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 مقدمة 

،فهي تزخر ابآلالف منن اصفناتا  شبكة اإلنرتنت يقال عنها حبر واسع جدا ،الميكن أن تقاس أبعاده ،وال تدرك خباايه 
اجلدينند صل عمعنننا  اصاردينننة أو اجلماعينننة ،و،ننلا امعنننارف ،واص ااتنننت بننن  ايتفننراد وا  معنننا  ،و ننني اصنننرب  ل قننن اصرقميننة اصنننرب تع ننن  ام

،وي سنارعان  بهناجعلت من  نلا اصعناا اصكبنر قرينة تنمر  ،منع منا  اينق منن مااقنع صل ااتنت االج مناعي ،منا جعنت اصك نرين يمرتون
حننا اسنن مداط تقبيقاونا ومااقعهننا ،فناصب  فيهننا معنارف جدينند  يك سننباها ،أو تنمينة مهننارا  جديند  ا تكننن صنديه  مننن قبننت ،أو 

 تااعت مع اآلخرين أو امشار،ة مبعلاما  وآراء وجتارب حدي ة ،مع ا، شاف اصعاا ...
خلفاص تمرا   ائلة يف جمال اص كناصاجيا احلدي ة بعند منا عرفنت فرأ  عل  جم معاتنا اصعربية واإلسالمية عل  وجق اوقد  

واصنل  ن عنت عننق آمر م عندد  علن   قافنة وأخالقينا  ،  له ايتخر  تقار ملات صألنظنار يف تكناصاجينا امعلامنا  واالتفناال 
لنن   اإلمكننال  اصرائعننة اصننرب   أحنند منننا اآلن أن ينكننر تيت،فننال ميكننن  جم معنننا امسننل  ،سننااء  ،ننان بصنن  ابإللنناب أو ابصسننل 

تقد ِّمها صنا تكناصاجيا امعلاما  واالتفاال  ،خفاتنا منع انندماد خندما  احلااسن  اآلصينة وتقنينا  االتفنال اصقدمينة  ندما  
اإلنرتنننت  مننن جهننة ،،مننا ال نسنن قيع أيلننا يف ناننا اصاقننت أن ن عا ننت اآلمر اصسننلبية اصننرب ترتعبننت علنن   ننلا االنا ننا  امعلامننا  
َعند  واإلمكال  اص كناصاجية احلدي ة ،خاتًة أنع َمْن مي لكان وحي كرون  له اإلمكال  خي لاان عنا عقائدايا وفكرايا و قافيا ،فمنا ين  

مننع اصعلنن  أننننا ،ننلص  جننند صننق طنناابع وقااعنند أخننرا لنن  االص ننزاط يننا يف ملننام  اصنندين اإلسننالمي ،و  -عننند   مباًحننا وعننادايا 
لنن   قافننة اص لقنني ،مننع يينناب معنناير حسننن اسنن مداط وان قنناء ملننام   ننله اص قنيننة احلدي ننة صالسنن ااد  مننن منافعهننا أتننبتنا ال   
 وجتن  ملار ا.
ومعظمهن  منن اصاتنا  اصفنمر  واصشنبانية ،ومنع سناء  علاماتينةاجلزائر نسبة مع ن   منن اصسنكان يسن مدمان شنبكا  ام ويف 

صقانانيننة اصرادعننة ،واصرقابننة ايتسننرية ينن  ، ننلا ينن  ر سننلبا علننيه  بشننكت عنناط وعلنن  اصننن ء اسنن مداط  ننله ايتخننر  بمينناب اصلنناابع ا
اصفنننمر علننن  وجنننق اخلفننناص ،خاتنننة منننع قلنننة اخلننن   اصنننرب مي لكاهنننا حينننال ،ياينننة اسننن مدامها ، نننلا لعلهننن  تنننيدا سنننهال امننننال 

اصعنننادا  ،منننع تلنننييع أخالقهننن  ، عنننت   صلمرتبفننن  منننن حننناي  ،نننن يسنننعان ،بشنننكت خننناص حننننا بنننناء أفكنننار  دامنننة يف عقننناي 
واص قافننا  اصمربيننة مبننادت ينن  ت كننان مننن خاليننا شمفننياو  ،ل ينن  عننن  تلكنن  ايتفكننار اصمريبننة اصننرب تلقننن ينن  مننن خننالل بعنن  
امااقنع وينرف اصدردشنة ،منن ت ان تنار صوتقمنا شمفنيا  ومشننا ر يربينة ص و،نلا بنناء تنداقا  وقينة ص وتمينر عقينندو  ....  

 ير ا من اممافر اصرب ال حفر يا .و 
مجيعنننا نعلنن  أن  ننلا اصعفننر امعلامننا  اصرقمنني واصارينند مننن ناعننق صننيا صنننا فيننق وال أمكاننننا تميننر شننيء منننق أو أن نلمنني فيننق 

وجنناد  ااتنني ب،يننة تقنني جنبننا عم جننن  ص نندع   ننله اص قنيننة ا مننع اسنن مداط االنرتنننت أو مراقبننة ملننامينها بشننكت عنناط ،خفاتنن
 بكت جديد يفدر ،صكننا ميكننا يف ناا اصاقت تسييا اصاطع وتاعية يرل بلص  من أجت االس ااد  منها بكت عقالنية .

شنر خنالل اص نداول امباشنر وينر امباعن ايتفاال اجلزائري  يااجهان أخقار ،بر  لجتة عن ساء االس مداط يله اص قنية منن 
ر  ،و نني يف تزاينند يننامي وبنناتر  ،بننر  مننن اسنن مالل جنسنني ينن  عننن فرينن  يننرف اصدردشننة ملننامينها مننن يننر تاعيننة أو تاجيننق أسنن

،و،ننلا اصفننار وايتفننالط اإلابحيننة امعروطننة علنن  مسنن اا امااقننع وشننبكا  اص ااتننت ،ابإلطننافة عم امراسننال  اصنفننية اصننرب عنناد  مننا 
  سلا،ياو  وتفرفاو  ير اصالئقة ،فأتبتت م نت  نله له  وحىت ع، لا ،لق من شتنق أن ي  ر عل  ب نياو  ومعارفتكان سرية 

امااطيع ير اصالئقة ف تت ي  أبااب أخرا صلاصاد يف مااقع معادية مع قداتنا اإلسنالمية بشنكت خناص وايتداين ايتخنرا بشنكت 
امسنق   واصعيناب اب   عاط ،من خالل اصنشافا  اص نفرية اصرب متنارس عنن فريقهنا ،فنعند أسنر وشنباب وأفانال ال يعرتفنان بشنيء

أو ص عاصي  ديننا احلنيي من دون وعي أو عدراك منه  ما ي لقاننق منن خنالل  نله امااقنع أو منا  أو ،ر ه  اصشديد صلرسال اصكرمي 
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مت يف طاء  لا اصسنيا  اصنظنر  و . عله  خلقا من ير تلة ي  اب صيا عال جل   الءمدا تتة ايتابفيت اصرب يدساها يف عقال 
 طبع عشكاصية اصدراسة وف  اص ساؤل اصرئيا اآل  :

