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اثر اسخخذاو االنرتنج يف انخفكك األسري واالجخًبػً
دراست يسحٍت نطهبت اجلبيؼبث انؼراقٍت

م .ضمياء عبد االله جعفر


م.م سعاد حمود مسلم
ادلهخض :

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى اىـ تأثيرات استخداـ شبكة االنترنت في

التفكؾ االسري واالجتماعي مف قبؿ طمبة الجامعات العراقية  ،تـ اعتماد المنيج
المسحي لتحميؿ الظاىرة قيد البحث  ،كما اعتمدت االدوات التالية استبانة تضمنت

( ) 18سؤاؿ وتـ تحميميا الى محوريف  :المحور االوؿ تمثؿ في اثر استخداـ
االنترنت عمى االسرة (التفكؾ االسري ) والمحور الثاني  :اثر استخداـ االنترنت

خارج االسرة التفاعؿ االجتماعي لالصدقاء  ،وتـ اخذ عينة بنسبة  %30مف حجـ
المجتمع االصمي البالغ ( )168طالب وبذلؾ بمغ حجـ العينة ( )50طالبا تـ توزيع
االستبانة عمييـ  .اما اىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة  .1 :وجود تأثير
سمبي مف قبؿ طمبة الجامعة عمى العالقات االسرية داخؿ المنزؿ وحسب النسب

المئوية عمى التوالي

أ .تراوحت اعمى نسبة لعدـ مشاركة افراد االسرة بما يتـ االطالع في االنترنت
(ضعؼ التواصؿ االجتماعي بيف افراد االسرة ) .

ب .عدـ قضاء وقت مع االسرة يوازي وقت تصفح االنترنت .
اما اىـ التوصيات :
 .1نوصي بضرورة التوعية الوساط الطمبة الجامعييف باالستخداـ االمثؿ لمشبكة
وتوجيييـ التوجو الصحيح لالستخداـ .

 .معيد االدارة/الرصافة
 . جامعة بغداد/كمية الصيدلة .
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 ضرورة التاكيد عمى دور االباء واالميات في وقاية ابنائيـ مف مخاطر االنترنت. 2
. مف خالؿ التوجيو والمتابعة والرقابة
Abstract
The research aims to identify the most important
influences uses of the internet in the breakdown of family
and social by Iraqi university students, have been adopted
survey method for the analysis of the phenomenon under
discussion, also adopted the following tools to identify
included (18) question was analyzed to two axes: the first axis
represents the effect of using the Internet on family
(breakdown of family) and Axis II: The effect of using online
social interaction outside the family to friends, was taking a
sample rate of 30% of the volume of the original community
(168) students and bringing the sample size (50) a student
questionnaire was distributed to them. The most important
findings of the study: 1. The existence of a negative impact by
the university students on the family relationships within the
home, according to the percentages, respectively:
A. Ranged from the highest percentage of non-participation
of family members as are found on the Internet (poor social
communication
between
family
members).
B. Not to spend time with family parallels the time surfing the
Internet.
The most important recommendations:
1. We recommend the need for awareness among university
students best use of the network and direct them to use the
correct orientation.
2. Need to emphasize the role of parents in preventing their
children from the dangers of the Internet through
Guidance and follow-up and control.
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ادلقذيت

تشيد حياتنا المعاصرة التي نخوض غمارىا اليوـ تغييرات متعددة اذ يواكب

العالـ تقدماً تقنياً فرضتو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وفي مقدمتيا شبكة

االنترنت التي فتحت الباب عمى مصراعيو لعصر جديد مف عصور االتصاؿ والتفاعؿ

بيف المجتمعات والشعوب مف ضخامة كـ المعمومات وتنوع أشكاليا وأصبح تصفح
مواقع االنترنت المختمفة واستخداـ خدماتيا المتعددة سمة مف سمات ىذا المجتمع
ولكف ىذا االستخداـ يقابمو مخاوؼ مف اآلثارالسمبية التي قدتحدث في بناء وتركيبة

المجتمع حيث اثبتت الدراسات االجتماعية والنفسية اف استخداـ شبكة االنترنت
وزيادة التعاطي مع امكاناتيا االتصالية ُيصنؼ كأحد أسباب التفكؾ األسري
واألجتماعي وبما أف الشريحة األكثر اقباالً عمى استخداميا ىـ مف فئة الشباب
ِ
بنائو
وخاصة الطمبة الجامعييف المذيف ُيعدوف قواـ المجتمع واليد القادرة عمى
ِ
وتقدمو كاف َّ
البد مف دراسة أثر إستخداـ االنترنت في التفكؾ األسري واألجتماعي
لدى ىذه الفئة الفعالة في المجتمع لمتمكف مف تشخيصيا والحد مف استشرائيا

وتحويميا الى تقنية ايجابية وبناءة مف خالؿ تظافر العديد مف الجيود
ينهجٍت انبحث

 1 -1يشكهت انبحث

في ضوء ثورة المعمومات الحديثة وعمى رأسيا شبكة اال نترنت التي انتشر استخداميا

بشكؿ واسع بيف اوساط الشباب والطمبة الجامعييف خاصة مما ترؾ اثار سمبية عمى
المجتمع عموما وعمى ىذه الفئة خاصة وعميو تكمف مشكمة البحث في السؤاؿ التالي:

ماىي اىـ االثار المترتبة عمى استخداـ االنترنت مف قبؿ الطمبة الجامعييف
ودورىا في التفكؾ االسري واالجتماعي ؟

 2-1أهذاف انبحث ٌ :هذف انبحث اىل :

 .1تعريؼ التفكؾ االسري والتعرؼ عمى اىـ اسبابو .
 .2التعرؼ عمى اثار التفكؾ االسري السمبية عمى االسرة والمجتمع .
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 .3التعرؼ عمى اىـ االثار المترتبة عمى استخداـ االنترنت مف قبؿ طمبة
الجامعات العراقية ودورىا في التفكؾ االسري ؟

 3-1اهًٍت انبحث  :تبرز اىمية البحث في النقاط التالية :
 .1يتناوؿ البحث مظي ار مف مظاىر العصر الحالي يستشري يوما بعد اخر اال
وىو استخداـ االنترنت .

 .2تـ اختيار عينة مف الطمبة الجامعييف وىي فئة ليا ثقميا في المجتمع كونيا
ىي الركيزة لبناءه وتطوره ونيوضو وارتقائو فببنائيا الصحيح يصمح المجتمع
وبانييارىا ينيار المجتمع ويتفكؾ .
 .3يسعى البحث الى تشخيص االثار االجتماعية المترتبة عمى استخداـ
االنترنت في محاولة لطرح الحموؿ والمعالجات لالثار السمبية والتوجيو نحو
االستخداـ االمثؿ بعيدا عف التفكؾ واالنعزالية االسرية واالجتماعية .

