دراسة حوؿ مدى تأثير اإلدماف على االنترنت على الطالب الجامعي
ـ .ـ .سعاد كاكل احمد

دراسة حول مدى تأثري اإلدمان علي االنرتنت
علي الطالب اجلامعي

م .م .سعاد كاكل احمد
هيئة التعليم التقني  -المعهد التقني
كركوك  -قسم أنظمة الحاسوب
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملخص البحث
اسػتددـ الباحػ

مػهج

المسػ

االجتمػاعي بوصػةة أحػد المهػاي

األساسػية

المستددمة في الدراسات االستطالعية ،وقد قاـ باستدداـ أداة الدراسة المتمثلة في استبانى

تصف استدداـ شبكة اإلنترنت لدى الطلبة .وطرح  32سؤاال تكشف عن رؤية الطالب عن

االستددامات المدتلةة لإلنترنت ،وما لتلك االستددامات من تأثير علػى المسػتوى الدراسػي
،الحالػة االقتصػادية ،نػوع ومكػاف اإلقامػة ،وتػ تطبيػ االسػتبانى علػى طلبػة المعجػد التيهػي
كركوؾ بمحافظة كركوؾ (السهة الدراسية  )3000-3009وبلغ عددي ( )030طالباً وطالبة

كمسػتددمين لشػبكة اإلنترنػت بمدتلػف التدصصػات (االداريػة والتكهولوجيػة) ويػ يمثلػوف

عيهة الدراسة.

أظجػػرت نتيجػػة اإلحصػػاايات بػػاف نسػػبة كبيػػرة مػػن طلبػػة االقسػػاـ اإلداريػػة (تسػػوي

ومحاسبة) يستددموف الحاسوب واالنترنت ،أما بالهسػبة لطلبػة األقسػاـ التكهولوجيػة (المسػاحة،

الصػػهاعات الكيمياويػػة والكجربػػا ) فػػاف نسػػبة اسػػتددامج لالنترنػػت كانػػت معتدلػػة قياسػػا ب ػ وي

االختصاص.
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الكلمػػات المةتاحيػػة :إدمػػاف االنترنػػت ،تػػأثير اإلدمػػاف االنترنػػت ،إدمػػاف الطالػػب الجػػامعي علػػى
االنترنت.

 .0الميدمة
يعتبػػر الهمػػو الملحػػوظ لالنترنػػت عالميػػا احػػد الظػػواير الشػػيية والمثيػػرة فػػي الشػػبكات .مهػ

حوالي عشرين عاما مضت كانت االنترنت مشروع بحثي يحتوي على عدد قليل من المواقع ،أما
اآلف ،فيػػد نمػػت لتكػػوف نظػػاـ اتصػػاالت يصػػل إلػػى ماػػات الماليػػين مػػن البشػػر فػػي جميػػع دوؿ
العال  .يمكن رؤية الدالال على تػأثير االنترنػت مػن خػالؿ اإلعالنػات فػي المجػالت والتلة يػوف،

والتػي تحتػػوي علػػى مرجػػع للموقػػع علػػى شػػبكة االنترنػػت يحػػوي معلومػػات إ ػػافية عػػن المهػػت أو
الددمة التي يت اإلعالف عهجا ].[1
 0.0االنترنت في العراؽ
قة ػ عػػدد مسػػتددمي االنترنػػت فػػي العػػراؽ مػػن  30.200فػػي عػػاـ  3000إلػػى حػػوالي

 030ألف مستددـ في عاـ  ،3002مع توقع الهمو ليصل إلى نسبة  %200خالؿ الدمسة
ظل
أعواـ الميبلةّ .
ولكن ي و األرقاـ تُظجر عةا كبيرا في البهية التحتية لشبكة االتصاالت ،في ّ
الظروؼ الموجػودة فػي البلػد .وتيػوـ الحكومػة بتيػدي خدمػة اإلنترنػت عػالي الهطػاؽ ليػا 000

دوالر أميركػ ّػي لسػػرعة  62كيلوبػػت ( 8كيلوبايػػت فػػي الثانيػػة) ،وأجػػور إ ػػافية تصػػل إلػػى 200
كي في الشجر الواحد.
دوالر أمير ّ
وبالهسبة لهظاـ الرقابة في العراؽ ،فيػد كػاف لػى و ػع خػاص قبػل عػاـ  ،3002حيػ لػ

يكػن اسػتدداـ اإلنترنػت مسػموحا مػن المهػازؿ ،بػل عػن طريػ ميػايي إنترنػت حكوميػة أو مراكػ

مح ّددة تحتوي على برام تيػوـ بمهػع المواقػع يػر المر وبػة (مثػل المواقػع اإلسػالمية واإلباحيّػة
والسياسػيّة) .وتػ ّ الحيػا السػماح باسػتدداـ اإلنترنػت فػي المهػازؿ بعػد مهتصػف الليػل ولمػدة 6
تمػت إزالػة الكثيػر مػن
سػاعات ،والسػتدداـ البريػد اإللكترون ّػي فيػّّ .أمػا بعػد عػاـ  3002فيػد ّ
نظ الرقابة ،ولكن ليس بشكل كامل ،حيػ يػت مراقبػة المواقػع االشػتراكية والتحرريّػة واإلباحيّػة
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واإلريابيّة ومواقع حيػوؽ اإلنسػاف وبعػ

