراسة فقط

ٌشجعان والدي على إستعمال 

األنترنت لدراسة و فهم الدروس 

مع عدم إستعمالها بكثرة لآلثار 

. السلبٌة

اإلرشاد من ناحٌة الوالدٌن - 

ضروري لكً ٌستخدم التلمٌذ 

األنترنت فً فهم الدروس دون 

. رؤٌة حلول الواجبات المدرسٌة

ٌنصحانً بفهم الدروس من 

األنترنت و ٌنصحونً أٌضا بأن 

ال أتبع األنترنت فً حل 

الواجبات المدرسٌة باش نشوف 

. شتى عندي فً راسً

 

على حسب تصورات هذا التلمٌذ فإن األنترنت وسٌلة تستعمل خصوصا عند أوقات 

الفراغ على العلم أن الفاٌسبوك ٌتواصل مع أصدقائه فً أوقات فراغه ٌستغلها فً 

أستخدم األنترنت فً " إستخدامه لشبكة األنترنت بالدرجة األولى و هذا ما صرح به

". المساء عندما ال تكن عندي دراسة وفً عطلة األسبوع أٌضا

و على حسب تصوراته فهً أٌضا وسٌلة مسلٌة تزٌل اإلكتئاب و الملل و تبعث 

الراحة النفسٌة له و هذه الرغبة الشدٌدة تدفعه إلى استخدامها هً األولى عندما ال 

بحٌث قال انه ٌستخدمها فً أشٌاء مضحكة و عندما أكون كئٌب  تكون لدٌه دراسة،

و تصوراته كانت متشابهة لتصورات  أذهب إلى األنترنت و أكتب ضحك و أتفرج،

. المبحوثة السابقة

أما فٌما ٌخص الدراسة فٌرى أن األنترنت وسٌلة توضح أي شًء غٌر مفهوم للتلمٌذ 

فً أي مادة معٌنة من خالل الكم الهائل من المعلومات الموجودة فٌها، و بذلك فهً 

الملجأ األساسً له خصوصا فً الدروس التً تتطلب الفهم أكثر بحٌث صرح قائال 

أنً أركز على الفٌزٌاء و الرٌاضٌات و اللغة االنجلٌزٌة ألنهما مواد أساسٌة و لٌست 

للحفظ و الزم الفهم و التركٌز و حل التمارٌن و على حسبه فإن األنترنت تساعده على 
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فهم المواد التً تحتاج تركٌز أكثر و توضح له الدروس اكسر و هذا ألنها تقدم أكثر 

. من طرٌقة سواء من ناحٌة الٌوتٌوب و غٌرها

و على حسبه فإن األنترنت بمثابة األستاذ اإللكترونً و هذا ألنه عندما ال ٌفهم الدرس 

. فً القسم مع األستاذ و ٌتوجه إلى األنترنت لكً ٌفهمه

و هنا نالحظ المكانة العظٌمة لشبكة األنترنت عند هذا التلمٌذ سواء من ناحٌة الترفٌه 

و التسلٌة أو من ناحٌة الدراسة مع أن والداه ٌشجعان فً إستخدام هذه الشبكة و لكن 

فً حدود الدراسة فقط ألنها تفٌد كثٌرا و توسع المعلومات و الفهم إلبنهم دون اللجوء 

إلى شًء آخر بحٌث أن والده مع إستخدامه لؤلنترنت و لكن للدراسة فقط من ناحٌة 

جمع المعلومات معٌنة أو إعادة درس من أجل فهمه و منعه من رؤٌة الحلول الخاصة 

 .بالواجبات ألنها لٌست فً صالحه

بذلك نالحظ أن والدان هذا اإلبن مع إستخدام هذه الشبكة و لكن مع المراقبة المتابعة  

ٌنصحونً  "إلبنهم و نصحهم و إرشادهم له مؤكدٌن ذلك من خالل تصرٌحاته التالٌة

بفهم الدروس من األنترنت و ٌنصحونً أٌضا بأن ال أتبع األنترنت فً حل الواجبات 

و هذه التصرٌحات األخٌرة كانت متشابهة  ".المدرسٌة باش نشوف شعندي فً راسً

 .مع اغلب المبحوثٌن
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 :مجموع المؤشرات  :ثانٌا

: ٌحتوي هذا الجدول على المؤشرات التً تكررت من تصرٌحات المبحوثٌن

المقابالت          المؤشرات                 المحاور   

 