 ؟.أمنوذجا  –موقع األطفال –ماهي طبيعة مضامني وأشكال احملتوايت التنصريية املوجهة لألطفال عرب مواقع اإلنرتنت   
 وف  اص ساؤال  اآلتية :  اصظا ر طاء اإلشكال امقرو  نقارب دراسة  له  وعل      
  ؟ ع  مااقع اإلنرتنت . يف نشر اصنفرانية ماقع ايتفاال ع مد عليهاي اصرب ضامنياملهي ما  -1
  ؟اصرب يع مد عليها ماقع ايتفاال يف نشر اصنفرانية ع  مااقع اإلنرتنت .  هي املصادرما  -2
  ؟اصرب يع مد عليها مدونا ماقع ايتفاال يف نشر اصنفرانية ع  مااقع اإلنرتنت . ي القيم هما  -3
اصنرب يع مند عليهنا ماقنع ايتفانال يف نشنر اصرب يالنت امندونان تافياهنا إلدار  اصعملينة اص نفنرية  اإلعالميةنوع املادة ما  -4

  ؟اصنفرانية ع  مااقع اإلنرتنت . 
  ؟عل  ماقع ايتفاال يف نشر اصنفرانية ع  مااقع اإلنرتنت . امع مد من فرف اصقائم   هو أسلوب االقناعما  -5
 ملام  ماقع ايتفاال .؟من فرف اجلمهار عل   والتفاعالتهي نوع الردود ما  -6
  ؟عل  ملام  ماقع ايتفاال ع  مااقع اإلنرتنت .  فرف اجلمهار  من هي مصادر التعليقما  -7
  ؟وملام  ماقع ايتفاال يف نشر اصنفرانية. تسع  منشارا   هي األهداف اليتما  -8
 .؟ قع ايتفاال اص نفر  ما من فرف  اصقائم  عل   هي اللغة املستعملةما  -9
 

 اثنيا : أهداف الدراسة : 

  ي علن  ايندف اصرئيسني منن  نله امناد  اصعلمينة يف اص اتنت عم سنالمة ايتفانال اجلزائنري  علن  شنبكة اإلنرتننت ،و نا منا
مي ننت قيمننة جا ريننة ملننافة عم سننل  اصقنني  االج ماعيننة واص قافيننة واصدينيننة وايتخالقيننة يف ا  مننع اجلزائننر  بشننكت خنناص  ،واإلعننالط 

علمي عل  مس اا اجلامعا  ومرا،ز اصبتث امه مة بدراسة اصقات و،ت ا اال  احمليقة بق  بشكت يا يف ا ال اص اال  ماطبدرجة 
 عاط .

  منها. وجيز، واصناجتةمعامق ايتساسية وصا بشكت  اماطاع، ب بياناصسعي حنا تشميا امشكلة امقروحة من خالل  لا 
  عل   ا ايتفاال. وأت ر خافر احماوصة رفع درجة اصاعي اصعاط صدا ايتسر اجلزائرية حال فاائد اس مداط اإلنرتنت 
   خلن  جنا أ، نر مالئمنة ين  احمل نااي  منن خنالل  صالسن مداط، وطنبعتاعية وت قيي ايتسر اجلزائرية أبقية اصرتشيد اصنزم
من ايتفكار ايدامة مع قداو  اإلسالمية اصرب جتعت منه  ملتدين و،اار من دون  محاي ه  اإلنرتنت، خفاتام ه  عل  وأمنا صسال
 .أن يشعروا 

  ضبط املفاهيم 

 الرتشيد : - أ
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شدا وعرشادا واصرشد يع  االسن قامة علن  فرين  احلن  منع تفنل  فينق ابد  ،رشد ،نفر و،ارَ  ،ر شدا ور قال اصاروز لغة : .أ 
،واصرشد اصعقنت وحسنن اص فنرف واصفنال  يف اصندين  أربع مرا .ويف اصقرآن اصكرمي ورد  اصكلمة براء ملمامة وبش  سا،نة ر ْشد 

 عل  تيمة اس  فاعت مرشد من اصاعت اصرابعي أرشد . مر  واحد ،وورد  
 اصطالحا : .ب 

اصباح ننة مننن  واالتفننال، فنن ناصعلنناط اإلنسننانية أو علنناط اإلعننالط  جمننالصعنندط وجنناد تعرينني جننامع مننانع مفننقل  اصرتشننيد يف 
عتبناع امننها اصسنا  يف  «  خالل ما مجع ق من معلاما  حنال امفنقل  فقند ارأت  أن تعرفنق مبنا ي ناسن  منع ملنمان اصدراسنة

اص عامت مع اس مداط االنرتنت من خالل حسن تدبر زمن وفر  اس مدامها بشكت عقنال  وفقنا صللناابع اصدينينة واالج ماعينة 
 » وايتسرية .

 األسرة : - ب

يتهنا ت كنان ايتسر  بشكلها اصبسيع ت كان من اصزود واصزوجة وايتبناء ير ام زوج  ويقل  عل   نلا اصشنكت ايتسنر  اصنناا  
مننن جيلنن  فقننع وايتسننر   نن  اخلليننة ايتوم ا ا  مننع و نن  اصاحنند  ايتساسننية ا اصبننناء االج منناع  وت ننأ ر ابصظننروف االج ماعيننة 
واالق فنننادية واص قافينننة صلمع منننع وتننن  ر أيلنننا ا اصبنننناء االج مننناع  صلمع منننع ،كنننت فهننن  أسننناس وجننناد ا  منننع ومفننندر اص نشنننتة 

واصدعامنة ايتوم صلنبع اصسنلاك واإلفنار اصنلا ي لقن  فينق اإلنسنان أوم دروس احلينا  االج ماعينة . واصعالقنة االج ماعية وايتخنال  
 ايتسرية  له تارض حقا  وواجبا  وادوار ب  أفراد ايتسر  .

امهنا ونشنأوا واصعائلة وايتسر  أ   اجلماعا  اإلنسانية وأعظمها أت نرا ا حينا  اصانرد واجلماعنا  صنلا فدراسن ها ومعرفنق ماه
 واص مر ا أشكايا ودور ا وأقي ها ابصنسبة صلارد وا  مع ووفائاها اصبياصاجية واالج ماعية واالق فادية وير ا .

 

 الطفل والطفولة :  - ت

 لغة -أ
صكاننناا مث خيننرجك  فاننال مث ص بلمنناا أشنند،  مث اصقاننت : اصاصنند منناداط لعمننا ، وقنند يقننع علنن  اجلمننع ،  املفررردات : جنناء يف

  (3)  وعبا  بلغ ايتفاال ﴾(2)،وقد لمع أفاال(1) ﴾ شياخا ..
 : الطفل يف االصطالح -ب

أبنق :"  ا اصفمر يف ،ت شيء ،أو  ا ،نائن حني خ اتنق حمندود  ومرتبقنة بعمنره اصنزم  ،يع مند علن  ينره  عرف اصقات -
 ( 4(."يف أشياء ، ر  ينما علااي ووفيايا واج ماعيا

                                                 
 .67: سار  يافر-  1ت
 . 521، ص 1992،  قي  تااان عدلن داود  ، ماد  فات ، دمش  ، دار اصقل  ،  مفردات ألفاظ القرآن الكرمياصراي  ايتتاها  ، -  2ت
 . 59سار  اصنار : - 3ت
 . 12، ص   2001،  1، عمان ، دار تااء ، ط تربية الطفل يف اإلسالمحنان عبد احلميد اصعنا  ،  - 4ت
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أن   (2) (1) : وعبا  بلغ ايتفاال منك  احلل  فليس أبناا ،ما اس أبن اصلين من قبله  ﴾ صقاصق تعام تفسري احمليط: ورد يف
  (3)اصقات ما ا يبلغ احلل  .

