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:مسخخلص البدث  

ت مذي جإزحر الادمان كلى الانترنذ في هىٍت الؼالب ت هذي هزه الذساظت الى ملًش

جِذس حج  كُنت  ئالث  لذزه الذساظت،الجامعي، اكخمذنا كلى املنهج الىصٌي ٔىنه امل

وصو )الجضاثش(، وُذ ج  اخخُاس كُنت  –بجاملت جحزي ػالب حامعي  041دساظدنا ب 

ِت الِصذًُت وجخمشل ؼشوغ بخخُاسنا لذا في بظخخذام الؼلبت الزًن  ،دساظدنا بالؼٍش

خبُان وُمنا ببناء اظ ،ظاكت ؤو ؤٓثر في ألاظبىق 41معته  الذساظت لألنترنذ ما ٌلا٘د 

كلى إلانترنذ في  الادمانًدخىي كلى مجمىكت من ألاظئلت الوشض مجها البدث كن جإزحر 

 هىٍت الؼالب الجامعي.

 نترنذ ًازش في هىٍت الؼالب الجامعي.دمان كلى إلا ؤن إلا  وؤظٌشث النخاثج كلى
 .نترنذ؛ الؼالب الجامعي؛ الذىٍتدمان كلى إلا إلا كلماث مفخاخُت: ال
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Abstract: 

This study aims to know the extent of the impact of Internet 

addiction on the identity of the university student،we relied on the 

descriptive approach being appropriate for this study, the size of our 

study sample is estimated at 140 university students at the University 

of Tizi-Ouzou، and our study sample was chosen in the intentional 

method and this Given the nature of the subject of our study, and the 

conditions for our selection of it are that students who are interested in 

studying use the Internet equivalent to 40 hours or more per a week, 

We developed a set of questions to build a questionnaire that serves 

the study. 

the results of this study were In that Internet addiction affects 

the identity of the university student. 

Keywords: internet addiction; the student at the university; identity. 

 
 مقدمة: 

حلخبر الذىٍت من ؤه  العماث املمحزة للمجخمم، ًهي التي ججعذ الؼمىخاث    

املعخِبلُت في املجخمم، وجبرص ملال  الخؼىس في ظلْى ألاًشاد وبنجاصاته  في املجاالث 

املخخلٌت، بل جنؼىي كلي املبادت والُِ  التي جذًم إلانعان بلى جدُِّ هاًاث ملُنت، 

ٍت الشِاًُت ملجخمم ما البذ وؤن حعدنذ بلي ؤصى٘ حعخمذ مجها وكلى طىء رلٗ ًالذى 

ُىتها، وبلى ملاًحر ُُمُت ومبادت ؤخئالُُت وطىابؽ احخماكُت وهاًاث ظامُت ججللذا 

ضا لئالظخِ   (0731، 8114ؼاب اللالمي وإلانعاني. )الىدود، مٓش

ٌِحن و     ن والللماء واملش ِاًُت ًٕش املٌٍٕش الِادة في ٓما ؼولذ ُظُت الذىٍت الش

د٘و اللال ، خاصت في كصش اللىملت الزي جْش ؤزاسا نٌعُت نخج كجها جدى٘ في الذىٍت. 

 ( 737، 8112)مدمذ ؤخمذ، 

ومؽٖلت اللىملت والذىٍت جازش كلى سئٍت الؼالب ملعخِبله، وخاصت في ؿل    

ُت واندؽاس الاجصاالث الال ٕنىلىحُا امللًش ُت الخوحراث اللاملُت الجذًذة وزىسة الخ ترون ُٕ

والانترنذ، وما جدىٍه من مٌُذ وصالح، ومن سديء وػالح، ُذ ًخذ نىكا من الخؼاب 

والخىاس ًُما بحن الشِاًاث إلانعانُت املخخلٌت من ؤحل صئالخذا وحلاٌؽذا كلى الىحه 

ا كلى وظاثل إلاكئالم الِذًمت والخذًشت مجها، والتي  ألآمل، والانترنذ ؤخذر انِئالبا حزٍس
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ت كامت وإلانعان امللاصش خاصت، هزا ألامش الزي حلخبر زمشة  حذىد وببذاكاث البؽٍش

دذد من وحىد الذىٍت، ًلِذ ؼولذ ُظُت الذىٍت ًٕش الباخشحن في كصش اللىملت  ًِلل ٍو

الزي جْش ؤزاسا نٌعُت نخج كجها جدى٘ في الذىٍت، وهزه ألاخحرة هي ٔل ما ٌصخص الزاث 

محزها وحلني الخٌشد والخمحز كن لا  ن.ٍو  خٍش

ِاًُت امللاصشة، ؤصبذ الٌشد مجبرا كلى     وفي ؿل الـشوي الاحخماكُت والش

ترة  ًل  ٌلذ بمِذوسه الخمعٗ بهىٍت واخذة ٌل البدث املعخمش كن هىٍاث حذًذة، 

ٌاهُ  البذ ؤّن ننـش بلى  ػىٍلت من الضمن، وبرا ؤسدنا الاػئالق كلى هزه الذىٍاث وامل

 ي حلضص مشل جلٗ الخدىالث في إلاػاس الخنـحري للذىٍت.الخوحراث الخاسحُت في اللال  الت

لذزا ُمنا بؼشح الدعا٘ئ الخالي: هل ًازش الادمان كلى الانترنذ في هىٍت الؼالب    

 الجامعي؟ 

  فزطُت الذراست:-2

 كلى الانترنذ في هىٍت الؼالب الجامعي. إلادمانًازش  -

 اإلافاهُم ألاساسُت للذراست:-3

 هترهذ:الادمان على الا  . 1.3

ٌخىخت للخىاصل وجباد٘ ألاًٖاس     ترونُت حذًذة م ٌلخبر الانترنذ بمشابت بئالد بٕل

دذد ماهُتها مىاػنىها ومعخخذمىهما، وهي ٓزلٗ منخذي كالمي ًخ  من  واملىاسد، ٍو

ت في النِاػ في الضمن الخُِِي مم  خئالله جباد٘ ألاًٖاس واملللىماث وجؼىٍشها واملؽآس

ٔي حماكاث واظلت بىاظؼ لخبر الانترنذ ادمان ظلى ت وؿٌُت حعمى مشاخل الذسدؼت، َو

ظاء الٌشد وُذ  ؿذش في العنىاث ألاخحرة، نـشا لئالظخخذام الضاثذ كن الخذ للٕمبُىجش ُو

صاخب هزا الاجصا٘ نىق من الشاخت النٌعُت، وُذ  ػىٍل مخصل بؽبٕت ألانترنذ ٍو

 ظاكت في ألاظبىق.  41خذد هزا الىُذ بـإٓثر من 

 الهىٍت:  .2.3

ت التي جمحزه كن هحره، وُذ ؼبهىها     حؽحر هىٍت الصخص الى صٌاجه الجىهٍش

 (Howkins & Allen, 1991, 107) .بالبصمت

ٌاث بلى ؤن الذىٍت الاحخماكُت هي "جلٗ العماث      ٓما رهبذ بلع الخلٍش

شدًت في طىء ؤظغ ومش  ٕضاث لجماكته  الاحخماكُت، جالخاصت بمٌذىم الزاث اٌل
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ىٍته  الؼبُِت ملا، ومم اسجباػاته  اللاػٌُت والخُُِمُت وهحرها من الاسجباػاث وكظ

ذة انخماءاته  بلحها ُت؛ التي جشبؼذ  بهزه الجماكت مٓا  ( Feather 476 ,1994 ,.  ) العلٓى

  مفهىم الطالب الجامعي:. 3.3

ه ٓما٘ بلخحري )    ( كلى ؤّنه: "رلٗ الصخص الزي ظمدذ له ٌٓاءجه 8110ٌلًش

الللمُت باالنخِا٘ من املشخلت الشانىٍت بلى الجاملت جبًلا لصخصِخه، بىاظؼت ؼذادة ؤو 

لخبر الؼالب الجامعي ؤخذ اللناصش ألاظاظُت والٌاكلت في اللملُت  دبلىم ًاهله لزلٗ، َو

 (ص.، د8110التربىٍت ػُلت الخٖىٍن الجامعي. )بلخحري، 

 أهذاف وأهمُت الذراست:. 4  

زه الذساظت املُذانُت في مداولت حعلُؽ الظىء كلى مىطىق جخمشل ؤهذاي ه   

اللىملت التي حلخبر من بحن املىاطُم الجذًشة بالذساظت، خاصت مم الاهخمام املتزاًذ الزي 

ًدـى به املىطىق من ػشي املخخصحن في حمُم املجاالث النٌعُت، الاحخماكُت 

سة البدىر والذساظاث التي والتربىٍت، ٓما جـذش ؤهذاي وؤهمُت هزه الذساظت في نذ

ذ بلى مخوحراث الذساظت املخمشلت في إلادمان كلى ألانترنذ وهىٍت الؼالب الجامعي،  جؼُش

خُث ؤٓذث الذساظاث الِلُلت التي ؤحٍشذ في البلذان الوشبُت خاصت بلى جلٗ اللئالُت 

ترنذ، ما املىحىدة بحن ؤصمت الذىٍت لذي الؼالب الجامعي والاظخخذام املٌشغ لىظُلت ألان

ضنا في دساظدنا هزه  ؤدي بنا بلى مداولت البدث ودساظت رلٗ في املجخمم الجضاثشي، وُذ ٓس

 
ً
شا ألن هزه الٌئت حلخبر من بحن ًئاث املجخمم ألآثر بظتهىاءا كلى الؼلبت الجاملُحن، ـن

 ؤًظا خاصت ًُما ًخص الجانب التربىي 
ً
من ػشي هزه الىظُلت وألآثر جظشسا

 .والذساس ي

 لجاهب الىظزي:ا.5

 الاهترهذ والهىٍت:أوال: 

 ألاهترهذ: .1

ت،     ٍ ألانترنذ ومجها: ألانترنذ ٔلمت بنجلحًز ٌاث جناولذ حلٍش هناْ كذة حلٍش

نُت   ←Inter ((Net،inter)وجخٖىن من ٔلمخحن : ) ًِصذ بها  ←Netًِصذ بها الُب

 الؽبٕت



الادمان على الاهترهذ وجأزيره في هىٍت الطالب الجامعي  

وسو )الجشائز( - لىد معمزي جيزي ى م دراست مُذاهُت في حامعت  

159 

 

ـماث والذُئاث التي وحلخبر الؽبٕت مؽشوكا حلاونُا منبشِا من كذد من املن   

ذا وطم نـام مشجب ومتزن نخجذ كنه الؽبٕت ، 8118، . )ؤبى الهجاء ؤخزث كلى كاِج

03) 

