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في ضوء نظرية دراسة ميدانية  طالبات جامعة بغدادلدى  تأثير التعرض لإلنترنت
 الفجوة المعرفية

 محمد حسن العامريم.د       الفيصلمويت عبد االمير  أ.م. د
 كلية االعالم  -بغدادجامعة     كلية االعالم  -جامعة بغداد

 المقـدمة : 
يعد اإلنترنيت من الوسائل الحديثة ، واليختلف اثناان للام ماا يةمياة ال ان ة مان توانا  ت نياة و 
ت نولوتيااة لن اار المعلومااات واساات نالاا وخ ناااا، ار اناااا ا ااار وساايلة معلوماتيااة ت الليااة،  اارال  

والتاااااا يتساااااانإل التميااااا  ل سااااات اد  مااااان  فانااااااا مااااان الوساااااائل اإللألمياااااة الرائتاااااة واي ثااااار نماااااوا
م اياةا،ول در  ةره الوسيلة للم الوصول الم تمي  ن اع ايرض، فمن الطنيعا ان ت دةار مواعا  
 (1)ال ن ة من  يارات التماور وخصوصا وان لدد مساتخدما  ان ة االنترنيات فاا ت اياد مساتمر 

للمستخدمين فانا  االتصال اللحظا الار  أتاحت  ن ة اإلنترنت أ ثر من مستوى اتصالا  حيث
يوتد فيه المرسل والمتل ا ن  ل مت امن  ما يحدث فاا رارف المحادثاة الت اللياة ويوفرةارا الانمط 

وةنااا  االتصااال ماان فاارد ولاام فاارد ول اان  اتصااال فاارد نمتمولااة أو فاارد ن اارد تخاار ن اا ل متاا امن
لاام اتصااال فاارد نتمالااة أو تمالااة ن اا ل رياار متاا امن ماان خااألل النريااد اإلل ترونااا ناإل ااافة و

نتمالاااة ن ااا ل ريااار متااا امن أي اااا  مااان خاااألل تمالاااات ايخناااار وال اااوائ  النريدياااة،  ماااا أتاحااات 
اإلنترناااات من اااارا تدياااادا  لوسااااائل اإللااااأل  الت ليديااااة مثاااال الصااااحف والمتااااألت ومحطااااات الراديااااو 

اي ثاار ماان رلاا  أن و  والتلي  يااون لت ااد  م ااموناا ماان خااألل مواععاااا وصاا حاتاا للاام ال اان ة ،
وم انياااة الن ااار والوصاااول ولااام المساااتخدمين صاااارت ميساااور  ي  فااارد لدياااه معرفاااة نسااايطة نل اااة 
الن راإلل ترونا وتت ايد يوما  نعد يو  أةمية اإلنترنات ودوره  وسايلة اتصاال تمتلا  مان اإلم انياات 

أداء ووظاائف وسااائل والتاثثير ماا أثاار تادال   نياارا  حاول ماا يم ان أن تحدثاه ماان ت ييار فاا  ا ل و 
 (2)االتصال الت ليدية 

ولعاال أةاا  مااا يمياا  اإلنترناات  وساايلة اتصااال ةااو االختياريااة المطل ااة التااا تتيحاااا لتماورةااا ماان 
ملياااار  9، ولااام أ ثااار مااان 2202المواعااا  الموتاااود  لليااااا والااارين تتااااو  لاااددة  فاااا لاااا    وار

  ماااا  تاااارليل الصااااعونات الت نيااااة مسااااتخد  للاااام المسااااتوى العااااالما وماااان المتوعاااا  أن ي يااااد لااااددة
ل ااد رياارت  ان ة اإلنترناات الطاارإل التاام يتل اام ناااا التماااور ، واالةتماا  نالننيااة التحتيااة الت نولوتيااة

المعلومااات وايخنااار ور أناااا تمااد نااروانط ال ناائيااة للعديااد ماان مواعاا  ايخنااار والتساالية، ممااا تعاال 
سات ناء لناه وال يساتثنم مان ةارا ايط اال أو اإلنترنت لنصرا أساسيا فا حيا  الناا  ال يم ان اال

تاحتااااه وساااااولة الوصااااول وليااااه فاااام الماااادار   ال ااانا ، ورلاااا  نساااان  وحاطتااااه ننااااا طااااول الوعاااات واى
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والم تنات والمنا ل وم اةم اإلنترنت، وينظر الناحثون ولم  ن ة اإلنترنت نحررويروناا سألحا را 
نااه فاام الوعاات ن سااه عااد يعر اانا لم ااامين حاادين عااد يمااد ن اارم التعلااي  والتساالية والمعلومااات، ول 

ساايئة مثاال العنااف واإلناحيااة ويعر اانا للع لااة، ناال ون ةنااا  أةتمامااا مت اياادا  ماان المعلمااين وللماااء 
الاااان   وا ناااااء نالتااااثثيرات الساااالنية السااااتخدا  اإلنترناااات للاااام المعرفااااة االتتماليااااة مثاااال ألااااراض 

الواعااا  والخيااال وتثثيراتااااا للااام الاوياااة  اسااتخدا  ال ااان ة المر ااام ولااد  ال ااادر  للااام التميياا  ناااين
  (3)والتطور االتتمالم والن سم والتحصيل الدراسم المنخ ض والسلو  الم اد اتتماليا

 ف وار اإلنترنت ة  الرين ي ومون ناختيار نولية المواد التا يتعر ون لاا من ترفيه وتسلية 
عاد مساتخد  اإلنترنات ي ارأ معلوماات وتث ياف وماواد فيلمياة وصاور متحر اة واىلألناات تتارياة ولا  ي

ف ط نل ي اتر  فاا صانعاا وعيادتااا  ماا يتاير اإلنترنات التعارف للام حتا  التمااةير التاا تا ور 
المواعااا  وأوعاااات ال ياااار  والت صااايألت المختل اااة للتمااااةير النولياااة، فااااو نااارل  يرصاااد اساااتخدامات 

ال خصاااااا واالتصاااااال  المتل اااااا والتعااااارف للااااام رتااااا  الصااااادى ويتمااااا  اإلنترنااااات ناااااين االتصاااااال
التماةير  فاا وسايلة واحاد  حياث يتاير لعادد مان مساتخدما اإلنترنات نتناادل الرساائل فيماا نيانا  
وتعاد الت الليااة ماان أةا  الخاادمات التااا ي اادماا اإلنترنات فاااو وساايط لألتصاال الت اااللا ماان خااألل 

ختنااااااارات المتاحااااااة النريااااااد اإلل ترونااااااا والمنتااااااديات اإلل ترونيااااااة ومواعاااااا  الدرد ااااااة وايلعااااااا  واال
وعاد ساالد اإلنترنات للام اماتأل  ال ادر  للام الن ار وتصامي   (4)والمتمولات الن ا اة والمادونات 

المواع  والص حات ال خصية واالتصال نثدوات النحث الموتود  للم ال ان ة وتطويا  النصاوم 
والصااااور ماااان خااااألل ت نولوتيااااا الرعميااااة وأصاااانر لاااارل  فااااا م اااادور ال اااارد أن يسااااتمر فااااا ورسااااال 

مر الن ااط االتصاالا لل ارد فائ اا ن اض النظار المعلومات وتل ياا أينما رة  وحيثماا حال، أ  يسات
لن الحي  الم اانا فثصانر لادى اإلنساان ال ادر  للام تخا ين ماا ي ااء مان معلوماات ن ا ل رعماا 
ايمااار الااار  يثيااار العدياااد مااان التساااالالت حاااول تاااثثير ت نولوتياااا االتصاااال للااام التمثيااال المعرفاااا 

حيااث أن ةناا  أ ثاار مان خمسااة مأليااين  للمعلوماات  وماا  ةارا االنت ااار الساري  ل اان ة اإلنترنات،
موعاا  تتناااف  للاام تاار  المتاارددين للاام اإلنترنااات  وناارر  ماان أن اإلنترناات ن ااث نااادف وتاحاااة 
المعلومات للتمي  وال أننا ا ن ننت ل من مرحلاة المعلوماات للتميا  ولام مرحلاة معلوماات خاصاة 

ن خدماااة مميااا   للمساااتخد  تناسااا  احتياتاااات  ااال مساااتخد ، فنتاااا  المواعااا  مااارتنط نماااا ت دماااه مااا
عناااال ألاااداد  نيااار  مااان  وتترناااه ولااام التاااردد الااادائ  لليااااا، وظااااور ماااا يسااامم نم ااااةا اإلنترنااات واى
ال اااانات للااام الااادخول ولااام  ااان ة المعلوماااات ساااواء للتسااالية والترفياااه مااان خاااألل نااارام  ال ااانا  