   مفهوم الطفولة : -ج
 ورد  عد  تعرياا  خم لاة مرحلة اصقااصة نل،ر منها : 

منن أبنناء اصبشنر مننل امنيالد عم أن يك منت  نا ويفنت عم حاصنة اصنلنا  اصقااصة  ي امرحلنة اصعمرينة اصنرب يقلنيها اصفنمار -
.(4) 

 (5)أبها : " امرحلة من اصاالد  عم اصبلاغ ، فمرحلة اصبداية تبدأ ابصقااصة ومرحلة اصنهاية تبدأ ابصبلاغ " دمحم سويدوعرفها  -

 *مراحل الطفولة : 
مننن ايتقيننة مبكننان ابصنسننبة يننلا اصبتننث حمننت اصدراسننة ، أن  نندد اصاتننة اصعمريننة صألفاننال ،خاتننة أن اصقااصننة  نني منقلنن  
اصبشننري ة صلتيننا ، واصقاننت ننناا  اجليننت اصف نناعد، واصن نناا  تا قننر عم اصرتبيننة اصفنناحلة واصظننروف امناسننبة، وحبسننن يننرس اصن نناا  وتعهنند ا 

ا يهم ننا  ننا أن ن عنرف علن  أ ن  امراحنت اصعمرينة اصنرب مينر ينا اصقانت أ نناء  ناه منع  ديند منن أينن مت ند ومن(6)ابصعناية صي مر اصمرس. 
 وعم أين و ي ،اآل  : 

 مت د  له امرحلة من  الث سناا  عم مخا سناا  ويقلن  عليهنا مرحلنة فانت منا قبنت امدرسنة. مرحلة الطفولة املبكرة:

(7) 

مت نند  ننله امرحلننة مننن سنن ة سننناا  عم يننا  سننناا  و نني امرحلننة ايتساسننية اصنندنيا مننن اص علنني  مرحلررة الطفولررة الوسررط  : 
 (8)صلفي ايتول ايتساسي واص ا  واص اصث. 

مت نند  ننله امرحلننة مننن تسنننع سننناا  عم عحنندا عشننر  سنننة توقيننت عم  ال ننة عشننر أو مخسنننة مرحلررة الطفولررة املترر  رة : 
يف اصفي اصرابع ايتساسي عم اصفي اصسادس ايتساسني وتسنم   نله امرحلنة، مرحلنة منا قبنت عشر و ي مرحلة اص علي  ايتساسي 

 (9)امرا قة.

    Internetت  :  مفهوم اإلنرتنت - ث

مننن أبننرز اخلنندما  االتفنناصية اص ااعليننة اصننرب تننرتبع ارتبافننا و يقننا باننرع اصعلنناط امعلاماتيننة واحلااسنني  علنن  اخنن الف  اإلنرتنننت
 أنااعها .

                                                 
 . 59سار  اصنار : - 1ت
 . 449، ص  1978،  2، برو  ،دار اصاكر ، ط  2،د البحر احمليط تفسريأبار حيان دمحم بن ياسي اصمرلفي ،  -  2ت
 . 24،د س ، ص  1، د ب ، دار اصاكر ، ط 4، د  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية من علم التفسريدمحم اصشا،ا  ، -  3ت
 . 27، ص  2003،  1، االسكندرية ، مك بة االشعاع اصا  ، ط الطفولة يف امليزان العامليعبد اصبار  داود ، -  4ت
 . 28، ص  2001،  3، برو  ،دار ابن ، ر ، ط منهج الرتبية النبوية للطفلدمحم نار سايد ، -  5ت
 .30-29ط،ص 2006، 1،اصقا ر ،  ، دار اصسالط، ط موسوعة الرتبية العلمية للطفل داية   أمحد اصشاش،  - 6ت 
 .17-16ط، ص 2004، 1، عمان، مك بة دار اص قافة، ططرق دراسة الطفلسعيد حس  اصمر ،  -  7ت
 .142،ص  1980،جد  ، دار اصشرو  ، 1،طعلم النفس الرتبويدمحم مفقا  زيدان، نبيت اصسماصافي ،  8ت
 .146،ص دمحم مفقا  زيدان، نبيت اصسماصافي ،مرجع سب  ب،ره -  9ت
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 International  يف اصلمة اإلجنليزية  ي : اخ فار مر،  عطنايف ، ي كنان منن ،لم ن  قنا : ت  Internetو،لمة ت 
   أ  : اصشبكة اصعامية ؛ عبا أردل اصرتمجة احلرفية . Network  وت 

صعنكباتيننننة ومننننع بصنننن  فنننن ن ص نرتنننننت تسننننميا  م عنننندد  ؛ منهننننا : اصنننننت ، أط اصشننننبكا  ، شننننبكة اصشننننبكا  ، اصشننننبكة ا
 صلمعلاما  ، ... وير ا .

جمماعة عامية دوصية طممة من اصشبكا  ام فلة فيما بينها .  «  فقد مت تعرياها بقر  خم لاة منها  : االصطالحوأما يف 
ت سنن   ننله اصشننبكا  برمننز أساسنني  ننا أن مجيعهننا تسنن مدط بروتا،نناال واحنندا صالتفننال  ننا بروتا،ننال اصنن تك  ابصنقننت ص بروتا،ننال 

 . 1»عنرتنت
وسنيلة اتفنال ، واسنعة االن شنار ، تنرتبع ينا جمماعنة اخ يارينة منن احلااسني  ، وتنافر جمماعنة مننن  «  ،منا عرفنت أبهنا : 

 2 » اخلدما  ت عل  ب قدمي امعلاما  

مفدر مش   من اصاعت : نف ر ؛ ينفر ، تنفرا أ  : جعلق نفرانيا اللغة اص نفر يف   التنصري: - ج
3  

 
، 4: نسنننبة عم نفنننران " بنننازن جننننران : قرينننة ابصشننناط تنسننن  عصيهنننا ت اصنفنننارا   ، ويقنننال : امسهنننا : لتنننر  " اللغرررةواصنفنننرانية يف 

]    حئ    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئچ   ، يقنال   تعنام :  واصنفارا    : أتباع عيس  
 نفارا ، أ  مبعىن : أنفار  [ ، و له عحدا اصاجاه اصرب من أجلها مسي أتباع نيب   عيس   52آل عمران : 

: فقد مت تعريي اص نفر عد  تعرياا  ، ال خيلا معظمها من    م اخل  ، يتهنا ا تل نزط اماطناعية  االصطالحأما يف 
مننن جهننة ، ومننن جهننة أخننرا ا تل ننزط  اتننيرب اجلمننع وامنننع ، اصل نن  تالننان أ  نننزاع حم مننت ، خاتننة يف م ننت  ننله اماننا ي  اصننرب 

 اصعقدية أو امل بية امم لاة . خت لي حايا وجها  اصنظر ، حس  امرجعيا  اصاكرية أو
بنندأ  ابصظهننار ع ننر فشننت  حركررة دينيررة سياسررية اسررتعمارية"  وصعننت أشننهر اص عرياننا  ام داوصننة ماهنناط اص نفننر ؛ اع بنناره

