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 الملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى اإلبعاد الجغرافٌة لإلنترنت فً مدٌنة أسوان 
 بناًءعلً 

 تحلٌل واقع استخدامه لدى أفراد العٌنة، من حٌث األهمٌة، واألسباب الكامنة
ً لدٌهم، وعدد ساعـات  وراء التعرض لمجاالته، والتطبٌقات األكثراستخداما
األستخدام، إلى جانب إبرازالعوامل المإثرة فً استخدامه، والتوزٌع المكانً لها، 
باإلضافة إلى إبراز بعض خصائص مستخدمٌه من وجهة نظرأفراد العٌنة، ومعرفة 

لٌات الكيٌلة برفع كياءتها، فض ا عن مدى فعالٌتها فً أداء استخدامها، وتحدٌد اآل
استط اع أراء مستخدمً اإلنترنت حول االٌجابٌات والسلبٌات التً تواجه أفراد 
العٌنة ، وذلك تؤكٌدا لدور الجغرافً على رصد استخدام اإلنترنت بٌن أفراد مجتمع 

 الدراسة وانتشارها المضطرد، ومن ثم ٌتحقق الجانب النيعً للدراسة. 
دراسة فً ثمان محاورلتحقٌق األهداف السابق ذكرها، وتسبق تلك تنتظم ال

المحاور مقدمة وتعقبها خاتمة تشتمل علً النتائج والتوصٌات، وخصص الجزء 
األول لدراسة أهمٌة استخدام اإلنترنت لمجتمع العٌنة ،أما الجزء الثانً تناول 

لمإثرة فً تحدٌد التوزٌع الجغرافً للخطوط ، وركزالجزء الثالث على العوامل ا
األماكن واالستخدام ، فً حٌن أهتم الجزءالرابع باألسباب والمواقع االلكترونٌة 
لمستخدمٌه ، أما الجزء الخامس فٌدرس خصائص اإلنترنت، وٌهتم الجزء السادس 
بالتوزٌع الجغرافً له كوسٌلة اتصال  بمنطقة الدراسة ومدن المحافظة والجمهورٌة، 

لى خصائص مستخدمٌه ،وأهتم الجزء الثامن بتقٌٌم اتجاهات وركزا لجزء السابع ع
 أفراد العٌنة نحو استخدام اإلنترنت فً مجتمع الدراسة .
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Geographical Aspects of the Internet in the City of Aswan – A 

Study in the Geography of Communication 
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Abstract 
 

This study aims at exploring the geographical aspects of the 

Internet – its importance, motives for using it, the most wide-spread 

applications used, hours of use, factors influencing this use and its 

geographical distribution, traits of its users as viewed by the sample 

subjects - in the city of Aswan, based on an analysis of its uses by the 

sample, the effectiveness of its use and mechanisms and strategies for 

enhancing this effectiveness, in addition to an opinion survey on 

Internet users regarding the pros and cons of using the Internet by the 

sample. The study seeks to practically underscore the value of the role 

of the geographer in identifying Internet uses and continued wide 

spread in the sample examined . 
Following an introduction, the study is divided into eight 

sections that seek to achieve the objectives outlined above, followed 

by a conclusion summarizing findings and recommendations. The first 

section discusses the importance of using the Internet in the location 

of the study. Section Two identifies the distribution of Internet lines in 

the area. Section Three focuses on the factors influencing the 

distribution of places and uses. Section Four discusses the motivations 

and the Internet sites frequented by users. Section Five discusses the 

characteristics of the Internet while Section Six focuses on the 

geographical distribution of the Internet as a medium of 

communication in the area of the study, other cities and towns in 

Aswan and Egypt. Section Seven discusses the traits of the users and 

Section Eight is a an assessment of te attitudes of the sample subjects 

toward the use of the Internet in the area of the study. 
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   -:مقدمة
ً فً تُعدُّ شبكة المعلومات الدولٌة " ً مهما اإلنترنت"رافداً أساسٌاً، وركنا

جغرافٌة االتصاالت، حٌث شهدت المجتمعات اإلنسانٌة خ ال العقد األخٌرمن القرن 
الماضً وبداٌة األليٌة الثالثة تطورات متسارعة ومت احقة لهذه التكنولوجٌا، وأصبح 

ً فً الحٌاة البشرٌة بؤسرها، ذلك لما تتمٌزبه عن وسائل االتصال  لها تؤثٌراًملحوظا
التقلٌدٌة بخصائص إتصالٌةعدٌدة فً تزاٌد ورود المعلومات وسهولة انتقالها من 

 المكان الذي نشؤت فٌه إلى سائر بقاع األرض.    
    -:هميتهأموضوع البحث و

تمثل مدٌنة أسوان نموذجاإًلحدى المدن المصرٌة التى ٌبرزفٌها 
على عٌنة من السكان، والعوامل  دوراإلنترنت بشكل واضح لمعرفة أثراستخدامه

الجغرافٌة المإثرة فى مستخدمٌه وخصائصهم، ومشك اتهم، ووضع األطرالمستقبلٌة 
ً وأنه لم بؤخذ األهتمام الكافً  للمعنٌٌن فً رسم سٌاسات خدمٌة لإلنترنت خصوصا
بما ٌتناسب وانتشاره المطرد، ومن ثم تؤتً أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة الموضوع 

ل إسهامها فً إثراء جغرفٌة االتصاالت، كذلك تعدد مراكزخدمات اإلنترنت من خ ا
مركًزا طبقًا  033بالمدٌنة مما ٌشكل شبه ظاهرة، حٌث تحتوي على أكثرمن

وبالتالى أصبح له دوربارزفً كافة مناحً الحٌاة، ،EgyNet لتقرٌرشركة
خدامه فى مجتمع مماٌستدعً هذه الدراسة، ورصد التؤثٌرات الناشئة عن تزاٌد است

الٌزال ٌوصف بؤنه من المجتمعات المحافظة على المورثات الثقافٌة، األمرالذي 
 ٌعطً للدراسة خصوصٌة وأهمٌة.

   -:البحث إشكالية
ٌُعدُّ التحلٌل الجغرافى لمستخدمى اإلنترنت فً مدٌنة أسوان من األمور 

م 991. نسمةعام ألف 5.912منالمهمة، وذلك للزٌادة المستمرة فً أعداد سكانها 

 477من، وتزاٌد أعداد مستخدمٌه م53.0 ألف نسمة حسب تقدٌرعام.0331إلى

م 53.0 ألف مستخدم فى نهاٌة ٌونٌوعام 4.10مستخدم فى نهاٌة التسعٌنات إلى

من جملة عدد المستخدمٌن فى مصر)مركزالمعلومات ودعم اتخاذ  3105بنسبة 
خط 0733.إلى  233. منطها كماتزاٌدت أعداد خطو(، 3.-.م،ص53.0القرار: 

%، وعدد 970بـ%، ومستخدمٌه 0114خ ال تلك اليترة، وبذلك زاد حجم سكانها بـ 
، فض اعن تزاٌد عدد الشركات م53.0 -991. بٌن عامً% 511..خطوطها بـ 

، إنما ظهرت  Te Dataالتى تقدم الخدمة ، فؤصبحت لٌست قاصرة على شركة
 اإلشكالٌة التً سنناقشها فً هذا البحث. أربعة شركات اخرى، ومن هنا تنطلق 

   -حدود منطقة الدراسة: 
تُعدُّ مدٌنة أسوان حاضرة المحافظة والمركزاإلدارى والخدمً األول بها، 
مما كان له األثرالبالغ فً ارتياع أعداد مستخدمى اإلنترنت، وهى تقع على الجانب 

° 05- 20طول، وخط شماال° 57-5 الشرقً لنهرالنٌل عند التقاء دائرة عرض
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 54152شرقاً، وٌحدها شماالمدٌنة دراو، وجنوبا أبوسمبل، وتشغل مساحة
(، فى حٌن تبلغ 5م، ص5339)وزارة األسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة:5كم

م، 53.0%من إجمالى مساحتها عام 7210بنسبة  5كم512.مساحة الكتلة المبنٌة
%415.% وللمحافظة بـ710.لمركزوبلغت نسبة انحرافهاعن الوسط الهندسى ل

(*) ،
.310اإلندماج)تبلغ دالة  ة اإلندماج، وتمٌل إلى األستطالةكما أنها متوسط

)                

وتتكون من ث اث شٌاخات األولى: تمتد من بداٌة المدٌنة شماال موازٌة لنهرالنٌل ،(*)
)شارع الدكتوردمحم  وغرب السكة الحدٌد حتى نهاٌة منطقة المنشٌة والبركة والعنانً

ٌاسٌن(، والثانٌة: تمتد من بداٌتها شماآل شرق السكة الحدٌد، وحتى نهاٌتها جنوباعند 
عزبتى الحدود بالش ال والسوق(، والثالثة: تمتد من جنوب شارع دمحم ٌاسٌن غرب 
السكة الحدٌد، وتضم جزٌرة النباتات ومنطقة سهٌل غرب النٌل حتى خزان أسوان، 

 (..ق خزان أسوان، والسد العالً، وصحارى سٌتً كما ٌشٌرشكل)فض ا عن مناط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م 53.0( التقسٌم اإلداري لمدٌنة أسوان حسب الشٌاخات .شكل)

 م53.0المصدر: محافظة أسوان، وحدة نظم المعلومات الجغرافٌة، 

 

وبهذا الموقع واالمتداد تضم مساحة واسعة تتمٌزبالتنوع، وذلك ٌجعل لها 
ى تإدى وظائيها وخدماتها لكافة مدن المحافظة)دمحم مدحت أهمٌة ودوراً، لك

%من جملة سكان الحضر، ونسبة 2012بـ(، ومثلت 517م، ص5330جابر:

                                      
تممم حبمماب  بممبر ا  حممراس عممن اسىبممط اس  دبمما مممن ةممالل صمميار اسم ادسممر ا تيممر   ابت مماد اس اصمممر عممن (*) 

 .  011×اسىبط اس  دبا )كم( مقبىما علا اسىبط اس  دبا سلمركز مضرىبا 
دماج =  صممس رطممر  كبممر داسممرة تربممم داةممل اس ممكل/  صممس رطممر  صممار داسممرة ت مممل اس ممكل مممن  ممالداسممر ا(*) 

= 1.0=  ك مممممر ا مممممدمادان1.0اسةمممممارجنىيكىن اس مممممكل  ك مممممر   مممممدمادا كلمممممما ارتمممممرب ممممممن ىاحمممممد صمممممحي  ىاس كمممممس 
  ظر  ا=  رل ا دمادا 1.5 متىبط =1.3م دمدان

-Tony and Lynda ,1983,p.6.  
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معظم سكانها بشٌاخاتها الث اث بنسبة  % من جملة السكان المحافظة، وٌتركز5511
  خزان أسوان : مناطق ،أما النسبة الباقٌة فقد توزعت على م53.0%عام0714

%(، ونظراً التساع 315،بحٌرة ناصر)%(719،صحارىسٌتى)%(3.5.)
منطقة متجانسة بناًء على أعداد الخطوط ومستخدمى ٥١مساحتها تم تقسٌمها إلى
(،األمرالذى جعلها تشكل بٌئة جٌدة لتوزٌع نماذج االستبٌان 5اإلنترنت كماٌشٌرشكل)

 وصادقة ومعبرة فى نتائجها. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م53.0أسوان عام  بمدٌنة الدراسة طقمنا ( تصنٌف5شكل)

المصدر: عن المعالجة الرقمٌة لبٌانات االستشعارعن بعد لنظام التصوٌراليضائً للقمر 

 ، باإلضافة إلً المراجعة الحقلٌة.233330سم مقٌاس 13بدقة  Quick Bird األمرٌكً

وء تعددت الدراسات حول اإلنترنت، وتنوعت أهدافها فً ض -: الدراسات السابقة
اإلطارالعام لكل دراسة على المستوى المحلً والعربً والعالمً، وسٌتم تناول أهمها 
ً من  والمتصلة بمنطقة البحث ومجاله على محورٌن أساسٌٌن، وعرضها تصاعدٌا

 األقدم إلى األحدث على النحو التالى: 
لم تحظ مدٌنة أسوان  -المحوراألول: دراسات خاصة بمنطقة الدراسة:

حالٌة بؤى دراسة جغرافٌة شاملة غٌرالدراسة التى أجرتها عطٌات عبد بحدودها ال
(، غٌرأن المحافظة حظٌت ككل بالعدٌد من م5330(، وعمردمحم على)م914.القادر)

(،ودمحم اليتحى م902.الدراسات الجغرافٌة مثل: دراسة فتحى عبد الحمٌد ب ال)
 ف أحمدعلىوأشر ، (م5337م،999.) وعمردمحم على عامى (،م904.بكٌر)

(، هذا م53.5دمحم عبد الداٌم) (،وقناوىم53.5 ، وأٌمن دمحم دمحم السٌد (م5331)
وقدمت مجموعة من األبحاث والدراسات خارج نطاق الدراسات الجغرافٌة قام بها 
مشروع التخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة أسوان،ومنظمات األمم المتحدة للتنمٌة 

((U.N.D.P .وغٌرها 
من أهمها تلك التً قامت  -اسات خاصة بشبكة اإلنترنت:المحورالثانى: در
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(حول أنماط ودوافع م5335(وأمانً أحمد رفعت)م990.عبدالس ام) بها نجوى
( م5339استخدام الشباب المصري لإلنترنت، ودراسة إبراهٌم شوقً عبد الحمٌد )

شباب التى ركزت حول تؤثٌرالشبكة العنكبوتٌة على القٌم واالتجاهات األخ اقٌة لل
 (بالتعاون مع شركة Bayt.comالجامعً، فض اعن الدراسات االستط اعٌة لموقع)

YouGoVSiraj)  المختصة باألبحاث اإللكترونٌة، أما الدراسات الجغرافٌة التى قام)
أهتمت ببعض مظاهرجغرافٌة االتصاالت  ( فقدم5330) بها سعٌدأحمدعبده

( حول التقٌٌم م53.5لستار)والمعلومات فى مصر، ودراسة عبد الس ام عبد ا
الجغرافى لإلنترنت فى مدٌنة العرٌش،أما الدراسات االجنبٌة من أهمها تلك الدراسة 

حول اإلمكانٌات التً تتٌحها  (Livingstone and Shepherd 1996التً قام بها )
( التى   Sherman 2000) اإلنترنت فً مساعدة طلبة الجغرافٌا فً دراستهم، ودراسة

ى تحدٌد اليروق بٌن الجنسٌن فً استخدام الشبكة العنكبوتٌة، أما الدراسات هدفت إل
 ،Hong,2003) ٌن اإلنترنت وط اب الجامعات منهاالتى تناولت الع اقة ب

Kanayama ,2003 ) (,2004 Leung)Greenfield, 2005) فى حٌن هدفت ،)
 بكة العنكبوتٌةإلى المقارنة بٌن دوافع استخدام الشGombor&Vas)  2008,) دراسة

 والرضابٌن الط اب فً هنجارٌا وإسرائٌل. 

لإلنترنات فاى مدٌناة بعااد الجغرافٌاة ألتحلٌل ا إلىهذه الدراسة  تهدف -:أهداف الدراسة
  بناًءعلً ما ٌلً:أسوان 

سااباب ألهمٌااة، واألاماان حٌااث لاادى أفااراد العٌنااة  اإلنترنااتاسااتخدام تحلٌاال واقااع   -.
 وعااادد ساعاااـاتلدٌهم،والتطبٌقات األكثراساااتخداماً تاااه،الكامناااة وراء التعااارض لمجاال

 ستخدام،والعوامل المإثرة فٌها، والتوزٌع المكانى لها.الا
ومعرفاة  ،عٌناةأفاراد المساتخدمً اإلنترنات مان وجهاة نظرخصائص إبرازبعض  -5

  وتحدٌد اآللٌات الكيٌلة برفع كياءتها. استخدامها،مدى فعالٌتها فً أداء 
مماا ٌساهم فاً حول االٌجابٌاات والسالبٌات  اإلنترنتمستخدمى  استط اع آراء -0

 ستخدامه بصورة إٌجابٌة. ألتحدٌد الكٌيٌة التً ٌجب اتباعها 

سااوانى لنشاارهذه التكنولوجٌااا بمااا ٌتوافااق مااع ألللمجتمااع اخرٌطااة مسااتقبلٌة وضااع  -7
 لهااوتقادٌم مقتارل لتوزٌاع مكاانً أفضال  فً ظل عدد من المتغٌارات،عاداته وتقالٌده 

 تخاذ الخطوات المناسبة لتطوٌرهذه الخدمة.با
 بااٌن أفااراد مجتمااع الدراسااة أسااتخدام اإلنترناات رصاادعلااى  تؤكٌااد دورالجغرافااً -2

   .ومن ثم ٌتحقق الجانب النيعً للدراسةوانتشارها المطرد، 

من أجل تحقٌق أهاداف الدراساة تام صاٌاغة عاددا مان  -فروض الدراسة وتساؤالتها:
رحول مااادى أنتشارأساااتخدام اإلنترنااات وأساااتمرارتزاٌد أعاااداد الياااروض: وهاااى تااادو

الياعلٌاة لهاذه  مستخدمٌه فى مجتمع الدراسة، وتباٌن التوزٌع المكانً، ومدى استمرار
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الخدمااة والقصااورفً بعااض عناصااره، وتعاادد األسااباب الكامنااة ألفااراد العٌنااة وراء 
 بعضاها  وتساعىتعرضهم لمحتواه، وتباٌن خصائصهم فهل تحققت هذه اليرضاٌات أو

هااذه الدراسااة إلااى اإلجابااة عاان األساائلة التالٌااة، والتااً ٌااتم ماان خ الهااا التوصاال إلااى 
الحلول المبدئٌة للمشكلة المدروساة علاى النحاو التاالً: ماأهمٌاة اإلنترنات فاً مجتماع 

 هاال توجااد ع اقااة بااٌن عاادد السااكان ومحاااورالتوزٌع المكااانً للخطااوط  الدراسااة 
هذا التوزٌع  مامجاالت اساتخدامه  ماخصاائص مساتخدمٌه  ماالمتغٌرات المإثرة فً 

مااليئاااة العمرٌاااة األكثراساااتخداماً  ماااا معااادل اساااتخدامهم مااألماكن التاااً ٌيضااالون 
أم أنهااا فااً حاجااة إلااى  هاال تكيااى خطااوط اإلنترناات منطقااة الدراسااة االسااتخدام فٌهااا 

ٌرعلى زٌاادة هل لموسامٌة األساتخدام تاؤث خطوط إضافٌة  كم عدد الخطوط المطلوبة 
 مااالٌجابٌااات والساالبٌات لدسااتخدام  كٌااف ٌمكاان النظرمسااتقب ا حجاام المسااتخدمٌن 

 تلك التقنٌة فً مجتمع العٌنة . استثمار

إعتمادت الدراساة علاى مجموعاة مان المصاادرٌمكن   -:اإلجراءت المنهجية للدراسةة
 تقسٌمها إلى:

األصااولٌة العربٌااة  المصااادراألولٌة: تضاامنت األطاا اع علااى عاادد ماان المراجااع -.
وغٌرالعربٌة فً مجال جغرافٌة األتصاالت، وذلك للتعرف على الجوانب العلمٌاة بماا 
ٌتيااق وماانهج الدراسااة، باإلضااافة إلااى األطاا اع علااى الدراسااات العلمٌةواإلحصاااءات 
المنشورة وغٌرالمنشورة لمدٌناة أساوان واإلنترنات، وكانات اإلفاادة منهاا فاً التعارف 

 وب وطرق تحلٌلها.  على مناهجها وأسل
استمما تاطمما دىا ممب الخاارائط والمرئٌااات اليضااائٌة:ذات المقاااٌٌس المتعااددة، و –5

 .  اسبحث اسمةتلفر
الدراسااة المٌدانٌااة: والتااً ٌعتااد علااً نتائجهااا فااً كثٌاارمن أجاازاء الدراسااة، وذلااك  -0

بسااااابب عااااادم توافربٌاناااااات تيصاااااٌلٌة لموضاااااوعات الدراساااااة، وإجرٌااااات خااااا ال 
باسااتخدام العدٌااد ماان أألدوات منهااا: الزٌااارات م 53.7 وماٌوعامشااهورٌناٌروفبراٌر

والمقاااب ات، والم احظااة المباشاارة، والصوراليوتوغرافٌة،واألسااتبٌان، وتاام تحاات هااذا 
وتم نموذجااً، 123األسلوب تصمٌم عدة نماذج استبٌان تبعاا للهادف منهاا، وتتكاون مان

ً   100 عتمادعلىالمنها لعدم الدقاة،وا 4.إستبعاد وطبقات العٌناة علاى مياردة ، نموذجاا
من طا اب وأعضااء هٌئاة التادرٌس وبعاض ماوظيى جامعاة أساوان ومادٌرٌات النقال 

%، أمااا بقٌاة النمااذج تاام توزٌعهااعلى مقااهى اإلنترناات 1514بنسابةوالتعلاٌم والصاحة 
%، وذلااك لصااعوبة إجااراء مسااح شااامل لجمٌااع ميااردات مجتمااع الدراسااة،  0410بااـ

أن تكاون متغٌارة وغٌرمتجانساة مماا ٌمكان أن ٌخادم  وروعً فاً اختٌارعٌناة البحاث
البحث فً بٌان حدود االرتباط والع اقاة باٌن المتغٌارات، وتام تحدٌاد العٌناة العشاوائٌة 
لمواقعهااا ماان خاا ال االعتماااد علااى النساابة المئوٌااة لعاادد خطااوط كاال شااركة فااً كاال 

هٌئااة  شااٌاخة، وساااعد الباحااث فااً تطبٌااق نمااوذج االسااتبٌان بعااض الاازم اء وأعضاااء
التدرٌس والطا اب، ولقٌااس الصادق تام عارض االساتبٌان قبال تطبٌقاه لمجموعاة مان 
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مياااردة لتمثااال  12علاااىاألسااااتذة والخباااراء فاااً مجاااال هاااذا البحاااث، وإعاااادة تطبٌقاااه 
مااان العٌناااة، وذلاااك بعاااد أسااابوعٌن مااان التطبٌاااق األول، وجااااءت نسااابة % 3.حاااوالً
 .   3100الثبات

فً إعداد هذا البحث عددا مان الماداخل المهماة فاً  اتبع الباحث -وأساليبها:  مداخل 
مجاااال جغرافٌاااة االتصااااالت نظااارا لطبٌعاااة الموضاااوع وتشاااعبه، إذ أتبعااات الدراساااة 
الماادخل الموضااوعً، والااذي ٌتااٌح للباحااث التغطٌااة العلمٌااة المرتبااة لجمٌااع ميااردات 
ً البحااث، والماادخل اإلقلٌمااً، والااذي أمكاان ماان خ الااه الوقااوف علااى التباااٌن المكااان

بمنااااطق المدٌناااة لمتغٌااارات الدراساااة كوطاااارإقلٌمى، ومااادخل تحلٌااال الااانظم، والاااذى 
ٌركزعلااى خصااائص واٌجابٌااات وساالبٌات مسااتخدمى اإلنترنت،وإلمكانٌااة االفااادة ماان 

،وعااادد مااان األساااالٌب SPSSتلاااك الماااداخل اساااتخدم الباحاااث البرناااامج اإلحصاااائً  
ً عمال األشاكال الكارتوجرافٌاة فا  GISاالحصائٌة، وتقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌاة

 فً مواضع متعددة من الدراسة.