م لماال أو الدرد ااة أو للنحااث العلمااا لاان المعلومااات والتث يااف أو النحااث لاان وظااائف أو فاار 
 (5)التسويإل 
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 اإلطار النظري للدراسة :
  : Knowledge Gap Modelفكرة نظرية فجوة المعرفة

ساد االلت اد ل تار  طويلاة ن عالياة وساائل اإللاأل  ال نيار  فاا ن ال المعلوماات ولام التمااور وال أن 
ت ةاره نعض الدراسات التا أتريت فا ايرنعينيات نادأت ت ا   فاا صاحة ةارا االلت ااد، وظاار 

النظريااة نعااد رصااد نتااائ  نحااوث لديااد  أ ااارت ولاام أن عطالااات التماااور المختل ااة تحظاام ن اادر 
متااوا ن فاام الحصااول للاام المعلومااات المتدف ااة ماان وسااائل االتصااال الحديثة وعااد وأ اادت نتااائ  
نعاض النحاوث ايمنري ياة أن ال ئاات المختل اة فاا المتتما  ت تسا  المعلوماات نمعادالت مختل ااة، 

لاا  تعاا   م اااو  االنت ااار المت ااافت للمعلومااات فااا المتتماا  ، ويم اان لوسااائل اإللااأل  أن  ل ناااا
تااا ود الناااا  نالمعلوماااات التاااا يحتاتونااااا والوصاااول ولااام الناااا  الااارين يصاااع  الوصاااول ولااايا  
نالوسااائل ايخاارى ماان ساا ان الماادن أو ال اارى ماان مختلااف الطن ااات االتتماليااة، ولعاال رلاا   ااان 

نظرياة المعرفاة، التاا ت او  للام أساا  وتاود فتاو  معرفياة ناين فئاات التمااور نداية ظااور ف ار  
 (6(المختل ة حول ال  ايا المختل ة ناختألف العديد من المت يرات

 
 الفرض الرئيسي لنظرية فجوة المعرفة

، وي اير ال ارض ولام  صاي  فارض نظرياة فتاو  المعرفاة ننااء للام نتاائ  أنحااث مختل اة ومتعادد 
، ولاام أن    0992المعرفيااة للاام النحااو الاار  وصاا ه  اال ماان تت اانر ودونااو وأولااين لااا  ال تااو  

 ياد  تدفإل المعلومات من خاألل وساائل اإللاأل  ولام النظاا  االتتماالا، فاان عطالاات التمااور 
روى المسااتوى االتتمااالا االعتصاااد  المرت اا  يميلااون ولاام ا تسااا  ةااره المعلومااات نمعاادل أساارع 

ور ايعل فا المستو  االتتمالا االعتصااد  لااره المعلوماات ، ومان ثا  فاان من عطالات التما
 Tichenor تت نر و مألئاه )ويل د (9) "ال تو  فا المعرفة تتته نحو ال ياد  ندال  من االنخ اض

et, al  ) أن ال ئات رات المستو  االتتمالا االعتصاد  المنخ ض ال تظل ف ير  فاا المعلوماات
ول نااااا ت تسااا  معلوماااات أعااال نسااانيا  مااان ال ئاااات ايللااام فاااا المساااتو  االتتماااالا نوتاااه لاااا  ، 
، ونااارل  ت اااو  فاااروض نظرياااة فتاااو  المعرفاااة للااام أساااا  أن العوامااال االتتمالياااة (8)االعتصااااد 

واالعتصادية ةا المحدد الرئيسا لماد  ا تساا  التمااور للمعرفاة والمعلوماات وايخناار وال ائون 
  المعرفة ن و  فا متال االةتمامات العاماة وايخناار العلمياة نينماا ي اعف ، فتظار فتو (9)العامة

وتودةااااا فااااا المتاااااالت رات الطنيعااااة الخاصااااة فااااا المتتماااا  مثاااال أخنااااار الريا ااااة ، وأسااااعار 
 (02)السوإل ويرى تي نور و مألءه ةنا  خمسة أسنا  إلم انية حدوث ال تو  المعرفية وةم

 طن ات ورالنا  ما ي ون ةنا  تناين فا التعلي  تناين الماارات االتصالية نين ال -
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تناااين عاادر المعلومااات المخت نااة أو مااا يساامم نالخل يااة المعرفيااة السااان ة والطن ااات ايللاام رنمااا  -
ت اون عاد ا تسانت المعرفاة حااول مو اولات ماا خاألل مراحاال التعلاي  أو التعارض الساانإل لوسااائل 

 اإللأل  

ايللاااام ونالتااااالا تتاااادة  ي ااااار ون رياااارة  مماااان  ةميااااة التواصاااال االتتمااااالا لاااادى الطن ااااات -
يتعر ااون ولاام مو ااولات ال االون العامااة أو ايخنااار العلميااة وياادخلون فااا مناع ااات ماا  ال ياار 

 حول مثل ةره المو ولات 

تااثثير تليااة التعاارض االنت ااائا و اارل  االةتمااا  والتاار ر، ف ااد ال يوتااد فعااأل لاادى الطن ااات ايعاال  -
ة وايخنار العلمية تت إل م  عيما  واتتاةااتا  ورنماا ال ياتماون فعاأل معلومات حول ال لون العام

 نمعلومات معينة 

طنيعااة نظااا  وسااائل اإللااأل  ن سااه والاار  نألحااظ اتتاةااه أ ثاار ولاام الطن ااات ايللاام  مااا أن  -
ال ثير من مو ولات ال ئون العامة والعلو  تظار فا الوسائل المطنولة وةره تناس  اةتمامات 

  ات ايللم وتعرض الطن

وعااد أدى النمااو المت ايااد للمعرفااة ومااا ت ر ااه الممارسااات الديم راطيااة وحااإل اإلنسااان فااا المعرفااة 
م انيات التواصل م  المتتم  المحلام والعاال  الخاارتا ولام لاد  التاوا ن فاا المعرفاة الم تسانة  واى

تااثثير لوسااائل  نااين ايفااراد والتمالااات حااول نعااض المعلومااات وايف ااار وياارى الناااحثين أن ةنااا 
 اإللأل  فا  ياد  التناين أو وتود ةره ال تو  المعرفية نين ايفراد فا مختلف ال ئات االتتمالية 

  (00)وعد حدد الناحثون طري تين مختل تين الختنار فرض ال تو  المعرفية وةما:
 
 Over Time : ـ على المدى الطويل1

الم تسنة من المو ولات الم تسنة من المو ولات أ  للم فترات  منية مت اوتة ، فالمعلومات 
التا يت  ن رةا أو ورالتاا سوف يحدث نمعدل أسرع لدى عطالات التماور ايللم فا المساتو  
االتتمااااااالا االعتصاااااااد  ، وأنطااااااث لااااااد  عطالااااااات التماااااااور ايعاااااال فااااااا المسااااااتو  االتتمااااااالا 

 .االعتصاد 
 

  At a given point in Time ـ في فترة محددة 2
وفم ةره الحالة توتد لألعة ارتناطياة طردياة ناين المساتوى االتتماالا االعتصااد  لوفاراد وحتا  
المعلومات الم تسنة نالنسنة للمو ولات اي ثر  ايولا  فاا وساائل اإللاأل  التاا ت طاا حادثا  أو 

وت ياااد ال تاااو  المعرفياااة ناااين أفاااراد التمااااور ن عااال لوامااال أخااار  ت ااامل )المااااارات .ع اااية معيناااة
االتصااالية والخل يااة المعرفيااة والتواصاال االتتمااالا واالنت اااء( ونم اادار التاادفإل الوافااد ماان وساااائل 
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وعااد  تت اانر و مااألله فااا نحااوثا  ايدلااة للاام صااألحية اسااتخدا   اال ماان الطااري تين  اإللااأل  
الختناار فارض ال تاو  المعرفياة، ف اا دراسااتا  يرنعاة اعترالاات تمات نواساطة مرا ا  عياا  الاارأ  

لل  اف لان عناول التمااور لأللت ااد ناثن  0964، 49، 49، 99لعا  فاا أمري اا خاألل سانوات ا
ال ارد يم ان أن يصاال ولام ال ماار وتوععااتا  المساات نلية، وفاا دراسااة نتاائ  ةااره االعترالاات ايرنعااة 
ت الحظوا ت ايد ال تو  نين المستويات التعليمية  ما الحظوا عنول المساتويات ايللام لااره التوععاا

 (02)لن المستويات التعليمية ايعل
 اسباب ظهور النظرية:

نتيتة االةتمامات العامة مثل ال لون العامة وايخنار العلمية نينما تظار ةاره ال تاو  ن ا ل أعال 
فااا متاااالت محاادود  رات العألعااة ناالةتمامااات الخاصااة مثاال الريا ااة أو رلايااة الحاادائإل حيااث 