احلننروب اصفننليبية ، بميننة نشننر اصنفننرانية بنن  ايتمنن  امم لاننة يف دول اصعنناا اص اصننث بعامننة وبنن  امسننلم   اتننة ، ينندف عحكنناط 
 . 5سيقر  عل   له اصشعاب "اص

 نننناك تعريننني آخنننر صل نفنننر أبننننق : ت قيننناط اصمنننرب امسنننيتي بننندس أفنننراد وأتسنننيا مجعينننا  يكنننان يرطنننها اصننندعا  عم 
اصنفرانية امسيتية ب  امسلم  ويف سائر أحناء اصعاا ، واصعمت عل  ان زاع اصعقيد  اصفتيتة منن قلناب امسنلم  ، ومنن مث تنبغ 

 6يربية حب ة يف امع قد واصاكر وايتخال    ا  مع بفبمة

                                                 
 .  42ط ، ص   9111ط  ،  –، اصكايت ، امر،ز اصاف  صلمعلاما  اصعلمية واص كناصاجية ،  د  مسرد مصطلحات اإلنرتنتياسي جااد امسار :   - 1
،    9، بنرو  ، دار اصراتن  اجلامعينة ، ط  الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنرتنت : دراسرة ملعرفرة اسرتمدامايفا يف  رال اإلعرالمعبد امل  ردمان اصدل  :   - 2

 .  29، ص   ط 4009
 ، ماد  ت ن ص ر   . 294ص ، ط4001،   9حمماد خافر ، برو  ، دار اصاكر،ط ، ترتي  :  خمتار الصحاح  - 3
 ، ماد  ت ن ص ر   . 294، ص املصدر نفسه   - 4
5
، ص 4، د  ط4000،   2، اصنننرايض ، دار اصنننندو  اصعامينننة ، ط  املوسررروعة امليسررررة يف األداين واملرررزاه  واألحرررزاب املعاصررررةمنننانع بنننن محننناد اجلهننن  :  - 

666 . 
ط  ، ص   4000،   4، اصننرايض ، دار اصفننميعي صلنشننر واص ازيننع ،  ط   الغررزو الاقررايف لألمررة اإلسررالمية : ماضرريه وحاضررره ،منفننار عبنند اصعزيننز اخلرلنني   - 6

19. 
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االس كشنننافية و ننني " ت م نننت ،منننا يعننن  عنهنننا امسهنننا يف تنننندرد دراسننن نا طنننمن اصدراسنننا     : نررروع الدراسرررة ومنه هرررا:رابعرررا   
أصزم نننا خفاتننية  1ت" اس كشنناف مسنناص  اصبتننث علنن  يننرار مننا ياعننت اممننامر تقريبننا اصننل  يس كشنني بيتننة ال يعننرف عنهننا شننيء

اصدراسننة وعجراءاوننا امنهعيننة طننرور  اص ننزاط منننها امسنن  اإلعالمنني، اصننل  جهنندا علميننا منظمننا صلتفننال علنن  بيننال  ومعلامننا  
وأوتاف عنن اصظنا ر  أو جمماعنة اصظنا را  ماطناع اصبتنث منن اصعندد احلند  منن امانردا  امكاننة   منع اصبتنث، وصانرت  زمنينة  

 .  2تاصقاعد  ايتساسية من اصبيال  وامعلاما  امقلابة يف جمال ختفا مع ،افية صلدراسة وبص  عما يدف تكاين 
يف مجنع بيالونا علن  اسن مار  أسنلاب  لينت احمل ناا اإلعالمني، أو  لينت املنمان ،منا  ياع مد  اصدراسة بشنكت أساسنو 

حيلا صلبع  تسمي ق، واصل  يعرف أبنق "تقنية حبث صلاتي اماطاعي، منظ  و،مي، ملمان واط  صالتفاال   دفق اص اسر" 
 و"أب  ن يعة؟ " أو"يف أ  سيا ".يسم  بدراسة "من ي كل ؟" أو "مابا قال ؟ "أو"،يي قال؟"،أو"من قال؟" أ

  امسا:  تمع الدراسة وعينتها 
سنيب م  عم  10شكت جم مع اصدراسنة ،نت ملنام   ماقنع ايتفانال اصنفنرا   علن  شنبكة اإلنرتننت  يف اصانرت  امم ند  منن 

   منند  شننهر ،امننت  ملننمان تتننار ص ، نن  ص منناد  مسعيننة بفننرية ص أصعنناب صتننراني  ص...وير ننا 60أ، ننابر مبعمنناع  10يايننة  
مبقدار ملمان  يف اصياط ،مع اصعل  أنق ا ي   أخل اصعينة ،لها بع  االع بار و لا راجنع عم تكنرار بعن  امناشنر مبقندار منرت  أو 

  الث مرا  وعليق ف   لا  مت طبع  لا اص اريخ صعد  اع بارا  صعت أقها :
 أ داف اصدراسة تق لي االص زاط يله اصعملية . -
  ، جراء منهعي صلبع اصعدد واص تك  ابص ايل يف ن ائا اصدراسة.  -
 عدط وجاد مناسبا  وأعياد اميالد عل  وجق اخلفاص يف  له اصارت  .-

 نظرا خلفاتية اصدراسة وخفاتية جم معها وتعقده ويياب معامق اصدقيقة فقد مت اس مداط اصعينة اصعشاائية اصبسيقة.     
 
 
 

  ضرورات االنفتاح التقين واالنفالت الرتبوي األطفال بني 1.1
  :اإلنرتنتأطفال  1.1.1

ومسن قبلق، حقيقينة تن  ر علن   نع حياتنق   نداي سل  اصعر ي عامة واجلزائر  خاتة امس مدط ص نرتنت اصقات اميااجق  
واالتفنايل، أتسنره بص  انق ي لق  ،ما  ائال من املام  با  االجتا ا  وااليدياصاجيا  امم لاة، واصرب ت نناع بن  اإلعالمني 

 شننبعة وتقبيقاوننا اممريننة، فهننا امننا مشننا د مالينن  اص سننعيال  واصايننديا ا  وامننا قننارت صنفنناص حنند اص ممنننة أو امبروابقهننا 
اعا  ال يكاد ينالت منهنا، وي لقن  ،نت بصن  بفناة فردينة أ  أن فنابع اص عنرض اجلمعني اص قليند  مبنا م فت يف شبكا  وجمم

 يلمنق من تاجيق قيمي قد زال وتراجع ، ،ا يع  اح ماال  اص أ ر ام عدد ايتوجق وارد  و ي ايتقرب اح ماال.

