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ممخــص الــــدراســــة
أجريت الدراسة خبلؿ الموسـ الجامعي الدراسي  2017-2016وىي دراسة وصفية تحميمية ىدفت إلى الكشؼ عف

عبلقة استخداـ التبلميذ لبلنترنت وتحصيميـ الدراسي ومعرفة اآلثار المترتبة عنيا ،وتجمت معالـ اإلشكالية في

اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي.
"ما

ىو

أثر
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ويندرج تحت ىذا السؤاؿ الرئيسي جممة مف األسئمة الفرعية ،نذكرىا في ما يأتي:

تالميذ

الثانوي؟"

الطور

 -1كيؼ تسيـ االنترنت في تحسيف القدرات االستيعابية لدى التبلميذ في مختمؼ المواد الدراسية؟
 -2كيؼ تسيـ االنترنت في إثراء الرصيد العممي والمعرفي لدى التبلميذ؟
 -3كيؼ تساىـ االنترنت في تذليؿ الصعوبات التحصيمية لدى التبلميذ؟

واعتمدنا في الدراسة عمى المنيج الوصفي واألسموب التحميمي ،وتـ توظيؼ األدوات البحثية التالية :المبلحظة،
االستبياف والذي احتوى عمى أربعة محاور ثبلثة منيا تـ صياغتيا عمى طريقة مقياس ليكرت الخماسي ،وأخذت

عينة عشوائية مف مجتمع البحث (تبلميذ الثانوية) كاف عددىا  45مبحوث ،كما تـ االعتماد عمى برنامج التحميؿ
اإلحصائي في العموـ االجتماعية ” "spssفي إصدار  23.0في المعالجة اإلحصائية لمبيانات الميدانية ،وتوصمت
الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1ساىمت االنترنت في تنمية المعارؼ والمعمومات وانجاز البحوث الدراسية لدى التبلميذ محؿ الدراسة.
 -2ساعدت االنترنت في التواصؿ بيف التبلميذ واألساتذة خارج أوقات الدراسة،
 -3عممت االنترنت عمى تنمية ميارات الفيـ لدى التبلميذ،

 -4قامت بتوفير المصادر والكتب ووضع الحموؿ الجاىزة لمتبلميذ.

Résumé
« L’influence De L’internet Sur Le Compréhension Des Elèves du Niveaux Secondaire
» Etude pratique au sein de lycée Forchani Maamar Souk-Ahras .L’étude a été menée
par la saison de l’école université 2016-2017 et est une étude descriptive analytique vise
révèlent une relation à l’aide de l’Internet et leurs élèves et apprendre les conséquences
et reflète les paramètres problématiques pour répondre à la question fondamentale
suivante.
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تأثير االنترنت عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانوية

« Quel est l’impact d’Internet sur le niveau de réussite scolaire pour les élèves
du secondaire ? »
En vertu de cet ensemble de la question principale des questions subsidiaires,
énumérées ci-après :
1. Comment Internet améliorer les capacités d’absorption des étudiants dans diverses
disciplines ?
2. Comment l’Internet pour enrichir les connaissances des élèves et l’équilibre
scientifique ?
3- Comment Internet contribuent à surmonter les difficultés avec la réalisation des
élèves ?
et nous avons dans l’étude sur la méthode descriptive et analytique utilisé les outils de
recherche suivants : Remarque, le questionnaire qui contient quatre axes, dont trois ont
été rédigées sur la façon de LIKERT et a pris un échantillon aléatoire de la
communauté de recherche (école) étaient 45 recherches, et dépend de la version 23,0
Sciences sociales analyse statistique logiciel SPSS dans le traitement statistique des
données de terrain, l’étude a trouvé les résultats suivants :
l’Internet a contribué au développement de connaissances et d’informations
et recherche académique des élèves étudient.
2.
Assisté par de communication Internet entre élèves et enseignants en dehors
des heures scolaires.
3.
Internet ont travaillé au développement Capacités de compréhension des
étudiants.
4.
Fourni par sources et livres et développer des solutions qui sont prêtes pour
les étudiants.

1.

مقدمــــة
،أحدثت التطورات التكنولوجية في منتصؼ القرف الماضي نقمة نوعية وثورة حقيقية في عالـ االتصاؿ
 وميدت،حيث انتشرت شبكة االنترنت في أرجاء المعمورة كافة وربطت أجزاء ىذا العالـ المترامية بفضائيا الواسع
 واستفاد كمؿ متصفح ليذه الشبكة مف، وتبادؿ اآلراء واألفكار والرغبات،الطريؽ لممجتمعات كافة لمتقارب والتعارؼ
 وأصبحت أفضؿ وسيمة لتحقيؽ التواصؿ بيف األفراد والمجتمعات ثـ ظيرت المواقع،الوسائط المتعددة المتاحة فييا
 المدونات الشخصية وشبكات المحادثة التي غيرت شكؿ اإلعبلـ ومضمونو وأنتجت نوعا مف التواصؿ،اإللكترونية

 فتعد ىذه الوسيمة محطة اىتماـ العديد، والمستخدميف أنفسيـ مف جية أخرى،بيف أصحابيا ومستخدمييا مف جية
 تربية وتعميـ وغيرىا مف الخدمات حيث تستخدـ في عدة مجاالت ومنيا المحاؿ، اتصاؿ،مف األفراد وسيمة إعبلـ
 ومنو تنمية وزيادة،التربوي التعميمي وذلؾ منى أجؿ إعداد وتنشئة جيؿ يتصؼ بالتفكير العممي واإلبداع واإلنتاجية

التحصيؿ الدراسي لمفئة المتعممة ومنيا تبلميذ الطور الثانوي الذيف يشكموف مرحمة انتقالية بيف العالـ النظري وتمقي
 وعميو نريد قياس مدى تأثير االنترنت عمى التحصيؿ،المعمومات إلى مرحمة البحث في المراحؿ الدراسية األخرى
. الدراسي وعبلقتيا بو
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اإلشكـــــــالية
يشيد العالـ  -وال يزاؿ  -نقمة نوعية وتطور في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر
أىـ إف ارزات الثورة المعموماتية المعرفية ،ومف أىـ مظاىرىا شبكة االنترنت التي كاف ليا صدى واسع وانتشار ىائؿ
في كافة أرجاء المعمورة ،والتي ألغت كؿ الحدود الزمنية والمكانية وقربت المسافات بيف البشر ،واكتسبت االنترنت

مكانة كبيرة وىامة في المجتمعات البشرية ،حيث تعتبر أىـ وسيمة اتصالية في نقؿ المعمومات بسرعة فائقة ومنتجة

ليا بالكـ الكافي واليائؿ ،فأصبح كؿ مف يممؾ ىذه التقنية أف يعتمد عمييا في كؿ المجاالت وخاصة الجانب
التربوي والتعميمي فالتبلميذ وىو مجتمع بحثنا في الدراسة يعتمدونيا ويستغمونيا كمصدر لممعمومات ومجاؿ لممعرفة
في مشوارىـ الدراسي ،حيث أثبت عدة دراسات أف معظـ المثقفيف وعمى رأسيـ التبلميذ يستغموف االنترنت بؿ
مدمنيف عمى استخداميـ ليا في شتى المجاالت وباألخص في مجاليـ الدراسي ،وعمى غرار دراسة "سامي طايع"

سنة  2000حيث خمصت نتائجيا إلى أف نسبة  %72.5مف عينة الدراسة يستخدموف االنترنت في مجاؿ

المعمومات ويعتبرونيا مصد ار ميما لممعرفة ( ،)1وكانت نسبة المستخدميف  %91حيث تعد االنترنت أىـ
االختراعات ومظي ار مف مظاىر التقدـ االجتماعي ،كما توصمت دراسة "تحسين منصور" عاـ  2004مفادىا إلى

أف الدافع األوؿ لمستخدمي االنترنت ىو طمب المعرفة كأساس أولي( ،)2إذ أف التغير والتطور اليائؿ في مجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ فرض نفسو ،وغير العديد مف المفاىيـ ،فاالنترنت أصبحت الوسيمة األولى في االستخداـ مف