وهناْ من كشي ألانترنذ كلى ؤنها ؼبٕت واظلت من الخىاظب املىصىلت مم    

 ٘  هاثل من املللىماث بإؼٖا
ً
بلظذا البلع، واملىصكت في حمُم ؤنداء اللال  وجخضن ٓما

ت، وهزه املللىماث مخخلٌت مشل ال نصىص وملٌاث الصىث والشظىماث والصىس املخدٓش

زا ؤللاب  ُت، ٓو حؽمل مجاالث مخخلٌت )كلىم، جٕنىلىحُا ، صخاًت وؤكما٘ مصًش

لت،  وهحرها...(  (851، 8118. )الضهبي، الؽَش

وفي حلشٍٍ آخش جىصٍ ألانترنذ كلى ؤنها ؼبٕت مللىماجُت ُىامذا الناط    

ت والٕمبُىجشاث امل ترابؼت بإمُا٘ من الٖابئالث والخؼىغ الذاجٌُت، ًخىاصلىن بلوت مؽتٓر

 .٘ كبر ؼبٕت من ألاُماس الصناكُت ووظاثل الاجصا٘ املخخلٌت التي جشبؽ بحن الذو

 (737، 0555) الٌشا، 

ٔامل وؼامل لألنترنذ، بر لِغ هناْ ؼبٕت مدذدة حعمى     الًىحذ حلٍشٍ 

ت املدلُت، وهي مخصلت ببلظذا البلع ؤنترنذ، ولٕجها كباسة كن ٔل الؽبٖ اث الٕمبُىجٍش

في حمُم ؤنداء اللال  لدؽٖل ؼبٕت واخذة ضخمت، وهي كباسة كن ؼبٕت جنِل 

 (737، 0555) الٌشا، . املللىماث من منؼِت ألخشي بعشكت ًاثِت وبؽٖل داث  الخؼىس 

 ؤلادمان على الاهترهذ: -2

كذة كىامل نٌعُت، بذنُت إلادمان بصىسة كامت كباسة كن دمج مابحن    

شي ؤن  واحخماكُت، ًذناْ بدكاء ًخللّ بِظاء الىُذ ؤمام الخاظىب والانترنذ، ٍو

ت حعمى "دوبامحن"  ُظاء الىُذ ؤمام الخاظىب ًدٌض الذمان كلى بًشاص مادة ُٓماٍو

نالحن وهي التي حعبب بصىسة ًىسٍت في الؽلىس بالذذوء، الانٌلا٘  خُث حؽبه ألادٍس

ضاحُت الجُذة، وكنذ الانٌصا٘ كن ؼاؼت الخاظىب للخـت، نؽلش بالخذاق، والخالت امل

الآخئاب وننخـش بٌاسن الصبر خلى٘ اللخـت التي نجلغ ًحها ؤمام الخاظىب، ٓزلٗ ًةن 

بدمان الانترنذ ٌلشي بإنه خالت من الاظخخذام املشض ي وهحر الخىاًِي لئالنترنذ ًادي بلى 

 املـاهش الخالُت: اطؼشاباث بٔلُنُُٕت ٌعخذ٘ بىحىد 

 :ادة ظاكاث اظخخذام الانترنذ إلؼباق الشهبت نٌعذا التي  الخدمل ؤي املُل بلى ٍص

 ٔانذ حؽبلذا من ُبل ظاكاث ؤُل.
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 :ؤي امللاناة من ؤكشاض نٌعُت وحعمُت كنذ انِؼاق الاجصا٘ بالؽبٕت،  الاوسحاب

ض  ٔاث كصبُت صاثذة( والِلّ، وجٓش ي )خش الخٌٕحر بؽٖل ُذشي ومجها الخىجش النٌس ي الخٔش

ٔاث بسادًت وال  خى٘ الانترنذ وما ًجشي ًحها، وؤخئالم وجخُئالث مشجبؼت باالنترنذ، وخش

بسادًت في اللىدة بلى اظخخذام الانترنذ لخخٌٍُ ؤو ججنب ؤكشاض الانسخاب، بطاًت بلى 

ٔان لل شاسا ؤو ملذة صمنُت ؤػى٘ جخجاوص ما  ٌشد املُل بلى اظخخذام الانترنذ بملذ٘ ؤٓثر ٕج

ًخؼؽ له ؤصئال، ٓما ؤن من ؤكشاض بدمان الانترنذ، بعبب مىاصلت اظخخذام هزه 

ؤو مذنُت ؤو نٌعُت داثمت مخٕشسة،  الخذمت سه  خذور مؽٕئالث حعمُت ؤو احخماكُت

، ؤالم الـذش  نخجذ في ألاظاط بعبب الاظخخذام املبالى ًُه للؽبٕت )مشل العذش، ألاَس

بت التهاب اللُنحن، الخإخش  كن اللمل الصباحي، بهما٘ واحباث اللمل ومىاكُذه، الُش

شبحن من ألاهل وألاصذُاء...الخ(، ًُما ًلجإ بلظذ  بلى اظخخذام  بهما٘ خِىَ امِل

الٕمبُىجش ٓإظلىب للذشوب من املؽٕئالث وجخٌُع ظىء املضاج الزي ٌلانُه الصخص 

ىن إلدمان الانترنذ، ؤما الزًن ًخلشط، مشل الؽلىس بالعجض ؤو الزنب ؤو الِلّ والآخئاب

ًذ  هالبا من الزًن ٌلانىن ؤصئال الآخئاب ؤو املضاج الذوسي ؤو الِلّ ؤو انخٌاض جِذًش 

الزاث، ونجذ ألاًشاد الزًن ٌلانىن بؼٖا٘ إلادمان كلى الانترنذ لذيه  اظخلذاد لعىء 

شا ملا ٌلانىه من صلىباث نٌعُت احخماكُت ُم . )اظخخذام الانترنذ وإلادمان كلحها ـن مى

 (ص.، د8114الخذماث واملللىماث الخٖىمي، 

ًت الاهترهذ:  أهىاع ؤلادمان على -3 بن ؿاهشة إلادمان كلى الانترنذ هي ؿاهشة ملشو

وحعمى "نُتهىلُٕغ" وُذ ٓؽٌذ منـمت الصخت ألامٍشُٕت التي جبدث الـاهشة بصىسة 

إلادمان كلى مئالًحن سحل وامشؤة ٌلانىن من  4كمُِت منز ظنىاث ػىٍلت، ؤن خىالي 

الانترنذ في حمُم ؤنداء اللال  بمعخىٍاث مخخلٌت، ًإؿذشث ألابدار ؤن إلادمان كلى 

٘ مٖىناث ملُنت:  الانترنذ ُذ ًٖىن كاما، هحر ؤنه بؽٖل كام ًدناو

ُت ؤلادمان على الجيس فى الشبكت:  -ا ٕبحر في إلاػئالق كلى املىاد الاباخ الانؽوا٘ ال

ت في النِاؼاث التي  ٘ املٖاملاث الجنعُت.واملؽآس  جذوس خى

وهزا حلٍشٍ ؼامل ًخظمن ألاللاب، ؤلادمان على ألالعاب واللمار في الشبكت:  -ب

نىهاث وباقي ألاللاب التي حعبب  اث، إلاججاس باألظذ  املالُت، الٖاٍص ؤللاب الِماس، املؽتًر

٘ الٕشحرة في الانترنذ.  البُم وخعاسة ألامىا
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الذخى٘ بلى امللاٌؽت اللاػٌُت اللالُت في الشبكت: ؤلادمان على الخعارف طمً  -ج

الشظاثل الٌىسٍت، كئالُاث   هشي الدؽاث، مجمىكاث النِاػ، مىاُم الخلاسي ؤو بشامج

 اًتراطُت جِاسب الٌدؽاء.

جها ؤلادمان على اإلاعلىماث عبر الشبكت:  -د الخجمُم الزي ال نهاًت له للمللىماث، جخٍض

 (ص.د، 8117. )الضهاسي، وجدذًثها 

ت لإلدمان على الاهترهذ: -4 هناْ زئالزت ؤظباب سثِعُت ججلل من  ألاسباب اإلاؤًد

 الانترنذ ظببا في إلادمان:

 :ت بن إلامٖانُت التي جىًشها الانترنذ في الخصى٘ كلى املللىماث، والخلشي كلى  السٍز

ٍ النٌغ بالخٌاصُل الخُُِِت، جىًش ؼلىسا لؼٌُا  ألاشخاص دون الخاحت بلى حلٍش

العُؼشة، بلى حانب رلٗ، ًةن الِذسة كلى الـذىس ٔل ًىم بؽٖل آخش خعب اخخُاسنا، ب

 حلخبر جدُِِا لخل  الٕشحر من ألاًشاد وخاصت املشاهِحن مجه .

 :ـ ىاللمل، وال  الزاخت الانترنذ وظُلت مٍشدت للواًت، وهى ًخىاحذ كادة في البِذ

ش  ًخؼلب الخشوج من البِذ، العٌش ؤو اظخلما٘ املبرساث ًى الظخلماله، هزا الخِعشً 

خظىسا هالبا وظذىلت ًُما ًخللّ بخدصُل املللىماث التي ل  نٕن لنِذس جدصُلذا 

 بذون الانترنذ.

  :ُم الهزوب ش الذشوب من الىا مشل الٕخاب الجُذ ؤو الٌُل  املشحر، ًةن الانترنذ ًًى

ش بلى الشِت بالنٌغ  ٘، كلى واُم بذًل، ومن املمٕن لإلنعان الزي ًٌِخ ؤن ًصحر حىا

عخؼُم ٔل بنعان ؤن ًدبنى لنٌعه هىٍت  جذ إلانعان الانؼىاجي لنٌعه ؤصذُاء، َو ٍو

 مخخلٌت وؤن ًدصل من خئاللذا كلى ٔل ما ًنِصه في الىاُم الُىمي والخُِِي.