يات ةااااااره االةتمامااااااات فتاااااانع   للاااااام تعر ااااااا  لاااااااره يختلااااااف النااااااا  فيمااااااا نياااااانا  فااااااا مسااااااتو 
ويم ااان ال اااول أن نماااورا ال تاااو  المعرفياااة مااان خاااألل تحدياااد اينمااااط الساااان ة مااان (01)المعلوماااات 

الخصااائم نالتنارةااا مت ياارات سااننية مساات لة تاالثر نالتااالا فااا درتااة تح يااإل ايةااداف وا تسااا  
 ال ي  نالتنارةا مت يرات تانعة  

نثنه فا حالة وتاود تنااين فاا ال ادرات االتصاالية ناين مختلاف التمالاات فاناه  ونرل  يم ن ال ول
وةو ما ينطناإل للام  ينت  لنه نالتالا تناين منتظ  فا تح يإل ايةداف وال ي  الخاصة نالتمالة 

وساايلة اإلنترناات التااا تتااير ةاارا التناااين ماان خااألل ا تسااا  المعلومااات نمعاادل سااري  نااين ايللاام 
تعليما ومن ةرا المنطلإل فانه م  انت ار اإلنترنات تميال ال تاو  المعرفياة ولام أن  تعليما لن ايعل

ت يإل نين ال ئات المختل ة والتا تصنر أ ثر معرفة نالمعلومات التديد  حول ال  ايا التاا  اان 
وعااد ا ااارت ارلاا  الدراسااات االتننيااة الحديثااة، أن ا ت اااف ال تااو  المعرفيااة يعتناار  ياات  تتاةلاااا،

 ايولاام فااا ت يااي  دور وسااائل اإللااأل  فااا الاانظ  االتتماليااة للاام المسااتويات المختل ااة  الخطااو 
ويم اان سااد ال تاااو  نماارور الوعااات نااين ال ئاااات المتمياا   مااان أصااحا  ال ااادرات االتصااالية وال ئاااات 
ايخااااارى ايعااااال تميااااا ا وةاااااو ماااااا يسااااامم نالتاااااثثير الحاااااد   وتميااااال الوساااااائل الحديثاااااة فاااااا ارلااااا  

ت( ولاام توسااي  ال تااو  المعرفيااة حيااث يعتمااد اسااتخداماا للاام اةتمامااات ايفااراد الدراسااات) اإلنترن
ونااين ) ااولت ( مخاااوف  ودوافعااا  وخنااراتا  السااان ة وت ااون متاحااة لوللاام تعليمااا وايللاام مر اا ا  

الاانعض ماان أن وسااائل االتصااال الحديثااة سااوف تاادل  وتااود ةااره ال تااو  نظاارا  الرتناااط اإلنترناات 
فا أو ر صورةا ونالتنارةا ةا المي   الح ي ة التا تولدت لن ن اث  وظااور نخاصية الت اللية 

اإلنترناات  وساايلة اتصالااا ،وي ااير ولاام أن ةااره المخاااوف عااد ت ااون لاااا منرراتاااا، ول نااه ماان ناحيااة 
أخاارى ي ااير ولاام أن وسااائل االتصااال فااا معاارض تنافساااا ماا  ةاارا الوافااد التديااد مااا تاا ال تعماال 

نمااا يتعاال مناااا لنصاارا  مامااا فااا تث يااد م اااةي  التاارانط ن افااة مسااتوياته، نصااور  تتساا  نال  اااء  و 
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ولتح يإل التوا ن النا ت لما أحدثه اإلنترنت من ورنا  لنعض ايدوار، والر  يت  ل تماوره مان 
نخنة المتعلمين نصور  خاصة، ولارا فان للم وسائل االتصال أن تظل تتته للتميا  وأن تنت ار 

 (09 )لل م  التماورلن ساا أسالي  للت ا
ويرة  نعض الناحثين ولم أن اإلنترنت من الوسائل التا ستعمل للام توساي  فتاو  المعرفاة ناين 
ايفاااراد والمتتمعاااات ينااااا وسااايلة تتاااوافر لوفاااراد ايللااام تعليماااا  وأللااام فاااا المساااتوى االتتماااالا 
واالعتصاااااد ، فااااا حااااين ياااارة  الاااانعض ا خاااار ولاااام أن ظاااااور اإلنترناااات ماااان  ااااثنه أن يعمااااإل 

 (04)التصال وي يد من سرلة انت ار المعلومات نين ايفراد  ديم راطية ا
 مااا يعتناار الاانعض ع ااية ال تااو  المعرفيااة ماان ال  ااايا التااا تثااار ماا  ظاااور  اال وساايلة اتصااالية 
تديد ، فانا  تيار من المليدين للوسيلة ومداف  لناا نالتناار أن فاا وتودةاا حاأل  ل ال الم اا ل 

وأناا ست لل مان ال تاوات التاا خل تااا الوساائل الساان ة  وتياار تخار ولألتا  ل ل السلنيات ال ائمة 
معاااارض يااارى أنااااا سااات يد الم ااا ألت وستوسااا  مااان حتااا  ال تاااوات المعرفياااة الموتاااود  نااادال  مااان 
ت ي اا وستخلإل م  ألت أخرى مرتنطاة نااا ويساتمر التادل حتام تظاار وسايلة تدياد  تسات ط  

 (06)االةتما  وتتر  االنتناه  
ا  ت ير نتائ  الدراسات فا متال تطنيإل نظرية ال تو  المعرفية ولام أن  ال ال ئاات فاا ون  ل ل

 (09)المتتم  سيصنحون أ ثر معرفة نالمو ولات وال  ايا لندما يتح إل ا تا:

 ت ايد المعلومات رات العألعة من خألل  ياد  التناين االتتمالا فا ا راء حولاا  -
 ا  فا اعترا  أ ثر ولم المعلومات  ياد  الت طية اإلخنارية سوف تس -
ويرى ثنمرا و مألءه وم انية سد ال تو  نمرور الوعت نين ال ئات المتمي   من أصحا  ال درات  -

 االتصالية وال ئات ايخرى ايعل تمي ا  
وتميل وسيلة اإلنترنت ولم توسي  ال تو  المعرفية حيث يعتماد اساتخداماا للام اةتماماات ايفاراد، 

وخناااااراتا  الساااااان ة ناإل اااااافة ولااااام أن نعاااااض الوساااااائل ت اااااون متاحاااااة لوللااااام تعليماااااا  ودوافعاااااا  
 والتمالات ايللم فم المر  

 
 :المستويات التطبيقية لنظرية فجوة المعرفة

 (08)عا  الناحثون نتصنيف دراسات فتو  المعرفة ولم مستويين رئيسيين ةما
 Micro individual level المستو  ال رد  ال يإل  -1

وير   ةرا المستوى للم أةمية ا تسا  اي خام للمعلومات من وسائل اإللأل  طن اا  للمساتوى 
االتتماااالا واالعتصااااد  لاااالالء اي اااخام، ناإل اااافة ولااام وتاااود مت يااارات أخااارى مثااال مااااارات 

 .االتصال ومستويات االةتما  وال درات المعرفية
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 Macro social level :المستو  االتتمالا اي مل -2
ر  ير   للم لملية السيطر  للم المعلومات وتو يعاا ووسائل االتصال المتاحة ولألعاة رلا  وال

نطنيعاااة الننااااء المتتمعاااا ، وةناااا  مت يااارات متتمعياااة تااالثر للااام مساااتو  المتتمااا    ااال، مثااال 
مسااااتو  الصااااراع االتتمااااالا والتعدديااااة المتتمعيااااة والساااايطر  للاااام المعلومااااات فااااا الملسسااااات 

وعد أتريت نحوث لديد  للام المساتويين ال ارد  والمتتمعاا الختناار معادالت .اإللألمية وريرةا
النمو المعرفا ومستويات المعرفة  مت يرات تانعاة ، ور ا ت نحاوث المساتو  ال ارد  للام التعلاي  
 مت ياار رئيسااا للمسااتو  االتتمااالا االعتصاااد  نالتناااره ياالثر للاام معاادالت ا تسااا  المعرفااة ، 

لومات وتر رةا ، واستخدا  الخنرات والمعارف المخت نة نالارا ر  ، فاا حاين ويسالد للم فا  المع
ر اااا ت نحااااوث المسااااتو  االتتمااااالا للاااام لمليااااة الساااايطر  للاااام المعلومااااات ولألعاتاااااا نالنظااااا  
 االتتمالا وأسالي  تدفإل المعلومات للم مستو  المتتم  فتو  المعرفاة والحاد ايعصام للتاثثير