طرؼ الفئة المتعممة وخاصة التبلميذ في مجاليـ الدراسي وحياتيـ اليومية ،فيتبادر لنا في األذىاف جممة مف
التخمينات أف لبلنترنت القدرة عمى حؿ المشكبلت والعوائؽ التي تعترض التبلميذ في دراساتيـ ومنو دعـ المقررات
الدراسية واعطاء حموؿ جاىزة لمتماريف والواجبات الدراسية المنزلية وبالتالي تذليؿ الصعوبات التحصيمية وتدعيـ

الرصيد المعرفي والعممي واثراءه بتمؾ المعمومات المنشورة عمى عديد مف المواقع العممية وكذا المدونات االلكترونية،
وبذلؾ تحسيف القدرات االستيعابية لدى التبلميذ خاصة ،وبالتالي تأثيرىا بشكؿ أو بأخر عمى مستوى التحصيؿ
الدراسي لدييـ و ليذه األسباب يزيد االرتباط بيذه الوسيمة ارتباطا قويا مما يعزز مفاىيميـ المغوية وتكويف معارؼ
جديدة حيث يصبح التمميذ منتجا وفاىما لممعمومة ال يكوف متمقي سمبي داخؿ القسـ أثناء الدرس ،بؿ ىو الذي يثير

النقاش والحوار مع أستاذه و زمبلئو وذلؾ مف خبلؿ المعمومات المكتسبة مف االنترنت ،حيث أف التزايد في استخداـ

االنترنت باعتبارىا مصد ار ميما لممعمومات لدى غالبية المستخدميف ذلؾ لوفرة المعمومات في مختمؼ المجاالت
وفي كؿ القطاعات المزودة بالمعمومات القيمة ،ويعد قطاع التربية والتعميـ مف أكثر القطاعات حاجة لتعزيز دور
شبكة االنترنت في مؤسساتو المختمفة ،حيث أف ىذا القطاع مسؤوال عف إعداد األجياؿ المؤىمة وذات كفاءة لقيادة
األمة .وينظر التربويوف الستخداـ االنترنت في التعميـ بأنيا مناسبة لحؿ الكثير مف المشكبلت التعميمية ورفع القدرة

عمى الفيـ واكتساب الميارات االتصالية ،وأنيا وسيمة ىامة لتحسيف نوعية التعميـ ورفع مستوى التمميذ في مختمؼ
األطوار ومنو رفع مستوى تحصيمو الدراسي ،والتمميذ  -خاصة في مرحمة التعميـ الثانوي  -مف أجؿ مواكبة
التكنولوجيا الحديثة في التعميـ كونو مقبؿ عمى اجتياز البكالوريا ،فقد تكوف ليذه الشبكة القدرة عمى إثارة التعمـ عنده

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية  -جامعة الشهيد حمة لخضر -الوادي العدد  ، 25مارس  2018ص ص (  337ـ )356

339

تأثير االنترنت عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانوية

د .األزىر ضيف/ذيب محمد

واخراجو مف روتيف الحفظ والتمقيف إلى العمؿ مباشرة كما كاف في إحدى األمثمة الصينية " ما أسمعو أنساه ،وما
أراه أتذكره ،وما أعممو بيدي أتعممو "( ،)3فالشبكة العنكبوتية تتيح فرصة تجاوز القيود والعزلة التعميمية مف خبلؿ
الحوار بيف التبلميذ أو زيارة المواقع اإللكترونية كالمدونات أو المنتديات ،وىذا ما يزيد مف تأثر عممية التحصيؿ
الدراسي لدى التبلميذ ،وعميو يمكف أف يتبادر لنا في األذىاف التساؤؿ التالي :ما ىو أثر االنترنت عمى مستوى

التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور الثانوي ؟

ومف خبلؿ التساؤؿ المركزي نضع أسئمة فرعية ىي:
 -1كيف تسيم ا النترنت في تحسين القدرات االستيعابية لدى التمميذ في مختمف المواد الدراسية؟
 -2كيف تساىم االنترنت في إثراء الرصيد المعرفي لدى التمميذ ؟

 -3كيف تسيم شبكة االنترنت في تذليل الصعوبات التحصيمية لدى التمميذ ؟
 -1أسباب اختيار الموضوع:

إف األسباب التي تدفعنا لدراسة ىذا الموضوع بشكؿ عممي ومنيجي ىي:
 الرغبة الذاتية والميؿ الشخصي في دراسة الموضوع. -الفضوؿ العممي في دراسة الموضوع .

 مبلحظة التبلميذ استخداميـ لبلنترنت بشكؿ متزايد. اىتماـ التبلميذ باستخداـ االنترنت في مجاليـ الدراسي مما لفت انتباىنا لدراسة ىذه الظاىرة. -2أىمية الدراسة:

تتجمي أىمية الدراسة في أىمية االنترنت في حد ذاتيا وما تمتاز بو مف خصائص اتصالية ،تعميمية،

تربوية وترفييية ،والتي تعتمد عمى اإلعبلـ اآللي الذي أصبح أداة فعالة وفي غاية األىمية سواء في

المجاالت العممية والمينية ،كما أف التركيز عمى جانب االستخداـ ليذه التقنية مف طرؼ تبلميذ الثانوية
ميـ جدا باعتبارىا الشريحة األكثر استخداما ليا ىذا مف جية ومف جية أخرى أف ىذه الفئة تعتبر نواة
المجتمع ومستقبمو ومعالجة الظاىرة بشكؿ عممي ومنيجي.
 -3أىداف الدراسة:

إف لكؿ بحث يتوجب عمى الباحث أف يضع ويسطر أىدافا يسعى لتحقيقيا وىي:

 معرفة العبلقة بيف االنترنت والتحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ. -تسميط الضوء عمى الدوافع الحقيقية لمجوء إلى شبكة االنترنت مف طرؼ التبلميذ وانعكاسيا عمى

مستواىـ الدراسي.

 التعرؼ عمى مدى مساىمة وتأثير االنترنت في التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ.الدراسات السابقة
الدراسة األولى " :سكوت وكن وداوين "

()4
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كانت ىذه الدراسة سنة 1999ـ بعنواف " أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى التحصيؿ الدراسي األكاديمي
وخبرات التعمـ الناتجة عف ذلؾ االستخداـ لدى الطمبة الجامعييف".
حيث تمحورت مشكمة الدراسي حوؿ السؤاؿ المركزي التالي :ما أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى
التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة الجامعييف ؟ حيث اختار عينة تكونت مف  31طالب في الماجستير وقسمت ىذه
العينة إلى مجموعتيف ،مجموعة طبقت عمييا وسائؿ التعمـ التقميدية ومجموعة أخرى طبقت عمييا وسائؿ التعمـ

الحديثة واستخدـ منيج المقارف واستعمؿ االختبار لممقارنة لعينتيف مترابطتيف ،واستعمؿ نظاـ  spssلمعالجة
البيانات وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ األكاديمي بيف المجموعتيف . ال توجد فروؽ واضحة بيف المجموعتيف فيما يخص اتجاىات الطمبة نحو المادة الدراسية وخبراتالتعمـ الناتجة عف استخداـ االنترنت وىذه الفروؽ كانت لصالح الطمبة الذيف اعتمدوا عمى االنترنت في

التعميـ.


استفدنا مف الدراسة السابقة الذكر نظريا مف خبلؿ تنمية الجوانب النظرية والمعرفية وبحث بعض الجوانب التي
لـ تتطرؽ إلييا ىذه الدراسات ،كما استفدنا مف األطر المنيجية المطبقة في الدراسات مف حيث المنيج وكيفية
اختيار العينة ،إال أف دراستنا الحالية اختمفت مع الدراسات السابقة مف

حيث حجـ العينة ومجاالت الدراسة المتمثمة في المجاؿ الزمني والمكاني وكذا المجاؿ البشري.

الدراسة الثانية " :محمد محمود الحيمة "

()5

كانت ىذه الدراسة سنة 2000ـ بعنواف " أثر االستخداـ المنزلي لبلنترنت في التحصيؿ األكاديمي لممستخدميف "
دراسة ميدانية باألردف ،وتناوؿ الباحث مشكمة الدراسة التي تحددت بالسؤاؿ المركزي اآلتي :ما أثر االستخداـ
المنزلي لبلنترنت عمى التحصيؿ األكاديمي لممستخدميف ؟
وقد اعتمد عمى المنيج الوصفي ،استخدـ اإلستبانة كأداة لمدراسة في جمع البيانات حيث طبقت الدراسة عمى عينة

قواميا  36طالب مف الصؼ العاشر األساسي ،وأستخدـ برنامج  spssلمعالجة البيانات وقد توصؿ الباحث لمنتائج
التالية:
 إشراؼ اآلباء عمى األبناء المستخدميف لبلنترنت في المنزؿ عاد بالفائدة عمييـ بالنجاح مقارنة لممستخدميف دوفإشراؼ ودوف تحديد ساعات االستخداـ.

