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 صفحة الموافقة عمى الرسالة 

 اآلثار االجتماعية لإلنترنت على الشباب  
 )دراسة ميدانية على عينة من شباب الجامعات المصرية(

 مقدمة مف الطالبرسالة 
 محسف ربيع قطب السيد

 ٜٜٓٔ –جامعة القاىرة  –كمية التجارة  –بكالكريكس تجارة )محاسبة( 
 ٕٙٓٓ –المركز الديمكجرافي بالقاىره  –ماجستير في الديمكجرافيا 

 الفلسفة تكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الس
 فى العلوم البيئية

 قسم العلوم اإلنسانية البيئية
 وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها :

 

 

  اللجنة :

 ا.د/ سييرعادؿ العطار-0
 كمية البنات -أستاذعمـ االجتماع
 جامعة عف شمس 

 ا.د/مصطفى إبراىيـ عوض -6
 معيد الدراسات والبحوث البيئية -يةئأستاذ االنثروبولوجيا وعمـ النفس بقسـ العمـو اإلنسانية البي

 جامعة عيف شمس
 ا.د/فاطمة يوسؼ القمينى -3

 كمية البنات -أستاذعمـ االجتماع
 جامعة عيف شمس

 ا.د/مدحت محمد عبد العاؿ-4
 كمية التجارة –أستاذ ورئيس قسـ االحصاء والرياضيات 

 جامعة عيف شمس
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 استاذ االقتصاد وعميد كمية اإلدراة األسبؽ 
 كاديمية السادات لمعمـو اإلدرايةأ
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 )دراسة ميدانية على عينة من شباب الجامعات المصرية(

 
 مقدمة مف الطالبرسالة 

 محسف ربيع قطب السيد
 ٜٜٓٔ –جامعة القاىرة  –كمية التجارة  –بكالكريكس تجارة )محاسبة( 
 ٕٙٓٓ –المركز الديمكجرافي بالقاىره  –ماجستير في الديمكجرافيا 

 الفلسفة تكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الس
 فى العلوم البيئية
 ة يالبيئقسم العلوم اإلنسانية 

 

   تحت اشراؼ :

 ا.د/فبطمة يىسف القليىى -1

 كمية البنات -ورئيس قسـ عمـ االجتماع أستاذ
 جامعة عيف شمس

 
 ا.د/سيير عادؿ العطار -6

 كمية البنات-أستاذ عمـ االجتماع
 جامعة عيف شمس 

 
 د./مدحت محمد عبد العاؿ -3

 كمية التجارة  –أستاذ مساعد االحصاء والرياضيات 
 جامعة عيف شمس

 

 ختـ اإلجازة :
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 شكػػػػر وتقػػػدير

ال يسػػػػػػعني فػػػػػػي نيايػػػػػػة ىػػػػػػ ا العمػػػػػػؿ  ال بف ببػػػػػػدب بحمػػػػػػد   ك ػػػػػػكره  مػػػػػػ  مػػػػػػا بسػػػػػػب و  مػػػػػػّي مػػػػػػف نعمػػػػػػو 
كاالمتنػػػػػػاف لكػػػػػػؿ مػػػػػػف سػػػػػػا دني فػػػػػػي انجػػػػػػاز ىػػػػػػ ه كفضػػػػػػمو فػػػػػػي  تمػػػػػػاـ ىػػػػػػ ا العمػػػػػػؿ   كبتكجػػػػػػو بال ػػػػػػكر كالعرفػػػػػػاف 

  الدراسة.

كبخػػػػػػػص بال ػػػػػػػكر كالتقػػػػػػػدير كالعرفػػػػػػػاف بالجميػػػػػػػؿ بسػػػػػػػتا تي ال اضػػػػػػػمة ب.د/ سػػػػػػػيير  ػػػػػػػادؿ العطػػػػػػػار بسػػػػػػػتا  
 مػػػػػـ االجتمػػػػػاع كميػػػػػة البنػػػػػاق جامعػػػػػة  ػػػػػيف  ػػػػػمس  مػػػػػ   بػػػػػكؿ سػػػػػيادتيا ا  ػػػػػراؼ  مػػػػػ  ىػػػػػ ه الرسػػػػػالة ك مػػػػػ  مػػػػػا 

خػػػػػاؿ مراحػػػػػؿ الدراسػػػػػة. فقػػػػػد كػػػػػاف لسػػػػػيادتيا ال ضػػػػػؿ الكبيػػػػػر   دمتػػػػػو لػػػػػي مػػػػػف معاكنػػػػػو  ػػػػػاد ة كتكجييػػػػػاق سػػػػػديدة
فػػػػي  خػػػػرار ىػػػػ ه الرسػػػػالة  مػػػػ  الكجػػػػو الػػػػ م ظيػػػػرق بػػػػو  كال بممػػػػؾ  ال الػػػػد ا  لسػػػػيادتيا بػػػػدكاـ ال ػػػػحة كالعافيػػػػة 

 كمزيد مف التقدـ كالر ي كجزاىا    ني خير الجزا  .