Knowledge Gap & Ceiling Effects   توصال نعاض النااحثين ولام اخاتألف حتا  ال تاو
المعرفية فا المتاالت المختل ة ، حياث ال تتاد فتاو  معرفياة واحاد  ، ول ان توتاد فتاوات معرفياة 
 ثير  رير مت اناة ، ويل د الناحثون أن فتو  المعلومات أو فتاو  المعرفاة التاا تتصال نالسياساة 

نالن  ااات المت ايااد  والت اااليف الناةظااة التااا تن ااإل للاام العالميااة ةااا أوساا  ماان تلاا  التااا تتصاال 
  (09)ايطعمة ال رائية ، ومن ث  فان ال توات المختل ة تمر وتعنر خألل المتتم  نث  ال مختل ة

وأ دت نتائ  نعض الدراسات أن ال توات المعرفياة ت ايإل أو تتسا  ما  مارور ال ماان نياان ايفااراد 
                 االتتماالا االعتصااد  ، وأطلاإل ما ويال وونداةاالايللاام وايعال فاا المساتو  

(D. Mcquoil & S. windahl)  مصاطلر الحاد ايعصام للتاثثير (Ceiling Effects)   ويات
التوصااال ولاااام ةااارا الحااااد ايعصااام لناااادما يصااانر ايفااااراد رو  المساااتو  االتتمااااالا االعتصاااااد  

نماارور الوعاات رياار عااادرين للاام الحصااول للاام  المرت اا  واي ثاار م اادر  للاام ا تسااا  المعرفااة ،
الم يد مان المعلوماات المتدف اة مان وساائل اإللاأل  أ  فاا حالاة ت ان  معرفاا ، فاا حاين يساتمر 
ايفااراد ايعاال فااا المسااتو  االتتمااالا االعتصاااد  فااا الحصااول للاام المعلومااات حتاام يم اانا  

 (22)ى ال منا الطويل اللحاإل نايفراد ايللم وتتألش ال تو  المعرفية للم المد
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها :
فااا  ااوء اإلطااار النظاار  للدراسااة الاار  تاا  لر ااه يم اان نلااور  م اا لة الدراسااة فااا وطااار دراسااة 
نظريااة ال تااو  المعرفيااة ويم اان تحديااد الم اا لة النحثيااة فااا التعاارف للاام أثاار التعاارض ل نترناات 

عياااات، ناااين مااان يمل اااون الم ااادر  االتصاااالية للااام وحاااداث ال تاااو  المعرفياااة لااادى الطالناااات التام
 واالعتصادية ونين من ال يمل ون ةره الم در  ودراسة العوامل التا تسالد للم تألفا ةره ال تو  
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وترت  أةمية ةره الدراسة ولم تطرعاا لمو وع ةا  فا متال الدراسات اإللألمية ومحاولة التث د 
ماان صاااحة نظريااة ال تاااو  المعرفيااة ناااين ماان يملااا  الم ومااات ومااان ال يمل اااا  وتطاااوير ال اااروض 

 واختنار العألعات نين المت يرات المختل ة  
 

 أهداف الدراسة :
 اف يم ن تحديدةا للم النحو ا تا:تسعم الدراسة ولم تح يإل لد  أةد

 تحديد العألعة نين التعرض ل نترنت ونين ال تو  المعرفية لدى الطالنات  -
التعااارف للااام حتااا  ال تاااو  المعرفياااة ناااين الطالناااات الااارين يتعر ااان ل نترنااات وناااين مااان ال  -

 يتعر ن  
للاام حتاا  ال تااو  التعاارف للاام تااثثير الظااروف النيئيااة واالتتماليااة و االعتصااادية والتعليميااة  -

 المعرفية للطالنات  
 

 فروض الدراسة :
ال ااارض ايول : لماااا  اد التعااارض ل نترنااات  لماااا  ادت ال تاااو  المعرفياااة ناااين مااان يساااتخدمن   -

 اإلنترنت ومن ال يستخدموناا 
ال رض الثانا: تتس  ال تو  المعرفية نااختألف الم ادر  االتصاالية والم ادر  االعتصاادية ل ال مان  -

 نترنت ورير المستخد  له من الطالنات  يستخد  اإل
 

 نوع الدراسة :
يعاااد ةااارا النحاااث مااان النحاااوث الوصااا ية ال مياااة التاااا تاااادف لتحليااال ورصاااد خصاااائم ظااااةر  أو 

   مو وع ما للحصول للم المعلومات والنيانات ال افية والدعي ة ن ثنه
 

 منهج الدراسة : 
اسااتخد  الناحااث الماانا  المسااحا المياادانا نااادف تماا  النيانااات وت ساايرةا وتصااني اا وتعميماااا  

 ن ية الوصول ولم تعميمات مننية للم أس  للمية 
 

 مجتمع الدراسة:
ي اااامل متتماااا  الدراسااااة ال لااااا الطالنااااات الدارسااااات فااااا  ليااااات تامعااااة ن ااااداد لل ليااااات العلميااااة 

 واإلنسانية 
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 عينة الدراسة :
ت الناحث فا اختيار العينة للم لينة ل وائية من )طالنات تامعة ن داد (  ونل  لاددةن التمد

وت مل  ( منحوثة وةم نسنة  افية وحصائيا  لتمثيل متتم  الدراسة وتوفير متطلنات الدراسة029)
 ال ليات العلمية واالنسانية  

 
 أداة جمع البيانات :

ت النحث نثسلو  الم انلة وتت من االستمار  متمولة ت  تصمي  استمار  استنيان لتم  نيانا -  
من المحاور ت تمل للام أسائلة لان  ثافاة التعارض ل ان ة اإلنترنات وطنيعاة التعارض واالسات اد  
المتح  اااة فياااه وأناااواع الخااادمات، والمواعااا  التاااا يتعر ااان لااااا خاااألل اتصاااالان نال ااان ة، وم اااان 

 ومصدر االتصال، ومصادر المعلومات ايخرى 
( 20)  لرض اساتمار  اساتنيان  للام متمولاة مان الخناراء وتا  تح يمااا ورلا  ل ياا  صادعاا ت -

 ل يا  الثنات  لطالنات ( استمار  من ا22 ما ت  ولاد  ملء )
 

 تعريف بعض مفاهيم للدراسة : 
 ثافة االستخدا : وي صد نه متوسط ال من الر  ي  يه المستخد  فا التعرض ل ن ة اإلنترنت  -

 ولم ثألث فئات:وتن س  
  ثيف االستخدا  : ثألث سالات فث ثر يوميا   -أ 
 متوسط االستخدا : من سالة ولم أعل من ثألث سالات يوميا  - 
 عليل االستخدا : تعنم ال خم الر  يستخد  اإلنترنت أعل من سالة يوميا  -ا

 دواف  االستخادا  :
 دواف  ن عية مثل : -أ

 معرفة ما يحدث فم العال  
   أ ياء تديد  تعل

 االست اد  من تتار  وخنرات ا خرين 
 حل م ا ل 

 دواف  ط وسية ومناا : - 
 ع اء وعت ال راغ 

 نح   العاد  
 ال عور نالمتعة والسعاد  
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 الراحة واالسترخاء 
 الارو  من الم ا ل 

 التخلم من الملل والع لة 
المعلومات الم تسنة( لدى متماولتين وةم ال روإل المعرفية )ال روإل فم حت  فتو  المعرفة:  -تا

أ ،   والناتتة وما لن لوامل خاصاة ناالمتتم  وطري اة تو يا  المعلوماات والمعرفاة ناه وأماا لان 
  (22 )لوامل خاصة نايفراد، ومدى عدرتا  للم ا تسا  المعلومات، وأما لن  لياما

 المعالجة اإلحصائية للبيانات :
وعااد تاا   spssتاا  وتااراء التحلياال اإلحصااائا لنيانااات ةااره الدراسااة ماان خااألل النرنااام  اإلحصااائم 

 استخدا  االختنارات اإلحصائية التالية:
  2اختنار  ا

 معامل التوافإل 
 معامألت االرتناط الت ئية والمتعدد  

 
 نتائج الدراسة  ومناقشتها :

 (0تدول رع  )
 حيث السنينين خصائم لينة  الدراسة من 

 % ك السن
 2998 10 سنة 09ولم أعل من 08
 4292 42 سنة 22ولم أعل من  09
 0891 09 سنة 22ولم أعل من  22
 099 2 فث ثر 22 

 %022 029 المتموع
 22 -09ت ااير نيانااات التاادول السااانإل ولاام:أن أ ثاار فئااات العينااة حتمااا  ةااا ال ئااة العمريااة نااين 

أ  نصاف  %42الثالاث نال لياات وتصال نسانتا  فاا العيناة ولام سنة وةم ت انل طالنات الصف 
ثاا  ال ئااة  %2998ننساانة  09 -08حتاا  العينااة ماان مسااتخدما اإلنترناات تلياااا ال ئااة العمريااة ماان 