 أكدت أىمية استغبلؿ شغؼ واىتماـ الطبلب في ىذه المرحمة مف عمرىـ في استخداـ االنترنت. -أىمية متابعة وقت استخداـ الطبلب لشبكة االنترنت في التعميـ ومراقبتيـ .

 -أكد أف ىناؾ نسبة  %21مف المستخدميف لبلنترنت قد ساعدىـ في زيادة معدالتيـ وأثر إيجابيا عمى التحصيؿ

الدراسي .


استفدنا مف دراسة محمد الحيمة مف خبلؿ صياغة المحاور األساسية لدراستنا وبعض الجوانب النظرية

والمعرفية المتعمقة بعنصر االنترنت ،كما استفدنا مف األطر المنيجية وصياغة أسئمة االستمارة ،وكذا التحميؿ
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اإلحصائي في تحميؿ نتائج دراستنا ،إال أف دراستو اختمفت مع دراستنا الحالية مف حيث المجاؿ البشري والمكاني
والزماني وكذا اختمفنا في حجـ العينة.


النظريات المفسرة لمدراسة

نظرية االستخدامات واإلشباعات
تعتبر وسائؿ اإلعبلـ جزء أساسيا في حياة األفراد إذ أصبح التعرض ليا بكافة أشكاليا مف صحافة وتمفزيوف
واذاعة وانترنت أم ار حتميا في مجتمعاتنا المعاصرة ،وتأثيرىا في الجميور ال ينكر رغـ االختبلؼ بيف الباحثيف
اإلعبلمييف المنظريف لعممية التأثير في شكمو وطبيعتو إذ أف ىناؾ مف يقوؿ بمحدودية التأثير وربطيا بالجميور
المستقبؿ وتعرضو االنتقائي ومنيـ أصحاب نظرية االستخداـ واإلشباع.
وتستند دراستنا إلى بعض األسس النظرية وفقا لمدخؿ االستخداـ واالشباعات فإف حاجات االتصاؿ تتفاعؿ مع

العوامؿ االجتماعية والنفسية لتتيح الدوافع االتصالية حتى يتسنى الفرد مف إشباع حاجاتو ،وقد حاوؿ ىذا المدخؿ
اختيار تأثير كؿ مف االتجاه والطباع الشخصية و التي تؤثر عمى اإلشباعات التي يحصؿ عمييا الفرد مف استخداـ

الوسيمة( ، )6ولذا اعتمدنا مدخؿ االستخداـ واإلشباع لدراسة دوافع استخداـ تبلميذ الثانوية لبلنترنت وخاصة أنيـ في
مرحم ة المراىقة ،باعتباره مدخبل اتصاليا سوسيولوجيا وىو مف النماذج اليامة التي تشرح الظواىر المتعمقة بوسائؿ

اتصاؿ التكنولوجيا الحديثة وخاصة االنترنت ،فقد افترض ىذا النموذج وجود جميور نشط لو دوافع شخصية ونفسية

واجتماعية تدفعو الستخداـ االنترنت التي تنافس مع غيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ األخرى إلشباع احتياجاتو
في إطار أىداؼ ىذا الجميور مف االستخداـ لموسائؿ االتصالية ،وتطبيقا لذلؾ فإف فئات الجميور المستخدـ
لبلنترنت أكثر نشاطا ومشاركة في العممية االتصالية بتأثير التفاعمية التي يمتاز بيا االتصاؿ الرقمي ،ووفقا ليذا
المبدأ األساسي ىو أف األفراد يستخدموف االنترنت لحؿ مشاكميـ وإلشباع حاجاتيـ ،فنظرية االستخداـ واإلشباع

موجية ليذه الدراسة عمى افتراض أف الجميور النشط ىو الذي يستخدـ االنترنت مف منطمؽ إشباع الرغبات الكامنة

لمدوافع والحاجات حيث تعرؼ الحاجة بأنيا شعور الفرد بالتوتر والضيؽ نتيجة الفتقاده شيء ما وبتحقيقو يشعر
بالرضا واإلشباع حيث بقوـ التمميذ باستعماؿ االنترنت واالستفادة مف خدماتيا المتعددة مثؿ :البريد االلكتروني،
مدونات ،منتديات وغيرىا ليشبع حاجاتو النفسية ،االجتماعية ،التعميمية واثبات الذات مما يجعؿ ىذا االستخداـ
بشكؿ مستمر ودائـ.
فمف خبلؿ ىذا المدخؿ الذي يضيؼ صفة االيجابية عمى جميور وسائؿ اإلعبلـ فإنيا ترى أف الجميور المستقبؿ

جميور تفاعمي وليس سمبي كما مع الوسائؿ األخرى ،فيو يختار بوعي تاـ لوسائؿ االتصاؿ التي يرغب في

العرض ليا وكذا نوع المضموف الذي يمبي حاجاتو المختمفة مف خبلؿ قنوات المعمومات والترفيو المتاحة ،حيث يرى
"كاتز وزمالئو" أف منظور االستخدامات واالشباعات تعتمد عمى خمسة فروض لتحقيؽ ثبلثة أىداؼ أساسية
وتتضمف النظرية الفروض التالية:
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 )1أف الجميور أعضاء مشاركيف فعاليف في عممية االتصاؿ الجماىيري ويستخدمونيا لتحقيؽ أىدافيـ
المقصودة وتمبي توقعاتيـ.
 )2يعبر استخداـ وسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور ويتحكـ في ذلؾ عدة عوامؿ
منيا الفروؽ الفردية ،التفاعؿ االجتماعي ،تنوع الحاجات باختبلؼ األفراد.
 )3اختيار الوسيمة تحددىا حاجات الفرد ودوافعو إلشباع حاجاتو.

 )4يمك ف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خبلؿ استخدامات الجميور لوسائؿ االتصاؿ وليس مف
خبلؿ محتوى الرسائؿ فقط.
 )5األفراد ىـ مف يستخدموف الوسائؿ االتصالية وليس العكس أي اختيارىـ لمرسائؿ والمضموف التي تشبع
حاجاتيـ(.)7

وىذه الفروض إذا ما طبقناىا عمى مجتمع دراستنا (تبلميذ الثانوية) المستخدميف لبلنترنت نمخصيا في المحددات
التالية:
 )1االنتقائية حيث أف التمميذ يختار المواقع حسب دوافعو.
 )2تحقيؽ المنفعة.

 )3التعمد أي القصدية في اختيار االنترنت وىذا ما تتميز بو مف مرونة وسرعة وتفاعمية.
وتحقيؽ ىذه الفروض يتحقؽ مف خبلؿ األىداؼ الثبلثة الرئيسية ىي:
 )1السعي إلى اكتشاؼ كيؼ يستخدـ األفراد وسائؿ االتصاؿ وذلؾ بالنظر إلى أف الجميور النشط ىو الذي
يستطيع اختيار الوسيمة التي تشبع حاجاتو وتوقعاتو.
 )2شرح دوافع التعرض لوسيمة اتصالية معينة والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة ىذا التعرض.
 )3التأكيد عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ العممية االتصالية.
إف تبلميذ الثانوية مجتمع الدراسة يستخدـ االنترنت لمتفاعؿ سواء كاف مستقببل أو مرسبل فيو يشارؾ ويتواصؿ عف
طريؽ تبادؿ األفكار والمعمومات لقطات الفيديو ،صور ،منشورات واستكشاؼ كؿ جديد في العالـ الخارجي والتفاعؿ

معو أو الحضور االفتراضي ،ىذا ما يزيد عدد المستخدميف مف ىذه الفئة لبلنترنت وتأثرىـ المتعاظـ بيا كمما
ظيرت تطبيقات جديدة مثؿ :اليوتوب ،المدونات وغيرىا .ويربط "آالن روبن" األىداؼ الثبلثة السابقة الذكر
بمنظور التحميؿ الوظيفي مف خبلؿ التأكيد عمى نمط السموؾ الفردي حيث يكوف الفرد ىو وحدة التحميل وتكوف