األخبػار التػي تصػف األحػداث فػي البلػد ،ولكػن بػدوف

ػمي بوجػػود ي ػ و الرقابػػة .يػ ا وتيػػوـ قػػوات التحػػالف بشػ ّػن ػػارات علػػى بع ػ
وجػػود إقػػرار رسػ ّ
مسػػتددمي اإلنترنػػت ومصػػادرة حواسػػيبج  ،وإقةػػاؿ ميػػايي اإلنترنػػت بسػػبب اعتياديػػا أ ّف بع ػ
اإلريابيين ييوموف بتهظي أعمالج عبر اإلنترنت]. [7

 3.0إحصاايات عالمية لمستددمين االنترنت
على مستوى العال أظجرت اإلحصاايات أف عدد مستددمي الشبكة العهكبوتية بلغ 0.66
مليػػار مسػػتددـ بهجايػػة ح يػػراف  ،3009مػػن أصػػل  6.7مليػػار نسػػمة ي ػ عػػدد سػػكاف العػػال

التيػديري ،وبهسػػبة انتشػػار بل ػػت  %32مػػن حيػ عػدد المسػػتددمين ،فيمػػا بل ػػت نسػػبة الهمػػو

 % 263.2في السػهوات التسػعة األخيػرة واحتػل األردف المرتبػة السػابعة بعػدد مسػتددمين بلػغ
عػػددي  0.2مليػػوف مسػػتددـ مػػن أصػػل  6.3مليػػوف نسػػمة ي ػ عػػدد السػػكاف التيػػديري فػػي
اإلحصاايات ،في حين ت يلت البحرين قاامة الدوؿ الشرؽ اوسطية بعدد مستددمين بلغ 320

ألػػف مسػػتددـ ،مػػن إجمػػالي عػػدد السػػكاف البػػالغ  7387ألػػف نسػػمة ،فيمػػا سػػبيى فػػي الترتيػػب
العراؽ بعدد مستددمين بلغ  372ألف من أصل  38.9مليوف نسمة]. [8

 2.0إدماف اإلنترنت
يدتلػف العلمػا فػي تعريػف كلمػة “إدمػاف” فيصػر الػبع

علػى أف الكلمػة ال تهطبػ إال

على مواد قد يتهاولجا اإلنساف ،ث ال ييدر على االست ها عهجا ،وإذا اسػت هى عهجػا تسػبب ذلػك
في حدوث أعراض االنسحاب لتلك المادة التي تعر ػى لمشػاكل بال ػة ،وبالتػالي ال يسػتطيع أف

يست هي عهجا مرة واحدة ،بل يحتاج إلى برنػام لإلقػالع عػن تلػك المػادة باسػتدداـ مػواد بديلػة
وسحب المادة األصلية بشكل تدريجي كما يو الحاؿ في أ لب حاالت المددرات .
يعترض بع

العلما على ي ا المةجوـ الضي للتعريف حي يروف أف اإلدماف يو عدـ

قػدرة اإلنسػػاف علػى االسػػت ها عػػن شػي مػػا بصػػرؼ الهظػر عػػن يػ ا الشػي طالمػػا اسػػتوفى بييػػة

شػروط اإلدمػاف مػن حاجػة إلػى الم يػد مػن يػ ا الشػي بشػكل مسػتمر حتػى يشػبع حاجتػى حػين
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األخر إف إدماف االنترنت بمةجومى العاـ يو سلوؾ قسري يدخل في

الحياة اليومية للشدص ،والبع

األخر يروف باف إدماف االنترنت يو حالة نظرية من االستدداـ

المر ي لإلنترنت ال ي يؤدي إلى ا طرابات في السلوؾ .ويػو ظػايرة قػد تكػوف مهتشػرة تيريبػا
لػػدى جميػػع المجتمعػػات فػػي العػػال بسػػبب تػػوفر أججػ ة الحاسػػوب فػػي كػػل بيػػت واف لػ

يكػػن

موجػػودا فػػي كػػل بيػػت يكةػػي للةػػرد ال ػ ياب إلػػى أحػػد األصػػدقا أو الميػػايي -التػػي تػػوفر لػػى

استدداـ االنترنت -وترجع ظايرة اإلدماف على االنترنت لعدة أسباب ( الملل ،الةراغ ،الوحدة،
الم ريػات التػي يوفريػا االنترنػت للةػرد ،الظػػروؼ المحيطػة و يريػا) حسػػب ميػوؿ الةػرد .إدمػػاف

االنترنت بصورة عامػة عبػارة عػن دمػ مػا بػين عػدة عوامػل نةسػية ،بدنيػة واجتماعيػة يهػاؾ ادعػا
يتعلػ بيضػا الوقػت أمػػاـ الحاسػوب واإلنترنػت ،ويػرى أف قضػػا الوقػت أمػاـ الحاسػوب يحةػ

الدماغ على إفراز مادة كيماوية تسمى دوبامين ،ويػي تشػبى األدريهػالين ويػي التػي تسػبب بصػورة

فوريػػة فػػي

الشػػعور بالجػػدو  ،االنةعػػاؿ والحالػػة الم اجيػػة الجيػػدة .عهػػد االنةصػػاؿ عػػن شاشػػة

الحاسوب للحظة ،نشعر بالةراغ ،االكتااب ونهتظر بةارغ الصبر حلوؿ اللحظة التي نجلس فيجا
قبالة الحاسوب [. ]2

