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     :ةــمقدم

تطورات ذه أمام وجية ا تكنو متراكمة ا جار ا ن م وا ومات ا م تراكم عصر  وا رمية وا ر ا م   ا

ت وتحت ا شباب واستخدام ت نيات ذه ا ت ت ا نسبة أصبحت ا ء  با ر   ش ،م ذا من ي أشارت ما و   إ

دراسات  ق ا ا ح مية وا وجيا أن حيث ا تكنو باب تحت ا ى ا ال ع النت حر مصراعي  ارف بيانات ا م   وا

حـدود عبـر  يـة ا جغرا سياسـية ا م حـول وا ـا ـذي ا كترونيـة بـات ا زمـان يختصـر صـغيرة، رـة ا مكـان ا  مـن وا

يـدة خـالل صـر و تـ االنترنيـت ا ت بسـبب جـاءت ا يـ مـا وصـ وجيـا إ تكنو يـوم، ا تـ ا ـرت وا  مـرء و

مؤسسات كثير وا خدمات من ا ومات ا م متيازات وا مسـتحيل مـن أضـحى حيث وكذا ا بل ـ ا مسـت يـد ا ب  ا

تو و أن ا م ذا بيوت من بيت يخ ا ذه ا وجيا، من  تكنو ذا ا ي اجم ما و مختصون ع  شـبكة إنشاء  ا

ومـات م يـة، ا دو غـ أن اسـتطاع اإلنسـان حيـث ا ات ي مسـا ـزمن ويختصـر ا م مـن ا ـا ـك ا  خـالل مـن وذ

حاسوب، يوم شباب ا م يستخدمون ا نترنيت نجد رـة ونحاول بكثرة ا يـة م شـباب اسـتخدام كي ة ـذه ا وسـي  ا

حاجات ت وا بون  ا ا ير نترنيت خالل من إشباع   .ا

حاسوب أصب حيث          ات ا ـات حياة من يتجزأ  جزءاً  وتطبي مجتم صـرية ا ـد .ا نيـة و ومـات أخـذت ت م  ا

مبنية حاسوب حول ا ق من مرق كل تغزو ا حياة مرا نية ذه استطاعت .ا ت حياة أوج تغيير أن ا ة ا مخت  ا

نية ذه رحم من اإلنترنت شبكة ودت ثم ياس زمن  ت اناً  أحدثت ا وماتياً  طو ة وأصبحت .م مسا  بـين ا

ومة م ترب واإلنسان ا ة من ت مسا ت ا ص ا تاح عن ت ـاز م حاسـوب ج اً  ا اً  شـي وصـول زمـن وأمـا .شـي  ا

ا ي ق أصـب إ ا ـد كـان با ثـوان  ـى زامـاً  وا حـاق مجتمـ يريـد كـل ع صـر ا ومـات با م ـ ينشـ أن ا  أجيا

ى م ع ّ حاسوب ت نيات ا ة ويؤ وت تغييرات مجاب متسارعة ا صـر ـذا  ا ـض امـت ـد ـذا .ا ـدول ب  ا

وماتيـة خطـط بوضـ ا اسـتراتيجية ومـن م ـل ضـمن حاسـوب ج مـن ـ أساسـياً  عنصـراً  اإلنترنـت وشـبكة ا  ا

يم ت ف. ا وماتية إدخال خطط وتخت م يم  ا ت اً  ا ـدول خـتالف تب ـى .ا توجـ ـإن حـال أي وع ـام ا  ا

يـاً  ـال ـو حا نت ـوم تـدريس مـن ا حاسـب  ع ـ ا تمـام نحـو اآل تخطيط ا تـدريس زيـادة بـا تمـد ا م ـى ا  ع

وماتيـة م دراسـية عبـر ا منـا ا ـيش  ونحـن" ا يـوم ن ومـات عصـر ا م ـذي ا تمـد ا ـى ي حاسـوب ع  كـأداة ا

ومات تخزين وجم  ريسية م ا ا د وتداو م ،و حاسوب سا  زيادة  ا

ثـورة  ريـة،وبما ا م مؤسسـات أن ا تربويـة ا ـد أي ا ة ـ ب مسـؤو مسـؤول أو ا مـواطنين إعـداد عـن األول ا  ا

م ت ي وا وت ال مستجدات م يتكي صر  مؤسسات ذه تكون أن بد ا حيـاة جوانـب إحـدى  ا ا ا تـ يشـم  ا

تغيير تطور ا ا تؤدي وا ى دور ، أكمل ع د خالل وج ماض ا ك كان ا ـات ـ ضخمة ثورة نا      تطبي

حاسب يم ا ت حاسوب استخدام يزال و ا تربية مجال  ا يم ا ت ت بدايات  وا د يوما تزداد ا  يوم، بـل ب
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 تمھید:

      الكثیر من االنجازات العلمیة : العظیمة في شتى المجاالت ،20لقد شھد القرن      

و قد حظیت قطاعات االتصاالت بالجزء األعظم من ھذه  اإلنجازات ، و كان لتطور 

المثیر و الدائم في ھذا المجال األثر الكبیر في تقریب أجزاء ھذا العالم المترامي 

األطراف، فاتصل قاصیة بدانیة ،في بدایة ھذا القرن  أخترع "جراھام بال " الھاتف 

 الذي أمكن من خاللھ نقل المعلومات بین مختلف بقاع العالم، ثم تاله ظھور الرادیو،

لیأتي بعده التلیفزیون الذي أحدث ثورة كبیرة ، و أخیرا توج ھذا القرن باختراع أكثر 

                                                                                                 COMPUTER , السمعیة البصریة حداثة وتعقیدا و ھو الحاسبات اآللیةالتقنیات

  INTERNET ,شبكة اسمو أخیرا ظھور أعظم ھذه التقنیات أو ما أطلق علیھ 

 ا                               و التي فاقت ما جاء بالقصص الخیال العلمي إثارة و غموض

 أمكن التغلب  على الساعد الفیزیائي بین الدول و األفراد، و لم االنترنت- و بظھور     

یعد یتقید بالسرعات المعھودة،   بل أصبحت السرعة تقاس بسرعة الضوء ، و أصبح 

الوصول إلى المعلومة یقاس بالثاني   و على الضوء ما سبق سنتناول في ھذا الفصل 

 االنترنت.أھم ، جوانب ھذا االختراع المذھل و ھو شبكة 
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 اإلشكالیة  .1

 

شھدت السنوات القلیلة الماضیة انتشارا  ملحوظا  لشبكة االنترنت ، كوحدة من أبرز 

 و التي نمت نموا لم تشھده أي وسیلة NEW MEDIAوسائل االتصال الحدیثة

  SERA ENGINS بینھا التحتیة، -محركات البحث-یناتصالیة أخرى على صعید

SITEومواقع 
1

E  إلى أخره أو على نطاق مستخدمھا  الذي شھد ازدیادا مستمرا 

وتنامیا مطردا بمرور األیام ، حتى دعا البعض إلى اعتبارھا وسیلة اتصالیة بحد ذاتھا 

 بل یمكن أن تحل محل وسائل االتصالیة التقلیدیة.

 - و یؤكد السعید بومعیزة أن الفئة أكثر إقباال على استخدام االنترنت ھي فئة الشباب و 

ھذه الفئة إذا تمعنا في قیمتھا و مبادئھا و سلوكیتھا و اتجاھاتھا فإننا نجدھا فئة األكثر 

تأثیرا بما یبث و ینشر عبر وسائل اإلعالم المختلفة ، وعلى رأسھا شبكة االنترنت 

فإقبال الشباب على ھذه األخیرة أصبح ممارسة یومیة و جزء ال یتجزءا من الحیاة 

  1الیومیة  

- كما نجد أیضا أن التالمیذ في أي مجتمع  كان ھم أیضا  من أكثر الفئات  استخدما    

لالنترنت لكون ھذه األخیرة مصدرا للمعلومات و یمتاز بإمكانیات عدیدة و خصائص 

فریدة تمكنھا من تقدیم خدمات متعددة متنوعة سلبیة كانت أو إیجابیة في شتى األصعدة 

و مختلف المجاالت خاصة المجال الثقافي و ھذا ما جعلھا تستھوى المتعلمین في كافة 

مستویاتھم الذین ھم موضوع دراستنا و ھنا ال محالة فإن شبكة االنترنت تترك 

بصماتھا بالسلب و اإلیجاب على تحصلیھم العلمي و على ضوء ما سبق یمكن طرح 

 إشكالیة الدراسة في التساؤل التالیة :

  حداد میلود بمستغانم- ما مدى إقبال التالمیذ الطور المتوسط " متوسطة        

استخدام االنترنت ؟   على     

 

                                                            
 14  المجلة الجزائریة لالتصال  جامعة الجزائر العدد اثر السوسیو الثقافي للتكنولوجیات االتصال الحدیثة في الجزائرالسعید أبو معیزة  1

  201 ص 1996جویلیة 



 اإلطار النظري
 

2 

 

 

 تساؤالت الدراسة :  .2

• ھل یوجد فرق في اإلقبال على االنترنت بین الذكور و اإلناث ؟  

• ما ھي خصائص استخدام لدى التالمیذ ؟ 

• ما ھي أھم مجاالت استخدام االنترنت لدى التالمیذ ؟  

• ما ھي أسباب عدم استعمال االنترنت  ؟ 

 اختیار الموضوع - أسباب3

األسباب الموضوعیة : 

- محاولة ضبط متغیرات الدراسة و إثبات استخدام االنترنت من عدمھ میدانیا  

- محاولة إظھار سلبیات  و إیجابیات شبكة االنترنت ، و تبیان  أثرھا على عینة 

الدراسة . 

- محاولة التوصل إلى النتائج التي من شئنھا تبیان نقاط الضعف و القوة نتیجة 

استعمال ھذه النافذة. 

األسباب الذاتیة :  .3

- المكانة التي شغرھا ھذا الموضوع  في نفسھ و تغاضي الكثیر عن درستھ 

خاصة إعالمیا.    

- عدم غض النظر على إنھ یجب أن یكون موضوع الساعة  و خاصة و إن 

التالمیذ و المتعلم بصفة خاصة أصبح  ال یعرف اتجاه أخر دون استعمال ھذه  

الوسیلة . 

- مواكبة التطورات و التغیرات العلمیة المتقدمة و االنتشار الواسع لشبكة 

 .العنكبوتیة و االستخدام االیجابي والسلبي لھا

أھداف الدراسة :  .4

تتمحور أھداف الدراسة في النقاط التالیة: 

 ي- تحدید مدى إقبال تالمیذ الطور المتوسط بمتوسطة الشیخ محمد  بوسلیمان        
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. االنترنت استخدام  ىعل بالمدیة        

  -تحدید ما إذا كان ھناك فرق في اإلقبال على االنترنت بین الذكور و اإلناث.     

ار الى وسیلة اتصالیة حدیثة لما لھا من ممیزات و محاسن            ظ -محاولة لفت االن      

        تشكیلإلى وما قد ینشأ من سوء استخدامھا من مساوئ و مضار و من ثمة تؤدي 

      سلوكیات جدیدة و شاذة و سلبیة على المتعلم.

               لخصوصیات بحثیة كالتركیز على        -محاولة تعزیز ھذا النوع من الدراسات

 .عینات من فئات عمریة و التعرف على ممیزاتھا من خالل استنطاقھا میدانیا 

       - تحدید خصائص استخدام التالمیذ لالنترنت .         

      - تحدید مجاالت استخدام التالمیذ لالنترنت.      

   لالنترنت. الطور المتوسط- تحدید أسباب عدم  استخدام تالمیذ     

 الدراسة : یةمنھج .5

           المنھج المستخدم:

        في ضوء طبیعة الدراسة و المعلومات المراد الحصول علیھا لمعرفة   مدى         

        لدى تالمیذ الطور المتوسط بمتوسطة الشیخ محمد بوسلیماني االنترنتاستخدم 

بالمدیة سوف یتم استخدام منھج المسح االجتماعي الذي یعد أحد أنماط الدراسات 

المسحیة التي تنتمي إلى الدراسات الوصفیة التي تعتمد على دراسة ظاھرة مھنیة كما 

ھي في الواقع ، حیث تھتم بمفھومھا دقیقا فاألسلوب الوصفي مرتبط بدراسات التي 

 .                       تتعلق بالمشكالت اإلنسانیة  و ھو    أكثر استخدام في الدراسات اإلنسانیة

-كما أن  منھج المسح یشفیھ الوصفي و التحلیلي في مسح التراث العلمي المتعلق      

 و مسح اآلثار اإلیجابیة و السلبیة باالنترنتبموضوع الدراسة و خاصة فیما یتعلق 

المترتبة عن ھذا االستخدام و التي تظھر جزء اإلجابة عن فرضیات الدراسة ووصوال 

 في إطار المسح الفئة عمریة متاحة النترنتالتفھم و تفسیر إقبال أو استخدام تالمیذ 

            لتلمیذ الطور المتوسط ، و ھذا ما جعل منھج المسح یعرف على انھ عبارة عن

 << دراسة عامة لظاھرة موجودة  من جماعة مھنیة و من مكان مھني>>
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دراسات الوصفیة لناھج العلمیة المالئمة لمإن منھج المسح یعتبر من أنسب ال       

ھا ظعوفي یر الظاھرة فسبصفة عامة،  ذلك أن المنھج یستھدف تسجیل و تحلیل و ت

 الراھن بعد جمع البیانات الالزمة و الكافیة عنھا و عن عناصرھا من خالل مجموعة

  .       1روف الحصول علیھاظ مصدرھا و و تحدد نوع البیاناتالتياإلجراءات المنظمة 

  نظرا لحداثة موضوعھا و جدیتھا explore study       كما تنتمي الدراسات الكشفیة 

           ( األنترنت ) و ذلك فیما یتعلق باستقدام الشبكة و ما یترتب عنھا من سلوكیات

و تشمل الدارسات االستطالعیة  و االستكشافیة كما یعبر عنھا أسمھا في استكشاف 

مسالك البحث على غرار ما یفعل تقریبا المغامر الذي یود أن یكشف بیئة جدیدة ال 

یعرف الكثیر عنھا ، أما أھدافھا فتكمن أوال في التعود على ظاھرة جدیدة و ثانیا البحث 

شغال النعن صیاغة و استكشاف قضایا أكثر دقة تسمح بطرح فرضیات لذلك یشمل ا

  .الكبیر لھذه الدراسات في الحدس   و البحث من األفكار

 

   مجتمع الدراسة .6

 –حداد میلود   تالمیذ الطور المتوسط بمتوسطة عینة    یتكون مجتمع الدراسة من 

 50 ذكور 30 تلمیذ وینقسمون حسب الجنس إلى 80عددھم  صولیس- بمستغانم البالغ 

            اناث                                                                                
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عینة الدراسة   .7

 و غیرھا من األبحاث األخرى على بحوثھم، یعتمد الباحثون الیوم في إجراء   و  

 ي تف، التي للوصول إلى معلومات و الحقائقالبحث،طریقة العینة المأخوذة من مجتمع 

بالعرض النھائي للدراسة. 

- حیث یقوم الباحث باختیار جزء صغیر من وحدات مجتمع البحث اجتیاز عشوائیا أو 

 منضما ( المعروف لدى الباحث ) بأسلوب العدد العشوائي أو تحكیما اقتصادیا أو

قصدي الشكل الجزء من وحدات مجتمع البحث و المادة سیاسیة للدراسة. 

 التالیة:مول بھا في البحث العلمي إلى أنواع ع-كما یمكن تصنیف العینات الم

أ - العینة العشوائیة البسیطة. 

ب - العینة المنتظمة. 

ج - العینة الطبقیة. 

 1ت – العینة القصدیة.

 

 

 

 

 

   

 ، 2-أحمد بن مرسلي ، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال الجزائر، ديوان المطبوعات الجاميعية ، ط 1

 .180، ص .2007
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  تعریف العینة القصدیة7-1

تعریف  العینة القصدیة تحت أسماء متھدة مثل  العینة الفرضیة ، اللعینة العمدیة       

،العینة النمطیة  و ھي أسماء تشیر كلھا إلى اللعینة التي یقوم الباحث باختیار مفرداتھا 

بطریقة تحكمیة ال مجال فیھا  للصدقة ، بل یقوم ھو شخصیا باقتناء المفردات المصقلة  

أكثر من غیرھا لما یبحث من معلومات و بیانات ، و ھذا إلدراكھ المسبق       و 

معرفتھ الجدیة بمجتمع البحث و بعناصره الھامة و بالتالي ال یجد صعوبة في سحب 

مفرداتھا بطریقة مباشرة مئة إذا قام الباحث بتحلیل موضوع إعالمي معین في دوریة 

معینة خالل فترة مھینة و بعد الدراسة الجیدة لمجتمع البحث تبین لھ أن الجریدة تناولت 

ھذا الموضوع في بعض أعدادھا بكیفیة وافیة، معمقة     

و ھي بالنسبة للجوانب المستھدفة بالبحث أكثر تمثال من المقدرات األخرى الصادرة 

)  1خالل الفترة نفسھا لذا یقوم باقتناء ھذه األعداد مباشرة بتشكیل العینة القصدیة(

-و قد تم استخدام العینة القصدیة من اختیار عینة الدراسة المتمثلة من عینة تالمیذ 

 سنة و كان ذلك في متوسطة الشیخ محمد 16-12الطور متوسطة المتراوحة أعمارھم 

 مفردة  مقسمة إلى طبقتین حسب متغیر 100بوسلیماني بالمدیة، و كان حجم العینة 

 أنثى 50 ذكر أما الطبقة الثانیة ( إناث ) أیضا 50الجنس حیث تتكون األولى( ذكورا) 

، تم استرجاع كل االستبیانات  الموزعة. 