خلص الباخشىن ؤن الخذًث كن ؤطشاس الانترنذ ال ٌلني اللضوي كجها      ٍو

ذ والاظخخذام امللخذ٘ لخدُِّ ؤهشاض مدذدة وججاهلذا، بنما املؼلىب هى الترؼُ

ت وجىحُه ألاػٌا٘ واملشاهِحن  واضخت، ٓما ؤنه من الظشوسة ؤن ًّىلي ابت ألاظٍش ؤهمُت الُش

ٕنىلىحُت خذًشت  ندى الاظخخذام ألامشل للؽبٕت ووطم ُىاكذ وطىابؽ ووظاثل ج

  (ص.، د8112. )الخٌاجي، ملشاُبت املىاُم املمنىكت

ًٕؽٍ ظُل الذساظاث خى٘ لازاس الصخُت والاحخماكُت لؽبٕت ذ: أطزار الاهتره -5

الانترنذ كن خِاثّ حذًذة، ًٌي الىُذ الزي حؽحر ًُه دساظاث بلى ؤن الؽبٕت جمذذ 

ذ ؤخشي ؤن للؽبٕت نخاثج ظلبُت مجها الصخُت  لئالنخِا٘ بلى مشخلت ؤٓثر جِذما، جٓا
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ًِذان الخغ الاحخماعي وظؽ و ؤلادمان على الاهترهذ" والاحخماكُت والنٌعُت مشل "

لخبر بدمان  ألاظش وظُؼشة الدؽائم جخىًا من جدؼ  اللئالُاث الاحخماكُت وانهُاسها، َو

ُت  اظخخذام الؽبٕت مِذمت لٕشحر من ألامشاض النٌعُت وُذ ؤدي جنامي بدساْ ؤهم

ادة ٓبحرة نعبُا في كذد  اظخخذام اللوت اللشبُت في املىاُم كلى ؼبٕت الانترنذ بلى ٍص

خىُم الجمُم ؤن ًشجٌم إلاُبا٘ معخِبئال  املىاُم وجظاكٍ ؤكذادها بصىسة مدعاسكت، ٍو

ادة ؿذىس  لمل كلى ٍص ت في خذمت الانترنذ، ألامش الزي ٌعاكذ َو ذ نعبت املؽآس كنذما جٍض

الانلٖاظاث العلبُت في املجخمم اللشبي ٓزلٗ، ًٌي ملـ  الذ٘و املخِذمت، ؤخزث 

ترونُت بصىسة ٓبحرة خاصت من ألاصىاث جنؼلّ مدزسة من الا  نذًاق ندى الخجاسة الإل

ًئت املشاهِحن خُث ًادي رلٗ لٌِذان الخغ الاحخماعي لذي ألاظش واملجخملاث، وبًشاص 

دزس خبراء كل  النٌغ من  حُل من ألاػٌا٘ واملشاهِحن ال ًخلاملىن بال مم الٕمبُىجش، ٍو

والخٖامل الاحخماعي، وجِلُص ًشص  ؤن الانترنذ ظُِىد خخما بلى جدؼُ  ملاني املجخمم

 الخٌاكل ألاظشي.

 الهىٍتزاهُا: 

ت:  -1 تبالنعبت ملٌذىم حعٍزف الهٍى في اللوت نجذ ؤن املعج  الىظُؽ ؤؼاس بلى ؤن:  الهٍى

"الذىٍت في الٌلعٌت خُِِت الش يء ؤو الصخص التي جمحزه كن هحره، ؤو هي بؼاُت ًشبذ 

ظا".ًحها اظ  الصخص وحنعِخه ومىلذه وكمله، و  )مجمم  حعمي البؼاُت الصخصُت ًؤ

 (0175 د.ث، اللوت اللشبُت،

ٌاث ألاظاظُت في خاالث      ت ًخلني جمازل املِىماث ؤو الص ؤما في اللوت إلانجلحًز

ب ملجمىكت من  مخخلٌت وؿشوي مخباًنت، وبزلٗ حؽحر بلي الؽٖل الخجمُعي ؤو الٖل املٓش

ت هزا الصٌاث التي جٖىن الخُِِت املىطىكُت لش يء م ا، والتي بىاظؼتها ًمٕن ملًش

 (71ث، . )ؤخمذ ػلُمت، د.الش يء وهحره كلى وحه الخدذًذ

وبناء كلي رلٗ اظخخذم اللٌف لُذ٘ كلى إلاخعاط اللمُّ واملخىاصل     

لإلنعان بنٌعه وماطُه وخاطشه ومعخِبله واملعخمذ من مؽاكشه وملخِذاجه وؤًٖاسه، 

ذىم ا ن خى٘ ٌم ًُئالخف ؤن ألامش ال ًخخلٍ ٓشحرا،ؤما كن آساء املٌٍٕش ٔان  لذىٍت  وبن 

ٍ بإنه ؤٓثر جدذًذا، ألنه ًشجبؽ بالبلذ الشِافي ؤو الاحخماعي للمصؼلح.  ًخص

الذىٍت بإنها " حملت امللال  املمحزة للش يء التي   سعُذ إسماعُل عليًِذ كشي    

 -ٓةنعان  -ا ججلله هى هى، بدُث ال جخؼئ في جمُحزه كن هحره من ألاؼُاء، ولٖل من
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ُت ومُىله واججاهاجه  شخصِخه املمحزة له، ًله نعِه الُِمي وملخِذاجه وكاداجه العلٓى

 (51، 0553. )اظماكُل كلي، وزِاًخه، وهٕزا الؽإن بالنعبت لألم  والؽلىب"

بلى" ؤن هىٍت الش ئ زىابخه التي ال جخجذد وال جخوحر،  مدمذ عمارة ٓما ؤؼاس    

دون ؤن جتْر مٖانتها لنُِظذا ػاملا بُِذ الزاث كلى ُُذ  وجخجلي وجٌصح كن راتها

خجلي  ٔالبصمت بالنعبت لإلنعان ًخمحز بها كن هحره وجخجذد ًاكلُتها، ٍو الخُاة، ًهي 

ِذا  لذ من ًىُذا ػىاست الؼمغ، بنها الؽٌشة التي ًمٕن للٌشد كن ػٍش وحذذا ٔلما ؤٍص

ِذا  ؤن ٌلشي نٌعه في كئالُخه بالجماكت الاحخماكُت التي ًنخمي بلحها، والتي كن ػٍش

 (12ث، . )كماسة، د.ًخلشي كلُه لاخشون باكخباسه منخمُا لخلٗ الجماكت" 

شي     ؤن " الذىٍت لِعذ ؤخادًت البنُت، ؤي ال جدؽٖل من العالم  مدمىد أمينٍو

ٔان الذًن ؤو اللوت ؤو اللَش ؤو الشِاًت ؤو الىحذان وألاخئالَ، ؤو  كنصش واخذ، ظىاء 

. )اللال ، الزاجُت ؤو الللمُت وخذها، وبنما هي مدصلت جٌاكل هزه اللناصش ٔلذا الخبرة

0554 ،732) 

وؤؼاس بلى ؤن الذىٍت " مٌذىم احخماعي نٌس ي ٌؽحر بلى ٌُُٓت بدساْ ؼلب ما    

ن، وهي حعدنذ بلى معلماث زِاًُت كامت، مشجبؼت  ٌُُت جماًضه كن لاخٍش لزاجه، ٓو

خُا بُِمت احخماكُت و   (001، 8110. )كُذ، ظُاظُت واُخصادًت للمجخمم" جاٍس

ذ بإنها " مجمىكت من العماث     ٓما ؤن الذىٍت جشجبؽ باالنخماء، ًِذ كًش

الشِاًُت التي جخصٍ بها حماكت من الناط في ًترة صمنُت ملُنت، والتي جىلذ إلاخعاط 

مؽاكش الاكتزاص  لذي ألاًشاد باالنخماء لؽلب ملحن، والاسجباغ بىػن ملحن، والخلبحر كن

     (811، 0555. )الٌِي، والٌخش بالؽلب الزي ًنخمي بلُه هاالء ألاًشاد" 

ورٓشث املنـمت اللشبُت للتربُت والشِاًت والللىم ؤن الذىٍت الشِاًُت هي " النىاة    

شاساث  الخُت للصخصُت الٌشدًت والجماكُت، واللامل الزي ًدذد العلىْ ونىق اِل

للٌشد والجماكت، واللنصش املدْش الزي ٌعمذ لألمت بمخابلت الخؼىس وألاًلا٘ ألاصُلت 

وإلابذاق، مم الاخخٌاؾ بمٖىناتها الشِاًُت الخاصت ومحزاتها الجماكُت، التي جدذدث 

ت وػمىح الوذ " خ الؼىٍل واللوت الِىمُت والعُٖىلىحُت املؽتٓر . )املنـمت بٌلل الخاٍس

 (80ث، اللشبُت للتربُت والشِاًت والللىم، د.

ذا بلع     خِاسب مٌذىم الذىٍت في الوشب من مٌذىمذا لذي اللشب، ًِذ كًش ٍو

ِاًُت للجماكت، واملُل بلى  الوشبُحن بإنها " حلبر كن الؽلىس بمجمىكت من العماث الش



ملُكت سلُماوي ،رسٍلت مدذب   

164 

 

سبؽ الصخص بالبِئت الاحخماكُت التي ًنخمي لذا، وبالخالي جمحزه كن هحره من الجماكاث 

 (Bernardo M. Ferdman, 1998, 355-365) .واملجخملاث ألاخشي " 

ًاث ألاخشي من خُث ػبُلت  وهزا ملناه ؤن ٔل زِاًت جخمحز كن هحرها من الشِا

 ،ْ ِت الٌذ  وؤظالُب الاجصا٘ وخاصت اللوت وألاؼٖا٘ املخخلٌت للعلى الصخصُت، وػٍش

ُِ  واللئالُاث الا  ُاة التي ًنخهجىنها، باإلطاًت بلى امللاًحر وال حخماكُت التي وؤظالُب الخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ) Stephan Dahl, s.d, s.p. )جشبؽ بحن ؤًشادها

ظا بإنها: "كباسة كن جإُٓذ للخمازل داخل الجماكت  حعزف الُهىٍتٓما     ًؤ

دـى ألاًشاد بهىٍاث مخخلٌت ومخلذدة، ب لظذا اخخُاسي )مشل والاخخئالي خاسحذا ٍو

ُت ــاللُِذة( وبلظذا ألاخش مٌشوض كل حه  )مشل العئاللت ؤو الجنغ( ولِعذ الذىٍت الزاج

دع   ظذا( ٍو وخذها هي اللامل املذ  بل من املذ  ؤًظا سؤي املجخمم بها )ُبىلذا ؤو ًس

مدخىي هىٍت الجماكت بإنه بناء احخماعي، ًهي الؽلىس باالنخماء لجماكت وإلاخعاط 

خش بالجماكت إلاً ؽحر هزا بلى مؽاكش الاُتراب واٌل ُت( َو جابي ندىها )مشل الذىٍت الِىم

 مجها وُذ ًخظمن رلٗ الؽلىس بالٌىُُت وألاًظلُت ؤو الانخماء ألاكمى )ؤي ؤنه 
ً
لٖىنه ًشدا

ٔان ؤم خاػئا("، وجخظمن الذىٍت الِىمُت في ؼٖلذا الؼبُعي )اللظىٍت في   
ً
وػنـي صاثبا

