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 الفصل االول
 

 : مقدمة 1.1
 

( ىي مجموعة متصمة من شبكات الحاسوب التي تضم Internetاإلنترنت )باإلنجميزية: 
الحواسيب المرتبطة حول العالم، و التي تقوم بتبادل البيانات فيما بينيا بواسطة تبديل الحزم 

(. تقدم اإلنترنت العديد من الخدمات مثل الشبكة IP)دباتباع بروتوكول اإلنترنت الموح
، و البريد اإللكتروني، و برتوكوالت نقل الممفات العنكبوتيةالعالمية )الويب(، و تقنيات التخاطب

FTPتمثل اإلنترنت اليوم ظاىرة ليا تأثيرىا اإلجتماعي و الثقافي . 
 
 تعريف االنترنت : 

 التي يعني "بين" و  inter( يتكون من البادئة Internetاسم إنترنت في اإلنجميزية )باإلنجميزية: 
 التي تعني "شبكة"، أي "الشبكة البينية" و االسم داللة عمى بنية إنترنت باعتبارىا " netكممة 

 ( أو a network of networksشبكة ما بين الشبكات" أو شبكة من شبكات" )باإلنجميزية: 
(، و مع ىذا فقد شاعت خطأ في وسائل اإلعالم interconnected networks)باإلنجميزية: 

في االسم ىو اختصار كممة  interلشبكة الدولية لممعمومات" ظنا أن المقطع العربية تسمية "ا
"international."التي تعني "دولي " 

و كما يدل اسميا فإن شبكة إنترنت ىي شبكة ما بين عدة شبكات تدار كل منيا بمعزل عن 
د تستخدم في األخريات بشكل غير مركزي و ال تعتمد أيا منيا في تشغيميا عمى األخريات، كما ق

كل منيا داخميا تقنيات حاسوبية و شبكية مختمفة، و ما يجمع بينيا ىو أن ىذه الشبكات تتصل 
 مشترك قياسي ىو بروتوكل إنترنت.فيما بينيا عن طريق بوابات تربطيا ببروتوكول 

مع ىذا ففي العصر الحالي تستخدم الغالبية العظمى من الشبكات المكونة إلنترنت بروتوكول و 
نترنت داخميا، و ذلك بسبب ميزات تقنية فيو و بسبب الخبرة المتراكمة في تشغيمو و صيانتو، و إ

 كذلك بسبب شيوع العتاد و أنظمة التشغيل الذي تطبق ىذا

 

 : نظرة تاريخية

 تمرارية االتصاالت بينيا فيبدأت الفكرة عندما رغبت السمطات األمريكية في ضمان اس
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 حرب نووية أثناء الحرب الباردة وسباق التسمح النووي، بعد الغزو الروسي لمفضاء. بنشو ةحال

 ARPANET نفذت وزارة الدفاع األمريكية مشروع شبكة أسميا أربانت  ٩١٩١في عام • 

Advanced Research Project Agency : 

 (Supercomputer  ربط جامعات أمريكية عبر أربع عقد )أجيزة كمبيوتر عمالقة

بسرعة ىائمة العمماء والباحثون يستفيدون من موارد أنظمة الكمبيوتر رغم تباعد   نقل المعمومات

 المسافات.

 :  Emailظيرت خدمة البريد اإللكتروني  ٩١٩١في عام 

   تعتمد عمى إرسال الرسائل اإللكترونية بين الناس عبر شبكة ال مركزية.  -

 .  تأصبح أىم وسائل االتصال عبر اإلنترن -

 

 اهمية االنترنت :1.2 
 

إّن اإلنترنت ىو الوسيمة األساسّية اليوم لتناقل المعمومات كما قمنا، ومن ىنا فأّول استخدام 
لإلنترنت ىو لجمع األخبار والمعمومات المختمفة التي تتنّوع مصادرىا عمى اختالفيا، وليذا 

جدًا، ومن ىنا فإّن اإلنسان يمكنو السبب فإّن اإلنترنت ىو وسيمة تناقل األخبار وبشكل كبير 
وباستخدام اإلنترنت أن يجمع القدر األكبر من المعمومات ومن المصادر المختمفة والمتنّوعة التي 
ال تعد وال تحصى. باإلضافة إلى ذلك يمكن استخدام اإلنترنت كوسيمة لجمع األموال ومن 

ل في البورصة عمى المواقع مصادر مختمفة، فيمكن مثاًل أن يتّم جمعيا عن طريق الدخو 
اإللكترونّية الميتّمة بيذا الشأن، كما أنو من الممكن أن يتّم استعمال اإلنترنت لكسب المال عن 
طريق نشر اإلبداعات المختمفة عمى اإلنترنت وتمّقي األجور لقاء االستمتاع بيا، كما أّنو من 

ى شبكة اإلنترنت مّما سيوّفر الممكن أن يبدأ أّي شخٍص كان تجارتو أو مشروعو الخاص عم
عميو مصاريف كان ىو بغنًى عنيا وبشكل كبير جدًا، وذلك سيسمح لو أن يكسب القدر األكبر 
من األموال. كما أّنو باإلمكان استعمال اإلنترنت لكسب األموال عن طريق القيام بميّمات 

مقيام بيذا األمر أو أّن الوقت وأعمال يطمبيا البعض من الناس اّلذين ال تتوّفر ليم اإلمكانّيات ل
ال يسعفيم لذلك، ويكون ىذا العمل لقاء أجٍر يحّدد مسبقًا. يستخدم اإلنترنت أيضًا في زيادة 
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التواصل واالتصال بين الناس عمى اختالف أصنافيم وأماكنيم وأوقاتيم، وزادت ىذه األىمّية 
تماعي بكاّفة أنواعيا المختمفة مّما لشبكة اإلنترنت بعد أن تطّورت وازدىرت شبكات التواصل االج

عمل عمى زيادة اّتصال الناس مع بعضيم البعض عمى اختالف أماكنيم ومواقعيم كما أسمفنا. 
أيضًا فإنو من الممكن استعمال اإلنترنت لألغراض الترفييّية كمشاىدة األفالم أو مقاطع الفيديو 

اب المختمفة والمنتشرة عمى الشبكة بشكٍل المختمفة، باإلضافة إلى سماع الموسيقى أو لعب األلع
 .كبير وواسع

 
 
 :اآلثار السمبية الستخدام شبكة اإلنترنت 1.3 
 
تطرح شبكة "اإلنترنت" بطبيعتيا الالمركزية العديد من التحديات، فيي كمجال إلكتروني مفتوح   

الصفات والتعاقدات لماليين المراسالت والمعمومات، وباليين األرقام والحسابات، والعديد من 
أصبحت عرضة لمتجاوزات واالنتياكات، كما أن سوء تسييرىا جعل منيا مصدرًا لممخاطر 

منحرفةألحقت بالمستخدمين أضرارًا مادية جسيمة،  ممارسات فيشكل جديد، وىي والجرائم
وتجاوزتيا ألضرار أخالقية أيضا فبدأ التساؤل عن مدى أمن الشبكة يطرح نفسو بجدية في 

اط المجتمع اإللكتروني، وقصد التوصل إلى منظومة تشريعية تضبط العالم اإللكتروني أوس
  الجديد، ينبغي إحاطة اإلنترنت بالدراسات الوافية من أجل تحديد نقائصيا، واقتراح الحمول ليا. 