بناًء على األسئلة التً تحاول الدراسة اإلجابة عنها، والبٌانات التً تام   -:خطة البحث
 محاااورلتحقٌق األهااداف السااابق ذكرهااا، ثمااانتنااتظم الدراسااة فااً  جمعهااا وتحلٌلهااا

النتاائج والتوصاٌات، وخصاص  تلك المحاورمقدمة وتعقبها خاتمة تشتمل علاً وتسبق
 فقااد أماااالجزء الثااانً ،نترناات لمجتمااع العٌنااةإلأهمٌااة اسااتخدام االجاازء األول لدراسااة 

التوزٌااع الجغرافااى لخطوطااه، وركزالجاازء الثالااث علااى العواماال المااإثرة فااى  تناااول
العٌنااة، فااً حااٌن أهااتم الجزءالرابااع باألسااباب سااتخدم فااى مجتمااع ألتحدٌااد االماااكن وأ

االلكترونٌة لمستخدمٌه، أما الجزء الخامس فٌدرس خصائصه، وٌهتم الجزء والمواقع 
بمنطقة الدراساة ومادن المحافظاة والجمهورٌاة، نترنت لإلالسادس بالتوزٌع الجغرافى 
مساتخدمٌه، واهاتم الجازء الثاامن بتقٌاٌم اتجاهاات خصاائص  وركزالجزء السابع علاى

   أفراد العٌنة نحواستخدام اإلنترنت.

    -فى مدينة أسوان: اإلنترنتةاستخدام أوال:أهمي
تكشاف وبشااكل جلااً التباااٌن المكااانً لهااا حسااب المناااطق، وٌرجااع ذلااك إلااى 
عاادة عواماال مباشاارة مثاال: النموالسااكانً واالقتصااادي، األخاات اف فااً المساااحات، 
واألهمٌااة األقتصااادٌة واإلدارٌااة والخدمٌااة، وغٌرمباشاارة مثاال: وظٌيااة ودخاال رب 

، والساالوكٌة الحضاارٌة، وللتعاارف علااى أهمٌااة األسااتخدام ماان األساارة، وحااد التشاابع
(،ومااان خ الهماااا تباااٌن 4(وشاااكل)0وجهاااة نظرإجاباااات أفاااراد العٌناااة ٌشاااٌرجدول)

% 00.3%الٌملكاااون، ونحاااو01.3%مااانهم ٌمتلكاااون أجهااازة حاساااب ونسااابة0..4ان
ٌعتباااااارون اماااااات اك جهازالحاسااااااب اآللااااااى ضاااااارورٌاً جاااااادا، وٌظهرذلااااااك فااااااى 

نااه ناصاار،غرب سااهٌل، وشااوارع: السااوق، وسااعد زغلااول، مناطق:العقاااد،أطلس، مدٌ
% ..00والسادات، كورنٌش النٌل، ومدٌنة نصار، وأبطاال التحرٌار، إذ اجابات نسابة 
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%، فااى 01.2مانهم بؤهمٌااة امت اكاه واسااتخدامه، فاى حااٌن تانخيض هااذه األهمٌاة إلااى 
وسااااط المدٌنااااة، كٌمااااا والسااااٌل، كوكااااا، الشااااادر، المحمودٌااااه بااااالرغم ماااان أرتياااااع 

 %(، وتركزالهٌئاات حكومٌاة، واتخاذ موقاف35.5%(،وحجم السكان)43.0مساحة)ال
%، أع اهااا فااى الشااٌن هااارون شاامال، وٌعااارض أالهمٌااة نساابة 01.7المحاٌااد نساابة

%،وذلاااك إلنخيااااض مساااتوى الااادخل، وعااادم توافرالحاساااب لااادٌهم، وٌظهرذلاااك 40
رٌه، فىؤراشاااكول،وجبل تقوق،الشاااٌن هاااارون جناااوب، جناااوب كٌماااا والساااٌل، الناصااا

% بالمناااطق العشااوائٌة فااى الجزٌرة،والماادخل 40.3وٌعااارض اسااتخدامه بشاادة نساابة 
الشااااامالى لمصااااارف الساااااٌل، والحكروب،والناصااااارٌة وخورعواضاااااة، والمنااااااطق 

% بعاادم 50.4المتاادهورة فااى الشااٌن هااارون، ووسااط البلااد، والطابٌااة، إذأجاااب نساابة
المرتيعاة وغٌرالمتاحاة للجمٌاع، أهمٌة امت اك واستخدام الحاسب اآللى للتكلية المادٌاة 

والتااى تعكااس مإشرالمسااتوى األقتصااادى لمياارادات العٌنااة، وبلااغ الوسااط الحسااابً 
 .0.45، وبانحراف معٌاري5.42لإلجابات على هذا المتغٌر

ٌشٌرمتغٌر امت اك أفراد العٌنة للحاساوب المازود بخدماة اإلنترنات فاً المنازل إلاى  -
%، فاى حاٌن اتخاذ 00.7%، وضرورٌا..3نسبة  االنخياض، إذ ٌعتبره ضرورٌاً جدا

% إلنجازأعمااالهم، وآلنهاام ٌشااعرون بااؤن اعتمااادهم علااى وسااائل 7.0موقااف المحاٌااد
االتصال األخرى بادأ ٌقال عماا كاان علٌاه قبال اساتخدام اإلنترنات، وٌعاارض اتصااله 

%، للموروثاااات الثقافٌاااة،وارتياع 40.0%، وبشااادة نساابة7..4بالحاسااب بماااا ٌعااادل 
لمادٌااة لخااط االتصااال التلٌيااونى، وٌقاادم هااذا مإشااراً اخرللمسااتوى األقتصااادى الكليااة ا

لمياارادات العٌنااة، إذ ٌباادووجود ع اقااة ارتباااط بااٌن أهمٌااة األسااتخدام كونااه ضاارورٌا 
، فاى حاٌن كانات الع اقةغٌرضاروري ماع ذوى 1.75وذوى الدخول المتوسطة بلغات

الحسااابً لإلجابااات عاان  ، وبلااغ الوسااط.1.0الاادخول المنخيضااة طردٌااة وقوٌااة بلغاات
 .  0.00بانحراف معٌاري مقداره  .5.1ذلك المتغٌر
( التوزيع النسبي إلجابات أفراد العينة على متغيرات أهمية استخدام اإلنترنت فى 1جدول رقم )

  م4112مدينة أسوان عام

اسمتايرات/ دردر 
 ا همير

ضرىرى 
 ددا

م ارض  م ارض محايد ضرىرى
 ب دة

اسىبط 
 اسحبابي

 حراس ا 
 اسم ياري

استرتيب 
حبب 
اسىبط 
 اسحبابي

 امتالك ىابتةدام اسحابب

 

00.3 01.2 01.7 40.1 40.3 5.42 0.45 0 

 2 0.00 .5.1 40.0 7..4 7.0 00.7 ..3 تزىيد اسحابىب با  تر ت 

مىرممممممممممممس ا بممممممممممممر مممممممممممممن 
 ا بتةدام 

0.0 05.. 03.5 30.0 5..2 5.00 0.12 3 

 4 0.02 5.50 40.0 40.0 ..0 00.5 5.2 استمكن من ا  تر ت

 5 0.50 5.52 2..5 34.7 7.0 05.1 7.7 تصف  ا  تر ت

 7 7..1 2..0 40.7 30.0 ..05 0.0 0.0 تقييم ابتةدام ا  تر ت

 0 0.13 5.10 45.4 30.0 7.7 00.0 5.0 م دل ا بتةدام 

  1.02 5.02 45.2 30.3 0.. ..00 3.7 اسمتىبط

 ا على نتائج الدراسة الميدانية . الجدول من عمل الباحث اعتماد
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ٌبدوارتباط أهمٌة أستخدام اإلنترنت مع المهن كافة، وإن إختليات قاوة هاذا األرتبااط، -
إذ وصيت الع اقة بؤنها ضارورٌة جادا للطا اب الجاامعٌٌن وأصاحاب األعماال الحارة 

، دمحمأحمااااااد 4م، ص5105نااااااة: ،حاتااااااـم سااااااـلٌم الع او354م، ص5105)فرٌدأبوضااااااهٌر:

( فاااى منااااطق الجامعاااة ووساااط البلاااد والشاااٌن هاااارون شااامال، 00م ص5101شااااهٌن:
وٌيساااارذلك أنهااااام أكثراحتٌاجاااااا لااااه فاااااى إنجازمهماااااامهم ،وبلغاااات قاااااوة األرتبااااااط 

لكاال منهمااا علااى الترتٌااب، فااى حااٌن بلغاات درجااة ضاارورٌة مااع العاااملٌن 3..1.071
وب كٌما،والسااٌل، أمافئااة باادون عماال بالحكومااة بمناااطق الشااٌن هااارون جنااوب، جناا

والطاا اب فااؤنهم سااجلوا أدنااى قااٌم لمعاماال األرتباااط كونااه غٌاار ضاارورى فااى مناااطق 
 (.1.201.37الشٌن هارون جنوب، الطابٌة، وجبل تقوق)

)وزارة م 5105% عاام40.15المنازلبلغت نسبة األسرالتً لدٌها النياذ لإلنترنات مان  -
م(، فاى حاٌن بلغات هاذه النسابة ألسارمنطقة 5105اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات:

%، ومثلاااات اجابتهااااا ماااان األسااااتخدام بؤنااااه ضااااروري جاااادا بمااااا  ..50 الدراسااااة
%، ممااا ٌشااٌرإلى انخياااض 03.5%،والمحاٌااد بااـ ..05%، وضاارورٌا ًبااـ 0.0ٌعااادل

%(، وٌظهرذلاااك فاااى منطقتاااى الشاااٌن هاااارون شااامال، وارشاااكول، ..50المتوساااط)
ياااع كباارحجم األساارة الواحاادة، فااى حااٌن مثلاات نساابة النخياااض مسااتوى الاادخل، أرت
%، فى مناطق جنوب كٌماا، والسٌل،الناصارٌه 30.0اآلسرالتى تعارض أألستخدام بـ 

%، وذلااك فااى مناااطق الطابٌااة، 2..5وٌعااارض اتصاااله بالحاسااب بشاادة بمااا ٌعااادل 
 ووسط البلد، وجبل تقوق، مماٌشاٌرإلى رفاض األسارة األساوانٌة لتشاجٌع أبنائهاا علاى

%، ألنهام غٌرمقتنعاون بؤهمٌتاه ألوالدهام، وٌارون أناه 70.0اساتخدام اإلنترنات بنسابة
فقاط دون غٌرهاا مان  معطل عن الدراسة، وخاصة عندما ٌتعامل الط اب مع األلعاب

الباارامج الميٌاادة، كمااا أن بعضااهم ٌاارون أنااه غٌروسااٌط م ائاام لدطرالثقافٌااة المحلٌااة، 
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م 5115أحمااد فهمااى: 342م ص ،5101شااٌخانً:)ساامٌرة وتتيااق هااذه النتٌجااة مااع دراسااة 

باانحراف معٌااري مقاداره  5.00(، وبلغ الوسط الحسابً لإلجابات على ذلك 405ص 
0.12  . 

بلغااات نسااابة مااادى تمكااان افاااراد العٌناااة مااان أساااتخدام الحاساااب واإلنترنااات بدرجاااة  -
وٌمثاال هااذه اليئااة الطاا اب، وذلااك ألنهاام أكثراسااتخدما ومهااارة %، 7.7ضاارورٌاً جاادا

%، فااى حااٌن 7.0%، والمحاٌااد بااـ 05بب التحصااٌل العلمى،وضاارورٌةً ماٌعااادلبساا
%، وٌعارضاه بشادة بماا 34.7بلغت نسبةغٌرالمإهلٌن والذٌن ٌعارضون استخدامه بـ 

% لحداثاة التعامال ماع الحاساب، والنخيااض مساتوى الادخل، وٌظهرذلاك 2..5ٌعادل
ٌرة، والماادخل الشاامالى فااى المناااطق المتاادهورة بوسااط المدٌنااة، والعشااوائٌات بااالجز

لمصااارف الساااٌل، والحكاااروب، والناصرٌة،وخورعواضاااة، وبلاااغ الوساااط الحساااابً 
 .0.50بانحراف معٌاري مقداره  5.52لإلجابات على هذاالمتغٌر 

%، 0.0%، وضااروري 0.0مثلاات نساابة متغٌرتصاايح اإلنترناات ضاارورٌاً جاادا بااـ  -
وٌعااااارض  %،30.0فااااى حااااٌن ٌعااااارض التصاااايح مااااا ٌعااااادل%، ..05والمحاٌااااد 

من جملاة أفاراد % 70.2%، وبذلك تستحوذ نسبةمن ألٌتصيحون اإلنترنت 40.7بشدة
 العٌنة.

شكلت نسبة تقٌاٌم أفاراد العٌناة ألنيساهم الساتخدام اإلنترنات وٌعدوناه ضارورٌاً جاداً  -
%، فااى 7.7%،والمحاٌااد بااـ00.0%، وهاام فئااة المحترفون،وضاارورٌا ًماٌعااادل5.0

%، وبلاغ الوساط 45.4%، وٌعارضاه بشادة 30.0قٌٌمحٌن بلغت نسبة من ٌعارض الت
 ، .0.13بانحراف معٌاري  5.10الحسابً لهذا المتغٌر 

ٌشاٌرمتغٌرمعدل اسااتخدام أفااراد العٌنااة لإلنترنات باالنخياااض، إذ ٌعاادنوه  ضاارورٌاً  -
%، وعلااى فتااارات متقطعاااة 00.5%، وضااارورٌاً )بشااكل ٌومً(ماااا ٌعاااادل5.2جاادا 

%، وٌعااارض 40.0فااى حااٌن ٌعااارض إسااتخدامه بااـ %، ..0أسبوعٌا،وشااهرٌا نساابة 
باانحراف  5.50%، وبلغ الوسط الحسابً لإلجابات على هذا المتغٌر40.0بشدة نسبة 

 .0.02معٌاري مقداره 
ٌتضاااح مماااا سااابق،إن  متوساااط أهمٌاااة اساااتخدام اإلنترنااات لااادى أفاااراد العٌناااة بدرجاااة 

 وتتياااااااااااق هاااااااااااذه النتاااااااااااائج ماااااااااااع %،3.7ثلااااااااااات باااااااااااـضااااااااااارورٌاً جااااااااااادا م
(، فااى حااٌن مثلاات بدرجااة ضاارورى بااـ Kayany&Yelsma,2000,p59سااما)كاٌانٌوٌل

%،وماااان خاااا ال  45.2%، وبشاااادة 30.3%،والمعااااارض0..والمحاٌدبااااـ %، ..00
بؤن أهمٌة اساتخدام اإلنترنات ألفاراد عٌناة سالبٌاً النظرإلى هذه النتائج ٌمكن االستدالل 

دون ساااااعات األسااااتخدام بشااااكل عااااام، حٌااااث بلااااغ الوسااااط الحسااااابً لجمٌااااع عاااادد 
   -(، وٌيسرذلك سببان على النحو التالى:5.02المتوسط،)

% ..75ٌعاادلستخدام الٌومً، وذلك ألقال مان سااعتٌن ٌومٌااً بماا التدنً ساعات أ -0

وتتيااق هااذه النتٌجااة مااع نتااائج المسااح الااذي أجاارى بالصااٌن ماان جملااة أفااراد العٌنااة، 
عٌناة ٌسااتخدمون الاذى أسايرت أن أفاراد ال (Bahk,2008,p78م، ودراساة) 5101عاام
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ٌظهرأدناهاا  ذإ وتتباٌن هذه النسبة بٌن المنااطق، دقٌقة ٌومٌاً، 02.5االنترنت بمتوسط 
سااعات ٌومٌااً  3الستخدام باٌن سااعتٌن ألقال مانابالشٌن هارون والطابٌة، تلٌها نسبة 

%، أع اهافى كوكا،والشادر،وسط المدٌناه،وكٌما والساٌل لكبار الحجام 51.4بما ٌعادل
أنتشاااارمقاهى اإلنترنااات، والشاااركات والمصاااالح الحكومٌاااة، ولاااذا أرتياااع السااكانى، و

، فاى حاٌن مثلات النسابة 0.51وبانحراف معٌاري مقداره 5.40المتوسط الحسابى إلى 
%، أع اهاا فاى منطقتاى أراشاكول وجبال 4.7سااعات ٌومٌااً بنحاو 0ألقل مان -3بٌن 

مدٌنااه ناصاار، %، أع اهااا فااى أطلااس، 4.0ساااعات فؤكثربااـ 0تقااوق، فااى حااٌن بلغاات
المحمودٌه، مماا ٌإكاد أناه كلماا زادت سااعات االساتخدام زاد األثرالسالبً لادى أفاراد 

م: 5110عٌنااة، وتتيااق هااذه النتااائج مااع دراسااة)الكندري، ٌعقااوب وحمااود القشااعان: 
 (.32 –0ص

 (4جدول )

 م4112نتائج أثراستخدام اإلنترنت حسب عدد ساعات االستخدام بمدينة أسوان عام

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي ت االستخذام عذد ساعا

 1.77 5.10  رل من باعتين 

 0.51 5.40 باعات  3باعتين إسا  رل من 

 5..1 5.37 باعات  0إسا  رل من  3

 1.25 4.15 باعات فأك ر  0

 الجدول من عمل الباحث اعتمادا على نتائج االستبيان.