خظمن هزا البناء الىػني ألامت( وملناها  إلاخئالص الٖامل من حانب الٌشد لىػنه، ٍو

ُت التي  ُِ  وألاًٖاس الشثِع املٕعب والخعاسة، وكلُه ًةن البلذ امللُاسي ًخإٍل من ال

 ٘ ِاًاث، ًللى ظبُل املشا جمحز الىػن بىطىح كن هحره مشل الخدشس والزاجُت وحلذد الش

ُٕت هىٍت مذنُت و  ُت ؤي ؤنها جِىم كلى اللاداث الذىٍت الىػنُت ألامٍش لِعذ كُش

 (critin, duff, 2004, 719).  والخِالُذ املإلىًت

ً الهىٍت:  -2   Identity Developmentهمى أو جكىٍ

من املئالخف ؤن الٌشد ًبذؤ في بدساْ هىٍخه في ظن مبٕشة، ًِذ ؤزبدذ بخذي    

ىمُت جبذؤ  ظنىاث،  3- 2ببلىهه الذساظاث ؤن العن الؼبُعي إلدساْ الؼٌل  لذىٍخه اِل

شد الاججاهاث إلاًجابُت ندى  ضداد بدسآه بخِذم كمشه، وبالخالي ًةنه ًمٕن بٓعاب اٌل ٍو

    (، د.صد.ث ،. )خعحنالىالء للىػن في ظن مبٕشة 

جابُت     ٓما ؤؼاسث دساظت ؤخشي بلى ؤن الؼٌل ًمٕنه آدعاب الاججاهاث إلًا

 ن خئال٘ نؽاػه مم الجماكاث املخخلٌت.ندى الىالء للىػن منز ظن العابلت، ورلٗ م

 (، د.ص0554)كبذه خعانحن، 
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لنذما ًولزلٗ ًةن ُىة الانخماء حلظذ الذىٍت الشِاًُت لذي ؤًشاد املجخمم،    

ًنخمي املشء بلى كُِذة ما ًةنه ًؼىس في الىاُم هىٍت بنعانُت ممحزة جمشل جىحه بناجى 

شي  ؤن هناْ اخخما٘ ألن   James Marciaظُٖىلىجي له ؤظعه ومنؼلِاجه الخاصت، ٍو

ّ بلى ؤسبم صُى مخخلٌت :  جنخمى كملُت جٖىٍن الذىٍت لذي املشاه

والتي جمحز    Identity Diffused personالصخص رو الذىٍت املاجلت ؤو هحر املدذدة: -

ًمش بإصمت الذىٍت  ع بالخالي ؤي التزام   Identity  Crisisالصخص الزي ل   والزي ًًش

 وملخِذاث ملُنت . بمجمىكت ُُ 

وهى الصخص   Identity  Foreclosed personالصخص رو الذىٍت املنولِت ؤو املانلت:  -

الزي ًؽل في ؤن ًخبر ؤًت ؤصمت هىٍت، ولٕنه نجح في بنؽاء حلذذ ؤو التزام 

Commitmentsكن هىٍخه 
ً
  ? Who am I، وهى رلٗ الصخص الزي ال ًدعاء٘ مؼلِا

ّ الِذش من ُبل لاباء. والزي ًٕدعب نعّ ُُمه ا  لذًنُت كن ػٍش

وهى رلٗ الصخص   Aperson in Identity Moratoriumالصخص رو الذىٍت املاحلت: -

الزي ٌلانى من ؤصمت هىٍت ولٕن ل  ٌعخؼُم الخىصل بلى حلذذ ؤو التزام بُِ  وملخِذاث 

 ملُنت .

وجىحذ هزه   Identity achievedالخالت املشهىبت والتى ًمٕن حعمُتها بالذىٍت املدِِت: -

الخالت خا٘ نجاح املشاهّ فى خل ؤصمت الذىٍت املشجبؼت بإصماث النمى النٌس ى بؽٖل كام، 

 ونجاخه ٓزلٗ في الالتزام بهىٍت دًنُت خاصت به .

واملئالخف ؤن سحا٘ الذًن وُادة الؽباب ًذًلىن املشاهِحن كلى جبنى الذىٍت    

كنذما ًخبرون املشاهِحن ؤن إلاًمان ؤو   Identity Foreclosurاملنولِت ؤو الجامذة 

ُت دون  ُِ  وامللخِذاث الذًن اللُِذة مؼلِت الصذَ والصخت وطشوسة جِبلذ  لٖل ال

، واملؼلىب بؼبُلت الخا٘ ؤن ٌعاكذ سحا٘ الذًن والِادة املشاهِحن كلى الاخخباس  حعا٘ئ

لل صخ ٌّ ًُ ُبى٘ ػىعي  ُذ امللخِذ والُِ  والٌدص الناُذ لللُِذة من ؤحل الىصى٘ بلى 

دعّ مم الجىهش الخُِِي للذًن  Youth and Discipleship in the) .في ظلىْ بًمانيً 

commitment level model ,1999, s.p)  

ِلُذًت التي جداًف من خئاللذا     ٓما حلذ ًنىن الٌىلٖلىس الخلبحراث الشِاًُت الخ

ٖلىس  –جلحها، ًهي  الجماكت كلى ؤظلىبها في الخُاة وجنِلذا لألحُا٘ التي ًنىن الٌىل  -ؤي 

ٖلىس  ُِ ، وكادة ما ًخ  حلل  ًنىن الٌىل حلبر كن بخعاط الجماكت بالجما٘ والذىٍت وال
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ّ اللمل ؤو املشل ؤو اللاداث الؽٌذُت املىحىدة بحن اللاثئالث  بؽٖل هحر سظمي كن ػٍش

م حز  املىسور الشِافي وألاصذُاء والجحران واللما٘ ؤٓثر من حللمذا في بػاس جشبىي سظمي، ٍو

ًنىن الترار الؽلبي ؤنها جشبؽ املاض ي بالخاطش، وبوع النـش كن إلاخصاءاث،  الحي و

ٌُذا مم الـشوي املعخجذة في خحن جبِى كلى ٌٓاءتها  ًةن ًنىن الترار الؽلبي جخوحر بخٕ

ت فى الذىٍت كلى  الخِلُذًت، وجماسط الجماكت ًىلٖلىسها الخِلُذي كن ػٍشّ املؽآس

ٔالعئاللت واملنؼِت واملذنت واللمش واللُِذة، وهي حؽخمل كلى  ؤظاط مشل جلٗ اللىامل 

ص  ؤنىاق كذة من الخلبحراث الشِاًُت التي جادي كمل الخِالُذ في املىظُِى والُش

ٌنىن اللٌـُت ألاخشي واملذشحاناث والخشي  والذساما وظشد الخٖاًاث الخِلُذًت وال

ة والخد٘ى في البناءاث البُئُت وألاؼٖ٘ا ألاخشي للترار الخِلُذًت والٌنىن املشثُت واللماس 

 (New York staet, 2004, 51)  .الؽلبي

ت: -3 الذىٍت برن هي راث الش يء بدُث برا انتزكذ منه اًخِذ شخصِخه،  سُاكاث الهٍى

ولزلٗ ًةن الذىٍت حلني الش يء راجه، املجخمم راجه ألامت راتها ًةرا انتزكذ مجها صاسث 

خُت بدُث بنها ؤجذ دًلت واخذة، وبنما ؼِئا آخش،  هزه الذىٍت ل  حؽٖل بصىسة ال جاٍس

 حؽٖلذ جدذ جإزحر زئالزت ظُاُاث:

لنى ؤن البؽش فى مجخمم ما، ه  الزًن ًصنلىن هىٍته  سُاق احخماعى:  - َو

وه  في الىُذ نٌعه خصُلت هزا الصنم، والذىٍت ملجخمم ما جخإظغ في هزا 

ُخصادًت وألاخئالُُت والذًنُت، ٔل  املجخمم بلئالُاجه الاحخماكُت والشِاًُت والا

خى بلى جٖىٍن  ب من اللئالُاث ًٌط ى ؼِئا ًؽِئا مم الخؼىس الخاٍس هزا املٓش

ت .  هىٍت بؽٍش

خى:  - دعب ؤبلادا حذًذة بدُث سُاق جاٍر ًدؽٖل في مجخمم ما ًخدْش وٍٕ

خا، ومن ًمٕن الِى٘ بإن للذىٍت الِىمُت ؤو الىػنُت ؤو الذًنُت ؤو ألاخئالُُت ج اٍس

خُت ال جنؽإ مشة  ز  ال جنؽإ دًلت واخذة وهزا ٌلني ؤن الذىٍت ؿاهشة جاٍس

ن هزه الخوحراث جبِي في  واخذة، والذىٍت جخلشض لخوحراث واظلت النؼاَ ٕل

 خذود مدُؼت بهزه الذىٍت راتها . 

ن لان لِعذ هىٍت  سُاق جزاسي: - في  ج  بنخاحذاًذىٍدنا ندن اللشب امللاصٍش

خيوال لشاهنت ًدعب، مشخلخنا ا ، وبنما ؤًظا هي ًِؽ في ظُاَ الخؼىس الخاٍس
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ب الاحخماعي،  ّ ولزلٗ ًذىٍدنا جمشل هزا البلذ املٓش في بػاس جشازنا اللٍش

خي والتراسي  ني، والخاٍس  (74، 0555. )الخحًز

وللذىٍت وحه آخش مٕمل لذا وهى الانخماء الزي ٌلشي بإن ملنى مىحىد داخل    

ِىي من ٔل ًشد وكلى اخ خئالي املعخىٍاث، وهى الؽلىس الزي ًىحذ لذيه  منز الصوش ٍو

خئال٘ نؽإة الٌشد ًُخٖىن لذيه  هزا الؽلىس الزي ًترح  ألًلا٘ داخل املجخمم، ًةرا 

ٔانذ الذىٍت هي كملُت إلادساْ الذاخلُت لزاجُت الصخص والتي جمذها كىامل خاسحُت 

ترح  من ًذكمذا املجخمم، ًةن الانخماء هى الؽلىس به  ً زه اللىامل الخاسحُت والزي

ْ، خئال٘ ؤًلا٘ جدع  بالىالء لذزه املجخملاث التي ًنخمىن بلحها دون ظىاها . )مبرو

0550 ،804) 

 الخعلُم وهىٍت الطالب:-4

ومن هنا صاسث املاظعاث التربىٍت مؼالبت بالخٌاؾ كلى زِاًت املىاػنحن    

لخإُٓذ كلى الذىٍت الشِاًُت للمجخمم؛ ألن امللشطت للخذهىس والانذزاس، وؤن حلمل كلى ا

