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  نرتنت وعالقته بالعزلة االجتامعية لد طالبات جامعة امللك سعوداستخدام اإل
 

  عبري بنت حممد بن نارص بن سفران
 , الرياض,قسم الدراسات االجتامعية, كلية اآلداب, جامعة امللك سعودحمارض ب

 اململكة العربية السعودية 
 

 هـ)15/11/1435هـ, وقبل يف 25/8/1435(قدم للنرش يف 
 
 .االنرتنت, العزلة االجتامعية, الطالبة اجلامعية, العالقات األرسية, العالقات القرابيةفتاحية:  املكلامت ال

تناولت هذه الدراسة السوسيولوجية العالقة بني استخدام االنرتنت والعزلة االجتامعية  ملخص البحث:
بقت الدراسة عىل عينة من الطالبات للطالبة اجلامعية عن أفراد أرسهتا وأقارهبا واملحيطني هبا. وقد ط

طالبة يف التخصصات اإلنسانية يف جامعة امللك سعود. استخدمت  375اجلامعيات السعوديات قوامها 
ومجعت البيانات باستبيان مغلق صمم هلذا الغرض. وقد توصلت  ,الدراسة منهج املسح االجتامعي بالعينة

االنرتنت تأثري متوسط عىل العزلة االجتامعية عن األرسة أنَّ الستخدام  :منها الدراسة إىل عدة نتائج
عىل أنَّ االنرتنت أصبح جزءً رئيسيًا من نمط حياهتن اليومي, وعدم ومع ذلك توافق املبحوثات واألقارب; 

قدرهتن عىل االستغناء عنها وشعورهن بالضيق عند فقدانه.كام أنَّ غالبية العينة توافق عىل أنَّ لبعض 
نت كالرغبة يف التسلية والرتفيه, وإمكانية التواصل االجتامعي, وعرض ومشاركة األفكار خصائص االنرت

واالهتاممات وحرية التعبري واإلطالع دور يف زيادة استخدام االنرتنت, ومن ثمَّ وجود عزلة اجتامعية عن 
 املحيطني. وانتهت الدراسة ببعض التوصيات واملقرتحات املتعلقة بالدراسة.
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 وع الدراسةموض
نرتنت ثورة تكنولوجية فرضت نفسها عىل العد اي

املستو العاملي خالل السنوات القليلة املاضية حتى 
ا للتبادل ا للتعامل اليومي, ونمطً أصبحت أسلوبً 

املعريف بني شعوب العامل وأحد معامل العرص احلديث, 
عرص ثورة  نرتنت أوالالبعض أطلق عليه عرص ا نَّ إ بل

 ,ثار عميقةآملا أحدثته هذه الشبكة من  املعلومات;
وتغريات جذرية يف أساليب وأشكال التواصل يف شتى 

وملا أحدثته من تغيريات يف معظم  نواحي احلياة,
 .النامذج واألنامط التقليدية عىل خمتلف األصعدة

 املراقب لألوضاع االجتامعية السائدة يدرك بأنَّ و  
 شبكة استخدام وسائل االتصال احلديثة عرب

ا, خاصً  ىنرتنت) بدأ يأخذ منحالاملعلومات (ا
باعتبار أنَّه يدخل يف كافة مناشط احلياة بشكل عام مما 
جيعل له فرصة التأثري عىل البرشية, وعىل البناء 

, لمجتمعات اإلنسانية بشكل عامل االجتامعي
األكثر  بشكل خاص; إذ إهنموالفئات الشبابية 

يل من املمكن جداً بأن نرتنت, وبالتاالا لاستخدامً 
اآلثار  بروز بعض مناالستخدام  رتتب عىل هذاي

عىل املستخدمني; إذ إن هناك والنفسية  ,االجتامعية
مغرية بالنسبة هلذه الفئة لقضاء الساعات  اأمورً 

الطويلة أمام جهاز احلاسب اآليل مستخدمة 

اإلنرتنت, والذي من املمكن أن يؤثر عىل العالقات 
  ).2: 2011احلقيقية (القشعان,االجتامعية 
 جتمعاتاملجتمع السعودي من أوائل املويعترب 

العربية التي أدخلت االنرتنت يف األعامل احلكومية 
الرسمية, وفتحت هذه اخلدمة للعموم يف بداية عام 