إستخدام 

األنترنت 

عند التلمٌذ 

تتمٌز األنترنت بكثرة المعلومات - 

التً تجعلها المصدر األساسً فً 

.  مساعدة التلمٌذ فً مجال التعلٌم

تعتبر األنترنت فرصة للعدٌد من - 

.  التالمٌذ فً زٌادة المعرفة

.  تعتبر األنترنت وسٌلة مسلٌة للتلمٌذ- 

سهولة إستعمال األنترنت مقارنة - 

.  بالوسائل األخرى

وعً التلمٌذ بأن األنترنت لها - 

.  إٌجابٌات و سلبٌات

ال ٌشجع األستاذ فً إستخدام التلمٌذ - 

. لؤلنترنت

إعتماد التلمٌذ على األنترنت فً - 

.  الدروس التً تتطلب الفهم أكثر

إستخدام األنترنت بكثرة ٌؤثر على - 

.  تحصٌل الدراسً

إستخدام األنترنت فً أشٌاء غٌر - 

.  التعلٌم

إستغالل التلمٌذ أوقات الفراغ من - 

. أجل إستخدام األنترنت

  

/ الثامنة/ الخامسة/األولى

. العاشرة

 

. الخامسة/ الثانٌة / األولى

 

. العاشرة/ التاسعة/ السابعة

. الثالثة/ األولى

 

.  الخامسة/ الثانٌة

 

.  الثامنة/ الثانٌة

 

. العاشرة/ الثالثة

  

. السابعة/ السادسة

 

. السادسة/ الخامسة

 

. العاشرة/ الثالثة
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األنترنت 

و األسرة 

اإلستخدام الكثٌر لؤلنترنت داخل - 

.  األسرة سببه إهمال الوالدٌن

اإلستخدام القلٌل األنترنت داخل - 

األسرة سببه اإلرشاد و التوعٌة من 

.  طرف الوالدٌن

ٌكون التلمٌذ حذرا فً إستخدام - 

األنترنت عندما تكون المراقبة 

. الوالدٌة داخل األسرة

اإلرشاد من ناحٌة الوالدٌن - 

ضروري لكً ٌستخدم األنترنت فً 

فهم دروس دون رؤٌة الحلول 

. الخاصة بالواجبات المدرسٌة

إستعمال أنترنت الغٌر من اجل - 

. اغتنام الفرصة و استخدمها

/ السادسة/ األولى

. العاشرة/التاسعة

/ السادسة/ الثالثة/ األولى

. الثامنة

 

.  السادسة/ الخامسة

 

 

. الثامنة/ الثالثة

 

 

 

. التاسعة/ الرابعة

 

من خالل المؤشرات المتكررة و التً تم إستخالصها من المقابالت الخاصة 

بالمبحوثٌن حول تصوراتهم فً إستخدام شبكة األنترنت، و قد كانت معظم التصورات 

إٌجابٌة فً نظر التالمٌذ و هذا ألنهم ٌعتبرونها الوسٌلة األولى فً إٌجاد التً 

ٌحتاجونها خصوصا فً تحضٌر الدروس أو إٌجاد طرق سهلة لهم بعض المواد التً 

تحتاج إلى تركٌز و فهم أكثر كالرٌاضٌات و الفٌزٌاء أو حل الواجبات المدرسٌة 

باإلضافة إلى سهولة و سرعة حصولهم على المعلومة فً وقت قٌاسً مقارنة بالكتب 

و المطبوعات، و لكن إستخداماتهم لها لم تنحصر فقط على الجانب الدراسً فقط بل 

تجاوز ذلك إلى جعلها وسٌلة مسلٌة، و كل تلمٌذ حسب رغبته سواء من ناحٌة األلعاب 

اإللكترونٌة أو مشاهدة الرسوم المتحركة أو البرامج المضحكة و خصوصا مواقع 
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و أصبح ٌستغل هذا أكثر عندما ال تكن هناك  (الفاٌسبوك)التواصل اإلجتماعً 

دراسة، و بذلك أصبحت شبكة األنترنت تشجع رغباتهم سواء من ناحٌة الدراسة أو 

من ناحٌة الترفٌه أو من ناحٌة مؤل الفراغ لهذا تعتبر الوسٌلة المفضلة حسب 

تصوراتهم، و رغم ذلك صرح أن المراقبة الوالدٌة ضرورٌة ألنهم مدركٌن تماما بأن 

هذه الشبكة فٌها جانبٌن اإلٌجابً و السلبً لذلك أغلب المبحوثٌن ٌستخدمونها و لكن 

. مع أخذ الحطى و الحذر ألنهم تحت المراقبة الوالدٌة مع النصح و اإلرشاد
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 :نتائج البحث