 .4قد تسمط الضوء الجراء دراسات مشابية لفئات مختمفة لمتعرؼ عمى ابعاد
ىذه الظاىرة في اوساط المجتمع المختمفة في محاولة لمحد مف اثارىا
السمبية .
 4 -1فرضٍبث انبحث :

يفترض البحث وجود عالقة عكسية بيف استخداـ االنترنت مف قبؿ الطمبة

الجامعييف والتفاعؿ االجتماعي داخؿ وخارج االسرة .
 5-1ينهج انبحث :

تـ اعتماد المنيج المسحي لتحميؿ الظاىرة قيد البحث والوصوؿ الى نتائج

تسيـ في تحديد ابعاد المشكمة وايجاد الحموؿ التي تضمف كفاءة االستخداـ .

 6 -1انؼٍنت  :تـ اخذ عينة بنسبة %30مف حجـ المجتمع االصمي والبالغ

( )168طالبا مف طمبة المرحمة الثانية وبذلؾ بمغ حجـ العينة ( )50طالبا وتـ
توزيع االستبانة عمييـ تـ اختيار عينة عمدية (قصدية ) مف الطمبة الذيف

يستخدموف االنترنت فعال وذلؾ لدقة االجابات وموضوعيتيا .
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 7-1ادواث مجغ انبٍبنبث :

تـ اعتماد االدوات التالية في جمع البيانات :

 .1استبانة تكونت مف ( )19سؤاال تـ تحميميا في اربعة محاور رئيسية وتـ
توزيعيا عمى عينة البحث وتـ تحميميا باستخداـ التك اررات والنسب المئوية .

 .2مواقع االنترنت .

 8-1حذود انبحث :

 .1الحدود الموضوعية :اثر استخداـ االنترنت في التفكؾ االسري واالجتماعي.
 .2الحدود المكانية :معيد االدارة/الرصافة – قسـ تقنيات المعمومات والمكتبات.
 .3الحدود الزمانية  :العاـ الدراسي 2012-2011

اإلطبر اننظري

 1-2يفهىو انخفكك االسري ()Breakdown the Family Concept

نجد اليوـ أف مف أىـ المشكالت التي تواجو المجتمع المسمـ المعاصر مشكمة

((التفكؾ األسري )) الذي نتج عنو قائمة طويمة مف المشكالت في المجتمع مثؿ:

سموكيات سوء التوافؽ المدرسي لدى الطمبة والطالبات ،وتزايد انحراؼ المراىقيف
والمراىقات ،ومشكمة تعاطي الخمور والمخدرات ،وشيوع سموؾ السرقة لدى صغار
السف ،وتكاثر األمراض النفسية الناتجة عف تيدـ األسرة في اآلباء واألميات
واألبناء والبنات ،وغير ذلؾ كثير مف المشكالت التي يصعب حصرىا.

فالحياة الزوجية حياة تبنى عمى التعاوف وتسودىا روح المحبة والتضحية

والمسؤولية والمشاركة وبغياب احدى ىذه االسس يفشؿ الزواج وتتخمؿ االسرة
المشاكؿ التي يمكف الفرادىا حميا احيانا واحيانا اخرى تستدعي تدخؿ االىؿ وغيرىـ.

ومتى ماحؿ الصراع والتممؾ وحب السيطرة واالستبداد بالراي بديال عف التفاىـ
ومراعاة باقي افراد االسرة وبالنتيجة حصوؿ الشقاؽ والخصاـ والنفور واخي ار التصدع
واالنييار والتفكؾ االسري .
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لـ يتفؽ عمماء النفس االجتماعي عمى تحديد تسمية ومفيوـ" التفكؾ االسري "
فمنيـ مف يستخدـ المفيوـ " ليعني فقداف احد الوالديف او كمييما او اليجر والطالؽ
او تعدد الزوجات او غياب احد الوالديف لفترة طويمة " ومنيـ مف يستخدـ "البيوت

المحطمة " ليعني اليجر او الطالؽ او موت احد الوالديف او كمييما  ،ويستخدـ
فريؽ ثالث "التصدع االسري " ليشير الى ذات االسباب  .ويشير فريؽ اخر الستخداـ

مفيوـ " االسر المحطمة " .

ومف خالؿ استقراء ىذه المسميات المتعددة والتي تصب في مضمونيا حوؿ
الطالؽ او اليجر او الغياب طويؿ االجؿ او الموت الحد الوالديف او كمييما معا
ويمكف اضافة الفقر والجيؿ او االباء مرتكبي الرذائؿ او الجرائـ غير المؤىميف
لتنشئة ابنائيـ تنشئة سميمة .
ويمكف تحديد مفيوـ التفكؾ االسري بأنو اختالؿ السموؾ داخؿ االسرة وانييار

وحداتيا وانحالؿ بناء االدوار االجتماعية الفراد االسرة وذلؾ لعدة عوامؿ منيا
االبتعاد عف االسس الشرعية لبناء االسرة ،الفقر والبطالة ،عمؿ المرأة ،وجود الخدـ،
()1

والطالؽ والخيانة الزوجية وتحديات العولمة واالعالـ والزواج بغير المسممة

.

ويمكف تعريؼ التفكؾ االسري ايضا بأنو بعد افراد االسرة الواحدة عف بعضيـ

البعض ويمكف تقسيـ التفكؾ الى قسميف اوليما مباشر ويتعمؽ باالسر التي تعرضت
لمتفكؾ المحسوس اما بالطالؽ او وفاة الوالديف وغيرىما وثانييما التفكؾ الالمباشر
ويطمؽ عمى االسر التي تعيش تحت سقؼ واحد وتعاني مف التفكؾ المعنوي بتباعد
()2

افرادىا عف بعضيـ البعض

.

كما يمكف تعريفو مف حيث المغة فؾ الشيء فكا  :اي فصؿ اجزاءه ومف ىنا
يمكف اف نعرؼ التفكؾ االسري  :انو فشؿ واحد او اكثر مف اعضاء االسرة في القياـ
بواجباتو نحوىا مما يؤدي الى حدوث التوترات وضعؼ التالحـ االسري وبالنتيجة

انفراط عقدىا وانحالليا(. )3

ومف وجية نظر الباحثتاف يمكف تعريؼ التفكؾ االسري  :بانو انعداـ الصمة

والرابط االسري المتيف الذي يجمع افراد االسرة حيث تحؿ الخالفات والتنافر بديال عف
التأزر والتالحـ مع فقداف التواصؿ والرغبة في التواصؿ االسري وتعود اسباب ذلؾ
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لفقداف او غياب احد الوالديف او كالىما او غياب دورىما في لـ شمؿ األسرة بحيث
يشعر كؿ فرد بأنو في معزؿ عف باقي افرادىا داخؿ المنظومة األسرية .
 2-2انىاع (امنبط ) انخفكك األسري :

()4

يمكف تصنيؼ انماط التفكؾ االسري كالتالي-:

 .1التفكؾ االسري الكمي  :الناتج عف الوفاة او الطالؽ او قتؿ احد الوالديف او
كالىما او االنتحار .
 .2التفكؾ االسري الجزئي  :الناتج عف حاالت اليجر المتقطع او االنفصاؿ حيث
يعود الزوجاف لمحياة االسرية اال انيا تبقى عرضة لميجر او االنفصاؿ مف
وقت الخر .
كما يصنؼ التفكؾ االسري كما يمي :

 .1التفكؾ النفسي الناتج عف حاالت الصراع المستمر بيف افراد االسرة وبخاصة
الوالديف فضال عف عدـ احتراـ حقوؽ االخريف واالدماف والكحوؿ والمخدرات
والقمار .