  
ثار سمبيات اإلنترنت كثيرة ولم تؤثر فقط في النواحي األخالقية والمادية فقط بل تجاوزتيا آلإن  

اجتماعية وصحية وسياسية ودينية، وىكذا فقد زادت مشاكل "اإلنترنت" وأصبح ال بد من الحل 
السريع الذي نستطيع بو إنقاذ مجتمعنا المسمم، ىذا المجتمع الذي لو خصوصية بقيمو وأفكاره 

 .المحافظة  وعاداتو وتقاليده 
 

ثير من المجاالت، وقد صنفيا وتعددت المشكالت نتيجة استخدام اإلنترنت بشكل كبير في ك
  :الباحث إلى عدة أقسام عمى النحو التالي

 
 األضرار النفسية :اوال / 

يتأثر اإلنسان بمحيطو وبيئتو ومن أىم اآلثار النفسية التي نتجت عن اإلنترنت ظاىرتان 
 :متقابمتان
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 أ / إدمان اإلنترنت :
بأنيا ظاىرة مرضية وىي إدمان أفرز االستخدام المكثف لإلنترنت ظاىرة أصبحت توصف 

اإلنترنت الذي ُيعرف بأنو : ) حالة من االستخدام المرضي وغير التوافقي لإلنترنت يؤدي إلى 
 اضطرابات إكمينيكية

وىذه الظاىرة ىي نوع من اإلدمان النفسي التي وصفت بأنيا قريبة في طبيعتيا من إدمان 
نت ظواىر قريبة من إدمان المخدرات ومن ىذه المخدرات والكحول حيث يترتب عمى إدمان اإلنتر 

 الظواىر:
ـ التحمل : التحمل يعد من مظاىر اإلدمان حيث يميل المدمن إلى زيادة الجرعة إلشباع التي ٩

كان يتطمب إشباعيا لديو جرعة أقل ، وكذلك مدمن اإلنترنت فإنو يزيد من ساعات اإلستخدام 
 ترنت .باطراد إلشباع رغبتو المتزايدة إلى اإلن

ـ اإلنسحاب : يعاني المدمن من أعراض نفسية وجسمية عند حرمانو من المخدر ، وكذلك ١
مدمن اإلنترنت فإنو يعاني عند انقطاع اتصالو بالشبكة من التوتر النفسي الحركي ، والقمق ، 

 وتركز تفكيره عمى اإلنترنت بشكل قيري ، وأحالم وتخيالت مرتبطة باإلنترنت .
ن اإلنترنت سمبيات كثيرة بالنسبة لممدمن نفسو مثل السير واألرق وأالم الرقبة وينتج عن إدما

والظير والتياب العين وبالنسبة ألسرتو لما تسببو من مشكالت زوجية وعدم االىتمام باألبناء 
ومشكالت في عممو نتيجة لتأخره في أعمالو ومشكالت إجتماعية إلىمال المصاب بو ألىمو 

 وأقاربو .
 و الباحثون في الغرب ليذه الظاىرة فُأنشئت مراكز خاصة لبحثيا وعالج المصابين بيا .وقد تنب

 
 ب ـ ُرىاب اإلنترنت :

ىذه الحالة ىي عكس الحالة السابقة حيث يسيطر عمى صاحبيا القمق من استخدام اإلنترنت 
االقتراب من نظرًا لما يخشاه من أضرارىا ويتطور ىذا القمق ليصبح في صورة ُرىاب يمنعو من 

الشبكة واستخداميا االستخدام الصحيح مما يترتب عميو تأخر المصاب بيذا الُرىاب في دراستو 
 وفي عممو إذا كانت دراستو وعممو مما يتطمب استخدام اإلنترنت .
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 / األضرار العقدية : ثانيا 
فكار اليدامة والدعوات من مآسي شبكة اإلنترنت ما تزخر بو من مواقع تروج لمعقائد الباطمة واأل

الخبيثة ، ونتيجًة لما يسود مرحمة الشباب من فضول وعدم استقرار نفسي وفكري ، وقع كثير من 
 الشباب العربي في حبائل جماعات مشبوىة ُتعادي الدين وتناوئ اإليمان .

ومن أشنع األمثمة عمى ذلك ما وصل بو الحال من بعض الشباب العربي الذين انتسبوا إلى 
ماعة تسمي نفسيا جماعة عبدة الشيطان وقد أفادت اعترافاتيم أمام المحققين المصريين أنيم ج

 تمقوا أفكارىم وسعوا لبثيا عن طريق اإلنترنت .
 
 
 / أضرار أخالقية : لثاً ثا

لعل األضرار األخالقية من أبرز السمبيات التي أفرزىا دخول اإلنترنت إلى واقعنا العربي إذ 
مواقع المروجة لمجنس من قبل الشباب العربي ، وقد توصمت دراسة ) الفرم ( إلى تفشى ارتياد ال

 % ممن شممتيم الدراسة يستخدمون الشبكة لالطالع عمى مواد جنسية . ٩,3١أن 
% من ,١وقد أشارت دراسة في مستشفى تخصصي في المممكة العربية السعودية إلى أن 

 المستشفى استخدموىا استخدامًا غير محمود أخالقيًا .مستخدمي خدمة اإلنترنت الموجودة في 
ومما زاد الطين بمة تفشي ظاىرة مقاىي اإلنترنت التي استغمت لموصول عن طريقيا إلى مواقع 
مشبوىة ، فقد أشارة دراسة ) القضاة ( إلى أن موضوع الجنس يحتل مرتبة متقدمة من حيث 

عمى البريد اإللكتروني ، وقد قام أحد الميتمين من اىتمام مرتادي مقاىي اإلنترنت متقدمًا حتى 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالدخول إلى سبعة مقاىي من مقاىي اإلنترنت وتفحص 
المجمد الذي تخزن فيو المواد المجموبة من اإلنترنت، فوجد أن جميع األجيزة تحوي مواقع سيئة 

مك عبد العزيز لمعموم والتكنموجيا أن نسبة محاوالت وصور فاضحةوفي إحصائية إجرتيا مدينة الم
% من مجموع الحركة عمى ٩1إلى  5الوصول إلى مواقع محظورة عمى الشبكة تشكل ما نسبتو 

صائية تكشف عن مدى معظم ىذه المحاوالت تتم بعد منتصف الميل وىذه اإلح الشبكة ،وأن
 تفشي الظاىرة 

 
 

 ترنت مخاطر اجتماعية جدية ومن ىذه المخاطر :رابعًا / أضرار اجتماعية :حممت اإلن
 أ ـ فقدان التفاعل االجتماعي :
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يخشى كثير من الباحثون أن تؤدي اإلنترنت إلى غياب التفاعل االجتماعي ألن التواصل فييا 
 يحصل عبر أسالك ووصالت وليس بطريقة طبيعية .