ب.د / فاطمػػػػػة القمينػػػػػػي بسػػػػػتا   مػػػػػػـ كمػػػػػا اتقػػػػػدـ باسػػػػػػم  ديػػػػػاق ال ػػػػػػكر كالتقػػػػػدير  لػػػػػػ  بسػػػػػتا تي ال اضػػػػػػػمة  
االجتمػػػػاع كميػػػػة البنػػػػاق جامعػػػػة  ػػػػيف  ػػػػمس بقبػػػػكؿ سػػػػيادتيا ا  ػػػػراؼ  مػػػػ  ىػػػػ ه الرسػػػػالة كالتػػػػي كػػػػاف لتكجيياتيػػػػا 
ر ػػػػاداتيا البنػػػػا ة بنػػػػران فػػػػي نمػػػػك البحػػػػأ العممػػػػي كالمعرفػػػػي كالتػػػػي بديػػػػف ليػػػػا ب ضػػػػميا  مػػػػّي ف لييػػػػا اتكجػػػػو بعظػػػػيـ  كا 

  كرم كتقديرم .

ديػػػػػاق ال ػػػػػكر كالتقػػػػػدير  لػػػػػ  بسػػػػػتا م ال اضػػػػػػؿ ا سػػػػػتا  الدكتػػػػػػكر / مػػػػػدحق محمػػػػػد كمػػػػػا اتقػػػػػدـ باسػػػػػم   
 بػػػػػػد العػػػػػػػاؿ بسػػػػػػػتا  كرإلػػػػػػيس  سػػػػػػػـ الرياضػػػػػػػياق كا ح ػػػػػػػا  كميػػػػػػة التجػػػػػػػارة جامعػػػػػػػة  ػػػػػػيف  ػػػػػػػمس بقبػػػػػػػكؿ سػػػػػػػيادتو 
ر ػػػػػػاداتو البنػػػػػػا ة بنػػػػػػران كبيػػػػػػران فػػػػػػي  خػػػػػػرار ىػػػػػػ ه الرسػػػػػػالة  ا  ػػػػػػراؼ  مػػػػػػ  ىػػػػػػ ه الرسػػػػػػالة كالػػػػػػ م كػػػػػػاف لتكجيياتػػػػػػو كا 

 الاإلؽ .ب كميا 

كال ػػػػػكر كالتقػػػػػدير مك ػػػػػكؿ لكػػػػػؿ مػػػػػف االسػػػػػتا  الدكتكر/م ػػػػػط    بػػػػػراىيـ  ػػػػػكض بسػػػػػتا   مػػػػػـ االجتمػػػػػاع 
 كاالننركبكلكجيا بمعيد الدراساق كالبحكأ البيإلية جامعة  يف  مس   م   بكؿ سيادتو منا  ة الرسالة.

ة ا دارة ا سػػػػػبؽ كال ػػػػػكر كػػػػػ لؾ لتسػػػػػتا  الػػػػػدكتكر/ براىيـ سػػػػػعد الم ػػػػػرم بسػػػػػتا  اال ت ػػػػػاد ك ميػػػػػد كميػػػػػ
 باكاديمية الساداق لمعمـك ا دارية  م   بكؿ سيادتو منا  ة الرسالة.

 "الميـ  ممنا ما ين عنا كان عنا بما  ممتنا كزدنا  مما "
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 المستخمص
ىػػػ ه الدراسػػػة تبحػػػأ فػػػي اينػػػار االجتما يػػػة السػػػتخداـ  ػػػبكة المعمكمػػػاق الدكليػػػة ) ا نترنػػػق (  مػػػ  

 مػ  نقافػػة  ػبا  الجامعػاق الم ػرية كتقنيػة حدينػة ليػا  يجابيػػاق كسػمبياق   كمػدل تػانير ا نترنػق 
 ك ػػيـ ال ػػبا  كمػػاىي بكنػػر المكضػػك اق التػػ  يبحػػأ  نيػػا مسػػتخدم  ا نترنػػق مػػف فإلػػة الدراسػػة  
ك لؾ التعرؼ  م  مدل الحرية التي ي عر بيا ال با   ند استخداـ ا نترنق   كػ لؾ التعػرؼ  مػ  

 مجاالق المكا ع الت  يبحأ فييا مستخدمكا ا نترنق.
( طال  مف بربع جامعاق م رية ىي جامعة  ػيف  ػمس كالقػاىرة ٓ٘ٔك ممق  ينة الدراسة  دد )

قاباق البحنية مف خاؿ تطبيؽ  حي ة استبياف م ػممة كحمكاف كا زىر كا تمدق الدراسة  م  الم
 بكاسطة الباحأ لجمع البياناق مف بفراد العينة.
 خم ق الدراسة الراىنة  ل  النتاإلج ايتية:

%( مػػف بفػػراد العينػػة بف تعػػامميـ مػػع  ػػبكة  ا نترنػػق  بدل  لػػ   مػػة جمكسػػيـ مػػع ٓٗب ػػار حػػكالي )
التعامؿ مع  ا نترنق  بدل  ل   ػزلتيـ  ػف المحػيط ا سػرم   %(  ل  بفٔٔكما ب ار )بفراد ا سرة   

%( ب ػػػاركا  لػػػ  بنػػػو لػػـػ يحػػػدأ ت ييػػػر بالنسػػػبة لطبيعػػػة  ا ػػػتيـ االجتما يػػػة داخػػػؿ محػػػيط ٖ.ٕٔمقابػػػؿ)
ا سرة   كمف نـ ف ف التعامػؿ مػع  ػبكة  ا نترنػق  يػددم تػدريجيا  لػ  العزلػة خا ػة بف بكبػر نسػبة مػف 

رق بنيػػا تتعامػػؿ مػػع  ػػبكة  ا نترنػػق  طػػكاؿ ا سػػبكع   كىػػ ا يعنػػي بف الك ػػق %( ب ػػاٖٚبفػػراد العينػػة )
 ال م كاف ال ا  يقضيو مع بفراد بسرتو ب بح ايف يستيمكو بماـ  بكة ا نترنق.