                                                 
 اجلزائر،،خم  عل  االج ماع واالتفال، جامعة قسنقينة   البحث يف االتصال عناصر منه ية ، تتر  ميلاد ساار  وآخرون،أ.الرامي، ب.فايل   1ت
  .239ط، ص  2004، 
 .127،ص  ،اصقا ر ، د  . عاا اصك   حبوث اإلعالم األسس واملبادئمسر دمحم حس  :   2ت



 

8 

م ن نائا ت ي ِّند  أن ص نرتننت أطنراره اصباصمنة علن  ع،اصفندد يف خم لني دول اصعناا  أيل  اصدراسا  اصنرب أجرينت يف  نلا تشر
ايتفاال، وت ،د أيًلا عل  أن ايتفاال يقلان معظ  أوقاو  أماط تاتا  اإلنرتنت حبند وتنت عم اإلدمنان، فاني دراسنة تنينية 

ن مالين  % منن مندم  اإلنرتننت حنال اصعناا منن ايتفانال، وير نا منن اصدراسنا  اصنرب أ،ند  أ13تدر  م خرًا أوطتت أن 
ايتفاننال يقلنننان سننناعا  فايلنننة أمنناط اإلنرتننننت يف اصاقنننت اصنننل  قننند ال يعلنن  فينننق اآلابء منننا يقننناط بننق أبنننناؤ   علننن   نننله اصشنننبكة 

 .اصعنكباتية، وقد أ،د  اصدراسا   أيًلا أن م اسع عمر ايتفاال اصلين يس مدمان اإلنرتنت  ا  ال ة أعااط
علن  أن اسن مداط اإلنرتننت ابصنسنبة صألفانال صنق مسناوئق  -ب علن  االج مناع أسن ا -وحال  لا ت ،د اصند، ار  لدينة رجن  

اصك ر ، واصرب قد تاا  ،يزاتق، ال سنيما يف اص نأ ر علن  عالقنا  اصقانت االج ماعينة، مشنر  عم أن عطناعة اصاقنت أمناط اإلنرتننت، 
سرتق، وعلن  عالقاتنق االج ماعينة، ومنع االسن مرار علن  واصماص يف عامق، تكان صق ن ائعق املتافة وامباشر  عل  عالقة اصقات أب

 ننله اصعنناد  ومداومننة االننندماد يف عنناا اإلنرتنننت بعيننًدا عننن اصعنناا احلقيقنني، حينند ث  بننداخت اصقاننت ننناع  مننن االنافننال، واصشننعار 
 منع احملنيع بنق منن أتندقاَء ابصاردية، واصريبة يف االب عاد عن أ  مشار،ة اج ماعية، سااء عل  مس اا ايتسر ، أو عل  مس اا ا 

 .وجران وير  
ن  ننله اصظننا ر  ال يننن ا عنهنا أت ننرا  فرديننة، وع ننا يرتتنن  عليهننا ن نائا سننلبية علنن  نقننا  واسننع، ت م ننت يف أب وأوطنتت :

 نلا اصعنناا  اص نأ ر علن  مسن اا ايتفانال منن اصناحيننة اصدراسنية، وتمنر سنلا،ياو  بشنكت سنليب؛ ن يعننة صِّمنا يروننق وي عناملان معنق يف
االفرتاطي؛ ،ا ين ا عنق يف هاية ايتمر من عخراد جينت افرتاطني ينر قنادر علن  اص ااتنت منع ا  منع اصنل  يعني  فينق، وينر قنادر 

 عل  اص عامت مع من حاصق عال من خالل اصعاَا االفرتاطي اصل  تعاعد عليق منل تمره
ال شن  أن اإلنرتننت يف وق ننا احلنايل أتنب  عنفنرًا  « امعنة حلناان أس اب عل  االج ماع -يقال اصد، ار أمحد عبداصرؤوف 

مهماا ال يىن عنق يف ، ر من ايتمار، وابصنسبة صألفاال ف ن اإلنرتنت قد جَعله  يقلان معظ  فاناص ه  علينق؛ نظنرًا صِّمنا يشنعرون 
  اص يدينة، واصنرب زاد  بدرجنةي ،بنر  بعند  نلا فيق ابم عة واص شاي  عنن فرين ِّ اص ااتنت واالطنراط منع اآلخنرين، منن خنالل امراسنال

 .(1)» .االن شار ايائت مااقع اص ااتت االج ماعي
% منننن 44يشنننر ويلكننننز مننندير معهننند اصدوحنننة اصننندويل صلدراسنننا  ايتسنننرية واص نمينننة، عم أن اصدراسنننا  اصمربينننة وجننند  أن 

% مننن ايتفاننال اصننلين يسنن مدمان 66ااد اإلابحيننة، وايتفاننال علنن  شننبكة االنرتنننت يشننا دون عننن عمنند امااقننع اصننرب  مننت امنن
 .االنرتنت ت ارض عليه  مشا د   له امااد

ملينان ونفني املينان، أ  حناايل  28حناايل  2010ويقد ر عدد مس مدمي اإلنرتنت ام تد   ابصلمة اصعربينة حنىت هاينة 
 .%28.9، بعد اصلمة اإلجنليزي ة % من تعداد امس مدم  يف اصعاا، و ي امرتبة اصعاشر  يف اصعاا2.5

مننن مسنن مدمي اإلنرتنننت يف اصعنناا اصعننر ي ماجننادون يف منققننة اخللننيا اصعننر ي، واصننرب مت ننت حنناايل  %60،مننا أن حنناايل 
  فن ن  ايتعنداد  ني: مفنر 2007% من تعداد سكان اصعاا اصعر ي . أم ا ابصنسبة صعدد امس مدم  يف ،ت  دوصة عربية تمنارس 11
مليننننان ،  1.92مليننننان، اجلزائننننر  2.54اصعربيننننة اصسننننعادية مليننننان، امملكننننة  2.8مليننننان، اصسننننادان  4.6مليننننان، اممننننرب  5.5

 629.500أصننني، ايتردن  700أصانننا، اصكاينننت  953تنننانا ، ملينننان1.1، سننناراي 1.397.200اإلمنننارا  اصعربينننة ام تننند  
آالف، اصبتنرين  205أصاا، صيبينا  219أصاا، ققر  243أصاا، فلسق   285أصاا، ع مان  330أصي، اصيمن  600أصي، صبنان 

                                                 
،عن ماقع شبكة ايتصا،ة األطفال واإلنرتنت .........حكاية يصع  فهمها ،أمحد عبرا ي  عفر ، مقال بعناان  –  1ت

http://www.alukah.net/social/0/67295/#ixzz4vsVQoPHa 17:35،اصساعة   2017ص10ص18، اتريخ اصدخال . 

 

http://www.alukah.net/social/0/67295/#ixzz4vsVQoPHa
http://www.alukah.net/social/0/67295/#ixzz4vsVQoPHa
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آالف. أم نا نسنبة اصسنكان اصنلين يسنن مدمان  10أصانا، جيبننا   20ماري انينا  .أصانا 36أصانا، اصعنرا   90أصانا، اصفنامال  155
اإلنرتنننت بشننىت أنااعهننا تاصعاديننة وعاصيننة، ا  عريلننة، اصنقننا   ص عننداد اصسننكان يف اصدوصننة، فهنني ،اص ننايل: اإلمننارا  اصعربيننة ام تنند  

، %11.7%، ايتردن 15.1%، اممنننرب 15.4%، صبننننان  20.7%، اصبتنننرين 25.6، اصكاينننت %26.6%، ققنننر 35.1
%، اجلزائنر 6.9%، مفنر 7.6، اصسادان %7.9%، فلسق  9.2تانا %، 10%، ع مان 10.6امملكة اصعربية اصسعادية 

 . .%0.1%، اصعنرا  0.5%، ماري انيا 0.7%، اصفامال 1، اصيمن %1.1%، جيبا  3.3%، صيبيا 5.6%، ساراي 5.7
(1) 