 .2التفكؾ االجتماعي  : Social disintegrationالناتج عف اليجر او الطالؽ
او وفاة احد الوالديف او كمييما او الغياب الطويؿ االجؿ الحد الوالديف وقد
يضاؼ الى ذلؾ غياب العدؿ في حاالت تعدد الزوجات .

كما يمكف تصنيؼ التفكؾ االسري الى نمطيف ىما :

أ .التفكؾ االجتماعي الناتج عف االنفصاـ او النزاع بيف افراد االسرة او الصراع
فييا .

ب .التفكؾ القانوني الناتج عف انفصاـ الروابط االسرية عف طريؽ اليجر
اوالطالؽ.
وثمة تصنيؼ رابع يحدد انماط التفكؾ االسري في التالي :

 .1االنحالؿ االسري الناتج عف االنفصاؿ او اليجر او الطالؽ او غياب احد
الوالديف عف المنزؿ لفترة طويمة مف الزمف .
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 .2االزمة االسرية الناتجة عف الغياب االضطراري المؤقت او الدائـ الحد الزوجيف
بسبب الوفاة او الكوارث ( كالحرب والفيضانات.......الخ ) او دخوؿ السجف .

 .3التغير في االدوار االجتماعية الناتجة عف التغيرات الثقافية  ،مما يؤدي الى
الصراع بيف االباء واالبناء .
 .4الخالفات االسرية التي تنشأ عف الفشؿ في اداء الدور نتيجة االمراض العقمية
او النفسية .

 .5اسر " القوقعة الفارغة " حيث يعيش االفراد في اسرة واحدة غير انيـ يفشموف
في اقامة عالقات طيبة بينيـ  ،وتبقى عالقاتيـ العاطفية ضمف الحدود الدنيا .
 3-2آثبر انخفكك األسري :

مف الصعوبة حصر اآلثار المترتبة عمى التفكؾ األسري وابعاد ىذه االثار

السمبية عمى كؿ مف االفراد والمجتمعات اال انو يمكف عرض ابرز ىذه االثار
()5

وكمايمي:

 .1اثار التفكؾ عمى االفراد  :اوؿ ضحايا التفكؾ االسري ىـ افراد االسرة فالزوج
والزوجة يواجياف مشكالت كثيرة تترتب عمى تفكؾ اسرتيما فيصاباف باالحباط

وخيبة االمؿ وقد ينتج عف ذلؾ االصابة بأحد االمراض النفسية  ،كالقمؽ
المرضي او االكتئاب فينعزؿ الزوج او الزوجة عف الحياة االجتماعية واالثار

االكثر خطورة ىي تمؾ المترتبة عمى اوالد االسر المتفككة خصوصا اف كانوا

صغار السف  ،فأولى المشكالت التي تواجييـ فقداف المأوى الذي كاف يجمع
شمؿ االسرة  ،وىنا سوؼ يحدث التشتت حيث يعيش االوالد او بعضيـ مع
احد الوالديف والبعض االخر مع الوالد االخر  ،وغالبا مايتزوج االب بزوجة
اخرى واالـ بزوج اخر  ،والنتيجة في الغالب مشكالت مع زوجة االب واوالده ،
مما قد يدفع اوالداالسرة المتفككة الى اماكف اخرى قد التكوف مناسبة لمعيش

في حياة مستقرة وخاصة الفتاة فتصاب ببعض االمراض النفسية نتيجة سوء
المعاممة وفي بعض الحاالت تكوف مثؿ تمؾ الفتاة عرضة لالنحراؼ في مسالؾ
السوء بحثا عف مخرج لممشكمة .
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 .2اثار التفكؾ عمى عالقات الزوجيف باالخريف  :ينتج عف التفكؾ االسري
اضطرابات وتحمؿ في عالقات الزوجيف باالخريف  ،خصوصا االقارب  ،فأف

ك انت ىناؾ قرابة بيف اسرتي الزوجيف فإنو غالبا ولالسؼ تتأثر سمبيا بما
يحدث لمزوجيف فتحدث القطيعة بيف االسرتيف  ،بؿ ويصبح ىناؾ نوع مف
العداوة  ،كما اف االمر ينتقؿ السرة اخرى مستقرة  ،فاذا كانت ىناؾ عائمتاف

بينيما عالقة زواج بيف عدد مف افرادىما الذكور واالناث  ،فأنو عند حدوث

تفكؾ السرة واحد فقد يمجأ بعض االباء واالميات الى نقؿ اثر ىذا التفكؾ الى
اسرة اخرى مف باب االنتقاـ او لمضغط عمى العائمة االخرى بجميع افرادىا
وتحميميـ مشكالت فرد واحد منيـ  ،وقد تكوف النتيجة تفكؾ اسرة ثانية او
اكثر فيزداد الطيف بمة .
 .3اثار التفكؾ عمى نشر االنحراؼ  :يؤدي التفكؾ األسري في بعض االحياف الى
تييئة الظروؼ النحراؼ افراد االسرة  ،خصوصا االوالد مف البنيف والبنات

فعندما تتفكؾ االسرة ويتشتت شمميا ينتج عف ذلؾ شعور بعد االماف
االجتماعي وضعؼ القدرة لدى الفرد عمى مواجية المشكالت وتحولو لمبحث
عف ايسر الطرؽ واسرعيا لتحقيؽ المراد  ،دوف النظر لشرعية الوسيمة

المستخدمة في الوصوؿ لميدؼ وفي ىذا تغيب لمضمير وااللتزاـ بالمعايير
والنظـ االجتماعية السائدة التي تواجو سموؾ االفراد نحوالطرؽ المقبولة
لتحقيؽ االىداؼ بصورة مشروعة .