كما ب ار بغم  بفراد العينة فػي الدراسػة الراىنػة  نػد سػداليـ  ػف ت ضػيؿ الجمػكس مػع بحػد  
%( بنيـ ال ي ضمكف الجمكس مع بحد بفراد ا سرة ٖٚا نترنق ) بفراد ا سرة  ند التعامؿ مع  بكة 

%( فقػػػط ب ػػاركا بنيػػػـ ي ضػػػمكف الجمػػكس مػػػع بفػػػراد ٕٚ نػػد التعامػػػؿ مػػع  ػػػبكة  ا نترنػػػق   مقابػػؿ )
ا سرة  ند التعامؿ مع  بكة  ا نترنػق   فػا بحػد ينكػر بىميػة بدكاق تكنكلكجيػا المعمكمػاق بالنسػبة 

ي  مينػػػػا بف العػػػػالـ يعػػػػاد ت ػػػػكيؿ بنظمتػػػػو االجتما يػػػػة كالنقافيػػػػة كالسياسػػػػية  لتبنػػػػا    ال بنػػػػو ال يخ ػػػػ
فالعكلمة في جانػ  منيػا  ككمػا ي ػير "بحمػد محمػد  ػالح" تسػع   لػ  خمػؽ تكنكلكجيػا فكريػة تعتمػد 
 م  ا جيزة  كتقطيع العا اق االجتما ية  كزيادة  زلػة ا فػراد  كغيػا   ا ػاق الكجػو لمكجػو.... 

 (.ٔ)الخ
الماحظػػة الجػػديرة بالػػ كر ىنػػا  بف ال ػػبا  مػػف بفػػراد  ينػػة الدراسػػة  اسػػتبدلكا  ا ػػاتيـ ك 

ا سػػػػرية  بمػػػػا يمكػػػػف بف نطمػػػػؽ  ميػػػػو العا ػػػػاق الخاإلميػػػػة  كىػػػػي العا ػػػػاق المت ػػػػكمة  بػػػػر ال ػػػػبكة 
فرازا مف  فػرازاق مجتمػع المعمكماتيػة  بالياتػو المختم ػة  مػف ا لكتركنية  ك لؾ يعد بيضا تحكال ىاما كا 

 بينيا  ا نترنق.
 

                                                 
 .15ًرداعْبريب االعزمبعْخ ًالعْبظْخ, مسعع ظجق ذكسه, ص اإلنزسنذ  ( أؽمد دمحم صبلؼ, ىٌض 1)
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 الممخص  
المجتمػػع   مػػ ( ظػػاىرة حدينػػة فرضػػق ن سػػيا  ا نترنػػق  ُتَعػػدش  ػػبكة المعمكمػػاق الدكليػػة ) 
 ػػػبح كنيػػػر مػػػف بلييػػػا الب ػػػرية فػػػي الك ػػػق الحػػػالي   حيػػػأ  المعا ػػػر   كجػػػا ق فػػػي ك ػػػق تحتػػػار 

كا ح اإلياق الحدينة نساني تحتار  ل  سر ة الح كؿ  م  المعمكماق مجاالق الحياة كالن اط ا 
(ككسػػيمة تكنكلكجيػػة  كحسػػف  ا نترنػػق    ممػػا د ػػي لضػػركرة اال تػػراؼ ب ػػبكة المعمكمػػاق الدكليػػة )

(ليػػا الكنيػػر مػػف  ا نترنػػق  ف  ػػبكة المعمكمػػاق الدكليػػة ) بف الكا ػػع ي ػػير  لػػ  بال    التعامػػؿ معيػػا 
كتسػيـ   العمـك االنسػانية كاالجتما يػة نيا كسيمة تعميمية ىامة في مجاالق بمنؿ   ة يجابيال كاإلد ا 
كتسػيـ فػي  ػار الم ػكاق االجتما يػة لمختمػؼ ال إلػاق كمػف بينيػا   سراع بمعدالق التنمية في ا 

 .نماط الت كيربة في ت كيؿ الك ي ك  يجابي ناران دف ليا بالمسنيف كضعاؼ العقكؿ   كما 
السػمبياق كالمخػاطر كالم ػكاق منػؿ العديػد مػف ا نترنػق  نو  د يترت   م  استخداـ بكما 

ىػػػدار كضػػػػياع الك ػػػػق فيمػػػػا ال فاإلػػػدة منػػػػو   كانخ ػػػػاض التح ػػػػيؿ ا  ضػػػعؼ العا ػػػػاق االجتما يػػػػة  ك 
باحية  سرية  كاالكتإلا   كضعؼ النقة بالن س  كالدخكؿ  ل  مكا ع الدراسي  كم كاق العا اق ا 

راإلـ المتعمقػة بػاختراؽ الحسػاباق البنكيػة   كايضان بعض الجراإلـ ا لكتركنية ا خرل منػؿ الجػ كجنسية
 .لتفراد كاالستيا   م  ا ر دة

 :أىداؼ الدراسة  : ثانياً 
مف خػاؿ التحديػد السػابؽ لم ػكمة البحػأ   يتركػز اليػدؼ الػرإليس فػ  محاكلػة الك ػؼ  ػف 

 مػػػ   ينػػػة مػػػف ال ػػػبا  بالجامعػػػاق الم ػػػرية فػػػ  ال إلػػػاق ا نترنػػػق  اينػػػار االجتما يػػػة السػػػتخداـ
 سنة.( ٕٕ-ٛٔ ) العمرية مف

ُيَعػدش ىػ ا البحػأ مػف ا بحػاأ اليامػة التػػي تنػا ش ظػاىرة متناميػة االنت ػار فػي جميػع بنحػػا  
 العالـ بكجو  اـ كمنيا بالطبع المجتمع الم رم .