اًل من أن يقوم الفرد بالنشاط كما أن استعمال شبكة اإلنترنت يقوم عمى طابع الفردية حيث بد
كالتسوق ومشاىدة البرامج الترفييية مع أسرتو أصبح يقوم بو بمفرده عمى شبكة اإلنترنت مما 

 يخشى معو من نشوء أجيال ال تجيد التعامل إال مع الحاسب اآللي .
ع % من الشباب الذين شمميم االستطال01وقد أشارت دراسة أجرتيا مجمة عالم المعرفة إلى أن 

 أفادوا أن شبكة اإلنترنت أثرت عمييم من الناحية االجتماعية وجعمتيم أكثر إنفرادًا .
لكن من رأيي أن االستخدام المعتدل لإلنترنت ال يولد مثل ىذا األثر إذ لم تشر أي من الدراسات 

ي يدعم الحديثة في ىذا المجال إلى مثل ىذا التأثير ، بل إن االستخدام المعتدل لالنترنت في رأي
العالقات االجتماعية ألن اإلنترنت وسيمة اتصال وىي بذلك يمكن أن تساعد عمى تواصل األىل 

ن نأت بيم الديار .  واألصدقاء وا 
 ب ـ التأثير عمى القيم االجتماعية :

ينشأ الشاب في ضوء قيم اجتماعية خاصة ُتكَّون بيئة الجماعة األولية لكن في ضوء ما يتعرض 
تجوالو في اإلنترنت من قيم ذات تأثير ضاغط بيدف إعادة تشكيمو تبعًا ليا بما لو الشاب خالل 

ُيعرف في مصطمح عمم النفس بتأثير الجماعة المرجعية مما قد يؤدي إلى محو آثار الجماعة 
لة والنفور ومن ثم التوتر األولية عميو مما يفقده الترابط مع مجتمعو المحيط بو ويعرضو لمعز 

 .والقمق
 اإلساءة إلى األشخاص :جـ ـ 

سبق الحديث عن استخدام اإلنترنت في التشيير والمضايقة وأن ىذا من االستخدامات السمبية 
 لإلنترنت

فاإلنترنت وسيمة إعالمية ذات اتصال جماىيري واسع ، لذلك استغمت عمى نطاق واسع في 
 حمالت التشيير بكثير من الشخصيات اإلجتماعية .

سف متفشية في مجتمعاتنا العربية ويكفي زيارة ألي من المنتديات العربية وىذه الظاىرة مع األ
الموجودة عمى الشبكة لتجد صنوفًا من اإلساءات الشخصية التي توجو إلى أشخاص في مواقع 

 المسئولية ، وىذا في الحقيقة ظاىرة تستحق المعالجة ألن النقد شئ والتجريح شئ آخر .
 ن عن طريق اإلنترنت :د ـ تكوين عالقات بين الجنسي

من المعموم أن المجتمعات العربية مجتمعات ليا خصوصيتيا النابعة من دينيا الذي ىو اساس 
تفردىا ومعيار ثقافتيا وبما تقدمو اإلنترنت من وسائل اتصالية أصبحت وسيمة لتكوين عالقات 
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عميم الرياض ذكر غير بريئة بين الجنسين وفي دراسة أجرتيا شعبة الحاسب اآللي في إدارة ت
 % من طالب المدارس الثانوية التي تم استجوابيم أنيم كونوا عالقات من خالل اإلنترنت .55

وقد أظيرت دراسة ) القضاة ( أن مصادقة الجنس اآلخر من أىم مظاىر تأثير اإلنترنت عمى 
تيم % ممن شمم ٩53٩[. كما توصمت دراسة ) الفرم ( إلى أن ٩٩% ] 0.5,المستخدم بنسبة 

 الدراسة يستخدمون الشبكة لمبحث عن عالقات وصفت بأنيا رومانسية .
وىذا يعطى مؤشرًا عمى اآلثار االجتماعية لإلنترنت ألن مجتمعيا يضم خميطًا غير متجانس من 

 الشخصيات .
 ىـ ـ خمق صداقات جديدة لمشباب :

حة أمام الشاب وتيسر يميل الشاب إلى تكوين الصداقات واإلنترنت توسع من الخيارات المطرو 
من اتصالو بأصدقائو ولئن كان ىذا األثر لم يصل إلى اآلن إلى القدر المطموب من اإليجابية 
ألن الصداقة قد ُأفرغت من معناىا السامي إلى معان عبثية ، إال أن الوعي السميم واالستخدام 

ينيًا والممتزمين أخالقيًا الرشيد لإلنترنت سوف يساعد الشاب عمى توجيو اىتمامو إلى الصالحين د
يقاعو فريسة سيمة لمسمنة  جسمو وا 

 
 

 البرامج التطبيقية :  1.4
 
ىو نوع من البرامج يمكنك استخدامو بعد تحميل نظام التشغيل. ومن  -: البرنامج التطبيقي     

أمثمة ىذه البرامج، برامج معالجة الكممات )الخاصة بإنشاء الخطابات والمذكرات وىكذا( والجداول 
اإلليكترونية )الخاصة بإنشاء الحسابات والتعامل مع األرقام( وقواعد البيانات )والتي تقوم بتنظيم 

عالنات وأدلة استخدام وىكذا(. كميات كبيرة  من البيانات( والرسوم )المعنية بإنشاء صور وا 
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 رامج التطبيقية :بانواع ال1.5 

 
 
 : برنامج الماتالب 1.6 

ىو أداة وبيئة تطوير برمجية مخصصة لمميام الحسابية، حيث تتوفر فيو الكثير من الوظائف 
تسيل حل مختمف أنواع المعادالت الرياضية. كما تساعد  والدوال الرياضية المبنية داخميا والتي

 .لغة برمجة ماتالب عمى كتابة دوال وبرامج خاصة. باإلضافة لمعديد من المميزات األخرى بو
بمعنى أن مترجم المغة سوف  Interpreted المغة التي يعمل بيا برنامج المتالب ىي لغة مفسرة

 .ضغط مفتاح اإلدخال بعد كل سطريقوم بعممية الترجمة سطرا بسطر بمجرد 
 أستخدامات ماتالب

 
 :المجاالت التالية MatLabتتضمن استعماالت الـ 

 
  Math and computation الحساب الرياضيات و 
 Algorithm development  تطويرالخوارزميات 

Data acquisition   
 Modeling, simulation, and prototyping  النمذجة والمحاكاة 
Data analysis, exploration, and  تحميل واستكشاف وتصوير البيانات 

visualization  
 graphics  Scientific and engineering الرسوم اليندسية والبيانية 
development, including  Applicationبناء واجيات استخدام رسومية لمتطبيقات المعدة 

ding graphical user interface buil 
 :واجية التشغيل
 :سوف تظير لك واجية االستعمال التالية MatLab عند تشغيمك لـ