طبٌعااة النشاااط وبالمواعٌااد الميضاالة تتااؤثر ب اإلنترنااتٌباادوأن نساابة اسااتخدام 
الثالثااة  -لاادى أفااراد العٌنااة، حٌااث ترتيااع اثناااء ساااعات النهااار)من العاشاارة صااباحا

دارات الحكومٌااة إل، فااى مناااطق الجامعااة، والهٌئااات وا%00.7ٌعااادلعصاارا( بمااا 
والمراكزالتجارٌااااة بوسااااط البلااااد، وبااااالقرب ماااان مواقااااف النقاااال الجماعً،والسااااٌل 

ٌلٌهااا اليتاارة ا، وشااوارع السٌل،المطار،كساارالحاجر، الخاازان، غرب،وموقااف الحصاااٌ
فااى اليتاارة ماان الساااعة % 2215وتاازداد إلااى، %17..بااـمساااءا  السااابعة -ماان الثالثااة 
وٌيسااارذلك عاااودة الطااا اب وأصاااحاب المهااان مااان  الحادٌةعشااارة مسااااءا، –الساااابعة

د، ومدٌناة أع اهاا فاى اطلس،والعقاا، فاى هاذه اليتارةأعمالهم، وانخياض الضغط علٌه 
ناصاار،وأدناها فىالشااٌن هااارون شاامال وجنااوب، جباال تقااوق، فااى حااٌن تظهرنتااائج 
مختلية وفقا لموسامٌة االساتخدام خا ال فصاول السانة، حٌاث تتصادرها شهورالصاٌف 

%، أدناهااا فااى 2517، وٌيساارذلك ث اثااة اسااباب: أولهمااا طبٌعااة العماال بااـ%7.11بااـ
ع نسابة الطا اب ومان لاٌس لهام منطقتى غرب الساٌل، والشاٌن هاارون جناوب ألرتياا

، فاى %.91. باـثالثهماالعطلاة الصاٌيٌة %، 5012عمل، ثانٌهمااتساع وقت اليارا  باـ 
%(،  9-1، وتتقاااارب هااذ النساابة بااٌن المنااااطق) %2. حااٌن مثلاات شهورالشااتاء بااـ
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صادقاء اثنااء فتارة الدراساة باـ ألتصاال باالزم اء واالوٌعزى ذلاك الاى ساببٌن: أولهماا
دناهافى بمناطق الشاٌن هاارون جناوب، إبمنطقنى اطلس والعقاد، و %، أع اها5.15

الخصوصااٌن ومااذاكرة سااتخدام للمدرسااٌن ال، ثانٌهماا%517والسااٌل، الناصاارٌه بنساابة
لااى كثاارة اسااتخدام اولٌاااء األمااور إ%، وفااى ذلااك إشااارة 4010األبناااء ومتااابعتهم بااـ 

لبناود األساساٌة لإلنترنت خا ال فصال الشاتاء، وادراك الادروس الخصوصاٌة ضامن ا
%، وتتشاابه 0017فى مٌزانٌة األسرة، اما حجم االساتخدام بقٌاة شهورالسانة مثلات باـ 

%، 1.14نسابةالنسبة بٌن المناطق، وذلك بسابب طبٌعاة العمال، والاذى ٌساتحوذ علاى 
  %.0010والحاجة المستمرة لإلنترنت على مدارالعام بـ

مانهم فقاط % 7.10فحوالى  ،العٌنةمحدودٌة استخدام اإلنترنت داخل منازل أفراد  -5
ٌساااتخدمونه اثنااااء وجاااودهم بالمناااازل، وٌظهرذلاااك فاااى اطلاااس، والعقااااد، ومدٌناااة 
ناصروغرب السٌل، وسط المدٌنه، كٌما والسٌل، كوكاا، الشاادر، المحمودٌاه، وٌرجاع 

%، 5014عاادم وجااود خااط لإلنترناات بالهاااتف المنزلااى بااـ  إلىانخياااض هااذه النساابة
سااتعمال أل%، وا015.ولعاادم توافرهاااتف بااالمنزل%، 5.17ة بااـ وأرتياااع أسااعارالخدم

خاارى بااـ ألسااباب األ%، فااى حااٌن اسااهمت ا.21.الشخصااى لتحقٌااق الخصوصااٌة بااـ 
 (.7( وشكل)0كما ٌشٌرجدول)% 11..

 (3جدول)

 م4102نسبة مفردات العينة وفقا ألسباب أستخدام اإلنترنت بالمنزل بمدينة أسوان عام 

 %  تر ت باسم زلابباب عدم  ابتةدام ا 

عممممممدم ىدممممممىد ةممممممط سال تر ممممممت 
 باسم زل

ارتفمممممماع ابمممممم ار اسمكاسمممممممات مممممممن 
 استليفىن ا رضا

عدم ىدىد تليفىزن ارضما 
 باسم زل

ا بت مال 
 اس ةصا

  بباب اةرى

54.7 50.3 00.5 02.0 00.0 

 الجدول من عمل الباحث اعتمادا على نتائج االستبيان.

 

رنتائج االستبٌان أن نسبة الط اب المشتركون فً خدمة اإلنترنت تشٌ 
هذه الظاهرة إلى سببٌن أولهما: أن عددًا منهم وتعود  %،0.11بـبالمنزل مثلت 
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ٌقٌمون مع أولٌائهم، ولذلك، فؤنهم ٌعدون أن اشتراك العائلة فً الخدمة هو بمثابة 
األخٌرة من دراستهم، وهوما اشتراكهم فٌها، ثانٌهما: أن نسبة منهم فً المرحلة 

ٌجعلهم أكثروعًٌا من غٌرهم بؤهمٌة اإلنترنت كمصدر للمعلومات، فى حٌن 
%، وذلك لتوفرالمختبرات الحاسوبٌة فً جمٌع 5010ٌستخدمونه فً الجامعة 

% منهم 915ونحوالكلٌات داخل الحرم الجامعً، وتوفرالخدمة المجانٌة الستخدامه، 
%، وهذه النتٌجة تتيق 5314وفى المقاهً الخاصة بنسبةٌستخدمونه عند األصدقاء، 

 م5337،عصٌمً عبدالمحسن:.7م. ص 5330)عبٌدات،ذوقان: مع نتائج دراسات

 Retrieved Julyدراسةوتتعارض مع  ، (.4ص م،5332،سارٌحلمً:21.ص

24,2006, p38).) 

  -ثانيا:التوزيع الجغرافى لخطوط اإلنترنت:
سنتراال ..الدراسة، والبالغ عددهاٌرتبط بالسنتراالت فى مجتمع 

 مركز المعلومات:ال)محافظة اسوان، م53.0 ألف خط تلٌيون عام 0.3.1بسعة
خطا ٌتباٌن توزٌعها على مناطق الدراسة  4.0.1(، وعدد خطوط اإلنترنت م53.0

(، إذ تبٌن أن مناطق الناصرٌة، وكٌما،والسٌل، والشٌن 2(وشكل)7كما ٌشٌرجدول)
.%(،وارتياع 09٫4% من جملتها التساع مساحتهما)22٫2بـ هارون جنوب تسهم 

.%(، تلٌها مناطق المحمودٌة،الشادر، وسط المدٌنة، .21٫حجم سكانها)
وإدناه  على الترتٌب، %7٫1%،2٫4%،1٫5%،1٫4%،1٫0أرشكول،العقاد بـ 

%( 0٫2) ألنخياض المساحة %3٫7%،3٫0اطلس بـ ، ىغرب السهٌل منطقت
 نهما. %( لكل م٫5.) والسكان

 (2جدول)
 م4112عمى مناطق مدينة أسوان عام  اإلنترنتتوزيع عدد خطوط  

 % عدد الخطوط  المناطق/ الخطوط

 4,6 45.0 اس قاد 

 0,4 5.3  طلس

 1,2 000 مدي ر  اصر
 0,8 .27 غرب ب يل

 6,2 3340 ىبط اسمدي ر 

 19,6 04.07 كيما ىاسبيل

 2,9 5170 كىكا

 6,7 3770 اس ادر

 6,8 .303 ىديراسمحم

 4,2 0..5 اس يخ هارىن  مال
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 % عدد الخطوط  المناطق/ الخطوط

 5,7 3102 ارا كىل
 1,1 703 دبل تقىق

 02,4 01.00 اس يخ هارىن د ىب
 4,8 5700 د ىب كيما ىاسبيل

 51,8 030.0 اس اصرير

 011 70400  اسم اطق ادماسا

النساب م، و53.0عن الشركة المصرٌة ل اتصاالت، محافظة اساوان عاام اإلنترنت المصدر:خطوط

 من حساب الباحث. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   -واستخداماته لدى أفراد العينة: اإلنترنتثالثا:العوامل المؤثرة فى أماكن 

المنااطق، لاذا ٌمكان دراساتها  بشكل جلً التباٌن المكانً لها حسب تكشفتها دراسن إ
 على النحو التالى : 

  -: إلنترنتاالعوامل المؤثرة فى تحديد اماكن  -أ
لعٌناة الدراساة كماا  من خ ال اقتراحاات وضاعت بمجموعة من العواملتتؤثر

نتقاال باٌن ألٌتضح أن عامال الحرٌاة فاً ا ومن خ الهما(1)وشكل(2ٌشٌرجدول رقم )
%، أع اهاااا فاااى وساااط المدٌناااة، ومدٌناااة 5512المواقاااع أحتااال المرتباااة األولاااى باااـ 

%، بسااابب 417%،012%،915%،4..0ناصر،والشاااٌن هاااارون شااامال، والعقااااد باااـ 
مقهاااى(، وعااادم وجاااود رقاباااة علاااى بعاااض المواقااااع  .0)اإلنترناااتكثااارة مقااااهى 

%، ٌلٌه عامل حداثة أجهازة .51%، 17.بالقدرالكافى، وأدناها فى الشادر، وكاوكا بـ
، أع اهااا فااى وسااط المدٌنااة، واطلس،وغاارب السااهٌل، والعقاااد، %412.بااـالحاسااب 

دناهاا فاى إعلى الترتٌب، و% 9%،310.%،511.%،717.%،5017ومدٌنة ناصربـ 
نخيااض مساتوى ال% لكال منهماا 319الشادر،والمحمودٌة، والشاٌن هاارون جناوب باـ

 . اإلنترنتالدخل، وأرتياع سعرالساعة فى مقاهى
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 م4112بمدينة أسوان عام  لإلنترنت( العوامل المؤثرة فى تحديد أماكن استخدام العينة 5جدول)

      ق / 

        

ك مممممممممممممممممممممممممرة 
ا د مممممممممممزة 
فممممممممممممممممممممممممممممما 
 اسمقاها 

اسحرير فما 
ا  تقمممممممممممممال 
بمممممممممممممممممممممممممممممين 

 اسمىارع

كبممممممممممممر 
 اسمكان 

اسحريممممر 

فممممممممممممممممممما 

اسدةىل 

 اسمىارع 

بممممممممممرعر 

عمليمممممممممر 

 اسربط

رلممممممممممممممممممممممر 

 استكلفر 

حدا مممممممممر 

 ا د زة

 ةمممر 
 ى

 مج

        - 00 0 - 00 0 05 0 34 

 30 - 00 - 55 - 5 7 0    س

 34 5 00 - 03 0 5 04 0     ة     

 40 5 03 0 00 - 0 . - غ    ه  

 004 2 50 02 .0 0 40 32 43           ة 

            0 2 . - 0 . 7 0 32 

     0 4 5 - 0 01 5 - 0. 

       0 5 4 0 5 0 0 - 00 

 03 - 0 3 0 - 0 7 -         ة

 25 0 - 55 - 3 - 05 04  ش     خ ه    

        - 0 0 - 0 04 3 - 52 

 07 0 4 7 0 - 0 3         ق

 31 0 0 07 0 5 0 0 . جه          خ

 53 - 0 0 4 5 4 3 2 ج            

 50 0 7 0 3 0 3 0 5        ة

 044 02 000 017 013 .0 05 035 74     ة          

00.2 55.2  ..0 4 00.2 07 07.2 5.

5 

011 

 مصدر اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان. 
فاى منااطق الشاٌن هاارون شامال  %4. ارأمااكن االساتخدم لقلاة التكلياة باـمثل أختٌ -

فااى حاٌن أنخيضاات فااى العقااد، اطلااس، مدٌنااة ناصاار،  %،..02%، 51.0 وحناوب بااـ
م، 5113: ملٌكااة هااارون،وٌتيق هااذا مااع دراسااة )غاارب السااهٌل الرتياااع مسااتوى الاادخل

 ,.Kraut,Robert.,Lundmark,V.,Patterson, M.,Kiesler, S.,And Scherlis,W،000صااـ

Mukopadhyay,T.,(1998), p 1017 )  ختٌاارإلى عامال سارعة أل،وهناك من ٌحدد هاذا ا
، وٌظهرذلاك اإلنترناتساتغ ال أكثار الخادمات المقدماة عبرأل% 00.2عملٌة الربط باـ

فى أطلس، وسط المدٌنة، والعقاد، ومدٌنة ناصر،وغرب السهٌل، وٌتحكم عامال كثارة 
نتظااار فااً ألالنهااا تمنااع عناااء ا%، 00.2ختٌاربااـ ألدٌااد هااذا اأجهاازة الحاسااب فااً تح
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، وٌظهرذلاك فاى وساط المدٌناة، والشاٌن هاارون شامال اإلنترناتالدخول إلاى مقااهى 
على الترتٌب، أما عامل كبر المكاان تكررلادى  %05.4، %07.0%، 30.0وجنوب بـ 

ز فاى وساط طا اع، وٌتركاأل% باعتبااره ٌضامن السارٌة فاً ا72..اليئة المستجوبة بـ
%، وتانخيض فاى 03.2%، ٌلٌهاا بياارق نسابى كبٌرفاى كٌماا والساٌل باـ 21باـالمدٌنة 

، أمااا اليئااة المسااتجوبة التااى تعٌااد %0.2 -% 0.0بقٌااة المناااطق بنسااب تتااراول بااٌن 
 خ اقٌاة مثلات باـألستخدام إلى الحرٌة فً الدخول إلى المواقاع غٌراألاختٌارها لمكان ا

مااكن تخضاع إلاى مراقباة بوجاود فارد ٌقاوم بتوجٌاه ، حٌث ٌ احاظ  أن بعاض األ4%
الشباب إلى المواقع المراد الدخول إلٌها، أومن خ ال إعداد برناامج ٌقاوم بمراقباة تلاك 

فاى حاٌن اختيات فاى %، 35.0المواقع ومنع الدخول إلٌها، فى مناطق وسط المدٌنة بـ 
جباال تقااوق، مناااطق العقاااد، اطلااس، غاارب السااهٌل، كٌمااا والسااٌل، كوكااا، أرشااكول، 

 ومثلت فى نوع الخدمة المقدمة،%، ..5خرى بـ ألسباب األوحددت اليئة المستجوبة أ
وارتياع تكلية اإلنترنت بالمترل، وإمكانٌة تحمٌل البرامج، باإلضافة إلى عدم توفرهاا 

 بالمنزل.

الٌاتحكم فٌاه عامال واحاد فقاط  وٌبدو أن اختٌار أفراد العٌنة لمكان استخدام اإلنترنات 
بل غالبا ما ٌكون بسبب مجمل هذه العوامل، مما أدى إلى تكرارها أو بعض منها فاً 
كل إجابة من إجاباات المساتجوبٌن مماا ٌجعال عملٌاة اساتقطابهم مرهاون بمادى تاوفر 

 مجمل العوامل المذكورة .
   -:اإلنترنتالعوامل المؤثرة فى استخدام  -ب

ث مجموعاااات رئٌساااة هاااى: العوامااال الشخصاااٌة، ٌمكااان حصااارها فاااى ثااا ا
 على النحوالتالى:  اإلنترنتواالقتصادٌة، والمرتبطة بشركات 

( 1)فاااى جااادول ساااتبٌان هاااذه العوامااالألرصااادت نتاااائج ا -العوامةةةل الشخصةةةية: -0

%، 5117( ومن خ الهماا ٌتضاح أن طبٌعاة العمال مثلات المرتباة أألولاى باـ 4وشكل)
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نجازمهماامهم، إفاى  لإلنترنات ن الحارة اكثراحتٌاجااوذلك ألن الط اب وأصحاب المه
ذ بلاااااغ أع اهاااااا فاااااى وساااااط إوتتبااااااٌن نساااااب المنااااااطق فىؤهمٌاااااة هاااااذا العامااااال، 

%، 5711المدٌنة،وكٌماوالسااااااااٌل، جنااااااااوب كٌمااااااااا والسااااااااٌل، مدٌنااااااااة ناصربااااااااـ 
رتيااااع نساااب أصاااحاب المهااان الحااارة ال،علاااى الترتٌاااب، %111%،015.%،5.12

فااى حااٌن انخيضاات فااى الشااٌن هااارون شاامال،  السااٌاحة فااى وسااط المدٌنااة، وشااركات
نخياض أصحاب المهن الحارة والشاركات التجارٌاة والخدمٌاة، ومساتوى الوأرشكول 
 المعٌشة.

 ( 6جدول)
 م4112بمدينة أسوان عام  لإلنترنتالعينة  فى أستخدام أفرادالعوامل الشخصية المؤثرة 

      ق/ 

        

        ة

طبي مممممممممممر 
 اس مل
 

ا تصال 
اس ةصا 
 ىا برى

ا بتةدام 
من اى 
 مكان

ك رة 
 اسبفر

عدم 
ىدىد 
تليفىن 
 باسم زل

استقليد 

 ىاسمحكاة

  ج  ةرى هدايا

        . 50 4 0 - 0 3 00 27 

 40 5 0 5 - 4 0 07 2    س

 24 0 5 4 - 0 00 05 00     ة     

 50 5 4 4 - 5 2 00 5 غ    ه  

 032 0 0 00 0 07 31 40 30           ة 

            40 00 50 40 0 0 2 5 055 

     0 4 3 - 4 - - 0 07 

       7 2 - 5 5 - - 0 07 

 00 - - - 0 - 5 4 2         ة

 00 0 5 - 3 4 2 - 0  ش     خ ه    

        5 0 - 0 4 - 0 - 0 

 3 0 - - 4 - - - -        ق

 45 0 - - 55 5 - - 7  ج     خ ه    

 21 - 0 0 2 05 0 4 55  ج           

 57 0 0 - 00 - 0 - 04        ة

 044 41 50 .5 04 07 010 052 007     ة          

50.3 
 

0..7 00.7 04.0 ... 3.7 3.0 3.7 011 

 مصدر الجدول من عمل الباحث اعتمادا عمى نتائج االستبيان.
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 بااـ اإلنترنااتتخدام سااالسااباب الميساارة ألساارى ماان األتصااال الشخصااى واألا ٌُعاادُّ  -
صاادقاء داخاال منطقااة الدراسااة ألساارة واألطمئنااان علااى األ%، وذلااك بغاارض ا914.

اوخارجهااا، وبلغاات اهمٌااة هااذا العاماال أع اهااا فااى وسااط المدٌنااة، والعقاااد، وكٌمااا 
%علااى الترتٌااب، وأدناااه فااى 011.%، 717.%، 110.%،5710والسااٌل،واطلس بااـ 
وهااذا ٌإكااد أن  الشااٌن هااارون جنااوب ،الناصاارٌة، جباال تقااوق، الشااٌن هااارون شاامال

وتتياق هاذه النتٌجاة ماع ، الادخل مساتوى بااخت اف اإلنترناتهناك فروقاً فاً اساتخدام 
 (.Kraut, Robert.;2004,p 62, Zhang, 2007,p88دراسة)

%، وٌظهر ذلك فى وسط المدٌناة، 110.فى المرتبة الثالثة بـ  اإلنترنتتاتى مرونة  -
 نجاز العمل.إر،حٌث ٌضٌف أهمٌة كبرى فى كٌما والسٌل، ومدٌنة ناص

سااتخدم، إذ أٌااد هااذا الااراى المثلاات كثاارة الساايراحد العواماال المهمااة المااإثرة فااى ا -
%( فى منطقتى كٌماوالسٌل، وجناوب كٌماا والساٌل 0.0.)ماٌزٌدعن عشرحجم العٌنة

رتباااطهم بالصااناعة والتجااارة خااارج المحافظااة، فااى حااٌن انخيضاات بوسااط المدٌنااة أل
من جملة العٌنة، وبدراسة الع اقة % 912.ياع نسبة العاملٌن بالخدمات بما ٌعادل الرت

وتعاااادد الساااايرتبٌن وجااااود ع اقااااة طردٌااااة  اإلنترنااااتاالرتباطٌااااة بااااٌن اسااااتخدام 
   أهمٌة هذا العامل. وهوما ٌعطى انطباعاعن(،.319موجبة)

رتباااة متاااؤخرة باااٌن العوامااال الماااإثرة فاااى أتاااى غٌااااب الهااااتف المنزلاااى فاااى م
% من الجملة ، وبالرغم من انخياض هذه النسابة فٌتوقاع انخياضاها 919ستخدم بنسبةالا

والخطاوط ، وبلغات النسابة  اإلنترنات خ ال اليترة القادماة، وذلاك لزٌاادة أعاداد شاركات
لهاتف لعاادم أنتشااارا اً أع اهااا فااى الشااٌن هااارون جنااوب ،والناصاارٌة،والمحمودٌة، نظاار

، وٌنعاادم تؤثٌرهااذا العاماال فااى العقاااد، جباال تقااوق رضااى،وأدناها فااى كوكااا، الشااادر،ألا
 مدٌنة ناصر، أطلس. 

الترتٌب، وتختيى ظاهرة التقلٌد فاى %على .71%، 714هداءبـ ألواأستاثرعاملى التقلٌد  -
مناااطق كوكا،والشااادر، والمحمودٌة،وأرشااكول، والشااٌن هااارون جنااوب، وجباال تقااوق، 
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تبٌن وجود ع اقة طردٌة قوٌة بٌن المستخدمٌن والتقلٌد فاى وساط المدٌناة والعقااد،  بٌنما
كهداٌا فاى  اإلنترنتمع الحصول على ف اشات  (.317)فى المقابل كانت الع اقة ضعٌية
وجباال تقااوق، ألنخياااض اعااداد والشااٌن هااارون جنااوب، كوكااا، والشااادر، والمحمودٌااة، 
 الط اب ومن لٌس لهم عمل.

مثل امات اك % 714بـستخدام التائج االستبٌان أن هناك أسباباأخرى تإثرفى ااظهرت ن -
 جهازالحاسب، واالشتراك الشهرى، والنواحى االخ اقٌة.