ا نترنق  حدىما : مرتبط بنمط استخداـبل ا يمكف تحديد ا ىداؼ مف خاؿ بعديف رإليسيف 
نارىػا  مػ  ال ػبا  الم ػرم ممنمػة باحػد دعػاد االجتما يػة ليػ ه االسػتخداماق ك بخر : مرتبط با كاي

  راإلح ال با    كىـ  با  الجامعاق الم رية.
 تطبيقية وفؽ المحاور التالية: أىداؼنظرية و  إلى أىداؼ األىداؼتقسـ  حيث

 األىداؼ النظرية : 
االجتمػاع ك لػؾ مػف خػاؿ كضػع الدراسة النظرية لآلنار االجتما يػة لننترنػق مػف منظػكر  مػـ  -ٔ

 طػار نظػػرم متكامػػؿ مسػتمد مػػف النظريػػاق االجتما يػة   مػػع محاكلػػة الك ػكؿ لعا ػػة ت ا ػػيؿ 
استخداـ ى ه التكنكلكجيا كا نر االجتما ي ليا مع االست ادة منيا مما يميػد لدراسػاق اجتما يػة 

 المتزايدة . ا نترنق  ينار
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ق العالميػة كالمحميػة التػي  رضػق اينػار االجتما يػة استعراض م  ؿ  ىػـ ا بحػاأ كالدراسػا -ٕ
 لننترنق في المجتمع مع االست ادة منيا في الدراسة الميدانية . 

 األىداؼ التطبيقية : 
 . لياكما يمي   كاينار االجتما يةا نترنق  ت مؿ ا ىداؼ التطبيقية المرتبطة بطبيعة استخداـ

 : اإلنترنت  استخداـأوال : األىداؼ المرتبطة بطبيعة 
كت مؿ كافة ا ىداؼ المرتبطة بخ اإلص المبحكنيف كبطبيعة استخداميـ لننترنق كتحديد 

 نك ية التطبيقاق التي يستخدميا ال با  كت مؿ : 
 .ا نترنق  التعرؼ  م  بكنر المكضك اق الت  يبحأ  نيا مستخدم   -ٔ
  م  نقافة ك يـ مستخدمييا. ا نترنق  التعرؼ  م  مدل الحرية الناتج مف تانير استخداـ -ٕ
 مػػػػ   ػػػػبا  ا نترنػػػػق  التعػػػػرؼ  مػػػػ  الػػػػدكر النقػػػػاف  الػػػػ ل يمكػػػػف بف تمعبػػػػو اسػػػػتخداماق -ٖ

 الجامعاق الم رية.
 .ا نترنق  مستخدم   أ فيياالت  يبح مجاالق المكا عالتعرؼ  م   -ٗ
حالػػة المسػػتخدميف لننترنػػق مػػف ناحيػػة السػػف  ك   ػػبا التعػػرؼ  مػػ  السػػماق ال خ ػػية لم -٘

مػػي يسػػرىـ مػػف ناحيػػة دخػػؿ ا سػػرة   ك منطقػػة السػػكف   كالمسػػتكل التعمب كخ ػػاإلص  القيػػد
 ..... لخكالكظي ي لمكالديف

 ثانيا: محور األبعاد االجتماعية:
 م  ال با    كالتي ا نترنق  يحدد ى ا المحكر ا بعاد االجتما ية التي يدنر بيا استخداـ

 مي:انلما يك لؾ كفق  ت مؿ ت  يا بنره  م  النقافة كالتعميـ كالترفيو   كالدرد ة 
 : اإلنترنت  استخدامات الدردشة)الشات( عبر -أ 
كسػػمة العا ػػاق التػػي تبنػػي ا نترنػػق  مػػدل اسػػتخداـ ال ػػبا  لمدرد ػػة كالحػػكار )ال ػػاق (  بػػر -ٔ

 مرة بـ مد تة . برىا   مف ناحية ككف العا ة مست
تحديد ال إلاق التي يتـ معيا التكا ؿ في العا اق مف خاؿ استخداـ ال ػاق كىػؿ ىػـ ا ػد ا   -ٕ

اك ا ار  اك حكاراق جادة بك البحأ  ف  ا اق معينة بك ا د ا  مف داخؿ بك خػارر الػكطف 
. 
 خ ػػػػا  ك ب ػػػد ا  ال ػػػبكة   بت ػػػاؿ   مػػػف ناحيػػػة  ضػػػػا  بك ػػػاق طكيمػػػة مػػػع تحديػػػد طبيعػػػة اال -ٖ