 

 

 

 

 

 

 .1 213-حمد بن مرسلي، نفس المرجع السابق، ص 1
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     :أداة الدراسة  .8

  : االستمارة-8-1

ات          أداة لجمع البیان ذه الدراسة ك تبیان االستمارة ، في ھ ى االس تم االعتماد عل

داني  حیث یعتبر االستمارة تقنیة أساسیة في جمع المعلومات  التي یتطلبھا البحث المی

و التي بواسطتھا یتضح للباحث الوجھة التي یسیر علیھا، بدون خروج عن األھداف   

ى أ رف عل طرة، و تع ات  المس ع البیان ده لجم ي مھ ث العلم ن أدوات البح ا أداة م نھ

ة في  ئلة و االستفسارات المكتوب بھدف الحصول على إجابات عن مجموعة من األس

                 1"نموذج اعد لھذا ا الغرض و یقوم المبحوثین بتسجیل إجاباتھم بأنفسھم 

ل  - ئلة توجھ أو ترس ي أشخاص أو ھي أداة تتكون من مجموعة من األس لم إل أو تس

د  واردة بع ئلة ال ى األس اتھم عل الذین یتم اختیاره لموضوع الدراسة لیقوم بتسجیل إجاب

  .                                                                                       ذلك للباحث

    :و تعتمد علیھا كأداة اجمع البیانات التالیة

  وات قلیلة التكالیفأنھا من األد -أ

ا  -ب ة مم ئلة المختلف ین األس دیل و تجمع ب إن أسئلة االستمارة غیر قابلة للتغیر و التب

  .یتبع مجاال لعینة الدراسة لتعبیر عن نفسھا بكل حریة ووضوح

  :عند تصمیم االستمارة تم إتباع الخطوات التالیة� 

تبانة، -1 میم األس م تص ابھة ث ات المش ى الدراس وع إل ث  الرج ئلتھا حی یاغة أس و ص

  .سؤل 12تكونت استمارتنا  في البدایة من 

راح بعض  -2 م اقت اتذة ت رف أو بعض األس تاذ المش ى األس بعد عرض االستمارة عل

التعدیالت التي آخذات بعین االعتبار كما تم اختیار االستمارة على مجموعة عشوائیة 

  .تالمیذ 10من تالمیذ تتكون من 

  . سؤال 11تم تصمیم االستمارة في شكلھا النھائي حیث احتوت على -3

ر - ة، و تشمل متغی ق بالمعلومات األولی ى محورین األول متعل و تنقسم االستمارة إل

  الجنس و المسوي الدراسة و السن و ذلك نظرا لطبیعة األھداف المرسومة،

  551ص1988. لقاھرةا. ، دار الفكر العربي ، دلیل البحثعلي عویس خیرالدین 
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  .سؤال و شملت عدة جوانب 11أما المحور الثاني فیضم األسئلة التي بلغ عددھا  

  أسباب عدم استخدام األنترنت -  

  استخدام األنترنت -  

  خصائص استخدام األنترنت- 

1مجاالت استخدام األنترنت- 
 

  المقابلة -8-2

ث  ي ، حی ث العلم من أداوت البح ة ض دخل المقابل ع ت ي جم ث ف تخدمھا الباح یس

ة في أغلب  ات الموثق المعلومات من األشخاص الذین یملكون ھذه المعلومات و البیان

                                                                 .األحیان في إطار انجازه للبحث 

ة م- ا و المقابلة لغة مشتقة من العقل ، بمعنى واجھ و ھي بذلك المواجھ ن حیث قیامھ

ن أجل التحدث إلیھ من شكل حوار /على المواجھة الشخص ، أي مقابلتھ وجھ لوجھ 

  .بأخذ كل طرح األسئلة من طرف الباحث ، و المبحوث حول الموضوع المدروس 

ین الباحث  ذي یجري ب من ذلك  فإن المقابلة في البحث العلمي ، ھي اللقاء المباشر ال

ر  د أو أكث وث الواح د و المبح ین ، قص وع مع ول موض ة ح كل مناقش ي ش ك ف ن ذل م

الحصول على حقائق مھنیة أو أراء و مواقف محددة  و تعرف المقابلة ھي أداة بحیث 

ا قصد الحصول  ا    أو جماعی مباشرة تستخدم في مسائلة األشخاص المبحوثین فردی

  عملناعلى معلومات كیفیة ذات عاقة باستكشاف العلل العمیقة لدى األفراد و است

ى  یھم و عل ئلة عل رح أس م ط ن ت تنا أی ة دراس ع عین ھ م ھ لوج ا وج ث كن ة حی المقابل

 2 .تحلیلیناو دعم لدراستنا و  كدلیل،األساتذة و استعملنا إجابتھم 

  

  

  

  

  

                                                            
 1 مديرك ، مناھج البحث في علم المعلومات دار المريخ الرياض. 1988 ص17

   120ص.مرجع سبق ذكره.أحمد بن مرسلي -2
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  المجاال الدراسة  .9

  : المجال الزمني -

وع و   ة الموض با طبیع ون حس ذا یك ازه و ھ ت النج تدعي وق ي یس ث علم إن أي بح

  13.03.201 الصعوبات التي یواجھھا الباحث و قد كانت دراسة المیدانیة في یوم  

  .الجغرافيالمجال  -

لیماني  د بوس یخ محم طة الش ان بمتوس د ك تمارة و ق ع االس ھ توزی ذي فی ان ال و المك ھ

.بوالیة المدیة
2

  

  الدراسا السابقة .10

و بسرعة انتشارھا و كثافة استخدامھا من قبل  االنترنتانھ على الرغم من أھمیة      

الج ،  وفرة في تع مختلف شرائح المجتمع و خاصة الشباب إال أن عدد الدراسات المت

ر  جمیع الجوانب المتعلقة باالنترنت و تأثرھا و خاصة الدراسات المنجزة من الجزائ

تقلة  على الجماھیر االنترنت) ش(و حتى الدراسات التي تناولت التأثیر أو  لم تكن مس

  .لو جاءت في سیاق تأثیر وسائل علم على الجماھیر

ة - ات :  1الدراس الم و المعلوم ع اإلع وان مجتم ت = بعن افیة لالنترن ة استكش دراس

ذا " الجزائریة  اب و ھ د لعق وم  امن إعداد الطالب محم طروحھ نقشت في قسم العل

  . 200/2001یوسف بن خدة عام و االتصال كلیة اإلعالم و اللغات جامعة الجزائر 

ا أول دراس- ة ألنھ ة مھم ذه الدراس ر ھ يو تعتب ت ف ع األنترن ت واق ة تناول  ة علمی

كلیة ورت أش ر و تمح ة  الجزائ ي طبیع ا ھ اده م وھري مف ؤال ج ول س ة ح الدراس

ع  ى المجتم ات  عل الم  و المعلوم ة لإلع ا الحدیث ذتھا التكنولوجی ي أخ والت الت التح

  البشري؟

  :إلشكالیة مجموعة من التساؤالت نذكر منھاو تضمنت ھذه ا

  ماھي وضعیة األنترنت في الجزائر؟ -

  من ھم مستخدمو األنترنت في الجزائر؟ -

  ماھي الصعوبات التي یتعرض إلیھا األنترنتیون في الجزائر؟ -
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ى رواد المقھى تم توز 176أختار الباحث عینة عن احتمالیة تتكون من  -      یعھا عل

ت دیاتیك   األنترن ئلة  المی من أس تبیان تتض تمارة االس یھم اس مة  ، ووزع عل بالعاص

ائج التي  ا النت مفتوحة و األخرى مغلقة و توصل الباحث إلى البعض النتائج نذكر منھ

                                                                      .  تتحدث عن التأثیر أو األثر

  .                مع األسرة كثیر التفكیر الاألنترنت صبح لیال الكامأن الذي یستخدم  -أ

ي و  -ب تطور مضمون النقاش داخل األسرة وأدركت األسرة أھمیة شراء حاسوب أل

ات التي  ى العاق أثیرات عل ا یخص ت ا فیم ة أم ارا نفسیة اجتماعی اره أث ھذا یمكن اعتب

رنت أصبح مؤدبا مع أصدقائھ و لیم تجمع األصدقاء فقد وجد الباحث إن مستعمل األنت

ال  ي مج ة ف ي الحقیق دخل ف ا ی ذا م ة و ھ ة الھادئ اال للمناقش ل می ھ ب یا برأی د متعص یع

                                                                                               . السلوك

اكن أصبح البعض قلیل اللقاء مع أصدقائھم القدا-      مى اكتسبوا أصدقاء جدد في أم

ن  ع م ت أوس كالیة كان ة أن إش ذه الدراس ى ھ ظ عل ا یالح ن م ت و لك تخدام األنترن اس

یس  ري و ل ع البش ن المجتم دث ع كلیة تح ي الش ث ف ث أن الباح ة حی ال الدراس مج

ادة أساسیة   ة، و م راكم معرف ده ت احثین من بع د مثلت الب ر ، وق األنترنتیة في الجزائ

تفید م ا ذات یس ا جعلھ ذا م ولتھم، و ھ ة تح كلیاتھم   و بدای رح أش ن ط احثون م ا الب نھ

                                                                                       .أھمیة كبیرة 

                                                                                      : 2الدراسة -

  : بعنوان أھمیة األنترنت كوسیلة بیداغوجیة دراسة وصفیة من إعداد الطالبتین

م    ي قس انس ف ھادة لیس ل ش رج لنی ذكرة التخ ي م ة و ھ ب سمیش رفي وزین ة ش   كریم

  .2007/ 2006اآلداب العربي بالمركز الجامعي بحي فارس بالمدیة 

یم و ابحث العلمي و و تعتبر ھذه الدراسة مھمة ألنھا تناولت مكانة  األنترنت في التعل

ا أن تمحورت الدراسة حول األنترنت التي ھي ول دة فحاولن ویدة الحضارة الجدی  حين

  .اھتمامھا حولھا باعتبارھا وسیلة بیداغوجیة تھتم ف ي تفاصیل حركیة المدرسة 
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  .وقد تضمنت ھذه الدراسة فصول-

ذه وسا تالفصل التمھیدي و فیھ عرف: الفصل األول ذكر ھ ئل االتصال و التعلیم قمنا ب

  .و فیھ األخیر ا و ضعنا الفرق الوسائل،

تم فیھ التركیز أخر ما استحدثتھ البشریة في مجال اإلعالم و االتصال :  الفصل الثاني

لبیتھا و سائل  االنترنتو التي ھیا موضوع البحث  فقدمنا لمحة تاریخیة عنھا ة أھم س

و أھمیتھا في الجانب  االنترنتالوقایة منھ   و الخدمات التي تقدمھا مرورا بذكر دور 

  .التربوي البیداغوجي و أخبارھا وسیلة ھامة المتعلم

ا  :الفصل الثالث  اط التي تختلف فیھ م النق راز أھ ھ أب تتم فی اب في  االنترن عن الكت

ذا  امتقة عرض النص قطری دي، و ك تعلم التقلی تعلم اإللكتروني و ال بالموازنة بین ال

ادم و یختم الفصل  ي الق یلعبھ في العصر اإللكترون ذي س م ال إدور المعل ع  برازب موق

                                                           . االنترنتالعرب و اللغة العربیة من 

ره للتعامل مع  اموفي األخیر خت- ر من غی دعو أكث م العربي م القول أن العل البحث ب

افس  ق المضمون اإلعالمي المن ائم المحض ، و خل ھذه الثورة بالتفاعل الواعي و الن

وجي  دم التكنول أثیرات التق ة ت ن مقاوم تمراریة و ال یمك مود  و االس ى الص ادر عل الق

ا أن جار على كافة األصعدة و األنصاف في أفاق ضیقة ألن  اح التكنولوجی سرعة ری

ود دون  كون و الجم ون للس یقة أو الرك االت ض ي مج الق ف ن إغ وي م ر اق التعبی

                                                                                               .الفعالیة
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  المفاھيمتحديد  .11

  : التعريف االصطالحي لالنترنت - 

ا        تركین فیھ ن للمش ة یمك ارف عمالق ن مع رة م ن دائ ارة ع ي عب ت ھ االنترن

ل  وم أو خرائط أو تراس وب أو مرس ى أي موضوع في شكل نص مكت للحصول عل

دل  زة الحاسوب التي تتب عن طریق البرید اإللكتروني ألنھا تضم المالبس من األجھ

                                                                                           .فیما بینھا

  : التعريف اإلجرائي لالنترنت -

ھ  ة تفاعل ت نتیج ن األنترن تعلم م تقبلھ الم ا یس ذه كلم تھا ھ ي دراس ت ف د باالنترن نقص

  1.باإلیجاب   و السلب مع ھذه الوسیلة 

    :صل الدراسيالتحتعريف  -

تعلم  ب ال ن جوان ین م ب مھ ن جان ذ م ا التلمی ي حققھ ة الت و المعرف ة النم ن درج م

2.المرتبطة بالبرنامج الدراسي
1

  

يم  ذ من معلومات و  :تعريف معجم التربية و التعل ھ التلمی ا یحصل علی ادة،ھو م       ع

  3و موفق زیادة على ما عنده و دلك نتجھ لعملیة التعلیم و التعلم في الوقت نفسھ 

   : تعريف اإلجرائي 

بالتحصل الدراسي في ھذه الدراسة مدى استفادة المتعلم و مدى عدم نجاحھ باستخدام 

ى  الع عل ات و اإلط یل المعلوم ي تحص ت ف بكة األنترن تخدام ش ن اس وء أی أو للج

                                                                  . األبحاث و المعلومات الجدیدة

  :المراھقة -

ا إن الم د فھي تنقسم بأنھ ا یتشكل رجل الغ ة التي بھ ة حساس راھقة ھي مرحلة إنمائی

رات جسمانیة و نفسیة و أضجة  ا تغی فترة مھددة من التحول و النمو حیث یحدث فیھ

ة في  م و أخطر مرحل د أھ تقلب الطفل الصغیر عضوا حیا من عالم الراشدین لھذا تع

  4.حیاة اإلنسان 
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	اإلطار المنھجي
 

~	 	~	
 

   .یوجد لھا عدة تعریفات من بینھا    :اصطالحا � 

   1یولوجي للفردبیعرفھا بأنھا الوقت الذي یحدث فیھ تحول في الموضوع ال 

    : مفھو اإلجرائي

على المتعلم الذي ھو في  االنترنتتقصد بالمراھقة من ھذه الدراسة مدى تأثیر وسیلة 

ة  یلة الحامی ا ھو سلبي و إیجابي من أي وس تقبال كل م سن المراھقة أین یستطیع اس

                           : الذي یعتبرھا العالم الذي یجیب أن یعیش فیھ االنترنتخاصة 

د النسبة للكومیتر على األنترنت عبارة عن مجموعة القواعد التي تحد : البروتوكول

ر الشركة الشریكة التي  كیف یمكن ألجھزة الكومیتران تتفاھم مع بعضھا البعض عب

.یجب على تلك األجھزة أن تتبادل فیھا الرسائل و تنقل المعلومات 
2

 

                                                                                               :TCP 

ر  الھا عب ى رزم و إرس یتم تكسیر المعلومات إل یقوم ھذا البروتوكول بتحدید كیف س

ت وم االنترن ات  ویق كل ملف ا بش تبدات لتجعلھ ائل أو المس ة الرس ة تجزئ د طریق بتحدی

ائي، رزم صغیرة و اه  مقصدھا النھ رعة خالل الشبكات في اتج ، بحیث تتحرك بس

میتر المراسل و الكومیتر  بفیھا عنوان الكوبتا بما  1500إلى  1یت من ك كل بایتكون 

                                                                                             .المستقبل

: IP      

ھ   ھخاص بالكومیتر الذي أرسل تلك الرزمة، و كذلك عنوان=  لة إلی الكومیتر المرس ب

  رقم و أخر عالمة الصفر  أرقام یفضل بین كلكمبیوترا ربعة لكل  إن.تلك الرزمة

ذه األسماء  ا ، ھ ة لھ اد أسماء موازی م اعتم د ت ام، فق ونضرا لصعوبة تذكر ھذه األرق

ا  ذه األسماء أسھل للحفظ ، كم ان  إنموازیة لھا، ھ ا، سواء ك دلوال معین ا م تكون لھ

                                                         .تجاریا أو تعلیمیا أو حكومیا أو غیره

 أن البروتوكول  tcp/ip          2.االنترنتفي الواقع یعتمد علیھ جمیع أسالیب العمل  

  

3
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   تعریف االنترنت:-1-

    -في البدایة ال بد من اإلشارة إلى أنھ ال یمكن تدوین تعریف االنترنت واحد 

لالنترنت في ھذه الدراسة ، و ذلك لتعدد و تنوع و تعریفاتھا التي أطلقھا مجموعة من 

خبراء و العلماء العاملین في مجال المعلوماتیة، و االتصاالت و الحسابات و اإلعالم 

اآللي ، و كل واحد منھم عرفھا من زاویة نعاملھ معھا واستخدامھ لھا و سنسرد بعض 

                                                                              التعریفات فیما یلي: 

: مشتقة من شبكة المعلومات الدولیة اختصار لالسم اإلنجلیزي نترنت لغة اال

INTERNATIONELNET WORK . 

و تطلق علیھا عدة تسمیات منھا شبكة النت أو الشبكة العنكبوتیة وتسمى كذلك الطریق  

  1.السریع للمعلومات

      -و ھناك تعریف أخر یشیر إلى أن األنترنت بأنھا عبارة دائرة معارف عمالقة     

یمكن للمشتركین فیھا الحصول على أي موضوع في شكل نص مكتوب أو مرسوم أو 

خرائط أو التراسل عن طریق البرید اإللكتروني ، ألنھا تضم ،المالین من األجھزة  

الحاسوب التي تتبادل المعلومات في بینھا .                                                  

 :TRIPATHI   عرفھا 

بأنھا حواسب عالمیة تتیح المجال للمالین المستخدمین لتلك الحواسیب االتصال  ببعضھا 

البعض ، و الوصول إلى مصادر المعلومات على تلك الشبكة من سائر أرجاء العالم      

تعرف أیضا بأنھا شبكة من االتصاالت اإللكترونیة على امتداد أالف األمیال المرتبطة 

بأنظمة الكمبیوتر و تطابقاتھا المختلفة و التي تقدم لمستخدمیھا الخیرات على اختالف 

        2أنواعھا ة تدرج مستویاتھم حیث تفیدھم في تنمیة معلوماتھم و تحسین مھارتھم.

) 
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   و حسب" نابل الخشبي "فإن االنترنت ھي شبكة من الحواسب اإللكترونیة        

المرتبطة ببعضھا عبر خطوط خاصة ینقل المعطیات كاأللیاف البصریة الفائقة السرعة 

 )                            3(1أو عبر األقمار الصناعیة أوعبر المریخ من ھذه الخطوط .

  و عرفھا "عایش النصري"  بأنھا دائرة معارف عمالقة حیث یمكن من خللھا       

حصول على معلومات حول أي موضوع في شكل نص مكتوب، أو مرسوم ، أو 

صور، أو خرائط ، و یمكن من خاللھا التراسل عن طریق البرید اإللكتروني ، كما 

تمثل الشبكة منتدى علمي و یتم  من خاللھ تبادل األفكار و المعلومات و المشاركة في 

النقاش في نفس الوقت عبر ما یسمى بالمحادثة اإللكترونیة. 