يحس مدمن اإلنترنت أنى في حالة قل وتوتر حين يةصل الحاسوب عن اإلنترنت علػى حػين

يحس بسعادة بال ة وراحة نةسية حين يرجع إلى اسػتددامى ،كمػا أنػى فػي حالػة ترقػب دااػ لةتػرة

اسػػتدداماتى اليادمػػة لإلنترنػػت ،وال يشػػعر المػػدمن بالوقػػت حػػين يكػػوف علػػى اإلنترنػػت ،ويتسػػبب
إدمانى في مشكالت اجتماعية واقتصادية وعملية
 2.0أنواع اإلدماف على االنترنت
أظجػػرت نتػػاا األبحػػاث سػػابية أف اإلدمػػاف علػػى االنترنػػت قػػد يكػػوف عام ػاً ،يػػر أنػػى
بشكل عاـ يتهاوؿ مكونات معيهة:
 -0اإلدماف على مشايدة المواد اإلباحية في الشبكة.
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 -3اإلدماف على األلعاب واليمػار فػي الشػبكة – ويػ ا تعريػف شػامل يتضػمن األلعػاب ،ألعػاب
اليمار ،المشتريات ،االتجار باألسج المالية ،الكازيهويات وباقي األلعاب التي تسبب البيع

وخسارة األمواؿ الكثيرة في االنترنت .
 -2اإلدماف علػى التعػارؼ ػمن الشػبكة – الػدخوؿ إلػى المعايشػة العاطةيػة العاليػة فػي ػرؼ
الشػػات ،مجموعػػات الهيػػاش ،مواقػػع التعػػارؼ أو بػػرام الرسػػاال الةوريػػة ،بهػػا عالقػػات

افترا ية.
 -2اإلدمػاف علػى المعلومػات عبػر الشػبكة – التجميػع الػ ي ال نجايػة لػى للمعلومػات ،تد يهجػا
وتحديثجا.
 2.0قابلية إلدماف اإلنترنت
إف أكثر الهاس قابلية لإلدماف ي أصحاب حاالت االكتااب وحاالت الػ “bipolar

”disorderوالشدصػيات اليليػة إذ يعتػرؼ الكثيػر مػن مػدمهي اإلنترنػت أنجػ كػانوا مػدمهين

سابيين للسجاار أو الدمور أو األكل .اف استدداـ االنترنػت مػع التعلػي مػن قبػل المعلمػين قػد
اثر على عدة نواحي ومظاير في عمليػة التعلػي ذاتجػا ،وبداصػة تلػك السػمات المتعليػة بػاليرا ة
والكتابة .االنترنت اصب ذا تواجد قػوي فػي كػل ثوابػت حياتهػا  ،وحيػ اف يػ و التيهيػة تتيػارب
وتتالقى مع تعلي وتعل اليرا ة والكتابة ،فانى يجب على المعلمين والعػاملين فػي مجػاؿ التعلػي

اف ييوم ػػوا باستكش ػػاؼ اإلمكان ػػات واالحتم ػػاالت الت ػػي لالنترن ػػت والت ػػي يمك ػػن اف يػ ػ ودوا بج ػػا
فصولج الدراسية وعال البح [.]2
 6.0دوافع إلدماف االنترنت
إدمػػاف االنترن ػػت يػػو حال ػػة نظريػػة م ػػن االس ػػتدداـ المر ػػي لإلنترن ػػت ال ػ ي ي ػػؤدي إل ػػى

ا طرابات في السلوؾ .ويو ظايرة قد تكوف مهتشػرة تيريبػا لػدى جميػع المجتمعػات فػي العػال
بسبب توفر أجج ة الحاسوب وخدمة االنترنت.
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الهػػاس يػػو انػػى لػػدى مػػدمهي اإلنترنػػت بصػػةة

عامػػة قابليػػة لتكػػوين ارتبػػاط عػػاطةي مػػع أصػػدقا اإلنترنػػت واألنشػػطة التػػي ييومػػوف بجػػا داخػػل

شاشات الحاسوب ،توفر تلك المجتمعات المعتبرة ( )Virtual communitiesوسيلة للجػروب
من الواقع ،وللبح عن طريية لتحيي احتياجات نةسية وعاطةية ير محيية في الواقع.
كما أف مستددـ تلك الدػدمات ييػدر أف يُدبػس اسػمى وسػهى ومجهتػى وشػكلى و ردود فعلػى

أثهػا اسػػتددامى لتلػػك الدػدمات ،وبالتػػالي يسػػت ل بعػ

مسػػتددمي اإلنترنػػت  ،تلػك الميػ ة فػػي

التعبير عن أدؽ أسراري الشدصية ور باتج المدفونة ومشاعري المكبوتة مما يؤدي إلػى تػوي

اليرب واأللةة.
توصل أألطبا الهةسػيين نتيجػة ألبحػاثج إلػى أف إدمػاف اإلنترنػت عمليػة مرحليػة ،حيػ أف

ػتدداما وإسػرافًا السػػتدداـ اإلنترنػتب بسػػبب انبجػػاري
المسػتددمين الجػػدد عػادة يػ األكثػر اسػ ً

بتلك الوسيلة .ث بعد فترة يحدث للمستددـ عملية خيبة أمل من اإلنترنت فيحد إلى حد كبيػر

مػن اسػتددامى لػى ،ويلػي ذلػك عمليػة تػػوازف الشػدص السػتعمالى اإلنترنػت .و يهػاؾ بعػ