بعد تحلٌلنا للمقابالت إتضحت لنا مجموعة من الحقائق و المعطٌات نوجزها فً النقاط 

: التالٌة

 تعد شبكة األنترنت وسٌلة ترفٌهٌة و مسلٌة للتلمٌذ، و هذا بسبب ما تتمٌز به من -1 

إستخدامات متنوعة سواء من ناحٌة مشاهدة البرامج الممتعة و األلعاب اإللكترونٌة 

على إختالف أنواعها و أشكالها، فٌكمن تأثٌرها من خالل األشٌاء التً تجذبهم و هذا 

ما تتمٌز به شبكة األنترنت ألنها تجمع بٌن السمعً و البصري و الحسً لهذا نحتل 

. المركز األول من ناحٌة تسلٌة التالمٌذ

من المعوقات الرئٌسٌة التً تؤثر على دراسة التلمٌذ هً مواقع التواصل  -2  

اإلجتماعً و على رأسهم الفاٌسبوك من خالل إضاعة الوقت الكثٌر و السهر من أجل 

التواصل مع األصدقاء و إستغالل أي وقت متاح من أجل إستخدامه، و هذا بدوره 

ٌؤثر سلبا على تركٌز التلمٌذ على دراسته و ٌقل نشاطه الدراسً عند توجهه إلى 

المؤسسة، خصوصا أن معظم التالمٌذ ٌستعملون هذه المواقع فً اللٌل و كثرة 

. الدردشة و التواصل مع الغٌر ٌؤدي به إلى إهماله لدروسه و قلة إستعابه لها

 أهمٌة و ضرورة المراقبة الوالدٌة داخل األسرة عند إستخدام األبناء لشبكة -3 

األنترنت، فهذا ٌؤدي بهم إلى حسن إستخدامها فٌما ٌنفع دراستهم، فاإلستشعار الدائم 

. لهذا التلمٌذ بأنه مراقب و متابع ٌجعله حذرا دائما عند إستخدامه لها

 أصبح التالمٌذ ٌستغلون شبكة األنترنت فً المجال الدراسً إال عندما ٌطالبهم -4 

األستاذ بواجب معٌن و خصوصا المواد التً تتطلب التركٌز و الفهم أكثر 

. كالرٌاضٌات،  و ال ٌستغلونها فً المواد التً تعتمد على الحفظ كالتارٌخ

 إحتلت شبكة األنترنت المركز األول عند التالمٌذ مقارنة بالكتب و هذا راجع -5  

لسبب واحد، و الذي ذكره معظم التالمٌذ و وهو سرعة الوصول إلى المعلومة فً 

. زمن قٌاسً دون بذل جهد معتبر
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 معظم التالمٌذ على وعً تام بأن وسٌلة األنترنت هً وسٌلة ذو حدٌن من ناحٌة -6   

اإلٌجابٌات و السلبٌات و هذا راجع بالدرجة األولى إلى األسرة و بالتحدٌد الوالدٌن من 

خطورة هذه الشبكة و اآلثار السلبٌة الناجمة لخالل النصٌحة و اإلرشاد فً توعٌتهم 

. عن سوء استخدامها

 سنة  خصوصا األسر التً 15 الى 12 إعطاء الخصوصٌة فً سن مبكرة  -7  

لدٌها مستوى جٌد فً إمتالكه جهاز خاص مع توفر شبكة األنترنت و غرفة خاصة 

مع عدم المراقبة و اإلهتمام من طرف الوالدٌن، كل هذه العوامل التً الحظنها من 

خالل المقابالت تجعله ٌستعمل األنترنت ألغراض غٌر الدراسة مع اإلستعمال الكثٌر 

. لها ٌؤثر حتما على المستوى الدراسً للتلمٌذ

 سنة  و 15 إلى 12 األساتذة ضد إستخدام التلمٌذ لشبكة األنترنت فً هذه السن -8

ذلك ألن اإلعتماد علٌها لٌس ضروري فً الدراسة بحٌث أن معظم األساتذة ذكروا أن 

فٌما سبق عندما لم تتوفر األنترنت كانت معظم مستوٌات التالمٌذ جٌدة فً الدراسة 

مقارنة مع الٌوم على الرغم أنهم أقروا بأنها تفٌدهم فً دراستهم، و هذا ألنهم ٌعتبرون 