عبلقات الفرد بمحيطو االجتماعي ىي البناء وتكوف مبلحظة سموؾ الفرد عند استخدامو لوسائؿ االتصاؿ ىي

األنشطة وتكوف نتائج نمط سموؾ الفرد ىي الوظائف في عبلقتو مع وسائؿ االتصاؿ ومحتواىا واىتمامات الجماىير

بيا كما ىو موضح في نموذج كاتز أسفمو(.)8
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توقعات

وسائؿ

أخرى

اإلعبلـ

مصادر أخرى

دوافع وحاجات وتوقعات جديدة

التعرض لوسائؿ
اإلعبلـ

ممارسة أنشطة أخرى

إشباع حاجات وعدـ إشباع حاجات
أخرى

الشكل رقم ( )01يمثل نموذج كاتز لالستخدامات واالشباعات.
المصدر :عماد مكاوي ،ليمى حسين السيد :مرجع سابق ،ص24
ولشرح أبعاد نظرية االستخدامات واالشباعات نعرض عناصرىا التالية:
 )1افتراض أف الجميور نشط.
 )2األصوؿ االجتماعية والنفسية الستخداـ وسائؿ اإلعبلـ.
 )3دوافع وحاجات الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ ،التوقعات مف وسائؿ اإلعبلـ.
 )4التعرض واشباعات وسائؿ اإلعبلـ.
كما ىو موضح في الشكؿ السابؽ ،ونستخدـ ىذا الشرح لتفنيد ودحض االنتقادات الموجية لمنظرية وتجدر اإلشارة
بأف العناصر السابقة الذكر تتس ـ بالتداخؿ الشديد في الواقع العممي ويرتبط كؿ منيا باآلخر ارتباطا وثيقا و اليدؼ
مف ىذا الشرح ىو إظيار دور كؿ منيا في إطار ىذه النظرية ،حيث تعتبر ىذه النظرية مف أىـ النظريات التي

تفسر اختبلؼ درجات التأثير بيف أفراد جميور االنترنت ،وخبلؿ عقد األربعينيات مف القرف العشريف أدى إلى إدراؾ
عواقب الفروؽ الفردية والتبايف االجتماعي عمى إدراؾ السموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعبلـ إلى بداية منظور جديد
لمعبلقة بيف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ ،وكاف ذلؾ تحوال مف رؤية الجميور عنصر سمبي غير فعاؿ إلى رؤيتيا عمى
أنو عنصر فعاؿ في انتقاء األفراد لرسائؿ ومضاميف وسائؿ اإلعبلـ ،وذلؾ فإف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ يختمؼ مف

جميور آلخر بؿ مف فرد آلخر حسب الدوافع واالحتياجات ونفسرىا إلى عدة عوامؿ منيا العوامؿ االجتماعية،

النفسية والعاطفية ،وأما إذا ما تحدثنا عف استخدامات واشباعات االنترنت التي تحققيا لتبلميذ الثانوية نوجزىا
ونشرحيا في الشكؿ التالي:
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فيزيولوجية
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االنترنت

بيولوجيية
مصادر أخرى

دوافع واكتشاؼ وتوقعات جديدة في
عالـ الخياؿ

التعرض لبلنترنت
ممارسة أنشطة
أخرى

إشباع الفضوؿ -حب االستطبلع-

الشكل رقم( )02نموذج إسقاط اإلشباع واالستخدام لتطبيقات االنترنت من طرف التالميذ.
المصدر :عماد مكاوي ،ليمى حسين السيد :مرجع سابق ،ص242
فمف خبلؿ ىذا النموذج نقوؿ أف ىناؾ جميور نشط لو دوافع وحاجات شخصية نفسية اجتماعية تدفعو االستخداـ
االنترنت كوسيمة تنافس غيرىا مف الوسائؿ األخرى وألف الجميور المستخدـ لبلنترنت (تبلميذ الثانوية) ىو األكثر
فاعمية واستخداما ليذه الوسيمة وذلؾ ما تتميز بو مف سيولة تطبيؽ وسرعة وفعالية ومشاركة جميع شرائح المجتمع
كما يتخذ التبلميذ ق ارره الخاص بو مف استخداـ االنترنت عف كؿ وعي كامؿ بالحاجات واشباعيا فاالتصاؿ بالغير

مف خبلؿ البريد االلكتروني ،الدردشات حيث يكوف المستخدـ مرسبل ومستقببل في آف واحد مما يزيد التفاعؿ حيث

يؤدي التجوؿ عبر محركات البحث والمواقع االلكترونية بالمستخدـ إلى استكشاؼ العالـ الخارجي إلى معرفة جديدة
مف أخبار ومعمومات ،والبحث عنيا مف خبلؿ ىذه الوسيمة فأصبح بإمكاف التمميذ اإلحاطة بكؿ أنواع المعمومات
في شتى المجاالت ،وأنيا توفر خدمات تعميمية وخدمة التسمية والترفيو إليجاد حموال لميروب مف الضغوطات التي
قد تكوف عائؽ في تنمية تحصيمو الدراسي كما أنيا تتيح فرصة االتصاؿ باآلخريف مف خبلؿ خدماتيا الكثيرة كالبريد
االلكتروني بأشكالو وغرؼ الدردشة ،وعميو فالتعرض واالستخداـ لبلنترنت يدخؿ فيو عامؿ الوقت وكثافتو التعرض،

ىذا ما يؤثر سمبا أما بالنسبة لآلثار االيجابية فيي مف ناحية الكـ اليائؿ لممعمومات التي يتمقاىا التبلميذ.
اوال .التأصيل المفاىيمي لمدراسة

-1مفيوم االنترنت:

 -االنترنت  :ىي شبكة عالمية تربط الحواسيب المنفصمة ،والشبكات مع بعضيا مف أجؿ تبادؿ المعمومات ،أي أنيا

شبكة الشبكات وتتبع ىيكمة الخادـ والعمبلء حيث يخزف الخادـ صفحات المعمومات التي ترغب إدارة المنشأة

بعرضيا عمى العمبلء ،وقد يكوف الحاسوب عميبل شخصيا أو خادما آخر( ،)9بمعنى أف شبكة االنترنت ىي وسيمة
تسويقية توفر الماؿ وترفع مف االقتصاد وىي وسيمة تجارية ،كما عرفيا محمد صاحب سمطان بأنيا":شبكة عالمية
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تربط آالؼ شبكات الحواسيب الصغيرة وبالتالي المبلييف في العالـ ،وتعمؿ كطريؽ لنقؿ البيانات وتستعمؿ بشكؿ
خاص البريد اإللكتروني"

()10

 ،أي أنيا شبكة لنقؿ المعمومات وتبادليا بيف المشتركيف عف طريؽ عدة تطبيقات

وخدمات مثؿ :البريد اإللكتروني ،النشر اإللكتروني وغيرىا مف الخدمات والتطبيقات.
 -وتعرؼ أيضا بأنيا شبكة ارتباط غير محدود بيف أجيزة الحاسوب في أماكف عديدة مف العالـ مف خبلؿ نظاـ

خاص  -حسب إحدى الشركات االتصالية الدولية  ، )11( -بمعنى أنيا وسيمة اتصاؿ بيف األشخاص وتتيح التفاعؿ
بينيـ وتقديـ خدمة التراسؿ بينيـ ،كما تعرؼ بأنيا ذلؾ المصدر اإللكتروني الذي يستقي منو كؿ طالب لممعمومة
تمؾ المعمومات المخزنة حيث أنيا تمثؿ األدوات المستخدمة لموصوؿ لممعمومة ،والتي يتمكف مف الحصوؿ عمييا

مف خبلؿ جماعات النقاش ،البريد اإللكتروني ،محركات البحث ،المدونات ،الدوريات وغيرىا( ،)12أي أنيا وسيمة
تعميمية ومص در لممعمومة التعميمية البحثية ،وىي أرشيؼ لممعمومات والمنتجة ليا ،ونستنتج مف خبلؿ ما سبؽ مف

طرح لمفيوـ االنترنت بأنيا قناة عظمى مف خبلليا تنقؿ المعمومات بيف عدد ال محدود بيف المراسميف والمستقبميف