 ستخداـ.سـ الحقيقي  ند االال خ ية كاال
نػػار اسػتخداـ )ال ػاق( مػػف ناحيػة التعػرؼ  مػػ  مػدل تحػكؿ بعػػض ال ػدا اق  بػػر دىػـ ب تحديػد  -ٗ

 .ال بكة  ل   دا اق مبا رة كمدل الجربة في الحديأ مع الجنس ايخر
 في المجاالت التعميمية : اإلنترنت  استخداـ – ب
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ىـ ا ىػداؼ المرتبطػة ب ىـ التطبيقاق لم با    كيمكف تحديد ب حد بالتعميمية ا نترنق  تمنؿ تطبيقاق
 مي : كما ي ب لؾ
 تحديد استخداماق ال با  لننترنػق فػي المجػاالق التعميميػة ك لػؾ بػالتعرؼ  مػ  ا سػت ادة مػف -ٔ

 في   داد البحكأ   بك تعمـ ل اق جديدة. ا نترنق 
 يف مستكم الحكار كالكتابة لدم ال با .في تحسا نترنق  نر استخداـبالتعرؼ  م   -ٕ
 مػػ   ضػػعاؼ الم ػػة  هنػػر بمػػف خػػاؿ  با نترنػػق التعػػرؼ  مػػ  بىػػـ الم ػػاكؿ التعميميػػة المرتبطػػة  -ٖ

ا نترنق  ة   كمدل كجكد تعارض في المناىج التعميمية بيف معمكماقبجنبيالعربية بك تقكيةل ة 
 مف معمكماق. يالجامعةكما تقدم

 في المجاالت الثقافية :  اإلنترنت   استخداـ – ج
 ىـ العالقات المرتبطة بالجوانب الثقافية وفؽ التالي : أوتحدد 

 مػػ  المعمكمػػاق مػػف حيػػأ اتاحتيػػا بسػػر ة   كالتعػػرؼ  مػػ   ا نترنػػق   نػػرب التعػػرؼ  مػػ  مػػدل -ٔ
 الجديد في ا مكر العممية.

فػػػػي زيػػػػادة المعرفػػػػة بنقافػػػػة كبحػػػػكاؿ العػػػػالـ   كمتابعػػػػة البػػػػرامج كالمكاضػػػػيع ا نترنػػػػق  نػػػػربتحديػػػػد  -6
 .كالدينيةالسياسية 

  م  االستيعا  لدل ال با .ا نترنق  نر كنرة كتعارض معمكماقاتحديد مدى -3
 

 أىمية الدراسة ثالثا : 
التػي َعدش الحػديأ  ػف بىميػة ىػ ه الدراسػة يتمنػؿ فػي  ستك ػاؼ  حػدم التحػدياق الحضػارية يُ 

تكاجو مجتمعنا مف ت يير نظـ حياتنا كبناإلنا االجتما ي كالنقافي كالديني كتعطينا ب كؿ م  ر بحد 
ا بعاد المدنرة في مستقبؿ بمتنا مف خاؿ بىتماماق ال با  كن اطيـ   كي ػرض  لػؾ  مينػا تحديػدا 

راستنا لي ه الت يػراق ىاما في دراسة ما يكاجو مجتمعنا مف ت يراق كاسعة كمتعددة تجعؿ اىتمامنا كد
 التي تكاجينا بحد مطال  النباق فضا  ف النمك في مجتمعنا.

ا نترنػػق  كتتمنػؿ بىميػػة الدراسػة ب ػػكؿ م  ػؿ با تبارىػػا بحػػد الدراسػاق الميدانيػػة حػكؿ دنػػار
فػػي المجتمػػع الم ػػرم   ممػػا يجعػػؿ ىػػ ا البحػػأ يحػػاكؿ بف يجمػػع بػػيف التا ػػيؿ العممػػي كاالبتكػػار 

كالعا ػػاق المرتبطػػة باسػػتخدامو خا ػػة مػػع ا نترنػػق  يػػؿ ال ػػمكلي لمعرفػػة بىػػـ دنػػارالتنظيمػػي كالتحم
 تطكر ى ه التقنياق السريعة كالمتنامية كبنرىا المبا ر  م  المجتمع.

كيمكػػػف تحديػػػد بىميػػػة ىػػػ ه الدراسػػػة مػػػف خػػػاؿ محػػػكريف رإليسػػػيف بحػػػدىما مػػػرتبط با ىميػػػة 
 التالي : النظرية كايخر مرتبط با ىمية التطبيقية كفؽ 

 " أ " : األىمية النظرية 
كا عا مممكسان في مختمؼ  طا اق المجتمع خا ة بػيف ال ػبا  ا نترنق  لقد ب بح انت ار

   ل ا تبدك ا ىمية النظرية لي ه الدراسة مف خاؿ مايمي : 
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دراسة ى ه الظاىرة مف منظكر  مػـ ا جتمػاع   الػ م مػا كػاف ليتخمػؼ  ػف دراسػة ىػ ه الظػاىرة  -ٔ
 المتزايػػد دنارىػػا باسػػتمرار   لػػ لؾ ف نيػػ ا البحػػأ يسػػاىـ فػػي بمػػكرة الت ػػكر النظػػرم الخػػاص بػػانر

 مػػ  ال ػػبا    كمػػا يسػػاىـ فػػي تطػػكير نظريػػاق الت يػػر االجتمػػا ي كنظريػػاق الت يػػر ا نترنػػق 
 مػف العكامػؿ ال ا مػةا نترنق  النقافي المرتبطة بانت ار ا فكار التقنية بيف ال با   با تبار بف

في  حداأ الت يير   ل لؾ ف ف ى ا البحػأ يسػاىـ فػي فيػـ كتحميػؿ كت سػير بنػر ىػ ه التقنيػة مػف 
 جكان  مختم ة.