  . تنصري األطفال عرب االنرتنت: حقائق ووقائع1.1

قند ر،نز  محننال  اص نفنر نشننافها ومازاصنت علنن  أفانال اصعناا ، ابع بننار أن  ن الء ايتفاننال يشنكلان حاصينناً  لنث سننكان ص
 "امعرط  صلممافرعاماً ، وتنقل   له احلمال  يف عملها ب  "ايتفاال  25اصعاا ، وساف يشكلان نفي سكان اصعاا بعد 

 10وأن  ،أفانننال يف اصعننناا يعننني  عرطنننة ممنننافر اصاقنننر أو االسننن عباد واالسننن مالل أو احلنننرب  5علننن  أسننناس أن واحنننداً منننن ،نننت 
ملينان  100مالي  فات دون سن اخلامسة مياتان سناايً بسب  ساء اص ملية ، ومليان فات آخرين ي س عبدون يف جتار  اجلننا و

وتعنند جهنناد احلر،ننة اإلجنيليننة   عمننت قاسننية وخقننر  ، ومننن  نننا ينن   اسنن مالل أوطنناع ايتفاننال ص نفننر   فاننت يعملننان يف فننروف
 1500جم معننة مننن أ،نن  اجلهنناد اماجهننة صألفاننال امعرطنن  صلممننافر يف اصعنناا ، فانني واليننة اتميننت لدو اينديننة وحنند ا ،  ننناك 

مشنروعاً فااصيناً  150يف صيما اصعاتمة اصبروينة مه منة ابيتفانال و،نيسة   100مشروع يف ،ينيا و200مشروع عجنيلي صألفاال و
وابعننرتاف امنفننرين أناسننه  و،مننا ت ،نند اإلحفننائيا  فننان  .جمماعننا  ،نيسننة مه مننة ابيتفاننال يف ،ينن  اتون 103يف ميننامي، و
أصني عامنت نفنرا   110أصي مشروع ،نسي خيدط مليا  فانت بشنكت دائن  حنال اصعناا ، ويعمنت فيهنا  25 -20 ناك ما ب  

بلننند ،ويتن اإلحفنننائيا  قننند أفهنننر  أن ، نننراً ،نننن مت تنفنننر   يف اصعننناا ،ننناناا منننن ايتفانننال ، ويتن اصعقننندين اصقنننادم   200يف 
سيشهدان زايد  مقرد  يف عدد ايتفانال ، مت عن ناد قفنة عيسن  صألفانال ، وقند أنن ا اصانيل  امعند صعقلينة اصقانت صي نر صدينق حن  

سننالطل وي ننر تسنناؤال  تننعبة بداخلننق ،ننا ميهنند عم  اصننق صلنفننرانية أو تقبننت أفكار ننا حننىت ي تننال رمسينناً عم أحنند عيسنن  لعليننق اص
منظمنة اصشناقة اصدوصينةويف من متر "اصزماصنة اص نفنرية اصدوصينة"  .صما   7أفاال اصكنيا، وقد ترمجت نسمة ايتفاال حىت اآلن عم 

ط " قدط اصعناملان يف شنبكة فيانا ومنظمنة اصشناقة اصدوصينة امم فن   ابصعمنت بن  2001 اصل  عقد يف ماصيزاي يف أول مايا عاط "
ايتفاال عدداً من اصبتناث وأورا  عمنت تلن  عسنرتاتيعيا  وخققناً تعكنا ختففنهما ، رسناصي   ص يا نة اص نفنرية صألفانال ، 

، واصنبع  يعند ا طنمن أ،ن   نالث منظمنا  نفنرانية وشبكة "فياا" تعد أ،  امنظمنا  اإليا ينة اإلجنيلينة ام مففنة ابيتفانال 
خم فة ابيتفاال عامياً خفاتا أها تايل رعاية ايتفاال اصنفارا ا  مامناً خاتناً ، و ني تنقلن  يف عملهنا بن  ايتفانال امعرطن  

                                                 
  االجتاهيد  جر عن ماقع ، مسؤولية األسرة واجملتمع« اإلنرتنت»محاية الطفل من خماطر ، مقال بعنوان ورشيد حرفوش ،  – (1)

http://www.alittihad.ae/details.php?id=24231&y=2012&article=full 11:24،اصساعة   2017ص10ص19، اتريخ اصدخال 
. 
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% منن نفنارا اصناالاي  85 وقد أ،د ام متر عل  أقية اصاتة اصعمرينة بن  سنن اصرابعنة واصرابعنة عشنر  اصنرب ي عنرف خالينا صلممافر
 (1) .% من أفاال اصعاا يعيشان يف اصدول اصنامية واصاقر  80ام تد  عل  دينه ، ويف خارد اصاالاي  ام تد  ويتن 

 األسرة  3.1.1
اآلابء يف شننىت مننناحي احليننا  اصياميننة، وينقبنن  بصنن  أيًلننا علنن  اسنن عماي  ومننراقب ه  واجنن   علنن   ايتفاننالاإلشننراف علنن  

صألسني جنند أن اآلابء ال يلم نان بفنار  ،افينة مبنا يااجهنق ايتفانال علن   نله  نوصكن ..اية، أو تفا ته  مااقع اإلننرتصلهااتي اخلل
  ..اصشبكة من تناقلا  ومشكال ، ويف امقابت ال يدرك اصعديد من ايتفاال ما ل  عليه  فعلق، وما ي ع  عليه  جتن بق

  ص نرتننت، بنت ميينت اصنبع  مننه  عم اصقنال فاآلابء يشعرون أبنق ال ت افر صنديه  امناارد اصكافينة وامعلامنا  واصاهن  اصفنتي
منن ،لينة االق فناد واصعلناط  "سرونيا ليفن سرتون" يعلمان أ، ر منه  يف  لا اصشأن، وقد أفهر  اصدراسة اصنرب أعندوا أفااي أبن 

منن ايتفانال اصنلين هلن ه  % 79،منا أفناد  .ايتفانال يندخلان علن  اإلنرتننت منن ينرف ننامه  % من20اصسياسية بلندن أبن 
اصدراسة أبه  يس مدمان اإلنرتنت دون اخللاع يت  رقابة، وأشار  ل ه  عم أه  ا ي لقعاا أ  دروس يف امدرسنة ص ناعي ه  بكياينة 

فاناًل، تنرتاو   1511ء واجباو  امنزصية.. علًما أبن اصدراسة هلت اس مداط اإلنرتنت، ابصري  من أن معظمه  يس مدمانق يف أدا
 .من اآلابء 906عاًما، و 19و 9أعمار   ما ب  

يف حماوصنة مننعه  منن اسن مداط عل  اإلنرتنت عامة، ويرف اصدردشة خاتنة، صيسنت  سلاك ايتفاالاصقريقة ام ل  يف تمير 
اإلنرتنت ويرف اصدردشة؛ يتن  له اصقريقنة قند أت  بن نائا سنلبية وجتنلي  أ، نر عم اسن مداط  نله اصمنرف بنداًل منن جتنبهنا، بنداًل 

ارد نقنا  من بص  عل  اآلابء مشار،ة أفااي  فيما ياعلانق عل  اإلنرتنت؛ فاآلابء يشار،ان ايتبناء يف تداقاو  اصرب يفنعاها خ
  (2) .اإلنرتنت، و   اآلن حباجة عم ناا اصرعاية فيما خيا أتدقاء   عل  اإلنرتنت أيًلا