وةا  رالناا   طاأل   22سنة وأعل ال ئات العمرية تمثيأل ةا ال ئة ا ثر من  22 -22العمرية من 
 ن لية الط   الصف الناائا
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 (2) تدول رع 
 ينين خصائم العينة من حيث نوع ال ليات

 %   نوع الدراسة
 1694 18  ليات للمية
 6194 66  ليات ونسانية

 %022 029 المتموع
أدار   –ولااأل  –ترنيااة  –يت اار ماان نيانااات التاادول السااانإل:أن طالنااات ال ليااات اإلنسااانية )تدا  

ماان العينااة فااا حااين ينلاا  طالنااات ال ليااات  %6194واعتصاااد ( ةاا  أ ثاار طااأل  العينااة ونساانتا  
 )العلو ،الطنية،الترنية،الاندسة (   %1694العلمية نسنة 

 (1تدول رع  )
 خصائم لينة  الدراسة من حيث  سنوات استخدا  االنترنيت

 %   متوسط سنوات االستخدا 
 4998 49 أعل من سنة

 0891 09 سنة
 0194 09 سنتان

 999 8 ثألث سنوات
 499 6 أ ثر من ثألث سنوات

 %022 029 المتموع
( مان حتا  العيناة 49تدل نتائ  التدول الأله أن أللم نسنة مان مساتخدمات اإلنترنات ولاددة  )

 %4998(  طالنة ينل  متوساط اساتخدامان ل نترنات أعال مان سانة وتنلا  نسانتان 029ايصلا )
مان ليناة المساتخدمات  ل نترنت أماا مان  %0891يليان من لان  سنة فاا االساتخدا  ونسانتان 

 ف ط من المستخدمين  %499يستخد  اإلنترنت أ ثر من ثألث سنوات فتنل  نسنتان 
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 (9تدول رع  )
 ينين الس ن ايصلا يفراد العينة

 %   الموطن
 9092 99 ن داد

 2898 12 محافظات

 %022 029 المتموع
التاادول الاااأله ينااين ان سااا ن أفاااراد العينااة مااان حيااث العاصااامة او المحافظاااات  نل اات نسااانة مااان 

مان  %2898مان تملاة العيناة نينماا مان يعي ان فاا المحافظاات  %9092تس ن فا مدينة ن اداد 
 أفراد العينة ورل  لنيان تثثير النيئة الت رافية للم أفراد العينة  

 (4تدول رع  )
 الدراسة حس  م ان اإلعامةتو ي  لينة  

 %   اإلعامة
 64،1 68 م  ايسر 

 09،2 22 ال س  الداخلا
 499 6 س ن خام

 9،6 02 س ن م تر  م  ايعار 
 %022 029 المتموع

يت اار ماان نيانااات التااادول الااأله  أن أ ثاار مااان نصااف العينااة ي ماان مااا  أساارةن وتنلاا  نسااانتان 
 وأعال نسانة مان  %09،2نال س  الداخلا وتصال نسانتان من العينة  ويليان من ي يمن  64،1%

  من أفراد العينة %9،6يس ن س ن م تر  م  ايعار  ننسنة 
 ثانيًا: استخدام أفراد العينة لشبكة اإلنترنت 

 (6تدول رع  )
 ينين استخدا  أفراد لينة الدراسة ل نترنت

 %   االستخدا 
 6999 69 نع  ن  ل دائ  
نعااااااااااااا  ن ااااااااااااا ل 

 مت ط 
19 1496 

 %022 029 المتموع
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ايمار  %6999التدول السانإل ينين أن نسنة من يستخدمن اإلنترنت مان العيناة  ن ا ل دائا  نلا  
الاار  يو اار ماادى انت ااار اإلنترناات  وساايلة اتصااال نااين الطالنااات التامعيااات م ارنااة  ماا  مماان 

 من العينة % 1496يستخدمن االنترنت ن  ل مت ط   وتنل  نسنتا 
 (9) تدول رع 

 ينين مدى االستخدا  لل ن ة
 %   مدى االستخدا 

 6999 69 دائما
 1298 12 أحيانا  
 998 4 نادرا  

 %022 029 المتموع
 

نينما تنل  نسنة اللواتا  %6999تو ر النيانات ألأله أن نسنة من يتعر ن ل نترنت دائما تنل  
اإلنترنت أماا مان يتعر ان ناادرا  ل نترنات مان مساتخدمات  %1298يتعر ن نص ة احيانا ننسنة 

  %998فتنل  نسنتا  
 (8تدول رع  )

 ينين معدل استخدا   ال ن ة يوميا  
 %   معدل الدخول

 24996 29 أعل من سالة يوميا
 22900 21 سالة واحد  يوميا

 08929 09 سالتان
 1989 9 أ ثر من ثألث سالات
 28989 12 حس  الظروف وايحوال

 2996 0 تر رأخرى 
 %022 029 المتموع

نيانات التادول  ألاأله تو ار أن أللام نسانة مان العيناة التاا تساتخد  اإلنترنات يتعر ان لل ان ة 
ويلاايا  ماان يتعر ااان لل اان ة اعااال ماان ساااالة  %28989حساا  ظااروفا  وأحاااوالا  وتنلاا  نسااانتا  

مان  %08929و ساالتان يومياا  وتنلا  نسانتا   22900وسالة واحد  يوميا ننسانة  24996ننسنة 
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نات مان أفاراد العينااة  أماا مان يتعر ان ل نترنات أ ثاار مان ثاألث ساالات يوميااا  مساتخدمات اإلنتر 
 من تملة أفراد العينة مستخدمات اإلنترنت   %1989فتنل  نسنتا  

 (9تدول رع  )
 ينين ايوعات الم  لة للدخول للم ال ن ة

 %   ايوعات
 24،9 29 فا أوعات راحتا أو فرارا

 4،9 6 نعد انتااء محا راتا

 26،9 28 يوما  العطلة ايسنولية التمعة والسنت فا

 02،4 00 نعد االنتااء من دراستا

 9،6 02 فا المساء عنل النو 

 2،96 0 فا الصنا  النا ر عنل رةانا للتامعة

 0992 22 حس  الظروف ولي  لا وعت

 2،96 0 أخرى تر ر

 %022 029 المتموع
 

 نيانات التدول السانإل تظار ا تا:
أن أ ثر ايوعات ت  يأل لدى أفراد العينة للدخول للم ال ن ة ةا فا ياوما  العطلاة ايسانولية 

مااان  %24،9ثااا  أوعاااات ال اااراغ أو الراحاااة حياااث ي  ااالاا نحاااو  %26،9التمعاااة والسااانت وننسااانة
  أما اعل ايوعات %0992المستخدمات  لل ن ة يلياا حس  ظروفان ولي  لا وعت محدد نسنة 

 %2،96ل أفراد العيناة فااا فام الصانا  الناا ر عنال الارةا  ولام التامعاة وننسانة ت  يأل من عن
 من العينة التا ف لت ةرا الوعت  
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 (02تدول رع  )
 ينين م ان استخدا  اإلنترنت لدى أفراد العينة

 %   الم ان
 91،2 94 تاا   ال خصا نالمن ل

 9،6 02 أثناء  يار  صدي تا التا لدياا تاا 
 24 26  ن ة التامعةلنر 

 04،1 06 م اةا اإلنترنت ايةلية فا المنط ة

 6،9 9 اخرى تر ر

 %022 029 المتموع
مان ليناة الدراساة لادياا تااا   منياوتر  %91،2من نيانات التادول الساانإل يظاار لناا أن نسانة  

 خصا وتدخل للم ال ن ة من خألل المن ل، تلياا ترة  لم اةا اإلنترنت لنر  ن ة التامعاة 
  %04،1  ث  م اةا اإلنترنت ايةلية  وننسنة%24ونسنة

 ثالثا : متاالت استخدا   ن ة اإلنترنت :
 (00تدول رع  )

 (21)ينين متاالت استخدا   ن ة اإلنترنت لدى أفراد العينة
 % ك مجاالت استخدام شبكة

 4،9 04 النحث والدراسة
 06،9 99 التتوال فا المواع  للتعرف للم ما ةو تديد
 9،2 29 إلن اء نريد ول ترونا خام نم لتل م الرسائل

 9،2 29 لمل  ثت أو درد ة م  الصدي ات
 1،2 6 التعرف للم السل  وايسعار المعرو ة

لمااال صااا حة خاصاااة نااام لن ااار أف اااار  وةوايااااتا وتنادلااااا مااا  
 ا خرين

4 1،2 

 9 09 االستماع للموسي م وايرانم وتن يلاا
 1 8 للدراسة والتعل 

 4،9 04 متانعة ما يحدث حول العال  من أحداث
 8،8 21 الوصول ولم معلومات لامة
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 % ك مجاالت استخدام شبكة
 02 10 واى الة الوعتالتسلية 