ساااااتخدام كماااااا التاااااؤثٌره واضاااااحا فاااااى عااااادد سااااااعات ا 0     للللل    ى  للللل    -5
 -(،من خ الهما ٌتضح ماٌلى:0(وشكل)4ٌشٌرجدول)

.%من الجملة، وٌيسارذلك 117(جنٌه 233من قل بلغت نسبة ذوى الدخول المنخيضة)أ -
جهاازة، وقٌمااة سعرالساااعة فااى ألكثاارة النيقااات، والتااى تتمثاال فااى ارتياااع اسعارشااراء ا

مرالااااذى الٌقااااوى علٌااااه محاااادود أل، وتكااااالٌف الصااااٌانة وقطااااع الغٌار،ااإلنترنااااتمقاهى
ى الشاٌن بلغات أع اهاا فا وتتباٌن المناطق فى أهمٌة هذا العامال لهاذا اليئاة، حباثالدخل،

هااااااااااااارون جنااااااااااااوب، وجنااااااااااااوب كٌماوالسٌل،والشااااااااااااٌن هااااااااااااارون شاااااااااااامال 
 لكل منهما.% 512بـ وأدناها فى أطلس والعقاد، الناصرٌة%،2.%،5512%،7512بـ

 333. -.233) مااان ذوى الااادخول المتوساااطة اإلنترناااتارتيااااع نسااابة مساااخدمى  -

ماا طردٌاة من الجملة، لذلك ظهارت الع اقاة االرتباطٌاة بٌنه%019.بـ، اذ مثلت جنٌه(
لهااذه اليئااة ماان السااكان،  اإلنترنااتوٌشااٌرذلك إلااى م اءمااة تكااالٌف  (،.319)قوٌةجاادا

%، وأدناهااا فااى .041أع اهااا فااى العقاااد، واطلااس، ومدٌنااة ناصاار، وغاارب سااهٌل بااـ
سااتخدام وذوى الاادخول ال%، وبدراسااة الع اقااة االرتباطٌااة بااٌن ا..وسااط المدٌنااة بااـ 

 (.3140)جبةالمتوسطة تبٌن وجود ع اقة طردٌة مو
%ماان الجملااة، وتتركزهااذه اليئااة فااى 47.0بلغات نساابة مسااتخدمً الاادخول المرتيعااة -

مدٌنة ناصر، أطلاس، العقااد، غارب ساهٌل، فاى حاٌن بلغات نسابة مساتخدمً الادخول 
%مااان الجملاااة، وتتركزهاااذه اليئاااة فاااى العقاد،واطلس،ومدٌناااة 7511المرتيعاااة جااادا 

%، 515.%، 53 ـناصاااااااااااااار،وغرب السااااااااااااااهٌل، وسااااااااااااااط المدٌنااااااااااااااة باااااااااااااا

الترتٌب، فى حٌن تختيى هذه اليئة فى بقٌاة المنااطق، %على 19..%،717.%،019.
 .  ستخدامالبٌن دخل األسرة واعلى قوة الع اقة مما ٌدل 

 ( 7جدول)
 م4112نسبة مستويات الدخل لمستخدمى االنترنت بمناطق مدينة أسوان عام 

اسم اطق/ مبتىى 
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(2110-0111) 
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 02111من 

 اسمدمىع

        0 - 47 23 .0 

 72 44 35 - 0    س

 2. 20 33 - -     ة     
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            - 0. 07 05 30 
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اسم اطق/ مبتىى 
 اسدةل باسد يه
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(2110-0111) 
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مرتفع ددا)اك ر 
 02111من 

 اسمدمىع

     - 00 4 . 50 

       - 05 2 2 55 

 02 3 5 . -  ة       

 0 0 0 - 0  ش     خ ه    

        5 5 . 05 52 

 53 0 05 4 4        ق

 50 4 0 - 07  ج     خ ه    

 50 00 0 - . ج            

 03 7 3 - 0        ة

 044 571 542 00 31     ة          

0.3 04.. 47.0 35.0 011 

 ا  تاسج ا بتبيان.مصدر اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا عل
ٌعتمدون على االسرة فً تاوفٌرقٌم مالٌاة %7911أن اليئة الشبانٌة المستجوبة بنسبة  -

فااااى مناااااطق اطلااااس، والعقاااااد، ومدٌنااااة ناصاااار،  اإلنترنااااتمخصصااااة السااااتخدام 
ماانهم ٌعتماادون علااى مصاادرهم الخاااص فااى أرشااكول، وجنااوب كٌمااا %5.19ونحااو

المزاولاون لمهان مختلياة ولمادة محادودة  والسٌل، والشٌن هارون شمال، وهم الشاباب
أثناء فتارة العطا ات لتوفٌرالمصاروف الخااص، كماا ٌ احاظ أن فئاة الماوظيٌن تعتماد 

% فى وسط المدٌناة، 5912على العمل كمصدرأساسً لمصروفها ،وقدرت نسبتهم بـ 
 وكٌماوالسٌل.

د ع اقااة ٌباادو أن الع اقااة قوٌااة بااٌن مسااتوى الاادخل والمهاان المختليااة،إذ تبااٌن وجااو -
عمااال الحاارة والطاا اب أعلااى قااٌم ألطردٌااة تناادرج قوتهااا وفقااا للمهنااة، حٌااث سااجلت ا

ل ارتباط، فى حٌن تقل الع اقة بالرغم من تدرج قٌمها بٌن العاملٌن بالقطااع الخااص، 
 على الترتٌب. 3111 3105إذ بلغت 
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    3.5 

دراسااتها ماان خاا ال تعاادد نظاام التشااغٌل ٌمكاان  -:اإلنترنةةتعوامةةل مرتبطةةة بشةةركات  -0

  -ونوع األشتراك الشهرى،والكياءة ومستوٌات الرضاعلى النحو التالى:
  شتراك الشهرى:ألتعدد نظم التشغيل ونوع ا -0
 نظاام ماان أنااواع عاادة الدراسااة مجتمااع فااى باإلنترناات الخاصااة الخمسااة الشااركات تتبااع -

 والقٌمااة المسااتخدم، ٌرٌاادها التااى الساارعة هااى: العواماال ماان مجموعااة ٌحااددها التشااغٌل

 اعااداد قلااة سااتبٌانالا وتشااٌرنتائج شااتراك،ألا ونااوع ٌاادفعها، ان مكانااهإب التااى المادٌااة

 أع اهاا العٌنة، جملة من %1.0.نسبتهم بلغت إذ اليردى، الشهرى شتراكالا مستخدمى

   سهٌل. وغرب ناصر، مدٌنة وأطلس، العقاد، فى
 وهاى العٌناة، جملاةأفراد مان%05.7مقدما( الدفع نظامالي اشات) استخدام نسبة بلغت -

 الادخل مساتوٌات تناساب حتاى فئاتهاا تنوٌاع لىإ تسعى الشركات نأل نسبٌا مرتيعة نسبة

 الجاذب، مان كناوع العالٌاة اليئاة ذات للشاحن خاصاة امتٌاازات تمانح أنهاا كما المختلية،
د واغااارائهم فاااراألأثرالعاااروض والتساااهٌ ات الممنوحاااة فاااى جاااذب ا لاااىباالضاااافة إ

لدشااتراك فااى الخدمااة، وهااى متنوعاااة خاصااة اٌااام االعٌاااد والمناساابات، وتخاااتص 
 العقاااد، منااطق فااى أع اهاا شااتراك، أوامات اك الروتر،أوتقاادٌم هاداٌا،ألبتخياٌض ثمان ا

 ٌعاادل بماا تقوق وجبل ، وأرشكول سهٌل، وغرب ، المدٌنة وسط ناصر، مدٌنة أطلس،

 العٌنة. جملة من9.7%.
 سارعة باطء لاىإ ٌاإدى اناه مان باالرغم ، %0..2ـاب الجماعى االشتراك سبةن مثلت -

 شاامال، هااارون الشااٌن مناااطق فااى الاادخول مسااتوٌات انخياااض وٌيساارذلك ، اإلنترناات

 جنوب. هارون الناصرٌة،الشٌن والسٌل، كٌما جنوب
شااتراك القٌمااة الشااهرٌة لااه، لااذا ٌتباااٌن عاادد المسااتخدمٌن حسااب هااذ الٌاارتبط بنااوع ا -

 ( ومن خ الهما ٌتبٌن أن 9( شكل)0ث اثة فئات كما ٌشٌرجدول) لىإة القٌم
 (8جدول)

 م4112فى مجتمع العينة عام اإلنترنت توزيع قيمة االشتراك الشهرى لمستخدمى 

      ق/    ة         

        

 اسمدمىع ج011اك ر من  ج011 -72من  (ج72 رل من 

        57 01 03 20 

 20 .0 0 .5    س

 23 7 00 40    ة      

 .4 05 . 00 غ    ه  

 055 04 34 00           ة 

            43 00 4 22 

     55 03 5 40 

       50 00 5 43 

 57 0 7 .0         ة

 03 - - 03     خ ه         

        50 5 0 5. 

 04 - 4 01        ق
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 3.4 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

      ق/    ة         

        

 اسمدمىع ج011اك ر من  ج011 -72من  (ج72 رل من 

 03 - 0 04     خ ه         

                 5. 07 - 30 

 30 5 05 57        ة

            ة

       

4.0 000 70 044 

00.0 50.5 55 011 

 مصدر الجدول: نتائج الدراسة االستبيان.

% أع اهاااا فاااى وساااط المدٌناااة، مدٌناااة 0..1ج( تساااهم باااـ 42ولاااى )أقااال مااان ألاليئاااة ا 

% علااى الترتٌااب، وأدناهااا فااى جباال تقااوق،  0.4%،9.5 %،1.0.ناصر،وكٌماوالسااٌل بااـ

%، أع اهاا فاى وساط 51.5ج( باـ 33. -42%، تلٌها فئاة)7.1%،5.2وغرب السهٌل بـ 

%علااى 3.5.%،3.0.%، ٌلٌهااا كٌماوالسااٌل، وجنااوب كٌمااا والسااٌل بااـ 52.9المدٌنااة بااـ 

ون فاى خاط %، وهم المشاترك55ج( بـ 33.الترتٌب، فى حٌن تمثل اليئة االخٌرة  )أكثرمن

بميااااردهم، وتنتشاااارفى أطلس،والعقاااااد، وسااااط المدٌنااااة، وغاااارب السااااهٌل بااااـ  اإلنترناااات

 % على الترتٌب.2.0.% ، ..4.%،0.7.%،52

 -كفاءة اإلنترنت ومستويات الرضا: -ج
تاارتبط بعاادد الشااركات الموصاالة لخطوطها،وتوزٌعهااا الجغرافااى، وساارعة 

الساااتبٌان الخااات اف كيااااءة خطوطها،وصٌانتها،واألشاااتراك الشاااهرى، وتشاااٌرنتائج ا
   -ث اثة أنماط: لىاإلنترنت تبعا لنوع الشركة وتوزٌعها الجغرافى إ

مناااطق ترتيااع فٌااه درجااة الرضااا: تضاام العقاااد، وأطلااس، ومدٌنااه ناصاار،وغرب  -
 من الجملة.% 4، والسكان %.01.سهٌل، وتشغل مساحة

ٌل، تضاااام وسااااط المدٌنااااة، وكٌمااااا والساااا -مناااااطق تتوسااااط فٌهااااا درجةالرضااااا: -
 من الجملة.% 7515والسكان%، .071وكوكا،والشادر،والمحمودٌه، وتشغل مساحة
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    3.3 

مناطق تنخيض فٌهاا درجاة الرضاا: تضام الشاٌن هاارون شامال، وأراشاكول وجبال  -
تقاااااوق، والشاااااٌن هاااااارون جناااااوب، وجناااااوب كٌماوالساااااٌل، والناصااااارٌه، وتشاااااغل 

 .%..و السكان%، 5715مساحة
ن جملاااة أفاااراد العٌناااة فاااى العقااااد، مااا%.091أبااادى مساااتوى رضاااا بدرجاااة جٌاااد -

منهم مستوى الرضا بدرجاة  %5211واطلس،ومدٌنة ناصر، وغرب السهٌل، وإبدى 
متوساط فاى كٌماا الساٌل،وكوكا، والشااادر، والمحمودٌة،وأرشاكول، وجبال تقاوق، فااى 

ماانهم أن الكياااءة ضااعٌية، وٌظهرذلااك فااى مناااطق الشااٌن هااارون %0210حااٌن أجاااب
 والسٌل، والناصرٌة.شمال، وجنوب، جنوب كٌما

مانهم  %70.7، إذ وصاف  Te Dataارتياع مستوى الرضا بعٌنة مساتخدمى شاركة -
 نAgnetلعٌناااة مساااتخدمى مااان شاااركة  %00.5كيااااءة اإلنترنااات بؤناااه جٌاااد، مقابااال

وٌيساارذلك ضااعف قاادرة الشااركة علااى تغطٌااة مسااافات واسااعة، وانخياااض ساارعتها، 
بؤنهااااا متوسااااطة الكياااااءة،  %70.0،%73.1وأرتياااااع القٌمااااة المادٌااااة لهااااا، وأجاااااب

بانهاا ضاعٌية بالشاركتٌن علاى  %50.2، %0.أجااببالشركتٌن علىالترتٌب، فى حٌن 
 التوالى. 

والخ اصااة أن مسااتوٌات الرضااا عاان اإلنترناات بمدٌنااة اسااوان تتباااٌن بااٌن 
 المناطق. 

وٌعكسااها   -فةةى العينةةة: اإلنترنةةترابعةةا: أالسةةباب والمواقةةع االلكترونيةةة لمسةةتخدمى 
   -على النحو التالى:ائج االستبٌان نت
   -أسباب التعرض لمحتوى شبكة اإلنترنت وخصائصها: -.
سااباب التااى تاادفع أفااراد العٌنااة نحااوالتعرض لإلنترناات، ألا لااى( إ3.(وشااكل)9جدول)ٌشااٌر 

% مان 75.2%، فاى حاٌن بلغات اإلنااث  24.2ومن خ الهما ٌتضح أن نسابة الاذكورتمثل 

   جملة أفراد العٌنة.

رتياااع نساابة العٌنااة ماان ال %..50ولااى بااـألجاءالحصااول علااى المعلومااات فااى المرتبااة ا -

ناااث عاان إل، وتيوقاات اللتواصاال مااع أساااتذتهم، أوإلرسااال اإلجابااات والمشاااركاتالطاا اب 

ناااث فٌمااا عااداه ماان بقٌااة إل%، فااى حااٌن تيااوق الااذكورعلى ا7.4الذكورلهااذا الساابب بيااارق 

 لتعلم.سباب المشاركة ما عدا الدراسة واأ

ناااث بواقااع إلوتيااوق الااذكورعلى ا %،0..0لكترونااى الترتٌااب الثااانى بااـ إلأحتاال البرٌااد ا -

                             ولاااااااى، وتتياااااااق هاااااااذه النتٌجاااااااة ماااااااع دراساااااااةأل% لصاااااااالح ا00.3% مقابااااااال50.5

 (Jackson,2000,p4445، صم5112، رشاعبد هللا:  30م ص5112 :، نائلة عمارة) . 

وهاااً نسااابة  نااااث،إل% ل50.0% للاااذكور03.0% بواقاااع07.5ساااةوالتعلم باااـ مثلاااث الدرا -

 التازالساتخدامات البخدمتً البرٌد اإللكترونً والدردشة، مما ٌشاٌر أن ا قورنتضعٌية إذا 

   .أفراد العٌنة وخاصة الط اب ستخدام األمثل الذي ٌعود باليائدة علًالبعٌدة عن ا

 



 اإلبعاد الجغرافٌة لإلنترنت فً مدٌنة أسوان
 

 3.2 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 م4112لممواقع كما حددنها مفرادات العينةعام التعرض اإلنترنت( أسباب مستخدمى 9جدول)

اس ببر من ادماسا حدم  استكرار % ذكىر % ا اث ا بباب / اس ىع
 اس ي ر

 50.0 070 52.0 3. 41.2 05 اسحصىل علا اسم لىمات

 0..0 050 50.5 77 00.3 33 اربال بريد اسكترى ا

 07.5 .01 03.0 20 50.0 20 سلدرابر ىاست لم

 01.2 00 05.0 33 0.5 55 ليراسل ى ىاستب

 0.2 30 7.7 50 3.0 04 درد ر ىب اء صدارات دديدة

 2.5 44 7.2 57 5.4 0 عمل مىرع ةاص علا ا  تر ت

 ..3 40 2.0 51 3 00 رراءة اسصحس ا سكترى ير

 4 .0 5.4 0 3 00 س قل اسقران اسكريم ىا  تاج اسف ا

 2.2 42 4.7 04 0.5 55  ةرى

 011 044 011 403 011 .50 اسمدمىع

 الجدول من عمل الباحث اعتمادا عمى نتائج االستبيان. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

%، فاى  0.5باـ نااثإلا%،و05.0%،وللذكورباـ01.2أحتل الهووالتسلٌة الترتٌب الرابع بـ  -

اقاع باـ %، ٌلٌهاا انشااء المو0.2حٌن مثل بناء صداقات جدٌدة والدردشة الترتٌب الخامس باـ 

نتااج اليناى بااـ أل%، ونقال القاران الكاارٌم وا ..3%، ثام قاراءة الصاحف االلكترونٌااة باـ 2.5

 فراد العٌنة. ألسباب أل% من جملة ا4

، خدمااة االشااتراك فااً المااإتمرات والناادوات %، وتشاامل2.2خاارى بااـ ألسااباب األمثلاات ا -

 الطبٌة، والرٌاضٌة وغٌرها.   ، واالقتصادٌة واألسباب

ساتخدام ألستخدام، اذ مثلت أكثرأنمااط أألالتعرض لمحتوى اإلنترنت نوعٌة اسباب وٌرتبط بؤ
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    3.0 

% للاااذكور، ٌلٌهاااا 2511% مقابااال 1.19باااـ  نااااثإلل%، أع اهاااا  2415بشاااكل منيااارد باااـ 

ساتخدام الجمااعً أل%، ثم ا5311%،و اإلناث  0110% للذكور5011األستخدام المغلق بـ 

% علااى 311.%، 412.ن اإلناااث والذكوربااـ %، ونااال المرتبااة الثالثااة لكاال ماا 713.بااـ

 الترتٌب. 

  -ألفراد العينة : اإلنترنتتصنيف المواقع االلكترونية المفضلة لمستخدمى  -4
وضااعت اإلنترناات أمااام مسااتخدمٌها عااددًا ضااخما ماان المواقااع والمعلومااات 

، م..53)طه عبد العااطً نجام، أناوربن دمحم الارواس:المتحررة من قٌود الزمان والمكان

دراسااة تصاانٌف تلااك المواقااع ٌكشااف وبشااكل جلااً التباااٌن ن و، وماان ثاام فاا(71ص 
المكااانً لهااا حسااب المناااطق، وٌرجااع ذلااك إلااى عاادة عواماال لاادى أفااراد العٌنااة مثاال: 

%، 2.%، وسااهولة الاادخول علااى اإلنترناات واسااتخدامه بااـ 53توفٌرالمعلومااات بااـ 
األسااباب  %، أمااا.2 %، ثاام كاال مااا ساابق بااـ3.والثقااة فااى مصااداقٌة المعلومااة بااـ 

االصااادقاء مشاااتركٌن بهاااذه العااارض، وتقساااٌم الوٌاااب، وألن  األخااارى، مثااال أسااالوب
 %.7المواقع وغٌرها مثلت بـ 

 ٌباادوأن الع اقااة قوٌااة بااٌن عاماال اللغااة والمواقااع الميضاالة لاادي المسااتخدمٌن
،حٌااث ( 22م، ص  ٤٠٠١،ناصاارأبوزٌد محجااوب: 05م، ص٤٠٠٢)دالٌااا نصاااررٌاض، 

%، واإلنجلٌزٌااة بااـ 4111ن أفااراد العٌنااة ٌسااتعملون اللغااة العربٌااة بااـ تشااٌرالنتائج أ
%، وٌعتمااد 512%، واألخرى)اإلساابانٌة وااللمانٌااة( بااـ211%، واليرنسااٌة بااـ 210.

 %.011.%، وغٌرالعربٌة نحو 0.17على المواقع العربٌة
المواقااع المهمااة التااً ٌزورونهااا عٌنااة  لااىإ( ..( وشااكل)3.ٌشااٌرجدول) 

ذ مثلات اهمٌتهاا إخ الهماا ٌتضاح تبااٌن أهمٌاة المواقاع الميضالة لادٌهم، الدراسة ومان 
%، 0.0.،وغٌرضاارورٌة بااـ%57.5لااى حااد مااا بااـ إ%، و15.2بدرجااة كبٌاارة بااـ 

% ، وهذه النتٌجة تتياق ماع ارتيااع نسابة 50.4المواقع الثقافٌة والتعلٌمٌة بـ وحظٌت 
اوي جمعااااة الساااابع%(، كمااااا أنهااااا تتيااااق مااااع دراسااااة ..50أسااااباب األسااااتخدام)

%، والاى حاد ماا 0..0هتمام بها بدرجة كبٌرة باـ الومثل ا (،34.ص، م5330:جاسم
وهوماا  %،00.3ومثلت المواقع الترفٌهٌاة باـ%، 01.3 وغٌرالمهتمٌن بـ%، 0..0بـ 

وٌقصارها علاً جاناب  مستخدمٌها ٌجردها من قٌمتها الثقافٌة ٌعنً أن نسبة كبٌرة من
فااى منطقااة  منهااا لٌساات علااً المسااتوي المطلااوب الترفٌااه،مما ٌجعاال جوانااب اإلفااادة

الدراسااة، وتتباااٌن هااذه النسااب بااٌن المناااطق، حٌااث مثلاات أع اهااا فااى وسااط المدٌنااة 
 واطلس،وادناها فى أرشكول، جبل تقوق، جنوب كٌماوالسٌل.