 .4اثار التفكؾ عمى قيـ المجتمع وثقافتو  :يسبب التفكؾ االسري اختالال في كثير
مف القيـ التي يسعى المجتمع لترسيخيا في اذىاف وسموكيات افراده مثؿ
الترابط والتراحـ والتعاوف والمسامحة ومساعدة المحتاج والوقوؼ معو في
حاالت الشدة وغيرىا مف القيـ االيجابية الميمة في تماسؾ المجتمع واستمراره

وي ولد التفكؾ احباطا نفسيا قوي التأثير في كؿ فرد مف افراد االسرة المتفككة ،
قد يجعؿ بعضيـ يوجو الموـ الى المجتمع الذي لـ يساعده عمى تييئة الظروؼ

التي تقي مف التفكؾ االسري  ،فيحوؿ الموـ لتمؾ القيـ التي يدافع عنيا

المجتمع  ،ويسعى الفرد لمخروج عمييا وعدـ االلت ازـ بيا كنوع مف السموؾ
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المعبر عف عدـ الرضى غير المعمف كما قد يظير الفرد نوعا مف السموؾ
الثقافي المنافي لما ىومتعارؼ عميو في مجتمعو كرد فعؿ لعدـ الرضا عف

المجتمع وثقافتو .

 .5اثار التفكؾ عمى التنمية  :يجمع الميتموف بامور تنمية المجتمعات عمى اف
التفكؾ االسري اث ار معيقا في سبيؿ تحقيؽ اىداؼ التنمية الف التنمية تعتمد
عمى وجود اسرة قائمة بوظائفيا بشكؿ سميـ تحقؽ الغرض مف وجودىا وتنتج

افرادا ايجابييف قادريف عمى تحمؿ المسؤولية الممقاة عمييـ بالمساىمة في رقي
المجتمع وتطوره في كافة المجاالت ولكف اذا حدث تفكؾ لالسرة تشتت افرادىا
 ،وانشغؿ كؿ منيـ بمشكالتو الشخصية عف مسؤولياتو االجتماعية وبدال مف
اف يكوف رافدا منتجا في المجتمع يصبح فردا محبطا يحتاج الى جيود تبذؿ
لمساعدتو لتجاوز تمؾ المشكالت التي تواجيو وباالمكاف صرؼ تمؾ الجيود
()6

في نواحي اخرى ىي بحاجة لتمؾ الجيود.
 4-2اسببة انخفكك االسري :

تتعدد اسباب التفكؾ االسري وتتداخؿ مع بعضيا ويمكف ذكر اىـ ىذه االسباب

وكما يمي:

()7

 .1ضعؼ االيماف وغياب الواعز الديني  :عمى الرغـ مف اىمية ىذا العامؿ
واحتاللو مكاف الصدارة بيف االسباب المؤدية لمتفكؾ فأف كثي ار مف الباحثيف

النفسييف واالجتماعييف لـ يتنبيوا اليو  ،فأف ضعؼ االيماف لدى الزوجيف
يؤدي الى الوقوع في االخطاء والموبقات التي تسبب المشاكؿ والعقبات داخؿ
االسرة فاالسرة التي يتحمى افرادىا بااليماف لدييـ القدرة عمى اجتياز المشاكؿ

والعقبات التي تواجييـ بالرجوع الى التعاليـ الدينية والشرعية التي تواجو
الحياة االسرية اجتماعيا ونفسيا فااليماف باهلل واتباع سنة الرسوؿ االكرـ في

تسيير امور الحياة لما فيو الصالح والرضا والتقوى والقناعة فالنصوص
القرانية واالحاديث النبوية تؤكد عمى ضػػػػرورة تالحـ االسرة وتماسؾ افرادىا
وغرس المودة والتراحـ فيما بينيـ .
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 .2غياب الوالديف (احدىما اوكالىما) خارج المنزؿ االسري  :قد يتمثؿ ىذا السبب
في رب االسرة الغائب عنيا دائما اما بسبب العمؿ المتواصؿ او بسبب انشغالو

بصداقاتو وجمساتو معيـ في المقاىي واالسواؽ وممارسة بعض االلعاب وفي
كال السببيف نجد الزوج بعيدا عف اسرتو منشغال عنيا لدرجة قد تدفعو احيانا
الى المبيت خارج منزلو اوالسفر تاركا خمفو التزاماتو االجتماعية والنفسية

والتربوية تجاه افراد اسرتو ماديا ومعنويا فنجده بعيدا عف المشاركة في
المناسبات الخاصة بزوجتو وشريكة حياتو او في المواقؼ الصعبة التي قد
تواجييا وحيدة واحيانا تواجو بالالمباالة مف قبمو اذ يجد اف مشاغمو وصداقاتو

اىـ بكثير مف وقوفو الى جانب زوجتو ومشاركتيا افراحيا واحزانيا وكنتيجة
طبيعية لمغياب المستمر فالبد اف ينعكس سمبا عمى االبناء الذيف اليجدوف
االب المرشد والموجو والمتابع لمسيرة حياتيـ الذي يشاركيـ فرحة تفوقيـ او

اعياد ميالدىـ او نصحيـ فيما يتعمؽ بتغيراتيـ الجسمية وكيفية التعامؿ السميـ
مع ىذه التغييرات وينطبؽ ذات االمر عمى الزوجة واالـ الغائبة والمنصرفة عف
مسؤولياتو االسرية تجاه زوجيا وابناءىا فنجدىا بعيدة عنيـ اما بسبب

انشغاليا المتواصؿ بالعمؿ او الصداقات عمى حساب متطمبات اسرتيا ومف ىنا
تنشأ الخالفات والنزاعات بدال عف المودة والرحمة التي جمعت ىذه االسرة في

مفيوـ االسالـ مما يؤدي الى اليجر او الطالؽ وتفكؾ لالسرة.
 .3الوضع االقتصادي لالسرة  :لموضع االقتصادي دور كبير في التصدع االسري
وفي كال االتجاىيف _ الفقر والغنى _ فالفقر وكبر حجـ االسرة والدخؿ المحدود
وقمة ايماف وتعميـ رب االسرة يدفعو في بعض االحياف الى اكتساب الماؿ
بطرؽ غير مشروعة بؿ مما يزيد الطيف بمة اف يدفع بافراد اسرتو الى مسالؾ
السوء لمحصوؿ عمى الماؿ (كالسرقة او القتؿ او ممارسة الرذيمة والبغاء ) مما

يقود الى تفكؾ االسرة التي تواجو مصيرىا في السجوف اما الغنى فنجده ايضا
سببا في التفكؾ االسري حيث ينشغؿ االباء بجمع الثروات واالمواؿ عمى حساب
اسرىـ وفي احياف كثيرة ينغمس ىؤالء في ممذاتيـ وشيواتيـ المحرمة كسبب

مف اسباب الترؼ والرفاىية االقتصادية ويترؾ افراد اسرتو فريسة لموقوع في
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الخطأ لغياب متابعة الوالديف واحيانا سموؾ نفس طريقة االباء نحو الرذيمة
عمى سبيؿ التقميد.