وتبادؿ فيما بينيـ لممعمومات في شتى أنحاء العالـ ،وىي وسيمة اتصالية ،تجارية ،تسويقية ،وكذا ىي وسيمة تعميمية
تثقيفية.
-2مفيوم التحصيل الدراسي:

التحصيل الدراسي  :ىو اإلنجاز التحصيمي لمطالب في مادة دراسية أو مجموعة مواد مقد ار بذلؾ بالعبلمات
والدرجات  ،طبقا لبلمتحانات التي تجرييا المدرسة في آخر العاـ أو في نياية كؿ فصؿ( ،)13أي أف التحصيؿ
الدراسي ىو كؿ ما يحققو الطبلب مف درجات في الموضوعات الدراسية وما يحصموف عميو مف عبلمات في

االختبارات كما يعرفو محمود عالم بأنو" :درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه ،أو ما
يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي أو تدريسي معيف"( ،)14بمعنى أف التحصيؿ الدراسي يدؿ عمى الوضع
الراىف ألداء الفرد أو ما تعممو أو ما اكتسبو بالفعؿ مف ميارات ومعارؼ في برنامج تعميمي ،والذي يقاس بالدرجة
أو العبلمة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار ،كما يعرؼ بأنو ما يتعممو الفرد في المدرسة مف خبلؿ دراسة

مواد معينة وما يدركو المتعمـ مف عبلقات بيف ىذه المعمومات ،وما يستنبطو منيا مف حقائؽ تنعكس عمى األداء
تمكف مف تقدير أداء المتعمـ كميا وذلؾ ما يسمى بدرجات التحصيؿ عف طريؽ إجراء اختبار وفؽ قواعد معينة(،)15

بمعنى أنو مجموعة المعارؼ والمعمومات التي ترفع مف أداء المتعمـ في االختبار لنيؿ درجات عالية ويعمؿ بيا في
حياتو الخاصة ،ىذا وعرفو دولندشار بأنو" :حاصؿ لمعممية التعميمية يمثؿ جوانب متعددة لنجاح الطالب في نياية

السنة أو في الطور الدراسي ،وانجازاتو المعرفية وغير المعرفية في شتى المجاالت أو توجيو الطالب نحو تخصص
معيف ،كما يرتبط باكتساب مجموعة مف المعارؼ التي تساىـ في جعؿ المتعمـ عنص ار إيجابيا داخؿ المجتمع ،وذلؾ
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بقدرتو عمى المواجية لممشاكؿ التي تعترضو وأف يكوف قاد ار عمى تحقيؽ مشروعو الشخصي في الحياة ومعرفة

كيفية التعامؿ"( ، )16أي أف التحصيؿ الدراسي ىو مجموعة اإلنجازات العممية والمعرفية التي ترقى بالفرد وتجعمو ذو
مكانة وعنص ار فعاال داخؿ المجتمع ويكوف إنسانا طموحا قاد ار عمى حؿ المشاكؿ .ىذا وتقاطع ىذا المفيوـ مع
مفيوـ الطاىر عبد اهلل الذي عرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو":مجموعة الخبرات المعرفية والميارات التي يستطيع
الطالب أف يستوعبيا ويحفظيا ويتذكرىا عند الضرورة ،مستخدما في ذلؾ عوامؿ عديدة مثؿ :الفيـ ،التذكر ،االنتباه،

والتكرار الموزع عمى فترات زمنية محددة( ،)17بمعنى أف التحصيؿ الدراسي ىو القدرة عمى ترجمة تمؾ المعارؼ
والميارات إلى نشاط إيجابي * حتى يتكوف المتعمـ ويكوف فردا فعاال داخؿ المجتمع ،ونستنتج مف خبلؿ المفاىيـ
السابقة بأف أي مؤسسة تعميمية تسعى إلى قياس مستوى التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ االختبارات التحصيمية

والتسمسمية التي تبقى ىي األساس في قياس نتائج التعميـ ،وذلؾ باالعتماد عمى الفيـ واالستيعاب واالنتفاع
بالمعمومات المقدمة سواء كانت مف طرؼ المعمـ داخؿ القسـ أو مف خارجو مثؿ االنترنت أو الكتاب.

ثانيا.الدراسة الميدانية واجراءاتيا المنيجية

.1اإلجـراءات المنيـجيــة لمـدراســة


مجاالت الـــــدراســة

أ -المجال المكاني :تـ اختيار ثانوية "فرشاني معمر بن عمي " بػ :سوؽ أىراس مف أجؿ إجراء الدراسة

الميدانية ،حيث تـ فتح المؤسسة في سبتمبر 2015ـ وىي تقع في بمدية الدريعة ،دائرة تاورة ،والية سوؽ

أىراس تتضمف الثانوية عمى  18قاعة لمدراسة 4 ،مخابر ومخبر إعبلـ آلي ،حيث يبمغ العدد اإلجمالي

لمتبلميذ  211تمميذ موزعيف كاآلتي :السنوات األولى قسميف عممييف وقسـ أدب ،أما السنوات الثانية قسـ
أدب وقسميف عممييف ،والسنوات الثالثة قسـ أدب وآخر عممي ،أما عدد األساتذة  19أستاذ و 11إدراري
و 10عماؿ ،وبيا قاعة رياضة وعيادة طبية ومطعـ ( ،)800/200مكتبة حديثة ومخبر عتاد ،وبيا قاعة
محاضرات (.)18

ب -المجال الزمني :كانت فترة إجراء دراستنا في الموسـ  2017-2016حيث إلجراء بحثنا قسمنا ىذه الفترة إلى
ثبلث مراحؿ كانت كما يمي:


المرحمة األولى :الدراسة النظرية حيث امتدت ىذه الفترة مف أواخر شير أكتوبر إلى شير جانفي

* يترجـ ىذا النشاط إلى عبلمات جيدة وبالتالي النجاح في الدراسة وتحقيؽ أىدافو وبناء مستقبمو حيث يعود عميو بالمنفعة

وكذلؾ المجتمع .
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المرحمة الثانية  :الدراسة الميدانية حيث كانت ىذه المرحمة في الفترة مابيف شير مارس وأفريؿ ،أي النزوؿ



إلى الميداف وتوزيع االستمارات و استرجاعيا التي تمت في أياـ (  ،)14 ،13 ،12مف نفس الشير.
المرحمة الثالثة :مرحمة تفريغ البيانات وتحميؿ النتائج في شير أفريؿ مف نفس الموسـ الدراسي.



ج -المجال البشري :ويتمثؿ في مجتمع البحث الكمي أي تبلميذ ثانوية فرشاني معمر وعددىـ 211تمميذ.
 منيــج الـــدراســـة :

تعتبر عممية تحديد المنيج في الدراسة أمر ضروري ،فإف أي باحث يريد القياـ بدراسة موضوع معيف يتوجب عميو
اختيار المنيج المناسب لدراستو ،و يكوف اختيار ذلؾ المنيج حسب طبيعة البحث وموضوعو ،فالمنيج ىو مجموعة
مف الخطوات المنظمة و المتبعة مف طرؼ الباحث في إطار االلتزاـ بتطبيؽ قواعد معينة تمكنو لموصوؿ إلى

اليدؼ المسطر(.)19

إف الدراسات الوصفية تستيدؼ تقرير خصائص مشكمة معينة و دراسة ظروفيا المحيطة بيا ،أي كشؼ الحقائؽ

الراىنة التي تتعمؽ بظاىرة أو موقؼ أو مجموعة مف األفراد مع تسجيؿ دالالتيا
وخصائصيا وكشؼ ارتباطاتيا بمتغيرات أخرى ،بيدؼ وصؼ الظاىرة وصفا دقيقا شامبل مف كافة جوانبيا ولفت

النظر إلى أبعادىا المختمفة (.)20

وبما أف نحف بصدد دراسة ظاىرة تأثير االنترنت عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ الثانوية ،فمعؿ أوؿ
ىدؼ نسعى إلى تحقيقو ىو وصؼ الظاىرة وصفا عمميا دقيقا ،بعد ذلؾ تحديد العبلقة بيف المتغيريف وضبطيا.