ت في حؽُٕل الذىٍت الشِاًُت وفي حلٍضضها والخٌاؾ كلحها لٖل  الخللُ  ٌؽٖل حجش الضاٍو

ؼلب من الؽلىب، لزلٗ ًةن الذ٘و جخخز الخلُل  ٓإداة ؤظاظُت لتربُت ؤبنائها منز 

ُت الصوش كلى املبادت وألاًٖاس وألاًذلىحُاث التي حؽٖل في الجهاًت  الذىٍت الشِاً

 للمجخمم .                                                    

بلى دوس الخللُ  في جذكُ  الذىٍت بِىله "من  سعذ الذًً إبزاهُم  وهنا ٌؽحر   

املٌترض ؤن جِىم املذسظت بذوس ٌلخذ به في بث وجنمُت الىعي والذىٍت لذي الؼٌل 

ٕدعبىن ُىاكذها، اللشبي، ًٌي سخابها ًخلل  ألاػٌ ا٘ لوته  اللشبُت ٓخابت وُشاءة، ٍو

شاءة  صص ودسوط اِل ت، الظُما من خئال٘ ألاناؼُذ واِل ٕدؽٌىن وؿاثٌذا الخلبحًر ٍو

 (، د.ص0542. )ابشاهُ ، واملىاد الاحخماكُت التي جذك  الذىٍت"

اسز الجىذيؤما     ًذذًذ الى الخلشي كلى ؤصمت الذىٍت  دراست مدمذ اإلاىىفي ٍو

ِاًُت في املجخمم اللشبي وجدذًذ مـاهش هىٍدنا الشِاًُت، ز  انتهذ بلى مجمىكت من الش

، 8117. )الجنذي، املنىفي، إلاحشاءاث اللملُت لبلىسة جٖامل زِافي كشبي ملىاحذت اللىملت 

815-811) 

ذ كلى دوس التربُت في مىاحذت جذاكُاث  دراست خمذي اإلادزوقيٓما حاءث     لخٓا

ُت اللىملت كلي ال ذىٍت الشِاًُت، خُث جىصلذ بلي سئٍت جشبىٍت ملىاحذت الخذاكُاث العلب
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ِاًُت اللشبُت إلاظئالمُت  ش الذىٍت الش -011، 8114.)املدشوقي، لللىملت التي حعذ  في جؼٍى

807) 

كلى ؤهمُت دوس التربُت وؤهمُت جذكُ  ُذسة  مدسً خظزوؤٓذث دساظت    

ىمُت بصاء التربُت اللشبُت في ظلحها لترُم  الخصذ ق الزي ؤصاب كملُت بناء الذىٍت اِل

الظوىغ املترآبت لللىملت وخاصت الشِاًُت مجها، وانخهى من بدشه بلى وطم بلع 

ُت  الخؼىغ اللٍشظت لتربُت الذىٍت، واملذام املنخـشة من املاظعاث التربىٍت اللشب

طوىغ اللىملت  لخلـُ  اظخجابت التربُت اللشبُت كلى الاظخجابت لخدىالث الذىٍت بٌلل

 (45-5، 8112. )خظش، الشِاًُت

ِاًُت لذي ألاػٌا٘  دراست زىاء الظبعوحاءث     ض الذىٍت الش لخلشض ظبل حلٍض

ُت  الناؼئحن من املذاسط في طىء جذاكُاث اللىملت، وجىصلذ الذساظت بلى ػشح اظتراجُج

مِترخت ملىاحذت جذاكُاث اللىملت كلى هىٍت الؼئالب الناؼئحن، برن ًذزا ًذ٘ كلى ؤن 

ٍ الظبم، د.الذىٍت الشِاًُت اللشبُت حلاني من ؤصمت   (0017-0085 ث،. )ًىظ

التي هذًذ الخلشي كلى دراست عبذ السمُع سُذ أخمذ  وهزا ما ؤؼاسث بلُه   

غ في وظم ؤخذ ؤن  ٕش التربىي، وجىصلذ بلي كذة نخاثج مجها: ؤنه ِل ؤصمت الذىٍت في اٌل

ًخصىس معبِا كلى ؤي ندى ًمٕن ؤن جٖىن هىٍدنا، ٓما ؤنه من العشاب ؤن نلخبر الذىٍت 

ُِذا، ألن الذىٍت لِعذ اظما لش ئ في كال  ألاؼُاء، بل هذًا في خذ راتها ن ععى بلى جدِ

 (310-241، 0541. )ظُذ ؤخمذ، هي صٌت مصاخبت لخٌشد إلانعان

ت:  -5 ذش اللىملت العىإلات والهٍى ُلذا ـج ٌاث ٓشحرة ودون الذخ٘ى في جٌاص لللىملت حلٍش

ت ٓإداة جدلُلُت لىص ٍ كملُاث الخوُحر في ٓمٌذىم في ؤدبُاث الللىم الاحخماكُت الجاٍس

ذىم مجشد، ًهي كملُت معخمشة ًمٕن  ن اللىملت لِعذ مدع ٌم مجاالث مخخلٌت، وٕل

ًت  ٌُُت في مجاالث العُاظت والاُخصاد والشِا ـتها باظخخذام ماؼشاث ٓمُت ٓو مئالخ

 (81، 0554. )ٌعحن، والاجصا٘

ىاهش الاحخماكُت   ُخصاد –وما من ؼٗ في ؤن اللىملت حلذ ؤٓثر اـل ًت ؤهمُت في هزا الا

الجُل، ًُىما بلذ ًىم نجذ ؤن الخجاسة والخٕنىلىحُا، واملللىماث حلمل كلى جأٔل 

ّ إلانترنذ بنا بلى مذًنت ٓبحرة جشجبؽ ببلظذا كن ػٍش ىمُت وجدىٍل ٔٓى . خذودنا اِل

2001, s.p)  (United nation, 
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مُم بن اللىملت جخجعذ مئالمدذا في نؽىء ؼبٖاث اجصا٘ كاملُت جشبؽ ح   

ت واخذة وججعذها بؽٖل واضح  ُخصادًاث والبلذان واملجخملاث وجخظلذا لخٓش الا

زون بلى ما جنؼىي  ٌن ؼبٕت مللىماث إلانترنذ، ًهي ؼبٕت واخذة ٌؽاْس ًحها ألاًشاد ٍو

ش كن الخذود العُاظُت والخصىصُاث  كلُه من مللىماث وكشوض بصشي الـن

صىد هى الذخى٘ في مشخلت الا  نذماج اللالمي ألاكمّ كلى كذة معخىٍاث الشِاًُت، ًامِل

ًمن حذت هناْ جىخُذ ؤٓبر ملصادس املللىماث لللشوض والؼلباث التي جِذم بلى 

الجمذىس، ومن حذت زانُت هناْ جىخُذ ؤؼمل لؽبٖاث الاجصا٘ وؤدواجه، ومن حذت زالشت 

ْ دمج ؤُىي لىظاثل الاجصا٘. )هلُىن وؤخشون،   ( 85-87ـ، 8111هنا

ل هزه     اللملُاث ُذ جادي بلى نخاثج ظلبُت لبلع املجخملاث، وبلى نخاثج ٔو

ُخصاد والعُاظت  ًحها ؤمىس الا بًجابُت بالنعبت لبلظذا ألاخش، واللىملت ؿاهشة جخذاخل 

 ٘ ٖىن الانخماء ًحها لللال  ٔله كابشا الخذود العُاظُت للذو والشِاًت والاحخماق ٍو

ب ألاسض ٔله املخخلٌت، مما ًدذر ًحها جدىالث وحوحراث . جازش في خُاة الناط كلى ٔٓى

 (81، 0554)ٌعحن، 

ُخصادي بحن ألاظىاَ في ؿل     ًاللىملت ال حلشي ًِؽ كلى ؤنها مجشد جٖامل ا

 ٍ ٖامل بحن مخخل ُٕت ًدعب، بل ؤنها ٓزلٗ ج نـام هحر كاد٘ ًِم جدذ الذُمنت ألامٍش

جذ ؤن ألاًٖاس واللاداث النـ  الُِمُت التي حؽٖل مجخملاجنا، ًللى ظبُل املشا٘، ن

ِنىاث  ٌنا ٓإًشاد ؤو ٓإمت جخوحر باظخخذامنا لإلنترنذ وال ىم بخلٍش وامللاًحر التي ِج

 ٗ ظاثُت بهذي خلّ هىٍاث حذًذة وحؽُٕل مجخملاث خذًشت، وجل ىنُت اٌل الخلٌٍُض

 -course. )اللملُت حلمل كلي خلّ وظاثل للخٖامل الشِافي والاُخصادي والعُاس ي

workshop, 2002, s.p) 

واللىملت كملُت مخلذدة ألاوحه ًهي جنؼىي كلي مخظمناث اُخصادًت     

ُاظُت وزِاًُت للخللُ  اللالي، ٓما ؤنها جٌشض جدذًاث حذًذة كنذما  واحخماكُت وظ

ٔادًمي، وكنذ ما ال  جٖىن الذ٘و وخذها لِعذ املىًش الشثِس ي للخللُ  اللالي واملجخمم ألا

 ((UNESCO Education, 2003, s.pخللُ . جدخٕش صناكت الِشاس في ال

ما ؤزش إلانترنذ كلى الشِاًت والذىٍت ؟ ؤو ما هى ؤزش  -:والعاا٘ الزي ًؼشح نٌعه   

ذا من الظىء كلى  الشِاًت والذىٍت كلى إلانترنذ واظخخذامه؟ وإلاحابت ُذ جلِي مٍض

ٍت الخُاجُت الٌللُت الذى  -اللئالُت بحن الذىٍت الشِاًُت واظخخذام الخٕنىلىحُا  والذىٍت 
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ٔاث إلانترنذ وفي ؿل إلانترنذ واللال  الزي صاس ُشٍت  – هي ؤمش هام الظخخذام مذس

ًةنه البذ وؤن نشي ونؽاهذ ؿذىس هىٍاث واخخٌاء ؤخشي، ًنجذ  Global villageصوحرة 

ا وبالخالي ًعخٌشض هىٍتها كلى  ُخصادًا وكعٍٕش بلع النـ  والذ٘و جشجٌم ؤظذمذا ا

ندُجت لزلٗ ظجري اطمدئال٘ واخخٌاء هحرها وجنؽ ش زِاًتها كلى من هى ؤطلٍ ٓو

ُا  هىٍاث جٗل الذ٘و املعخىسدة لذزه الشِاًت ٓبنذ ؤظاط وؼشغ ؤولي الظخحراد جٕنىلىح

 ٘  (Nils Zurawski, 1998, s.p. )جلٗ الذو

 :الذراست اإلاُذاهُت .6

واُم ملحن  اكخمذنا في دساظدنا كلى املنهج الىصٌي، الزي ٌلخمذ كلى وصٍ   

الزي ًخمشل في إلادمان كلى الانترنذ وؤصمت الذىٍت لذي الؼالب الجامعي، جِذس حج  

 لؼبُلت  041كُندنا بـ 
ً
شا ِت ُصذًت، وهزا ـن ُندنا بؼٍش ػالب، وُذ ُمنا بسخب ك

مىطىق دساظدنا هزه، وجخمشل ؼشوغ بخخُاس كُندنا في بظخخذام الؼلبت الزًن معته  

ثر في ألاظبىق، وُذ ج  بحشاء دساظدنا هزه في  41ٌلاد٘ الذساظت لألنترنذ ما  ظاكت ؤو ٓؤ

ٔلُت الللىم إلانعانُت والاحخماكُت بجاملت مىلىد ملمشي والًت جحزي وصو، وُذ حلمذنا 

 ْ  ألن الؼلبت لذيه  ؤٓثر اخخٖا
ً
في حاملت مىلىد ملمشي الىاُلت في مذًنت جحزي وصو نـشا

 .8181ًٌُشي  15-12ساظت في ًترة مابحن بؽبٕت الانترنذ، وُذ ج  بحشاء الذ

 وخصائصها: العُىت 1.6

 :ًخسب الس          

 : جىسَع أفزاد العُىت خسب السً:1حذول 
 اليسب اإلائىٍت الخكزاراث السً

(81-88 )  41 84.13%  

(88-84)  31 11%.  