 -و لتعریف شامل یمكن القول بأن االنترنت ھي مجموعة من الحسابات المرتبطة       

ببعضھا البعض في مختلف أنحاء العالم یمكن بواسطتھا نقل المعلومات و تبادلھا سواء 

كانت صورا أو نصوصا ثابتة أو متحركة أو حتى إشارات رمزیة من عدد غیر محدود 

)4(                                                            2من المراسلین إلى عدد غیر محدد من المستقبلین.
1
 

   و على الضوء ما سبق یمكن القول بأن االنترنت تعتبر القاعدة األساسیة في     

عصر الحاضر في تغیر الحیاة بجمیع جوانبھا السیاسیة  و االقتصادیة و االجتماعیة و 

الترفیھیة، و غیرھا وتزویدھا بالمعلومات المتخصصة و العامة و الخدمات المتنوعة 

في جمیع المجاالت الحیاة، و تسیر اإلحصاءات إلى أن  عدد مستخدمي االنترنت في 

 ملیون مستخدم  في المقابل بلغ عدد مشاھدي التلفزیون 80خمس سنوات وصل إلى 

 سنة ، و ھذا یدل على تغلیطھا السریع في 38 سنة ، و بالنسبة للرادیو 13ھذا العدد في 

 3كل مكان وصولھا  إلى كل المجتمعات .

    

 

                                

                                                            
22.23، ص ، 1999، دار ھمة لطباعة و النشر، االردن االنترنت و عصر ثورة المعلوماتمحمد لعقاب ،  1 

، ص1997 ، مركز التوفیق اإلسالمي ، نصر ، حكمة حول االنترنت النصري عایش ، 2  

   37عبد المالك ردمان ، المرجع سبق ذكره، ص3 
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 - نشأة االنترنت2

نشأت االنترنت في ضل االحتیاطات اإلستراتیجیة التي اتخذتھا القیادة العسكریة  -      

        المعسكرین الشرقيبین بان الحرب الباردة ااألمریكیة متمثلة في وزارة الدفاع ، 

و الغربي ، و ذلك تحسبا من احتمال تدمیر أي مركز من مراكز االتصال الحاسوبي ، 

بضربة- صاروخیة سوفیتیة ، مما یؤدي إلى شل الشبكة الحاسوبیة بكاملھا و حرمان 

                                          القیادة العسكریة األمریكیة من اإلسناد ألمعلوماتي .

م وربطت وزارة 02/01/1969فقامت الحكومة األمریكیة ، بإنشاء االنترنت في 

 یستطیع العلماء تبادل المعلومات و  أبحاث حتىالدفاع األمریكیة بین أربعة معامل

، لمشروع شبكة من حواسیب ، تمكنھا الصمود أمام أي  النتائج ، و قامت بتخطیط

ھجمة سوفیتیة محتملة ، بحیث إذا تعطل جزء من الشبكة تنجح البیانات في تجنب 

 الجزء المعطل ، و تصل إلى ھدافھا ، و أطلق على ھذه الشبكة و كآلة األبحاث

 "أربنت ھي القسم المسؤول عم بناء الشبكة في ذلك الحین و الذي تحول المتطورة

. و كان النموذج األول لالنترنت یتكون من أربعة  DARPA أربنت فیما بعداسمھ

 WAN من نوع  العریضةغرض بناء الشبكات الحواسب  لأجھزة حاسوب ، صممت

األربعة في أربعة مراكز  معا على البعد وتم التركیب الحواسب الحواسبوربط تلك 

علمیة  : 

 •جامعة یوتاه (utal)  بكالیفورنیا سانتا بارزا .

• جامعة كالیفورنیا لوس أنجلس . 

• معھد ستانفورد الدولي لألبحاث. 

و المركز   MITE، و یعد من المعاھد الرائدة في مجال الحاسوب اآللي ، و خاصة 

                                                                 الذكاء االصطناعيفي مجاالت 

1INTERLLIGENCEARTIFICAL 

  

 8.ص1996 .القاھرة . شبكة االنترنت العربیة لعلوم الحاسب بھاء شاھین 1
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 و كانت جمیع الشبكة، أبحاث إلى  جامعة و مركز72 تم توصیل 1972في عام و       

 تعمل في مشاریع و أبحاث خاصة لوزارة الدفاع األمریكیة  المراكز،الجامعات و  تلك

و تم في نھایة عقد السبعینات ، تطویر مجموعة و القواعد و النظم و اإلجراءات 

المشتركة التي تعمل من خاللھا االنترنت بحیث تجعل الحواسب تتحادث و تتبادل 

 و من ثم استخدمت ھذه ل برتوكو البعض و اطلق علیھا تسمیةالمعلومات مع بعضھا

 DARPA طالبت 1983 و في عام 1980 المناسبة بحلول عام برتوكوالتال

   . ( tcp / ip)باستخدام البروتوكوالت

 :لكل الشبكات المترابطة و في العام نفسھ انفصلت االنترنت إلى جزئین 

 ARPANET أربانت : و تتولى مھمة االتصاالت غیر العسكریة. 

 1میل نت : أصبحت الشبكة العسكریة ، التابعة لوزارة الدفاع األمریكیة. 

 - خصــائص مستخدمي األنترنت3

من قبل أطیاف المجتمع الواحد على اختالف أعمارھم 0T2T 0Tاالنترنت2T یشیع استخدام      

األمر بالغ األھمیة للتعرف على بعض األسباب والخصائص التي   وجنسھم مما یجعل

االستمرار أو اإلدمان وھنا سنركز على األسباب   الى0T2T 0Tاالنترنت0T2T 0T2Tمستخدمي2T تدعو

لھ جوانب ایجابیة كثیرة جدا   سالح ذو حدین0T2T 0Tاالنترنت2T والخصائص السلبیة حیث

 :وبالمقابل جوانب سلبیة

 

 :اإلشباع العاطفي

من قبل بعض األفراد اللذین یفتقدون الجو العاطفي داخل 0T2T 0Tاالنترنت2T یكثر استخدام

االنترنت مجاال خصبا حیث التعارف خصوصا من غرف الشات   األسرة..فیجدون من

 2 یوفر قدرا من اإلشباع العاطفي المفقود. وغیرھا..فاالنترنت أصبحت مجاال

 

 

 30 بھاء شاھین . مرجع یبق ذكره  ص 1
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 :   تكوین الصداقات

إلحساسھم بأھمیة تكوین صداقات متعددة وھذا 0T2T 0Tاالنترنت2T یتجھ بعض األفراد الستخدام

للمبالغة في تكوین صداقات قد تؤثر على مشاعرھم النفسیة مما تتدھور   ربما دفعھم

فالصدیق المجھول أو الصدیق الصامت كما یحلو للبعض تسمیتھ قد   حالتھم االنفعالیة ،

المستوى العقلي واالنفعالي.   ال یرتبط بشكل كامل على

 : تكریس العزلة

من تكریس عزلة الفرد عن العالم الواقعي مما یجعلھ محروما 0T2T 0Tاالنترنت2T یزید استخدام

المشكالت االجتماعیة والنفسیة على ارض الواقع المحیط بھ، وعن تأثیر   من معایشة

العالقات االجتماعیة یري بعض علماء االجتماع أنھا   تكنولوجیا االتصاالت على

من حیث أنھا تزید من انعزالیة األفراد   سوف تؤثر سلبیاً على العالقات االجتماعیة

إحساسھ بالوحدة ، األمر   وانسحاب األفراد من دائرة العالقات االجتماعیة وتعمیق

  الذي یفقده بمرور الوقت القدرة على ممارسة عالقات إنسانیة حمیمة ،

 .وكذا القدرة على التعاطف مع اآلخرین

  الخجل-

 - التخلص من القیود

اإلنسان یشعر بالكثیر من القیود المختلفة كالفكریة واالجتماعیة وغیرھا ولذلك یجد 

فرصة للتخلص من ھذه القیود رغم إن اإلنسان علیھ مواجھة الضغوط 0T2T 0Tاالنترنت2T من

  .أو االنسحاب أو التوجھ إلیجاد متنفسا غیر واقع منھا الواقعیة ولیس الھروب

 :التحصیل الدراسي

یؤدي استخدام اإلنترنت إلى تغیر في عادات النوم والتوقف عن ممارسة الھوایات 

األخرى المفیدة، وكذلك قد یؤدي إلى مشكالت في التوافق مع الحیاة  واألنشطة

الدراسیة ومتطلباتھا، 
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یفسر تدني مستوى تحصیل الطالب. و یقل مستوى التحصیل بصورة دالة    مما

بدافع الثقافة العامة والتسلیة، مقارنة بھ لدى من ال   اإلنترنت0T2T 0Tمستخدمي2T لدى

مستخدمي اإلنترنت بدافع التعلم الدراسي أكثر   یستخدمونھ لھذین الدافعین. وقد تبین أن

للتعلم، مما یعزز كل من أھمیة   تحصیالً دراسیاً من غیرھم الذین ال یستخدمونھ

المستخدمین بھدف التعلم.   وخطورة اإلنترنت، فھو وسیلة میسرة للتعلم الدراسي لدى

ویفضي إلى  وفي الوقت ذاتھ فإن استخدامھ بدافع التسلیة یعوق النشاط الدراسي

  انخفاض مستوى التحصیل. ومن جھة أخرى ربما تشیر ھذه النتیجة إلى أن الطالب

منخفضي التحصیل یمیلون الستخدام اإلنترنت بدافع شغل وقت الفراغ كمحاولة 

من حدة الضغوط الدراسیة أو كوسیلة لتجنب الشعور بالفشل   للھروب أو التخفیف

  .ضعف مستوى تحصیلھم نتیجة
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مـن عـدة أشـكا أخـذ حاسـوب ، ـيم ـ ا ت ـى ا ـيم ـ اإلنترنـت اسـتخدام إ ت ـر وأخيـرا ا ـيم مصـط ظ ت  ا

ـذي كترونـ ا تمـد اإل ـى ي نيـة ع ت ـديم ا محتـوى ت يمـ ا ت م ا ـة مـت ـة و جيـدة بطري  نـاك أن كمـا ، ا

ص نوع ذا ومزايا خصا يم من ا ت م وتبرز ا مزايا أ د ا وا ت اختصار  وا و د ا ج ـة وا تك ة وا ـى  إضـا إ
حاسوب إمكانية مستوى وتحسين تنمية  ا ام ا دراس تحصيل ا م ومساعدة ا م ب ا طا ير  وا ـة تـو  بي

يمية تمد ، جذابة ت ى ت مكـان ع زمـان حيـث أو ا دت ا سـنوات شـ ـة ا ي ماضـية ا حوظـا انتشـارا ا  شـبكة م

نترنـت، تصـال أبـرز مـن كوحـدة ا ل ا تربيـة وسـا حديثـة وا تـ و ا ده ـم نمـوا نمـت ا ة أي تشـ ية وسـي  اتصـا

ى أخرى يد ع ى ص ا إ ى أو آخره بنيت ا نطاق ع ذي مستخدمي د ا تحتية site ازديادا ش بحث محركات ، ا  ا

ـ مسـتمرا و موا ض دعـا حتـى ، األيـام بمـرور  مطـردا وتناميـا ا ـب ـى ا ـا إ ة اعتبار ية تربويـة وسـي  بحـد واتصـا

ا ل محل تحل أن يمكن بل ذات تربية   وسا تدريس ا يدية وا ت  .ا
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 :  -التعلیم المتوسط1

 :مفھوم التعلیم المتوسط وأھمیتھ1-1

تقع المرحلة المتوسطة ما بین المرحلة االبتدائیة التي تمثل بدایة سلم التعلیم العام     

والمرحلة الثانویة التي تمثل نھایتھ، ویلتحق بھا التلمیذ بعد الحصول على شھادة إتمام 

 ومدة الدراسة في بھذه المرحلة أربعة سنوات، یعقد في نھایتھا .الدراسة االبتدائیة

امتحان عام بنظام الفصلین الدراسیین، یحصل الناجح فیھ على شھادة إتمام الدراسة 

المتوسطة(الكفاءة المتوسطة) والتي تؤھلھ لاللتحاق بإحدى مدارس التعلیم العام أو 

 .المھني

وتكمن أھمیة المرحلة المتوسطة في كونھا تتیح المزید من الفرص لكي یحقق    

الطالب انتماء أعمق إلى ثقافتھ األصلیة، فضال عن أنھا تتیح المزید من الفرص لتنمیة 

 .قدرات واستعدادات الطلبة بما یعدھم لالختیار التعلیمي او المھني في المراحل التالیة

 : -أھداف المرحلة المتوسطة1-2

المرحلة المتوسطة مرحلة ثقافیة عامھ غایتھا تربیة النشء تربیة إسالمیة شاملة  -1

 .لعقیدتھ وعقلة وجسمھ وخلقھ

 .تمكین العقیدة اإلسالمیة في نفس الطالب وجعلھا ضابطھ لسلوكھ وتصرفاتھ -2

تزویده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنة، حتى یلم بالمبادئ األساسیة لثقافة  -3

 .والعلوم

 .تنمیة قدرات الطالب العقلیة والمھاریة وتعھدھا بالتوجیھ والتھذیب -4

تربیة الطالب على الحیاة االجتماعیة اإلسالمیة وتدریبھ على خدمة مجتمعھ ووطنھ  -5

 .وتنمیة روح النصح واإلخالص لوالة أمره

 1 .إعداده لما یلي ھذه المرحلة من مراحل تعلیمیة أخرى -6
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  -مشكالت التعلیم المتوسط1-3

 أ ) التسرب: یعرف التسرب بأنھ انقطاع الطالب عن المدرسة انقطاع كلیا قبل أن یتم -

 المرحلة المتوسطة

توعیة المجتمع واألفراد بأھمیة العلم والتعلم من خالل الدورات والمحاضرات :الحلول

  .العمل على تحفیز وتشجیع الطالب على مواصلة الدراسة و والنشرات التوعویھ

ب ) الرسوب: یقصد بھ تكرار بقاء الطالب في الصف الواحد لعدم اجتیاز االختبار 

 .بنجاح

التنویع في الطرق والوسائل واألسالیب التدریسیة والتقویم من اجل تحقیق مبدأ :الحل

مراعاة الفروق الفردیة. 

 :ج- المناھج

  .تطویر المناھج بشكل مستمر لكي تحقق النمو الشامل والمتكامل للطالب:الحلول

 .أن تراعي حاجات الطالب والمجتمع وتنوع البیئات 

ھـ - ضعف مستوى كفایة بعض المعلمین: أي عدم تمكن المعلم من المادة العلمیة 

 .والمھارات التدریسیة الالزمة ألي معلم

 .تأھیل المعلمین تأھیال علمیا وتربویا أثناء الدراسة الجامعیة:الحلول

 .1التدریب المستمر للمعلمین في المیدان 

• تأھیل التلمیذ بآلیات التواصل مع اآلخرین و المعتمدة على تقنیة المعلومات ، كما 

یعزز من قدران التفاوض و تبادل األفكار و تتیح المجال للتعاون والبناء في مضمار 

إقامة ، المشاریع النافعة. 
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- خدمات شبكة االنترنت : 2

  - خدمات عامة:2-1

توجد عدة خدمات تقدمھا شبكة االنترنت و منھا ما یلي: 

•البرید االلكتروني: الذي یمكن من الرسائل و استقبالھا بسرعة كبیرة جدا.  

•القوائم البریدیة: حیث یتم إنشاء و تحدیث العناوین البریدیة الخاصة بمجموعات 

األشخاص . 

•خدمة المجموعة اإلخباریة:و ھي تشبھ خدمة القوائم البریدیة إال أنھا تختلف في كل 

عضو یستطیع التحكم في المقاالت التي یرید استالمھا. 

•خدمة االستالم الشخصي : یمكن من خالل ھذه الخدمة االستعالم  عن العنوان 

البریدي ألي شخص أو جھة تستخدم االنترنت و المسجلین لدیھا. 

• خدمة المحادثات الشخصیة ، حیث یمكن التحدث مع أي شخص في العالم صورة أو 

 2كتابة.

و ھي شبھ الخدمة السابقة إال أنھ یمكن ألي شخص أن یدخل  chating •خدمة الدردشة

المحادثة أو یستمع إلیھا دون اختیار اآلخرین . 

 تمكن من نقل الملفات من حاسب إلى أخر.  FTP  - خدمة نقل الملفات 
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•خدمة األرشیف اإللكتروني تمكن من البحث عن ملفات معینة قد تكون مفقودة في 

البرامج  المستخدمة في الحاسب الشخصي . 

، تفید في الخدمات كثیرة كنقل الملفات و GOPHER-خدمة االستعالمات الشاملة 

المشاركة في القوائم البریدیة حیث تفھرس المعلومات الموجودة على شبكة. 

، و ھي تسمى باسم حاسباتھا الخادمة،            WAIS•خدمة االستعالمات واسعة النطاق 

و ھي أكثر دقة من  األنظمة األخرى حیث تبحث داخل الوثائق ، و المسندات ذاتھا عن 

الكلمات الدالة التي یحددھا المستخدم ثم تقدم النتائج في شكل قائمة بالمواقع التي  

تحتوي على معلومات المطلوبة. 

 ، و ھي خدمة تتیح استخدام أي برامج أو تطبیقات TELNET-خدمة الدخول عن بعد 

في الحاسب إلى أخر. 

علیھا  •الصفحة اإلعالمیة العالمیة ، و ھي تجمع كافة الموارد المتعددة التي تحتوي.

شبكة االنترنت للبحث عم كل ما في  الشبكات المختلفة و إحضارھا بالنص و الصوت 

 نظاما فرعیا من االنترنت لكنھا النظام األعظم في الشبكة           webوالصورة  و یعد 

 1و ھي أیضا األكثر انتشار واستخداما .

-خدمات في مجال التعلیم: 2-2

تعد شبكة االنترنت إحدى التقنیات التي یمكن استخدامھا في العملیة التعلیمیة ، إذا تلعب 

دور كبیرا في تعمیر الطریقة التدریسیة المتعارف علیھا من قبل المعلم في الوقت 

الحاضر. 
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-إن القرن الحادي و العشرین سوف یكون قرن المعلومات حیث أن األلیاف البصریة 

سوف تكون لدیھا القدرة على إرسال مئات المحطات التلفزیونیة ، كما تتیح الفرصة 

لالستفادة من المعلومات المخزنة في المكتبات عبر ھذه األلیاف التي تشكل منھا الشبكة 

العالمیة،  و سیكون لھذه األلیاف القدرة على حمل أكثر من عشرة مالین رسالة في 

 الثانیة الواحدة و یقول بعض الباحثین التربویین أمثال جوردون وجیني.

JORDANAND JEANNATTE إن منزلنا ستكون مصدرا من مصادر التعلم ،

الحادي و العشرین و لذلك فنحن بحاجة إلى إعادة تصمیمیھا بطریقة تسمح  خالل القرن

 1لنا بالتعامل مع ھذه التكنولوجیا المتمثلة في شبكة االنترنت العالمیة.

و توجد حقیقة ھامة و ھي أن المجتمعات التي تسعى لتطویر برامجھا  التعلیمیة          

والتكنولوجیة تسعى إلى إیجاد التفكیر التقني ألبنائھا ، و ھذا ال یتم إال في المؤسسات 

الفیلة إلعداد الجیل الناشئ یھتم بكل ما ھو جدید و مقید على مستوى مسایرة التقدم 

العالمي والتكنولوجي في العالم. 