م. وقد بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف يوليو 1999
:  2008ا (احلريب, ألف مستخدم تقريبً  490م 2001

, 1.110.000 العددكان فم 2002أما يف سبتمرب  )6
م بلغ عدد مستخدمي االنرتنت 2004يف ديسمرب و

م إىل 2005, كام زاد يف عام 1.462.000
كان عدد  2006يف ديسمرب عام , و2.540.000

مستخدمي االنرتنت يف اململكة العربية السعودية 
ووصل إىل أكثر  العدد ثم قفز. مستخدم 4.800.000

بنسبة انتشار م 2011مليون مستخدم يف عام  13من 
وصل عدد االشرتاك يف االتصاالت و %,47تصل إىل 

, م2011مليون اشرتاك يف عام  53املتنقلة إىل أكثر من 
أما نسبة انتشار االشرتاك يف االتصاالت بحسب عدد 

هيئة  تقرير( %188السكان فقد وصلت إىل 
 االتصاالت وتقنية املعلومات). 

استخدام االنرتنت يشغل  أنَّ  وهذا يشري إىل
 اً الكثري من أوقات املستخدمني, فهو خيلق فرص

 ,وتبادل األفكار ,كثرية للتواصل االجتامعي
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وعقد الصداقات  ,والتعارف ,ومناقشة القضايا

ومن والعالقات بدون قيود أو حدود واضحة, 
ا عىل خلق عالقات د قادرً الفر خالله أصبح

عالقاته احلقيقية يف عن  اأحيانً -افرتاضية قد تغنيه 
 ) أنَّ 2003تذكر سنان (ويف مقابل ذلك الواقع. 

تقود البرش إىل مزيد يبدو أهنا التكنولوجيا احلديثة 
من العزلة والتفكك, فبينام حترر التكنولوجيا احلديثة 

وختلق بينه  ,الفرد من احلواجز املادية لكنها تأرسه
وبني اآلخرين حواجز نفسية, فعندما يشعر الفرد 

ه حيصل عىل كل ما يريد دون أن يكون يف إطار بأنَّ 
االجتامع والتكافل مع اآلخرين, فإنه يبدأ يف 

االنرتنت  أنَّ وا عن املجتمع, خاصة نعزال تدرجييً اال
ا ا جيتمع فيه الكرتونيً ا افرتاضيً ا اجتامعيً يقدم له واقعً 

آلخرين دون أن يكون هناك تواصل إنساين مع ا
حقيقي, وقد أكدت حدوث تلك التغريات الكثري 

) الذي أشار 2005(من الدراسات كدراسة ساري 
إىل أن هناك العديد من الدراسات االجتامعية التي 
تناولت تأثريات االنرتنت عىل العالقات االجتامعية 

د إىل وجوومعظمها توصلت  ,يف املجتمع األمريكي
تراجع ملحوظ يف عالقات الشباب االجتامعية من 
حيث انخراطهم يف احلياة املدنية, ومشاركتهم يف 

  احلياة االجتامعية, ويف زياراهتم ألقارهبم.

الدراسات التي أجريت يف كثري من دت وقد أكَّ 
 حلدوث نرتنت أدَّ الاستخدام ا املجتمع السعودي أنَّ 

ية واالجتامعية بني يف العالقات اإلنسان كبريةتغريات 
) التي 2010, منها دراسة النعيم (األفراد واجلامعات

أكَّدت عىل أنَّ االنرتنت أحدث تغريات يف طبيعة 
العالقات االجتامعية بني األفراد يف املجتمع 

) إىل أنَّ 2010السعودي, كذلك توصلت احلريب (
االنرتنت أثر عىل وظائف األرسة وعالقاهتا االجتامعية 

كام ا, األرسة مل تعد جتتمع لقضاء الوقت معً  نَّ حيث إ
قلة اجتامع أفراد األرسة ملشاهدة الربامج أدَّ إىل 

. كذلك الرتفيهية, وقلة اخلروج من املنزل للتنزه
احلمالت التوعوية التي توضح التغري ظهرت بعض 

هذا ف, الذي أحدثه اإلنرتنت يف العالقات االجتامعية
 للتفاعل االجتامعي بديالً  ستخدام يكاد أن يصبحاال