وعميو يمكف القوؿ أف أنسب منيج لدراستنا ىو المنيج الوصفي الذي يعد مف المناىج شائعة االستعماؿ ،خاصة في
العموـ اإلنسانية واالجتماعية .فيو الذي يسمح لنا بوصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع ويتيح لنا معرفة درجة التأثير

و كيفية التأثير واالىتماـ بمواقؼ الناس وسموكياتيـ واتجاىاتيـ(  ،)21حيث حددنا أشكاؿ التفسير والتحميؿ العممي
المنظـ ليذه الظاىرة المدروسة تصويرىا كميا مف خبلؿ جمع البيانات مف الميداف ومف مجتمع الدراسة واخضاعيا
لمدراسة الدقيقة.


أدوات الــدراسـة وجمـع البيــانـات

أما في ما يخص أدوات جمع البيانات والدراسة ،و التي يمكف اعتبارىا كوسائؿ تسمح لنا بجمع المعطيات

والمعمومات مف الواقع فقد اعتمدنا عمى االستمارة كأداة رئيسية لمدراسة ،و المبلحظة كأداة مساعدة لجمع

المعمومات ،و تـ االعتماد عمى ىذه الوسائؿ باعتبارىا أكثر األدوات التي تسمح لنا بجع أكبر قدر ممكف مف
المعمومات عف الموضوع بشكؿ عميؽ .
أ -المالحظــة:ىي مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب في إطارىا المتميز وفقا لظروفيا الطبيعية ،حيث بتمكف

مف مراقبة تفاعبلت المبحوثيف و جمع المعمومات الممكنة( .)22وفي بحثنا استخدمنا المبلحظة البسيطة التي
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تكوف شاممة لرصد كؿ ما يتوجب أخذه مف معمومات مف المبحوثيف ،وتـ أخذ بعض المعمومات ورصدىا مف
مبلحظاتنا داخؿ المؤسسة محؿ الدراسة مرفقة بدليؿ المبلحظة الذي تـ إعداده مف طرؼ الباحث. .
ب – االستمـــارة :والتي تعتبر أداة ىامة مف األدوات المنيجية التي تستغؿ في جمع المعمومات و البيانات المتعمقة
بموضوع الدراسة  .وىي عبارة عف مجموعة األسئمة المصممة بعناية ودقة وتكوف واضحة الصياغة ومتسمسمة

(.)23حيث اشتممت االستمارة عمى ( )37بيف سؤاؿ وعبارة موزعيف عمى أربعة محاور:


المحور األوؿ :واحتوى عمى البيانات األولية الشخصية ( 08أسئمة).



المحور الثاني :والذي يتعمؽ بمساىمة االنترنت في تحسيف القدرات االستيعابية لدى التبلميذ واحتوى عمى



المحور الثالث :والذي يتعمؽ بمساىمة االنترنت في إثراء الرصيد العممي والمعرفي لدى التبلميذ واحتوى

( )09عبارات.

عمى( )10عبارات.
المحور الرابع :والذي يتعمؽ بمساىمة االنترنت في تذليؿ الصعوبات التحصيمية لدى التبلميذ واحتوى عمى



( )10عبارات.

ولمؤل االستمارة و اإلجابة عمى كؿ األسئمة والعبارات مف طرؼ المبحوثيف ( تبلميذ الثانوية) عمى كؿ مبحوث
أف يختار اقتراح مف االقتراحات المقدمة و لذلؾ استعنا بمقياس ليكرت الخماسي عمى النحو(موافق بشدة،

موافق ،محايد ،معارض ،معارض بشدة ) حيث كؿ يأخذ كؿ اقتراح قيمة لكل عبارة بالترتيب كاألتي (4، 5
 ) 1، 2، 3،عمى التوالي  .كما ىو مبيف في الجدوؿ أسفمو :
العبارة

معارض بشدة

معارض

محايد

موافؽ

موافؽ بشدة

الترميز

1

2

3

4

5

درجة التقدير

ضعيؼ جدا

ضعيؼ

متوسط

جيد

جيد جدا

[]1.81-1

[]2.61-1.82

[]3.42-2.62

[]4.23-3.43

[]5-4.24

فئة المجاؿ لممتوسطات
الحسابية


المعالجة اإلحصائية لمبيانات وتقنياتيا

وقد قمنا بمعالجة بيانات الدراسة وذلؾ باستخداـ برنامج الحزـ في العموـ االجتماعية )spss( ،في

إصداره  23.0و كذا التحميؿ ليذه البيانات التي جمعناىا مف الواقع بواسطة تقنيات إحصائية التي

استعمميا الباحث وذلؾ بحساب اإلحصائيات الوصفية (المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري ورصد
التك اررات والنسب المئوية) و اجري اختبار "ت" لمعبارات التي ليا أعمى متوسط حسابي.

 اإلجابة عمى األسئمة الفرعية لمدراســــة:

تحقيقا ألىداؼ الدراسة في معرفة العبلقة بيف االنترنت وتأثيرىا عمى التحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ الثانوية

ومدى فاعميتيا توجب عمى الباحث عرض إحصائي لنتائج الدراسة مع التحميؿ السوسيولوجي لمظاىرة المدروسة.



اإلجابة عن السؤال الفرعي األول:
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ولئلجابة عف السؤاؿ الفرعي األوؿ الذي نصو ":كيؼ تسيـ االنترنت في تحسيف القدرات االستيعابية لدى التبلميذ
بمختمؼ المواد الدراسية؟" قمنا برصد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمعبارات المكونة لممحور الثاني مف
االستمارة.
الجدول رقم( :) 01يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني "مساىمة االنترنت
في تحسين القدرات االستيعابية و الفيم بمختمف المواد لدى التمميذ"

ي شير الجدوؿ أسفمو إلى أف مساىمة االنترنت في تحسيف القدرات االستيعابية و الفيـ لدى التبلميذ بمختمؼ المواد
الدراسية تحصمت عمى تقدير متوسط و ذلؾ بمتوسط حسابي ( ) 3.03لمجموع عبارات المحور.
الرقم

الترتي

التك اررات

العبارة

المتوسط

الصحيحة المفقودة الحسابي
استعمالي لالنترنت يطور

 9من معموماتي ومياراتي في
الفيم

 1االنترنت ال توفر مواد
 0تعميمية لممتعمم
1
1
1
2
1
3

107

0

102

5

ساعدني استخدام االنترنت
في حل التمرينات والواجبات
المدرسية

107

0

استعمالي لالنترنت جعمني
أفضل

النقل

لممعمومات

الحرفي

96

11

استخدامي لالنترنت ينمي
لدي روح اإلتكالية في حل

الواجبات المنزلية المدرسية

 1االنترنت مضيعة لوقت
 4التمميذ
 1أخذت

من

االنترنت

 5مصطمحات ومفاىيم خاطئة
 1يعزز استخدامي لالنترنت

 6من رغبتي في حفظ دروسي

100

7

100

7

107

0

107

0

4,037
4

االنحراف
المعياري

,56511

3,941

1,0792

3,831

1,0231

8

8

3,010

1,3178

4

5

3,000

1,3104

0

1

2,910

1,3264

2,626

1,1118

2,476

1,1103

2

0
2
6

7

6
9
8

مستوى

ب

التقدير
جيد

جيد

1

2
3

جيد
4
متوسط
5
متوسط

متوسط
متوسط
ضعيف

6
7
8
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1
7

ساعدني

استخدامي

لالنترنت في التواصل مع

107

زمالئي والمناقشة معيم

0

المجموع الكمي

د .األزىر ضيف/ذيب محمد

1,598
1

 ,67096ضعيف جدا

3.03

/

متوسط

9

/

وعميو يمكف القوؿ أف االنترنت توفر خدمة تطوير المعمومات والمعارؼ وزيادة الفيـ خاصة لفئة التبلميذ
بمرحمة الثانوية وذلؾ بإيجاد معمومات وفيرة مف خبلؿ االستخداـ الدائـ لبلنترنت حيث يجدوف حقائؽ ومفاىيـ
عممية بكؿ يسر وسيولة وكذا الحموؿ لمتماريف الجاىزة المتوفرة عمى عديد المواقع االلكترونية فالتمميذ يستطيع
أف ينجز واجباتو المنزلية بكؿ أريحية وسيولة تامة ،ىذا ما تؤكده نظرية االستخداـ واإلشباع فينا يشعر التمميذ

بالرضا ومؿء فراغ كاف يشعر بو فاالنترنت كوسيمة تعميمية ألداء الواجبات حؿ التماريف تساعد التمميذ عمى
رفع تحصيمو الدراسي.
 اإلجابة عمى السؤال الفرعي الثاني:

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ الذي نصو" :كيؼ تسيـ االنترنت في إثراء الرصيد المعرفي و العممي لدى التبلميذ؟ " قمنا

برصد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمعبارات المكونة لممحور الثالث مف االستمارة.
الجدول رقم ( :) 02يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثالث "مساىمة االنترنت
في إثراء الرصيد المعرفي و العممي لدى التمميذ".