 تتكون الواجية من مجموعة من اإلطارات
 
  Command Window إطار األوامر -1  

ويتم كتابة األمر  (>>) ومن خاللو يتم إدخال األوامر لمبرنامج، حيث يظير المحث عمى الشكل
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فإننا نحصل عمى االستجابة فور  Interpreted ىي لغة مفسرة MatLab بعده، وبما أن لغة
االنتياء من كتابة البرنامج،وغالبا ما تعطي نتيجة العممية التي يقوم بيا المتالب فور كل سطر 

بمجرد ضغط مفتاح اإلدخال بعد السطر األمر الذي يبدو أحيانا مزعج ولتفادي ظيور نتيجة كل 
نتيجة النيائية و ولكن يمكن تجنب إظيار النتيجة لكل أمر بإلحاق سطر بسطر واالكتفاء بال

 ; األمر بفاصمة منقوطة
  Workspace إطار منطقة العمل -2 

 .حيث يظير جميع المتغيرات المستعممة في جمسة العمل الحالية
  Command History إطار األوامر السابقة -3

 .ي جمسات عمل سابقةحيث يتم عرض جميع األوامر التي سبق إدخاليا ف
 
  Current Directory إطار المجمد الحالي -4 

 في ىذا اإلطار يتم عرض جميع الممفات الموجودة في مجمد العمل الحالي والذي يكون عادة
C:MATLAB6p5work حيث يوجد بو البرامج التي سنقوم بتشغيميا. 

يمكن تعديل ىذا المجمد ألي مجمد آخر من خالل المفتاح )...( المجاور ألسم المجمد في أعمى 
 (في الصورة 5اإلطار، أو من خالل نفس المفتاح الموجود عمى شريط األدوات )منطقة رقم 

في نظام ويندوز، حيث يمكن  start الموجود أسفل الشاشة فيو شبيو لمفتاح Start أما مفتاح
 .MatLab تشغيل بقية األدوات المرافقة لبيئة من خاللو

مالحظة: قد تظير لديك واجية االستعمال مختمفة بعض الشيء عن المعروضة في الصورة، أو 
 undock قد ترغب أنت في إخفاء بعض األطر أو جعميا خارج الواجية

ار، وإلعادة لجعل أي أطار خارجيا استعمل مفتاح الموجود عمى الجانب األيمن العموي من اإلط
 داخل الواجية أختار من اإلطار
> dock (window name)-View  

  وإلغالقو استعمل مفتاح
ويمكنك البدا  MatLab الكثير من المعمومات المفيدة حول MatLab توفر الوثائق المرافقة لـ

 .Help من قائمة MatLab Help باستعراضيا من خالل اختيار
 MatLab المتجيات في

مجموعة من األوامر التي تجعل إدخال المتجيات والتعامل معيا أكثر سيولة،  Matlab يوفر
 .أسموب كتابة المتجيات في الجبر MatLab حيث تشبو األوامر المستعممة في

 .خالل ىذا الدرس سوف نوضح ىذه األوامر، وكيفية استعماليا
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 :معمومة
 .مختبر المصفوفات أو matrix laboratory ىي اختصار لعبارة MatLab كممة

 :إنشاء المتجيات
ابسط طريقة لتعريف المتجية ىي بكتابة عناصر المتجية يفصل بين كال منيا مسافة ومحصورة 

 [ ] بقوسين مربعين
الحظ أن نتيجة األمر الذي قمنا بكتابتو قد ظيرت لنا مباشرة جرب نفس األمر السابق ولكن 

 . تظير نتيجة األمر بعدهىذه المرة ال; أضف في نيايتو فاصمة منقوطة
 القيمة األخيرة :كما يمكن تعريف المتجية من خالل تحديد القيمة األولى : قيمة الزيادة

 الحظ المتغيرات المعرفة حاليا في جمسة العمل Workspace في إطار منطقة العمل
 
 

 spss احصاء الحزم االجتماعية برنامج  1.7
 
 :لألحرف األولى من الكممات اآلتيةىو اختصار   SPSSبرنامج الـ  
 Statistical package for social sciences 

أى "الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية" ، وىو عبارة عن حزم حاسوبية متكاممة إلدخال 
 . البيانات وتحميميا

 
إيجاد يقوم الكثير من الباحثين باجراء التحميالت االحصائية لبياناتيم المختمفة بيدف -1  

مقاييس النـزعة المركزية مثل : الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات ،وحساب مقاييس التشتت 
،وحساب معامالت االرتباط ،وغير ذلك من التحميالت اإلحصائية بالطرق اليدوية ، ولكن األمر 

حال ليذه   SPSSال يكون سيال اذا كان حجم البيانات كبيرا ، ومن ىنا كان ظيور برنامج
المشكمة وغيرىا من المشكالت فى التحميل االحصائى ، ومن أىم مزاياه أنو يناسب الباحث 

 .المبتدئ والباحث الخبير عمى حد سواء
 
يستخدم ىذا البرنامج عادة في جميع البحوث العممية التي تشتمل عمى العديد من البيانات  -2

عية لكنو ال يقتصر عمييا فقط ،بل الرقمية ، وقد أنشئ خصيصا لتحميل بيانات البحوث االجتما
يشتمل عمى معظم االختبارات اإلحصائية تقريًبا ، ولو قدرة فائقة عمى معالجة البيانات ، كما أنو 

يتوافق مع معظم البرمجيات المشيورة،وليذا يرى الباحثون أنو أداة فاعمة لتحميل شتى أنواع 
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  .البحوث العممية
 
لبيانات من معظم أنواع الممفات ثم يستخدميا الستخراج قراءة ا  SPSSيستطيع برنامج -3 

  .النتائج عمى ىيئة تقارير إحصائية أو أشكال
 
  SPSS القوائم الرئيسية في -4 

المفاتيح األساسية لمقيام بأي عممية في أنظمة النوافذ ويزودىا البرنامج   Menusتمثل القوائم
يستطيع الباحث من خالليا القيام بجميع العمميات التي بعشر قوائم رئيسية تتخمميا قوائم فرعية ، 

  :يوفرىا البرنامج وىذه القوائم ىي
ييدف استخدام ىذه القائمة إلى التعامل مع الممفات من حيث   : File Menuقائمة ممف -أ

انشاء ممفات جديدة ،او فتح ممفات مخزنة ،أو تخزين الممفات ،أو طباعة الممفات وكذلك الخروج 
 .لبرنامجمن ا
تحتوي ىذه القائمة عمى الكثير من األوامر الميمة مثل نسخ  : Edit Menuقائمة تحرير -ب

  .ونقل البيانات من مكان إلى آخر والبحث عن حاالت ميمة
يستطيع الباحث عن طريق ىذه القائمة اظيار شريط األدوات   View Menu :قائمة عرض -ج

التي يمكن استخداميا بدال من البحث عن القوائم ،  lbar Tooوىى األيقونات المختصرة المناسبة
،وتغيير نوع   Grid linesكما يستطيع من خالل ىذه القائمة إظيار او إخفاء خطوط الشبكة