نرتنت أصبحت ذات تأثري كبري الاملبارش, فمواقع ا
خاصة بعد تفوقها عىل كثري من الفضائيات يف النقل 
املبارش لألحداث والوقائع, حيث أصبحت هذه 

  يف تغطية الكثري من األحداثاملواقع حارضة دائامً 
, والدعوة للمشاركة يف األعامل التطوعية والقضايا

سيول جدة, والنقاش كارثة ساندة املترضرين كمل
والتفاعل مع القرارات امللكية, واملشاركة يف 

أو مقاطعتها, كذلك كانت ذات البلدية االنتخابات 
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أثر واضح يف التنظيم والتخطيط للثورات التي حدثت 

م كالثورة املرصية 2011يف بعض الدول العربية عام 
ورة شعبية عىل ثم أصبحت ث ,االتي بدأت الكرتونيً 

 أرض الواقع.
التي يتواصل هبا األشخاص  قالطرفقد تغريت 

أساليب تطورت و, ويتعايشون هبا يف جمتمعاهتم املحلية
وأصبح وأدوات االتصال والتواصل إىل حوار تفاعيل, 

من حياتنا الشخصية حسب  ايمثل جزءً  االنرتنت
% من مستخدمي االنرتنت الذين شملتهم 90تأكيد 
التي قامت هبا هيئة االتصاالت وتقنية  ,الدراسة

(تقرير تقنية م 2010املعلومات السعودية عام 
حتاول أن . فإنَّ الباحثة )16− 13:  2010املعلومات, 

تبحث يف العالقة بني استخدام االنرتنت والعزلة 
لد الطالبة اجلامعية عن األرسة واألقارب االجتامعية 

ياض, واختارت يف جامعة امللك سعود يف مدينة الر
بعض الدراسات  ألنَّ  ;االباحثة الطالبة اجلامعية حتديدً 

ا جمتمع الطالب والشباب عمومً  السابقة أشارت إىل أنَّ 
حت حيث وضَّ  ,ا لالنرتنتهم أكثر الفئات استخدامً 

أعىل نسبة مستخدمي  ) أنَّ 2001مها الفرم (دراسة قدَّ 
نة, س 24− 21االنرتنت هم من ترتاوح أعامرهم مابني 

) أكثر املراحل 2007وهي كام ذكرت آل الشيخ (
 ا لالتصاالت بأشكاهلا املتنوعة.كام أنَّ العمرية استهالكً 

لفت فقد معايشة الباحثة لواقع الفتيات اجلامعيات 
انتباهها شدة تعلقهن بعامل االنرتنت, واستخدام أجهزة 

وبشكل دائم جيعلهن  باستمرار,االتصال الشخيص 
 االنرتنت,ن ساعات يومهن يف عوامل يقضني الكثري م

طالبات اجلامعة قد يكن أكثر عرضة  وبالتايل فإنَّ 
 .املرتبطة باستخدام االنرتنتعزلة االجتامعية لل

 أهداف الدراسة :
بني و االنرتنت,التعرف عىل طبيعة العالقة بني  -

 .الطالبة اجلامعية بجامعة امللك سعود

نت يف مد مسامهة استخدام االنرت كشف عنال -
وجود عزلة اجتامعية لد الطالبة اجلامعية عن 

 .األرسة واألقارب

 ,اخلصائص االجتامعيةبعض التعرف عىل  -
والتعليمية ملستخدمات االنرتنت من  ,واالقتصادية

 طالبات جامعة امللك سعود. 

دور بعض خصائص االنرتنت املتمثلة يف  معرفة -
عرض ومشاركة و, هقضاء وقت الفراغ والرتفي(
وحرية  ,طالعحرية االو هتاممات,فكار واالاأل

إمكانية التواصل و, تالرأي والتعبري عن الذا
مد وجود عزلة اجتامعية عن يف االجتامعي) 

 .األرسة واألقارب لد الطالبة اجلامعية
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بني و االنرتنت,ستخدام اعىل العالقة بني  التعرف -
ختالف املتغريات (العمر, الكلية, املستو االعزلة ب

عدد أفراد األرسة, الدرايس, احلالة االجتامعية, 
املستو االقتصادي لألرسة, نوع اجلهاز املستخدم, 

, مكان ووقت استخدامه, عدد ساعات االستخدام
) لد الطالبة اجلامعية طريقة قضاء الوقت أمامه

 بجامعة امللك سعود. 