يشير الجدوؿ رقـ ()02إلى أف مساىمة االنترنت في إثراء الرصيد المعرفي والعممي لدى التبلميذ قد تحصمت درجة

أىمية جيدة وذلؾ بمتوسط حسابي ( )3.53لعبارات المحور.
التك اررات

الرقم
العبارة
18
19
20

أستعمل االنترنت في إنجاز

البحوث الدراسية

تنمي االنترنت معموماتي

ومعارفي التعميمية

أدى استخدامي لالنترنت

إلى إتقاني لمغات األجنبية

الصحيحة

المتوسط

االنحراف

مستوى الترتيب
التقدير

المفقودة

الحسابي

المعياري

107

0

4,5421

 ,50057جيد جدا

107

0

4,1589

,58519

جيد

107

0

1,02008 3,8411

جيد

وفرت لي االنترنت العديد
21

22
23

من النشاطات التعميمية

الداعمة لدروسي

استخدامي لالنترنت

ساعدني في التعمم بسرعة
استخدامي لالنترنت

ساعدني عمى التعمم مجانا

1
2
3
4

107

0

1,01079 3,8411

جيد

107

0

3,7383

,87239

جيد

107

0

1,06589 3,7009

جيد

5
6
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24

25

26

استخدامي لالنترنت

ساعدني عمى التعمم
بمفردي(دون معمم)

ال أثق في المعمومات

والمعارف المنشورة عبر

االنترنت

باستخدامي لالنترنت
ارتفعت نتائجي في

االختبارات المتحصل عمييا

0

107

0

107

0

107

د .األزىر ضيف/ذيب محمد
7

 1,20877 3,1963متوسط

3,0561

8

 ,78706متوسط

9

 1,15238 3,0467متوسط

تراجعت لغتي العربية
الفصحى من خالل

27

استخدامي لالنترنت

10
0

107

 1,17196 2,2804ضعيف
3.53

المجموع الكمي

/

/

جيدة

وعميو نس تنتج أف االنترنت تقدـ خدمة توفير البحوث الجاىزة بشكؿ سيؿ و سريع لمتبلميذ ويعتبرونيا مصد ار
لممعمومات الثرية الموجودة عمى المواقع العممية ،كما أنيا ليا القدرة عمى توفير خدمات تعميمية كتعمـ المغات

األجنبية و التعمـ عف بعد وبشكؿ مجاني ىذا ما توافؽ مع نظرية االستخداـ واإلشباع التي تؤكد مدى حاجة التمميذ
الستخداـ االنترنت في انجاز البحوث الدراسية والعممية واشباع فضولو العممي حتى يتمكف مف انجازىا في أسرع
وقت ممكف وبسيولة تامة واالستخداـ المتقف ليذه الوسيمة يمكف لمتمميذ مف تعزيز لغاتو األجنبية وتحسينيا وتجييز
نفسو ل ممستقبؿ ىذا إلشباع حاجتو وتنمية مفاىيمو المعرفية والعممية وىذا ما يتوافؽ مع منظور رواد نظرية

االستخداـ واإلشباع التي تعطي دعـ ليذه النتيجة وذلؾ مع مسايرة الوقت في ظؿ التقدـ اليائؿ لوسائؿ التكنولوجيا

الحديثة وظيور تطبيقات جديدة لبلنترنت ،وىذا ما يزيد تنمية التحصيؿ الدراسي لدى التمميذ.
 اإلجابة عمى السؤال الفرعي الثالث:

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ الذي نصو ":كيؼ تساىـ االنترنت في تذليؿ الصعوبات التحصيمية؟" قمنا برصد المتوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري لمعبارات المكونة لممحور الرابع مف االستمارة.

الجدول رقم ( :)03يوضح المتوسطات الحسابية و االنحراف المعياري لعبارات المحور الرابع "مساىمة االنترنت
في تذليل الصعوبات التحصيمية لدى التمميذ".

يشير الجدوؿ رقـ ( ) 03أف مساىمة االنترنت في تذليؿ الصعوبات التحصيمية لدى التبلميذ قد تحصمت عمى درجة
أىمية متوسطة وذلؾ بمتوسط حسابي ( ) 2.99لكافة عبارات المحور.

الرقم

العبارة

التك اررات
الصحيحة

المفقودة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
التقدير

الترتيب
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تساعدني االنترنت في
28

التواصل مع األساتذة

والزمالء خارج أوقات

107

0

الدراسة

أرى

أن

الستخدامي

 29االنترنت في الدراسة دورا
فعاال
أجد

لمتمارين

حموال

 30الدراسية والصعوبات من
خالل استعمالي لالنترنت

وجدت مصادر وكتب مما

 31ساعدني في تحقيق نتائج
أفضل

ساعدني

32

لالنترنت

107

107

107

0

0

0

استخدامي

في

زيادة

التحصيل في المواد

107

0

التعميمية

33

استخدامي

لالنترنت

الصعوبات

الدراسية

ساعدني في تبسيط

105

2

د .األزىر ضيف/ذيب محمد

4,542
1

4,000
0

3,925
2

3,915
9

3,719
6

3,542
9

1
 ,73047جيد جدا

,82416

,76109

,99168

جيد

جيد

جيد

2

3

4

5
,72417

جيد

6
,98086

جيد

وتجاوزىا
أتاحت االنترنت فرصة

 34التفاعل مع األساتذة في

107

0

إنجاز دروسي
إدماني لالنترنت نتج عنو

 35تراجع النتائج وتحصيمي

107

0

الدراسي
36

37

باستخدامي

لالنترنت

تخميت عن دروس الدعم
أحقق نجاحاتي الدراسية
من

خالل

االنترنت

استخدام

107

107

0

0

3,532

1,0029

7

9

3,000

1,3736

0

1

2,953

1,0129

2,887

1,0756

3

9

6

9

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

7

8

9
10
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المجموع الكمي

د .األزىر ضيف/ذيب محمد
2.99

/

متوسط

/

عميو نستنتج أف االنترنت تتيح فرصة التواصؿ التفاعؿ خارج أوقات العمؿ والدراسة لمتبلميذ و األساتذة ،كما ليا
دور فعاؿ في إعطاء حموؿ جاىزة لمتماريف بطريقة سيمة وسريعة وىذا ألف التبلميذ لدييـ الفضوؿ في معرفة ما
سيدرس اليوـ وما يدرسو في اليوـ الموالي يمجأ إلى استخداـ االنترنت مف أجؿ التواصؿ مع الزمبلء واألساتذة

إلشباع حاجتو وسد فراغو حتى يتمكف مف معرفة الدروس المقدمة والتي ستقدـ الحقا ىذا ما يحقؽ رضا لمتمميذ مما

ينعكس إيجابا عمى مستواه الدراسي ىذا ما اتفؽ مع نظرية االستخداـ واإلشباع التي تؤيد االختيار الحر لموسيمة
االتصالية لمتواصؿ والتفاعؿ بشكؿ ايجابي وفعاؿ ،كما يتضح مف خبلؿ أراء واتجاىات التبلميذ دور فعاؿ لبلنترنت
في تعزيز العممية التعميمية مما يسيـ في تحسيف التحصيؿ الدراسي لدييـ كما أف ليا دور في مساعدة التمميذ في

حؿ التماريف خاصة الحسابية منيا مف خبلؿ استخداـ تطبيقات عديدة مثؿ برنامج  l’ExcelوPowerPoint
وغيرىا مف التطبيقات.
 اإلجابة عمى السؤال الرئيسي لمدراسة الذي نصو " :ما ىو أثر االنترنت عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى
تالميذ الطور الثانوي؟"

بعد اإلجابة عف األسئمة الفرعية الثبلثة يمكف القوؿ أف االنترنت ليا القدرة عمى تحسيف قدرة االستيعاب والفيـ
وتنمية الرصيد العممي والمعرفي ومنو تذليؿ وتقميؿ الصعوبات الدراسية التحصيمية التي تعترض التمميذ في
مشواره الدراسي ،ويمكف أف نستنتج أف االنترنت تساىـ في رفع وتحسيف التحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ ىذا

يبقى بشكؿ متوسط عمى العموـ ،حسب اتجاىات أراء أفراد عينة الدراسة.