ظيار أو إخفاء عناوين " دالالت " القيم   . Value Labelsالخط المستخدم وا 
متغيرات وتغيير أسمائيا وكذلك تسمح ىذه القائمة بتعريف ال  Date Menu :قائمة بيانات -د

القيام بالعمميات المختمفة عمى البيانات من فرز وتحويل ودمج مع بيانات اخرى وغير ذلك من 
  . عمميات

يستطيع الباحث من خالل ىذه القائمة القيام   : Transform Menuىـ قائمة التحويالت
  SPSSة التي يزودنا بيا برنامجبالعمميات الحسابية المختمفة مثل استخدام الدوال اإلحصائي

 . واعادة ترميز البيانات وتحديد الرتب وغيرىا
ميمة ىذه القائمة ىى اجراء التحميالت   : Statistics Menuقائمة اإلجراءات االحصائية -و

االحصائية الكثيرة ،فيى تحتوي عمى جميع أدوات التحميالت اإلحصائية العادية و المتقدمة مثل 
 .ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعادالت االنحدار وغيرىاحساب المتوسط

يستطيع الباحث عن طريق ىذه القائمة عمل   : Graphs Menuقائمة الرسومات -ز
  .الرسومات البيانية واألشكال المختمفة
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يستطيع الباحث باستخدام ىذه القائمة إيجاد معمومات  : Utilities Menuقائمة األدوات -ح
 عن الممف المستخدم والمتغيرات التي يحوييا ىذا الممف وتعريف واستخدام المجموعاتمفصمة 
Sets لممتغيرات المختمفة.  

يستطيع الباحث عن طريق ىذه القائمة التنقل بين النوافذ   : Windows Menuقائمة إطار -ط
  .المختمفة والتحكم فى حجم ىذه النوافذ

د ىذه القائمة الباحث بنظام مساعدة تفاعمي يستطيع تزو   : Help Menuقائمة المساعدة -ى
من خاللو الحصول عمى إجابات كثيرة لمتساؤالت التي يجدىا عند مواجية مشكمة ما مع 

 . . SPSSبرنامج
  
  

  SPSS الشاشات الرئيسية فى برنامج
 

 : عمى ثالث شاشات رئيسية ىي  SPSSيحتوي برنامج
 
وىي الشاشة التي تحتوي عمى البيانات   : Date Editor Windowsشاشة محرر البيانات -أ

  .اإلحصائية المراد تحميميا ويتم فتح ىذه الشاشة تمقائيا عند تشغيل البرنامج
وىى النافذة التي يمكن لمباحث من خالليا   : Variables viewشاشة عرض المتغيرات -ب

  .يانات وتحتوي عمى عدة أعمدةالتحكم بطريقة ظيور المتغيرات في نافذة محرر الب
الليا نتائج وىي الشاشة التي تظير من خ : Output Navigatorشاشة المخرجات -ج

 .والرسومات البيانية المختمفة المراد إنشاؤىا اإلجراءات اإلحصائ
 
  SPSSالممفات الخاصة ببرنامج  
 

الموجودة فييا  مع مجموعة من الممفات المختصة حسب المعمومات  SPSSيتعامل برنامج
 : ،وىناك ثالثة أنواع ميمة من ىذه الممفات تستخدم دائما

 
ممفات البيانات :وىي الممفات التي تحتوي عمى البيانات الخام التي تدخل من خالل شاشة  -أ

فأي ممف لو   SAVويميز ىذه الممفات اسميا الذي ينتيي دائما بـ  Date Editorمحرر البيانات
  يحتوي عمى بيانات خام " ”SAV  Extensionممحق
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وىو الممف الذي يحتوي عمى “ : نتائج اإلجراءات اإلحصائية “ممف المخرجات اإلحصائية  -ب
ويميزه   Output Navigatorنتائج اإلجراءات اإلحصائية التي تظير في شاشة المخرجات

ات إحصائية يحتوي عمى نتائج إجراء  SPOفأي ممف لو ممحق  SPOاسمو الذي ينتيي دائما بـ
  معينة

 
وىو الممف الذي يحتوي عمى التعميمات المراد أجراؤىا  :“ Syntax “ج. ممف التعميمات

 S"SPS  "فاي ممف لو ممحق  " SPS "كاإلجراءات االحصائية مثال ويميز ىذا الممف الممحق
 .ىو ممف تعميمات

 
  
 :يمكن إجمال مراحل تحميل البيانات بالخطوات التالية 
 . البيانات ترميز -أ

  .Data Editor (Data view)إدخال البيانات في صفحة محرر البيانات -ب
 .المناسب  Procedureاختيار اإلجراء -ج
 .المراد تحميميا  Variablesتحديد المتغيرات -د

 .ىـ اختبار النتائج التي تظير من إجراء التحميالت
 
  : مالحظات ىامة قبل استخدام البرنامج 
 .غير معرب  SPSSتخدام المغة اإلنجميزية إلدخال األرقام والحروف الن برنامجيفضل اس -أ

 .البرنامج مجرد وسيمة إلجراء عمميات إحصائية بحتو -ب
  .الباحث ىو من يحدد نوع اإلختبار المطموب -ج
 .عمى الباحث التأكد من شروط كل اختبار قبل تنفيذه -د 
عطائيا أسماء واضحة وبسيطةعمى الباحث أن ييتم بترتيب  -ىـ  .المتغيرات وا 
  .عمى الباحث أن يحتفظ بنسخة من البيانات األولية في ممف مستقل -و
 
  مالحظات هامة عند استخدام البرنامج  
 
الواجية األولية لمحزم ، وىي واجية تشبو الجداول اإللكترونية   SPSSيعتبر محرر بيانات الـ -أ

الخام ألول مرة . ومن خالل المحرر يمكن قراءة البيانات وتعديميا  ، وتستخدم إلدخال البيانات
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 .أو تغييرىا،والتعامل مع المتغيرات وتسميتيا أو تغيير أسمائيا
 
وال   Data filesمن خالل محرر البيانات تحفظ ممفات البيانات وتسمى ممفات بيانات -ب

نما ترس ل النتائج إلى نوع آخر من الممفات يستطيع ىذا الممف استخراج أي نوع من النتائج ،وا 
  . وىي ممفات المخرجات

 
عمى جميع النتائج التي تتم بعد أي عممية   Output filesتحتوى ممفات المخرجات -ج

  .إحصائية، وفي كل مرة يطمب البرنامج من المستخدم حفظ الممف أو حذفو
 
الباحث أو المستخدم بصفة يوصى دائما بعدم حفظ جميع ممفات المخرجات إال ما يحتاجو  -د

مستمرة ،وبعد أن يتأكد من صحة النتائج. أما ممفات البيانات فإنو يجب حفظيا بأكثر من ممف 
والحفاظ عمييا نظًرا الن فقدىا يؤدي إلى إعادة اإلدخال كامالً  بعكس ممفات المخرجات التي ال 