 مفاهيم الدراسة : 
ية تر الباحثة رضورة حتديد املفاهيم األساس

; عىل أنه ولعالقتها بمشكلة الدراسة ,ألمهيتها ;التالية
 :سيتم التطرق هلا بتوسع يف فصل أدبيات الدراسة

 نرتنت إلاInternet : 

ختصار للكلمة اهي  Internet "نرتنتإ"كلمة 
ومعناها شبكة  International Networkاإلنجليزية 

من و ).9: 2010املعلومات العاملية (سعادة وآخرون, 
يصعب إجياد تعريف موحد وشامل الناحية النظرية 

مها وذلك لكثرة التعريفات التي قدَّ  لالنرتنت,
ن كل بحسب ختصصه والباحثون واخلرباء واملستخدم

شبكة عاملية " :هنرتنت بأنَّ الا قديمواهتامماته. ويمكن ت
تربط عدة آالف من الشبكات وماليني أجهزة 

. "األحجام يف العاملالكمبيوتر املختلفة األنواع و
ا لعمومية هذا التعريف, وعدم شموله كل  ونظرً

مه من أفق  تطبيقات وجماالت االنرتنت, وما يقدِّ
واسع, وتعدد إمكاناته اهلائلة فإنَّه من الرضوري تقديم 

 تعريف أكثر مالءمة لشكل االنرتنت اليوم. 

 :نتائج الدراسة
اجات ا من االستنتأظهرت الدراسة امليدانية عددً  

وهي عىل النحو املتعلقة بخصائص أفراد العينة, املهمة 
 :اآليت

) من مستخدمات %50.2( أوضحت النتائج أنَّ  -
 االنرتنت من الطالبات اجلامعيات يستخدمنَ 

 . ذكية ههواتف حممولة ذكية أو أجهزة كفي

) من مفردات عينة %34.7( أشارت النتائج أنَّ  -
نرتنت ما بني الدراسة يرتاوح معدل استخدامهن لال

 .ساعات) 4إىل أقل من  2(

أغلبية مفردات العينة  أوضحت النتائج أنَّ  -
وغري مرتبطات  مكان, االنرتنت يف أيِّ  يستخدمنَ 

  بمكان حمدد.

بخصوص األوضاع التي تفضلها الطالبات لقضاء  -
أكثر من  نرتنت,كشفت النتائج أنَّ الوقتهن أمام ا

ستخدمن مفردات عينة الدراسة يفضلن أن ي نصف
ا يستخدمنه االنرتنت حسب الظروف,  فأحيانً

ا بمشاركة آخرين.  بمفردهن وأحيانً
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غالبية عينة الدراسة متعلقات  وضحت النتائج أنَّ أ -

 يًاأساس اه أصبح جزءً وأنَّ  باالنرتنت,بدرجة كبرية 
وأهنن غري قادرات عىل  ,من نمط حياهتن اليومي

عبارات بلغ املتوسط الكيل لاالستغناء عنه, حيث 
 ري إىل خياريشمتوسط  ووه) 3.38املحور (
 .(موافقة)

أنَّ لالنرتنت تأثري بسيط وحمدود عىل العزلة  -
االجتامعية املتعلقة بالتواصل االجتامعي مع 
األرسة, حيث بلغ املتوسط العام ملوافقتهن عىل 

) وهو متوسط يشري إىل 5من 2.41عبارات املحور (
 ة.خيار (حمايد) عىل أداة الدراس

يرين أنَّ لالنرتنت تأثري الطالبات عينة الدراسة  أنَّ  -
أو عزلتهن  ,عالقتهن بأقارهبنعىل  بسيط وحمدود

حيث بلغ املتوسط العام ملوافقتهن عىل  ,عنهن
وهو متوسط يشري إىل  )2.33عبارات املحور (

 .)حمايدخيار (

خلصائص  عينة الدراسة موافقات عىل أنَّ  أنَّ  -
 إمكانية قضاء وقت الفراغ االنرتنت املتمثلة يف

والرتفيه دور يف وجود عزلة اجتامعية عن األرسة 
حيث بلغ املتوسط  ,واألقارب لد الطالبة اجلامعية

) 5من  3.55العام ملوافقتهن عىل عبارات املحور (
 شري إىل خيار (موافقة), أي أنَّ توهي متوسطات 

خلصائص االنرتنت دور  الطالبات موافقات عىل أنَّ 
وذلك الستخدامهن  ,وجود عزلة اجتامعية يف

ا رغبةً يف التسلية والرتفيه, ومتابعة لالنرتنت كثريً 
, والقضاء ,املستجدات وآخر األخبار التي هتمهن

 عىل امللل والروتني.