()8

 .4ثورة المعمومات واالتصاالت ( العولمة المعموماتية )  :تعتبر سببا مف اسباب
التفكؾ االسري عمى رغـ ايجابياتيا المتعددة حيث فتحت افاقاً شاسعة اماـ

افراد المجتمع كافة في مختمؼ مجاالت الحياة بما تزخر بو مف معمومات
أف سمبياتيا كثيرة ايضا
عممية وثقافية وسياسية وترفييية وسياحية وغيرىا اال َ
اذا ما افرط في التعامؿ معيا وتعتبر شبكة االنترنت قمة ىذه الثورة _وىي
محور البحث _ وسنتناوليا بالتفصيؿ في الفقرة التالية .
 1-4-2اثر اسخخذاو االنرتنج يف انخفكك االسري :

كاف النتشار االنترنت في البيوت والمقاىي والمؤسسات المختمفة بصماتيا

الواضحة عمى المجتمع حيث اثرت فيو اجتماعيا ونفسيا .

ومف اىـ ىذه االثار انيا غيرت قيـ التفاعؿ االجتماعي فقد قربت بيف
المتباعديف جغرافيا واتاحت سيولة االتصاؿ لكنيا عمى الجانب االخر باعدت بيف
المتقاربيف فالفرد يتواصؿ مع اصدقائو في اماكف بعيدة اال انو يستثقؿ تخصيص
وقت لزيارة والدتو واالطمئناف عمييا او قضاء الوقت مع اسرتو ومتابعة شؤونيا

ويمكف تمخيص اىـ االثار المترتبة عمى استخداـ االنترنت في التفكؾ االسري وكما
()9

يمي:

 .1العزلة االجتماعية  :إف استخداـ االنترنت مف قبؿ المراىقيف والشباب اصبح
ظاىرة ممحوظة لكؿ مف يتعامؿ مع ىذه الشرائح فقد اصبح االنترنت بديال عف
التفاعؿ االجتماعي الصحي مع االىؿ واالقارب واالصدقاء والبقاء لساعات
طويمة في تصفح مواقع االنترنت مما يعزز الميؿ والرغبة لموحدة والعزلة ويقمؿ

لحد كبير فرص التفاعؿ والنمو االجتماعي  ،فقد اوجدت االنترنت جيال مف
الشباب يعاني الوحدة وعدـ القدرة عمى تكويف صداقات وذلؾ بسبب قضاء
ساعات طيمة بشكؿ منفرد مما يؤثر سمبا عمى مياراتيـ في التواصؿ

االجتماعي.
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 .2انطوائية الحاسوب  :اصبح االف في عمـ النفس مايطمؽ عميو انطوائية
الحاسوب ( ) Computer Phallicويحدث ىذا النوع عندما يستمر الشخص
في الجموس لساعات طويمة اماـ الحاسوب وتوجد ىذه الظاىرة لدى االفراد

االنعزالييف ذوي الشخصيات االنطوائية او الذيف يرغبوف في اليروب مف
مشاكميـ وظروفيـ الحياتية فيمجأوف الى الحاسوب كوسيمة لتفريغ ىموميـ
وطاقاتيـ وتعتبر غرؼ الدردشة التي يقبؿ عمى استخداميا مستخدمي االنترنت

لفترات طويمة وبشكؿ يكاد يكوف مرضيا .
 .3الفراغ العاطفي  :اف الدخوؿ الى االنترنت وغرؼ الدردشة يعد تعبي ار عف فراغ
نفسي واجتماعي ووجداني لدى المجتمعات وخصوصا في ىذا العصر المادي
الذي يفتقر الى العاطفة الصادقة بعيدا عف الماديات وسيطرتيا عمى المشاعر
التي دفعت الى االقباؿ الشديد عمى غرؼ الدردشة عبر االنترنت لمقياـ
بالعالقات المغمفة بالسرية والكتماف ومأمونة العواقب في ظاىرىا اال انيا قد

تقود في النياية الى السقوط في مزالؽ خطيرة .
 . 4انييار العالقات االجتماعية  :يؤثر استخداـ االنترنت بشكؿ كبير عمى العالقات
داخؿ االسرة والمجتمع فالعالقات الزوجية تواجو فتو ار شديدا بسبب التوجو
الستخداـ االنترنت وتفضيؿ المحادثة عمى الجموس مع بعضيما والتي قد
تتسبب في حدوث حاالت مف الطالؽ مف نوع جديد يعرؼ باسـ الطالؽ
العاطفي خاصة عند حدوث خالفات بينيما .

 .5مشكالت االدماف  :تتحدد ىذه المشكمة وفقا لطبيعة االستخداـ واذا ماكاف في
الحدود الطبيعية اـ ادمانا فاالدماف اليقتصر عمى تعاطي مواد ليا تأثير عمى
الجسـ وانما ىو حالة االعتماد عمى شيء معيف وعدـ التخمي عنو والحاجة

الدائمة لممزيد منو لحصوؿ االشباع  .فاالمر يعتمد اساسا عمى حجـ
االستخداـ وعدد ساعات االستخداـ وفي نظر عالمة النفس كيمبرلي يونج وىي
اوؿ مف اىتـ بادماف االنترنت فاف استخدامو الكثر مف  38ساعة اسبوعيا
يعد مؤش ار لالدماف وتتفاقـ المشاكؿ االجتماعية واالسرية لدى مدمف االنترنت

442

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
انؼذد 93

بسبب ىروبو الدائـ مف واقعو الى عالمو االلكتروني الذي يفقده الرغبة في
احداث تغيير او تحسيف حياتو الحقيقية فتزداد سوءا كمما زاد االدماف.

 .6بيف الواقع والخياؿ  :مف االثار السمبية لالنترنت ىو عدـ تميز المستخدميف
بيف العالقات االجتماعية عبر المحادثات االلكترونية وبيف العالـ الواقعي
فاالنترنت عالـ حقيقي واف تجاىؿ ىذا يؤدي الى المتاعب فالمحادثة عبر

االنترنت تكوف مع اشخاص حقيقييف ليـ مشاعر حقيقية لذلؾ عمى المستخدـ

اف يتعامؿ مع الناس باالحتراـ نفسو الذي يعامميـ وجيا لوجو فعندما يحادث
استخداـ االنترنت شخصا بشكؿ مباشر ووجيا لوجو فانو يرى حركات وجيو
ولغة جسده بما فييا مف حركة وصوت وخصوصا اف ىذه االشارات تشكؿ
 %60مف االتصاؿ البشري اما المحادثة عبر االنترنت فيي تتـ س ار اي اف
 %60مف االتصاؿ مفقود وبالتالي فالمستخدـ يتخاطب بنسبة  %40مما
يسبب سوء تفاىـ عمى االنترنت .