         في ضوء ما سبق یجب أن یعي المدرسون و الدارسون و في جمیع المدارس 

ضرورة استخدام التقنیة الحدیثة في تعلیم وزیادة تحصیلھم ، و ھذا یحتاج إلى التوعیة 

المستمرة لھم لنقل ھذه التجارب العالمیة إلى جامعتنا و مدارسینا من أجل مسایرة 

نظرائھم من التالمیذ على الجانب األخر من الدول المتقدمة.   

و من أھم الخدمات التي تقدمھا االنترنت في مجال التعلیم ما یلي: 

 أوال :  استخدام البرید اإللكتروني في التعلیم:•

-البرید اإللكتروني ھو عبارة عن تبادل الرسائل و الوثائق باستخدام الحاسوب من 

خالل شبكة االنترنت، و یشیر العدید من الباحثین ، إلى أن البرید اإللكتروني من أكثر 

خدمات االنترنت استخدما و یرجع ذلك إلى سھولة استخدامھ و یرى" إیجر" أن نمو 

 2انتشار االنترنت بھذه السرعة المذھلة یرجع إلى البرید اإللكتروني.

. 35 ص 1996 العربیة لعلوم الحاسكمنوسیاسیة  ، شبكة االنترنت ،بھاء شاھین 1
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لما وجدت شبكة االنترنت".   حیث یقول "لو لم یوجد البرید االلكتروني

- و یعد تعلیم التلمیذ على استخدام البرید اإللكتروني ھي الخطوة األولى في استخدام    

شبكة االنترنت في التعلیم، حیث أن استخدام شبكة االنترنت تساعد التلمیذ،  المعلم على 

   استخدام ما یسمى بالقوائم البریدیة في نفس السنة أو القسم ، حیث تتیح لتلمیذ الحوار 

 1و تبادل الرسائل و المعلومات فیما بینھم. 

و فیما یتعلق بأھم تطبیقات البرید اإللكتروني في التعلیم كما یلي:    

•استخدام البرید اإللكتروني كوسیط بین المعلم و التلمیذ إلرسال و استقبال الرسائل من 

والى التلمیذ فیما یخص األوراق المطلوبة في المواد و الوجبات المنزلیة و الرد على 

االستفسارات و كوسیط للتغذیة الراجعة. 

- یساعد البرید اإللكتروني التلمیذ على االتصال بالمتخصصین من مختلف الدول العالم 

و االستفادة من خبراتھم ، و أبحاثھم في شتى المجاالت . 

• یساعد البرید اإللكتروني التالمیذ على االتصال بالمتخصصین في أي مكان بأقل 

تكلفة  و بتوفیر الوقت و الجھد لالستفادة منھم سواء في تحریر الرسائل أو في 

الدراسات الخاصة أو في االستمارات. 

•استخدام البرید اإللكتروني كوسیلة اتصال بالمدارس و الجامعات سواء كان ذلك محلیا 

أو عالمیا حیث أن الجامعات في الیابان و أمریكا و الصین و أوروبا اعتمدت البرید 

اإللكتروني كوسیلة اتصال معتمدة. 

• استخدام البرید اإللكتروني كوسیلة اتصال بین الشؤون اإلداریة في المدارس و 

الجامعات و بین المعلمین و التالمیذ، و ذلك بإرسال المتعلم و األوراق المھمة و 

 2اإلعالنات لھ.
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و على العموم ھذه بعض التطبیقات التي یمكن توظیفھا لخدمة البرید اإللكتروني في 

التعلیم فیما بینھا من خالل عمل و عناوین ثابتة لھذه المتوسطات و تتكون من عناوین 

بریدیة تحتوي على عنوان بریدي واحد یقوم كما أخذت معظم مراكز التعلیم و المعاھد 

العلمیة و األكادیمیة في الوطن العربي خالل السنوات القلیلة الماضیة  اتجاھا حذو 

الدول المتقدمة في ھذا المجال.و بذلك بدأت مواقع تلك المتوسطات و المعاھد تظھر 

أمام عشاق و مستخدمي شبكة االنترنت لإلطالع على أنشطة ھذه المتوسطات و 

 1أقسامھا و مراكزھا العلمیة .

 مبررات استخدام البرید في التعلیم:

یعد البرید اإللكتروني من أكثر الخدمات االنترنت أھمیة و شعبیة و استخداما،            

و یعود ذلك لألسباب العدیدة اآلتیة : 

• سرعة وصول الرسالة من أي مكان في العالم و خالل لحظات قلیلة : 

•تكلفة منخفضة لإلرسال و االستقبال مقارنة بالوسائل األخرى مثل البرید 

العادي الفاكس. 

•إلغاء الحواجز بین المراسل و المستقبل لعدم وجود وسیط بینھما . 

•إمكانیة تعمیمي الرسالة الواحدة على أكثر من جھة واحدة مستفیدة منھا في 

الوقت نفسھ، و ذلك نظرا لوجود برامج متخصصة على شبكة لھذا الغرض. 

• إمكانیة  حصول المستفید على الرسالة في الوقت الذي یناسبھ. 

•اإلرسال و االستقبال في مدة قصیرة. 

•إمكانیة ربط ملفات إضافیة بالبرید اإللكتروني مثل النصوص أو الصور أو 

إلشكال و غیرھا. 

 2تحدید الوقت المناسب لالستقبال الرسائل و قراءتھا.-
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  LIST ثانیا : استخدام القوائم البریدیة في التعلیم

 و تتكون من عناوین بریدیة تحتوي على عنوان LISTتعرف اختصارا باسم       

بتحویل جمیع الرسائل المرسلة إلیھ إلى كل عنوان في القائمة، أما  بریدي واحد یقوم

مجموعات المناقشة اإللكترونیة فتسمى باللوائح البریدیة التي یمكن االنضمام إلیھا من 

ول ، و یستخدم جزء من ھذه الخدمة ؤخالل االتصال و التنسیق من مدیریھا المس

و أخرى خاصة بفئات معینة  لتوزیع المعلومات ، و توجد لوائح بریدیة عامة للجمیع

 1لھا اھتمامات مشتركة.

 أنواع القوائم البریدیة المستخدمة في التعلیم :أ-

ھناك نوعان من القوائم ، البریدیة المستخدمة في التعلیم و ھما :  

: و یشرف علیھا ما یسمى بالمعدل و وظیفتھ اإلطالع على القوائم البریدیة المعدلة• 

أي مقال یرسل إلى القائمة و تحدیده و التأكد من مدى مناسبتھ لطبیعة اھتمامات القائمة. 

 : حیث ترسل الرسائل و المقاالت ھنا إلى جمیع القوائم البریدیة غیر المعدلة• 

المستخدمین المشتركین دون النظر إلى محتواھا، العدید من الموضوعات و تمسح 

لألشخاص الذین لھم نفس االھتمامات المشاركة في مناقشة وإبداء الرأي ، و قدر عدد 

 نناقش عددا من المواضیع. 25000م ب 2000القوائم البریدیة سنة 

ب- مجاالت االستفادة من القوائم البریدیة:  

-إمكانیة تأسیس قائمة خاصة بالدراسیین في نفس المتوسطة أو الثانویة أو الجامعة 

أو المعھد من أجل الحوار و تبادل اآلراء ووجھات النظر و تبادل الخبرات في 

 2مختلف المواضیع.
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• إمكانیة اشتراك التالمیذ في القوائم العلمیة العالمیة في موضوعات معینة و معروفة 

لالستفادة من المتخصصین و التعرف على كل جدید و االستفادة  من خیرات بعضھم و 

االستفسارعن أي شيء حول الموضوع المشترك . 

•تكوین قوائم بریدیة لدراسیین سواء في المدارس أو الكلیات أو المعاھد أو الجامعات 

على شكل أعضاء في جمعیات لھا اھتمامات محددة ، فمثال یمكن تأسیس جمعیة تھتم ، 

بشؤون التربیة و أخرى بالعلوم و ثالثة بالھندسة ورابعة بالطب  و الخامسة بالزراعة و 

السادسة بالفن و ھكذا بحیث تتیح ھذه الجمعیات للتالمیذ الفرصة تبادل و جھات النظر 

مع زمالئھم یصرف النظر عن أماكن وجودھم . 

•تأسیس قوائم بریدیة خاصة بتالمیذ جمیع المدارس أو الجامعات أو الكلیات في الدول  

الواحدة أو على مستوى الوطن  العربي أو مع الدول  األجنبیة  و خاصة المسجلین 

بمادة معینة لتبادل الخبرات العالمیة حولھا. 

•تأسیس قوائم بریدیة خاصة بالمعلمین على مستوى وزارة التعلیم حسب التخصصات 

العلمیة لھم لتبادل الخبرات العلمیة ووجھات النظر فیما یخدم العملیة التعلیمیة على 

مستوى التدریس أو الجوانب اإلداریة. 

• ربط الكادر اإلداري في المدارس أو الجامعات سواء كانوا ( مدیرین أو وكالء أو 

أعمدة أو رؤساء أقسام) في قوائم متخصصة لتبادل و جھات النظر في تطویر العملیة 

 تعلیمیة.التربویة و 

• إن التالمیذ المشتركین في القائمة الواحدة یمكن إرسال لھم  الواجبات البینیة و 

متطلبات المواد. 

• تأسیس قوائم خاصة بتالمیذ و المشرفین علیھن في المتوسطات مما یساعد على إزالة 

 1بعض عقبات االتصال المباشر بینھم.
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 في التعلیم : NEWGROUPS -ثالثا :استخدامات  نظام مجموعات األخبار 

     تعد مجموعات األخبار أكثر استخدامات شبكة االنترنت شعبیة و ھي عبارة عن 

كل األماكن التي یجتمع فیھا الناس لتبادل اآلراء و األفكار أو تعلیق اإلعالنات العامة 

أو البحث عن مساعدة ، أما تطبیقات مجموعات األخبار في عمیلة التعلیم فھي مشابھة 

لتطبیقات نظام القوائم البریدیة ، و  إضافة إلى مسبق  ذكره یمكن تطبیق مجموعات 

 األخبار في التعلیم كما یلي:

- تسجیل المدرسیین و الدراسیین في مجموعات األخبار العالمیة المختلفة لالستفادة من 

المتخصصین كل تلمیذ حسب تخصصھ. 

-وضع منتدیات عامة لتالمیذ في التعلیم العام لتبادل وجھات النظر وطرح سبل التعاون 

و االستفادة بینھم بما تحقق تطورھم. 

 فانھ یمكن إجراء CHATROOM -بما ان مجموعات االخبار تستخدم غرف الحوار 

اتصال بین التالمیذ من المجموعات أخبار مختلفة على الصعید العالمي باالستفادة منھم 

في نفس الوقت و تأسیس مجموعات أخبار على الصعید المدرسي و تالمیذ المدارس. 

: - مجاالت استخدام مجموعات األخبار في التعلیم ا

     ھناك تشابھ بین تطبیقات مجموعات األخبار و تطبیقات األخبار ، و ھي كما یلي: 

• االستفادة من خدمات التخاطب بشكل مباشر بین المتعلمین أنفسھم ، أو مع 

المتخصصین و االستفادة منھم حول موضوع معین. 

• إمكانیة االستفادة من المعلومات الحدیثة و الجدیدة على مستوى العالم أثناء الحوارات 

خالل تبادل الخبرات في مختلف الموضوعات و المجاالت 1الدائرة بین المشاركین،

 1العلمیة مثل العلوم، الطب و الطیران و العلوم اإلنسانیة.

• اشتراك التالمیذ في منابر حواریة لتبادل اآلراء و األفكار حول مختلف المواضیع. 
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  INTERNETRELA/CHA - الفرق بین مجموعات األخبار و القوائم البریدیةب

عند الحدیث عن مجموعات األخبار قد یختلط األمر بینھا و بین القوائم البریدیة ، لكن 

2في الواقع توجد عدة فروق بینھما نذكرھا في ما یلي:
 

یسمى بقارئ األخبار على  Soft ware  -إن مجموعات األخبار تحتاج إلى برنامج

عكس نضام القوائم  البریدیة. 

-عند قراءة مجموعات األخبار یجب الذھاب إلى مجموعة ذاتھا ، و ھذا لیس شرطا في 

نظام القوائم البریدیة ، حیث تصل الرسالة إلى البرید اإللكتروني للشخص تلقائیا. 

في مجموعات األخبار على عكس نظام القوائم  CHAT ROOM -یمكن استخدام

البریدیة . 

-ال یمكن معرفة أعداد من یقومون بقراءة الرسائل في مجموعة األخبار ، على عكس 

نظام القوائم البریدیة، و ذلك حسب نظام االشتراك المتبع فیما یتعلق بطبیعة االھتمامات 

المشتركة. 

-إمكانیة التحكم في مجموعة األخبار أكثر نظام القوائم البریدي 

 في التعلیم : INTERNETRELA/CHAT رابعا : استخدام برامج المحادثة 

 و یمكن لمستخدمھ الحدیث مع المستخدمین اآلخرین IRC     یعرف النظام اختصار 

و ھو برنامج یشكل محطة خیالیة تجمع المستخدمین من مختلف أنحاء  في نفس الوقت

العالم، لتحدث كتابة وصورة و صوتا، و یمكن من خاللھ عمل اجتماعات حقیقیة             

 . و ذلك من خالل االستعانة ببرامج معینة  

و یمكن ألي شخص االشتراك في ھذه الخدمة ضمن عدة قنوات مفتوحة، مع       

إمكانیة عمل قنوات خاصة مع أفراد من ذوي االھتمامات المشتركة، و نظرا لسریة 

 1الحدیث فان ھذه الخدمة تأتي في المرتبة الشعبیة بعد خدمة البرید اإللكتروني.
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: -ممیزات خدمة المحادثة عبر شبكة االنترنتأ

أھم ممیزات خدمة المحادثة عمر االنترنت ما یلي:   

  .• إمكانیة الوصول إلى األشخاص في جمیع أنحاء العالم في وقت واحد

•إمكانیة استخدامھا كالنظام مؤتمرات قلیلة التكالیف. 

•تعتبر مصدر من مصادر المعلومات على مستوى العالم. 

أھم مجاالت استخدام خدمة المحادثة في التعلیم:  ب- 

• نقل الندوات و المؤتمرات و المحاضرات الخاصة بالتعلیم من المتخصصین إلى 

 مما یوفر الوقت و الجھة و التكلفة المادیة. لحضورھا،المستنفدین دون حاجة إلى السعر 

التالمیذ و الدارسین •االستفادة من خبرات المتخصصین في موضوعات محددة تھم 

 مثل الجامعات،بصفة عامة في مراحل دراسیة مختلفة سواء في المدارس أو المعاھد أو 

  .إحضار األطباء أو المختصین أو التربویین للحدیث في مواضیع تحدد مسبقا

• إمكانیة عقد اجتماعات بالصوت و الصورة حول موضوع تعلیمي معین في جمیع 

     MULTI-USEROBJECT باستخدام نظام واحد أنحاء العالم في وقت

•استخدام ھذه الخدمة لحل مشكلة نقص األساتذة المحاضرین و المختصین، و ال سیما 

في التجمعات السكانیة القلیلة التي تتعذر توفیر متخصصین ،لھا فتكون الفائدة بذلك عامة 

3شاملة.
 

• إمكانیة عقد الدورات العلمیة و التعلیمیة و التدریبیة سواء عند المتعلمین أو المشرفین 

أو المدیرین أو موضیفي وزارة التعلیم، مع إمكانیة إعطاء شھادات فیھا ، و ذلك بعد 

فحص المشاركین في نھایة الدورة. 

•إمكانیة عقد اجتماعات بالصوت و الصورة باستخدام نظام الفیدیو المتفاعل بین 

المتعلمین لتبادل خبرائھم و مناقشة موضوعات معینة مثل مناقشة فكرة جدیدة في میدان 

 1بینھم.معین أو مناقشة نتائج بحث ما و تبادل و جھات النظر فیھا 
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• االستفادة من الخدمة في اإلطالع على أخر ما توصل غلیھ العلم في بعض المجاالت 

 ، مثل المجال الطبي و آلیات معالجة المرضى أو في المواضیع العلمیة البحة مثل

التجارب المخبریة العلمیة المختلفة. 

• إمكانیة عقد اجتماعات بین اإلداریین المسئولین  في المجاالت التربویة مثل المدیرین     

و المشرفین على مستوى الدولة، لتبادل وجھات النظر بما یحقق تطویر العلمیة التربویة 

دون حاجة للسفر إلى مكان االجتماع و خاصة في الدول الكبیرة. 

 

: في التعلیمWORLDWIDEWEB  خامسا: استخدامات الشبكة العنكبوتیة 

الشبكة العنكبوتیة ھي مركز منتشرا عالمیا لوثائق متصلة یبعضھا البعض بما 

و كل و وثیقة من ھذه   MULTI-USEROBJECT   التشعبي او االرتباط ب یسمى

الوثائق تسمى صفحة و تحتوي ھذه الصفحة على خاصیة الربط بعدد من الصفحات 

أو أشكال         األخرى، التي تكون عادة على شكل جمل مضاءة أو صور أو ورموز 

، و عند اختیارك ألحدى نقاط الربط عن طریق الفأرة ،فأنھا تقوم فورا بنقل الصفحة 

المطلوبة و عرضھا على الشاشة. 

و تعد الشبكة العنكبوتیة من أھم إیداعات تقنیة شبكة االنترنت حیث یمكن عبر ھذه 

 :التصفح ببرنامجالمستخدم عن طریق استخدام أحد برامج  التقنیة حصول

INTERNET EXPLORER . 
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أھم تطبیقات الشبكة العنكبوتیة في التعلیم: -3

وضع مناھج التعلیم على الویب. -

 اإلدارة، المعلمین، یمكن من خاللھ التواصل مع اإلشراف،تصمیم موقع خاص لجھاز -

 التالمیذ.

 - وضع دروس خصوصیة نموذجیة على الویب. 

  -محركات البحث3-1

تعد محركات البحث أحد الخدمات التي تقدمھا الشبكة العنكبوتیة، و محركات البحث 

ھي عبارة عن قاعدة بیانات و أرشیف ضخمة ، لمجموعة من المواقع تتیح إمكانیة 

بتبویب و فھرسة المواقع حسب موضوعاتھا ، و  البحث فیھا بطرق متعددة كما تقوم 

ھناك عدة محركات بحث یصعب حصرھا، و لكن یمكن اإلشارة إلى بعضھا  محركات 

البحث العربیة و منھا: 

Ayoun.comعیون .  

nassij.com  دلیل نسیج ،

 konouz.com كنوز 

ALI DRISS  اإلدریسي ،

MOHEET  المحیط

 YAHOO .EXCITE ALTAVISTA             :االنجلیزیة محركات البحث -

LYCOS HOTPOT،  

 الجید:صفات المحرك -3-1-1

د عدة صفات حتى یتمكن من إعطاء نتائج فعالة جيألبد أن یتوفر في المحرك البحث ال

 وحیدة و في وقت قیاسي منھا:

 حجم قاعدة البیانات الخاصة بیھ، و محتویات القاعدة .-
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ممیزات و خیاران التي تصمم صفحاتھ بطریقة عملیة. -

          االستفادة من التطورات الحدیثة للشبكة مثل إمكانیة الحصول على محاضرات -

( الصورة و الصوت )عن طریق الشبكة. 