 أنَّ  موافقات عىلالطالبات عينة الدراسة  أنَّ  -
خلصائص االنرتنت املتمثلة يف الرغبة يف عرض 

, واملشاركة يف الهتامماتومشاركة األفكار وا
دور  األنشطة الثقافية واملجتمعية وعرض املواهب

 يف وجود عزلة اجتامعية عن األرسة واألقارب لد
حيث بلغ املتوسط العام ملوافقتهن  ,الطالبة اجلامعية

متوسط  و) وه5من  3.30عىل عبارات املحور (
 موافقة).يشري إىل خيار (

أنَّ عىل  أثري متوسطتر الطالبات أنَّ لالنرتنت ت -
التي والتعبري عن الذات  ,والرأي اإلطالع,حرية 

يف وجود عزلة اجتامعية يتيحها االنرتنت هلا دور 
املتوسط العام حيث بلغ  عن األرسة واألقارب,

) وهو متوسط 5من  2.78ملوافقتهن عىل ذلك (
 حمايد).يشري إىل خيار (

خلصائص  الطالبات عينة الدراسة يوافقن عىل أنّ  أنَّ  -
االنرتنت املتمثلة يف إمكانية التواصل االجتامعي 
دور يف وجود عزلة اجتامعية عن األرسة واألقارب, 
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من  3.43وبلغ املتوسط العام ملوافقتهن عىل ذلك (

 ) وهو متوسط يشري إىل خيار (موافقة).5

 
 التوصيات

االنرتنت  باستخدامرضورة توعية وتوجيه الطالبات  -
 يؤثر عىل عالقاهتن وأدوارهن املتوازن الذي ال

أو  ,أو أقارهبن ,مع أفراد أرسهن االجتامعية سواءً 
 املجتمع.

أمهية العمل اجلاد واملنظم لتوجيه الطالبة عىل القيام  -
باألنشطة واألعامل التعليمية, واألنشطة التطوعية 
وغريه من الربامج التي يمكن القيام هبا بواسطة 

 .نرتنتالا

خلق توازن بني األنشطة  عىل األرسة رضورة -
وحماولة نرتنت الاوبني استخدام  ,والتفاعل األرسي

 .أال يطغى جانب عىل اآلخر

االستعانة بأصحاب االختصاص من أخصائيني  -
نفسيني واجتامعيني عند الشعور بأية تأثريات سلبية 

 .نرتنتالاالستخدام 
واستخدام مجيع الفئات نرتنت الاانتشار تقنية  -

تِّم رضورة وجود منهج عن العمرية هلا حيُ 
) يعرض لبعض املوضوعات املهمة, نرتنتالا(

والتي هتم كل مستخدم كموضوع اخلصوصية, 

واملحافظة عىل البيانات الشخصية, واحتياالت 
االنرتنت, واحلقوق الفكرية, واجلرائم اإللكرتونية 
وعقوباهتا, فضالً عن موضوع املوازنة بني استخدام 

 االجتامعي احلقيقي. والتفاعلنرتنت الا

تُناقش فيها علمية أمهية عقد مؤمترات وندوات  -
 ,وتقنيات االتصال الشخيص االنرتنت,تطورات 

وحتديد السبل  ,البناء االجتامعي وانعكاساهتا عىل
ن م وإمكانية احلدِّ  ,املختلفة لرتشيد استخدامها

جيابية آثارها, واملسامهة يف صياغة ونرش الثقافة اإل
 .نرتنتالاعن 

نرش التوعية بني األفراد (صغار السن والشباب يف  -
املدارس واجلامعات) بمشكلة سوء استخدام 

وسبل االستفادة منها عىل نحو إجيايب,  االنرتنت,
يف الندوات واملؤمترات واألندية واملحارضات ب

 .املختلفة املناطق التعليمية
هتدف إىل رضورة االهتامم بالربامج اإلعالمية التي  -

وتقنيات  االنرتنت,تسليط الضوء عىل تقنية 
وأثرها عىل العالقات  ,االتصال الشخيص احلديثة

 األرسية يف املجتمع السعودي.