84  َ ًما ًى  71 80.47%  

%011 041 مج  

 )84-88)لبت جتراوح ؤكماسه  ما بحن ( ؤن ؤهلبُت الؼ10نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )

ظنت وًئت  (88-81)%، ز  جلحها الٌئت التي جتراوح ؤكماسه  ما بحن 11ظنت ورٗل بنعبت 

َ بنعب مخِاسبت وهي كلى الخىالي:  84روي   %80.48% و 84.13ًما ًى
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 : جىسَع أفزاد العُىت خسب الجيس:2حذول 
 اليسب اإلائىٍت الخكزاراث الجيس

%23.41 51 رٔىس  

%78.04 41 بنار  

%011 041 مج  

%، 23.41ػالب وبنعبت  51( ؤن كذد الزٔىس ًبلى 18نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )

%، وهزا ٌلني ؤن كذد الزٔىس ؤٓبر بلذد 78.04ػالبت وبنعبت  41ؤما كذد إلانار ًبلى

ِت الِصذًت في سخب   لخصىصُت الذساظت واكخماد الؼٍش
ً
شا ٓبحر من ًئت إلانار ـن

 للُنت.ا

 : جىسَع أفزاد العُىت خسب اإلاسخىي الخعلُمي:3حذول 
 اليسب اإلائىٍت الخكزاراث اإلاسخىي الخعلُمي

%78.04 41 ؤولى حامعي  

%78.04 41 زاني حامعي  

%71.38 11 زالث حامعي  

%011 041 مج  

( ؤن ؤهلبُت ػلبت كُنت دساظدنا في معخىي زالشت 17نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  ) 

%، وجلحها ًئت ػلبت ألاولى والشانُت حامعي بنعبت مدعاوٍت 71.30ي بنعبت حامع

 % كلى الخىالي.  78.04

 الطزق وألادواث.2.6

ؤما بالنعبت لألداة املعخلملت ًِذ ُمنا ببناء اظخبُان ًدخىي كلى مجمىكت من    

ٍت الؼالب كلى إلانترنذ في هى  الادمانألاظئلت والبنىد الوشض مجها البدث وببشاص جإزحر 

الجامعي، ًٖانذ اظخماسة البُاناث الصخصُت الخاصت بخصاثص ؤًشاد اللُنت واملخمشلت 

ؤظئلخه  ؤظئلت جذوس  01في: العن، الجنغ، املعخىي الخللُمي، ًخٖىن الاظخبُان من 

ٔانذ اخخماالث إلاحابت جإزحر الادمان كلى ألانترنذ في حوُحر هىٍت الؼالب الجامعيخى٘  ، و

بالنعبت لألظالُب إلاخصاثُت امللخمذة في دساظدنا جخمشل في النعب املئىٍت  نل  ؤو ال،

ٔاي جشبُم.  و
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 عزض وجفسير هخائج الذراست: .7

 على ما أهذ علُه آلان؟4حذول 
ً
 : هل جزي أّن للخلذم الخكىىلىجي فظال

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%31.30 012 نل   

73.18 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%84.85 74 ال  

%011 041 املجمىق  

ؤحابىا بـ  الذساظت( ؤّن ؤهلب ؤًشاد كُنت 14نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

ِذس كذده  بـ  % ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا 31830ػالب، وهزا بنعبت  012"نل " ٍو

ٔا84885ػالب وهزا بنعبت  74س كذده  بـ "ال" ًُِذ املدعىبت  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 73818وحذناها حعاوي   8ٔاؤّن الخـنا  7844املجذولت التي حعاوي  8وبمِاسنتها مم 

ٔا ت  8املدعىبت ؤٓبر من  ، هزا ٌلني ؤنه جىحذ داللت 10املجذولت كنذ دسحت خٍش

لجامعي أن الخلذم خُث ًزي الطالب ا. 1811بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت 

 على ما هى علُه آلان.
ً
 الخكىىلىجي فظال

 هل جزي أّن لألهترهذ دور في حغُير مً شخصُت الفزد؟: 5حذول 

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%81838 72 نل   

77818 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%34884 014 ال  

% 011 041 املجمىق  

ؤحابىا بـ  الذساظت( ؤّن ؤهلب ؤًشاد كُنت 11نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

% ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا بـ 34884ػالب وهزا بنعبت  014"ال" و ًِذس كذده  بـ 

ٔا81838ػالب وهزا بنعبت  72"نل " ًُِذس كذده   املدعىبت  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 77818ها حعاوي وحذنا  8ٔاؤن الخـنا  7844املجذولت التي حعاوي  8و بمِاسنتها مم 

ٔا ت  8املدعىبت ؤٓبر من  ، هزا ٌلني ؤنه جىحذ داللت 10املجذولت كنذ دسحت خٍش

خُث صزح الطلبت أّن ألاهترهذ  له دور في حغُير . 1811بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت 

 مً شخصُت الفزد. 
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 في ألاهترهذ وسُلت هامت للىصل إلى أهذافك؟: هل جزي 6حذول 

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%28.42 44 نل   

15.81 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%73.04 18 ال  

% 011 041 مج  

ؤحابىا بـ  الذساظتشاد كُنت ( ؤّن ؤهلب ؤ12ًنئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

% ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا 28.42ػالب، وهزا بنعبت  44"نل " و ًِذس كذده  بـ 

ٔا73.04ػالب وهزا بنعبت  18بـ "ال" ًُِذس كذده   املدعىبت  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 5.81وحذناها حعاوي   8ٔاؤن الخـنا  7844املجذولت التي حعاوي  8وبمِاسنتها مم 

ٔااملدعى  ت  8بت ؤٓبر من  ، هزا ٌلني ؤنه جىحذ داللت 10املجذولت كنذ دسحت خٍش

خُث ًزي معظم الطلبت أن ألاهترهذ وسُلت هامت . 1811بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت 

 حساعذهم للىصىل إلى أهذافهم.

 هل حغيرث خُاجك مىذ أن بذأث الاعخماد على اسخخذام الاهترهذ؟ :7حذول 

 الخكزار ؤلاحابت
ت اليسب

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%74.84 44 نل   

0.81 7844 1811 
هحر دالت 

 بخصاثُا
%21.30 58 ال  

% 011 041 مج  

ؤحابىا بـ  الذساظت( ؤّن ؤهلب ؤًشاد كُنت 13نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

% ؤما كذد الخئالمُز الزًن ؤحابىا 21.30زا بنعبت ػالب، وه 58"ال" و ًِذس كذده  بـ 

ٔا74.84جلمُز وهزا بنعبت  44بـ"نل " ًُِذس كذده   املدعىبت  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 0.81وحذناها حعاوي   8ٔاؤن الخـنا  7844املجذولت التي حعاوي  8وبمِاسنتها مم 

ٔا ت  8املدعىبت ؤصوش من  جىحذ داللت  ، هزا ٌلني ؤنه ال 10املجذولت كنذ دسحت خٍش

زي الطالب أن خُاتهم لم جخغير مىذ أن . 1811بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت  خُثً 

 بذءوا ٌعخمذون اسخخذام ألاهترهذ.
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ادة معارفك؟ :8حذول   هل حعخمذ على ألاهترهذ مً أحل ٍس

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

ئُتؤلاخصا  

%38.41 018 نل   

85.81 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%83.04 74 ال  

% 011 041 مج  

ؤحابىا بـ  الذساظت( ؤّن ؤهلب ؤًشاد كُنت 14نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

ِذس كذده  بـ  %ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا 38.41ػالب، وهزا بنعبت  018"نل " ٍو

ٔا83.04ػالب وهزا بنعبت  74بـ "ال" ًُِذس كذده   املدعىبت  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 85.81وحذناها حعاوي   8ٔاؤن الخـنا  7844املجذولت التي حعاوي  8وبمِاسنتها مم 

ٔا ت  8املدعىبت ؤٓبر من  ، هزا ٌلني ؤنه جىحذ داللت 10املجذولت كنذ دسحت خٍش

ألاهترهذ مً أحل  بمعنى أّن الطلبت ٌعخمذون على. 1811بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت 

 أن ًٍشذوا مً معارفهم.