: -المآخذ على محركات البحث على شبكة االنترنت 3-1-2

ھناك عدة أسباب تجعل محركات البحث المتاحة من خالل شبكة االنترنت غیر كافیة 

كأداة السترجاع المعلومات ’ و من بین تلك األسباب ما یلي: 

الستنادي :األمر الذي یجعلھا ا  و كذلك الضبط الببلیوجرافيبیانات الوصف لافتقارھا  -

كنظام السترجاع المعلومات أقل كفأه من الفھارس. 

موضوع بتلمیذ مدى ارتباط المواد المسترجعة و عالقتھا لل ال تتیح للبحثإن محركات -

ل. قكل مادة من المواد بشكل مستفحص بحتھ إال بعد 

 إن نتائج االسترجاع باستخدام محركات البحث قد تكون مضللة في بعض األحیان فقد -

یسترجع الباحث عددا كبیرا من المواد في نفس الموضوع من محرك بحت إلى أخر. 

 1.قد تتكرر المواد الواردة في نتیجة البحث الواحد في محركات البحث-

اعتماد محركات البحث على التكشف اآللي باستخدام اللغة الطبیعیة بدال اللغات - 

المفیدة،  و بتالي فإن الباحث في محركات البحث سیجد نفسھ أمام صعوبات في البحث 

باألسباب اآلتیة: 

  :ا- مشكلة االشتراك اللفظي

ھي وجود كلمات مشتركة في اللفظ و مختلفة في المعنى مثل كلمة الدین.قد یقصد بھا 

 القرض وقد یقصد بھا الدیانة. 

: ب- مشكلة التدافق

 sphere ,ball  العائلة و، االسرة :یقصد بھا داللة أكثر من لفظ على معنى واحد مثل

 وكالھما تعني الكرة .
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 : -إیجابیات و سلبیات شبكة االنترنت4

تزداد أھمیة االنترنت على المستوى الدولي مع تنوع استخدامھا وازدیاد عدد    

المستخدمین ، و ال یختصر أھمیة االنترنت الیوم في مجال تبادل المعلومات فھي تؤدي 

الیوم أدوار أساسیة و إعالمیة و اقتصادیة و ثقافیة  اجتماعیة و علمیة ھامة جدا لكن في 

 لتعلیم و التطویر   المقابل فإن االنترنت ھو سالح ذو حدین حیث یمكن أن یكون وسیلة 

للھدم و التعمیر القیم و األخالق . وتبادل المعرفة كما یمكن وسیلة 

-إیجابیات شبكة االنترنت: 4-1

 ، مما یزید في رقعة رعفن و تعلیات ھندسیة أي أنھا تتفرتاتمتجعل المخترعات تتزاید ب

اإلیداع و االبتكار و االختیار. 

-لدیھا القدرة الھائلة على تخزین و معالجة البیانات ، حیث یمكن كما یقول الخبراء – 

القتناء ( دائرة المعارف البریطانیة، بأكملھا مسجلة على قرص ال یتجاوز نصف قطرة 

البوصتین و النصف. 

-ما توفره من التزاوج بین ( االتصاالت ) و ( المعلومات ) و ذلك من خالل حوار 

الحواسب أیا كان موقعھا الجغرافي ، و عبر الھاتف و البرید اإللكتروني و برامج 

المحادثة. 

- قدراتھا على جمع بین ( الصوت) و ( الصورة ) و ( النص ) بشكل متكامل. 

- إمكانیاتھا الواسعة في تزو یدیھا بنظم خبیرة في الطب و اإلدارة و التصنع و المال       

و التسویق و التعلیم و اإلعالم و الترفیھ. 

- یوفر قرصا – لم تكن متصورة – لنشر الدین و القیم اإلنسانیة و األخالق و الفضائل. 

- یعمق مفھوم المشاركة و التواصل من الغیر . 

  1- یساعد على القبول القضایا األخالقیة.
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-یوفر فرصة التعلم ب ( المیزات ) و ( المحسوسات ) أیضا  

- یھئ المتعلم للعمل و التطبیق العملي، بل ( التعلیم االستكشافي)  

-یجعل المستخدم یستثمر أوقات فراغھ إن شاء بشكل أفضل ، و إن أراد بشكل سئ ، 

باإلضافة إال أنھ یكسر رتابة البرامج التعلیمیة المملة. 

-یساعد في تنشیط  المھارات لدى المستخدم. 

-تحقیق قدرا لبأس بیھ من الترفیھ و الترویج. 

-یمكن من الوصول إلى المصادر المعرفة، و كیفیة توظیفھ. 

-یكسب المرونة و السرعة التفكیر و قابلیة التنقل و بالتالي فإنھ یعینك على تحقیق 

ذالك.  

-سلبیات شبكة االنترنت : 4-2

 -إدمان الجلوس لساعات طویلة مما یعطل كثیر من أنشطة المستخدم األخرى، العلمیة     

و االجتماعیة و العبادیة و الریاضیة و اإلنتاجیة. 

-االبتعاد عن الواقع بمفاتیح عن تفكك الروابط و العالقات المباشرة، و االستعاضة 

عنھا بلقاءات الغرف اإللكترونیة. 

- االستغراق في التعامل اآللي یھدد بالخوف من إلغاء إنسانیة اإلنسان. 

- ستجري في ترویج العنف و المشاركة فیھ ، و الجنس و التورط رذائلھ. 

- طرحھ ألفكار ضالة و مضللة قد تشوه و تشویش رؤیة الشباب المسلم إلسالمھ، ما
لم 4

 1یكن ذا خلفیة ثقافیة إسالمیة متینة .
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	يير التطباإلط

~	 	~	

ئج يل النت   :عرض و تح

  :الجداول البسيط

ئصه مفردة و التي تم تشكيلھا  80تجدر اإلشارة إلى أن حجم العينة  :مجتمع البحث و خص

 و تسنى لنا استرجاعھا في اليوم 2019 أفريلبصفة قصدية، و قد تم توزيع االستمارات في 

دق أو عدمه مما ساعدني في مالحظة مدى ص، تم توزيعھا بصفة شخصية الموالي

  .للمبحوثين أثناء تقديم إجاباتھم

  .تبين توزيع العينة حس تغير الجنس :01الجدول رق 

  المتغيرا        

  الجنس
  النسب  التكرار

 % 37.5  30  ذكر

 % 62.5  50  أنث

 %100  80  المجمـوع

  

  :التحليل الكمي

إناث و  % 62.5ن يتضح من خالل الجدول أن توزيع أفراد العينة حس النوع يتكون م

استرجاع كل  كثرة االناث على الذكور وبذلك تم ذكور و ھذا راجع إلى % 37.5

  .االستبيانات

  .توى الدراسي ذكورسمتغير المتبين توزيع العينة حس  :02الجدول رق 
  

  مستوى الدراسي متغيرا           

ئ ذكور   ال
  النسب  التكرار

 % 30.0  09  أول متوسط

ني م  % 26.7  08  توسطالث

لث متوسط  % 23.3  07  الث

  % 20.0  06  الرابع المتوسط

 %100  30  المجمـوع

  

  



	يير التطباإلط

~	 	~	

  

  "التحليل الكمي

 االولىھي من مستوى  % 30بـ أن أكبر نسبة و التي تقدر  الجدولھذا يتضح من خالل 

تي  الثانيةھي التي تمثل مستوى الدراسي %   26.7متوسط أما نسبة   الثالثةمتوسط ت

 رابعةالتي تمثل مستوى دراسي لسنة  % 20أما نسبة  % 23.3متوسط التي قدرت بـ 

   .متوسط من مجتمع البحث الكلي الذي يستعمل األنترنت

  
  .تبين توزيع العينة حس متغير المستوى الدراسي إناث  :03الجدول رق 

  

  متغيرا مستوى الدراسي           

ئ ذكور   ال
  النسب  التكرار

 % 20  10  متوسط أول

ني متوسط  % 24  12  الث

لث متوسط  % 40  20  الث

  % 16  08  الرابع المتوسط

 %100  50  المجمـوع

  

تي نسبة  % 40 يتضح من خالل ھذا الجدول أن نسبة ھي من مستوى الثالثة متوسط و ت

و  % 20متوسط ثم تليھا مستوى األولى متوسط بنسبة قدرت بـ  الثانيةمن مستوى  % 24

  .%16متوسط بـ  الرابعةتحضى مستوى 

  ." ذكور" فئات العمرتبين توزيع العينة حس   :04الجدول رق 
  

  متغيرا مستوى الدراسي           

ئ ذكور   ال
  النسب  التكرار

    % 16.7  05  سن 12

 % 26.7  08  سن  13

 %13.3  04  سن 14

  % 30.0  09  سن  15

  % 13.3  04  سن 16

 %100  30  المجمـوع

  



	يير التطباإلط

~	 	~	

  :التحليل الكمي 

سنة ھي التي تمثل أكبر نسبة والتي  15فئة التي عمرھا من خالل الجدول أن لنا يتضح 

تي نسبة  % 26.7سنة و التي قدرت بـ  13بعدھا فئة  % 30بـ  تقدر من فئة  % 16.7و ت

نة  س 16فئة مع المرتبة  نفس فيھي و %  13.3سنة التي تقدر بـ  14و بعدھا سنة  12

فترة  في ھيتقريبا  ھذه الفئات و ھذا راجع إلى أن ، % 13.3بـ ايضا والتي تقدر نسبتھا 

مراھقة التي يعود تكوينھا النفسي إلى حبھا للبحث و االستكشاف، كما أنھا أكثر الفئات التي 

ول تتمتع باألحالم و الخيال الواسع التي تعد األنترنت الميدان الرئيسي الذي تلج إليه للحص

  .على كل ما تطمع الستكشافه في الوقت الحالي

  " .إناث"تبين توزيع العينة حس فئات العمر   :05الجدول رق 
  

  متغيرا مستوى الدراسي           

ئ ذكور   ال
  النسب  التكرار

    %08  04  سن 12

 %12  06  سن  13

 %08  04  سن 14

  %40  20  سن  15

  %32  16  سن 16

 %100  50  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

تي  % 40تقدر بـ  حيثسنة ھي أكبر نسبة  15الجدول أن فئة ھذا يتضح لنا من خالل  ت

و   12فئة أما  % 12و التي تشمل  13أما فئة  % 32سنة و التي قدرت بـ   16 بعدھا فئة

من مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو  % 8 تمثلالتي كانت النسبة متساوية و سنة  13

  .باألحرى التالميذ المقبلين على استعمال ھذه الشبكة

    



	يير التطباإلط

~	 	~	

ني ميذ  :المحور الث   الوق و األنترن و الت

ماكن االستخدام و أوقاتھا و حتى إن ھذا المحور يتضمن  مجموعة من األسئلة المتعلقة ب

دي  المدة التي يقضيھا في شبكة األنترنت باإلضافة إلى األغراض و الدوافع التي ت

خدم إلى البحث في الشبكة العنكبوتية و ھذا من أجل تقديم نظرة عن مدى إقبال تالميذ المست

  .الطور المتوسط على استخدام األنترنت

   :06الجدول رق 

  التكرار        

ل   اإلستعم
  النسب  التكرار

 % 73.3  22  نع

 % 26.7  08  ال

 %100  30  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

من الذكور تستعمل األنترنت و ذلك من أجل االطالع  % 73.3ا نسبة ھذا الجدول يبين لن

الذين يتميزون بالبحث " المراھقين"ما  على األحداث حيث يتوافق مع عينة البعض نوعا

و مواكبة التطور على األصعدة كما أنھم يرودون االطالع من    دائما على كل ما ھو جديد 

 و خاصة أن الشبكة العنكبوتية وسيلة مواكبة لكل ما تنمية قدراتھم الفكرية و العلميةأجل 

  . ھو جديد

  .تبين توزيع استعمال األنترنت عند االناث  :07الجدول رق 

  التكرار        

ل   اإلستعم
  النسب  التكرار

 % 66  33  نع

 % 34  17  ال

 %100  50  المجمـوع

  : التحليل الكمي 

ال  عن استجابات التالميذ 07يوضح الجدول رقم  و من خالل األنترنت؟ ھل تستخدم للس

  : النتائج الموضحة في الجدول يمكن استنتاج ما يلي



	يير التطباإلط

~	 	~	

من اإلناث تستعمل األنترنت و ذلك أن فئة البنات أيضا تبحث عن  % 66أن نسبة  -

كل ما ھو جديد  و ما يجعلھا تتواك مع التطورات الحاصلة في جميع المجالت 

سنة التي تعتبر أخطر مرحلة  16و  14و خاصة سن " اإلناث"التي تھتم بھذه الفئة 

ثر عليه كل التكنولوجيات الحديثة  .من المراھقة التي ت

ال المفتوح - الذكور لقد التعليل عن عدم استعمال األنترنت عند : تعليق عن الس

ذكر ال تستعمل  30أفراد من عتبة  8من الذكور أي  % 26.7تحصلنا على نسبة 

عند االناث ھي أكبر نسبة من الذكور حيث كان ظ أن النسبة األنترنت و المالح

ھمية استعمال األنترنت، عدم  تعليقھن ھو عدم معرفة استخدامھا، عدم اقتناعھم ب

من ھذا حيث تسمح وجود وقت فرا لديھم، مضيعة للوقت، ليس ھناك سب محدد، 

ال أن أسبا عدم استخدام األنترنت ھي كما يلي عرفة استخدامھا، ھي عدم م -: الس

ھميتھا، كذلك أسبا غير محددة  .عدم اقتناع ب

ال أنھم لم يقرأو حتى األسئلة  التي جاءت  من خالل مالحظتنا لھم أثناء اإلجابة عن الس

ال  استعمال األنترنت و سلمن االستمارة   .بعد س

توسطة تبين ھل سبق لھم أن استخدموا األنترنت قبل االلتحاق بالم  :08الجدول رق 
  .الذكور

  الذكور        

  استخدا
  النسب  التكرار

 %  73.3  24  نع

 % 26.7  09  ال

 %100  33  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

يستخدم  كانمن الذكور  %73.3من خالل النتائج الموضحة في ھذا الجدول نجد أن 

ت فال يكاد يخلو وذلك راجع الى سرعة انتشار االنترن األنترنت قبل االلتحاق بالمتوسطة

  نجد نسبة في حين بيت من الربط بشبكة االنترنيت او الھاتف المحمول المزود باالنترنت

 الضعيفالمستوى االجتماعي  من ذوي كون ھذه الفئة غير المستعملة لالنترنيت % 26.7

  .و أغلبھم من القرى و االرياف التى ليس لھا ربط باالنترنيت



	يير التطباإلط

~	 	~	

  .ع استخدم األنترنت قبل االلتحاق بالمتوسطة عند اإلناثيبين توزي  :09الجدول رق 

  

ث            إن

  استخدا
  النسب  التكرار

 % 82,50  33  نع

 %  17,50  17  ال

 %100  50  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

ستخدم األنترنت قبل االلتحاق ت كانت % 82,50نسبة من خالل ھذا الجدول أن يتضح 

، و ھذا كما سبق % 17,50التي قدرت النسبة بـ بال لذين أجابوا لمقارنة مع ابالمتوسطة 

  .لديھم و أسبا أخرىالمستوى االجتماعي الذكر عدم معرفة استخدامھا أو 

ال المفتوح -  إذا كانت إجابتك بنعم فمنذ متى و أنت تستخدم األنترنت؟ : أما عن الس

ال كالتالي ذكور من قال أنه يستخدم ھناك ال: فكانت إجابات التالميذ حول ھذا الس

يستخدمونھا منذ سنة أو أقل و نفس  % 29,1و  % 48,8األنترنت منذ سنتان بـ 

  .سنوات 03يستخدمونھا منذ  % 29,1النسبة 

و نسبة  %48بالنسبة لإلناث فإن الغالبية يستخدمن األنترنت منذ ثالث سنوات بنسبة 

سنوات  4اتي يستخدمنھا منذ للواتي يستخدمن األنترنت منذ سنتان أما اللو % 32

  .% 20كانت بنسبة 

  .يبين درجة إتقان استخدام األنترنت عند الذكور  :10الجدول رق 

  التكرار           

ن   درج االت
  النسب  التكرار

 %  09  02  ضعيف

 % 54.6  12  متوسط

 % 36.4  08  جيد

 %100  22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

الإستجاب 10يوضح الجدول    ما ھي درجة إتقانك الستخدام األنترنت؟: ات التالميذ حول س



	يير التطباإلط

~	 	~	

 54.6أن غالبية الذكور يرون أن درجة أتقانھم الستخدام األنترنت متوسط و يمثلون نسبة 

  .يرون أنھا ضعيفة % 09منھم يرون أنھا جيدة و نسبة  %36.4و نسبة  %

  .اإلناث يبين درجة إتقان استخدام األنترنت عند  :11الجدول رق 

  

  التكرار           

ن   درج االت
  النسب  التكرار

 % 24.2  08  ضعيف

 % 54.6  18  متوسط

 % 21.2  07  جيد

 %100  33  المجمـوع

  

  :التحليل الكمي 

تقانھم الستخدام األنترنت متوسط و إن أن درجة يير ناثأن غالبية اإليوضح الجدول ھذا 

درجة إتقانھن الستخدام األنترنت ن أن يير نمنھ % 24.2و نسبة  % 54.6يمثلن نسبة ھن 

  .% 21.2 ھيجيدة اللواتي يرين أن درجة إتقانھن إلستخدام األنترنت أما ضعيفة، 

  
  .يبين نس اللغة المفضلة التي تساعد على استخدام األنترنت عند الذكور  :12الجدول رق 

  

ب                 اإلج

  لغ مستخدم
  النسب  التكرار

 % 75.0  16  ربيالع

رنسي  % 20.0  5  ال

يزي  % 05.0  1  االنج

 % 00  0  أخرى

 %100  22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

العربية لغة و استعمال المن فئة الذكور تفضل استخدام  %75يبين ھذا الجدول أن نسبة 

سسة و الشارعو ألنھا لغتھم التي دأبوا عليھا عرفون التعامل و ي المتداولة في المنزل و الم



	يير التطباإلط

~	 	~	

يميلوم الى ح اللغة االجنبية أو أن  ألنھم % 20فنجد نسبة  الفرنسيةأما اللغة  بھا جيدا

ھم يستخدمون اللغة الفرنسية  وھذا ھي نسبة تمثيل اللغة االنجليزية  % 01إلخ أما ... أوليا