وفائدته, نرتنت الاعن أمهية عمل برامج توعوية  -
 وإمكانية االستفادة منه يف جماالت كثرية.
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واملهتمني يف نرتنت الاىل القنوات الفضائية ومواقع ع -

شبكات التواصل االجتامعي وغريها من املواقع 
الربط بني ثقافة االنرتنت, والثقافة الدينية, وتبيني 
دور القيم الدينية اإلسالمية يف إحداث توازن بني 

والتواصل مع اآلخرين, كذلك نرتنت الااستخدام 
الوقاية من التأثريات  دور هذه القيم يف إمكانية

 .نرتنتلالالسلبية 

 الدراسات املقرتحة يف املستقبل :

رضورة إجراء دراسات مستقبلية عن ما يرتكه فقدان  -
يف حدوث القلق والوحدة نرتنت الااالتصال ب

القيام بدراسات عن مرض وامللل لد األفراد, و
 وفوبيا (فوبيا فقدان اهلاتف).مونال

تقبلية شاملة لفئات عمرية أمهية إجراء دراسات مس -
بني نرتنت الاا النتشار استخدام شبكة نظرً  ;متعددة

وتأثرياهتا املبارشة يف احلياة االجتامعية  ,كافة األعامر
 لألفراد.

يف تدعيم نرتنت الاإجراء دراسات تبحث يف دور  -
التواصل االجتامعي والعالقات االجتامعية; خاصةً 

قات افرتاضية يسهم يف تشكل عالنرتنت الا وأنَّ 
 املحيل والعاملي. عىل املستو

والتقنيات نرتنت الاالقيام بدراسات عن دور  -
, نخفاض مستو التفاعل االجتامعيااحلديثة يف 

 لد األطفال. ومستو النشاط البدين

رضورة االهتامم بدور الدين والقيم اإلسالمية يف  -
شكل استخدام االنرتنت, ومعرفة ما لالنرتنت من 

 يف تقوية التدين أو إضعافه.آثار 

رضورة االهتامم بعمل دراسات عن آثار استخدام  -
عىل الوطنية واالنتامء الوطني خاصةً يف نرتنت الا

ومواقع نرتنت الاظل ارتفاع سقف احلرية عرب 
 التواصل االجتامعي.

 ,من الشباب السعوديا دراسة أكثر املواقع استخدامً  -
ومد ما حتققه من  ,ومدلوالهتا الشبابية واملجتمعية
 .إشباعات شخصية واجتامعية

رضورة الرتكيز عىل الدراسات التي هتتم برصد  -
 االجتامعية والظواهر  ,مظاهر التغري واالجتامعي

املصاحبة للتقدم التكنولوجي, كاالنرتنت, 
اتية, وتقنيات االتصال واهلواتف الذكية, واملعلوم

 الشخيص احلديثة.

تبني الفروق بني جيل مقارنة إجراء دراسات حتليلية  -
 نرتنت.الاآلباء واألبناء يف مد التفاعل مع ا

القيام بدراسات مستقبلية وافية حول اآلثار  -
االجتامعية والتغري الثقايف الذي أحدثه االنرتنت 

لوعي, والتقنيات احلديثة يف بعض القيم كقيمة ا
 ,وقيمة العمل والوقت ,وقيمة العالقات الشخصية
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وقيمة الزواج, والنظرة للجنس اآلخر, والتعامل 
معه, وتأثريه عىل اللغة والثقافة والذوق والنزعة 

وطريقة التفكري واالجتاهات نحو  ,االستهالكية
 .موضوع معني

رضورة اختبار تساؤالت الدراسة احلالية يف  -
 ختالف اكاملدارس بمؤسسات تعليمية أخر

(االبتدائي واملتوسط والثانوي) ويف  مراحلها
أخر, للمقارنة مع ومعاهد وكليات جامعات 

 نتائج هذه الدراسة.

يف نرتنت الاعلم اجتامع  يفقلة الكتابة والتأليف  -
وإجراء العامل العريب تتطلب بلورة مفاهيم وأسس 

ا لعلم اجتامع جديد مثل تكون أساسً دراسات عميقة 
 لم اجتامع االنرتنت أو املعلوماتية.ع
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