الهػػاس

تط ػػوؿ معجػ ػ المرحل ػػة االول ػػى حيػ ػ ال يتدطاي ػػا إال بع ػػد وق ػػت أط ػػوؿ مم ػػا يحت ػػاج إليػ ػى أ ل ػػب
الهاس].[6
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نموذج رق (  )0مدطّ لالستدداـ المر ي لالنترنت
يو

الهموذج ( ) 0التدرج المهطيي من قبل شدص ما فػي اسػتدداـ خدمػة أو الييػاـ

بهشػػاط جديػػد مسػػتددما اإلنترنػػت .مػػن يوصػػةوف بمػػدمهي اإلنترنػػت يبيػػوف تػػابعين فػػي المرحلػػة

االولػى ويػي مرحلػة االنبجػار وال يسػتطيعوف المػرور إلػى المػرحلتين التػاليتين .المسػتددـ الطبيعػي
بعد انبجارو بهشاط معين ،يبدأ في الدخوؿ إلى مرحلة االجتهاب حي يكوف يهاؾ بع

من خيبة

األمل بها ا على ما توقع من اف تيدمى لى ي و الددمػة مػن معطيػات ،ولكػن بممارسػتى لجػا تعػرؼ

علػػى نيػػاط قصػػوريا ومحػػدوديتجا .يهتجػػي المطػػاؼ بالمسػػتددـ الطبيعػػي إلػػى الوصػػوؿ إلػى مرحلػػة
االت اف والتي عهػديا يكػوف قػد حػدد مػاذا يريػد مػن يػ ا الهشػاط ومػا الػ ي يمكػن اف ييدمػى اليػى

فعليى وعلى ي ا فيصل إلى حالة االت اف في االستدداـ دوف إفراط [.]2
 7.0اآلثار السلبية لإلدماف
إشػػكالية إدمػػاف اإلنترنػػت تكمػػن فػػي أف معظ ػ مسػػتددمي اإلنترنػػت ال يعرفػػوف حػػدود أو

خطورة ي و الظايرة ،ومن ث فج عر ة لدطػر اإلدمػاف دوف أف يشػعروا بػ لك.و يحتػاج مػدمن
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اإلنترنت إلى فترات أطوؿ وأطوؿ من االستدداـ ليشبع ر بتى ،كما أف جميػع محاوالتػى لإلقػالع

عن اإلدماف تبو بالةشل ،وكثيراً ما يستددـ مدمن اإلنترنت ي و الوسػيلة ليتجػرب مػن مشػكالتى
الداصة [ . ]2ومن المشاكل ال ي يتعرض لى مدمهوا االنترنت-:

 -0مشػاكل صػحية :يتسػبب اإلدمػاف فػي ا ػطراب نػوـ صػاحبى بسػبب حاجتػى المسػتمرة إلػى
ت ايد وقت استددامى لإلنترنت حي ييضي أ لب المدمهين ساعات الليل كاملة على اإلنترنت،

ويتسبب ذلك في إرياؽ بالغ للمدمن مما يؤثر علػى أدااػى فػي عملػى أو دراسػتى ،كمػا يػؤثر ذلػك
علػى مهاعتػىب ممػا يجعلػى أكثػر قابليػة لإلصػابة بػاألمراض ،كمػا أف قضػا المػدمن سػاعات طويلػة
وإريػ ػػاؽ العيهػ ػػين ،ويجعل ػػى أكثػ ػػر قابلي ػػة لمػ ػػرض

دوف حركػػػة ت ػ ػ كر يػػػؤدي إلػ ػػى الـ الظجػ ػػر

) (carpal tunnel syndromeالهة الرس ي .
 -3مشاكل أسرية :ان ماس المدمن في استدداـ اإلنترنػت وقضػااى اوقػات طويلػة ،يتسػبب فػي
ا ػطراب حياتػى األسػرية حيػ ييضػي المػدمن وقتػا أقػل مػع أسػرتى ،كمػا يجمػل واجباتػى األسػرية

والمه لية ،ولحل تلك المشكلة ييػوـ بعػ

رؤسػا األعمػاؿ بتركيػب أججػ ة مراقبػة علػى شػبكات

الحاسوب في محل عملج ب للتأكد من استدداـ اإلنترنت فيّ في مجاؿ العمل [.]2
 8.0عالج إدماف اإلنترنت
يهاؾ عدة طرؽ لعالج إدماف اإلنترنت مهجا:
 -0طريية العمػل العكسػي  :فػذذا اعتػاد المػري

اسػتدداـ اإلنترنػت طيلػة أيػاـ األسػبوع نطلػب

مهػى االنتظػار حتػى يسػتددمى فػي يػوـ اإلجػازة األسػبوعية ،وإذا كػاف يةػت البريػد اإللكترونػي اوؿ
شي حين يستييظ من الهوـ نطلب مهى أف يهتظر حتػى يةطػر ،ويشػايد أخبػار الصػباح ،وإذا كػاف
المري

يستددـ الحاسوب في حجرة الهوـ نطلب مهى أف يضعى في حجرة المعيشة …ويك ا.