النتــائـج العـامة

مف خبلؿ الدراسة النظرية والمعرفية لمموضوع ،وتحميؿ البيانات الميدانية تـ التوصؿ إلى النتائج التالية:


االنترنت تساىـ في تطوير المعمومات وميارات الفيـ لدى التبلميذ وذلؾ بمتوسط حسابي ( )4.03حسب
اتجاىات أفراد العينة محؿ الدراسة.





تساعد االنترنت التمميذ في حؿ التمرينات والواجبات المدرسية (.)3.83
تساىـ االنترنت في إنجاز البحوث الدراسية لدى التبلميذ (.)4.54

تنمية المعارؼ والمعمومات التعميمية لدى التبلميذ مف خبلؿ االنترنت (.)4.15

 تساعد االنترنت التبلميذ عمى تحسف لغاتيـ األجنبية واتقانيا (.)3.84



تساىـ االنترنت في توفير النشاطات التعميمية الداعمة لدروس التبلميذ (.)3.84

تساىـ االنترنت في التواصؿ بيف التبلميذ واألساتذة خارج أوقات الدراسة (.)4.54

 تؤدي االنترنت دور فعاؿ في الدراسة لمتبلميذ (.)4.00

 وضع ونشر الحموؿ الجاىزة وحؿ بعض الصعوبات التحصيمية لدى التبلميذ (.)3.91
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د .األزىر ضيف/ذيب محمد

االنترنت توفر المصادر والكتب لمتبلميذ (.)3.91

الخاتمة
إف قطاع التربية والتعميـ مف أبرز القطاعات التي طاليا التأثير بفعؿ التطور اليائؿ لمتكنولوجيا الحديثة وأبرزىا
االنترنت وما صاحبيا مف تغي ارت في البنية المعرفية و التقنية ،أفرزت وسائؿ وبرمجيات حديثة تساعد في التدريس،
لمسايرة التقدـ التكنولوجي والتماشي مع آلياتو المطموبة في التعميـ واالستفادة مف تكويف التبلميذ وتحسيف إبداعاتيـ
وتعميميـ الميارات التي تساعدىـ في تنمية تحصيميـ الدراسي ،مما يعد مف واجبات قطاع التربية والتعميـ مف أجؿ

إعداد أجياؿ قادرة عمى التعامؿ مع ثقافة التكنولوجيا واستغبلليا االستغبلؿ األمثؿ في مواجية الصعوبات والمشاكؿ

التي تعترض التبلميذ في مشوارىـ الدراسي ،وبمغة التربية مكافحة األمية العممية مف أجؿ مسايرة التقدـ والتطور
التكنولوجي والتماشي معو ومف ىذا المنطمؽ ومف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا يبقى البحث في مجاؿ توظيؼ
االنترنت في التعميـ مستمر ومفتوح عمى مصرعيو نظ ار لمتغير االجتماعي والتقدـ التكنولوجي اليائؿ .مف خبلؿ
النتائج المتحصؿ عمييا ارتأينا إلى وضع بعض التوصيات المتعمقة بالظاىرة المدروسة لممؤسسة محؿ الدراسة:



إجراء البحوث والدراسات بشكؿ مستمر لبلطبلع عمى أثر التكنولوجيا الحديثة عمى التعميـ.

الحث عمى التدريب والتكويف عمى وسائؿ التكنولوجيا الحديثة المتاحة واستغبلليا في أغراض

التدريس.


توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التدريس ودعـ المقررات الدراسية.

قائمة المراجع :
.1

سامي عبد الرؤوؼ طايع :استخدام االنترنت في العالم العربي .دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب العربي ،العدد ،04المجمة

المصرية لبحوث الرأي العاـ ،مصر. 2000 ،
.2

منصور بشير تحسيف :استخدام االنترنت ودوافعيا لدى طمبة جامعة البحرين .دراسة ميدانية ،العدد ،26المجمة العربية لمعموـ

.3

محمد محمود الحيمة :تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق .دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط2007 ،5ـ.

اإلنسانية ،جامعة الكويت. 2004 ،
.4

رشا أديب محمد عوض :أثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي لألبناء في محافظة طولكرم من وجية

نظر ربات البيوت  .مشروع تخرج استكماؿ لمحصوؿ عمى درجة البكالوريس ،تخصص خدمة اجتماعية ،كمية التنمية االجتماعية األسرية،
جامعة القدس ،فمسطيف2014-2013 ،
.5

رانيا بنت أبو بكر سالـ يمجوف :فاعمية استخدام االنترنت كوسيمة تعميمية ألداء الواجبات المنزلية وأثر ذلك عمى تنمية التحصيل

الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي في الكيمياء بمكة المكرمة  .متطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في المناىج و طرؽ تدريس

العموـ ،قسـ المناىج و طرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية 1429-1428 ،ىجري.
.6

عماد مكاوي ،ليمى حسيف السيد :االتصال ونظرياتو المعاصرة .الد ار المصرية المعاصرة لمنشر ،القاىرة ،مصر ،ط. 2002 ،1

.7

المرجع السابؽ .

.8

المرجع السابؽ .

.9

إيماف موسى الموصني  ،موسى توفيؽ األخرس  :ميارات استخدام االنترنت في البحث العممي  .دار زمزـ لمنشر ،عماف ،األردف،

ط . 2011 ،1
 .10محمد صاحب سمطاف :العالقات العامة و وسائل االتصال  .دار المسيرة لمنشر ،عماف ،األردف ،ط . 2007 ،1
الفر  :تكنولوجيا التعميم و االتصال  .دار الثقافة لمنشر ،عماف ،األردف ،ط. 1999 ،4
 .11عبد اهلل ا
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تأثير االنترنت عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانوية

د .األزىر ضيف/ذيب محمد

 .12نواؿ بوتة :اتجاىات األسا تذة والطمبة نحو استخدام االنترنت كمصدر لممعمومة التعميمية البحثية.مذكرة مكممة لنيؿ شيادة
الماجستير في عموـ التربية ،غير منشورة ،تخصص تكنولوجيا التربية التعميـ ،جامعة الجزائر. 2011-2010 ،
 .13احمد إبراىيـ احمد:عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي .مكتبة المعارؼ الحديثة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر. 2000 ،
 .14صبلح الديف محمود عبلـ :القياس و التقويم التربوي النفسي– أساسياتو ،تطبيقاتو  ،وتوجيياتو المعاصرة . -دار الفكر العربي

لمنشر ،القاىرة ،مصر ،ط. 2002 ،1

 .15سميرة عويدي  :الضغط المدرسي وعالقتو بسموكيات العنف والتحصيل الدراسي لدى المراىقين المتمدرسين .دراسة ميدانية عمى
عينة سنة أولى ثانوي ،بجاية. 2011-2010 ،
 .16السيد خير اهلل  :بحوث نفسية و تربوية  .د ف  ،بيروت ،لبناف.1979 ،
 .17رجاء محمود أبو عبلـ ،نادية محمود شروؽ :الفروق الفردية وتطبيقاتيا التربوية .دار القمـ لمنشر ،الكويت ،ط.1983 ،1
 .18لزىر بمحسف  :مدير الثانوية ،مقابمة يوـ  2017/03/12عمى الساعة  9:30صباحا .
 .19جماؿ راسـ محمد:مناىج البحث في الدراسات اإلعالمية.الفصؿ السادس ،كمية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة ،مصر.1999 ،
 .20محمد شفيؽ  :البحث العممي مع تطبيقات في مجال الدراسات االجتماعية  .دار المكتب الجامعي الحديث ،الجزائر.2006 ،
 .21المرجع السابؽ .

 .22مصطفى السيد أحمد :البحث اإلعالمي مفيومو واجراءاتو و مناىجو .دار الفبلح لمطباعة والنشر ،العيف ،اإلمارات ،ط.2003 ،2

 .23موريس أنجرس :منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية .ترجمة  :بوزيد صحراوي  ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر ،ط،1
.2006
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