األمر الذي ٌعنً أن أفاراد العٌناة  %،03.2مثلت مواقع الحواروالدردشة بـ -
طبٌعاة دورهاا علاى المساتوٌات الشخصاٌة، وهاذا ٌتياق ماع تدرك أهمٌة هذه المواقع و

، دمحم  7م،ص٤٠٥٤، زهٌرعابااااااااد: 53م،ص5100)الاااااااادلٌمً، عباااااااادالرزاق:دراسااااااااة 

(، وباااذلك شاااكلت المواقاااع الث اثاااة مااااٌقرب مااان ث اثاااة 000م، ص 5105،المنصاااور
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 %( المواقع الميضلة لدى األفراد فى العٌنة.0..2أخماس)
%، ٌلٌهااا المواقااع األخبارٌةبااـ 00.5واليقهٌااة بلغاات نساابة المواقااع الدٌنٌااة -

%، فااى حااٌن انخيضاات نساابة المهتمااٌن بااالمواقع األقتصااادٌة واألجتماعٌااة بااـ 01.0
ألن عددا كبٌرمنهم ال ٌثق فاً المعلوماات التاً ٌاتم استعراضاها علاً  %3.0%،4.0
 ,Turban, E., Rainer, R. and Potter)المواقع، وهذه النتائج تتيق مع دراسات هذه

R. (2001). P66) ،, Boneva , B. , Kraut , R .,Froehlich , D,( 2001), , P P 

538- 548 

 م4112( المواقع االلكترونية المفضمة لدى أفرادالعينة فى مدينة أسوان عام 11جدول)

 اس ببر من ا دماسا    اسا حد ما بدردر كبيرة اسمىارع م

 % ك % ك % ك % ك

 50.7 005 01.3 .0 0..0 40 0..0 057  ليميرمىارع  قافير ىت 0

 01.0 04 .0 05 50.0 00 25.3 44 مىارع اةبارير 5

 00.3 013 02.3 00 0..5 40 23.0 27 مىارع استرفي ير 4

 03.2 5. 0.. . ..54 55 00.4 00 مىارع اسحىار ىاسدرد ر 3

 00.5 70 02.2 00 ..54 07 01.0 34 مىارع دي ير ىفق ير 2

 4.0 53 0.3 5 44.4 0 20.4 03 ع  رتصاديرمىار 0

 3.0 .5 51.7 0 43.0 01 33.0 04 مىارع ادتماعير  7

 01.7 00 04.5 . 00.5 00 71.0 30  ةرى 0

 011 044 04.4 03 53.5 024 05.2 4.0 اسمدمىع

 اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان. 

   -اإلنترنت فى مدينة أسوان: : خصائصخامسا
تمٌزاإلنترناات بسااهولة األسااتخدام وساارعة االنتشااارإ ممااا ٌشااٌرإلى اتساااع 
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)ناٌف سالم الطراوناة ولمٌاءسالٌمان نطاق استخدامه واعتباره السمة الممٌزة لهذا العصر

، لاااذا تركزدراساااة خصائصاااه علاااى شاااركات تقااادٌم (440-504م، ص 5105اليناااٌن:
   -الخطوط على النحو التالى: الخدمة، وخصائص

ٌااتم ماان خاا ال خمسااة شااركات، وكاال منهااا تحصاال علااى  -شااركات تقاادٌم الخدمااة: -0
فى المرتبة األولاى مان حٌاث  TeDataمجموعة كبائن من السنتراالت، وتؤتى شركة 

وذلاك كونهاا أول  مان الجملاة، %42.4خاط، وبماا ٌعاادل 50011عدد الخطوط بنحاو
لخدمااة، وٌتوافرلهامراكزخدمااة ومحطااات التقوٌااة عاادة الشااركات التااى تولاات دخااول ا

خط،وبمااااااا 52511بااااااـ  Agnetمقارنااااااة بالشااااااركات األخاااااارى، ومثلاااااات شااااااركة 
%، فاى حاٌن التزٌاد نسابة 02.4خط،وبنسابة  05311باـ Link%، تلبهاا ..40ٌعادل

   %على الترتٌب.0.5%، 05.0عن  Nol  ،Nile an Linشركتى 
%، ..32بااـ  TeDataكة ألخارى، إذ تحظاى تتبااٌن نسابة مساتخدمً العٌناة مان شار -

% ، 03.3نساابة Link  ،Nol  ،Nile an Lin%، فااى حااٌن بلغاات 57.2بااـ  Agnetو

%، وسرعة اإلنترنت باـ 41.5%، وذلك طبقا لنتائج العٌنة للجوارالجغرافى بـ %3.7، 0.5

والشااركة الوحٌاادة %، 00.0%، وانخياااض التكليااة بااـ 05.3%، والخدمااة الجٌاادة بااـ 57.0
%، واألسااباب 2.5%، وساارعة التلبٌااة العمااال الصااٌانة بااـ 01.0متااوفرة بالشااارع بااـ ال

 %.4.5األخرى بـ 

وٌمكن تصنٌف مجال نيوذ الشركات فاى قاوة جاذب مساتخدمٌه الاى ثا اث فئاات علاى 
 النحو التالى:

 النيوذ الكبٌر: ٌشمل وسط المدٌنة، الشٌن هارون شمال وجنوب، كوكا، اطلس.  -
ف: ٌجماع باٌن الناواة التجارٌاة القدٌماة الرئٌساة والحدٌثاة والممثلاة فاى النيوذ الضاعٌ -

 جبل تقوق، العقاد ، مدٌنة ناصر،كٌما، المحمودٌة، كٌماوالسٌل.
 النيوذ ضعٌف جدا: ٌضم جنوب كٌماوالسٌل. -
 مجال نيوذ منعدم: ٌقع خارج نطاق منطقة القلب التجارى وٌضم بقٌة المناطق. -
ساساٌة، والتاى ٌمكان علاى أساساها حسااب ألعدُّ من الدعائم اتُ  -:خصائص الخطوط -5

( 413م، ص5105أهمٌااة دوركاال منهااا فااى تقاادٌم الخدمة)عبااد الساا ام عبااد السااتار:
   -وٌمكن دراستها من خ ال ماٌلى:

– Other  Isdnتنتشارفى منطقاة الدراساة أربعاة أناواع منهاا هاى: -أألنةواع: - أ

ADSL -Dial up ،  ًالعٌناة حساب ناوع الخاط كماا وٌتبااٌن عادد مساتخدم
 ADSLهاىتباٌن أن أكثار الخطاوط انتشاارا (، إذ 05وشكل) (00)ٌشٌرجدول

واسرعها،وأكثرها انتشاارا،وٌظهرذلك  % وذلك ألنها أقدم الخطوط،..24بـ 
فااى وسااط المدٌنة،العقاد،وأطلس،وكٌماوالسٌل،والشااٌن هااارون شاامال، تلٌهااا 

Isdn  54بـ،% 
 



 اإلبعاد الجغرافٌة لإلنترنت فً مدٌنة أسوان
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 (00جدول)

 م5103توزٌع عدد مستخدمى االنترنت فى العٌنة حسب نوع الخط فى مدٌنة أسوان عام

                         

ADSL 430 24.. 

Isdn 030 54 

Other .0 03.4 

Dial up 22 0.7 

        044 011 

                    ث                ئج         .

ٌنااة ناصاار، كوكااا ،الشااادر، فااى حااٌن تاانخيض فااى وهااى أكثرانتشااارا فااى مد
%، ومثلاات فااى جنااوب كٌمااا 03.4بااـ  Otherالمحمودٌااة، أرشااكول،وجبل تقااوق، ثاام 

  Dial upوالسٌل، وغرب السهٌل، أطلس،والناصرٌة، ووسط المدٌناة، والتزٌاد نسابة
 % فى الشٌن هارون شمال وجنوب، أطلس، كٌما والسٌل، الناصرٌة. 0.7عن 

تتوقف على مجموعة من العوامال هاى: ناوع الخاط، وقٌماة االشاتراك،  -:السرعة - ب
والشركة التى تقوم بالتوصٌل، وعدد المشتركٌن فى الخاط الواحاد، والسارعة لادى 

( إلاااى توزٌاااع سااارعة الخطاااوط علاااى 04( وشاااكل)05المساااتخدم، وٌشاااٌرجدول)
مٌجاا تساهم  205تخدمى سرعة الخط المستخدمٌن، ومن خ الهما تبٌن أن نسبة مس

وذلااك النخياااض القٌمااة المادٌااة ل اشااتراك فااى مناااطق الشااٌن هااارون %، 45.5بااـ
جٌجابماا 0شمال وجناوب، جناوب كٌماا والساٌل، الناصارٌة، ٌلٌاه مستخدموبسارعة

%، فاااى أرشاااكول، وجبااال تقاااوق، والمحمودٌة،الشاااادر،كوكا، ثاااام 52.3ٌعاااادل 
، فااى كٌمااا والسااٌل، وغاارب السااهٌل، %03.3جٌجااا بنساابة 5مسااتخدمو بساارعة 

%، فى حٌن مثلت بقٌاة المساتخدمٌن بسارعة ..70وبذلك تسهم الخطوط الث اث بـ 
% ، وذلاااك الرتياااع قٌمااة األشاااتراك، وتتركزفااى منااااطق 50.0جٌجااا فاكثربااـ 5

 العقاد، أطلس ، مدٌنة ناصر.

ADSL; 53.9 

Isdn; 23 

Other; 14.3 

Dial up  ; 8.7 
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جتماعٌاة، ألقتصاادٌة واألمادى الاذى تحققاه خطاط التنمٌاة اتعد مإشارا لل -الكثافة: -ج
وٌمكن دراستهامن خا ال ثا اث متغٌارات أولهماا للمسااحة، ثانٌهماا للساكان، وثالثهماا 

 -الوحدات السكنٌة على النحو التالى :
بمنطقااة الدراسااة خااط  اإلنترناات: بلااغ متوسااط كثافااة خطااوط بالنسةةبة للمسةةاحة -0

(، وٌزٌاد عان هاذا المتوساط الشاٌن هاارون شامال، 0.فادان،كما ٌشاٌرجدول)٠٫٢لكل
نخيااض على الترتٌب، وذلك ال٠٫2، ٠٫1والسٌل بمتوسط وجنوب كٌما 

%(، فاى حاٌن ٌتياق 0٫0%، 7٫5والخطاوط) %(7٫5 %،2٫1)المساحة الكلٌة 
مع المتوسط العام مدٌنة ناصر، والشادر،والمحمودٌة، فى حٌن تنخيض بقٌة المنااطق 

، كٌماوالساااٌل، والشاااٌن هاااارون جناااوب، والناصااارٌة ، ى: عااان المتوساااط العاااام وهااا
 %( 53٫1%،2٫0.%،9٫1)والخطوط%(،0٫1.%،3٫0. %،2٫0. )لكبرالمساحة

نسامة لكال خاط،  0٫4( أن متوساط الكثافاة 0.ٌشاٌرجدول) :بالنسبة لعدد السكان -4
لقاة عادد الساكان وكثارة عاادد  0٫0، وكاوكااا باـ 7وٌزٌاد عان هاذا المتوساط أطلاس باـ 

لكال  0٫1، فى حٌن ٌنخيض عن هذاالمتوسط مدٌنة ناصروغرب السهٌل باـ  الخطوط
 منهما،أما بقٌة المناطق تتيق مع المتوسط العام  
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 ( 12جدول)
 كثافة خطوط االنترنت بالنسبة لممساحة والسكان والوحدات السكنية

 م4112فى مدينة اسوان عام  

       ة       ق/         

    /   

       ة  /          ة       ة  /    ة

         ٫4 4٫7  ٫7 

 3٫4 3 ٫5     س

 ٫0   4٫  ٫      ة     

 7٫0  4٫ ٫4  غ    ه  

 ٫0  4٫7 ٫4            ة 

             ٫4 4٫7  ٫7 

      ٫4 4٫0  ٫0 

        ٫  4٫7  ٫7 

 ٫7  4٫7  ٫          ة

 0٫5 4٫7 ٫0      خ ه         

         ٫0 4٫7 5٫5 

 4٫0 4٫7 ٫5         ق

 ٫0  4٫7 ٫4      خ ه         

                  ٫2 4٫7 0 

 ٫0  4٫7 ٫4         ة

 .٫  4٫7  ٫               ق

م،  مشددروع اعددداد 4112مصدددر الجدددول: الجهدداز المركددزى لمتعبئددة العامددة واالحصدداس، ت ديرعدددد السددكان عددام 
خطددوط االنترندت عددن الشدركة المصددرية لاتصداالت عددام    ،4111 لعدام لمدينددة أسدوانالمخطدط االسددتراتيجي ا

 م، والكثافة من حساب الباحث.4112
 .٠٫وحدة سكنٌة بمعادل .1005تضم مدٌنة أسونبالنسبة لعدد الوجدات السكنٌة:  -4

خااااط لكاااال وحاااادة، أع اهااااا فااااى غاااارب السااااهٌل، أطلااااس، جباااال تقااااوق، أرشااااكول 
لقة عدد الوحادات الساكنٌة، فاى حاٌن انخيصات فاى  %5٫5%،4٫0%،3٫4%،7٫0بـ

، ٠٫8، ٠٫7 بااـالعقاااد، مدٌنااة ناصاار، وسااط المدٌنااة، كٌماوالسٌل،الشااادر والمحمودٌااة 

، وادناهاااا فاااى كوكاااا، الشاااٌن هاااارون جناااوب، الناصااارٌة باااـ ٠٫4،  ٠٫4، ٠٫4، ٠٫0
 لكل منهما. ٠٫0

   -فظة والجمهورية:سادسا:التوزيع الجغرافى لإلنترنت بمنطقةالدراسةومدن المحا
اختصاااربعدٌن همااا: البعااد المكااانى والزمنااى، وأثرهمااا فااى بٌتمٌزاإلنترناات 

م،ص 5101زٌاااادة الاااروابط باااٌن المنااااطق المختلية)شااارٌف عباااد السااا ام شااارٌف:
سااتخدام منااه الوبااالرغم ماان صااعوبة تحدٌااد توزٌااع حجاام ا،(500م،ص50425100

تحدٌد موقع المستخدم والمساتقبل كوسٌلة اتصال بٌن المناطق األخرى، لكونه ٌصعب 
للخدمااة، فربمااا تسااهم محاااوالت االعتماااد علااى مسااتخدمٌه ماان الهاااتف األرضااى فااى 

 تحدٌد الم امح العامة لتوزٌع حجم االستخدم كوسٌلة اتصال على النحو التالى:  



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 د إبراهيم محمدعصام محم  

 

    215 

 التوزيع الجغرافى لإلنترنت بين مدن المحافظة فى العينة. -أ
كوساااٌلة ل اتصاااال لااارخص سعرالسااااعة  تلإلنترنااا ساااتخدامالٌزٌاااد حجااام ا

خرى، وإلمكانٌة االتصاال باالطرف ألالواحدة مقارنة بسعرها من وسائل االتصاالت ا
ساتخدام، وباالرغم مان الخرفىؤى وقت وأى مكان، كما أنه ٌحقاق الخصوصاٌة فاى األا

بمااادن المحافظاااة علاااى الهااااتف  مساااتخدمٌه مااان جملاااة أعاااداد %50.0ذلاااك ٌقتصااار
اساااتخدام الوساااائل األخااارى الساااٌما الهااااتف ( %70.3)بقٌاااة األرضاااى، وٌيضااال ال

( ٌمكان 03(وشكل)03المحمول، وباالستعانة بنتائج الدراسة المٌدانٌة كما ٌشٌرجدول)
 -تسجٌل الحقائق التالٌة :

ن جملاااة مااادن م %30.0 رضااى بمدٌناااة أساااوانألبلغاات نسااابة مساااتخدمى الهااااتف ا -
ماان نصااف حجاام سااكان الحضاارفً نهااا تسااتحوذ علااً أكثاار أالمحافظااة، وٌيساارذلك 

دارات والهٌئاااات الحكومٌاااة إلمااان مساااتخدمٌه ٌعملاااون باااا %07.3ونحاااو، المحافظاااة
رتبااط أل، وذلك %00.3والجامعة، فى حٌن تؤتى مدٌنة كوم أمبوفى المرتبة الثانٌة بـ 

هاال قاااطنى مدٌنااة أسااوان، كمااا أنهااا تتساام باتساااع ألبعااض المسااتخدمٌن بكثٌاارمن ا
 %03.0ساتخدام باالبتعااد عان مقرالساكن، باالضاافة أنهاا تساتاثرألالمساحة، لذ ٌزٌد ا

 م. 5104من جملة سكان المدن بالمحافظة عام 
 (12جدول)

 م4112نسبة استخدام االنترنت بمدينة أسوان بالهاتف االرضى  بمدن محافظة اسوان عام 

كوم   بىان اسمدن 

 أمبو

البصاااااااااٌلٌة  دراو إدفو

 بحري

السااااااااباعٌة 

 غرب

الردٌساااااااااٌة 

 بلًق

نصااااااااااار 

 النوبة

أبااااااااااااو 

 سمبل

 اسمدمىع  ك ابشة

    

           

503 75 07 22 32 40 00 00 04 7 044 

  30.0 00.3 01.2 0.7 7.0 3.0 5.. 0.0 ... 0.0 011 

                                     ئج         1

- 

0
10
20
30
40
50

                                                                  
                   



 اإلبعاد الجغرافٌة لإلنترنت فً مدٌنة أسوان
 

 214 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

٪ مان 2..2التصااالت، وذلاك ألنهاا تشاكلمان حجام ا %01.2أستاثرت مدٌنة إدفوباـ 
متوسااط  ، الرتياااع%...جملاة سااكان الحضاارفً المركاز، ٌلٌهااا مدٌنااة أبااو سامبل بااـ 

، بالرغم من البعد الجغرافى عان مدٌناة جنٌهاً(.0117نصٌب اليرد من الناتج المحلً)
 كم(. 571أسوان )

ٌااال مدٌناااة %، وبياااارق نسااابى قل 0.7 جااااءت مدٌناااة دارو فاااى الرتباااة الخامساااة باااـ -
م) ساعد 0..0دارى لهاا فاى عاام إل، وذلك لحداثاة التحاول ا% 7.0البصٌلة بحرى بـ 

نصاٌب  متوساط %(، و3وانخياض الحجام الساكانى) ،(030، صم5101أحمد حسن:
، الرتبة التاسعة بٌن مدن المحافظاة اإلجمالً، حٌث جاءت فً اليرد من الناتج المحلً
 % 0.0،%0.0فاى المرتباة االخٌارة باـ  بشاةك ا، نصار النوباةفى حٌن تااتى مادٌنتى 

 %0.5على الترتٌب، وٌيسرذلك أنخياض الحجام الساكانى لدولاى والتاى الٌزٌاد عان 
لاى إ( ، باالضافة % 1.4من الجملة ،ولصغرحجم الثانٌة، وانخياض حجمها السكانى)

   متوسط نصٌب اليرد من الناتج المحلً اإلجمالً)الرتبة العاشرة(.انحياض 

 زيع الجغرافى لالنترنت بين مدينة أسوان والمحافظات :التو -ب
من مستخدمى االنترنت بمنطقاة الدراساة عادم أساتخدامهم  %00.3أبدى نحو

رضااى بااٌن المحافظااات االخاارى، وذلااك لعاادم وجااود أهاال ألاإلنترناات ماان الهاااتف ا
مان  %41.0أواصدقاء باٌاة محافظاة، ولعادم اعتٌاادهم االتصاال بهام، وٌعناى ذلاك أن

دمى اإلنترناات علااى اتصااال باقاااربهم واصاادقائهم بالمحافظااات االخاارى، والتااى مسااتخ
، وبالتااالى فهاتاااان %53.7 واالسااكندرٌة بااـ%4..5 تتصاادرها محافظااة القاااهرة باااـ

قاااارب ألالمحافظتاااان مااان المحافظاااات ذات كثافاااة اتصاااال مرتيعاااة، وذلاااك لكثااارة ا
رتيااع الحجام الساكانى، صدقاء، إلى جانب تركزالمصالح الحكومٌاة والخدمٌاة، وأألوا

%وٌمثلهااا 01-2تلٌهااا المحافظااات ذات كثافااة االتصااال المتوسااطة والتااى تتااراول بااٌن
رتياااع عاادد أل%0.4حماارأل،والبحاار ا%0.3، والسااوٌس%7..محافظااات اإلسااماعلٌة

 سرالمقٌمة فٌها من اصول أساوانٌة، ثام اليئاة الثالثاة المحافظاات ذات كثافاة اتصاالألا
، مرساااى %3.5%وهى:الاااوادى الجدٌاااد2سااابتها أقااال مااان منخيضاااة، والتاااى بلغااات ن

،وٌيساارأنخياض نساابتها الااى عاادم تااوافرفرص عماال %1.7،البحٌاارة%4.0مطاارول
واخٌرا محافظات لام ٌاتم اجراءاتصاال بهامثاال بورساعٌد، وشامال بها،

 سٌناء، والمنوفٌة.