ب -طريية االمتهاع التاـ  :إف إدماف بع
اإلنترنػػت .فػػذذا كػػاف المػػري

المر ى يتعل بمجاؿ محدد من مجاالت اسػتدداـ

مػػدمهًا لحجػػرات الحػػوارات الحيػػة نطلػػب مهػػى االمتهػػاع عػػن تلػػك

تاما في حين نترؾ لى حرية استدداـ الوساال األخرى الموجودة على اإلنترنت.
الوسيلة
ً
امتهاعا ً
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جػ -طريية إعادة توزيع الوقت :نطلب من المري

أف يةكر في األنشطة التي كاف ييوـ بجا قبل

إدمانى لإلنترنتب ليعرؼ ماذا خسر بذدمانى مثل :قرا ة الير ف ،والريا ة ،وقضا الوقت بالهادي

مع األسرة ،واليياـ ب يارات اجتماعية ويك ا ونطلب مهى ايضا أف يعاود ممارسة تلك األنشطة .
د -طريية المعالجة األسرية  :في بع

األحياف تحتػاج األسػرة بأكملجػا إلػى تليػي عػالج أسػري

بسػػبب المشػػاكل األسػػرية التػػي يحػػدثجا إدمػػاف اإلنترنػػت بحي ػ يسػػاعد الطبيػػب األسػػرة علػػى

استعادة الهياش والحػوار فيمػا بيهجػا ولتيتهػع األسػرة بمػدى أيميتجػا فػي إعانػة المػري
إدمانى [.]2
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 .3نتاا االستبياف و المس الميداني
الميدمة

يتض ػػمن اس ػػتمارة االس ػػتبياف الموزع ػػة عل ػػى الطلب ػػة ( 030طال ػػب وطالب ػػى مس ػػتددمي

االنترنت فيّ من مجموع 220طالب ) مجموعة من األسالة بل ت ( )22سؤاال  ،قسػمت
األسالة إلى ثالث اقساـ رايسية:
 -اليس االوؿ من األسالة

طرح في ي ا اليس ( )9أسالة حددت من خاللجا حالة الطالب المستددـ لالنترنػت

يل يو مستددـ عادى أـ مدمن على االنترنت (علما بػاف أسػالة يػ ا اليسػ تػ و ػعجامن قبػل
بػػاحثين سػػابيين فػػي ي ػ ا المجػػاؿ] ،)[9,10واسػػتهت مػػن خػػالؿ إجابػػات الطلبػػة علػػى اسػػتمارة

االستبياف باف نسبة  %73من إجاباتج تتراوح ما بين (نع و أحياناً أو إلى حد ما)  ،وي ا يدؿ
على اف الطلبة من مستددمي االنترنت ي مدمهين أو في طرييج إلى اإلدماف .كمػا مو ػ فػي

مدطّ رق (.)0

120
عدد الطالب المأخوذة كعٌنة

100
80
60
40
20
0
تنفً قضائك اوقات
كبٌرة على االنترنت

فحص صندوقك
البرٌدي ٌومٌا

ٌلومك االخرٌن على تعتقد بانك توصلت فقدان االحساس
الفضل موقع او بالزمن بعد االتصال
كثرة استخدام
باالنترنت
صفحة وتحاول
االنترنت
اعطاء عنوانه
لمعارفك

تستخدم االنترنت
ٌومٌا دون انقطاع

مدطّ ( )0يبين حالة الطالب الستددامى لالنترنت
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 اليس الثاني من األسالةكما مو

من خالؿ األجوبة المستحصلة من الطلبة ألسالة ي ا اليس وال ي يتضمن 02سؤاال

في مدطّ رق ( ) 3يمكن تحديد السبب الرايسي مػن اسػتدداـ الطالػب لالنترنػت

بما يأتي :
 -0ا لب األجوبة تهةي باف يدفج من استدداـ االنترنت يو لألذى أو الجريمة مثل الجاكرز
أو المواقع اإلريابية .

 -3نسبة  %63من المستددمين يجدفوف إلى عيد صداقات والدخوؿ في الحوارات
 -2نسبة %92من المستددمين خدمة االنترنيت يدفج الحصوؿ على معلومات في مجاؿ
تدصصج أو معلومات عامة.

 -2ا لػػب الطػػالب مػػن الػ كور يػػدفج مػػن اسػػتدداـ االنترنػػت يػػو التجػػارة والػػرب السػػريع ،

بعكػػس الطالبػػات فجػػن اليةضػػلن التجػػارة ألنجػػا يػػر مضػػمونى بػػل يةضػػلن العمػػل الميػػداني

بعد التدرج.
 -2نسبة  % 72من العيهػة تشػير إلػى اف عػدـ اسػتيرار الحالػة األمهيػة وقلػة األمػاكن الترفيجيػة
و عف العالقات االجتماعية والملل والػروتين اليػومي أدى إلػى تحةيػ ي علػى البيػا مػدة

أطوؿ على االنترنت.

