
 

 مقدمة بحث عن االنترنت

كان العالم يبحث حالماً بالوصول إلى إيجاد نوع من الخدمة السريعة باالتصاالت التي يتم من خاللها إرسال المعلومات 

السعي لتحقيق هذه الفكرة من خالل إجراء المزيد من واستقبالها بشكل حي ومباشر وضمن خصوصية آمنة، وفي إطار 

التجارب، تم الوصول إلى تطبيق فكرة الشبكة العالمية للتواصل بين العمالء، وعندما نجحت الفكرة أطلق على الشبكة اسم 

  .األنترنيت، وتم تعميمها بين الدول

 بحث عن االنترنت

لم إلى حالة الواقع الحقيقي لوجودها، تم العمل على تطويرها بشكل مطرد، عندما انتقلت فكرة االتصال باالنترنت من حالة الح

بحيث صارت هذه الشبكة ذات أداء أسرع وأدق وأوسع ألنواع الخدمات، وفي ظل االعتماد الكلي على اإلنترنت ظهرت 

 .]1[رطين باالعتماد عليهاولكن ظهرت أضرارها على الكثير من المستخدمين المف  فوائدها الكثيرة، وتنوعت استخداماتها، 

 .وفي الفقرات القادمة سنعرض تعريفها وفوائدها، وخدماتها واستخداماتها، وكذلك سنبيّن األضرار الناتجة عنها

  pdfبحث عن البطالة كامل متكامل بالمراجع: شاهد أيًضا

 ما هو تعريف اإلنترنت

لعادية والعمالقة المخّدمة للمتواصلين، أي أنها تتيح إن اإلنترنت هي الشبكة العالمية من خالل الروابط بين الحواسيب ا

لألشخاص حول العالم االتصال والتواصل مع بعضهم، من خالل تبادل المعلومات وتناقلها بكل الوسائل ومنها الصوتية 

دود المكان والمرئية بالبصر، والنصوص المكتوبة بالعديد من الصيغ المتاحة والمعتمدة، وهي بذلك جعلت التواصل يتجاوز ح

والزمان، فقّربت المسافات وألغت القيود والمعّوقات، كما خفّضت التكاليف على المستخدمين التي كانوا سيتكلفونها لوال 

 .وجودها، كما أنها تمّردت على سيطرة الرقابة التي تحد من نوع التواصل في كثير من األنواع له

 ما هي استخدامات االنترنت

 :ترنت بشكل واسع جداً، ومن أنواع االستخدام لها نورد اآلتي، بحسب التعداد النقطيتتنوع استخدامات اإلن

 التعلّم والتعليم عن بعد. 

 ربط العالم ببعضه من خالل التواصل الفوري. 

 إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة في مجال خدمة الزبائن. 

 إجراء الحسابات مهما كانت عملياتها كبيرة وضخمة. 

  على الرسائل السريعة من خالل البريد اإللكترونيتأمين االطالع. 

 تحسين الخدمات اليومية وتلبيتها بسرعة. 

 البيع والشراء عبر االنترنت. 

 سرعة الخدمات المصرفية بتحويل األموال. 

 إنشاء حسابات التواصل االجتماعي الخاصة والعامة. 

 تأمين الحجوزات للسياحة أو للسفر. 

  التسالي واأللعابمشاهدة األفالم وممارسة. 

 بحث عن المعلومات من اسلحة العصر الحديث بالعناصر جاهز للطباعة: شاهد أيًضا

 فوائد االنترنت
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 :قدمت شبكة االنترنت فوائد عظيمة وجليلة للبشرية جمعاء، ومن تلك الفوائد نسرد اآلتي

 عارف عليهاالتواصل الغير محدود بكلفة رخيصة حول العالم وبالصوت والصورة باستخدام عدد من التطبيقات المت. 

 تأمين مصادر المعلومات عن أي موضوع والمراجع له، وذلك بشكل واسع. 

 تأمين المشاركة السهلة من خالل االشتراك بخدمة االنترنت. 

 تأمين كل خدمات اإلنترنت من خالل التسويق لها، وتأمينها بالتجارة اإللكترونية. 

  ومشاهدة األفالم وغير ذلكتوفير الترفيه للمستخدمين باالستماع للموسْيقا. 

 الدراسة الجامعية عن بعد باستخدام اإلنترنت. 

 التواصل مع األصدقاء، وتأمين صداقات جديدة. 

 إجراء األبحاث من خاللها، وتأمين المصادر الالزمة للمعلومات لنجاح البحث. 

 تعلّم أموراً جديدة في مجاالت متنوعة. 

 تأمين أي معلومات بسرعة فائقة. 

 إلنترنتأضرار ا

 :اإلنترنت مثلما قدم المنافع، لكن تواجدت له أضرار، ومن تلك األضرار نورد ما يلي

 مضيعة الوقت من دون انتباه لمروره. 

 ترويج المعلومات الخاطئة بكثرة، وكذلك انتشار المعلومات غير الموثوقة. 

 انتشار مرض اإلدمان على اإلنترنت ما ينعكس سلباً على الحياة االجتماعية. 

 انتشار المواقع التجارية التي تمارس الغش والخداع على المستخدمين. 

 انتشار المواقع اإلباحية التي تضر باألخالق. 

  إطالق الفيروسات الضارة في الكثير من المواقع اإللكتروني والتي تقوم بإلحاق األضرار بخصوصيات وبيانات

 .المستخدمين

 خدمات االنترنت

 :من الخدمات لعمالئها، ومن تلك الخدمات ما يليتقدم اإلنترنت الكثير 

 تأمين العديد من محركات البحث. 

 مواقع الويب المتنوعة. 

 تقديم العديد من برامج التحادث. 

 خدمة البريد اإللكتروني. 

 إتاحة برامج التواصل االجتماعي. 

 توفير اإلنترنت للتّعلم عن بعد.  

 دتاسترجاع المعلومات التي فُق  تأمين إمكانية. 



 

 تأمين إمكانية عقد المؤتمرات بشكل افتراضي. 

 خاتمة بحث عن االنترنت

قدمنا في هذا البحث الشيق العديد من المعلومات عن اإلنترنت، حيث عرفنا اإلنترنت ووضحنا العديد من الفوائد التي تقدمها، 

باستخدامها، وألقينا الضوء على بعض  وما هي االستخدامات المتنوعة لها، وكذلك عرضنا األضرار التي تنجم عن اإلفراط

 .الخدمات التي تقوم بتأمينها للعمالء المتواجدين على الشبكة

  

 