ماان مدٌنااة اسااوان  اإلنترنااتمكانٌااة تحدٌااد مجااال نيااوذ إنسااتخلص ممااا ساابق 
رضااااى كوسااااٌلة اتصااااال بمحافظااااات الجمهورٌااااة، حٌااااث ساااااعد علااااى بالهاااااتف األ

، 31م، ص 5101قصاارالزمن ولااٌس المسااافة)دمحم عبااد القااادر عبااد الحمٌااد  شنٌشاان: 
بمدٌناة اساوان مان الهااتف األرضاى خاارج  اما نسبة االتصاال (،4م، ص5101، 30

ماان حجاام العٌنااة،وهى نساابة مرتيعااة تتناسااب مااع انخياااض  %7.3الجمهورٌااة بلغاات 
 اسعار الساعة باالتصال الخارجى مقارنة بالهاتف المحمول.    
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  -:اإلنترنتسابعا: خصائص مستخدمى 
، اإلنترنات بمنطقاة الدراساةنظرا لعدم توافربٌانات عن خصائص مستخدمى 

   -ٌعتمد هذا الجزء من الدراسة على نتائج االستبٌان، حٌث اظهرت ماٌلى:
تغٌاارات الدالااة علااى بعااض اليااروق اليردٌااة الم ماانالتركيةةب العمةةرى والنةةوعى:   -

وماان تتبااع  ، وهنااا تكماان أهمٌااة هااذا المتغٌاار،اإلنترنااتسااتخدام تجاااه  لمجتمااع العٌنااة
 ( تسجٌل الحقائق التالٌة : 02رقام الخاصة بيئات مستخدمٌه كما ٌشٌرجدول)ألا
سانة اليئااات  41ألقال مان -02انتشارالساتخدام باٌن جمٌاع فئاات الساان، وتتصادرفئة  -
، أدناهاا فاى أطلاس، غارب الساهٌل، جبال (%20.0لعمرٌة بنسبة تزٌد عن النصف )ا

تقوق، واع اها فى الشٌن هارون جناوب، كٌماوالساٌل، الناصارٌة، وٌيسارذلك ازدٌااد 
اسااتخدامها بااٌن الطاا اب وماان لااٌس لهاام عماال وهمااا األكثراسااتخدما ل انترناات، كمااا 

داخال هاذه اليئاة لصاالح العٌناة  أسيرت النتائج عان وجاود فاروق باٌن اليئاات العمرٌاة
نهم األكثراستخداماً للوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة، كماا تسااعدهم ألاألصغر سناً، وذلك 

على إظهار ذاتهام بشاكل واضاح أثنااء االتصاال ماع اآلخارٌن، وهاو ماا أكدتاه دراساة 
(Hein,2007,p43 ،) (Valities,2005,p787( )Valtenburg & Peter, 2008 

، وذلاك %50.7سنة فى المرتبة الثانٌة بـ  32 -41حٌن تاتى اليئة العمرٌةفى  (،122,
ألنهااا تضاام شاارٌحة ماان رجااال االعمااال والعاااملٌن بالجهااات الحكومٌااة، والتااى تعتمااد 

اعتمادا كبٌرا، ومثلت أع اها فى وسط المدٌناة، العقااد، أطلاس، كوكاا،  اإلنترنتعلى 
جناوب، وشامال، أرشاكول، تلٌهاا اليئاة  الشادر، المحمودٌة، وأدنااه فاى الشاٌن هاارون

% ألتسااع وقات اليارا ، وتياانٌهم فاى الظهاور والتقلٌاد فاى 00.0سنة باـ 02من القل 
 األلعاب.

 (15جدول)
 م4112التركيب العمرى لمستخدمى االنترنت فى العينة بمدينة أسوان عام  
 رل من  اسفسر اس مرير

 ب ر02

ارل من -02
41 

ارل  -41
 32من 

ارل  -32
 01من 

 اسمدمىع فاك ر01

 044 50 30 040 420 71 اس دد

% 00.0 20.0 50.7 7.5 4.3 011 
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 %7.5سانة نحاو 01ألقال مان 32فاى اليئاة العمرٌاة ادناهاا بلغت نسبة المستخدمٌن  -
ها العقلاى وتقبال بعضاهم المحادود ، مماا من جملة العٌنة، وذلك التزان

ٌاانعكس علااى اسااتخدامه فااى حاااالت الضاارورة ماان ناحٌااة، ولتخيٌااف الضااغط علااى 
م، .511 :سرة من ناحٌة ثانٌة ،وٌتيق هاذا ماع دراساة بارعاة حمازة شاقٌرألمٌزانٌة ا

 (.322ص 
 ، وذلاك لعادم حااجتهم%4.3سانة فاكثرباـ  01بلغت النسبة أدناهاا فاى اليئاة العمرٌاة -

، ولصعوبة استخدامهم له، وٌإكاد ماا سابق حسااب معامال االرتبااط باٌن اإلنترنتالى 
طردٌااة قوٌااة ذ تبااٌن وجااود ع اقااة ارتباطٌااة إالمسااتخدمٌن وفئااات الساان المختليااة، 

فاى حاٌن انخيضات لليئاة  0..1عاام بلغات 41ألقال مان -02بٌن اليئة 
 خيضممااا ٌاادل علااى أنااه كلمااا ازداد العمااران. 1.30عااام  01مااناكثاار 
 . ستخدامالا معدل

ماان المتغٌاارات المهمااة فااً توضااٌح  إجابااات األفااراد التركٌااب النااوعى ٌعااد  
ا ا سوانى، حٌثث تشاٌرنتائج االساتبٌان ألا مجتمعبال اإلنترنتاستخدام نحو إلاى تمثٌال ك 

مقابااال  %07.3ولكااان انتشااااره باااٌن الذكوراكبرباااـ  ،الدراساااة مجتماااعالجنساااٌن فاااً 
    ناااث علااى الااذكورفى المرحلااة الوسااطىإلل تزاٌااد أعااداد ا، فااى المقابااإلناااثل 45.0%

( .3م، ص5105سنة(بسبب عامل الهجرة) قناوى دمحم عباد الاداٌم: 02القل من  -02)
األكثر قدرة على تحمل اعبائة المالٌة، وٌتمتعون بحرٌة اكبار فاى الخاروج ن الذكورأل

ث، باالضااافة أنااه ناااإلليتاارات اكثاارمن ا اإلنترنااتماان المناازل والجلااوس فااى مقاااهى 
جرت العادة على ان الذكور بحكم تكوٌنهم وطبٌعتهم وخصائصهم اكثار ماٌ ا للتعامال 

ناااث ال اتااى تمٌااال إلمااع األجهاازة الحدٌثااة والبحااث عاان كاال ماااهو جدٌااد اكثاارمن ا
وتتعااارض هااذه النتٌجاة مااع ماا أساايرت عنااه  بطبٌعاتهن الااى الهادوء وأعمااال المنازل،

 ،( Hein,2007,198) حاااٌن تتياااق ماااع دراساااة  فاااً 2( Bahk,2008,113 )دراساااة 
وتدورهاذه (، 070م، ص 5117: فااٌز المجاالً، 00م ص 5110وجمال عبد العظاٌم:

النسااابة حاااول متوساااطها فاااى كٌماااا والسٌل،وساااط المدٌناااة ،العقااااد، اطلاااس، مدٌناااة 

   ة         
    

  -          
    

  -           
    

  -           
   

        
   

                                                                          



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 د إبراهيم محمدعصام محم  

 

    210 

ناصاار،غرب السااهٌل،كوكا، الشادر،المحمودٌة،الناصاارٌة وادناهااا فااى الشااٌن هااارون 
ألثراإلنترنت علاى  تبٌن أن الوسط الحسابًأرشكول، وجبل تقوق، وشمال، وجنوب، 

، فاً حاٌن بلاغ 4..1باانحراف معٌااري مقاداره 5.22الذكور خصائص مستخدمٌه من
 .1.75بانحراف معٌاري مقداره  0..0.لإلناث

قتصاااادٌة الظاااروف المجتماااع اب اً مباشاااراً تااارتبط ارتباطااا  -:الحالاااة االجتماعٌاااة -4
أهمٌااة فااً معرفااة بعااض األسااباب هااا ذات ، لااذا فوناإلنترنتمىلمسااتخد جتماعٌااةالوا

الذٌن لم ٌسبق لهم الزواج فى مجتماع وبلغت نسبة ، الكامنة وراء استجابات المبحوثٌن
األرامال وتمٌازت فئاة المطلقاٌن و%، 57ٌشكل المتزوجٌنفى حٌن %، 0010الدراسة

كماااااااااااا %01.5ذ مثلاااااااااات بااااااااااـإ، نخياااااااااااض النساااااااااابىاللكاااااااااا ا النااااااااااوعٌن با
 (.   00(وشكل)00ول)ٌشٌرجد

 ( 16الجدول )
 م  4112لمستخدمى االنترنت الفراد العينة بمدينة أسوان عام الحالة االجتماعية 

 % تكرارمبتةدما ا  ترت %    استكرار اسحاسر ا دتماعير

 00.4 .30 0010 4.0  عزب

 54.3 .03 57 070 متزىج/ متزىدر

 ..7 21 012 30 مطلق/ مطلقر

 5.3 02 417 53  رمل /  رملر

 011 044 011 044 اسمدمىع

 اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان. 
 ً ، %00.4باـ  إلنترناتل وتبٌن من نتائج االساتبٌان أن األعازب أكثراساتخداما

 ،مطلاق/ مطلقاة، ولم تتضح تلاك الياروق بٌن)%54.3فى حٌن بلغت نسبة المتزوجٌن
، وذلااك ألن األعاازب أكثاار شااعوراً %01.4نساابتهم عاانذ التزٌااد إ(، أرماال / أرملااة

:  إساماعٌل ، وٌتيق هذا ماع دراساة دمحم الساٌد دمحماإلنترنتباليرا  الزمنً لقضائه مع 
   (.507م، ص5112
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امااااكن تقاااع علاااى جاناااب كبٌااارمن األهمٌاااة فاااً تحدٌاااد  -:الخلفيةةةة االجتماعيةةةة -2
( 07، فالجاادول )تهاا لعٌناة الدراساةاألمرالاذي اسااتوجب معرف ،اإلنترناتواساتخدمات 
هم من البٌئة الحضرٌة أوعلى األقل ٌساكنون فاً  أفراد العٌنة% من 70.0ٌوضح أن 

 إلنترناتلوسكان الحضر أكثراستخداماً  ،% من المناطق الرٌيٌة50.5المدٌنة، ونسبة 
ن إجاة منطقٌاة حٌاث % لسكان الرٌف، وٌعد الباحاث هاذه النت04.0ٌ% مقابل 00.3بـ

المغتاااربٌن أكثراساااتخداماً ل انترنااات لمعرفاااة األخبااااروتحقٌق التواصااال ماااع األهااال 
، وٌظهرذلاااك فاااى وساااط المدٌناااة،وغرب إلنترناااتباواألقاااارب مااان خااا ال االتصاااال 

 السهٌل، جنوب كٌماوالسٌل،مدٌنة ناصر.
 (17الجدول )

 م4112بمدينة أسوان عام  فراد العينةأل إلنترنتلمستخدمى ا الخمفية االجتماعية
 % استكرار اسةلفير ا دتماعير

 70.0 ..3 ريفي

 50.5 043 حضري

 011 044 اسمدمىع

 اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان. 
 

جتمااعى والثقاافى المن المعاٌٌراألساسٌه التى تحدد المستوى ا  -الحالة التعليمية: -5
تاااإثرفى مساااتوٌات الااادخل، وبالتاااالى أوجاااه االساااتخدام ، ومااان ثااام لمجتماااع الدراساااة

 إلنترناتالى ارتياع نسبة مستخدمى إ (07( وشكل)00نتائج جدول)ذ تشٌرإ ،إلنترنتل
، اى تسااتحوذ اليئتااٌن %25.4، والجاامعى%03.7مان فئااة فااوق المإهال الجااامعى بااـ 

ً أل(، وذلك %07على ماٌزٌد ثلثى فئة العٌنة) ودراٌة بمهاارة  نهما اليئتٌن األكثر تعلٌما
وٌظهرأع اهاا فاى أطلاس، الشاادر، والتصايح للمواقاع االلكترونٌاة،  إلنترنتااستخدام 

منطقتااى جنااوب كٌمااا  %، وتتقااارب بااٌن00-% 04الناصاارٌة بنسااب تتااراول بااٌن 
فاااى الشاااٌن أدناهاااا و%، 2.0 -% 2.0بنساااب تتاااراول باااٌن وخااازان أساااوان  والساااٌل

 غارب الساهٌلودٌاة، أرشاكول،ووساط المدٌناة ، المحمهارون شامالوجنوب، 
 .%4.0 -2بٌن  بنسب تتراول

 ( 18جدول)
 م4112فى مجتمع العينة بمذينة أسوان عام  إلنترنثاالحالة التعليمية لمستخذمى 

 % التكرار المستوي التعميمي

 5 00 ا ميين

 415 .0 يقرا ىيكتب

 0017 75 مؤهل متىبط

 0010 005 مؤهل فىق متىبط
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 % التكرار المستوي التعميمي

 ,253 450 مؤهل دام ي

 0317 0. فىق اسدام ي

 011 044 اسمدمىع

 اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان.
علاااى % 00.7% 00.0بلغااات نسااابة المإهااال فاااوق المتوساااط والمتوساااط 

الترتٌب، وتتقارب هذه النساب فاى وساط المدٌناة، كوكاا، الشاادر، المحمودٌاة، جناوب 
 من جملاة% 50.3 -%57.5بٌن  أسوان و خزانكٌماوالسٌل،أرشكول، وجبل تقوق، 

% ، ..44إلااى فااى أطلااس، الشااادر، الناصاارٌة، العقاااد نساابة هااذه ال ، وترتيااعالعٌنااة
 .  %30.7بـ صحارى سٌتى ع اهافىأو

مااان الجملاااة، وذلاااك لعااادم احتٌااااجهم % 4.5ومثلااات فئاااة ٌقااارا وٌكتاااب باااـ 
ساط العاام باٌن منااطق المدٌناة، فاى حاٌن تتاراول ، وتتقارب النسبة ماع المتوإلنترنتل

 لمدٌنة ناصر، العقاد،اطلس، خزان أسوان.% 35.0% ،.4بٌن

ذ ، إباٌن المنااطق وتتباٌن هاذه النسابةمن جملة أفراد العٌنة،  %5مٌٌنألبلغت نسبة ا -
تتااراول هااذه النساابة %، و7.2% ،02.7 بااـصااحارى سااٌتى  فااى أطلااس،أدناهااا بلااغ 
، وأع اهااا فااى  وخاازان أسااوانى أرشااكول، غاارب السااهٌل فاا %55.0%، 54.0بااٌن

% 0..5 -% 57.3كٌما والسٌل، والشٌن هارون جناوب وشامال بنسابة تتاراول باٌن 
 .جملةالمن 

حساااب المهنااااة التااااى ٌإدٌهااااا كمااااا  إلنترنااااتٌتباااااٌن عاااادد مسااااتخدمى ا: المهنةةةة -6
مان %  20.0(، ومثال الطا اب كؤكثراليئاات اساتخدما باـ 00( وشاكل).0ٌشٌرجدول)

بحااااث، أع اهاااا فاااى وساااط المدٌناااة، واطلاااس، ألالجملاااة، وذلاااك ل اطااا اع وعمااال ا
الناصرٌة، الشٌن هارون جنوب، المحمودٌة،الشاادر، ٌلٌهاا فئاة الماوظيٌن فاى القطااع 

 إلنترناتٌجااد فتارات زمنٌاة طوٌلاة اساتغ الها فاى أساتخدام اإل%، ..03الحكومى باـ 
اوكا،المحمودٌة،وكٌماوالسااٌل، فااى بوسااط المدٌنااة، والشااٌن هااارون شاامال وجنااوب، ك
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خاصااة فااى %، لطااول فتاارة العماال 4.0حاٌن تاانخيض نساابة فئااة القطاااع الخاااص الاى 
 عمال الحرفٌة والٌدوٌة بمناطق أرشكول، جبل تقوق.ألا

 ( 19جدول)
 م4112الحالة المهنية لمستخدمى االنترنت فى مجتمع العينة بمدينة أسوان عام 

 % استكرار اسحاسر اسم  ير

 410 54 ىظس رطاع ةاصم

 .031 3. 1مىظس رطاع اسحكىمي

 14. .2 1 عمال حرة

 2010 475 طاسب / طاسبر

 317 41 طاسب ىي مل  فس اسىرت

 017 22   ي مل

 011 044 اسمدمىع

 اسددىل من عمل اسباحث اعتمادا علا  تاسج ا بتبيان. 
د مان المرسا ات تماام العدٌاإل%، وذلاك 4..وبلغت نسبة فئة األعمال الحرة 

ذ ماقورناات بيئااات اخاارى إ، وهااى نساابة منخيضااة إلنترنااتفااى أعمااالهم عاان طرٌااق ا
نجازالنسبة األكبرمن أعمالهم عان طرٌاق الهااتف المحماول، وثام فئاة الطالاب إلوذلك 

، وتقتصارعلى الطا اب الوافادٌن بمنااطق وساط %3.7ـوٌعمل فى المرتبة الخامسة ب
امااا فئااة الٌعماال فتشاامل الخاارٌجٌن وماان فااى ساان  المدٌنااة، كٌمااا السااٌل، المحمودٌااة،

%، وٌرجااع انخياااض نسااتهم لعاادم وجااود مااوارد مالٌااة لاادول، وعاادم 0.7المعاااش بااـ
الخبرة الكافٌة، وكثرة امراض الشٌخوخة التى تمنعه من الجلاوس فتارات طوٌلاة اماام 

 ،(32 -0، صم5110:دراسااة الكناادري والقشااعاننترناات للثانٌااة، وٌتيااق ذلااك مااع إلا
   ظهرذلك فى منطقتى أطلس، غرب السهٌل.وٌ
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سااارة المكوناااة مااان خمساااة أفاااراد ألتشاااٌرنتائج االساااتبٌان أن ا -حجةةةم االسةةةرة: -8
ماان مسااتخدمى االنترناات، أع اهااا فااى الشااٌن هااارون شاامال  %23.5أوأكثرتسااهم بااـ 

ادر، وصاااحارى وجنااوب، وسااط المدٌناااة، وكٌمااا والسااٌل،المحمودٌة،و كوكاااا، والشاا
سارة ٌتاٌح فرصاة وجاود اكثارمن فارد ٌجٌاد اساتخدام ألن أرتياع عدد افاراد األسٌتى، 

فااااى % أع اهااااا 54.3ساااارة المكونااااة ماااان أربعااااة أفااااراد بااااـألاالنترناااات، تلٌهااااا ا
الناصرٌة،والشااادر،ومدٌنة ناصاار، وأطلااس، وخاازان أسااوان، فااى حااٌن التزٌااد حجاام 

علاى الترتٌاب، وٌإكاد % 0.5% 03.5ن سرة المكونة من ث اثة أفراد، وفاردٌن عاألا
، إلنترناتلفاراد المساتخدمٌن ألسرة وعدد األذلك وجود ع اقة طردٌة قوٌة بٌن حجم ا

، وث اثااة أفااراد  1.70ساارة المكونااة ماان فااردٌن  دتشااٌر نتااائج معاماال االرتباااط  ل ذإ
مماا ٌإكاد قاوة الع اقاة بٌنهماا، 2..1، وخمسة أفاراد  5..1، واربعة افراد  .1.7 
صاااالح سااالٌمان عباااد  ،.3، صم5110:ماااع دراساااة الٌوساااف تتياااقهاااذه النتٌجاااة و

 (.  040م،ص .511 :حسن ج ال ، أشرف50، ص م5113العظٌم:

  -:اإلنترنتثامنا: ت ييم اتجاهات افراد العينة نحواستخدام 
ساتبٌان ماان خاا ال ألللحصاول علااى إجاباة هااذا الساإال أعتماادت الدراسااة علاى نتااائج ا

   -المحاور التالٌة:
 وسلبٌاته من وجهة نظرافراد العٌنة .اإلنترنت  اٌجابٌات وسلبٌات -0
 . اإلنترنتالمشك ات التى تواجه مستخدمى  -5
 . إلنترنتالكٌيٌة التى ٌتم بها تيعٌل العمل با -4
 مستقبل االنترنت. -3
 وسلبٌاته من وجهة نظرافراد العٌنة.  اإلنترنتاٌجابٌات  -0

ماان أفااراد العٌنااة ٌاارون أن لإلنترناات أثاار إٌجااابً، % 24.3تشااٌرنتائج االسااتبٌان أن 
وٌتيق معظمهم فً أن إالٌجابٌة تتمثال فاً توفرهاا علاى كام معلومااتً هائال بمختلاف 
المجاالت، وتقدٌمها بطرٌقة سهلة،كماإنه ٌوفرالجهد والوقت فً آن واحد، وتتياق هاذه 

،  Li,2002,p11 ،Valaitis,2005,p34)دراسااااااااااااااااة لااااااااااااااااً النتااااااااااااااااائج مااااااااااااااااع 

Sun,Mathews&Campbell, 2008 ,p14 ) ،  أثرإٌجابً وٌرى اآلخرون أن اإلنترنت
%،وٌيسااارذلك بؤناااه ٌاااوفر قااادرا مااان المعلوماااات  41.4، قااادرت نسااابتهم باااـ وسااالبً

نحراف الخلقاً الاذي تحدثاه ألوالسهولة فً اقتنائها، إال أنه فً الوقت ذاته ٌإدي إلى ا
نهااا لٌساات إال وسااٌلة إتصااال شااؤنها شااؤن المواقااع غٌراالخ اقٌااة المتواجاادة وبكثاارة، وأ

التخلى عان % أن لإلنترنت أثر سلبً ٌتمثل فً 00.4الوسائل األخرى، فى حٌن ٌرى
فقاادان ، وواسااتنزاف الوقاات، وكثاارة المعلومااات وتشااعبها ،قااراءة المصااادرالمطبوعة