 
 
 
 

 

 نتائج الدراسة التحليلية : 1.1
بداية بينت اصقراء  اصاتاية ص نزيال  امندون  أن امندون  اصقنائم  علن  اماقنع  دور موقع األطفال يف نشر عملية التنصري  : -

يسنن مدمان اماقننع بشننكت مك نني جنندا خاتننة يف امناسننبا  وايتعينناد اصنفننرانية ،قنند ياننا  تنزيننت ملننمان عال  ننالث ملننام  يف 
يشنكت حبند باتنق ملمتنا جديندا ا يكنن يعنرف قبنت يف  اصياط و لا ما حملناه من خالل مراجعة زمن اص نزيت وامشا د  واص علي  ، لا

حال امااقع  اص نفرية عل  شبكة اإلنرتنت ،وقد شكت  لا اماقع م ناسا ،برا صاتنا  لشنتة ، نر  يند  جتهنر مبنا ا تكنن تقندر 
  علن  املننام   أو علن  اجلهنر بننق خاتنة يف ععننالن اخلنرود مننن اإلسنالط أو اصكاننر وحنىت عم درجننة اإلحلناد ،مننن خنالل اص عليقننا

 اصردود واص ااعال  اصرب الحظنها عل  خم لي اصداخل  عم اماقع . 
                                                 

  2017ص10ص21، اتريخ اصدخال http://almoslim.net/node/85461امسل  ، ،عن ماقعالتنصري والرتكيز عل  األطفال ،مقال بعناان –  1ت
   16:23،اصساعة 

،عن ماقع شبكة ايتصا،ة تغيري سلوك األطفال عل  اإلنرتنت  ،مهنا نعي  جن   ، مقال بعناان  –  2ت
http://www.alukah.net/social/0/88636/#ixzz4vsgurjgB 18:20،اصساعة   2017ص10ص18، اتريخ اصدخال . 

http://www.alukah.net/spotlight/0/51285
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/32227
http://www.alukah.net/spotlight/0/67295
http://almoslim.net/node/85461
http://www.alukah.net/social/0/88636/#ixzz4vsgurjgB
http://www.alukah.net/social/0/88636/#ixzz4vsgurjgB
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 ،فيمنا جناء %45: أ،ند  ن نائا اصدراسنة أن منن أ ن  املنام  اصنرب مت اصرت،ينز عليهنا  ني عقيند  اص  لينث تنسنبة  فئة مضرامني-
  وقند مت اصرت،ينز عليهمنا بمينة أت،يند أقي همنا يف حينا  % 20ماطاع اإلمينان أبصا ينة عيسن  علينق اصسنالط يف امرتبنة اص انينة تنسنبة 

امسننيتي   ،شننرف  أساسنني  صلقبننال واصنندخال يف اصنفننرانية خاتننة صلم نفننرين اجلنندد وابص ننايل امااطننيع اصعقديننة با  أقيننة ،بننر  
    % 10   ،وأمنا تعلني  اصال نا  فقند ،نان بنسنبة ت% 15يا صلنفنرانية يف اماقنع  .يف حن  جناء تلقن  اصنفنرانية تنسنبة يف اصرتو 

يف اصرتبيننة واص علنني  ،مننع حسننن اصسننلاك واص عامننت اخلاتننة ابمااطننيع االج ماعيننة تايتسننرية   علنن  وجننق اص تدينند واصننرب ،انننت فيهمننا 
  .% 5 تنسبة % 5أيلا تنسبة 

علن  اماقنع ،اننت صلك ناب امقندس ومنا حياينق  : أشار  ن ائا اصدراسة اص تليلية عم أن أ، ر من نفي اص نزيال   املصادرفئة -
مننن مفننادر باتينةت مسنن ول اماقننع   عمننا منشننارا  ،اننت يف اصدرجننة اص انيننة     % 25تنسننبة و   % 40تمنن تعنناصي  صلفننمار ب 

أو فيديا يتفاال معينن  يقنرؤون عنن اصنفنرانية أو يكنررون خاتة أو ،امرا خاتة أو  اتي نقال أو تار با  ملام  نفرانية 
مع ن   ،ننلص   ،وبنسنبة مص ننة،،مننا اع مند امندونان يف تننزيالو  علنن  امشنار،ا  منن خننالل روابنع أخنرا بدرجنة  تنراني  خاتنة ينا

،مث يليهنننا  بمينننة اصنننرتويا ينننا اقنننع، عب خي نننار امننندونان مشنننار،ا  ملنننام  خاتنننة ابصنفنننرانية ومشنننار، ها علننن  ام % 20بلمنننتت 
 . %15تاصنشافا  اصرب يقاط يا ايتفاال اصنفرانيان بنسبة 

:أمننا فيمننا خيننا أسننلاب اصقننائم  علنن  اصفنناتة يف عننرض معلامننا  امنناد  فقنند أ،نند  ن ننائا    فئررة أسررلوب عرررو املعلومررة -
  و ننلا ان دل ف  ننا ينندل علنن  أهننا تسننع  % 60اصدراسننة علنن  أهننا تر،ننز وبشننكت ،بننر علنن  اسنن عمال اصفننار اص اطننيتية بنسننبة ت
 حنن  جنناء أسننلاب سننرد احلكننااي  عننن امسنني  دائمننا عم عرطنناء زوار ننا يف تسننهيت عمليننة اص  لمننل عننند   مب ننت  ننله اصفننار ،يف

    و ننلا بميننة تقنندمي اصقنندو  صألفاننال مننن خننالل ايتخننال  واآلداب اصننرب ي ميننز يننا % 40وأمننق مننرمي اصعننلراء بنسننبة ت عيسنن 
بنداي ها  ياص  اصروااي  تكان حمرفة منن أن صل تلي يا ومع شر  ،ياية آدائق صلقاعا  واصقراب  عل  حد زعمه  مع اصعل  أنق يف

 عم هاايوا .
وسنائت اص نفنر بشنكت ،بنر ملام  اماقنع تنناول  أفاد  ن ائا اصدراسة اص تليلية عم أن أ، ر من نفي نوع املادة اإلعالمية -
با  فنابع ترولني   و لا يندف شنر  اص عناصي  اصنفنرانية ،،منا اع مند امندونان يف تننزيالو  علن  ملنام  % 31.49تنسبة ب

تنسننبة   تاإلعالميننة واصرتبايننة   املننام  اصسننمعية اصبفننرية   ، وبنسننبة مع نن   ،ننلص  بلمننت% 17.5تنسننبة  اخلريننة ب صألعمننال
  ، عب خي ننار امنندونان مقننافع مسعيننة بفننرية  أو اصننرب ب  هننا اصالننائيا  ورمبننا أطننافاا عليهننا بعنن  اص عننديال  واص ترياننا  % 15

،و نلا م شنر آخنر علنن  أن   % 12.5ت اصرت،ينز علن  نشناط اصالننائيا  اص نفنرية ب ،ومنن مثصيبع ناا ينا منن جديند علن  اماقننع 
،وبعد ا اآلخننر يف تبليننغ اصرسنناصة امنشنناد وسننائت اإلعننالط واالتفننال اص قليديننة واجلدينند  تااعلننت مننا بينهننا ،واع منند ،ننت منهننا علنن  