 .يتطمب استرجاعيا سوى استرجاع العممية اإلحصائية
 
الباحث من خالل قائمة األوامر وخيارات البرنامج االختيار بين العديد من عمميات  يستطيع -ىـ

 .تعديل البيانات وتشكيميا ،وبين االختبارات اإلحصائية المتعددة وأنواع كثيرة من الرسوم البيانية
 
يحتوى شريط األدوات الموجود بالبرنامج عمى ايقونات رسومية تمثل وظائف او عمميات  -و

قد تغني عن استخدام القوائم وتسيل عمل النظام أيضا ويقع ىذا الشريط اسفل شريط  معينة
 .القوائم الرئيس

 
   Visual BASIC :  8-1   لغة البرمجة فجيوال بيسك المرئية 

 ىى بيئة تطوير و لغة برمجة من مايكروسوفت تستند إلى لغة البيسك الشييرة. و ىى تصنف 
ضمن لغات البرمجة الشيئية. منذ أن بدأت مايكروسوفت في اصدار الفيجوال بيسك و ىى 

تالقى نجاحا باىرا و شعبية ال بأس بيا بين المبرمجين نظرا لسيولتيا الشديدة في مقابل التعقيد 
الشديد الذى يواجيو أى مبرمج يسعى لبرمجة ويندوز باستخدام السى أو السى++. اال أن 

الفيجوال بيسك ربما تكون ىى من أسؤ المغات التى تكتب عمييا برامج الويندوز اآلن طبعا بعد 
الجافا.عموما تناسب الفيجوال بيسك تطبيقات قواعد بيانات و التطبيقات المخصصة لمشركات 
الصغيرة و برامج الحسابات و ىى مريحة و سيمة و تؤدى الغرض باالضافة إلى أنيا تسمح 
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لممبرمج بالتركيز عمى حل المشكمة فغالبا ما ال يواجو صعوبات فنية أثناء كتابة برنامج بالفيجوال 
بيسك. و لكن بقى أن نذكر أن برامج الفيجوال بيسك ال تتم ترجمتيا كاممة إلى لغة األلة مثل 
 Run Time"السى++ أو الدلفى و انما تترجم إلى كود وسطى يتصل مع مكتبة ربط تسمى ب
library" و اسميا MSVBMnn.dll مع مالحظة أن حرفى ال"ان" يشيران إلى رقم االصدارة. 

لغة البرمجة فيجوال بيسك ىي لغة ذات تصميم مرئي واجية رسومية بعكس بعض المغات مثل 
االسمبمي ذات الشاشة السوداء . حيث تحتوي ىذه المغة عمى العديد من االوامر بداخميا ولغة 

و التي تعمل تحت  basic سيمة التطبيق تم تطوير ىذه النسخة من البرنامج عن النسخة القديمة
إلى ىذه النسخة التي تعمل تحت بيئة وندوز . تعتمد المغة في تطوير تطبيقاتيا عمى  dos بيئة

الكائنات فيي تشبو العديد من لغات البر مجة الحديثة من حيث اعتمادىا عمى الديناميكية و 
االحداث. تعني الديناميكية في ىذه المغة القدرة عمى استدعاء اي اقتران او اجراء اعتمادا عمى 

الحدث. الحدث ىو اي عممية يقوم بيا مستخدم التطبيق عمى التطبيق مثل الضغط بزر الفارة او 
 الضغط عمى أحد ازرار لوحة المفاتيح او حتى تحميل نموذج. لتعمم المغة يفترض بك اتقان  

 مميزات الفيجوال بيسك
 

 1- لغة سيمة و سريعة النشاء تطبيقات ويندوز
 2-  تدعم البرمجة الشيئية اال أن ذلك ليس بشكل كامل

 3- تجربة برامج الفيجوال بيسك سيمة و سريعة العتمادىا عمى مكتبة الربط خالل 
  وقت التشغيل 

 4- تعتبر لغة الفيجوال بيسك لغة كائنية المنحنى
 5-سيمة التعمم والفيم 

 6-سيولة اكتشاف االخطاء فييا
 
 

 إصدارات فيجوال بيسك
 

Visual Basic 1 
كان محدود لمغاية. ولم يكن موجو لتطوير التطبيقات  Visual Basic االصدار االول من

مع انو كان سيل االستخدام ذو واجية رسومية ولغة برمجة مرئية إلى  .Windows الحقيقة لبيئة
 .انو كان يعتبر كمعبة مسمية لممبرمجين
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Visual Basic 2 
لم يظير اي جديد باستثناء اضافة القميل من الخصائص  Visual Basic االصدار الثاني من
 لكن في تمك الفترة، ظير مولود جديد وىو النظام .IDE ودعم أفضل لبيئة التطوير المتكاممة

Access 1.0 لقواعد البيانات العالئقية وكان كل تركيز شركة Microsoft ىو الدمج بينيما. 
Visual Basic 3 

حيث قدم دعم  !Visual Basic يعتبر االصدار الثالث ىو بداية طريق النجومية او الشيرة لـ
 VBX لقواعد البيانات واصبح ذو نياية مفتوحة بفضل االضافات التي كنت تسطيع دمجيا مثل

 ظيرت الكثير من التحسينات في بيئة التطوير المتكاممة .OCX والتي تطورت فيما بعد إلى
IDE وىاجر مئات ان لم يكن االف المبرمجين إلى Visual Basic.  وبدأت تمك المغة كمنافس

 .ضعيف لتطوير البرامج الحقيقية او التجارية النو كان ما زال ينقصيا المزيد
Visual Basic 4 

او ان صح  Windows 95 كان اليدف االساسي من االصدار الرابع ىو مرحمة انتقالية إلى
 Visual وكان أول اصدار من اصدارات .bit التعبير، القابمية لتطوير تطبيقات من نوع ١,

Basic ,تولد شيفرة لمعمل تحت معالجات من نوع ١Bit.  ليس ىذا فقط! بل اضاف االصدار
 Visual والتي زادت في اسيم شيرة ActiveX DLL الرابع امكانية النشاء مكتبات من نوع
Basic  حتى اصبح معترف كمغة برمجة النشاء تطبيقات حقيقية حيث اضاف الميزة التي

لكنيا كانت محدودة بسبب استطاعتك  OOP انتظرىا المبرمجون وىي البرمجة كائنية التوجو
او  Polymorphism فقط دون اي امكانية اضافية كتعدد الواجيات Class بانشاء الفئات

 .Inheritance الوراثة
Visual Basic 5 

ىي لغة برمجة  Visual Basic االصدار الخامس كان بمثابة االعالن الرسمي في ان لغة
 ActiveX لتطوير التطبيقات الحقيقية والتجارية. حيث اضاف العديد من انواع المشاريع كـ

Controls و ActiveX Documents وغيرىا.. واضافة مزايا عديدة لمتحكم بشيفرة ممف الـ 
EXE الذي يخيرك من تحويل الشيفرة المصدرية إلى P-Code او Native-Code.  باالضافة