 06،9 99 تعل  أ ياء ت يد فم الحيا 
 1،9 9 م اةد  ايفأل  وتن يلاا

 2،1 0 موالد  ومألعا  ايصدعاء من التن  ا خر
 %022 249 المتموع

من نيانات التدول السانإل يثتا متال استخدا  اإلنترنت للتتوال فا المواعا  ومعرفاة  ال ماا ةاو  
تعلا  أ اياء ت ياد فام الحياا  ثا   %06،9من لينة الدراسة يلياا نان   النسانة  %06،9تديد لدى 

( وتتساااوى  اال إلن اااء نريااد ول ترونااا خااام ناام ولماال %02التساالية واى ااالة الوعاات وننساانة )
( %9،2درد ااة ماا  الصاادي ات واالسااتماع للموسااي م وايرااانم وتنلاا  نساانة  اال منامااا) ااثت أو 

 ( %8،8والوصول ولم معلومات لامة )
 (02تدول رع  )

 (29)ينين أة  المواع  التا ي  ل ان يتانعاا أفراد العينة 
 النسبة المئوية التكرار  المواقع 

 9،4 99 المواع  التعليمية
 9،0 14 المواع  االخنارية

 Facebook 99 04،6موع  
 02،0 42 مواع  ايرانم

 2 02 مواع  محطات الراديو والتل  يون
 8،1 90 المواع  العلمية
 9،1 16 المواع  ال  اةية
 4،9 28 المواع  الريا ية
 9 22 المواع  السياسية
 9،6 21 المواع  الدينية
 9،0 14 مواع  الاوايات
 2،6 01 المواع  اإلناحية
 2،9 02 مواع  ايفأل 
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 ءضو  يف ميدانية دراسة بغداد جامعة

املعرفية الفجوة نظرية  

 النسبة المئوية التكرار  المواقع 
 02،0 02 المواع  االعتصادية

 0،6 8 مواع  ايلعا 
 2،8 9 مواع  الم امر 

 6،1 10 مواع  التعارف وال واا 
 2،9 2 أخرى تر ر
%022 990 المتموع  

 من التدول الأله ظارت لنا النتائ  ان ا ثر ت  يل م  لينة الدراسة للمراع  ةا االتا:
فا الن  يل االول من العينة ويرتا  رلا  الام  %04،6وننسنة  Facebookتاء موع   -

متمولااة ماان االساانا  مناااا  يعااد الموعاا   ماان ا ثاار مواعاا  ال اان ات االتتماليااة مااا نااين طااأل  
التامعااات لناار االنترنياات ورلاا  فااا  ااوء معاادل اسااتخدا  مواعاا  ال اان ات االتتماليااة فااا العااال  

ثا  موعا  االراانا  ( 24)ملياون نا اط مان الماتماين  022ا ثار مان   Facebookحيث يتار  ال
، ثا  المواعا  %9،4ل ل مناما تلياا المواع  التعليمياة وننسانة %02،0والمواع  االعتصادية وننسنة

 %9،0،وتاءت  المواع  االخنارية  ومواع  الاوايات %8،1المواع  العلمية
 رابعًا : المزايا التي تحققها اإلنترنت : 

 (01)تدول رع  
 (26)ينين الم ايا التا يح  اا استخدا  اإلنترنت لدى أفراد العينة

 %   الم ايا
 996 04 ال عور نالتمي  لن ا خرين

 0999 18 موا نة العصر وتحدياته
 296 4 الو و  والدعة والمو ولية

 0491 12 التواصل م  ا خرين اتتماليا
 0999 14 التعرف للم  ل ما ةو تديد

 999 09 اإلنحار لنر المواع  والث افاتحرية 
 04،8 10 تنادل ا راء وايف ار

 9،6 9 تعدد االختيارات المتاحة
 990 09 تسالدنا للم الت وإل الدراسا

 %022 096 المتموع
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مان العيناة تارى أن أةا  م اياا اإلنترنات ةاا  %0999من نيانات التدول الساانإل يت ار ا تاا:أن 
ترى أن التعرف للم  ل ما ةو تديد من أةا  م اياا  %0999وتحدياته يلياا نسنة موا نة العصر 

مان العينااة يلياااا التواصاال ماا  ا خاارين  %0498اساتخدا  اإلنترناات ثاا  تنااادل ا راء وايف ااار لاادى 
أما الو و  والدعة والمو ولية فيثتا فا تخر عائمة الم ايا المتح  ة ما   %0491اتتماليا  لدى 
ف ااط تاارى أن ماان م ايااا  %990ماان تملااة ت اارارات العينااة  ما أن  %296نترناات لاادى اسااتخدا  اإل

 اإلنترنت المسالد  للم الت وإل الدراسا  
 (09تدول رع  )

 ينين مدى االست اد  من اإلنترنت فا الدراسة
 %   االست اد 
 99988 80 نع 
 22900 21 ال

 %022 029 المتموع
أن مان يسات دن  مان اإلنترنات فاا متاال الدراساة ينلا  نسانتان  يت ر من نيانات التادول الساانإل 

من تملة أفراد العيناة المساتخدمين ل نترنات نينماا  تناين مان لا  يسات دن مان اإلنترنات  99988%
 من تملة العينة  %22900فا متال دراسته نحو 

 
 (04تدول رع  )

 اإلنترنت لدى أفراد العينةينين مدى ال عور نالتميي  لن ا خرين  نتيتة الستخدا  
 %   التمي 
 64918 68 نع 
 19962 16 ال

 %022 029 المتموع
ماان لينااة الدراسااة ي ااعرن ننااوع ماان التمياا   %64918ماان الوا اار ماان التاادول السااانإل أن نحااو 

أنان ال ي عرن ناث  ناوع مان ةارا التميا   %19962 ونان يستخدمن وسيلة اإلنترنت  نينما يرى 
 استخدا  اإلنترنت من تراء 
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 ءضو  يف ميدانية دراسة بغداد جامعة

املعرفية الفجوة نظرية  

 (06تدول رع  )
 (29)ينين نولية المعلومات التا ت  الحصول للياا من اإلنترنت

 %   نولية المعلومات
 1694 96 معلومات للمية
 1999 99 معلومات ث افية

 0299 06 معلومات متخصصة فا متال الدراسة
 192 9 معلومات سياسية

 096 2 معلومات اعتصادية
 994 02 دينيةمعلومات 
 096 2 أخرى تر ر
 %022 026 المتموع

 من نيانات التدول السانإل نتد ا تا:
تااثتم المعلومااات العلميااة فااا م دمااة المعلومااات التااا ياات  الحصااول للياااا ماان اإلنترناات فااا نظاار 

ثااا  المعلوماااات  %1999مااان العيناااة يلياا فاااا المرتناااة الثانياااة المعلوماااات الث افياااة ننسااانة  1694%
  %994 يلياا المعلومات الدينية  %0296المتخصصة فا متال الدراسة لدى 

 
 (09تدول رع  )

 ى االست ناء لن اإلنترنت ولد  االست ناء لنااينين مد
 %   االست ناء

 2998 10 نع 
 9191 99 ال

 1298 22 أحيانا
 6،9 9 ل  يندين راى

 %022 029 المتموع
ينااين التاادول السااانإل أن نساانة ماان ال يسااتطيعان االساات ناء لاان اإلنترناات ماان تملااة أفااراد العينااة 

 أما من يستطعن االست ناء %1298االست ناء لنه أحيانا نسنة نينما من يستطعن  %91،1ينل  
مان العيناة مما يل اد للام أةمياة اإلنترنات  وسايلة اتصاال ومعلوماات  %8،29لن اإلنترنت فنلا 

 نالنسنة للطالنات التامعيات 
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 (08تدول رع  )
 ينين نولية اإل افة التا أ افاا اإلنترنت يفراد العينة

 %   النيان
 20،0 22 ايحداث التاريةموا نة 

 29،8 29 ال  اء للم أوعات ال راغ
 90،1 91 معلومات تديد 

 9،6 02 أصدعاء وصدي ات تدد
 %022 029 المتموع

 من نيانات التدول السانإل يظار لنا ا تا: 
مااان العيناااة يليااااا ثااا   %90،1أن الحصاااول للااام معلوماااات تدياااد  احتااال ايةمياااة ايولااام لااادى 

  20،0من العينة ث  موا نة ايحداث التارية 29،8وعت ال راغال  اء للم 
 

 تأثيرات االنترنيت خامسًا:
 أسنا  لد  اللتوء لوسيلة اإلنترنت :  -0

 (09تدول رع  )
 أسنا  لد  استخدا  اإلنترنت لدى أفراد العينة ن  ل دائ 

 %   ايسنا 
 29992 00 أخ م من ودمان اإلنترنت

 08998 9 نظير ا ترا  اإلنترنت الت ل ة المالية الناةظة
 20962 8 حتم ال يعطلنا لن دروسا وعراءتا