 : هل الاسخخذام اإلافزط لالهترهذ ٌغير هىٍت الطالب؟9حذول 

ركم 

 السؤال

 2كُمت كا

 اإلادسىبت

 2كُمت كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

درحت 

ت  الحٍز

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

 دالت بخصاثُا 0 1.11 7.44 03.43 12

٘  8ٔا ( ؤّن 15نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )    املدعىبت والزي ًخظمن ظاا

ت الطالب الجامعيخى٘  ٔا الاسخخذام اإلافزط لالهترهذ وحغُير هٍى بر من ُُمت   8ٓؤ

ت ) 1811كنذ معخىي الذاللت  7844املجذولت التي حعاوي  ( وهزا ٌلني 10ودسحت الخٍش

 . 1811ؤنه جىحذ داللت بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت 

ا في العالكاث واللُم الاحخماعُت : هل جزي أّن العىإلا11حذول   حذٍر
ً
ت أخذزذ حغُيرا

 لذًك؟

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

ت  اإلائٍى

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%31 54 نل   

88.41 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%71 48 ال  

%011 041 املجمىق  
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( ؤّن ؤهلب ؤًشاد اللُنت ؤحابىا ـب "بنل " 01نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

% مِاسنت مم كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا بـ "ال" 31ػالب وبنعبت  54خُث ًبلى كذده  

ٔا71بنعبت  ت ) 88841املدعىبت وحذنا ؤنها حعاوي  8%. وبلذ خعاب  ( 0كنذ دسحت خٍش

ٔا 7844املجذولت التي حعاوي  8وكنذ مِاسنتها بٖا 1811ومعخىي الذاللت   8وحذنا ؤّن 

ٔا املجذولت، هزا ًذ٘ كلى وحىد داللت بخصاثُت كنذ معخىي  8املدعىبت ؤٓبر من 

ا في . 1811الذاللت  بمعنى أن أغلب الطلبت أكزوا بأن العىإلات أخذر حغُيرا حذٍر

م الاحخماعُت لذيهم. ُّ  العالكاث والل

 للعالكاث ؤلا11حذول 
ً
 وساهُت؟: هل حعخلذ أّن العىإلات ال جترك لك مجاال

 اليسبت اإلائىٍت الخكزار ؤلاحابت
 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%20.47 42 نل   

3.71 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%74.13 14 ال  

%011 041 املجمىق  

( ؤّن ؤهلب ؤًشاد اللُنت ؤحابىا ـب "نل " 00نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

%، ؤما كذد ؤًشاد اللُنت الزًن ؤحابىا بـ "ال" 20848ػالب وبنعبت  42ِذس كذده  ـب ٍو

ٔا74813ػالب ؤي بنعبت  14ًُبلى كذده   املدعىبت وحذناها جِذس  8%، وبلذ خعاب 

ت  3871بـ  ٔا1811ومعخىي الذاللت  10كنذ دسحت الخٍش املجذولت  8، وكنذ مِاسنتها مم 

ًذ٘ كلى وحىد داللت بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت ، هزا ما 7.44وحذناها حعاوي 

بمعنى أن أغلب الخالمُذ صزخىا بأن العىإلات ال جترك لهم مجاال للعالكاث . 1811

 الاوساهُت.

 : هل اسخخذامك لألهترهذ ًمّيزك عً غيرك مً الطالب؟12حذول 

 اليسبت اإلائىٍت الخكزار ؤلاحابت
 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

تالذالل  

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%31.30 012 نل   

73818 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%84.84 74 ال  

% 011 041 املجمىق  

( ؤّن ؤهلب ؤًشاد اللُنت الذساظت ؤحابىا بـ 08نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

ِذس كذده  بـ  %، ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا 31830ػالب، ؤي بنعبت  012"نل " ٍو
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ٔا84884ػالب ؤي بنعبت  74بـ "ال" ًُِذس بـ  املدعىبت وحذناها  8%، وبلذ خعاب 

ٔا 73818حعاوي  ٔا 7844املجذولت الزي حعاوي  8وبلذ مِاسنتها  املدعىبت  8وحذنا ؤن 

ٔا ت ) 8ؤٓبر من  ( بملنى ؤنه جىحذ داللت بخصاثُت كنذ 0املجذولت كنذ دسحت الخٍش

لى أن الطلبت ًزون أن اسخخذامهم لألهترهذ هذا ما ًذل ع، 1811معخىي الذاللت 

.ً  ًمّيزهم عً غيرهم مً ألافزاد آلاخٍز

 : هل حشعز باالغتراب والىخذة وأهذ أمام شبكت ألاهترهذ؟13حذول 

 اليسبت اإلائىٍت الخكزار ؤلاحابت
 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%28.41 44 نل   

5.81 7844 1811 
دالت 

 بخصاثُا
%73.04 18 ال  

% 011 041 املجمىق  

( ؤّن ؤهلب ؤًشاد اللُنت الذساظت ؤحابىا بـ 07نئالخف من خئال٘ الجذ٘و ُس  )   

ِذس كذده  بـ  %، ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا بـ 28.41ػالب، ؤي بنعبت  44"نل " ٍو

املدعىبت وحذناها حعاوي  8ٔا%، وبلذ خعاب 73.04ػالب ؤي بنعبت  18"ال" ًُِذس بـ 

ٔا 5.81 ٔا 7844املجذولت الزي حعاوي  8وبلذ مِاسنتها  ٔا 8وحذنا ؤن   8املدعىبت ؤٓبر من 

ت ) ُت كنذ معخىي الذاللت 0املجذولت كنذ دسحت الخٍش ( بملنى ؤنه جىحذ داللت بخصاث

شعزون باالغتراب والىخذة وهم أمام شبكت ، 1811  ٌ هذا ما ًذل على أن الطلبت

 هترهذ.ألا 

 : هل جدس أّن اسخخذام الاهترهذ ًجعلك جخعامل مع عالم افتراض ي؟14حذول 

 الخكزار ؤلاحابت
اليسبت 

 اإلائىٍت

 2كا

 اإلادسىبت

  2كا

 اإلاجذولت

مسخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 ؤلاخصائُت

%21 50 نل   

%71 45 ال دالت بخصاثُا 1811 7844 08.12  

% 011 041 املجمىق  

( ؤّن ؤهلب ؤًشاد اللُنت الذساظت ؤحابىا بـ 04ن خئال٘ الجذ٘و ُس  )نئالخف م   

ِذس كذده  بـ  %، ؤما كذد الؼلبت الزًن ؤحابىا بـ "ال" 21ػالب، ؤي بنعبت  50"نل " ٍو

ٔا71ػالب ؤي بنعبت  45ًُِذس بـ   08.12املدعىبت وحذناها حعاوي  8%، وبلذ خعاب 

ٔا ٔا 7844املجذولت الزي حعاوي  8وبلذ مِاسنتها  ٔا 8وحذنا ؤن  بر من   8املدعىبت ٓؤ
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ت ) ُت كنذ معخىي الذاللت 0املجذولت كنذ دسحت الخٍش ( بملنى ؤنه جىحذ داللت بخصاث

 هذا ما ًذل على أن ًدسىن أنهم ًخعاملىن مع عالم افتراض ي.، 1811

 هخائج الذراست .8

ٔا    ظمن املدعىبت في ؤهلبُت ألاظئلت والتي جخ 8نئالخف من خئال٘ ما ظبّ ؤّن 

ٔا الانترنذ في حوُحر هىٍت الؼالب الجامعيؤظئلت خ٘ى ازش اللىملت و  8ؤٓبر من ُُمت 

ت ) 1811كنذ معخىي الذاللت  7844املجذولت التي حعاوي  ( وهزا ٌلني 10ودسحت الخٍش

ُت  1811ؤنه جىحذ داللت بخصاثُت كنذ معخىي الذاللت  لذزا ًمٕن الِى٘ ؤن الٌشط

 لى الاهترهذ في هىٍت الطالب الجامعي كذ جدللذ.ًؤزز الادمان ع -الِاثلت: 

شغ لىظُلت الانترنذ ؤو ما ٌعمى      شحم رلٗ بلى ؤن الاظخخذام امٌل  ً وُذ

خذًشا "باإلدمان كلى الانترنذ" خُث ٌلخبر مٌذىم حذًذ ؿذش في العنىاث ألاخحرة في 

شي من ػشي الؼبِب العُٖاج 0551مُذان كل  النٌغ، وُذ اظخخذم أل٘و مشة في 

 " ، خُث ؤٓذث اللذًذ من املِاالث وخاصت Ivan Goldbergألامٍشٖي "بًٌان ُىلذبَش

ٕت  شغ ؤو لؽب البدىر والذساظاث التي ؤحٍشذ في هزا املُذان بلى ؤن الاظخلما٘ امٌل

ألانترنذ له نخاثج ظلبُت كلى الٌشد، بما كلى الجانب الصخص ي الزاحي، الصحي، 

مي، وا لجانب ألاخحر هى مىطىق دساظدنا التي جىصلنا ًحها بلى ؤن اللئالثِي، التربىي والخلُل

حز  ِت واضخت كلى جٓش هزا إلاظخلما٘ هحر الؼبُعي ؤو إلادمان كلى ألانترنذ ًازش بؼٍش

الؼالب الجامعي هزه الٌئت التي حلخبر من بحن ًئاث املجخمم ألآثر بظتهىاءا بهزه 

العلبي لئالدمان كلى ألانترنذ كلى الىظُلت، ومن بحن الذساظاث التي ؤٓذث كلى الؼابم 

التي ؤحشاها كلى كُنت من  Warren Clarc8111  وارن كالركاملجا٘ الذساس ي نجذ دساظت 

املشاهِحن في ٓنذا والتي جىصل ًحها بلى ؤن الاظخلما٘ الٕشحر والخاسج كن الؼبُعي 

اظخىلذ  لألنترنذ ؤصبذ من بحن اللىامل التي حلُّ اهخمام املشاهِحن بالذساظت، خُث

ٔان املشاهِحن ًماسظىن كذة  كلى خصت ألاظذ في وُذ الؼالب، خُث ؤنه بلذما 

ًِظىن ملـ  ؤوُاته  مشجبؼىن مم  نؽاػاث خاسج البِذ، ؤصبدىا بلذ ؿذىس ألانترنذ 

من الىالذًن صّشخىا ؤن ؤوالده  الزًن بلوىا ظن  % 48هزه الىظُلت، ونجذ ؤن: 

في  % 41مجه  ًشجبؼىن في املذسظت و % 30، والخمذسط وما ًىَ ٌعخخذمىن ألانترنذ

دت املشاهِحن البالوحن من اللمش ما بحن   % 14ظنت ؤي  04-01البِذ، ٓما ؤن ؼٍش

شغ لئالنترنذ  ادي الاظخخذام امٌل ٌعخلملىن ألانترنذ بٕثرة كلى هشاس الؽشاثذ ألاخشي، ٍو
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ا الشِاًُت، من شخصُت الؼالب وهىٍخه من حمُم حىانبه الى املعاهمت في الخوُحر

الاحخماكُت، التربىٍت، ًنجذ الؼالب ًِلذ ٓشحرا ما ًشاه كنذ ؤصذُاثه من اللال  من 

ُّ  ألامش الزي ًجلله ًنومغ في دوامت اللىملت  اللال  الاًتراض ي من ملبغ ولوت وُ

شدًخه التي جمشل هىٍخه  ٌت التي جبلذه من زِاًخه وكاداجه وجشازه ووػنِخه ًو املٍض

ٔان ًخمّحز بها من ُبل،ٓما ًمٕن ؤن نشحم رلٗ بلى ؤن الىُذ الزي  الخُُِِت والتي

ًخصصه الؼلبت الجاملُحن واملذمنحن كلى هزه الىظُلت لئالسجباغ باألنترنذ ًِط ي كلى 

كئالُاته  إلانعانُت بصٌت كامت، ًذى في صذد الخلامل مم ؤشخاص من وساء ؼاؼت 

ٖىن ؤصذُاء اًتراطُ حن، هزا ما ًجلله ًدغ داثما الخاظىب ًبلذونه ٔل البلذ، ٍو

ظن ؤن ألانترنذ ًمحّزه كن هحره من الناط ولٕنه ًجذل ؤنه في  بالىخذة والاهتراب، ٍو

  ُّ صذد الِظاء كلى هىٍخه وًِذانها والتي جدمل ملاني ٓشحرة من حمُم الجىانب، من ُ

ٔان الؼالب الجامعي الزي ٌعخخذم ؼبٕت إلانترنذ بؽٖ ُاث، وخاصت برا  ل وزِاًت كئال

ابت والُِىد والاظخِئاللُت التي حعتهىي الؼالب وججزب ملـ   مٌشغ وجنلذم ًحها الُش

اندباهه واهخمامه هزا ما ًادي به بلى بكؼاء ؤهمُت ُصىي لئالسجباغ بها كلى خعاب 

 كئالُاجه إلانعانُت التي جنذسج طمن هىٍخه. 