"   ا نترنػق  يساىـ ى ا البحأ في التعريػؼ بم ػاىيـ مسػتحدنة منػؿ  ػبكة المعمكمػاق الدكليػة " -ٕ
ا ػػيؿ العممػػي كىػػ ه الم ػػاىيـ كغيرىػػا تسػػاىـ فػػي التا نترنػػق  كالتعمػػيـ  ػػف بعػػد   كالتسػػكؽ  بػػر

 بحاأ مستقبمية كمػا بف  ػرض ىػ ه الم ػاىيـ كبمكرتيػا كفػؽ منظػكر  مػـ ا جتمػاع يسػاىـ فػي 
 التا يؿ االجتما ي كاستخداماتيا كاالست ادة منيا.

 ثانيًا: األىمية التطبيقية: 
االجتما يػػػة  مػػػ  ال ػػػبا  ب ػػػ تة ا نترنػػػق  ت ػػػمؿ ا ىميػػػة التطبيقيػػػة تحديػػػدان معرفػػػة دنػػػار

 ت ير متعددة ا بعاد   كيمكف تحديد  لؾ كالتالي:كسيمة 
بداة لنقؿ مادة فكرية مف خاؿ المعمكماق كالبرمجياق كال بكاق كالتي تػدنر  مػ  ا نترنق  ُتَعدش  -ٔ

 ال با  في مختمؼ مجاالق الحياة. 
ؼ كسيمة تكا ؿ نقافية   ك ممية   كترفييية تساىـ في االطاع  مػ  مختمػا نترنق  ُتَعدش  بكة -ٕ

 الحضاراق   ل لؾ مف ا ىمية دراسة اينار المختم ة ليا  م  ال با .

 ك بنػػػػر كاسػػػػع  مػػػػ   ا ػػػػاق ال ػػػػبا  مػػػػع ا ىػػػػؿ كا  ػػػػار  ا نترنػػػػق  ب ػػػػبح اسػػػػتخداـ  ػػػػبكة -ٖ
 كا  د ا  بك اكتسا   ا اق جديدة  اق انر  مييـ .

 .ا نترنق  معرفة مدل د ـ كتاييد ا سرة  بناإليا في استخداـ -ٗ
 اق بنػر ىػاـ  مػػ  ال ػبا    منػؿ تػػكافر ا نترنػػق  الخػدماق التعميميػة كالمعرفيػػة مػف خػاؿ ُتَعػدش  -٘

المعمكماق   كسر ة الح ػكؿ  مييػا   كسػر ة طػرؽ البحػأ كالدراسػة  ػف بعػد   كمعرفػة مػدل 
 است ادة ال با  مف  لؾ في المجاالق التعميمية   ك ا ة  لؾ بمستكاىـ الدراسي .

بحػػد  كامػػؿ ا ن ػػاؽ المػػالي لم ػػبا    كمػػا ت ػػممو مػػف م ػػاريؼ تػػرتبط ترنػػق ا ن ُيَعػػدش اسػػتخداـ -ٙ
 كفاتكرة المكبايؿ. با نترنق ب را  ا جيزة كالترفيو كاال تراؾ 

ا نترنػػػق   ف حجػػػـ ا  بػػػاؿ  مػػػ   ػػػبكة" ا نترنػػػق  كا ػػػعالزيػػػادة المسػػػتمرة فػػػي اال بػػػاؿ  مػػػ  م -ٚ
يتضا ؼ تقريبا كؿ ماإلة يػكـ . حيػأ  ػرحق كزارة التجػارة ا مريكيػة بػاف  ػدد ال ػ حاق فػي 

مميكف   حة في نياية  ٓٗٗك  ٜٜٚٔمميكف   حة في نياية  اـ  ٕٓٓالنسيج العالمي بمغ 
ـ . كلقػػد ب ػػر ىػػ ا العػػدد ٜٜٛٔمميػػكف فػػي  ػػاـ  ٓٗٔكبف  ػػدد ركاد النسػػيج بم ػػكا  ٜٜٛٔ ػػاـ 
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" ـٕٚٓٓمميػار فػي  ػاـ  ٘مجمة تايـ . كيتك ع لي ا العػدد بف يػزداد  لػ   ركة جنيراؿ ماجيؾ ك 
 .(ٔ) 
 : تساؤالت الدراسة رابعاً 

 كمػػف خاليػػا يػػتـ معالجػػة  ا ػػياغة ت  ػػيمية لتىػػداؼ التطبيقيػػة ليػػ دراسػػةتمنػػؿ تسػػادالق ال
ة محػػاكر سػػتىػػ ه ا ىػػداؼ ب ػػكؿ م  ػػؿ مػػف خػػاؿ البحػػأ الميػػداني كتػػـ ت ػػنيؼ التسػػادالق  لػػ  