 .7مشكالت اخالقية :حيث يستغؿ بعض مستخدمي االنترنت عدـ القدرة عمى
كشؼ ىوياتيـ الحقيقية ليتحدثوا الى االخريف مستخدميف الفاظا نابية وفظة
منافية لالخالؽ مما يشيع االنحالؿ ناىيؾ عف امكانية اختالؽ االحداث

والقصص واالخبار الكاذبة  ،لذا عمى مستخدـ االنترنت الحذر مما يتمقاه
()10

عبره.

ادلبحث انثبنث  -حتهٍم اسئهت االسخببنت ادلىجهت نطهبت يؼهذ اإلدارة /
انرطبفت – قسى حقنٍبث ادلؼهىيبث وادلكخببث :

اوال  :يؼذل االسخخذاو :

فيما يتعمؽ بمعدؿ استخداـ االنترنت الوارد في السؤاؿ االوؿ يتضح اف االجابة

باحيانا جاءت بنسبة ( )%54وغالبا بنسبة ( )%34اما ناد ار فجاء بنسبة ()%12
مما يدؿ عمى ارتفاع نسبة استخداـ االنترنت في اوساط الطمبة الجامعييف واف كاف
بنسب متفاوتة وكما موضح في الجدوؿ رقـ ( )1االتي :
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جذول رقى ()1

ادلخؼهق ببسخخذاو االنرتنج

استخداـ االنترنت مف قبؿ الطمبة الجامعييف
غالبا

احيانا

التكرار النسبة

التكرار النسبة التكرار

17

%34

27

ناد ار
6 %54

النسبة
%12

ثبنٍب  :اثر اسخخذاو االنرتنج ػهى االسرة ( انخفكك االسري ) :

تـ تحميؿ االسئمة المتعمقة بيذا المحور والبالغة ( )10اسئمة (مف س 2الى

س )11حيث اشارت النتائج الى-:

أ .اف تفضيؿ افراد العينة لقضاء وقت الفراغ داخؿ المنزؿ بتصفح االنترنت جاء
بتكرار ( )23ونسبة ( )%46تمييا احيانا بنسبة ( )%38واخي ار لناد ار وبنسبة
( )%16مف افراد العينة يفضموف قضاء اوقات فراغيـ بتصفح االنترنت .

ب .جاءت االجابة بتفضيؿ االبحار عبر الشبكة بدال عف القياـ بالزيارات
االجتماعية لغالبا بتكرار ( )25ونسبة ( )%50تمييا احيانا وبنسبة ()%36
وناد ار بنسبة ( )%14اي اف نصؼ اف ارد العينة يفضموف االبحار بدال عف
الزيارات االجتماعية .

جػ .جاءت االجابة لقضاء وقت مع االسرة يوازي وقت تصفح االنترنت لػ (نادرا)
بتكرار ( )27ونسبة ( )%54تمييا غالبا بنسبة ( )%26واحيانا بنسبة

( )% 20اي اف اكثر مف نصؼ العينة المبحوثة تصرؼ وقتا لتصفح االنترنت
اكثر مف الوقت الذي تقضيو مع اسرىا .
د .جاءت االجابة لممشاركة في االمور العائمية واالسرية الحيانا بنسبة ()%54
تمييا غالبا بنسبة ( )%28وناد ار بنسبة ( )%18اي اف اكثر مف نصؼ العينة
يشاركوف في بعض االحياف في االمور العائمية واالسرية ولكف ليس بشكؿ
دائـ.
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ىػ .فيما يتعمؽ بمواجية المشاكؿ ومناقشتيا مع العائمة اـ المجوء لمشبكة فقد
احتمت احيانا نسبة ( ) %46تمييا ناد ار بنسبة (  )%40اما غالبا فجاءت

باقؿ نسبة وىي ( )%14وتوضح نتائج التحميؿ اف اقؿ مف نصؼ العينة بقميؿ
تمجأ الى الشبكة اثناء مواجيتيا لممشاكؿ وىي نسبة اليستياف بيا .
و .بينت نتائج التحميؿ المتعمؽ بمشاركة االسرة لما يتـ االطالع عميو عبر الشبكة
لناد ار حيث جاءت بنسبة ( )%72واحيانا بنسبة ( )%16تمييا غالبا وبنسبة

()% 12حيث ترتفع نسبة عدـ مشاركة افراد العينة السرىـ فيما يطمعوف عميو
عبر الشبكة .
ز .اجابت العينة عمى استخداـ االنترنت كوسيمة تذكير لالحتفاؿ ببعض المناسبات
العائمية بنسبة ( )%38لػ احيانا و ( )%32لناد ار و( )%30لػ غالبا .
ط .فيما يتعمؽ بمواجية مشاكؿ مع االسرة تمنع مف استخداـ االنترنت لقضاء وقت
طويؿ فيو فقد جاءت احيانا باعمى نسبة وىي ( )%52تمييا غالبا بنسبة

( )%30واخي ار وبنسبة ( )%18لناد ار اي اف نصؼ العينة تواجو بعض
االحياف مشاكال مع اسرىا الستخداـ االنترنت لفترات طويمة .
ي .جاءت االجابة حوؿ رأي العينة بكوف االنترنت وسيمة لتقوية التفاعؿ
االجتماعي االسري فقد احتمت ناد ار بنسبة ( ، )%50اما احيانا فجاءت بنسبة

اخير لناد ار وبنسبة ( ، )%18اي اف نصؼ العينة التجد في
( )%32و ا
االنترنت وسيمة لمتفاعؿ االسري .

ؾ .فيما يتعمؽ برأي العينة حوؿ اسياـ االنترنت في البناء واالنعزاؿ االجتماعي
االسري فقد جاءت العينة بنسبة ( )%42الحيانا تمييا نسبة ()%40لغالبا
و( )%18لناد ار اي اف اقؿ مف نصؼ العينة بقميؿ تجد في االنترنت وسيمة
لمتباعد واالنعزاؿ االسري  .وكما موضح في الجدوؿ رقـ ( )2ادناه

442

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
انؼذد 93

جذول رقى()2

ٌىضح اثر اسخخذاو االنرتنج يف انخفكك االسري
احٌانا
غالبا
اثر استخدم االنترنت على االسرة
(التفكك االسري)
التكرار النسبة التكرار النسبة
تفضٌل قضاء وقت فراغك داخل المنزل 22
2
لتصفح مواقع االنترنت
تفضٌل االبحار عبر الشبكة عوضا عن 22
2
القٌام بالزٌارات االجتماعٌة لالهل
واالقارب
القضاء مع اسرتك وقتا ٌوازي الوقت 92
6
الذي تقضٌه فً تصفح االنترنت
المشاركة فً االمور العائلٌة واالسرٌة 96
2
وتمنحها وقتك واهتمامك كما تهتم
بتصفح االنترنت
اذا واجهتك مشكلة عائلٌة فهل تسعى 7
4
لمناقشتها مع اسرتك وحلها ام انك تلجأ
للشبكة كوسٌلة للنسٌان واالنزواء
مشاركة اسرتك بما تطلع علٌه عبر 4
7
الشبكة من اخبار وفٌدٌوات وغٌرها
استخدام االنترنت وسٌلة تذكٌر لالحتفال 92
3
ببعض المناسبات العائلٌة واالسرٌة (عٌد
االم مثال )
مواجهة مشكلة مع اسرتك تمنعك من 92
1
استخدام االنترنت لقضائك وقت طوٌل فٌه
 95تجد ان االنترنت وسٌلة لتقوٌة التفاعل 1
االجتماعً
 99تعتقد ان االنترنت ٌساهم فً التباعد 25
واالنعزال االجتماعً االسري