 .والدعم االضافي لقواعد البيانات IDE إلى التحسن الحقيقي لبيئة التطوير المتكاممة
Visual Basic 6 

االصدار السادس ال يختمف عن االصدار الخامس كثيرا لكن ىناك العديد من التحسينات وعالج 
التي كانت موجودة في االصدار الخامس. من أىم االضافات في االصدار  Bugs لمشوائب

كذلك تحسن واضح في ادوات  .ADO السادس ىي الزيد في ادوات قواعد البيانات والمبنية عمى
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التحكم. وىناك العديد من التطوير في لغة البرمجة كدعم انواع البيانات المعرفة من قبل 
ودعم  Wizards واضافة المزيد من الويزارد .Functions والزيد من الدوال UDT المستخدم

 .والكثير والكثير من التحسينات .Internet لتطبيقات انترنت
 واخيرا

Visual Basic.NET 
تم انتاج ىذا االصدار مع تغيير جذري عما سبقة من االصدارات ولقد صدر في ضل ىذة 

 التقنية ثالثة اصدارات إلى االن
Vb 2003، vb2005 

 vb 2008 واألن
 Visual Basic تقديم

 
 

Visual Basic اداة قوية وفعالة لتطوير تطبيقات متوافقة مع بيئة Windows.  يوفر لك بيئة
تطوير متكاممة سيمة االستخدام النشاء الحمول سواء كانت شخصية او تجارية في وقت قياسي 

عن طريق فمسفة البرمجة المرئية. حيث تصمم الشاشات ونوافذ برنامجك عن طريق نقرات 
 .وتحريكات خفيفة بالفأرة كأنك ترسم مربعات ودوائر باستخدام برامج رسم وغيرىا

 وقد تجنب تعمميا بسبب حدودىا التي تقصر امكانياتيا كسائرالمغات  لعمك سمعت كثيرا عن لغة
البيسك فان االمر اختمف!  Visual Basic لغات البرمجة. لكن مع االصدارات الحديثة من
فاالن اصبحت امكانيات المغة بال حدود. وقابمية التطوير ال نيائية اي انو اصبح ذو نياية 
 ActiveX Control وادوات التحكم الخارجية Add-Ins مفتوحة. فعن طريق االضافات

بصفة عامة، تستطيع انجاز كل ما استطعت انجازه بالمغات المختمفة. فالضافة  COM ومكونات
جديد ال يتطمب االمر منك سوى تحديد اسم وممف المكون ومن ثم استخدامو  COM مكون

 مباشرة!حقيقى أصبحت أكثر تطور
   

 Windows متوافقة ٩11% مع اصدارات Visual Basic التطبيقات التي تنشئيا بواسطة
ىي عبارة عن سيل من  Visual Basic المختمفة. فالنواة الداخمية لمتطبيقات المنشئة بواسطة

اما عن الدوال االضافية التي توفرىا لغة  .Windows التي عبارة عن روح نظام API اجراءات
وىي المسؤولة عن تشغيل  MSVBVM60.DLL البرمجة فيي موجودة في مكتبة مستقمة

 .Visual Basic برامجك التي طورتيا عن طريق حمول االنترنت
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Visual Basic يوفر لك العديد من الحمول والخاصة باالنترنت. فيمكنك من انشاء ادوات تحكم 
ActiveX Controls يتم تنفيذىا في صفحة ويب. او تصميم تطبيقات متقدمة كـ ActiveX 

Documents لمعمل عمى متصفح Internet Explorer.  ،المزيد ايضاVisual Basic  يوفر
كتطوير تطبيقات   Client لك بيئة تطوير خاصة لتطوير تطبيقات انترنت سواء كانت لمعميل

DHTML Applications او لمخادم Server كتطوير تطبيقات ASP Applications.  
  Visual Basic والفرص الوظيفية  شعبية ال مثيل ليا بين مطوروا التطبيقات تحت بيئة

ىي االعمى. كذلك، المواقع التي تناقش ىذه المغة في زيادة اسية!  Visual Basic لمبرمجي
يومي الزيادة. المزيد ايضا، ادوات التطوير  Visual Basic واعداد المبرمجون المياجرون إلى

في كل مكان ويكفيك وجود أكثر من ثالث مجالت  COM كمكونات Visual Basic الخاصة بـ
قرب ان تبصر اصدارتو النيائية النور،  Visual Basic.NET عالمية تناقش ىذه المغة!! وىذا

 .والتي بدورىا طريقك إلى محاذاة الركب وتطوير تطبيقات انترنت الذكية
 

 عيوب الفيجوال بيسك

٩-  عدم مجانية برامجيا ،أي أنك تحتاج غالبا لمدفع لمحصول عمى ممفات مفتوحة 
 المصدر

  ١- ال يتم ترجمتيا بشكل كامل إلى لغة األلة 

 ,- ال تدعم كافة أشكال البرمجة الشيئية

0- المترجم نفسو بو بعض الشوائب و التى تظير في البرنامج المكتوب حتى في 
 .حالة خمو البرنامج المصدر من األخطاء
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 الفصل الثاني
 )الجانب العممي(

  
  مقدمة:

من خالل بحثي ىذا استطعت معرفة التالي ومن خالل عرض النتائج بالفيجول بيسك استخرجت 
 :وىذه النتائج في الجدول التالي النتائج التالية 

 
 

 2.1 اواًل:
 
 

 ٩-وجود عالقة قوية بين المستخدم لالنترنت وزيادة السموك العدواني
 ١-وجود عالقة قوية في انتشاال العالقات بين الجنسين واستخدام االنترنت

 ,-وجود عالقة قوية بين كافة المتغيرات االخرى في البحث وبين استخدام االنترنت وىي:
 

 ٩-ادمان االستخدام الخاطئ لالنترنت
 ١-تغير القيم االجتماعية

 ,-حدوث متاعب صحية واالحساس بصداع
 0-ادمان مشاىدة المواقع االباحية
 5-االستغراق في العوالم التخيمية

 ٩-التشجيع عمى انتحال الشخصيات االخرى
 ٩-االقتحام او التسمل لمواقع الغير

 5-العمل عمى اخفاء الشخصية عند ارتكاب االخطاء مع االخرين
 ١-ارسال رسائل ال اخالقية لالخرين

 ٩1-ارسال الفيروسات المدمرة لممواقع االلكترونية
 ٩٩-تجارة المخدرات عن طريق االنترنت

 ٩١-تزوير البيانات الخاصة لالفراد
 ,٩ممارسة القمار عبر االنترنت

 ٩0-نقل االموال لعمل غسيل ليا باستخدام االنترنت
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 ٩5-االعتداء عمى حرية االخرين في الممكية الفردية
 ٩٩-سرقة االفكار من االفراد
 ٩٩-سرقة الوقت ةالخدمات

 ٩5-اكتساب الفاظ غير مرغوبة
 ٩١-يقمل من االعتماد عمى االقالم واالوراق

 ١1-تفكك العالقات االجتماعية
 ١٩- عزلة الفرد عن المجتمع

 
 