حلماااى خضرشاااارى: وتتيااق هاااذه النتااائج ماااع دراسااة  وارتياع التكاااالٌف،،المصاادقٌة
، بارعااة حماازة 077م، ص5117عبداإللااه باان حسااٌن العاارفج: ،  5.2م ،ص5110
 (.400م، ص 5115هالة كمال أحمد:،322م،ص.511 :شقٌر
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 المشكالت التى تواجه مستخدمى اإلنترنت فى العينة : -4
 تحاول التً المشك ات من كثٌراً   الدراسة منطقة فًاإلنترنت  مستخدمو ٌجابه

مااا ٌتيااق مااع احااد فااروض الدراسااة، وٌمكاان وهو وجااه، أكماال علااً منهااا فااادةألا دون
 مرتباة حساب األهمٌاة رصدها من خ ال نتائج االستبٌان فى سابعة مجموعاات رئٌساة

 (كماٌلى: : .0(وشكل)51كما ٌشٌرجدول)
 ،وهاى بالعٌناة االنترنات مساتخدمى جملاة مان % ..41 بـ مثلت اقتصادٌة: مشك ات -0

 واالشتراك. االدارٌة الرسوم قٌمة عوارتيا والبرمجٌات، للحاسبات العالٌة التكلية
 األمٌاة معادل ارتيااع وٌيسارذلك الجملاة، مان %07.3 باـ ومثلت -تعلٌمٌة: مشك ات -5

 األمٌة)عاادم عاان فضاا ا الدراسااة، مجتمااع فااى التعلٌمٌااة األوساااط كافااة فااً الحاسااوبٌة

 مجتمااعال فااً اإلنترنات انتشاراسااتخدام أمااام كئاوداً  عقبااة تمثاال والتاى والكتابااة(، القاراءة

 اسااتخدامه، دون ٌحااول ممااا (%07.4)مرتيعااة األمٌااة نساابة مازالاات حٌااث االسااوانى،

 .اإلنترنت عن بدٌلة بتوفروسائل العٌنة شعورأفراد ذلك زدعلى
 هما: نوعٌن إلى تصنٌيها وٌمكن الجملة، من %02.0 بـ اسهمت لغوٌة: مشك ات -4
 أشارتقرٌرالٌونساااكوأن حٌاااث اإلنجلٌزٌاااة، اللغاااة إجاااادة عااادم عااان ناتجاااة مشاااك ات -أ

 .  % من الصيحات الموجودة علً اإلنترنت باللغة اإلنجلٌزٌة00حوالً
 محوراهتمامهاا ساطحٌة مواقع وهى العربٌة، باللغة المواقع قلة عن ناتجة مشك ات -ب

 أن دون ،واألخباار والترجماة لكتروناىالا البرٌاد خدماة وتاوفٌر ، الدردشاة علً ٌنصب

 نظٌرالمواقاااع علاااً العلمٌاااة والااادورٌات بنشااارالمج ات جاااوهري اهتماااام هنااااك ٌكاااون

 .(000م، ص ٤٠٠٢:إسماعٌل أحمد هللا عبد )عياف األجنبٌة
فاااراد باإلنترنااات، أل% فىعااادم معرفاااة ا 05.5مثلااات باااـ  -:مشاااك ات فنٌاااة أوتقنٌاااة -3

والهاادف ماان اسااتخدامه، وصااعوبةإعداد الباارامج الحاسااوبٌةإ وتتيااق هااذه النتااائج مااع 
 (.Woods؛ Castellani,2004,p67؛ Kelley,2002,92)دراسة 

 (41جدول)
 م4112فى مجتمع العينة بمدينة أسوان عام   إل     مشكات لمستخدمى  

 % استكرار اسم كالت استرتيب

 ..41 0.0 ارتصادير 0

 07.3 001 ت ليمير 5

 02.0 0. ساىير 4

 05.5 77 ف ير  ىتق ير 3

 0.0 35  ظام است ايل ىا بتةدام 2

 0.4 24 اسةاصر باسمبتةدمين 0

 2.. .2  ةرى 7

 011 044 اسمدمىع 

 الجدول من عمل الباحث اعتمادا عمى نتائج االستبيان. 
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ماان  جملااة أفااراد العٌنااة،  %0.0تستاثربااـ  -:مشااك ات نظااام التشااغٌل واالسااتخدام -2
 وذلاك ، بهام الخااص الخطاوط وسرقة الخدمة، وسوء ،تصال أوانقطاعهألأهمها  بطء ا

مشااك ات تتعلااق  عاان فضاا ا اللٌاال، اثناااء وخاصااة الخااط فااى فاارد ماان أكثاار الشااتراك
   بالحواسٌب المستخدمة.

صااعوبة إثبااات  فااً%، ومثلاات  0.4أسااهمت بااـ  -:مشااك ات خاصااة بالمسااتخدمٌن -0
من حقااوق التااؤلٌف والملكٌااة اليكرٌة،وساارقة المعلومااات والبرمجٌااات وكلمااة الماارور

 مجهولااة الرسااائلأصااحابها واسااتغ الها للاادخول علااى حساااب اآلخاارٌن، فضاا ا عاان 

، الرذٌلاة ممارساة تساهٌل فاً هابعضا لكترونى،وٌساتغلالا البرٌاد إلى تصل التً الهوٌة
 ، زٌاااد07م، ص 5110بااوعزة: صااالح وتتياق هااذه النتااائج مااع دراسااة) عبدالمجٌااد

  (.220 -50م ، ص ص 5105بركات: 
 مان اإلنترنت تهاجم التً اليٌروسات وتشمل%،  2..أسهمت بـ  -ى:أخر مشك ات -7

 وااللمللبصاار إرهاااق ماان اسااتخدامه عاان تاانجم التااً الصااحٌة والمخاااطر آلخاار، حااٌن

، فضا اعن المخاطراالجتماعٌاة، واالنشاغال اإلنترنت بودمان ٌعرف وظهورما ،الظهر
فااااً المواقااااع  إهاااادارالوقتو ،عاااان الدراسااااة ، والتااااؤثٌر فااااً التحصااااٌل اآلكااااادٌمى

 ,Schrum & Lamp) تركٌاازه المسااتخدم تيقااد التااً البحااث أدوات ،وكثاارةغٌرالميٌادة

2001,p65. ؛Falba, 2003,p33 ) 

وتبٌن من الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً المشك ات التاً 
ث لدى أفراد العٌنة تبعاا لمتغٌرالناوع، وذلاك الن الاذكورواإلنا اإلنترنتتعٌق استخدام 

من المشك ات نيسها ، وقد أٌدت هذه النتٌجاة  لهم ظروف متشابهة مما ٌجعلهم ٌعانون
بٌنمااااااا تعارضاااااات مع)النجاروساااااالمان:  (،(Schrum&Lamp,2001,p22 دراسااااااة
( والتً أظهرت وجود فروق بٌن الجنسٌن فً المشك ات التً تعٌق 9.م، ص5337

 .  إلنترنتلاستخدام الط اب 
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 -رنت من وجهة نظرافراد العينة:تفعيل كفاءة عمل االنت -3
خطاوط االنترنات  بناء قاعدة معلومات باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة إلدارةأن  

بمااا ٌتناسااب والتطوروالتوسااع الحضااري تيعٌاال كياءتااه  ٌعماال علااىبمنطقااة الدراسااة، 
، (002 -003م، ص 5105لطيااى كاماال عبااده عاازاز، امااا بناات ٌحااى الشااٌن: )القااائم

كماا  إلنترنتاأفرادالعٌنة تتباٌن وجهة نظرهم حول كٌيٌة تطوٌرذلك فؤن  وبالرغم من
 ذ ٌمثل زٌادة عدد إ(، 51( وشكل)50ٌشٌرجدول)

 (41جدول)
 م 4112توزيع افراد العينة وف ا لوجهات نظرهم فى تطوير االنترنت فى مدينة أسوان عام  

 اس ببر سحدم اس ي ر % استكرار ببل تطىير ا  تر ت استرتيب

 50.2 000 زيادة عدد اسةطىط 0

 53.4 023 تةفيض تكاسيس فىاتير استليفىن  5

 03.3 0. زيادة مراكز ا  تر ت  4

 7.. 00 زيادة برامج ت ليم اسطلبر 3

 7.0 32 زيادة عدد اسمىارع 2

 0 40 ىضع ررابر علا اسمىارع 0

 05 70 اةرى تذكر 7

 011 044 اسمدمىع

 تمادا عمى نتائج االستبيان. الجدول من عمل الباحث اع
فااى أرشااكول، وجباال تقااوق، % أع اهااا 50.2الخطااوط المرتبااة اآلولااى بااـ 

ٌلٌه تخيٌض تكالٌف فواتٌرالتلٌيون بؤن تكاون مجانٌاة أوتخياٌض جنوب كٌما والسٌل، 
أع اها فاى الشاٌن هاارون جناوب وشامال ، ووساط المدٌناة، فاى  %53.4رسومها بـ 

%، فااى وسااط المدٌنااة، العقاااد، 03.3بااـ  إلنترنااتا حااٌن مثلاات زٌااادة مراكااز خدمااة
الناصاارٌة، المحمودٌااة، ثاام زٌااادة باارامج الطلبااة، والمواقااع، ووضااع رقابااة علٌهااا بااـ 

تعلماه  %،وتشمل:5.خرى بـ ألسباب األا ومثلت% على الترتٌب، %0،%7.0،7..
فى المدارس والجامعات وجعلها ماادة نجاال ورساوب، وتطوٌرالمعامال الخاصاة باه، 

تعرٌبااااااه ،وتوصااااااٌله الااااااوزارات والمراكزالعلمٌااااااة والتخصصااااااٌة والمإسسااااااات و
 العلمٌة،وتخصٌص بعض المواقع ل اطيال، وتدعٌم حكومى اكثر ليواتٌر التلٌيون.
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تبٌن من خ ال رصاد مادى الرغباة فاى استمراراساتخدامه، إذ  -:إلنترنتامستقبل  -7
من جملاة العٌناة اساتمراره،وتزٌد هاذه النسابة  %70.3رغبة اظهرت نتائج االستبٌان 

فاااى وساااط المدٌناااة، العقااااد، أطلاااس، مدٌناااة ناصااار،غرب الساااهٌل، حٌاااث تجااااوزت 
رتيااااع مساااتوٌات الااادخل وقااادرة معظمهااام علاااى تحمااال تكاااالٌف ال %05.0النسااابة

سااتخدام، وتتباااٌن أسااباب اسااتمرارالخدمة فااى ث اثااة اسااباب رئٌسااة: أولهمااا أهمٌتااه ألا
%، 55.5ماان جملااة العٌنااة، ثانٌهمااا احتٌاجااه فااى العماال بااـ  %07.2نتشاااره بنساابة وا

أع اهااا فااى كاوكا،والشااادر،ولمحمودٌة، ووسااط المدٌنااة، ثالثهمااا كثاارة السااير بنساابة 
% رغبااتهم فااى توقااف الخدمااة، وذلااك لعاادة 50.0%، فااى حااٌن اباادى 01.4التتجاااوز

لااااى نصااااف حجاااام مااااراض بنساااابة تزٌااااد عألأسااااباب: ٌتصاااادرها الحماٌااااة ماااان ا
%(، وترتيع هاذه النسابة فاى جناوب كٌماا والساٌل، ٌلٌهاا ارتيااع تكالٌيهاا 20.4العٌنة)

%، بمنااااطق الشاااٌن هاااارون جناااوب، وشااامال، وجبااال تقاااوق، والناصااارٌة، ..44باااـ
وٌختيااى بااٌن مسااتخدمى مناااطق العقاااد، اطلااس، مدٌنااة ناصاار، امااا تركٌااب الهاااتف 

تركزفاااى أرشاااكول، %، وٌ..02ساااباب باااـ ألالمنزلاااى فكاااان ثالاااث ا
 المحمودٌة، الشادر.

% مان أفاراد العٌناة الاذٌن ٌشاتركون فاى 23.0وتبٌن من نتائج االستبٌان أن 
، أمااا إلنترنااتاخااط جماااعى سااوف ٌسااتبدلونه بخااط فااردى للمحافظااة علااى ساارعة 

سااتمرارفى خااط جماااعى، وذلااك لتقلٌاال التكليااة المادٌااة، كمااا أل% ٌرغبااون فااى ا33.3
دوا رغبتهم فى ادخال خط انترنت اخر بالمنزل، وذلك لوجاود % منهم اب7.5تبٌن أن 

 اكثر من جهازللحاسب داخل المنزل.  
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 الخاتمة

نختتم تمك الدراسة بعرض النتئاج والتوصيات التي أمكن التوصل إليها، وبعد.. 
 والتي تتمثل في الن اط اآلتية:

مع الدراسة سالبٌاً بشاكل عاام، كشيت الدراسة أن أهمٌة استخدام اإلنترنت ألفراد عٌنة مجت -
 (.5.02حٌث بلغ الوسط الحسابً لجمٌع عدد ساعات االستخدام دون المتوسط،)

% من أفراد العٌنة ٌستخدمون اإلنترنت أقل من ساعتٌن ٌومٌاً، ..75تبٌن من الدراسة أن  -
اقال إلاى  -3%، ومثلت باٌن51.4ساعات ٌومٌاً بـ  3فىحٌن بلغت النسبة بٌن ساعتٌن إلى أقل

% فاااى أراشاااكول وجبااال تقاااوق، وبلغااات سااات سااااعات 4.7سااااعات ٌومٌاااا ًبنحاااو 0مااان 
 %.4.0فؤكثر

 -%، ٌلٌها اليترة مان الثالثاة 44.3أظهرت الدراسة أن نسبة األستخدام اثناء ساعات النهار -
 الحادٌة عشرةمساءا. –% من السابعة مساءأ 22.5%، وتزداد إلى 00.3السابعة مساءا بـ

% ماان جملااة العٌنااة ٌسااتخدمون اإلنترناات اثناااء وجااودهم 30.0اسااة أن أتضااح ماان الدر -
بالمنااازل فااى مناااطق اطلااس، والعقاااد، ومدٌنااة ناصااروغرب السااٌل، وسااط المدٌنااه، كٌمااا 

 والسٌل، كوكا، الشادر. 
تبااٌن ماان الدراسااة أن مناااطق الناصاارٌة، كٌمااا والسااٌل، الشااٌن هااارون جنااوب تسااهم بااـ  -

، فااى حااٌن الٌزٌااد نساابة منطقتااى غاارب السااهٌل، اطلااس .% ماان جملااة عاادد الخطااوط22٫2
 %.٠٫٢%،٠٫٨بـ
%، 55.2أبرزت الدراسة أن عامل الحرٌة فً األنتقال بٌن المواقع أحتل الترتٌب األول بـ  -

فااااااى مناااااااطق وسااااااط المدٌنة،مدٌنااااااة ناصاااااار، الشااااااٌن هااااااارون شاااااامال، العقاااااااد بااااااـ 
 %،على الترتٌب.%7.3،%0.2،5..%،40.7

% ماان جملااة العواماال 50.3ن طبٌعااة العماال مثلاات المرتبااة أألولااى بااـ تبااٌن ماان الدراسااة أ -

المإثرة فى استخدام اإلنترنت، أع اها فى وسط المدٌناة، كٌماوالساٌل، جناوب كٌماا والساٌل، 
 %، على الترتٌب.0.0%، 04.5%، 50.2%، 53.0مدٌنة ناصر بـ 

 211)أقل مااان أظهاارت الدراسااة أن نساابة اسااتخدام اإلنترناات لااذوى الاادخول المنخيضااة -
.% أع اهااا فااى الشااٌن هااارون جنااوب، وجنااوب كٌمااا والسٌل،والشااٌن هااارون 0.3جنٌااه(

% لكال منهماا، فاى 5.2%، وأدناها فى أطلس والعقاد، الناصرٌة بـ02%،55.2%، 35.2بـ
 % على الترتتٌب. 35.0%، 47.0حٌن بلغت نسبة الدخول المرتيعة، والمرتيعة جدا 

% ، فااى حااٌن 00.4سااتخدمى األشااتراك الشااهرى اليااردى بااـ كشاايت الدراسااة قلااة اعااداد م -
 % . 45.3بلغت نسبة استخدام نظام الدفع مقدما 

%من استخدام اإلنترنت اع اها فى 00.0ج( تسهم بـ 72تبٌن من الدراسة أن فئة )أقل من  -
وسااط المدٌنااة، مدٌنااة ناصاار،وكٌما والسااٌل، وأدناااه فااى جباال تقااوق،غرب السااهٌل، تلٌهااا 

 % .55ج( بـ 011%، فى حٌن تمثل اليئة االخٌرة) أكثرمن50.5ج(بـ 011-72فئة)
% 30.3بااـTeDataكشاايت الدراسااة أن ارتياااع مسااتوى الرضااا بعٌنااة مسااتخدمى شااركة  -

 .Agnet% لشركة 44.5مقابل
%، ٌلٌاه 50.0أظهرت الدراسة أن الحصاول علاى المعلوماات اكثرأالساباب ل اساتخدام باـ - 

% ،مما 01.2% ، والهووالتسلٌة بـ 07.5%، والدراسة والتعلم بـ 0..0البرٌد االلكترونى بـ
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ٌشٌرأن االستخدامات ماا زالات بعٌادة عان األساتخدام األمثال الاذي ٌعاود باليائادة علاً أفاراد 
 العٌنة.  

% من جملة عدد الخطوط 42.4مثلت بـ ماٌوازى  TeDataاتضح من الدراسة أن شركة  -
عان  Nol  ،Nile an Linٌن التزٌد نصاٌب شاركتى %، فى ح40.0بـ بــ Agnet، شركة 

 % على الترتٌب.%0.5، 05.0
 Link  ،Nol%، فاى حاٌن بلغات 57.2بـ  Agnet%، 32.5بـ  TeDataأسهمت شركة  -
 ،Nile an Lin من عدد المستخدمٌن.3.7%، 0.5%، 03.3نسبة % 
المدٌنااة، %، فاى وساط ..24بااـ  ADSLتباٌن مان الدراساة أن اكثرالخطااوط انتشاارا هاى  -

%  فااى مدٌنااة 54بااـ  Isdnالعقاااد وأطلااس، وكٌمااا والسااٌل، والشااٌن هااارون شاامال، تلٌهااا 
% فاااى جناااوب كٌمااا والساااٌل، وغااارب الساااهٌل، 03.4بااـ  Otherناصاار، كوكاااا ،الشاااادر، 

 والناصرٌة، ووسط المدٌنة.
فادان، وللوحادات ٠٫٢كشيت الدراسة أن متوسط كثافة خطوط اإلنترنت للمساحة خط لكل  -
 خط لكل وحدة أع اها فى غرب السهٌل، أطلس، جبل تقوق.  .٠٫لسكنٌةا
% مااان جملاااة اعاااداد مساااتخدمى اإلنترنااات بمااادن المحافظاااة 50.0 -أباارزت الدراساااة أن  -

%( اسااتخدام 70.3ٌعتمادون علااى األسااتخدام بالهاااتف األرضااى، وٌيضاال بقٌااة المسااتخدمٌن)

 الوسائل األخرى السٌما الهاتف المحمول.
%، فاى حاٌن 20.0سنة اليئات العمرٌة الساتخدام اإلنترنات باـ  41ألقل من -02تتصدرفئة -

ساانة فاكثربااـ  01% ،وأدناااه فااى اليئااة العمرٌااة50.7ساانة بااـ  32 -41تسااهم اليئااة العمرٌااة
4.3.% 
تبااٌن ماان الدراسااة ارتياااع نساابة مسااتخدمى اإلنترناات ماان فئااة فااوق المإهاال الجااامعى بااـ  -

 اها فى أطلاس، الشاادر، الناصارٌة فاى حاٌن بلغات %، وٌظهرأع25.4%، والجامعى03.7
% علااى الترتٌااب، ومثلاات فئااة ٌقاارا 00.7% 00.0نساابة المإهاال فااوق المتوسااط والمتوسااط 

 % من الجملة4.5وٌكتب بـ 
% مان مساتخدمى 23.5كشيت الدراسة أن األسرة المكونة من خمسة أفراد اوأكثرتسهم بـ  -

نوب، وسط المدٌنة، كٌما والسٌل، والمحمودٌة، اإلنترنت أع اها فى الشٌن هارون شمال وج
% فاى الناصرٌة،الشاادر،مدٌنة 54.3كوكا، والشادر،تلٌها األسرة المكونة من أربعة أفاراد باـ

ناصر، أطلس، خزان أسوان، فى حٌن التزٌد حجم األسرة المكونة من ث اثة افراد، وفاردٌن 
 % على الترتٌب،0.5% 03.5على نسبة 

% من أفراد العٌنة ٌرون لإلنترنت أثرإٌجابٌا، وإٌجابً وسلبً 24.3أن اتضح من الدراسة -
 %.00.4%، وسلبٌا 41.4بـ 
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  التوصيات
 اإلنترناتيمكمن طمرح ب مض استىصميات ب مدس تطمىيرتقدم ذكره  علا ما بناءً 

 في مدي ر بىان ىاستي من  هم ا 
نى بمنطقتاى الشاٌن التخلص من العيوٌة فً اختٌاار السانتراالت وفاى توزٌعهاا المكاا -

 هارون جنوب وشمال، ووسط المدٌنة دون دراسة علمٌة متخصصة .
إنشاء سنتراالت جدٌدة ٌراعى فً اختٌار مواقعها معٌاري المسافة وزمان الوصاول  -

فض اً عن معٌار السكان لسد الحاجة اليعلٌة لخادمات االنترنات فاً منااطق أرشاكول، 
 لمناطق المخططة فى أطلس ومدٌنة ناصر.الشادر ووسط المدٌنة، باإلضافة إلً ا

خياض التكلياة  بهادف علاى منااطق المدٌناة، وذلاك لتتاوزع إعادة توزٌع السانتراالت -
المادٌة، كذلك رباط مواقاع المنااطق الرئٌساة باالخطوط الرئٌساة لإلنترنات لتاؤثٌر ذلاك 

 على السرعة والكياءة .
المناااطق المجاااورة  اسااتغ ال بعااض األراضااى اليضاااء خااارج حاادود المدٌنااة فااً -

بمناطق غرب السهٌل، ارشكول، وجناوب كٌماا والساٌل إلنشااء سانتراالت جدٌادة بهاا 
لخدمااة أبناااء هااذه المناااطق، وإحاا ال بعااض األسااتخدامات غٌرالمجدٌااة إلنشاااء هااذه 

 السنتراالت .
العمل علاى زٌاادة عادد الشاركات الموصالة لخدماة اإلنترنات فاى منااطق أرشاكول،  -

 شٌن هارون جنوب .وجبل تقوق، وال
العماال علااى زٌااادة خطااوط اإلنترناات فااى ساانتراالت المدٌنااة الااى جانااب رفااع كياااءة  -

 سرعة االنترنت فى جنوب كٌما والسٌل ، وجبل تقوق، والمحمودٌة.
رفااع مسااتوى الااوعً فااى منطقااة الدراسااة بطبٌعااة اإلنترناات وكٌيٌااة اسااتخدامها فااً  -

ٌيهم باستمرارحول مخاطرادماان اإلنترنات جوانب إٌجابٌة، وكذلك توجٌه الشباب وتثق
 (.53م،ص5110وضوابط األستخدام )ماجدة احمد باجنٌد:

عماال ضااوابط لمقاااهى اإلنترناات بمناااطق وسااط المدٌنااة و الشااٌن هااارون جنااوب،  -
والمحمودٌة،والناصرٌة، وللشوارع المهمة بمواقع المدارس بابطال التحرٌر، الساوق، 

لخاازان، شااارق السااٌل، والساااوق، وحااث أصاااحاب سااعدزغلول، المساالة، الساااادات، ا
 المقاهً على وضع وسائل للمراقبة المراهقٌن أثناء االستخدام.