 خاجمت:

ش بالى وباسص كلى هىٍت ًخجلى من خئال٘ هزه الذساظت ؤن إلادمان كلى الانترنذ ؤز   

الؼالب الجامعي، خُث ؤن خذازت ؿذىس هزه الىظُلت في مجخملنا وما جخمحز به من 

ت الواثبت في الىاُم امللاػ ما  ابت ًحها ًِذم للؼالب نىق من الخٍش اظخِئاللُت وهُاب الُش

 كلى هىٍخه من حمُ
ً
ازش ظلبا  ً م ًادي به بلى إلاًشاغ في اظخلمالذا وإلادمان كلحها ما

ومؽٖلت اللىملت والذىٍت جازش كلى سئٍت الؼالب ملعخِبله، وخاصت في ؿل حىانبها، 

ُت  ترون ُت واندؽاس الاجصاالث الالُٕ ٕنىلىحُا امللًش الخوحراث اللاملُت الجذًذة وزىسة الخ

والانترنذ، وما جدىٍه من مٌُذ وصالح، ومن سديء وػالح، ُذ ًخذ نىكا من الخؼاب 

اًاث إلانعانُت املخخلٌت من ؤحل صئالخذا وحلاٌؽذا كلى الىحه والخىاس ًُما بحن الشِ

ا كلى وظاثل إلاكئالم الِذًمت والخذًشت مجها، والتي  ألآمل، والانترنذ ؤخذر انِئالبا حزٍس

ت كامت وإلانعان امللاصش خاصت، هزا ألامش الزي  حلخبر زمشة حذىد وببذاكاث البؽٍش

دذد من وحىد الذىٍت  .ًِلل ٍو
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٘ ًلِذ ؼول     ٌِحن والِادة في دو ن والللماء واملش ذ ُظُت الذىٍت ًٕش املٌٍٕش

اللال  خاصت في كصش اللىملت الزي جْش ؤزاسا نٌعُت نخج كجها جدى٘ في الذىٍت، وهزه 

شد والخمحز كن لاخٍشن، وفي ؿل  محزها وحلني الٌخ ألاخحرة هي ٔل ما ٌصخص الزاث ٍو

ِاًُت امللاصشة، ؤصب شد مجبرا كلى البدث املعخمش كن الـشوي الاحخماكُت والش ذ اٌل

هىٍاث حذًذة، ًل  ٌلذ بمِذوسه الخمعٗ بهىٍت واخذة لٌترة ػىٍلت من الضمن، وبرا 

ؤسدنا الاػئالق كلى هزه الذىٍاث واملٌاهُ  البذ ؤّن ننـش بلى الخوحراث الخاسحُت في اللال  

 التي حلضص مشل جلٗ الخدىالث في إلاػاس الخنـحري للذىٍت.

 اإلازاحع:كائمت 

 أوال: اإلاعاحم

  ، مصش.، املنىًُت : مٕخبت الصخىةاإلاعجم  الىسُط: )دون ظنت(مجمم اللوت اللشبُت .0

 الكخب: زاهُا:

 .، داس الٌٕش، دمؽّزلافت العىإلات وعىإلات الشلافت: (8111)بشهان هلُىن وآخشون .8

ت والاهخماء الاحخماعي في شمال سِىاء: (0550)ظناء مبروْ .7 ض الِالهٍى ىمي ، املٓش

 للبدىر الاحخماكُت والجناثُت، الِاهشة، 

ني  .4 ، ماظعت كبذ الخمُذ ؼىمان، الىاكع العزبي وجدذًاث: )دون ظنت(الؼُب جبًز

 .ألاسدن

، الشلافت العزبُت ؤلاسالمُت بين الخألُف والخذَرس: )دون ظنت(سؼذي ؤخمذ ػلُمت .1

 ، الِاهشة.داس الٌٕش اللشبي

، مٕخبت داس الشِاًت للنؽش لخعلُم والاجصالجكىىلىحُا ا، (0555)كبذ هللا الٌشا .2

 .4ولخىصَم ، كمان، غ

، نذوة في: ؤظامت ؤمحن في مفهىم العىإلات، العزب والعىإلات: (0554)لعُذ ٌعنا .3

ض دساظاث الىخذة اللشبُت، بحروث، لبنان، دٌعمبر    .الخىلي، مٓش

الللمُت الذولُت  ، داس الخدكُم بىاسطت ألاهترهاث، (8118)املدامي ابشاهُ  ؤبى الذُجاء .4

 .للنؽش والخىصَم وداس الشِاًت، كمان

لت وآخشون .5 الحاسىب والبرمجُاث الجاهشة ، (8118)مدمذ بئال٘ الضهبى، ؤخمذ الؽَش

 .ألاسدن  داس واثل للنؽش ،مهاراث الحاسىب، 
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، ظلعلت "في الخنٍىش مخاطز العىإلات علي الهىٍت الشلافُت: )دون ظنت(مدمذ كماسة.01

 .مصش ،الِاهشة: داس نهظت، 78إلاظئالمي" ق 

ُم خؤلاه –كُم هىٍت وزلافت : (8114)الىدود مٕشوم.00 ماء _ مذخل لخدذًذ دور الخعل

، 4، بذاس طُاًت حاملت كحن ؼمغ، مجلذ العالي في بىاء مسخلبل ألامت العزبُت

َ الخذَسغ ت للمناهج وػش  ، مصش.الجملُت املصٍش
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ت الشلافُت جدذ : اط(8112)مدعن خظش.81 ججابت التربُت العزبُت لخدىالث الهٍى

، الِاهشة: مٕخبت 0، ج71، مجلت ٔلُت التربُت، حاملت كحن ؼمغ، ق طغىط العىإلات
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ت : (8117)املنىفي وٍاظش مصؼٌي الجنذي مدمذ ببشاهُ .80 ت الشلاُف ت الهٍى التربُت وجىُم

 .47، مجلت ٔلُت التربُت، حاملت املنصىسة، ق في طىء العىإلات

ت في عالم مخغير: (8110)مدمذ ببشاهُ  كُذ.88 ،  مجلت الؼٌىلت الهىٍت الشلافُت العزُب

 .7، ق 0والخنمُت، مجلذ 

امج ملترح لخفعُل دور أوشطت هادي بزه: (8112)مدمذ ؤخمذ مدمذ بظماكُل.87

ت بمزاكش إعالم  الطفل لخأصُل الهىٍت الشلافُت إلاىاحهت الخدذًشاث الحظاٍر

، مٕخبت صهشاء  7، ج 71مجلت ٔلُت جشبُت كحن ؼمغ، ق  مدافظت كىاة السىَس،

 َ  ، الِاهشة، مصش.الؽش

 ا: الزسائل العلمُت:خامس

ت هدى الىالء : (0545)كبذ اللٍضض كبذ املنل  كبذه خعانحن.84 جىمُت الاججاهاث ؤلاًجاُب

، سظالت ماحعخحر، حاملت كحن للىطً لذي ألاطفال في سً السابعت مً العمز

 .ؼمغ

ت اللىمُت لذي الطفل اإلاصزي، رسالت : )دون ظنت(كصام ؤخمذ خعحن.81 إدراك الهٍى

                                                                             ، حاملت كحن ؼمغ. ماحسخير، معهذ الذراساث العلُا للطفىلت

ين: (8110)ٓما٘ بلخحري .82 ، خالت ػلبت الذساظاث الللُا، عىامل وآزار جأخز الجامُع

 ُع  كل  الاحخماق، حاملت باجنت، الجضاثش.  –العلٗ ألا٘و والشاني، سظالت ماحعخحر 

 : اإلاؤجمزاث:سادسا

الجامعت إلافهىم العىإلات وعالكخه بالهٍىت إدراك طالب : (0555)بظماكُل الٌِي.83

ُِت( ، املاجمش الِىمي العنىي الخذي واللؽشون للجملُت والانخماء )دساظت امبًر

َ الخذَسغ بلنىان "اللىملت ومناهج الخللُ " دٌعمبر  ت للمناهج وػش   .املصٍش

ش الهىٍت الشلافُت لذي الطالب الىاشئين في طى: )دون ظنت(زناء ًىظٍ الظبم.84 ء حعٍش

 ، ماجمش "مناهج الخللُ  والذىٍت الشِاًُت". دراست جدلُلُت –جذاعُاث العىإلات

أسالُب جىمُت الىعي اللىمي العزبي، هذوة الجمعُت : (0542)ظلذ الذًن ببشاهُ .85

 /84/4، الٖىٍذ، الكىٍدُت لخلذم الطفىلت العزبُت

ت ؤلاسالمُت وجدذًاث اللزن الحادي : (0553)ظلُذ بظماكُل كلي.71 ً،الترُب  والعشٍز

املاجمش التربىي ألا٘و لٖلُت التربُت والللىم إلاظئالمُت بجاملت العلؼان ُابىط بلنىان 

  .دٌعمبر  01–3"اججاهاث التربُت وجدذًاث املعخِبل"، في الٌترة 
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ل، ظلعلت ؤبدار املاجمشاث ُس  02–08الشِاًُت"، في الٌترة  ألاكلى ، املجلغ 3ببٍش

ت،   .0554للشِاًت، الِاهشة: الذُئت اللامت لؽاون املؼابم ألامحًر

ِاًت والللىم.74 ُت والش الخطت الشاملت للشلافت : )دون ظنت(املنـمت اللشبُت للترب
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