 -6اعتبػػر نسػػبة  %26مػػن العيهػػة بػػاف اسػػتدداـ االنترنػػت مػػن أحسػػن الحلػػوؿ للجػػروب مػػن
المشاكل الهةسية أو االكتااب.
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120

80
60
40
20

عدد ال طلبة الماخوذة كعٌنة

100

0
وسٌلة لألذى
والجرٌمة

التجارة العالمٌة التسلٌة واأللعاب تستخدم اإلنترنت الحٌاة الروتٌنٌة التواصل وإقامة
الصداقات
كطرٌقة للهروب والملل وضعف
والتسوق
العالقات
من المشكالت
االجتماعٌة

مدطّ ( )3يو

المراسلة من الحصول على
خالل الرسائل المعلومات مهمة
السرٌعة

أسباب استدداـ االنترنت

جػدوؿ رقػ ( ) 0تو ػ اإلحصػػااية نتػاا المسػ الميػداني لطلبػػة المعجػد التيهػي كركػػوؾ (030
طالب 20 ،إناث و 80ذكور).
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جدوؿ رق ( )0يبين سبب استدداـ االنترنت من قبل الطالب
ت
.0
.3
.2
.2
.2
.6
.7
.8
.9
.00

السػؤاؿ
الحصوؿ على المعلومػات مجمػة (سػوا كػاف عامػا أو فػي مجػاؿ

تدصصك)
المراس ػػلة

م ػػن خ ػػالؿ الرس ػػاال الس ػػريعة ف ػػى دق ػػاا (البري ػػد

االلكتروني)
يػػل تبحػ عػػن تجػػارة عبػػر الهػػت لضػػماف حصػػولك علػػى العمػػل
(بعد التدرج)
التواصل وإقامة الصداقات وك لك محادثة اآلخرين
عػػدـ اسػػتيرار االو ػػاع األمهيػػة وقلػػة األمػػاكن الترفيػػة كػػاف حػػاف ا
لبيااك مدة أطوؿ أماـ االنترنت
الحيػػاة الروتيهيػػة والملػػل و ػػعف العالقػػات االجتماعيػػة والبحػ
عن مهة
يػ ػػل تعتبػ ػػرو ح ػ ػ مػ ػػن حيوقػ ػػك وال يجػ ػػب علػ ػػى احػ ػػد الهص ػ ػ

اوالتدخل في حياتك حتى العاالة)

تستددـ اإلنترنػت كطرييػة للجػروب مػن المشػكالت أو تدةيػف
حدة الم اج مثل اإلحساس باليل واالكتااب
التسلية واأللعاب
التجػػارة العالميػػة والتسػػوؽ ،فجهػػاؾ مواقػػع كثيػػرة للبيػػع والشػػرا
أسرع مما لو اشترايا الةرد من داخل بلدو أو وطهى

 .00وسػػيلة لػػألذى والجريمػػة مثػػل الجكػػرز والمواقػػع اإلريابيػػة التػػي
272

نع

إلى
حدما

002
78

كال
6

0

23

72

22

72

22

60

03

02

60

00

26

27

27

20

60

28

73

22

80

02

002

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()3000

المجلد ()08

تموز

العدد ()2

تب المعلومات المتطرفة
.03

يل تةضل إف تستددـ تجارة عبر االنترنت والرب السريع
اـ العمل الميداني

 اليس الثال من األسالةإف الستدداـ االنترنت جوانب ايجابية وجوانب سلبية (كما ذكر في الةيرة االولى مػن

البح )  .ولكن بالهسبة للطالب المكلف بواجبات دراسية ،فةػي حالػة اسػتددامى لالنترنػت مػن
الممكن أف يكوف حاف ا للتطور العلمي ونستطيع اعتبارو مصدرا مجما ونادرا للحصوؿ على كافة

المعلومات العلمية الالزمة لدعمى ومساعدتى في تطوير ذاتى.

لوحظ فػي أجوبػة اسػتمارة االسػتبياف ،مػن خػالؿ طػرح ( )02سػؤاال علػى طلبػة المعجػد

التيهػػي كركػػوؾ بمدتلػػف االختصاصػػات اثػػر الجانػػب السػػلبي علػػيج و كمػػا يلػػي (كمػػا مو ػ
بالتةصيل في مدطّ رق -:))2

 -0نسػػبة  %82اكػػدو علػػى انج ػ يسػػتددموف االنترنػػت ل ػػرض الحصػػوؿ علػػى المعلومػػات
تدصيصية او عامة ،ويةيدوف االخرين بالمعلومات التي حصلوا عليجا.
 -3نسبة  %62من الطلبة اجابوا بػاف اسػتدداـ االنترنػت لةتػرة طويلػة ومتواصػلة يػؤدي إلػى
فيداف التركي بحي يكوف الطالب ير مستعد الستيباؿ اي عل ألنػى صػرؼ طاقػة كبيػرة

وفيد الج الكبير من قدرتى االستيعابية الستيباؿ اي معلومة جديدة ي ا من جانب ومن

جانػػب اخػػر نسػػبة  %28مػػهج اكػػدوا بػػاف االسػػتدداـ المتواصػػل لالنترنػػت يتسػػبب فػػي
تشتت األفكار وخاصة إذا تصة مواقع ير علمية مما يؤدي إلى شرود ذيهي للطالب.