نادرا
التكرار النسبة

%64

91

%23

%23

%94

%25

93

%24

7

%96

%24

95

%25

27

%26

%23

27

%26

1

%93

%96

22

%64

25

%65

%92

3

%94

24

%72

%25

24

%22

1

%93

%25

24

%22

1

%93

%93

94

%22

22

%25

%65

29

%62

1

%93

ثبنثب:اثر اسخخذاو االنرتنج ػهى اطذقبء احلً واالسرة (انخفبػم االجخًبػً واالسري يؼب)

 تـ تحميؿ اسئمة االستبانة المتعمقة بيذا المحور والبالغ عددىا ( )7اسئمة مف(س  12الى س )18حيث تبيف اف -:

أ .فيما يتعمؽ بتكويف الصداقات عف طريؽ االنترنت فجاءت غالبا بنسبة ()%50
تمييا نسبة ( )%32الحيانا و ( )%18لناد ار اي اف نصؼ العينة المبحوثة
كونت صداقات عبر االنترنت .

ب .جاءت اجابات العينة حوؿ حرية تكويف الصداقات االفتراضية احيانا وبنسبة
( )%40وتساوت االجابات لكؿ مف غالبا وناد ار وبنسبة (. )%30
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جػ .اجابت العينة حوؿ تفضيؿ التواصؿ مع االصدقاء عبر الشبكة باحيانا وبنسبة
( )%44وتمييا غالبا وبنسبة ( )%32وناد ار بنسبة (  )%24اي اف اقؿ مف
نصؼ العينة بقميؿ تفضؿ التواصؿ مع االصدقاء عبر الشبكة .

د .جاء تفضيؿ مشاركة االفكار واليموـ مع اصدقاء الشبكة بنسبة ( )%40لغالبا
تمييا ناد ار وبنسبة ( )%38واحيانا وبنسبة (. )%22

ىػ .جاءت اجابات العينة حوؿ االشتراؾ في المنتديات الحيانا وبنسبة ()%44
تمييا غالبا بنسبة ( )%36وناد ار بنسبة (. )%20
و .فيما يتعمؽ برأي العينة حوؿ دور االنترنت في المنتديات في تعزيز التفاعؿ
االجتماعي مع اصدقاء المجتمع المحمي جاءت االجابة لناد ار وبنسبة ()%46
واحيانا بنسبة ( )%34وغالبا بنسبة (.)%20
س .أجابت العينة حوؿ االنشغاؿ بالصداقات االفتراضية مما يؤدي الى االبتعاد
عف الجو االسري بنسبة ( )%46لغالبا و ( )%36الحيانا واخي ار وبنسبة

( )% 18لناد ار اي اف اقؿ مف نصؼ العينة بقميؿ يرى في الصداقات االفتراضية
وسيمة لالبتعاد عف الجو االسري.
وكما موضح في الجدوؿ رقـ ( )3ادناه -:

جذول رقى()3

ٌىضح اثراسخخذاو االنرتنج يف انخفبػم االجخًبػً (االطذقبء واالسرة يؼب)
نادرا
احٌانا
اثر استخدام االنترنت على االصدقاء واالسرة غالبا
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
1 %22
94 %25
 92تكوٌن الصداقات عن طرٌق االنترنت 22
92 %65
25 %25
 92حرٌة اكثر فً تكوٌن الصداقات 92
االفتراضٌة
92 %66
22 %22
 96تفضٌل التواصل مع االصدقاء عبر 94
الشبكة
91 %22
99 %65
 92تفضٌل مشاركة االفكار والهموم مع 25
اصدقاء الشبكة
95 %66
22 %24
93
9 94اشتراك ببعض المنتدٌات
 97االشتراك فً المنتدٌات ٌعزز التفاعل 95
االجتماعً مع االصدقاء
9 93النشغال بالصداقات االفتراضٌة ٌؤدي 22
الى ابعادك عن الجو االسري .
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%25

97

%26

22

%64

%64

93

%24

1
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رابؼب  :اثر اسخخذاو االنرتنج يف بث االفكبر ادلغبٌرة نهذٌن االساليً وانخً قذ حشجغ
ػهى ظبهرة انخفكك االسري .

 تـ تحميؿ السؤاؿ التاسع عشر والمتعمؽ الرغبة في تصفح بعض المواقعالمحظورة حيث كانت االجابة بنسبة ( )%68لناد ار و( )%20الحيانا
و( )%12لغالبا وكما موضح في جدوؿ رقـ ( )4التالي :
جذول رقى ()4

اثر اسخخذاو االنرتنج يف بث االفكبر ادلغبٌرة نهذٌن االساليً وانخً قذ حسبهى يف

انخفكك االسري واالجخًبػً
الرغبة فً تصفح المواقع المحظورة
احٌانا
غالبا
(االباحٌة او التً تدعو الى افكار
مغاٌرة لدٌننا االسالمً )

نادرا

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

4

%92

92

%25

%43

26

ادلبحث انرابغ  :اننخبئج وانخىطٍبث

 – 1-4اننخبئج  -:خرج البحث بعدد مف النتائج نمخصيا :

 .1تبيف وجود تأثير سمبي الستخداـ االنترنت مف قبؿ طمبة الجامعات العراقية
عمى العالقات االسرية داخؿ المنزؿ (التفكؾ االسري ) وحسب النسب المئوية

ليذا التأثير وعمى التوالي :

أ .تراوحت اعمى نسبة لعدـ مشاركة افراد االسرة بما يتـ االطالع عميو في
االنترنت (ضعؼ التواصؿ االسري ) .
ب .قضاء وقت اطوؿ في تصفح االنترنت مف الوقت المخصص لالسرة .
جػ .المشاركة في بعض االحياف في االمور العائمية (انخفاض مستوى المشاركة
الجماعية الدارة امور العائمة ) .
د .معارضة االسرة في بعض االحياف الستخداـ االنترنت لقضاء وقت طويؿ في
استخدامو بدال عف قضاء ىذا الوقت مع االسرة .
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ىػ.انخفاض نسبة اعتبار االنترنت وسيمة لتقوية التفاعؿ االجتماعي االسري مف
وجية نظر نصؼ العينة المبحوثة .