  .% 0، أما لغة أخرى فھي منعدمة تماما راجع إلى عدم اتقانھم لھذة اللغة

  .يبين نس اللغة المفضلة التي تساعد على استخدام األنترنت عند اإلناث  :13ول رق الجد
  

ب                اإلج

  لغ مستخدم
  النسب  التكرار

 % 60  21  العربي

رنسي  % 37,50  11  ال

يزي  % 02,5  01  االنج

 % 00 00  أخرى

 %100  33  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

اللغة العربية و تفضل استخدام  % 60عند اإلناث تقدر بـ نسبة أكبر أن نا يبين لھذا الجدول 

تي نسبة  ما نجد كاللغة الفرنسية  ماخداستيفضلن  % 37,5ھذا ألسبا سابقة الذكر ثم ت

أخرى لغة الذين يستخدمون ، أما ھي نسبة منخفضة تماما  % 2,5للغة االنجليزية انسبة 

  .%0فھي منعدمة تماما 

  .يبين نس مكان استخدام األنترنت عند الذكور  :14رق الجدول 

  

ب                  اإلج

ن االستخدا   مك
  النسب  التكرار

 % 72.8  16  منزلال

ھ األنترن  % 18.1  4  م

ن آخر  % 09  2  مك

 %100  22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

من الذين يستعملون  %72.8ة ھذا الجدول يبين لنا مكان استخدام األنترنت حيث تبلغ نسب

تي نسبة  األنترنت في منازلھم و ھذا طبعا المتالكھا في منازلھم أما في المرتبة الثانية ت
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من الذكور  % 09أما  %18.1الذين يستخدمون األنترنت في مقھى األنترنت بنسبة 

ماكن تستعمل الشبكة العنكبوتية في أماكن أخرى حيث تختلف حس رغبات ھذه الفئة في أ

  .االستخدام

  

  

  .يبين نس مكان استخدام األنترنت عند اإلناث  :15الجدول رق 

  

ب                  اإلج

ن االستخدا   مك
  النسب  التكرار

 % 60.6  20  المنزل

ھ األنترن  % 30.3  10  م

ن آخر  % 09.1  03  مك

 %100  33  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

من االناث  % 60.6دام األنترنت عند االناث حيث تبلغ نسبة ھذا الجدول يبين مكان استخ

تي نسبة  البيت نظرا لتوفر خدمة االنترنت في منازلھمالذين يستعملن األنترنت في  ثم ت

ة مھن ھذه الوسيلمعض لعدم امتالكمقاھي االنترنت تستعمل الشبكة العنكبوتية في  30.3%

الجابتھن كان البعض منھن يفضلن استعمالھا  و مالحظاتنافي المنزل، ومن خالل مقابلتنا 

في أماكن أخرى حس  % 09.1ثم  في مقاھي األنترنت  للھرو من الرقابة األسرية

  .إختالف األماكن التي يفصلن االستخدام فيھا
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  .ذكوراستخدام األنترنت عند ال البرامج المفضلة أثناءيبين   :16الجدول رق 

  

ب                      اإلج

ص   البرامج الم
  النسب  التكرار

 % 59  13  الدردش

مي  % 09  02  البحث الع

ي  % 22.8  05  الترفيه و التس

ث  % 04.7  01  االطالع ع األبح

 %04.7  01  أخرى

 %100  22  المجمـوع

 

  : التحليل الكمي 

دون إقامة من فئة الذكور تفضل استخدام الدردشة ألنھم يو % 59يبين ھذا الجدول أن نسبة 

عالقات افتراضية من أجل التعرف و االكتشاف و ھذا ال يعني أن بعض األفراد يعانون من 

الحرمان في العالقات االجتماعية و إنما األنترنت تبيح لھم الفرصة لالتصال و التعاون دون 

ت عوائق و ما استنتجته من مالحظتي للذكور أثناء إجاباتھم أن أغلبيتھم يجدون أن األنترن

من ھذه الفئة  % 22.8أو الشبكة العنكبوتية وسيلة أو مجال للتعبير عن مكبوتاتھم بنسبة 

 % 09أما  تفضل استعمال األنترنت في التسلية و الترفيه و ھذا يعود إلى نفس األسبا

تستعمله في  % 4.7نسبة تستعمله في البحث العلمي لرفع مستواھا الثقافي و خبرتھا ثم 

  .تفضالت أخرى

ث:  17لجدول رق ا ء استخدا األنترن عند اإلن ض أثن   .يبين البرامج الم

  

ب                      اإلج

ص   البرامج الم
  النسب  التكرار

 % 45.5  15  الدردش

مي  %  24.2  08  البحث الع

ي  %  27.2  09  الترفيه و التس

ث  %  03.1  01  االطالع ع األبح

 %  00.0  00  أخرى

 %100 33  مجمـوعال
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  : التحليل الكمي 

الدردشة من اإلناث تفضل استخدام األنترنت في  % 45.5يبين لنا ھذا الجدول أن نسبة 

 البحث العلميأما الفئة التي تفضل  خاصة أن أغلبيتھم ھم في فترة الدخول في سن المراھقة

تفضل  % 03.1ا أم % 27.2، أما في التسلية و الترفيه فنجد  % 24.2فتقدر النسبة 

  .أي اجابات نجدال االطالع على األبحاث في استخدام األنترنت أما تفضيالت أخرى ف

  .ذكوراستخدا األنترن عند ال الوق المستغر فييبين :  18الجدول رق 
  

  الذكور                   

  الوق المستغر
  النسب  التكرار

 % 22.7  05  د 30أقل من 

 % 27.3  06  س 01إل  د30من 

 % 36.4  08  س 02إل س  01 من 

 % 13.6  03  س  02 أكثرمن

 %100 22  المجمـوع

 

  : التحليل الكمي 

استخدام األنترنت حيث قدرت أكبر نسبة عند الذكور الوقت المستغرق في  يبين ھذا الجدول

سبة بـ فتقدر الن دقيقة 60إلى  د 30، أما من ساعتينفي الوقت من ساعة إلى  %36.4بـ 

تي نسبة  % 27.3 تي نسبة ، نصف ساعةمن أقل تستعمل األنترنت  % 22.7ثم ت ثم ت

  .في استخدامھا للشبكة العنكبوتيةأكثر من ساعتين التي تستغرق  13.6

  
ث:  19الجدول رق    .يبين الوق المستغر في استخدا األنترن عند اإلن

ث                      اإلن

  الوق المستغر
  النسب  تكرارال

 % 42.4  14  د 30أقل من 

 % 15.02  05  س 01إل  د30من 

 % 30.3  10  س 02إل س  01 من 

 % 12.1  04  س  02 أكثرمن

 %100 33  المجمـوع
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  : التحليل الكمي 

عند  % 42.4ھذا الجدول يبين الوقت المستغرق في استخدام األنترنت حيث قدرت نسبة 

قدرت النسبة بـ ساعتين أما من ساعة إلى  دقيقة 30أقل من  اإلناث في الوقت المحدد

تي نسبة  30.3% عمالھا لألنترنت في است د اآل ساعة  30التي تستغرق من  % 15.02ثم ت

  .في استخدامھا للشبكة العنكبوتية % 12.1سجلنا نسبة  من ساعتين  أكثرأما فيما يخص 

  .عند الذكور يبين أوق استخدا األنترن:  20الجدول رق 
  

  الذكور                   

  أوق غير محددة
  النسب  التكرار

 % 14,28  03  كل يو

 % 16,66  02  كل أسبوع

 % 28,57  07  أوق غير محددة

ج  % 40,47  10  عند الح

 %100 22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

أن غالبيتھم يستخدمون أوقات استخدام األنترنت بالنسبة للذكور  20يوضح الجدول رقم 

يستخدمونھا يوميا و كل  % 28,57و نسبة  % 40,47األنترنت عند الحاجة فقط بنسبة 

  .% 14,28و يوميا  % 16,66أسبوع ھي تقريبا نس متقاربة كل أسبوع قدرت بـ 

ثيبين أوق استخدا األنترن عند اإل:  21الجدول رق    .نـ
  

ثا                      إلن

  غير محددةأوق 
  النسب  التكرار

 % 04.0  02  كل يو

 % 15.2  05  كل أسبوع

 % 33.3  11  أوق غير محددة

ج  % 45.5  15  عند الح

 %100 33  المجمـوع
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  : التحليل الكمي 

األنترنت عند اإلناث من خالل ھذا الجدول فإن الغالبية منھن يستخدمن إن أوقات استخدام 

للواتي يستخدمنھا في  % 33.3و نسبة  % 45.5و ذلك بنسبة األنترنت عند الحاجة فقط 

للواتي يستعملنھا كل أسبوع أما نسبة استعمالھا من  % 15.2و نسبة أوقات غير محدودة 

  .% 04ضعيفة بـ طرف البنات يوميا ھي نسبة 

  .استخدا األنترن عند الذكورالمخصص في وق اليبين :  22الجدول رق 

بإلا                      ج

  الوق المخصص
  النسب  التكرار

ح  % 09.1  02  في الصب

ء  % 36,4  08  في المس

 % 45.4  10  ليال

 % 09.1  02  أوق أخرى

 %100 22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

ھذا الجدول يبين الوقت المخصص من طرف الذكور الستخدام األنترنت حيث نجد نسبة 

ترنت مساءا و ھذا راجع إلى أنه في ھذه الفترة يكون لديھم من الذين يستعملون األن 36.4%

تفضل تخصيص وقتھا في استخدام  % 09.1وقت فرا و يفرون من ضغط الدروس أما 

خر حتى الصباح كل  األنترنت في أوقات أخرى قد تكون في فترة قبل الظھر أو ليل مت

 %09.1الصباح فنجد نسبة تستخدمه ليال أما في   % 45.4واحد حس تفصيالته أما ليال 

  .في متوسطاتھم و انشغالھم بدروسھم و ذلك لوجود تالميذ

ث:  23الجدول رق    .يبين الوق المخصص في استخدا األنترن عند اإلن
بإلا                      ج

  الوق المخصص
  النسب  التكرار

ح  % 2,5  02  في الصب

ء  % 50  15  في المس

 % 05  04  ليال

 % 42,50 12  أخرىأوق 

 %100 33  المجمـوع
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  : التحليل الكمي 

 %50ھذا الجدول يبين الوقت المخصص في استخدام األنترنت من طرف اإلناث حيث نجد 

 42,5يستخدمونھا في الفترة المسائية لوجود فترات الفرا و يفرون من ضغط الدروس أما 

درجة التفضل في مكان  يستخدمونھا في فترات أخرى و ھذا حس االختالف في %

و ھذا راجع إلى أن الفترة  2,5فيستعملنھا ليال أما في الصباح فنجد نسبة  %5االستخدام أما 

  .الصباحية تكون متواجدات في المتوسطة

ل األنترن عند ال:  24الجدول رق  جوء إل استعم   .ذكوريبين الغرض من ال
  

ب                        اإلج

ل   غرض االستعم
  النسب  التكرار

 % 11,90  02  لربح الوق

وم التي يبحث عنھ  % 33,33  08  وجود المع

وم  % 38,09  09  الحداث و المع

 % 16,66 03  غرض آخر

 %100 22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

التي يبحث عنھا و تستعمل األنترنت لحداثة المعلومات  % 38.09ھذا الجدول يبين لنا أن 

غرضھا من استخدام  % 33.33أما أنھا وسيلة العصر الحديث الذي نعيشه، اعتبارھا ذلك ب

ون لغرض آخر الستعمال  % 16.66أما . األنترنت لوجود المعلومات التي نبحث عنھا يلج

تي نسبة الشبكة العنكبوتية  لغرض ربح الوقت و توفير الجھد عوضا عن  % 11.90ثم ت

لذي توجد فيه المعلومات و ذلك للسرعة الفائقة التي تتميز عن مكان تواجد الكتا االبحث 

 .بھا ھاته األخيرة
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ث:  25الجدول رق  ل األنترن عند اإلن جوء إل استعم   .يبين الغرض من ال
  

ب                        اإلج

ل   غرض االستعم
  النسب  التكرار

 % 12,5  03  لربح الوق

وم التي يبحث عنھ  % 55.0  15  وجود المع

وم  % 22,5  13  الحداث و المع

 % 10 02  غرض آخر

 %100 33  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

تستعمل األنترنت لوجود المعلومات التي نبحث عنھا مھما  %55الجدول يبين أن نسبة ھذا 

 كان نوع المعلومة، حيث يكتفن بإدخال عنوان الذي نريد الحصول على معلومات حوله، أما

تستعمل األنترنت لحداثة المعلومات و ذلك باعتبار أن ھذه الوسيلة ھي آخر  22.5نسبة 

من ھذه النسبة  % 12.5جديدة أما نسبة  التكنولوجيات الحديثة التي تحتوي علة معلومات

فيختلف الغرض  % 10أما  تعتبر أنه استخدام الشبكة العنكبوتية قد توفر وقتھا و جھدھا

  .ي استخدامھاالذي تلج إليه ف
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را يبين :  26الجدول رق  بي األنترن نسب اعتب بي أو إيج   .ذكورعند الوسي س

ب                     اإلج

را   اعتب
  النسب  التكرار

بي  % 21,42  06  الس

بي  % 78,57  16  االيج

 %100 22  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

كور يرون أن إيجابيات األنترنت أكثر من سلبياتھا  و أن غالبية الذ 26يوضح الجدول رقم 

  .%21.42أما الذين يرون أن سلبياتھا أكثر فيمثلون نسبة  % 78.57ھم يمثلون نسبة 

ث:  27الجدول رق  بي عند اإلن بي أو إيج را األنترن وسي س   .يبين نسب اعتب
  

ب                     اإلج

را   اعتب
  النسب  التكرار

بي  % 18.2  06  الس

بي  % 81.8  27  االيج

 %100 33  المجمـوع

  

  : التحليل الكمي 

و  يرون أن إيجابيات األنترنت أكثر من سلبيات  اإلناثأن الغالبية  27يوضح الجدول رقم 

  .% 18.2أما اللواتي يرون أن سلبياتھا أكثر فيمثلن نسبة  % 81.8ھن يمثلن نسبة 
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  :الجداول المركب

  غيرا الدراسمت
  المجموع  ال  نع

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 37.5%  30 44,45%  08   40%  22  ذكر

 62.5%  50 55,55%  17  60%  33  أنث

 100%  80 100%  18 100%  55  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 05%  19 11,11%  02 3,65%  03  متوسط 1

 09%  20 11,11%  02 8,35%  07  متوسط 2

 40%  27 16,66%  03 45,12%  37  متوسط 3

 46%  14 38,88%  07 47,56%  39  متوسط 4

 100%  55 100%  18 100%  82  المجموع

  الســن

 05%  09 5,55%  01 4,87%  04  سن 12

 08%  14 16,66%  03 6,09%  05  سن 13

 12%  08 27,77%  05 8,53%  07  سن 14

 36%  29 00%  00 43,9%  36  سن 15

 39%  20 50%  09 36,58%  30  سن 16

 100%  80 100%  18 100%  82  المجموع

  

يل الكمي   :التح

ھي ھذا الجدول يجمع كل متغيرات الدراسة حيث نجد أن أعلى نسبة في استعمال األنترنت 

و     و ھذا راجع إلى طبيعة ھذه الفئة التي تتميز بح االستكشاف  % 51.21الذكور 

للدخول في سن حيث تتميز ھذه الفئة مرحلة االستعداد حاجيتھا النفسية  إتباعالتعرف و 

المراھقة التي في ھذه المرحلة تبحث على كل ما ھو جديد و مواكبة التطور على األصعدة 

 % 48.78تعتبر وسيلة مواكبة لكل ما ھو جديد أما نسبة و خاصة أن الشبكة العنكبوتية 

و  %2.43بـ     لذكور لكن باختالف أو بفارق بسيط الذي يقدر تعتبر قليلة بالنسبة لفئة ا

عن كل ما ھو جديد و ما يجعلھا كذلك في ھذه المرحلة العمرية تبحث  اإلناثخاصة و أن 
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 15، 12التي تھم ھذه الفئة خاصة السن مجاالت تتواك مع التطورات الحاصلة في جميع ال

  .سنة  16و 

 فنجدان ذو مستوى رابعة متوسط يستعملون  أما فيما يخص أعلى مستوى دراسي

بشكل ال يضرھم منه ال و ھذا راجع الستعمالھم لألنترنت  %47.56األنترنت بنسبة 

ال  ماديا و ال معنويا، المتالك البعض منھم لألنترنت في منازل و ھذا من خالل س

كثيرا عن أما مستوى السنة الثالثة ھي تقريبا نسبة ال تختلف أين تستعمل األنترنت؟ 

و ھذا راجع إلى أن  % 45.12: نسبة مستوى الرابعة متوسط حيث قدرت النسبة بـ

مستوى الرابعة متوسط ھم يستعملون األنترنت من خالل التحضير لشھادة التعليم 

 .المتوسط و أيضا زيادة و رفع مستواھم الثقافي

  ذات  % 43.9سنة و التي قدرت بـ  15و فيما يخص السن فنجد أكبر نسبة ھي عمر

تي بعدھا نسبة  4و  3مستوى دراسي   36.58متوسط من صنف إناث و ذكور ثم ت

تي في أخير نسبة أقل  16التي يقدر سنھا  %  )14،13،12(لعمر 8.53سنة ثم ت

   .سنة
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ل التالميذ ع استخدا انترن عند كل متغيرا الدراس  :02الجدول رق  يبين إقب

ب    المبحوثين  ع إج

  ھل تستخد اإلنترن ؟ 

  متغيرا الدراس
  المجموع  ال نع

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 35%  30 9,75%  08  51,21%  22  ذكر

 65 %  50 12,19%  17 48,78%  33  أنث

 100%  100 21,94%  18 100%  82  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 3,64%  03 2,34%  02 1,21%  01  متوسط أول

ني  12,18%  10 4,87%  04 7,31%  06  متوسط ث

لث  49,99%  41 6,09%  05 43,90%  36  متوسط ث

 56,09%  46 8,35%  07 47,56%  39  متوسط رابع

 100%  82 21,94%  18 100%  82  المجموع

  الســن

 10,96%  09 1,21%  01 9,75%  08  سن 12

 9,74%  08 3,65%  03 6,09%  05  سن 13

 10,96%  09 6,09%  05 4,87%  04  سن 14

 42,68%  35 00%  00 42,68%  35  سن 15

 47,55%  39 10,97%  09 36,58%  30  سن 16

 100%  82 21,94%  18 100%  82  المجموع

  

يل الكمي   :التح

ال  حيث  ھل تستخدم األنترنت؟: ھذا الجدول يبين مدى استخدام متغيرات الدراسة على الس