 رإليسية كما يمي.
 التساؤالت المرتبطة بخصائص مجتمع البحث : أواًل: 
 ؟ حالة االجتما يةما ىي السماق ال خ ية لم با  مف ناحية السف كال .ٔ
ما ىي الخ اإلص االجتما ية  سر ال با  المبحكنيف كالمتمنمة فيدخؿ ا سرة كمنطقػة السػكف  .ٕ

 كنكع السكف ؟
 ما ىي الخ اإلص التعميمية كالكظي ية لمكالديف ؟  .ٖ

 اإلنترنت  التساؤالت المرتبطة بأنماط وطرؽ استخداـثانيًا: 
 ؟با نترنق من  مت  يستخدـ ال با .ٔ
 ا سبكع ؟  خاؿ متكسط مدة استخداـ ال با  لننترنقىك ما  .ٕ
 ما ىي بك اق استخداـ ال با  لننترنق ؟  .ٖ
 ؟ا نترنق  عند استخداـال باب ما ىي الم اق التي يستخدميا .ٗ
 ؟ ا نترنق  بمف يست يد ال با   ند الحاجة لخدماق .٘
 ىؿ يممؾ ال با  بجيزة خا ة بيـ؟  .ٙ
 في ك ق ال راغ اليكمي لم با  ؟ ا نترنق  ما ىك ترتي  استخداـ .ٚ
 ؟ا نترنق  بماـ كيؼ يقضي ال با  اك اق فراغيـ يكميا  .ٛ

 ة باآلثار االجتماعية لإلنترنت عمى الشباب طالتساؤالت المرتبثالثًا : 
 : بالعالقات االجتماعية داخؿ محيط األسرةالتساؤالت المرتبطة  -أ
 ؟ا نترنق  ىؿ يكجد مف بفراد ا سرة مف يجيد التعامؿ مع  بكة .ٔ
 ؟ا نترنق  ميارة التعامؿ مع  بكة المستخدـ كيؼ اكتس  .ٕ
 ا يػػػة بػػػافراد ا سػػػرة نتيجػػػة التعامػػػؿ مػػػع  ػػػبكة مػػػا نػػػكع الت يػػػر الػػػ م حػػػدأ فػػػي العا ػػػاق االجتم .ٖ

 ؟ا نترنق 
 ب: العالقات االجتماعية خارج محيط األسرة 

                                                 
 ًاصسىدب عبدِ الددسا ًالمغزمدع , ًؽددح  ددمبد  اإلنزسندذ  مشعل ثن عجدد  الدددىِ لالمٌا دع االثبؽْدخ عبدِ  دج خ (1)

 www .Minshawi .com/other igadhihtmنخ المبك عجدالعصّص ّثمد اإلنزسنذ 
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 ؟ا نترنق   م   بكةفالت  يككنيا ال با  معار الما نكع  -ٔ
 ؟ا نترنق   بكة ال با   برعرفيـ يما ىي جنسية مف  -ٕ
 ؟ا نترنق  في  ا اق مع بخرل مف خاؿ ال با  ما بسبا  دخكؿ -ٖ
 ؟ م  الك ق المتاح لمقا  ا  د ا مع  بكة ا نترنق  ال با   ل  بم مدل بنرق بك اق تعامؿ -ٗ
لمناسػباق ا سػرية يمبا م  م اركتا نترنق  مع  بكة ال با  بك اق تعامؿ بنرق ل  بم مدل  -٘

 خارر المنزؿ؟
 بك اق ال راغ ؟  م   ضاا نترنق  استخداـما مدل تانير  -ٙ

 : اإلنترنت  بمدى الحرية التى يشعر بيا الشباب عند تعاممو مع شبكة التساؤالت المرتبطة رابعًا:
 ؟ا نترنق  بيف يكجد جياز الحاس  المت ؿ ب بكة  .ٔ
 لسا اق طكيمة ؟ا نترنق  الحرية داخؿ المنزؿ في الجمكس بماـ  بكةي عر ال باببىؿ  .ٕ
 في التعامؿ مع ال بكة ؟ببناإليـ قضييا يفي ا ك اق التي  فديكالما مدل تدخؿ ال .ٖ
 مف المنزؿ ؟ا نترنق  الحرية في الدخكؿ  م  كافة مكا ع  بكةي عر االبف بىؿ  .ٗ
 مف المنزؿ بك مف خارر المنزؿ ؟ا نترنق  االت اؿ ب بكةما ىك الم ضؿ    .٘
 مف خارر المنزؿ ؟ا نترنق  ما ىي بسبا  ت ضيؿ االت اؿ ب بكة .ٙ

 عمى ثقافة الشباباإلنترنت  انعكاس استخداـ شبكةتساؤالت مرتبطةبخامسًا : 
 " ب  ة  امة"؟ا نترنق  دفع  ل  التعامؿ مع  بكةتما ىي ا سبا  التي  -ٔ
 ؟ا نترنق  دخكؿ  م   بكة التعامؿ بيا  ند ـ التيما ىي الم ة ا ساسية التي  -ٕ
 ؟ا نترنق  دخكؿ  م   بكة التعامؿ بتمؾ الم ة  ند الما ىك سب   -ٖ
 ؟ا نترنق  تعامؿ بم ة بجنبية  م   بكة الما ىي طبيعة تانير  -ٗ
 ت كير؟ال م  بسمك  ا نترنق  تعامؿ مع  بكةالما طبيعة تانير  -٘
 لمعالـ ؟ ة ال با  م  نظر ا نترنق  ما نكع تانير استخداـ  بكة -ٙ