حتاااام ال يتعاااارض تاااااا  ال منيااااوتر الخااااام ناااام ل يروسااااات 
 ال ن ة

2 4992 

 02982 9 أخ م من التعرض لمواع  مخلة نا دا  لنر اإلنترنت
 4992 2 أخ م من استخدا  ال ير لنياناتا ال خصية لنر اإلنترنت

أخ اام للاام نظاار  ماان اإلرةااااإل النصاار  ماان  ثاار  التلاااو  
 أما   ا ة 

2 4992 

 2992 0 أخرى تر ر
 %022 19 المتموع
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التدول السانإل ينين ا تا:أن من يخ م اإلدمان والت ل ة المالية الناةظة نظير ا اترا  اإلنترنات 
 ثساانا  تاادلو ولاام لااد  والخااوف ماان التعطاال لاان الدراسااة تت ااار  نسااناا فااا المراتاا  الثألثااة  

اسااتخدا  اإلنترناات لاادى أفااراد العينااة ممااا ال يسااتخدمون اإلنترناات ن اا ل دائاا  ووفااإل مااا تاااء فااا 
(  يليااااا الخاااوف مااان  التعااارض لمواعااا  مخلاااة نااااالدا  وثااا  اإلرةااااإل النصااار    9و6التااادولين  )

 للعين والخ ية من استخدا  ال ير لنيانات العينة  
 (22تدول رع  )

 تصال ناإلنترنت لدى  المستخدمين ن  ل مت ط معوعات اال
 %   معوعات االتصال

 01940 4 الت ل ة المرت عة للدخول لنر ال ن ة
 40914 09 لي  لدى تاا   منيوتر

 8902 1 ان  ال الخطوط وصعونة الدخول للمواع 

 06922 6 لد  وت ان الل ة اإلنتلي ية
 4992 2 لي  لدى وعت
 4992 2 المواع صعونة معرفة 

 %022 19 المتموع
 

مان تملاة أفاراد  %40914يت ر من نياناات التادول الساانإل أن لاد  وتاود تااا   منياوتر لادى 
العينااة يعتناار العاماال ايول فااا لااد  اسااتخدا  اإلنترناات ن اا ل دائاا  لاادى أفااراد العينااة  يلياااا لااد  

ماان  متمااوع  %01940 ثاا  الت ل ااة الماليااة المرت عااة لاادى %06922وت ااان الل ااة اإلنتلي يااة لاادى 
 ت العينة  ت رارا

 (20تدول رع  )
 ينين ال عور نالحاتة الم المعلومات  لنر استخدا  االنترنت                  

 %   نالحاتة للمعلومات ال عور
 9290 94 نع 
 0891 09 ال
 996 02 أحيانا
 %022 029 المتموع
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 يت ر من نيانات التدول السانإل أن:
ي اااعرن نالحاتاااة الااام المعلوماااات مااان خاااألل اساااتخدامان مااان أفاااراد العيناااة  مااان الطالناااات  92%

أناان أحياناا   %996أنان ال ي عرن ناار   الحاتاة  ن ا ل ملار ويارى  %08االنترنت نينما يرى 
 ي عرن نالحاتة لألنترنت للت ود نالمعلومات 

 (22تدول رع  )
 (29)ة ل نترنتموعف الطالنات من العنارات التالية التا تع   التثثيرات اإليتانية والسلني

 العبارات
المتوســــــــط  معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك الحسابى
  العنارات التم تع   تثثيرات ويتانية

 2992 2 9 0294 20 8994 94 ت يد الطالنات فم النحث العلما
ت يد الطالنات فم الحصاول للام معلوماات تتعلاإل نالحياا  

 العامة
90 8494 24 0294 9 2 2992 

 2982 1 6 02 29 84 92 فم التعرف للم ث افات العال  المختل ةت يد 
 2982 1 6 0294 24 8994 69 ت يد فم معرفة ما يحدث من حولنا من أخنار العراإل

تسال التواصل م  ايعار  وايصدعاء فام الخاارا نت ل اة 
 أعل

49 99 11 0694 01 694 2992 

العناااارات التااام وتماااالم المتوساااط الحساااانم للمواف اااة للااام 
 تع   تثثيرات ويتانية

01992 

  العنارات التم تع   تثثيرات سلنية
التعرض للم مون السيت يلدى نالطالناات ولام سالو يات 

 م اد  للمتتم 
42 9694 19 09 09 9 2992 

 2962 994 09 0994 19 96 92 يت  أن تتدخل الدولة لمن  المواع  السيئه للم اإلنترنت
اإلنترناات ياالدى ولاام  اايوع لألعااات رياار ساااوية اسااتخدا  

 نين التنسين
20 6294 60 1294 08 9 2942 

ياااالثر اسااااتخدا  اإلنترناااات للاااام مسااااتوى الطالنااااات دراسااااي ا 
 نالسل 

99 9894 66 11 19 0894 2912 

 2929     1994 94يتااا  أن يتااادخل الوالااادان أو أحااادةما لمنااا  الطالناااات مااان 
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 العبارات
المتوســــــــط  معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك الحسابى
 الدخول للم نعض المواع 

وتماااالم المتوساااط الحساااانم للمواف اااة للااام العناااارات التااام 
 تع   تثثيرات سلنية

02992 

 التدول الأله ينين رلية الطالنات لتثثيرات اإلنترنت لليان االيتانية:
ونمتوسااط  % 8994ي يااد اإلنترناات الطالنااات فااا النحااث لاان مو ااوع النحااث العلمااا وننساانة  -

 2992حسانا م داره 
 %8494ي يااد اإلنترناات الطالنااات فاام الحصااول للاام معلومااات تتعلااإل نالحيااا  العامااة وننساانة  - 

 2992ونمتوسط حسانا م داره 
ونمتوسااااط حسااااانا  %84ي يااااد اإلنترناااات فاااام التعاااارف للاااام ث افااااات العااااال  المختل ااااة وننساااانة  -

 2982م داره
ونمتوسااط  %8994ننساانة  ي يااد اإلنترناات فاام معرفااة مااا يحاادث ماان حولنااا ماان أخنااار العااراإل و  -

 2982حسانا م داره 
 %99يسااااال اإلنترناااات التواصاااال ماااا  ايعااااار  وايصاااادعاء فاااام الخااااارا نت ل ااااة أعاااال وننساااانة  -

    2992ونمتوسط حسانا م داره
  ما توافإل الطالنات للم ةره العنارات  مل رات لسلنيات استخدا  اإلنترنت:

تعااارض الطالناااات للم ااامون السااايت للااام اإلنترنااات يااالدى ناااا  ولااام سااالو يات م ااااد    -
 للمتتم 

ونمتوساط حساانا  %9694يت  أن تتادخل الادول لمنا  المواعا  السايئه للام اإلنترنات وننسانة  -
 2962م داره 

ونمتوساط  % 96استخدا  اإلنترنت يلدى ولم  يوع لألعات رير سوية ناين التنساين وننسانة  -
 2942م داره حسانا

ونمتوساااط  % 9894يااالثر اساااتخدا  اإلنترنااات للااام مساااتوى الطالناااات دراساااي ا نالسااال  وننسااانة  -
 2912حسانا م داره 

 1994يت  أن يتدخل الوالدان أو أحدةما لمن  اينناء من الدخول للم نعض المواع  وننسنة  -
    2929ونمتوسط حسانا م داره  %
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م لمواف اة الطالناات للام العناارات التام تع ا  تاثثيرات ويتانياة ول د نل  وتماالم المتوساط الحساان
وتماااالم المتوساااط الحساااانم لمواف اااة الطالناااات للااام  02909م انااال  01992الساااتخدا  اإلنترنااات 

 العنارات التم تع   تثثيرات سلنية الستخدا  اإلنترنت  ما يو ر ةرا التدول الأله 
 

 إلنترنت واللواتي ال يستخدمنه:خامسًا: وجود فجوة معرفية بين مستخدمات ا
 (21تدول رع  )

 ينين اإلحسا  نوتود ال تو  المعرفية لدى افراد العينة من دون استخدا  االنترنت -أ
 %   النيان

 92912 96 توتد فتو  معرفية
 9992 8 ال توتد فتو  معرفية 

 %022 029 المتموع
ارا لاان ياات  اسااتخدا  االنترناات للتاا ود أنااه توتااد فتااو  معرفيااة  %92912أ ااد التاادول السااانإل نحااو 

أناه ال توتاد ةاره ال تاو  المعرفياة وةاو ماا يع ا  اةمياة  %9992نالمعلومات ل نترنت نينما يارى 
 االنترنت نالنسنة للطالنات التامعيات  