. الكتاب هو أحسن وسٌلة و تبقى معلوماته راسخة عند التلمٌذ

 وصل إنبهار التلمٌذ لشبكة األنترنت لدرجة أنهم أصبحوا ٌستخدمون أجهزة أقارب -9

األسرة الذٌن ٌقصدوهم، و ٌستغلون الفرصة لكً ٌلبوا حاجاتهم و التً تمثلت فً 

أمرٌن من خالل التحلٌل، إما فً الترفٌه أو فً الدخول لمواقع التواصل اإلجتماعً و 

. لكن مع مراقبة أصحاب األجهزة

 اإلستخدام الكثٌر لشبكة األنترنت ٌؤدي إلى إدمان التلمٌذ علٌها سواء كان إدمان -10

إٌجابً أو سلبً، بحٌث معظم المبحوثٌن ذكرو بأنهم ٌعتمدون علٌها بالخصوص فً 

المواد التً تتطلب الفهم و هنا ٌكون اإلدمان إٌجابً، و ٌستخدمونها أٌضا خصوصا 

.  مع فً اللٌل من أجل السهر و التواصل مع األصدقاء فقط و هنا ٌكون اإلدمان سلبً
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 : اإلستنتاج العام 

من خالل تحلٌل المقابالت و نتائج التً توصلنا إلٌها إستنتجنا أن أهم المعوقات التً 

إتضحت لنا و التً تؤثر بطبٌعتها على التلمٌذ و على مستوى الدراسً ككل هً 

المواقع التواصل اإلجتماعً، بحٌث أصبحت شبكة األنترنت ال تستغل كثٌرا للدراسة 

من أجل تحسٌن مستوى التلمٌذ، بل أصبحت تستخدم فً أغلب الحاالت عندما ٌطالب 

األستاذ بواجب معٌن سواء تحضٌر الدرس أو حل تطبٌق و بذلك تتٌح للتلمٌذ التكامل 

و عدم اإلعتماد على النفس، و هذا ألن معظم اإلجابات كانت أن سبب وراء اعتمادهم 

علٌها بالدرجة األولى هو أنها توفر لهم أي معلومة فً وقت محدد و جعلتهم بذلك 

ٌحٌزون إلٌها أكثر من الكتاب المدرسً الذي أصبح بالنسبة لهم ممل و ٌأخذ وقت و 

. متعب فً البحث و إستخراج المعلومة

رغم أنه كانت مراقبة من طرف الوالدٌن إال أنها كانت سطحٌة ألبناءهم ألهنم 

ٌعتمدون علٌها فً رؤٌة الحلول الواجبات المدرسٌة مقنعٌن الغٌر أنهم ٌرون الطرٌقة 

لمراقبة التً تكون بمجرد الكالم فقط مع عدم تحسٌس هذا اإلبن بمكانة األستاذ و . فقط

، ألن أغلب ردوره فً تلقٌن الدروس و الرجوع إلٌها من أجل اإلستٌعاب و الفهم أكث

أقوالهم تمثلت فً أن األستاذ ٌرشدهم إلى عدم إستخدامها حتى ال ٌندمون علٌها و 

ٌصبحون متقاعسٌن عن الدراسة، باإلضافة إلى مدى أهمٌة الكتاب المدرسً ألن 

. أثاره دائما تعود باإلٌجاب على التلمٌذ لهذا ٌبقى أحسن وسٌلة عند كل األساتذة

فالنصح و اإلرشاد من طرف الوالدٌن أقتصر فقط على إستخدامها بكثرة سلبٌاتها دون 

. تحدٌد و تنظٌم وقت لهم فً إستخدامها ألن معظم التالمٌذ ٌستخدمونها فً اللٌل

بذلك إستنتجنا من كل هذا و من خالل أقوال التالمٌذ و األساتذة نجد أن األسرة 

كمؤسسة إجتماعٌة و تربوٌة أولى فً تنشئة و تربٌة الطفل هً المسئول األول فً 

اإلهتمام به من ناحٌة إستخدامه لشبكة األنترنت و تقصٌرها فً أدوارها ٌؤدي 

 .بضٌاعه فً دراسته بالدرجة األولى دون ذكر اإلنحرافات األخرى
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 :توصٌات

 .عدم اإلتكال على األنترنت كلٌا فً حل الواجبات المدرسٌة -  

 . رجوع إلى الكتاب المدرسً ألن فٌه أشٌاء تمٌزه عن أنترنت -  

إعتماد التالمٌذ على أنفسهم حتى ٌتعرفون على قدراتهم و ٌقٌمون مستواهم  - 

 .الدراسً

 .حسن إستخدام األنترنت فً جانب األٌجابً و لٌس فً الجانب السلبً -  

و هذا ال ٌتحقق اال بتذكٌر هذه المسألة من طرف المؤسسة التعلٌمٌة و األسرة و 

  . تنسٌق بٌن هذه مؤسستٌن
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