 اإلنترنت  إيجابيات وسمبيات شبكة تساؤالت خاصة بسادسًا : 
 ؟ا نترنق  مع  بكة ما ىي  يجابياق التعامؿ -ٔ
 ؟ا نترنق  ما ىي سمبياق التعامؿ مع  بكة -ٕ
 ؟ا نترنق  مقترحاق لحماية ال با  مف بعض المخاطر المكجكدة  م   بكةالما ىي  -ٖ

 خامسا: مفاىيـ الدراسة :
 : تعتمد الدراسة الحالية عمى مفيوميف اساسييف وىما

تػػـ  دراسػػةالىالتحديػػد العممػػي لمػػا يػػتـ اسػػتخدامو مػػف م ػػرداق كفػػي ى  م اىيـ الدراسػػة ىػػيُتَعػػدش 
 رض الم طمحاق ا ساسية المستخدمة  اق العا ة   كتحديدىا تحديػدا نظريػا كاجراإليػا   كي ػمؿ 

 ى ا البحأ م طمحاق اجتما ية كتكنكلكجية متعددة كىي : 
 شباب.ال .0
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 اآلثار االجتماعية .6
 القيـ  .3
 (. اإلنترنت  شبكة المعمومات الدولية )  .4
 االجتماعية العالقات .5

 
 سادسًا: اإلجراءات المنيجية لمدراسة 

 دراسة وصفية تحميمية .  -نوع الدراسة  : -0

 المسح اإلجتماعى بطريقة العينة . -لمنيج المستخدـ :ا -6

  -أدوات الدراسة : -3
 المقابمة مف خاؿ تطبيؽ  حي ة بياناق معرفة . -ب
 (ٕكا –ا كزاف المرجحة  –معيارل ا نحراؼ ال –المعالجاق ا ح اإلية ) الكسط الحساب  - 
 . ا نترنق  مقياس العا اق ا جتما ية لطا  مستخدم -ر

  -مجاالت الدراسة : -4
 . ا نترنق  طا  الجامعة مف مستخدمي -المجاؿ الب رل : - ب
 االزىر( .  – يف  مس  -حمكاف - دد اربع جامعاق كىي)القاىرة -المجاؿ المكان  : -  

 ال ترة التي است ر يا الباحأ في جمع البياناق مف الميداف.  -المجػاؿ الزمن  :-ر

 
 سابعًا : أىـ نتائج الدراسة 

م  مػ  السػابقة بف ىنػاؾ حػرص مػف ال ػبا  الم ػر  قكالدراسايتضح مف نتاإلج الدراسة الراىنة  -
. كتبػػيف  لػػؾ مػف بف اغمػػ  الدراسػػاق ب ػارق  لػػ  ت ضػػيؿ ال ػػبا  ا نترنػق  التعامػؿ مػػع  ػػبكة 
 طكاؿ ا سبكع. ا نترنق  التعامؿ مع  بكة 

 
بف ال ػػػبا  مػػػف بفػػػػراد  ينػػػة الدراسػػػة  اسػػػػتبدلكا  ا ػػػاتيـ ا سػػػرية  بمػػػػا يمكػػػف بف نطمػػػؽ  ميػػػػو  -

العا اق الخاإلمية  كىي العا اق المت كمة  بر ال بكة ا لكتركنية  ك لؾ يعد بيضا تحكال ىاما 
فرازا مف  فرازاق مجتمع المعمكماتية  بالياتو المختم ة مف بينيا   .ا نترنق  كا 

 

 
 

سيمق الدراساق في التاكيػد  مػ  بف مػف بىػـ التحػدياق التػي تكاجػو ا سػرة الم ػرية ايف  لقد ب -
  كتكػػكيف  ا ػػاق مػػع دخػػريف مختم ػػيف معيػػـ نقافيػػا  ا نترنػػق  ىػػك ات ػػاؿ بفػػراد ا سػػرة ب ػػبكة 



 

14 

ىػ ا بجانػ   ػدرة ىػدال  ا بنػا   مػ  الك ػكؿ  لػ  معمكمػاق مػف  مػ  ال ػبكة ممػا ي ػرض  مػػ  
 نقافية جديدة بابناإليـ. ايبا   ا اق

 

بف ا سػػػرة الم ػػػرية  باتػػػق ميمكمػػػة  ب  ػػػكالياق ك ضػػػايا غيػػػر تقميديػػػة  ىػػػي  ضػػػايا مػػػف  فػػػراز  -
  ػػر المعمكماتيػػة  لقػػد كانػػق ا سػػرة الم ػػرية فػػي العػػادة منقمػػة بيمػػـك كم ػػكاق ا بنػػا  التػػي 

معضػػػاق  تتمنػػػؿ فػػػي العمػػػؿ كالبطالػػػة  السػػػكف كالػػػزكار   لػػػ  مػػػا غيػػػر  لػػػؾ مػػػف م ػػػكاق بك
المجتمػػع التقميديػػػة  كفػػػي   ػػػر المعمكمػػػاق  بضػػػيؼ  لػػ  ا سػػػرة الم ػػػرية ىمكمػػػا بخػػػرل غيػػػر 
تقميدية بالمرة فيي ايف تكاجو بالتحدم المعمكماتي كبالتحديد تعامػؿ  ػبا  ا سػرة الم ػرية مػع 

 .ا نترنق  بكاق 
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