وجدنا أعلى نسبة استخدام األنترنت عند الذكور بنسبة : بحوثين كالتاليالمكانت أجوبة 

و  15من فئة يتراوح عمرھا  %47.56متوسط بنسبة  4ذات مستوى دراسي   51.21%

سنة و ھذا راجع إلى أن ھذه الفئة تمتلك الوسائل التي تساعدھا في استعمال الشبكة  16

المادية و كذلك في ھذا السن و كما  إمكانياتھامع العنكبوتية بامتالكھا لألنترنت في المنزل 

سنة ھم في فترة الدخول إلى سن  16و  15سبق و أن ذكرنا أن أغلبية المبحوثين من سن 
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التي يعود تكوينھا النفسي إلى ح االطالع و البحث و المراھقة أو في سن المراھقة 

خيال الواسع التي تعد األنترنت االكتشاف كما أنھا أكثر الفئات التي تتمتع باألحالم و ال

الذي تلج إليه للحصول على كل ما تطمح الستكشافه في الوقت الحالي ثم ميدان رئيسي 

تي نسبة  سنة التي تتميز بالقليل من النضج  13 – 12التي يتراوح عمرھا  % 1إلى  %7ت

  .يذ السنة األولى و الثانية متوسطعكس األولى و ھذا بطبيعة الحال ھم تالم

و نستنتج من كل ھذا أن نسبة استخدام األنترنت لدى الذكور ھي فوق المتوسط  -

 .% 51.21: قدرت بـ

 .ھي نسبة قريبة من المتوسط % 48.78لدى اإلناث بلغت نسبة استخدام األنترنت  -

و أن أغلبيتھم في السنة الرابعة  اإلناثأن الذكور يستخدمون األنترنت أكثر من  -

  .سنة 16و  15متوسط من فئة عمرية 
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ل تالميذ ع استخدا ا :03الجدول رق  نترن عند كل متغيرا الدراس أليبين إقب
ال  ب  المبحوثين فيم يتع بس   : ع إج

؟ لمتوسط ق ب   ھل سب ل و أن استخدم األنترن قبل التح

  متغيرا الدراس
  المجموع  ال نع

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 51,21%  42 31,70%  26 19,51%  16  ذكر

 48,78%  40 40,24%  33 8,53%  07  أنث

 100%  82 71,95%  59 28,04%  23  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 24,39%  20 21,95%  18 2,43%  02  أول متوسط

ني متوسط  23,17%  19 19,51%  16 3,65%  03  ث

لث م  25,60%  21 15,85%  13 9,75%  08  توسطث

 26,82%  22 13,41%  11 13,41%  11  رابع متوسط

 100%  82 70,33%  58 29,26%  24  المجموع

  الســن

 24,39%  20 19,51%  16 4,87%  04  سن 12

 29,26%  24 23,17%  19 6,09%  05  سن 13

 13,41%  11 9,75%  08 3,65%  03  سن 14

 10,97%  09 6,09%  05 4,87%  04  سن 15

 21,95%  18 12,19%  10 9,75%  08  سن 16

 100%  82 70,33%  58 29,26%  24  المجموع
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يل الكمي   :التح

ھل سبق لك و أن : إجابة المبحوثين متغيرات الدراسة على إقبال ھذا الجدول يبين 

نسبة أن جنس الذكر كانت أعلى  استخدمت األنترنت قبل التحاقك بالمتوسطة؟ حيث نالحظ

و ھذا راجع لعدة اعتبارات و التي  % 8.53و عند اإلناث قدرت النسبة بـ  % 19.51عنده 

منھا أن الشبكة العنكبوتية تحتوي على كل ما يريده المتعلم و الباحث بمجرد النقر على 

و الذكور  % 40.24محرك البحث أما في حالة اإلجابة بال فكانت النسبة عند اإلناث 

  .ھذا ربما راجع لعدم تمكنھم من استعمالھا لصغرھم في السن % 31.70

و    متوسط ذكور  4من المستوى الدراسي فنجد أن أعلى نسبة ھي ذات مستوى أما  -

االلتحاق بالمتوسطة التي كانت تستخدم األنترنت قبل  26.82إناث و التي قدرت بـ 

ت التي يريدون الحصول عليھا و المعلومات كل المعلوماتتوفر على أنھا باعتبارھا 

تي نسبة  من  %15.85التي تفيدھم في جميع مجاالت اليومية و الدراسية ثم ت

متوسط التي تشير إلى أن األنترنت كان وسيلة ضرورية لھم و لو قبل  3مستوى 

تي نسبة الذين أجابوا بال االلتحاق بالمتوسطة  ألنه يحقق لھم أھداف كبيرة ثم ت

لمستوى السنة أولى متوسط و ھذا كما سبق و أن  %21.95نت أعلى نسبة  فكا

 .في ھذا المجالذكرنا لعدم أو لقلة معرفتھم 

 16في سن أما فيما يخص عن نسبة السن في ھذا الجدول فنجد أن ألى نسبة توجد  -

نجد أنھم كانوا يستخدمون األنترنت قبل االلتحاق   %9.75بـ سنة و التي تقدر 

تي سنة بالمتوس طة ھذا راجع إلى الفائض المعلوماتي الذي تتميز به ھذه األخيرة ثم ت

  .%6.09 سنة التي قدرت النسبة فيه 13
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ب  مبحوثين :04الجدول رق  ل تالميذ ع استخدا األنترن عند كل متغيرا الدراس ع إج   يبين إقب

ن الستخد األنترن ؟   م ھي درج إت

  سمتغيرا الدرا
  المجموع  جيد  متوسط ضعيف

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 51,21%  14,63 42% 32,92 12% 27 % 3,65  03  ذكر
 48,78%  7,31 40% 26,82 06% 14,63 22%  12  أنث

 100%  21,95 82% 59,75 18% 18,24 49%  15  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 26,82%  2,43 22% 17,07 02% 7,31 14%  06  توسطأول م
ني متوسط  28,04%  2,43 23% 19,51 02% 6,09 16%  05  ث
لث متوسط  18,29%  8,53 15% 7,31 07% 2,43 06%  02  ث
 26,82%  10,97 22% 14,63 09% 1,21 12%  01  رابع متوسط

 100%  24,39 82% 58,53 20% 17,07 48%  14  المجموع

  الســن

 19,51%  00 16% 12,19 00% 7,31 10%  06  سن 12
 20,73%  3,65 17% 10,97 03% 6,09 09%  05  سن 13
 15,85%  4,87 13% 8,53 04% 2,43 07%  02  سن 14
 26,82%  6,09 22% 19,51 05% 1,21 16%  01  سن 15
 17,07%  7,31 14% 8,53 06%  1,21 07%  01  سن 16

 100%  21,95 82% 59,75 18%  18,24 49%  15  المجموع
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يل الكمي   :التح

ال  ما     : ھذا الجدول يبين إقبال متغيرات الدراسة على إجابة مبحوثين فيما يتعلق بس

وال عالقة متغير الجنس و إجابة المبحوثين    ھي درجة إتقانك الستخد م األنترنت؟ ف

و    دام األنترنت متوسطةتقانھم الستخإبالنسبة للذكور فإن الغالبية منھم يرون أن درجة 

  % 3.65منھم يرون أنھا جيدة و نسبة  %14.63و نسبة  % 32.92يمثلون نسبة 

  .يرون ضعيفة

أيضا إتقانھن الستخدام األنترنت  بالنسبة لإلناث فإن غالبيتھن يرين أن درجة -

 إتقانھنمنھن يرين أن درجة  %14.63و نسبة  %26.82متوسطة بنسبة 

لألنترنت جيدة و  إتقانھنأما اللواتي يرين أن درجة ضعيفة، الستخدام األنترنت  

و بالنسبة لمجموع التالميذ فإن الغالبية يرون أن درجة  % 7.31ثلن نسبة يم

 . %59.75إتقانھن الستخدام األنترنت متوسطة و يمثلون نسبة 
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ل تالميذ ع استخدا األنترن عند كل متغيرا ال :05 الجدول رق ب  مبحوثين يبين إقب   دراس ع إج

  

عد ع استخد األنترن ؟ غ التي تس   م ھي ال

  متغيرا الدراس
رنسيالعربي يزي  ال   المجموع  لغ أخرى  االنج

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 38.7%  22 % 00 00 1.21% 01 31.70% 26 18.29%  15  ذكر

 61.3%  33 % 00 00 1.21% 01 18.29% 15 29.26%  24  أنث

 100%  55 % 00 00 2.43% 02 50% 41 47.56%  39  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 9.75%  08 % 00 00 00% 00 4.87% 04 4.87%  04  أول متوسط

ني متوسط  19.51%  16 % 00 00 00% 00 7.31% 06 12.19%  10  ث

لث م  34.14%  28 % 00 00 1.21% 01 18.29% 15 14.63%  12  توسطث

 36.58%  60 % 00 00 1.21% 01 19.51% 16 15.85%  13  رابع متوسط

 100%  55 % 00 00 2.43% 02 50% 41 47.56%  39  المجموع

  الســن

 13.41%  11 % 00 00 00% 00 4.87% 04 8.53%  07  سن 12

 10.97%  09 % 00 00 00% 00 4.87% 04 6.09%  05  سن 13

 17.07%  14 % 00 00 00% 00 6.09% 05 10.97%  09  سن 14

 26.82%  22 % 00 00 1.21% 01 17.07% 14 8.53%  07  سن 15

 31.70%  26 % 00 00 1.21% 01 18.29%  15 12.19%  10  سن 16

 100%  55 % 00 00 2.43% 02 51.21%  42 46.34%  38  المجموع
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ب  مبحوثين :08الجدول رق  ل تالميذ ع استخدا األنترن عند كل متغيرا الدراس ع إج   يبين إقب

  

  
  
  
  
  

ريب  ؟ ك من الوق   تمضيه أم االنترن ت

  متغيرا الدراس
  60إل  30من  30إل 10من 

ع و  ع إل س من س
  نصف

ع و نصف    من س

  سـ 2إل 
كثر ن ف عت   المجموع  من س

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 %51.2 42 %12.19  10 %0 0 %19.71 16 %6.09 5  %13.41  11  ذكر

 %48.77 40 %0  0 %0 0 %14.63 12 %21.97 18 %12.19  10  أنث

 %100 55 %12.19  10 %0 0 %34.14 28 %28.04 23 %27.60  21  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 %20.73 17 %0  0 %0 0 %2.43 2 %7.31 6 %10.97  9  أول متوسط

ني متوسط  %20.73 17 %1.21  1 %0 0 %3.67 3 %7.31 6 %8.53  7  ث

لث متوسط  %24.39 20 %4.87  4 %0 0 %17.87 13 %1.21 1 %2.43  2  ث

 %34.14 28 %7.31  6 %0 0 %12.19 10 %12.19 10 %2.43  2  رابع متوسط

 %100 55 %13.41  11 %0 0 %34.14 28 %28.04 23 %24.39  20  المجموع

  الســن

 %2.43 2 %0  0 %0 0 %1.21 1 %0 0 %1.21  1  سن 12

 %9.77 8 %1.21  1 %0 0 %1.21 1 %3.67 3 %3.67  3  سن 13

 %12.19 10 %1.21  1 %0 0 %2.43 2 %2.43 2 %6.09  5  سن 14

 %36.58 30 %4.87  4 %0 0 %15.87 13 %9.77 8 %6.09  5  سن 15

 %39.02 32 %7.87  4 %0 0 %12.19 10 %12.19  10 %9.07  8  سن 16

 %100 55 %12.19  10 %0 0 %32.92 27 %28.04  23 %28.4  22  المجموع
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ال كم من  ھذا الجدول يبين لنا أن متغيرات الدراسة على إجابة المبحوثين فيما يتعلق بس

ضي أمام اإلنترنيت تقريبا؟ حيث نجد أن في متغير الجنس نجد جنس اإلناث قدرت الوقت تق

د وھذا يرجع عادة إلى عدم وجود فترات للفرا 60د إلى 30من وقت  %21.95النسبة 

وكذلك في الموسم الدراسي، أن التالميذ يكونوا منشغلين بواجباتھم المنزلية 

  .إلخ....وباإلمتحانات

 توى الدراسي من خالل إجابة المبحوثين نجد أعلى نسبة عند أما عالقة متغير مس

وذلك من ساعة إلى ساعة ونصف  %15.85مستوى الثالثة متوسطة والتي قدرت النسبة  

تي من  عند المستوى أولى متوسط أما أخفض  %10.97د وتقدر النسبة  30إلى  10ثم ت

كثر وھي نسبة    . %1.21نسبة كانت في الفترة من ساعتين ف

  سنة وھي  15أما عن عالقة متغير السن بإجابة المبحوثين فنجد أعلى نسبة سن

تي نسبة  15.85% من ساعة إلى ساعة ونصف ، أما في ما يخص من  %12.14ثم ت

كثر فقدرت  ساعة ونصف إلى ساعتين فال نجد أي نسبة ھي معدومة أما عن ساعتين ف

عة الحال في ھذا السن يجعلھم سنة وبطبي 16و  15وذلك في سن  %4.87النسبة  

  .يجلسون أمام اإلنترنيت بكثرة دون اإلحساس بمرور الوقت

ال  يوضح ھذا الجدول مدى إقبال متغيرات الدراسة على إجابة المبحوثين فيما يتعلق بس

  .ما ھي أوقات استخدام اإلنترنيت؟

اح كل يوم حيث فيما يتعلق بمتغيرات الجنس فنجد أكثر نسبة عند الذكور وذلك في اقتر

أما عند اإلناث ھي معدومة تماما ألن اإلناث لديھم انشغاالت  %7.31قدرت النسبة  
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أخرى بعد الدراسة على خالف الذكور مما يجعلھم ال يجلسون أمام ھذه الوسيلة، أما كل 

، أما عن أوقات غير محددة كانت %8.53أسبوع أعلى نسبة أيضا عند الذكور وقدرت  

وھذا يرجع حس وقت الفرا لديھم أما  %19.51ند اإلناث التي قدرت  أعلى نسبة ع

وھذا كما سبق وأن  %20.73عند الحاجة فكانت أيضا أعلى نسبة عند اإلناث وقدرت  

عمال منزلية حتى  ذكرنا أن الفتاة تعرف أو تقوم بانشغاالت أخرى عن الذكور مثل القيام ب

  .ولو ھي صغيرة في السن

 كل  %6.09المستوى الدراسي فكانت إجابة المبحوثين أن أعلى نسبة  أما عن عالقة

تي كل أسبوع أعلى نسبة فيه أيضا في الرابعة  يوم لمستوى السنة الرابعة متوسط ثم ت

وأيضا أوقات  %7.31متوسطة أعلى نسبة فيه أيضا في الرابعة متوسط وقدرت النسبة  

وفي األخير اقتراح   %12.19درت  متوسط وق 4غير محددة  أيضا أعلى نسبة لسنة 

عند السنة أولى متوسط حيث نالحظ أن أغلبية  %14.63عند الحاجة قدرت النسبة  

إجابات كانت في مستوى الرابعة متوسط كما قلنا أ لنيل شھادة التعليم التوسط وانتقال إلى 

ثير من طور آخر وھو الثانوي مما جعلھم يقبلون على ھذه الوسيلة المتوفرة على ك

  .المعلومات وبكثرة

 سنة  16أن أعلى نسبة كانت من سن : أما عن عالقة متغير السن فكانت اإلجابة كالتالي

بالرغم من أنھا منخفضة وھذا الستعمالھا اليومي أما عن استخدامھا كل  %3.61وھي 

أما عن أوقات غير محددة  %6.09سنة والتي قدرت   16أسبوع كانت أعلى نسبة من 

   . %13.41سنة والتي قدرت  16الحاجة ھي نسبة متساوية في سن وعند 
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مدى إقبال متغيرات الدراسة على إجابة المبحوثين فيما يتعلق  10يوضح جدول رقم 

بمتغيرات الجنس، فنجد أكبر نسبة عند الذكور وذلك في الفترة المسائية وقدرت  

 %24.39مسائية وقدرت  وعند اإلناث أيضا كانت أعلى نسبة في الفترة ال 18.24%

وھذا يرجع إلى أن الفترة المسائية يكون لديھم وقت فرا ومتسع من الوقت ومن الساعات 

، أما عند الذكور يرجع أيضا إلى نفس األسبا   .اإلضافية لإلطالع على صفحات الوا

  في المساء  %17.07أما عن عالقة المستوى الدراسي بإجابة المبحوثين أن أعلى نسبة

تي في وقت آخر بنسبة  ثم تي  %12.14ت في الليل ھي ذات مستوى الرابعة  %7.31ثم ت

في الفترة الصباحية وذلك ألن المبحوثين في ھذه   %2.43متوسط، أما عن أخفض نسبة 

عمالھم األخرى التي  الفترة تكون لديھم إنشغاالت أخرى كالذھا إلى متوسطاتھم، والقيام ب

  .تختلف حس انشغاالتھم

  أما عن عالقة متغيرات السن بإجابة المبحوثين أن النس كانت متقاربة في جميع

ھي نسبة منخفضة تماما، أما في الفترة المسائية  %12أعمار وھذا في الفترة الصباحية  

ثر ھذا السن على  %15.85سنة والتي قدرت   16فكانت أعلى نسبة في سن  حيث ي

ام األنترنيت في ھذه الفترة وبالخصوص عند الذكور وھذا التلميذ أو المراھق ويجعله استخد

الوقت الكبير الذي يتمتعون به، أما عند اإلناث فصرحت بعضھن على أنھن يفضلن الفترة 

  .المسائية للھرو من الرقابة األسرية في بعض األحيان

 يوضح لنا مدى إقبال تالميذ متوسطة الشيخ محمد بوسلماني ومدى 11إن الجدول رقم 

ال ألي غرض تلج إلى استعمال  إقبال المتغيرات على إجابات المبحوثين فيما يتعلق بس
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اإلنترنيت حيث نجد اختالف بين الجنسين الذكر واألنثى فاقترح لربح الوقت كانت النسبة 

أما  %19.51أما لحداثة المعلومات نجد أعلى نسبة عند اإلناث   %6.09متساوية وھي 

أما لغرض آخر فكانت  %26.82جد أعلى نسبة عند الذكور بنسبة لوجود المعلومات فن

  .%8.53أعلى نسبة لإلناث بنسبة 

  إن ھذه السنة من سنة التحضير

  لنيل شھادة التعليم التوسط وانتقال إلى طور آخر وھو الثانوي مما جعلھم يقبلون على

  .ھذه الوسيلة المتوفرة على كثير من المعلومات وبكثرة

 سنة  16أن أعلى نسبة كانت من سن : متغير السن فكانت اإلجابة كالتالي أما عن عالقة

بالرغم من أنھا منخفضة وھذا الستعمالھا اليومي أما عن استخدامھا كل  %3.61وھي 

أما عن أوقات غير محددة  %6.09سنة والتي قدرت   16أسبوع كانت أعلى نسبة من 

   . %13.41التي قدرت سنة و 16وعند الحاجة ھي نسبة متساوية في سن 

مدى إقبال متغيرات الدراسة على إجابة المبحوثين فيما يتعلق  10يوضح جدول رقم 

بمتغيرات الجنس، فنجد أكبر نسبة عند الذكور وذلك في الفترة المسائية وقدرت  

 %24.39وعند اإلناث أيضا كانت أعلى نسبة في الفترة المسائية وقدرت   18.24%

ن الفترة المسائية يكون لديھم وقت فرا ومتسع من الوقت ومن الساعات وھذا يرجع إلى أ

، أما عند الذكور يرجع أيضا إلى نفس األسبا   .اإلضافية لإلطالع على صفحات الوا

  في المساء  %17.07أما عن عالقة المستوى الدراسي بإجابة المبحوثين أن أعلى نسبة

تي في وقت آخر بنسبة  تي %12.14ثم ت في الليل ھي ذات مستوى الرابعة  %7.31 ثم ت
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في الفترة الصباحية وذلك ألن المبحوثين في ھذه   %2.43متوسط، أما عن أخفض نسبة 