  %2ت،ويف ايتخر امقباعا  ب  % 5تاصرت،يز عل  اإليراء اماد  وامعنا  ب 
 50ت أتييد أقاال امندون  ابصدرجنة ايتوم بنسنبة  بشكت مر،ز عل  داع م اماقع بينت ن ائا اصدراسة أن  فئة أسلوب االقناع  -

مث اص أ،ينند علنن  مفننداقية امفنندر ب   % 20.27تمث تكننرار امفنندر بنسننبة   % 24.32بنسننبة ت،مث عيننراد اإلحفننائيا    %
 عن فري  اس عمال مفل  احملبة واصماران واصسما  من اصرب ..عخل  عما أبنق ما ا  فيق أو حسن امفدر   % 5.4ت
  ،و يف امرتبننة % 50بنسننبة تاماقننع اع منند بشننكت ،بننر علنن  اسنن مداط قيمننة اص سننام  :أفهننر  ن ننائا اصدراسننة أن القرريم نرروع  -

،وومننن مث جنناء  قيمننة  % 10فقنند ،انننت تنسننبة قيمننة اصسننالط ونبننل اصعننني     ،أمننا% 30تنسننبة جنناء  قيمننة احملبننة   اص انيننة 
 وما جاء بق من تعاصي  نفرانية ختدط ايتفاال . ،ت  له اصقي  ،انت بس  امسي    % 10تاإلحسان وامساعد  ب 

فانال اصنلين يندينان   صأل% 52.5بينت ن ائا اصدراسة أن أ، ر نسبة صاتنة مفندر اص علين  ،اننت تنسنبة  فئة مصدر التعليق  -
بننداين ه  ،و،ننلا دفاعننا منننه  علنن  اصننردود اصننرب ي لقاهننا مننن امسننلم  واصننرب   ا اماقننع  ننا خنناصو ننلا علنن  اع بننار أن  ننلابمسننيتية 
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ودفاعنا مننه  علن  اإلسنالط خفاتنا اصشنبها   اقنعام بصن  اصاارد  يف  لام منه  صلم دحلا  %  47.5،انت بنسبة تنسبة 
 .  قيد  واصنيب اصكرمي سيدل دمحم ام ار  حال اصع

  ،مث يليها  دف% 10.62سع  وبشكت ،بر عم اصرتويا صلنفرانية بنسبة تاماقع ي:أفهر  ن ائا اصدراسة أن فئة األهداف  -
  ،مث اإلقنناع ابص عناصي  % 36.36ابصنفنرانية تنسنبة  تعريي ايتفاالتليها   % 40.91تاص شكي  يف اصشعائر اإلسالمية بنسبة 

اصعناا    عن  خم لني منناف  %4.54تنسنبة  امسنيتي  ايتفانال  ،مث يليهنا نشنر أخبنار ونشنافا  % 13.64اصنفرانية تنسنبة 
 اصعر ي عل  وجق اخلفاص.

ا ر أن  ننل  صلعربيننة اصافننت  و ننلا علنن  اع بننا% 75ن ننائا اصدراسننة أن أ، ننر نسننبة صاتننة اصلمننة ،انننت تنسننبة  اللغررة: بينررتفئررة -
ابصلمنة  دولاصنيف أيلن   مننه اصننافق   عامنة، خاتنةاصعنر ي بفناة  اصنافنيف ايتفانال  با  ملمان عر ي وماجهة جلما راماقع 

 . % 25بنسبة ت جنليزيةاصعربية  ،يف ح  جاء  اصلمة اإل
 

 النتائج العامة للدراسة 

 بعض التوصيات 
عن اس مداط  ايتفانال امنالنت صل قنينا  االتفناصية ويف مقندم ها االنرتننت دون تاجينق وترشنيد منن شنأنق أن يان   اصبناب علن      

اح ماال  اص أ ر ام عدد ايتوجق وينر امعنروف اصن نائا علن  امندا اصقاينت، ميكنن أن لعنت  ن الء ايتفانال فنرائا سنهلة ص شنكيت 
طان اصيق من ملام ، ومن ب  تل  اص ا را  اخلقر  ما ي عل  ب شري  ماا ي  وقناعا  دينية أخرا قيمها وسلا،ها وف  ما ي عر 

 م ت اصنفرانية اصرب ي بىن اصقائمان عليها براما وخقع ،نهعة عل  االنرتنت، وص اليف بص  نقرت : 
ومدا حاج نا عصيهما يف  نلا  ايتط  –مسلمة تايتب البدع من ععاد  اصنظر يف اال  ماط بعناتر ايتسر  ا« عل  مستوى األسرة : 

 اصعفر؛ فايتسر  أوعاًل  ي اصدائر  ايتوم من دوائر اص نشنتة االج ماعينة ،و ني اصنرب تمنرس صندا اصقانت امعنايَر اصنرب حيك ن   منن خالينا
 (1) » .عل  ما ي لقعاه فيما بعد من سائر ام سسا  يف ا  مع 

  صكيايا  اس مداط اإلنرتنت حبيث تكان ي  اصقدر  عل  طبع اس مدامها ايتبناء .طرور  تعل  ايت ت 
 .تاعيت صمة احلاار وامناقشة مع ايتوالد أبساصي  مقنعة حال حسن اس مالل اص قنية 
  جتننن  تربيننة ايتبننناء علنن  ايتخننال  اصعاصيننة واصرتبيننة احلسنننة با  مبننادت عسننالمية تمننرس فننيه  اصقنني  اصنبيلننة مننا ميكنننه  مننن

 اصاقاع يف اصربائت.
   مراقبنننة سنننلاك ايتوالد وفنننر  تاكنننر   أ نننناء اسننن مدامه  ص نرتننننت منننع طنننرور  عشنننعار   بنننناع منننن اص قنننة وايتمنننان و ننن

 يس مدماها. 
  التعليم:عل  مستوى 
   تعريننني اال  مننناط مبننناد  اصرتبينننة علننن  وسنننائت االعنننالط وجعلهنننا طنننمن احملننناور اخلاتنننة ابصعملينننة اص عليمينننة ويكنننان  ننندفها

 ايتفاال بكيايا  االس ااد  من االنرتنت وجتن  سلبياوا.
                                                 

،عن ماقع شبكة ايتصا،ة التحدي التقايف يف عصر املعلومات  ،مجال عبد اصناتر  ، مقال بعناان  –  1ت
http://www.alukah.net/social/0/165818:35،اصساعة   2017ص10ص18، اتريخ اصدخال ص . 
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  عرشنناد   عم أحسننن امااقننع اصننرب ميكننن ينن  مننن خاليننا تعلنن  مهننارا  جدينند ، حبيننث تكننان امعلامننا  امقدمننة فيننق آمنننة
 وما ا  يا.
  ايااتني ام علقنة ابصبينت ،أو عنناان ترشيد   عم عدط ،شني  ناايو  احلقيقينة أ نناء االسن مداط منن أمسناء ايت نت، وأرقناط

 اصبيت ...وير ا .
 . اصعمت عل  طبع تحع   امااقع اماجهة ي  واصرب تكان با  ملام  ملر  بعقيدو  وتاكر  ، وأخالقه 
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