 -2اتة ا لػب اآلرا (بهسػبة  )%78علػى اف اسػتدداـ االنترنػت لمػدة طويلػة قػد يسػبب فػي
مشاكل صحية كضعف الب صر أو ال في الظجر بذ ػافة إلػى فيػداف اللياقػة البدنيػة ،ويػ ا
يؤدي إلى عدـ أدا واجباتى الدراسية بالشكل المطلوب .
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120

80
60
40
20

عدد ال طلبة ال ماخوذة كعٌنة

100

0
عانٌت من مشاكل تشتت األفكار بعد أصبحت تنعزل بعٌدا
عن الناس
صحٌة بسبب استخدام لالنترنت
اإلدمان والجلوس
طوٌال أمام الشاشة
الصغٌرة

مدطّ ( )2يو
يو

تشعر باإلجهاد
وصرف الطاقة

أدى إلى تطورك فً
مجال الدراسة

تفٌد اآلخرٌن
بمعلومات

تحرض األشخاص
على استخدام
االنترنت

تأثير استدداـ االنترنت على الطلبة

جدوؿ رق ( )3اإلحصااية على نتاا األسالة المطروحة على الطلبػة -األسػالة

من فيرة اثر استدداـ االنترنت على الطالب من كل الجوانب الحياتية (الدراسية ،االجتماعية،

الهةسية ،الصحية) -بالتأكيد األسالة أدناو ال يعتبر أسالة كافية وشاملى ولكن يرى الباح بأنجا

أسػػالة مجمػػة ألنجػا ممكػػن بهػػا رأي عليجػػا و أيضػػا مػػن خػػالؿ إيجػػاد حػػل مهاسػػب ل ثػػار السػػلبية
لإلدماف ممكن ت ير مسار حياة مدمن االنترنت إلى حد كبير.
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جدوؿ رق ( )2يبين اثر استدداـ االنترنت على الطالب

ت
.0
.3
.2
.2
.2
.6
.7
.8
.9

السؤاؿ
تحػػرض األشػػداص الميػػربين مهػػك علػػى اسػػتدداـ االنترنػػت
مثلك؟
تةيد اآلخرين عهدما تحصل على معلومات مةيدة؟
اسػػتددامك لالنترنػػت أدى إلػػى تطػػورؾ فػػي مجػػاؿ الدراسػػة
(بمجاؿ تدصصك)؟
تشػ ػػعر باإلججػ ػػاد واف الطاقػ ػػة التػ ػػي صػ ػػرفتجا باالنترنػ ػػت قػ ػػد
أخ ت من قوة التركي في دراستك؟
تش ػػعر بض ػػياع الوق ػػت بس ػػبب التص ػػة العش ػػوااي لله ػػت أو
الدردشة؟
لى تأثير مادي عليك (سلبيا)؟
تؤمن بػاف مػا تحصػل عليػى مػن معلومػات مػن خػالؿ الشػبكة
العهكبونية يي صحيحة و موثوقة؟
حػػدث وأف حاولػػت دوف جػػدوى تباعػػد اوقػػات اسػػتعماؿ
االنترنت؟
أص ػػبحت تهعػ ػ ؿ بعي ػػدا ع ػػن اله ػػاس بس ػػبب الحاس ػػوب

واالنترنت؟

نع

أحياناً

إلى حد
ما

كال

99

08

90

9

73

08

28

20

23

22

32

28

26

26

23

22

63

08

32

27

26

30

29

22

الكػ ب والمراو ػػة وعػػدـ الو ػػوح بدصػػوص كميػػة الوقػػت
.00

المسػػتهة أو بدصػػوص المواقػػع أو األنشػػطة التػػي ييػػوـ بجػػا

30

60

على الحاسوب أو االنترنت؟
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.00
.03
.02

تشعر بتشتت األفكار بعد استددامك لالنترنت؟
تعػ ػػاني مػ ػػن مشػ ػػاكل فػ ػػي عالقاتػ ػػك مػ ػػع أصػ ػػدقااك بسػ ػػبب
استددامك لالنترنت وإيمالك لج ؟

08

26

62

02

08

73

مػػا ي ػػي اآلثػػار الس ػػلبية صػػحيا عاني ػػت مهجػػا بس ػػبب اإلدمػػاف والجل ػػوس طػػويال أم ػػاـ الشاش ػػة
الص يرة؟

عف البصر

28

ال في الةيرات

08

انع ػ ػ ػػداـ اللياق ػ ػ ػػة
البدنية

37

ل يؤثر

37

 .2االستهتاجات
استهت الباح من خالؿ المس الميداني لطلبة المعجد التيهي كركوؾ مايلي:
 -0استدداـ االنترنت أصبحت وسيلة ترفيجية أكثر مما يكوف تثييةية وتعليمية
 -3كثػػرة اسػػتدداـ االنترنػػت يػػؤدي إلػػى فيػػداف الصػػحة تػػدريجيا ،سػػوا كػػاف الصػػحة البدنيػػة أو
صحة العين في وقت مبكر.
 -2الهسبة كبيرة من اآلرا أشاروا إلى إف الملػل والػروتين وقلػة وسػاال الترفيجيػة أو الجادفػة أدى
بج إلى استدداـ االنترنت لمدة طويلة لعدـ وجود البديل المهاسب.
-2التوصيات
من خالؿ االستهتاجات (االنةة ذكرا) يوصى بالتوصيات التالية التي يعتيد الباح بانجا

تةيد فػي تحةيػ الطالػب السػتدداـ االمثػل او علػى االقػل االسػتدداـ الصػحي لالنترنيػت وعػدـ
الوصوؿ الى حالة االدماف:
 -0يوصى في المستيبل اخ عيهات اكبر (عيهة من طلبى المعجد التيهي كركوؾ وعيهػة مػن طلبػة

كليات كركوؾ )وعمل ميارنة وتدقي ودراسة تأثير الظروؼ المحيطة بالطالب بشكل أكثر
تةصيال والوقوؼ الجدي على الدوافع الحييية من استدداـ الطالب لالنترنت.
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 -3يوصػػى بتوعيػػة الطلبػػة (مػػن خػػالؿ إليػػا حليػػات دراسػػية أو نػػدوات طالبيػػة موسػػعة) مػػن قبػػل
اطبا مدتصػين بضػرورة تعلػ الطرييػة المثلػى لكيةيػة التعامػل مػع الشاشػة والجلػوس أمػاـ