 ثانياً 
 

 نسبة استخدام السيء لالنترنت من قبل الذكور %5٩
 اما االناث ,٩%

 

 
 

 (٩الجدول رقم)
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 (١الجدول رقم )

 

 
 (,الجدول رقم )
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 (0الجدول رقم )

 

 
 (5الجدول رقم )
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 (٩الجدول رقم )

 

 
 الجدول رقم )٩(
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 (5الجدول رقم )

 

 
 (١الجدول رقم)
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 الفصل الثالث
 

 )االستنتاجات,التوصيات,المصادر(
 

 اجات:تاالستن3.1 
من خالل قيامي بيذه الدراسة استطعت معرفة ان ىناك عالقة قوية بين المتغيرات االجتماعية 

بكثير من مستخدميو بحالتو بمساوئ االنترنت فنسبة مستخدمي االنترنت بحالتو السيئة ىم اكثر 
 االجتماعية التي تناولناىا في بحثنا ىذا الحسنة وىذا يشمل المتغيرات

 
 
 التوصيات:3.2   

من خالل بحثي الموسوم)دراسة بعض المتغيرات االجتماعية وعالقتيا باالستخدام السيء 
تجنب الوقوع في  لالنترنت( ىو ان يكون متمكن من االلتزام بالتعمميات االتية لكي يتمكن من

 مساوئ االنترنت:
 عدم الدخول أو محاولة الدخول عمى أي موقع من المواقع المشبوىة، -٩
عدم تحميل أية مادة أو ممف من المواقع غير اآلمنة ففي أحيان كثيرة قد تحتوي ىذه   -١ 

 الممفات عمى أخطار متعددة تيدد الجياز،
موماتو الخاصة وخاصة في ما يتعمق باألموال أن يبتعد الشخص عن محاولة نشر مع يجب   -,

إلى عمى المواقع اآلمنة والتي تظير عمييا إشارة األمان والتي تستخدم إلجراء المعامالت المالية 
 وما إلى ذلك، 

بالطرق التي يراىا األىل مناسبة وبطريقة  شبابينبغي فرض رقابة شديدة وكبيرة عمى ال -0 
يم وال تجعميم يشعرون أنيم مالحقون دائمًا وبما يراه األىل مناسبًا تمنحيم نوعًا من الثقة بأنفس

 .من اإلنترنت شبابليم، فما أكثر المشاكل التي يتعرض ليا ال
 
تجّنب مشاركة المعمومات الشخصّية من أىّم األمور التي يجب الحرص عمييا عند استخدام  -5 

ع التواصل االجتماعّي في الممف اإلنترنت ىي تجّنب نشر المعمومات الشخصّية عمى مواق
  الشخصّي، ومن ىذه المعمومات: تاريخ الميالد أو مكان السكن.
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مراقبة الحركات المالّية ال بّد من مراقبة الحساب المصرفّي وبطاقة االئتمان الخاّصة بشكٍل  -٩  
أو البريد أسبوعّي، واالشتراك في خدمة الرسائل التنبييّية، التي ترسل إلى الياتف المحمول 

  اإللكترونّي، لمعرفة أي حركة مالّية غير مصرّحة قد تحدث أحيانًا عن طريق اإلنترنت.
 
تعّمق التحقق من إعدادات الخصوصّية ىناك بعض النصائح التي يجب االنتباه إلييا فيما ي-٩ 

ال بّد من تغيير إعدادات الخصوصّية في مواقع التواصل  :بإعدادات الخصوصّية، ومنيا
اإلجتماعّي مثل الفيس بوك وجعميا لألصدقاء فقط، بمعنى أّن أي معمومات أو أي شيء يتّم 

مغمقًا في إعدادات الياتف حتى ال  (GPS)نشره في الحساب ال يراه إاّل األصدقاء. إبقاء ال
 .تخدميتمّكن أي شخص من معرفة مكان تواجد المس

 
كممات المرور ال بّد من الحرص عمى استخدام كممة مرور مختمفة لكل حساب، ألّن  -5 

استخدام كممة مرور واحدة لجميع الحسابات يسّيل عممّية الخرق أو السرقة لموصول إلى جميع 
وأيضًا يجب عدم السماح ألي شخص باستخدام كممات المرور   المعمومات في وقت واحد،

حال االضطرار إلى ذلك يجب تغيير كممة المرور بعدىا مباشرًة، ألّن ىذا يمكن الخاصة، وفي 
أن يتسبب في حدوث ىجوم إلكترونّي من غير قصد، إذا كان الجياز معّرضًا لالختراق. من 

الجدير بالذكر أّنو ُينَصح دائمًا باستخدام كممات سر مكّونة من ثمانية حروف عمى األقّل، بحيث 
الحروف والرموز، وأن ال تتكّون من كممات ليا عالقة باسم الشخص أو تاريخ تشمل األرقام و 

ميالده مثاًل، حيث إّن أسيل طريقة يدخل بيا القراصنة إلى معظم الحسابات ىي من خالل 
 . .استغالل كممات المرور الضعيفة

 
رسائل التي تطمب الحذر من الرسائل االنتحالّية ينبغي الحذر من الرسائل االنتحالية، وىي ال -١ 

من المستخدم معمومات خاّصة عن حسابو البنكّي، أو كممات المرور، ألّن البنوك ال تطمب 
الحصول عمى المعمومات الشخصّية بيذه الطريقة، ولمتأّكد منيا يجب االستفسار من البنك 

 .مباشرة، أو حذف الرسالة
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 المصادر 3.3
 

 بالتحميل االحصائى ، منتديات االحصائيون العربوكل ما لو صمة  SPSS برنامج 1-
www.arabicstat.com › 

 
 1.,لحاسوب ـ اإلصدار ة اقيادل الدوليةمرخصة لالمنياج الدراسي المعتمد  2-
 
 موقع مودة -3

http://mawdoo3.com/       
 

 موقع البسطة 4-
https://vb.elmstba.com/t209013.html    

 
 
 Sophie Curtis (11-12-2013), "10 ways to protect your أ ب ت  -5

online identity" ،www.telegraph.co.uk, Retrieved 6-11-2017 
 
6- ↑ Tim Parker (23-7-2012), "6 Ways To Protect Yourself 

Against Cybercrime" ،www.investopedia.com, Retrieved 6-11-
2017. Edited 

، اإلدمان اإللكتروني وباء عصر العولمة  ٩5/5/١1٩0،  ٩1,موقع مجمة الكويت ، العدد  -7
، إدمان االنترنت وآثاره الجسمية  ١5/0/١1٩1واإلنترنت ، أحمد أبو زيد ( و )موقع فانتازيا 

 والنفسية
What’s New in IBM SPSS Statistics 24 -8عمى  ١1٩5مارس  21 نسخة محفوظة

 واي باك مشين موقع
                           /احمد احمد بكر قنيطة نترنت في الجامعة االسالمية بغزةمساوئ استخدام اال  -9  

http://mawdoo3.com/
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