مشااااركة األسااارة لدبنااااء فاااً بٌاااان أهمٌاااة اساااتخدام اإلنترنااات وفوائاااده ،والرقاباااة  - 
المتواصلة على استخدام األبناء، وذلك ألن العٌنة أبدت رغبتهاا فاً متابعاة اآلبااء لهام 

 تخدام اإلنترنت.أثناء اس
تشكبل لجاان مان الخباراء والمتخصصاٌن فاى المجااالت العلمٌاة والدٌنٌاة ل اشاراف  -

 على المحتوى الخاص بالمواقع المصرٌة على شبكة اإلنترنت .
تيغٌل دورشرطة اإلنترنت من أجل توفٌر البرامج القادرة علاى انتقااء المواقاع التاى  -

 ٌمكن الحد من الدخول علٌها.
سن تشرٌعات قانونٌة تمنع التجاوزات األخ اقٌة، وتجرم االستغ ال الساٌ  ضرورة  -
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 لإلنترنت،.
العمل على إعادة تؤهٌل شبكات اتصال اإلنترنت بٌن مدٌنة أسوان والمدن المصارٌة  -

 وتوفٌر الخطوط ذات السرعات العالٌة للمنشؤات الحكومٌة والمدارس والجامعات .
حلاول عملٌاة وفعالاة للمشااكل التقنٌاة التاً تعاانً  المسارعة بخطى مدروسة إلٌجاد -

منها اإلنترنت، كاالبطء الملحاوظ فاً تصايحها وتنزٌال ملياتهاا واساتعراض وساائطها 
المتعااددة، واختااراق الحاساابات اآللٌااة ماان خ الهااا، وإصااابة الحاساابات باليٌروسااات 

 بسببها.
ثقافاة اإلنترنات ضرورة تضمٌن المناهج فى كافاة المراحال التعلٌمٌاة مقاررات عان  -

وكٌيٌااة اسااتخدامها واإلفااادة منهااا، ماااع مشاااركة المقااررات الثقافٌااة األخاارى لثقافاااة 
م 5113اإلنترناااات كمقرراللغااااة العربٌةواللغااااة اإلنجلٌزٌااااة )دمحم عاااااٌش، دمحم قٌااااراط:

 (، والتركٌزعلى المواقع غٌراالخ اقٌة والعمل على حجبها ومنعها. 33ص
مة اإلنترنت لدى الط اب فى المدارس والجامعات مع توفٌراألجهزة الحاسوبٌة وخد -

إتاحااة اليرصااة السااتخدام تلااك األجهاازة بسااهولة وٌساار، ماان خاا ال توزٌااع النشاارات 
 العلمٌة، وعقد الندوات واللقاءات. 

شاامول الجهااات المختليااة بوضااع باارامج ميٌاادة عاان طرٌااق اإلنترناات تخاادم منطقااة  -
 رنت على والمجتمع أالسوانى. الدراسة وإعداد بٌان بآثارالسلبٌة لإلنت

ضرورة مساهمة الجامعات ووسائل اإلع ام فاى زٌاادة النشاراإللكترونى مان خا ال  -
 إنشاء المواقع اإللكترونى العربٌة فى كافة المج ات .

جامعاة أساون والمسائولٌن المحلٌاٌن لمواقاع  باٌن بالمشااركة تيصاٌلٌة دراساة عمال -
فاى منااطق وساط  للخطاوط  واعاادة وتخطٌطهااوتحدٌاد منااطق التركاز  السنتراالت ،

 المدٌنة والشٌن هارون جنوب . 
إصدارنشارة إع امٌااة إرشااادٌة ماان قباال الجهااة المختصااة داخاال الجهااات الحكومٌااة،  -

توزع داخل المختبارات الحاساوبٌة التاً تتاوافر فٌهاا شابكة اإلنترنات، توضاح طرٌقاة 
 لها. استخدامه بالشكل األنسب، وتحدد ساعات االستخدام 
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 المراجع والمصادر

   :-بالمغة العربية المراجع  :أوال
م(، استخدام الشباب المصرى لإلنترنت، ورقة عمل مقدمة للمإتمر 0..0أحمد فهمى) -0

 العلمى السنوى لكلٌة اإلع ام، جامعة القاهرة .

ت م(، أثرشبكات الع اقات اإلجتماعٌة التياعلٌة باإلنترن.511أشرف ج ال حسن) -5

ورسائل اليضائٌات على الع اقات االجتماعٌة واإلتصالٌة لدسرة المصرٌة والقطرٌة 

 مإتمراألسرة واإلع ام وتحدٌات العصر، كلٌة اإلع ام جامعة القاهرة .

م(، استخدام اساتذة جامعة دمشق لإلنترنت واإلشباعات .511بارعة حمزة شقٌر) -4

 العدد االول والثانى. ،52المحققة منها، مجلة جامعة دمشق، المجلد

م(، التطور التقنً ل اتصال وتؤثٌره الثقافً، أطروحة 5110السبعاوي، جمعة جاسم) -3

 دكتوراه غٌر منشورة، مقدمة إلى كلٌة اآلداب، جامعة بغداد.

م(، محركات البحث العربٌة على شبكة اإلنترنت : دراسة 5113دالٌا نصاررٌاض) -2

 معة حلوان، كلٌة اآلداب.تقٌٌمٌة ، أطروحة ماجستٌر، جا

م( األثار االجتماعٌة لإلنترنت، دارقرطبة للنشروالتوزٌع، 5113العصٌمً،عبدالمحسن) -0

 الرٌاض. 

م( ، اليٌسبوك والتغٌر فً تونس ومصر، المإتمر العلمً، 5100الدلٌمً، عبدالرزاق)  -7

ع ام، جامعة دور وسائل االع ام فً التحوالت المجتمعٌة فً الوطن العربً، كلٌة اإل

 الٌرموك، إربد، 

م(. "ع اقة استخدام شبكة اإلنترنت بالعزلة 5110الكندري، ٌعقوب وحمود القشعان ) -0

 .0، عدد07االجتماعٌة لدى ط اب جامعة الكوٌت" مجلة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة، مجلد

ٌرات السلبٌة على م(. التقنٌات الحدٌثة فوائد وأضراردراسة للتؤث5110الٌوسف، شعاع. ) -.

 صحة اليرد، كتاب األمة، قطر.

م( ، المتغٌرات المإثرة فً معدالت استخدام اإلنترنت فً 5110جمال عبد العظٌم ) -01

 . 50، المجلة المصرٌة لبحوث اإلع ام، العدد »مملكة البحرٌن 

نٌن م(، دور مواقع التواصل اإلجتماعً فً تحيٌزالمواط5105حاتـم سـلٌم الع اونة) -00

األردنٌٌن على المشاركة فً الحراك الجماهٌري "دراسة مٌدانٌة على النقابٌٌن فً إربــد " 

ورقة مقدمة للمإتمر العلمً السابع عشر بعنوان" ثقافة التغٌٌر" كلٌة اآلداب / جامعة 

 فٌ ادليٌا عمان/األردن.

إلجتماعٌة " م(، تاثٌراالتصال عبر اإلنترنت فى الع اقات ا5110حلمى خضر شارى) -05

 ، العدد االول والثانى .53دراسة مٌدانٌة فى المجتمع القطرى، مجلد جامعة دشق ، المجلد 

م(، دور شبكات التواصل االجتماعً فً تعبئة الرأي العام اليلسطٌنً 5105زهٌرعابد) -04

نحو التغٌٌراالجتماعً والسٌاسً، دراسة وصيٌة تحلٌلٌة ، مجلة جامعة النجال لدبحاث 

 .٤لعلوم اإلنسانٌة(، مجلد )ا
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 الميتوحة القدس جامعة طلبة استخدام اإلنترنت لدى م(، صعوبات5113بركات) زٌاد -03

 العدد العشرٌن، المجلد ، والنيسٌة التربوٌة للدراسات اإلس امٌة الجامعة طولكرم مجلة فً

 األول.

دارمجدالوي  م(. ثقافة اإلنترنت دراسة فً التواصل االجتماعً.5112ساري، حلمً )

 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.

م(، اإلنترنت فً مصر والعالم العربً، آفاق للنشروالتوزٌع، 5112رشا عبد هللا)  -02

 القاهرة.  

م(،أدلة البحث العربٌة على شبكة اإلنترنت" دراسة مقارنة" 5112ناصرأبوزٌد محجوب) -

 أطروحة ماجستٌر، جامعة حلوان، كلٌة اآلداب.

م(، التقٌٌم الجغرافً للتغٌرات السكانٌة والعمرانٌة لمدن القرار 5101عد أحمد حسن)س -00

م، مجلة كلٌة اآلداب، جامعة سوهاج، 5110-0.70اإلداري بمحافظة أسوان بٌن عامً 

 ( . 40العدد) 

 دمشق، جامعة عصرالمعلومات مجلة فً الجدٌد م(، اإلع ام5101شٌخانً) سمٌرة -07

 الثانً.+األول العدد ،50 المجلد

م(، جغرافٌة اإلتصاالت السلكٌة فى محافظة دمٌاط، 5101شرٌف عبد الس ام شرٌف) -00

م ، 5101المجلة الجغرافٌة العربٌة ، العدد الخامس والخمسون، السنة الثانٌة واألربعون ، 

 الجزء األول 

بور سعٌد "  م( ، شبكة الهاتف المحول بمحافظة5100.............................) -.0

االتصاالت، المجلة الجغرافٌة العربٌة، العدد الثامن والخمسون، السنة  -دراسة فى جغرافٌة 

 الثالثة واألربعون. 

م(،األبعاد والتؤثٌرات االجتماعٌة المرتبطة باستخدام 5113صالح سلٌمان عبد العظٌم) -51

بات جامعة اإلمارات العربٌة اإلنترنت على األسرة العربٌة دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طال

المتحدة ، مإتمر واقع األسرة فً المجتمع : تشخٌص للمشك ات واستكشاف لسٌاسات 

 المواجهة ، المنعقد بدارالضٌافة ، جامعة عٌن شمس.

م( ،الع اقة بٌن تعرض الشباب 5100طه عبد العاطً نجم، أنور بن دمحم الرواس) -50

ستوى المعرفة السٌاسٌة "دراسة مٌدانٌة على عٌنة من العمانً لوسائل اإلع ام الجدٌدة وم

 مستخدمً اإلنترنت" ، دفتر السٌاسة والقانون، العدد الرابع، جانيى .

م(. اليضائٌات واإلنترنت معالجة السلبٌات لدى الناشئة تعزٌزاً 5114عبٌدات، ذوقان. ) -55

 ل اٌجابٌات، مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج، الرٌاض.

م(، التقٌٌم الجغرافى لإلنترنت فى مدٌنة العرٌش: دراسة 5105بد الس ام عبد الستار)ع -54

فى جغرافٌة االتصاالت، المجلة الجغرافٌة العربٌة، العدد التاسع والخمسون، السنة الرابعة 

 واألربعون، الجزء االول.

ة جامعة م( ، واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل طلب511بوعزة) صالح عبدالمجٌد-53
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 ، العدد الثانى .0السلطان قابوس، مجلة مكتبة فهد الوطنٌة، مجلد

م( ،التياعل فى التعلٌم الجامعى عبر اإلنترنت من 5117عبداإلله بن حسٌن العرفج) -52

وجهة نظرط اب وطالبات الجامعة الميتوجة باالحساء : المحاور االربعة، المجلة العلمٌة 

 النسانٌة واالدارٌة ( المجلد التاسع ، العدد التاسع لجامعة الملك فٌصل) العلوم ا

م(، تؤثٌر اإلنترنت .511الرحمن) جعيرعبد الرحمن عبد إسماعٌل، أحمد هللا عبد عياف-50

فً ع اقات الشباب االجتماعٌة واألسرٌة  دراسة مٌدانٌة على عٌنة من شباب والٌة 

تحدٌات العصربكلٌة اإلع ام السودان بحث مقدم لمإتمر األسرة واإلع ام و -الخرطوم

 ،جامعة القاهرة .

م(، استخدام اإلنترنت وتؤثٌره علً الع اقات االجتماعٌة لدي 5117فاٌز المجالً ) -57

 1( 7(، العدد)40الشباب الجامعً" دراسة مٌدانٌة "، مجلة المنارة، المجلد )

طنٌة لشبكة م(،استخدام طلبة الصحافة فً جامعة النجال الو5105فرٌدأبوضهٌر) -50

اإلنترنت واإلشباعات المتحققة منها فً تعزٌز قدراتهم الصحيٌة مجلةالجامعةاإلس امٌة 

 األول. العدد العشرٌن اإلنسانٌة،المجلد للبحوث

م(، القرى المركزٌة فى محافظة أسوان" دراسة فى 5105قناوى دمحم عبد الداٌم أحمد) -.5

رمنشورة،جامعة سوهاج، كلٌة االداب، قسم جغرافٌة العمران الرٌيى، رسالة دكتوراه غٌ

 الجغرافٌا. 

م(،نشرالمواقع السٌاحٌة فى 5105لطيى كامل عبده عزاز، اما بنت ٌحى الشٌن) -41

المدٌنة المنورة عبى شبكة اإلنترنت باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة العنكبوتٌة 

معاصرة"، المملكة العربٌة المإتمرالجغرافى الدولى" الجغرافٌا والتغٌرات العالمٌة ال

 السعودٌة، جامعة طٌبة، كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة. 

م( استخدام وتاثٌر اإلنترنت على مجتمع الجامعة األمرٌكٌة 5110ماجدة احمد باجنٌد) -40

 بالقاهرة ، مقدم الى مإتمر الرابطة الدولٌة لبحوث االع ام واالتصال .

وافع استخدام الشبكة العنكبوتٌة لدى الط اب فً جامعة م(، د5101شاهٌن) أحمد دمحم -45

 القدس الميتوحة  دكتوراه إرشاد تربوي ونيسً/ جامعة القدس الميتوحة .

م(، دور التربٌة تجاه األثار الثقافٌة الستخدام اإلنترنت 5112دمحم السٌد دمحم إسماعٌل) -44

تٌر فى التربٌة، جامعة لدى ط اب الجامعة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجس

 جنوب الوادى، كلٌة التربٌة بسوهاج، قسم أصول التربٌة

نتأ ير  بكات استىاصل اإلدتماعي علا دم ىر اسمتلقين درابر م(5105دمحم المنصور) -43
رسالة ماجستٌر فً اإلع ام مقار ر سلمىارع اإلدتماعير ىاسمىارع اإلسكترى ير"اس ربير   مىذدًا"

كلٌة األداب والتربٌة ،األكادٌمٌة العربٌة فً الدانمارك وهً جزء من واالتصال، مجلس 

 متطلبات درجة الماجستٌر فً اإلع ام واالتصال.

م(، اإلنترنت والشباب فً دولة االمارات العربٌة 5113دمحم عاٌش، دمحم قٌراط ) -42

ا على الشباب فً المتحدة، دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة، بحث مقدم لندوة الثقافة واالنترنت وأثره

 المنتدى اإلس امً ، وأثرالثقافة واالع ام، جامعة الشارقة .
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م(، فى جغرافٌة االتصاالت، دارالمعرفة 5101دمحم عبد القادر عبد الحمٌد شنٌشن) -40

 الجامعٌة 

م(، اتجاهات جغرافٌة االتصاالت، مجلة 5101................................ ) -47 

 االداب بدمنهور، العدد الخامس والث اثون. االنسانٌات، كلٌة

م(،االتصال فً أوساط الشباب فً ظل التكنولوجٌات الحدٌثة 5113ملٌكة هارون) -40

لإلع ام واالتصال دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة على عٌنة من شباب والٌة تٌبازة جامعة الجزائر 

 الماجستٌرفً شهادة لنٌل الةكلٌة العلوم السٌاسٌة واإلع ام قسم علوم اإلع ام واالتصال رس

  .واالتصال اإلع ام علوم

م(، استخدام اإلنترنت وع اقته 5105الينٌن) سلٌمان ولمٌاء الطراونة ناٌف سالم -.4

بالتحصٌل األكادٌمً والتكٌف االجتماعً واالكتئاب ومهارات االتصال لدى طلبة )جامعة 

 .األول العدد العشرٌن، المجلد والنيسٌة، التربوٌة للدراسات اإلس امٌة الجامعة القصٌم( مجلة

م(، استخدامات الشباب لشبكة اإلنترنت وع اقته بالتياعل 5112نائلةعمارة) -31

االجتماعً، دراسة مقدمة لمإتمرالصحافة واالنترنت فً الوطن العربً: الواقع والتحدٌات، 

 كلٌة االتصال، جامعة الشارقة .

م(،استخدمات شبكة اإلنترنت بٌن جمهور 5115ولى)هالة كمال احمد، امال سعد المت -30

 .5، العدد 22الشباب ،مجلة كلٌة االداب المجلد 

  -ثانياً: الخرائط والمصادر:

م(، التعداد العام للسكان واإلسكان  5110الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)  -0

 ، النتائج النهائٌة، تعداد السكان، محافظة أسوان.5110

 م(، بٌان تقدٌرى بعدد السكان لمدٌنة أسوان.5104.....................................).. -5

الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة والوكالة الينلندٌة للتنمٌة الدولٌـة، الخرائـط الطبوغرافٌـة -4

0 :21.111 . 

والقرى م(، مدٌرٌة المساحة بؤسوان،  دلٌل الشٌاخات والمدن .511محافظة أسوان) -3

 بمحافظة أسوان.

م(، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدلٌل األحصائً، 5101.................. ) -2

 بٌانات ومإشرات المحافظة، بٌانات غٌر منشورة.

م( ، وحدة نظم المعلومات الجغرافٌة، خرٌطة محافظة 5101................. ) -0

 .2111100أسوان

م(، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باسوان ، خدمات 5104....... )................. -7

 االتصاالت السلكٌة، ال اسلكٌة والبرٌد بمحافظة اسوان .

منطقة تلٌيونات محافظة أسوان ، سنترال مدٌنة أسوان الرئٌسى، بٌانات  ...............-0

 غٌر منشورة، سنوات مختلية .

م(،" استط اع رأى 5104ات ودعم اتخاذ القرار، )مجلس الوزراء مركز المعلوم -.
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 الشباب حول استخدامهم لإلنترنت تقرٌر مقارن"، مركز استط اع الرأي العام ،القاهرة. 

م( تقرٌر عن مإشرات االتصاالت 5105وزار االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات) -01

 عربٌة .وتكنولوجٌا المعلومات، موقع وزارة االتصاالت ، جمهورٌة مصر ال

م(، الهٌئة العامة للتخطٌط .511وزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة )  -00

 العمرانى، محافظة أسوان، مشروع أعداد المخطط االستراتٌجى العام لمدٌنة أسوان.

م(، الهٌئة العامة للتخطٌط 5101وزارة االسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة ) -05

    رة شاملة عن قضاٌا ورصد التغٌرات التً تطرأ على سوق االسكان العمرانً، إعادة نظ

 ) مدٌنة أسوان (، أسوان.

، UNDPوزارة التخطٌط والتنمٌة المحلٌة، مشاركة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  -04

  .DANIDA (5112 )بالتعاون مع هٌئة المعونة الدانمركٌة 
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