عمالھم األخرى التي  الفترة تكون لديھم إنشغاالت أخرى كالذھا إلى متوسطاتھم، والقيام ب

  .تختلف حس انشغاالتھم

 حوثين أن النس كانت متقاربة في جميع أما عن عالقة متغيرات السن بإجابة المب

ھي نسبة منخفضة تماما، أما في الفترة المسائية  %12أعمار وھذا في الفترة الصباحية  

ثر ھذا السن على  %15.85سنة والتي قدرت   16فكانت أعلى نسبة في سن  حيث ي

ند الذكور وھذا التلميذ أو المراھق ويجعله استخدام األنترنيت في ھذه الفترة وبالخصوص ع

الوقت الكبير الذي يتمتعون به، أما عند اإلناث فصرحت بعضھن على أنھن يفضلن الفترة 

  .المسائية للھرو من الرقابة األسرية في بعض األحيان

يوضح لنا مدى إقبال تالميذ متوسطة الشيخ محمد بوسلماني ومدى  11إن الجدول رقم 

ال ألي غرض تلج إلى استعمال  إقبال المتغيرات على إجابات المبحوثين فيما يتعلق بس

اإلنترنيت حيث نجد اختالف بين الجنسين الذكر واألنثى فاقترح لربح الوقت كانت النسبة 

أما  %19.51أما لحداثة المعلومات نجد أعلى نسبة عند اإلناث   %6.09متساوية وھي 

أما لغرض آخر فكانت  %26.82لوجود المعلومات فنجد أعلى نسبة عند الذكور بنسبة 

  .%8.53أعلى نسبة لإلناث بنسبة 

 لربح : أما عن عالقة المستوى الدراسي فنجد مدى إقبال تالميذ على إجابة كالتالي

كان في مستوى السنة الثالثة  %17.07ولحداثة المعلومات %4.87الوقت كانت النسبة 
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وسط وآخر اقتراح لسنة الرابعة مت %19.51متوسط ولوجود المعلومات كانت النسبة 

  .لسنة أولى متوسط %6.09لغرض آخر 

  سنة ھي نسبة متساوية  15و  16أما عالقة متغير السن فنجد أعلى نسبة في السن

التي مثلت  %14.53في اقتراح لربح الوقت كما نجد لحداثة المعلومات  %4.87وقدرت  

والتي قدرت  16د السن سنة أما لوجود المعلومات فنجد أيضا أعلى نسبة كانت عن 15السن 

وھذا وقد سبق وذكرنا ھذا السن يعتبر سن المراھقة واعتبر السن الذي كان  17.07%

إقباله كبير على استعمال اإلنترنيت من المتوسطة ھذا من خالل إجابات المبحوثين أما عن 

وھذا راجع إلى أن أغلبية  %4.87سنة  15سنة و  16غرض آخر فنجد أعلى نسبة في 

  .ميذ من ھذا السن يحبون اكتشاف كل ما ھو جديدالتال

ھذا الجدول يبين لنا سلبيات وإيجابيات اإلنترنيت وھذا حس رأي التلميذ من خالل 

  : بيانات الجدول نجد مايلي

  بالنسبة لإلناث أن الغالبية منھم يرون أن إيجابيات االنترنيت أكثر من سلبياتھا وھم

، أما عند الذكور %7.31رون أن سلبياتھا أكثر فيمثلون أما الذين ي %41.46يمثلون نسبة 

على نسبة لإليجابيات قدرت   فنجد أن الغالبة يرون  %10.97أما السلبيات  %40.24ف

أن إيجابياته أكثر، يعتبرونه  شبكة عمالقة تمثل الحاضر والمستقبل معا وھي تختصر 

 .الزمن وتنشر العلم والثقافة والمعلومات واألفكار
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 الذين يرون أنھا وسيلة سلبية راجع ألنھا تضيع الوقت الحتوائھا على برامج غير  أما

دي إلى انخفاض المستوى الدراسي  أخالقية ألنھا ال تمنح المعلومات المفيدة وبالتالي ت

 .إضافة إلى إقامة عالقات غير مرغو فيھا

  اقتراح إيجابيات متوسط كانت أعلى نسبة عند  4أما عن المستوى الدراسي فنجد السنة

أما عن  %21.95ثم مستوى الثانية متوسط   %24.93االنترنيت والتي قدرت  

تي السنة الرابعة متوسط  %8.53السلبيات أعلى نسبة في المستوى الثالثة متوسط   ثم ت

 7.31% . 

  بإيجابيات  16أما عن عالقة متغير السن بإجابة المبحوثين فنجد أعلى نسبة في السن

تي السن  %24.39ترنيت والتي قدرت النسبة  االن سنة والتي قدرت النسبة   15ثم ت

أما عن سلبياتھا كانت أعلى نسبة من سن  %14.63سنة   14و  13ثم سن  19.51%

  .%6.09سنة   16
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من المبحوثين الذكور يخصصون الفترة المسائية في إستخدام   %50نجد أن  -

أيضا في الفترة المسائية و ذلك لوجود  % 35.71سبة اإلنترنت و عند اإلناث ن

 .أوقات فرا 

لوجود المعلومات و ھذا  % 55و الغرض الذي تلج إلى إستعمالھا عند الذكور فنجد  -

تلج  % 38.09فنجد النسبة عندھن اإلناث  ، أمالألسبا المذكورة من قبل 

 .إلستخدامه أيضا لحداثة المعلومات 

الذكور ھي دردشة و ربما أنه من طبيعة الذكور يودون  عند % 40.47نجد أن  -

إقامة عالقات إفتراضية حيث أن اإلنترنت تتيح لھم فرصة اإلتصال و التحاور دون 

تفضل إستخدام البحث العلمي و التعرف على كل ما ھو % 40عوائق أما اإلناث 

 .جديد 

أما  %78.57يجابية و نس المبحوثين الذكور اللذين يجدون أن اإلنترنت و سيلة إ -

  % 85اإلناث فكانت أعلى نسبة حول إيجابية اإلنترنت  

وھذا راجع ألنھا تنشر العلم و المعلومات و األفكار فھي بمثابة نافذة عريضة تطل  -

  .منھا على العالم 
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ل تالميذ ع استخدا  :09الجدول رق  ب  م االنترنيبين إقب   بحوثين عند كل متغيرا الدراس ع إج

  م ھي األوق استخدم لالنترن ؟

  متغيرا الدراس
ج أوق غير محددة  كل أسبوع  كل يو   المجموع  عند الح

  النسب  التكرار  التكرار  النسب  التكرار  النسب التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 %51.2 42 42 %20.73 17 14.63% 12 8.53% 7  7.31%  6  ذكر

 %48.78 40 40 %24.39 20 %19.51 16 %4.87 4  %0  0  نثأ

 %100 82 82 %45.12 37 %34.14 28 %13.41 11 7.31%  6  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 %20.73 17 17 %14.63 12 %4.87 4 %1.21 1 0%  0  أول متوسط

ني متوسط  %19.71 17 16 %9.77 8 %7.31 6 %2.43 2 0%  0  ث

لث متوسط  %21.97 20 18 %4.87 4 %10.97 9 %3.67 3 2.43%  2  ث

 %37.80 28 31 %12.19 10 %12.19 10 %7.31 6 6.09%  5  رابع متوسط

 %100 82 82 %41.46 34 %35.36 29 %14.63 12 8.73%  7  المجموع

  الســن

 %17.07 2 14 %12.19 10 %3.67 3 %1.21 1 0%  0  سن 12

 %13.41 8 11 %8.53 7 %2.43 2 %2.43 2 0%  0  سن 13

 %9.77 10 8 %3.67 3 %3.67 3 %1.21 1 %1.21  1  سن 14

 %23.17 30 19 %6.09 5 %9.77 8 %4.87 4 2.43%  2  سن 15

 %36.58 32 30 %13.41 11 %13.41 11 %6.09  5 3.67%  3  سن 16

 %100 55 55 %43.90 16 %32.92 27 %15.87  13 7.31%  6  المجموع
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ب  مبحوثيني :10الجدول رق  ل تالميذ ع استخدا األنترن عند كل متغيرا الدراس ع إج   : بين إقب

بيتھ ؟ بي االنترن أكثر من إيج   ھل ترى أن س

  متغيرا الدراس
بي بي  إيج     المجموع  س

    النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار

  الجنس

 %51.21 42 %10.07 9 %40.24  33  ذكر

 

 %48.78 40 %7.31 6 %41.46  34  أنث
 %100 82 %18.29 15 %81.70  61  المجموع

المستوى 
  الدراسي

 %18.29 15 %1.21 1 %17.07  14  أول متوسط
ني متوسط  %19.51 16 %1.21 1 %18.24  15  ث
لث متوسط  %30.48 25 %8.53 7 %21.97  18  ث
 %31.70 26 %7.31 6 %24.39  20  رابع متوسط

 %100 82 %18.24 15 %81.70  67  المجموع

  الســن

 %10.97 9 %1.21 1 %9.77  8  سن 12
 %15.85 13 %1.21 1 %14.63  12  سن 13
 %18.29 15 %4.87 4 %13.41  11  سن 14
 %24.39 20 %4.87 4 %19.51  16  سن 15
 %30.48 27 %6.09  5 %24.39  20  سن 16

 %100 82 %18.24  15 %81.70  67  المجموع
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  : يبين إقبال التالميذ على استخدام اإلنترنيت عند كل متغيرات الدراسة على إجابات المبحوثين: 11الجدول رق 

 
  

؟ ھل لدي وق مخصص الستخدا اإلنترني
 المجموع  أخرى    من المساء  من الصباح  متغيرات الدراسة

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
%51.21  42  %15.85  13  %14.63  12  %18.29  15  %2.43  2   ذكر

  
 الجنس

%48.78  40  %20.73  17  %2.4  2  %24.39  20  %1.21  1   أنثى
%100  82  %36.56  30  %17.07  14  %42.66  35  %3.65  3   المجموع

%14.63  12  %6.09  5  %2.43  2  %4.87  4  %1.21  1   طمتوس 1

  
  المستوى
 الدراسي

%18.24  15  %8.53  7  %2.43  2  %2.31  6  %0  0   متوسط 2
%28.04  23  %7.31  6  %6.09  5  %14.63  12  %0  0   متوسط 3
%39.02  32  %12.19  10  %7.31  6  %17.07  14  %2.43  2   متوسط 4
%100  82  %34.14  28  %18.24  15  %43.09  36  %3.65  3   المجموع
%2.43  2  %0  0  %0  0  %2.43  2  %0  0   سنة 12

 السن

 
%9.75  8  %6.09  5  %0  0  %3.65  3  %0  0   سنة 13

%20.73  17  %6.09  5  %2.43  2  %10.97  9  %1.21  1   سنة 14
%24.34  20  %9.75  8  %4.87  4  %8.53  7  %1.21  1   سنة 15
%42.68  35  %17.07  14  %8.53  7  %15.85  13  %1.21  1   سنة 16
%100  82  %39.02  32  %15.85  13  %41.46  34  %3.65  3   المجموع
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 : يبين إقبال التالميذ على استخدام اإلنترنيت عند كل متغيرات الدراسة على إجابات المبحوثين :12الجدول رق 

 

؟ ل اإلنترني ج إل استعم .أل غرض ت

 
 المجموع  غرض آخر وم  لوجود المع وم  حداث المع  ربح الوق  متغيرا الدراس

 النسب  رارالتك  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  
%51.21  40  %4.87  4  %26.82  22  %10.97  9  %60.9  5   ذكر

 الجنس
%48.78  42  %8.53  7  %17.07  14  %19.51  16  %6.09  5   أنث
%100  55  %13.41  11  %43.90  36  %30.48  25  %12.14  10   المجموع  
%9.75  8  %3.65  3  %4.87  4  %0  0  %1.21  1   متوسط 1  
%12.19  10  %6.09  5  %3.65  3  %1.21  1  %1.21  1   متوسط 2  
%40.24  33  %2.43  2  %15.85  13  %17.07  14  %4.87  4   متوسط 3  المستوى الدراسي
%37.80  31  %1.21  12  %19.51  16  %12.19  10  ù4.87  4   متوسط 4  
%100  55  %13.41  11  %43.90  36  %30.84  25  %12.19  10   وعالمج  
%3.65  3  %1.21  1  %1.21  1  %1.21  1  %0  0   سن 12  
%4.87  4  %2.43  2  %1.21  1  %1.21  1  %0  0   سن 13  
%13.41  11  %1.21  1  %8.53  7  %1.21  1  %2.43  2   سن 14

 السن
%39.02  32  %3.65  3  %18.85  13  %14.63  12  %4.87  4   سن 15
%39.02  32  %4.87  4  %17.07  14  %12.19  10  %4.87  4   سن 16  
%100  55  %13.41  11  %43.90  36  %30.48  25  %12.19  10   المجموع  



	يير التطباإلط

~	 	~	

 

 

ئج الدراس    : نت

  من جملة النتائج المتحصل عليھا بعد تحليل البيانات اإلحصائية 

أما  % 73.3تبين أن نسبة إستعمال اإلنترنت عند الجنس تختلف إختالف كبير حيث قدرة نسبة اإلستخدام عند الذكور المجيبون بنعم  -

حيث إتضح أن اإلناث ال يحسنون  % 34و  اإلجابات بال فكانت   % 66أما عند اإلناث فقدرة اإلجابات بنعم  % 26.7بال فقدرة  

 التعامل مع جھاز الكمبيوتر و ال يمكنھم التحكم في إستخدام اإلنترنت بشكل جيد 

ال  - ة ؟ فكانت ك و أن إستخدمت اإلنترنت قبل إلتحاقك بالمتوسطھل سبق ل: أعلى نسبة تحصلت عليھا إجابة المبحوثين على الس

 و ھذا راجع لعدم التحكم في ھذه الوسيلة  %73.3أما عند الذكور فكانت  % 82.5ھي أعلى نسبة  اإلجابة عند اإلناث بنعم

يتقنون إستعماله  االناثوھي نفس نسبة من المبحوثين من الذكور يستعملون اإلنترنت و يتقنون إستعماله بدرجة متوسطة  % 54.6 -

 بدرجة متوسطة 

من المبحوثين الذكور يستعملون اإلنترنت في المنزل وھذا إلمتالكھم الجھاز في منازلھم ، أما عند اإلناث أعلى نسبة ھي  72.8% -

 .  و ھذا لھرو بعضھم من الرقابة األسرية أثناء إستعمال اإلنترنت  % 30.3 تنرتنالا يھاقم يف امنيب لزنملا يف 60.6%
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 % 60، أما عند اإلناث فكانت نسبة  ةيبرعلاذكور اللغة المفضلة لديھم في إستخدام اإلنترنت ھي من المبحوثين ال  %75لدينا نسبة  -

 .  ذيمالتلا نيب ةفورعملا و امادختسا رثكالا ةغللا اھنأل اذھاللغة العربية  اضيأ تفضل

من  % 30.3سا في إستخدام اإلنترنت و تمثل نسبة   2سا إلى 1من إجابة المبحوثين الذكور تستغرق وقت من  %36.4و تمثل نسبة  -

 .إستعمال الشبكة العنكبوتية  يف ةدملا سفنقن المبحوثين اإلناث اللواتي يستغر

عند اإلناث وھذا راجع إلى أن الشبكة  % 45.5من المبحوثين الذكور يستخدمون اإلنترنت عند الحاجة و  % 40.47كما نجد أن  -

 .العنكبوتية ليست ھي الشغل الوحيد لدى التلميذ فلديھم إنشغالت أخرى كالقيام بفروضھم المنزلية 



 

 

 

 

 

  

  

  

 



	

~	 	~	

ن الشخصي  -1  محور البي

  ذكر       أنثى     الجنس

   16    15    14    13    12    السن 

  :المستوى الدراسي 

  الرابعة متوسط   الثالثة متوسط   الثانية متوسط      أولى متوسط  

 

ني  ألنترن : المحور الث ميذ ب   عالق الت

 ھل تستخد اإلنترن ؟  -1

  ال           نعم   

   فما ھو سب عدم إستخدامك لإلنترنت ؟ إذا كانت إجابتك بال

.............................................................................................

.....................................................................  

لمتوسط ؟  -2 ق ب  ھل سب ل أن إستخدم اإلنترن قبل إلتح

  ال         نعم 

  إذا كانت إجابتك بنعم فمنذ متى و أنت تستخدم اإلنترنت ؟   

......................................................................................................

.........................................................................  

ن إلستخدا اإلنترن ؟  م ھي -3  درج إت

  جيد       متوسط       ضعيف 

 ما ھي اللغة المفضلة التي تساعدك في إستخدام اإلنترنت ؟ -4

  لغة أخرى   إنجليزية          فرنسية     عربية 



	

~	 	~	

  :................................... أذكرھا 

 أين تستعمل اإلنترن ؟  -5

  آخر  مكان    مقھى اإلنترنت     المنزل 

ضل ؟ -6 ذا ت  عند إستخدام لإلنترن م

  مجاالت اخرى   البحث العلمي     ترفيه و التسلية      الدردشة 

لث    اإلنترن و الوق : المحور الث

ضي أم اإلنترن ؟ -1  ك من الوق ت

  سا  2سا إلى  1من     د  60د إلى  30من   د    30أقل من 

     سا    2أكثر من 

  إستخدام لإلنترن ؟ م ھي أوق  -2

 عند الحاجة     أوقات غير محددة     كل أسبوع     كل يوم 

 ھل لدي وق مخصص إلستخدام لالنترن ؟  -3

  أوقات أخرى    ليال     في المساء     في الصباح 

ل اإلنترن ؟  -4 ج إلستعم  أل غرض ت

  حداثة المعلومات     لوجود المعلومات     لربح الوقت 

  غرض آخر  

بي اإلنترن أكثر من م -5 ن خالل إستخدام لإلنترن ھل ترى أن س
تھ ؟ بي  إيج

.............................................................................................

.....................................................................  

  

  

 