و .ارتفاع نسبة اعتبار االنترنت وسيمة لمتباعد واالنعزاؿ االجتماعي االسري
وبنسبة (*)%82
 .2تبيف وجود تأثير سمبي عمى عالقات التواصؿ االجتماعي مع اصدقاء المجتمع
المحمي ( التفكؾ االجتماعي ) وكما يمي :

أ .تراوحت اعمى نسبة لتكويف الصداقات عبر االنترنت تمييا تفضيؿ التواصؿ
مع اصدقاء الشبكة واالشتراؾ في المنتديات بنفس النسبة واخي ار لمشاركة
االفكار واليموـ مع اصدقاء الشبكة .
ب ** )% 66( .مف العينة يجد في االنترنت وسيمة لضعؼ التفاعؿ االجتماعي
عمى صعيدي االسرة واالصدقاء .

جػ )%46( .مف العينة يجد في الصداقات االفتراضية احد اسباب االبتعاد عف
الجو االسري ( التفكؾ االسري )  .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* بجمع النسب لغالبا ( )%40واحيانا()%42
** بجمع نسبتي غالبا لمسؤاليف  17و18

 .3ثبت صدؽ الفرضية بوجود عالقة عكسية بيف استخداـ االنترنت والتفاعؿ
اسريا واجتماعيا فكمما ارتفعت نسبة استخداـ االنترنت كمما قؿ التفاعؿ
واالرتباط اسريا واجتماعيا ( ارتفاع نسبة التفكؾ االسري واالجتماعي ) .

 .4اف االثار السمبية الستخداـ االنترنت مف قبؿ الطمبة الجامعييف ودورىا في
اضعاؼ التواصؿ والتفاعؿ اسريا واجتماعيا لـ تصؿ الى مرحمة االدماف وقد
تعود اسباب ذلؾ الى عدـ اتاحة االنترنت لجميع الطمبة بسبب الظروؼ

االقتصادية .

 .5اتضح وجود عالقة طردية بيف استخداـ االنترنت والتأثر ببعض الممارسات
غير االخالقية مف خالؿ تصفح بعض المواقع المحظورة ( االباحية او التي

تبث افكا ار مغايرة لديننا واخالقياتنا واف كانت عمى نطاؽ محدود والتي قد تدفع
الى االبتعاد عف التعاليـ االسالمية وبالتالي تفكؾ االسرة .
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 .6ضعؼ دور االىؿ والمؤسسات التعميمية والثقافية في توجيو الطمبة نحو
االستخداـ االمثؿ لالنترنت .
 -2-4انخىطٍبث :

خمص البحث الى جممة توصيات نمخصيا:

 .1ضرورة نش ر الوعي بيف افراد المجتمع بشكؿ عاـ واوساط الطمبة الجامعييف
بشكؿ خاص وتوعيتيـ بكيفية االستخداـ االمثؿ لمشبكة بما يعود عمييـ
وعمى المجتمع بالنفع عف طريؽ مؤسسات المجتمع المدني ووسائؿ االعالـ

كافة .
 .2التأكيد عمى دور االىؿ في رعاية ووقاية ابنائيـ مف خطورة التعامؿ مع
االنترنت مف خالؿ المتابعة والتوجيو والرقابة المستمرة وكذلؾ تفعيؿ دور

المؤسسات التعميمية والثقافية مف خالؿ االرشاد والتوجيو عف طريؽ الندوات
وعقد الحمقات النقاشية التي تفتح االفاؽ اماـ الطمبة الجامعييف نحو

االستخداـ االمثؿ لمشبكة .

 .3تفعيؿ دور المؤسسات الدينية المختمفة مف خالؿ بث المحاضرات الدينية
عبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيري التي تنبو الطمبة الجامعييف الى مخاطر سوء

استخداـ االنترنت عمى تفاعميـ االسري واالجتماعي والتعامؿ مع الشبكة
كوسيمة وليست غاية .
 .4القياـ بمزيد مف الدراسات حوؿ موضوع البحث عمى شرائح المجتمع االخرى،
او القياـ بدراسات حوؿ تأثير وسائؿ االتصاؿ المختمفة عمى التفاعؿ

االجتماعي .
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يهحق رقى ( )1اخلبص ببسئهت االسخببنت

االسئلة
مامعدل استخدامك لالنترنت (المحادثة ،البرٌد االلكترونً ،
الفٌس بوك )؟
هل تفضل قضاء وقت فراغك داخل المنزل لتصفح مواقع
االنترنت والمحادثة ؟
هل تفضل االبحار عبر الشبكة عوضا عن القٌام بالزٌارات
االجتماعٌة لالهل واالقارب ؟
هل تقضً مع اسرتك وقتا ٌوازي الوقت الذي تقضٌه فً
تصفح االنترنت ؟
هل تشارك فً االمور العائلٌة واالسرٌة وتمنحها وقتك
واهتمامك كما تهتم بتصفح االنترنت ؟
اذا واجهتك مشكلة عائلٌة فهل تسعى لمناقشتها مع اسرتك
وحلها ام انك تلجأ للشبكة كوسٌلة للنسٌان واالنزواء ؟
هل تشارك اسرتك بما تطلع علٌه عبر الشبكة او فٌدٌوات
؟
هل تستخدم االنترنت كوسٌلة تذكٌر لالحتفال ببعض
المناسبات العائلٌة واالسرٌة (عٌد االم مثال ) ؟
هل واجهتك مشكلة مع اسرتك تمنعك من استخدام
االنترنت لقضائك وقت طوٌل فٌه ؟
هل تجد ان االنترنت وسٌلة لتقوٌة التفاعل االجتماعً
واالسري ؟
هل تجد ان االنترنت وسٌلة للتباعد والتفكك االجتماعً
واالسري ؟
هل كونت صداقات عن طرٌق االنترنت .؟
هل تجد حرٌة اكثر فً تكوٌن الصداقات االفتراضٌة عبر
الشبكة بدال من اكتساب اصدقاء جدد ؟
هل تفضل التواصل مع اصدقائك عبر الشبكة عوضا عن
تكوٌن صداقات مع اقاربك وجٌرانك فً الحً ؟
هل تفضل مشاركة افكارك وهمومك مع اصدقائك عبر
الشبكة ؟
هل اشتركت فً بعض المنتدٌات عبر الشبكة ؟
هل تعتقد ان اشتراكك فً هذه المنتدٌات ٌعزز من تفاعلك
اجتماعٌا مع االصدقاء؟
هل تعتقد ان انشغالك بالصداقات االفتراضٌة ٌؤدي الى
ابعادك عن الجو االسري ؟
هل دفعك الفضول الى تصفح بعض المواقع المحظورة
(االباحٌة والتً تدعو الى افكار مغاٌرة لدٌننا االسالمً )؟
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غالبا

احٌانا نادرا