الحاس ػػوب للحة ػػاظ عل ػػى ص ػػحتج وتهب ػػيجج بمض ػػار الص ػػحي ف ػػي حال ػػة االدم ػػاف عل ػػى
االنترنيت.
 -2يوصػػى ايضػػا بتػػوعيتج مػن قبػػل المدرسػػين بأيميػػة االنترنػػت علميػػا وثيافيػػا واجتماعيػػا وطػػرح
الجوانب االيجابية والسلبية ،والوقوؼ والتأكيد على الجوانب االيجابية مهجا.
 -2يوصػػى بااليتمػػاـ بهػػوادي ريا ػػية فػػي الجامعػػات والمعايػػد وتحةي ػ الطلبػػة بأيميػػة الريا ػػة،

وإقامة بطوالت بين المعايد والجامعات بشكل مكثف لتصريف وتوزيع طاقة الشباب على
مجػػاالت الحيػػاة المدتلةػػة ولتوثي ػ اواصػػر الصػػداقة بػػين الشػػباب بشػػكل حيييػػي ولػػيس

ويمي من خالؿ عالقات عابرة عبر االنترنت.
-2يوصى ايضا باقامة سةرات علمية وترفيجية الى اماكن علمية وسياحية ،واقامة سةرات سياحية
للطلبػػة االوااػػل علػػى معايػػد والكليػػات خػػارج اليطػػر ليكػػوف حػػاف ا لتطػػوير الطالػػب علميػػا
وتصريف طاقتى ووقتى باتجاو الصحي وليس اماـ شاشات الحاسوب واالنترنت.
 -2المصادر

] [1الم ب ػػوف ،حسػػين م ػػيالد ،موس ػػى ،موس ػػى محم ػػد ،عك ػػي ،عب ػػد الي ػػادر الص ػػادؽ .ش ػػبكات
الحاسوب وتطبيياتجا ،مهشورات الثانوية الةهية ،طرابلس-ليبيا.3007 ،
] [2عيسػػػوي ،عبػ ػػد الػ ػػرحمن .س ػػيكولوجية اإلدمػ ػػاف و عالجػ ػػى ،دار الهجض ػػة العربيػ ػػة ،بيػ ػػروت
.0992،

[ ]2بن صير ،نادر .االسػتدداـ السػلبي وااليجػابي لالنترنػت  ،بحػ علمػي ،جامعػة اإلمػاـ بػن
سعود اإلسالمية كلية العلوـ االجتماعية ،سعوديا.3008 ،
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[ ]2سػػال ،محمػػد محمػػد  .اثػػر االنترنػػت علػػى التعلػػي وتعل ػ الي ػرا ة والكتابػػة فػػي الةص ػػوؿ
الدراسيية المدتلةة  ،كلية التربية –جامعة قهاة سويس.3003 ،
[ ]2طباخ ػ ػ ػػى ،لم ػ ػ ػػى .إدمانج ػ ػ ػػا يص ػ ػ ػػيب مدتل ػ ػ ػػف الةا ػ ػ ػػات العمري ػ ػ ػػة والرقع ػ ػ ػػة خػ ػ ػ ػ ة ف ػ ػ ػػي
االتسػػاع...اإلنترنت عػػال ويمػػي بػػديل مػػع ثػػار سػػلبية  ،مجلػػة الػػوطن االلكترونيػػة ،السػػوريا،

.3000
][6

http://www.e7s.net/t33751.html

][7

] [8حوامػػدة  ،محمػػد .االردف 0.2 :مليػػوف مسػػتددـ انترنػػت  ،جريػػدة الكترونيػػة (أحػػداث
األردف) ،العدد.3000 ،20
http://jordanevents.blogspot.com/2009/09/51.html

] [9م رب ػ ػػي ،محم ػ ػػد ،معلوم ػ ػػات ع ػ ػػن إدم ػ ػػاف اإلنترن ػ ػػت تةي ػ ػػد يػ ػ ػ ا الجي ػ ػػل بش ػ ػػكل كبي ػ ػػر ،
مجلة.3006 ، Internet Shoppe،
][10

http://www.kutub.info/library/book/3365

http://saidbakr.blogspot.com/2009/12/1.html
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Abstract
The researcher used the survey method Social Council as a
core curriculum used in the surveys, the researcher using the tool in
the study of a questionnaire describing the use of the Internet by
students. There were put’s) 25) questions to reveal the vision of
students for the various uses of the Internet. Moreover, see if those
uses have an impact on the level of academic and economic
situation, or the type and place of residence. The questionnaire was
applied on the students of the institute technical Kirkuk, governorate
of Kirkuk (school year 2010-2009), and numbered (120) male and
female users of the Internet, they are different disciplines and they
represent a sample of the study.
Statistics have shown a result that a large proportion of
students in Administrative Department (Marketing and Accounting)
are using the Internet and the computer, and the students of
Technology Departments (i.e. Surving, Industry, and Electricity),
the rate of use of the Internet was mild compared to students with
jurisdiction.
Key words: Internet addiction, the impact of Internet addiction,
addiction university student on the Internet.

280