 (29تدول رع  )
 ينين  د  االتتاه تتاه ال تو  المعرفية - 

 %   النيان
 6999 69 أوافإل ن د 

 2999 29 أوافإل
 999 8 ال أوافإل للم اإلطألإل

 %022 029 المتموع
وأن  %6999التااادول الساااانإل ي اااير ولااام أن نسااانة مااان ياااواف ن للااام وتاااود فتاااو  معرفياااة ن اااد  

 من العينة  %999يواف ن للم وتودةا  نينما ين م وتودةا  2999%
 العألعات االرتناطية :

 ال تو  المعرفية فا  وء نوع الدراسة نال ليات:
 لألعة نوع الدراسة  نال ليات وال عور نن م فا ال ثير من المعلومات-0
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 (24تدول رع  )
 ينين العألعة نين نوع الدراسة و عور أفراد العينة نن م المعلومات

 المتموع أحيانا ال نع  نوع الدراسة
  %   %   %   % 

 1694 18 22 2 9290 8 1991 28 للمية
 6194 66 82 8 4999 00 6299 99 ونسانية
 022 029 022 02 022 09 022 94 المتموع

 ال رإل رير معنو                    099=  2 ا
نتاااد لاااد  وتاااود فاااروإل رات داللاااة  2مااان نياناااات التااادول الساااانإل يت ااار أناااه نتطنياااإل اختناااار  اااا

اساتخدا  وحصائية نين نوع الدراسة اإلنسانية والعلمية ونين ال عور نن م المعلومات نتيتاة لاد  
 المحسونة  2التدولية لند عيمة  ا 2اإلنترنت ورل  الرت اع عيمة  ا

 لألعة نوع الدراسة نوتود ال تو  المعرفية-2
 (26تدول رع  )

 العألعة نين نوع الدراسة ووتود ال تو  المعرفية نين مستخدمات اإلنترنت واللواتا ال يستخدمنه
ناااااااااااااااااااااااااااااوع 
 الدراسة

 المتموع ال نع 
  %   %   % 

 1694 18 2292 9 1994 19 للمية
 6194 66 9998 09 6294 42 ونسانية
 022 029 022 08 022 86 المتموع

يت اار ا تااا :لااد  وتااود فتااو  المعرفيااة نااين  2ماان نيانااات التاادول السااانإل ونتطنيااإل اختنااار  ااا
 2التدوليااة لنااد عيمااة  ااا 2مسااتخدمات اإلنترناات ن اا ل دائاا  ورياار دائاا   ورلاا  الرت اااع عيمااة  ااا

  099= 2المحسونة  ا
 السن  فا حدوث ال تو  المعرفية -1
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 (29تدول رع  )
 ونين التنار الم در  االتصالية سن  حدوث ال تو  المعرفية العألعة نين نوع الدراسة

وتااااااااااااد  اساااااااااااتخدا   وت ان الل ة نوع الدراسة
ال منيااوتر والتعاماال 

 معه

 المتموع

  %   %   % 
 1694 18 2896 22 4299 08 للمية
 6194 66 9099 42 9990 06 ونسانية
 022 029 022 92 022 19 المتموع
يت ر لد  وتود فروإل رات داللة وحصائية نين  2السانإل ونتطنيإل اختنار  امن نيانات التدول 

نوع الدراسة العلمية أو اإلنسانية ونين التنار الم ادر  االتصاالية سان  فام حادوث ال تاو  المعرفياة 
نااين مسااتخدمات اإلنترناات  ن اا ل دائاا  و مسااتخدمات اإلنترناات  ن اا ل رياار دائاا  )مت طاا  (حيااث 

( وةاو 2924التدولياة لناد مساتوى معنوياة )   499= 2محساونة لان عيماة  ااال 2ارت عت عيمة  اا
  %94ما يعنم وتود داللة وحصائية ندرتة ث ة 

 (28تدول رع  )
 العألعة نين نوع الدراسة ونين التنار الم در  االعتصادية سن  فا حدوث ال تو  المعرفية

 المتموع تحمل ن  ات الدخول ل نترنت  راء التاا  نوع الدراسة
  %   %   % 

 1694 18 2991 9 9298 29 العلمية
 6194 66 9299 29 4992 92 اإلنسانية
 022 029 022 11 022 90 التملة

لااد  وتااود فااروإل رات  099= 2يت اار ماان نيانااات التاادول السااانإل وماان خااألل تطنيااإل اختنااار  ااا
 االعتصادية سن  فا حدوث ال تو  المعرفية داللة وحصائية نين نوع الدراسة ونين التنار الم در  

 
 ختبار الفروضا

 :  اختبار الفرض األول -أواًل 
أثنتاات الدراسااة صااحة ال اارض ايول،  لمااا  اد التعاارض ل نترناات  لمااا  ادت ال تااو  المعرفيااة نااين 
المستخدمات لألنترنت ن  ل دائ   ورير الدائ  ، حياث نل ات نسانة المساتخد  ل نترنات فام ليناة 

 والتم ترى أن ةنا  لألعة نين استخدا  اإلنترنت ووتود ال تو  المعرفية   %91الدراسة 
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أثنتت الدراسة وتود لألعة رات داللة نين استخدا  اإلنترنت ونين وتود ال تو  المعرفية حيث ف د 
التدولياة لناد مساتوى معنوياة  2حياث ارت عات  اا 2920ن ارإل معناوى لناد مساتوى  0699=  2 اا

   %99مما نعنم وتود داللة وحصائية ندرتة ث ة  2920
 ثانيًا : اختبار الفرض الثاني : 

  ناااين %99ل اإلحصاااائا للدراساااة وتاااود فاااروإل معنوياااة دالاااة وحصاااائيا ندرتاااة ث اااة أثنااات التحليااا
اساااتخدا  ال ااان ة وناااين ال اااعور نااان م ال ثيااار مااان المعلوماااات لااادى مااان اليساااتخدمن  اإلنترنااات  
و رل  نين استخدا  ال ان ة ووتاود ال تاو  المعرفياة ايمار الار  يل اد صاحة ال ارض الثاانا الار  

  توتااااد لألعااااة رات داللااااة نااااين اسااااتخدا  ال اااان ة والتنااااار الم اااادر  طرحتااااه ةااااره الدراسااااة  و اااارل
االتصاااالية سااان  فااام حااادوث ال تاااو  المعرفياااة ناااين المساااتخدمات وريااار المساااتخدمات  ل نترنااات  

وةاو ماا يعنام وتاود داللاة وحصاائية  2920التدولية لند مساتوى معنوياة  2حيث ارت عت عيمة  ا
   %99ندرتة ث ة 

فروإل رات داللة وحصائية فيما يتعلإل ناستخدا  ال ن ة نالتنار الم در   ل  تثنت الدراسة وتود -
االعتصادية سن  لحدوث ال تو  المعرفياة حياث ات ار انت اار ف ار  )م اام اإلنترنات( التاا تم ان 
المستخد  من االتصال ناإلنترنت نما ال يرةإل المي انية فالسالة فا حدود )ولف دينار ورن ( وةو 

 عورن نت ل ة امتأل  ال منيوتر ووصله اإلنترنت وما تحمله من ت اليف   منل   ةيد ورا ما
 المقترحات : 

 للم  وء نتائ  النحث وما توصل وليه من دالالت نرى ايتا: 
 اارور  اساات اد  تمياا  طالنااات التامعااة ماان ت نولوتيااا االتصااال المتمثلااة فاام خدمااة اإلنترناات  -

  ف ار  ) منياوتر ل ال طالا ( نالت سايط مان خاألل وتيسير الحصول للياا للتمي  مان خاألل تعماي
 التامعات أثناء سنوات الدراسة  

دراسة الحاس  ا لا وت نياته للادخول فاا لصار المعلوماات اإللي ترونياة حتام ال تحادث فتاو   -
 فا المعرفة نيننا ونين العال  ايول والثانا ونين أفراد المتتم  العراعا الواحد  

تودته يوصم الناحث ناالست اد  ال صوى من خدمات اإلنترنت لصالر فم ظل تطوير التعلي  و  -
 العملية التعليمية للطأل   

 رور  العمل للم خلإل متتم  متتان  نين المتارددين للام  ان ة اإلنترنات يساتطي  مناع اة  -
ع اااياه المامااة وطاار  ترائااه نحريااة  املااة ايماار الاار  ساايدل  فااا الناايااة االتتاااه الااديم راطا فااا 

 تتم  العراعا  الم
محاولااة ت اايإل ال تااو  المعرفيااة فااا التاادفإل اإللألمااا نااين ال اامال والتنااو  و ساار الساايطر   -

  ال رنية وايمري ية للم المعلومات واحت ارةا 
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