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مستخلص
يرمييييب البليييي اللييييالب التعييييرن الييييت مسييييتو ادمييييان ا تر يييي والسييييلو
ا سيييييت واىب ليييييد للبييييية الورللييييية الوتوسيييييقة والتعيييييرن اليييييت د لييييية الفيييييرو
وبلسيييييي متلجييييير الجنس يييييو  -إ يييييامت للوتلجيييييرب  .ولتل جيييييا اايييييدان البلييييي
قاميييي البالبيييية ببنييييا م جييييا ادمييييان ا تر يييي با اتويييياد الييييت وييييو و ييييرول
 (Grohol,1999لألسيييييييييييتخدان الور يييييييييييب ل تر ييييييييييي  ،وتبنيييييييييييب م جيييييييييييا
لوجيييييد8108،ت للسيييييلو ااسيييييت واىب ليييييد للبييييية الورللييييية الوتوسيييييقة ،وقيييييد
تل يييييي البالبيييييية ميييييي الخإيييييياىخ السيييييياي ومترية إ تيييييي اسييييييتخراو الإييييييد
الظييييياارث والببيييييا للو جاسيييييج ميييييص اسيييييتخراو ايييييد البنيييييا لو جيييييا ادميييييان
ا تر ييييي  ،وت يييييون الو جيييييا بإيييييو ت الن اىجييييية مييييي 80ت ف ييييير  .ثييييي لبيييييا
الو جاسيييج اليييت اجنييية البلييي الباللييية 011ت لاليييي ولالبييية ،ا تجيييروا بالقري ييية
العشيييواىجة مييي مر يييد ملافظييية دييييالت ،وبعيييد تللجيييا البجا يييا ومعالجت يييا إلإييياىجا
باسيييتخدان الوسييياىا اإللإييياىجة اةتجيييةب ا تبيييا التييياىب لعجنييية واليييد  ،وا تبيييا
التييييياىب لعجنتيييييج  ،ومعاميييييا ا تبيييييال بجرسيييييون ،وتوايييييل البالبييييية إليييييت النتييييياى
اةتجييييةب -بييييان انييييا سييييبة %7ت ميييي للبيييية الورلليييية الوتوسييييقة لييييدي ادمييييان
ا تر ييي  ،ويييا وان للبييية الورللييية الوتوسيييقة ليييدي السيييلو ا سيييت وىب ،ويو يييد
فييير دال إلإييياىجا بيييج اليييف و واإل يييام فيييب يييا مييي دميييان ا تر ييي والسيييلو
ا سييييت واىب ولإييييالح الييييف و  ،وانييييا ا قيييية ا تبالجيييية بييييج ادمييييان ا تر يييي
والسلو ا ست واىب.
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Internet Addiction and its Relationship to Bullying Behavior
among Middle-School Students
Inst. Dhamyaa Ibrahim Mohammed Al Khazraji (Ph.D.)
General Directory of Education in Diyala
Abstract :
The current research aims at recognizing the level of internet
addiction and the bullying behavior among middle-school
students. Furthermore, Theaim of this paper is to identify the
significance of differences on the basis of gender variable
(male-female) for the above mentioned variables. To achieve the
research objectives, the researcher built an internet addiction
scale based on (Grohol, 1999) Grohol's Model of Pathological
Internet Use. Moreover the researcher adopted Hameed’s scale
(2012) for bullying behavior of middle-school students. The
researcher has verified the psychometric properties by eliciting
the face validity, and reliability of both scales along with the
construct validity of Internet addiction scale. The scale
consisted of (21) items. The two scales were then applied on the
basic research sample of (400) male and female students, who
were randomly selected from Diyala province. After that, data
were analyzed
and statistically processed by using the
following statistical means: T- test for one sample, T- tests for
two samples, and Pearson correlation coefficient. The researcher
reached the following results:-middle-school students suffer
from internet addiction, and( 7%) of those students use the
internet for more than four hours per day. Moreover, middleschool students have a bullying behavior. Additionally, there is a
statistically significant difference between males and females in
both internet addiction and bullying behavior and was in favor
of males. Finally, this paper found that there is a low direct
addiction and bullying behavior .correlation between internet
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الفصل األول  /التعريف بالبحث:
أوالً :مشكلة البحث:
ستقجص إغفال الفواىد التب نت ا البشيرية مي ي ل ةيب ة ا تر ي إ ا ي
فييب الوقي فسي يو ي اي ييا إغفييال الوخييالر واةثييا ال ييا التييب و ييدت ا تللي
الشييب ة الييت افيية الجوا ييي الجسييوجة و الإييلجة والتعلجوجيية والنفسييجة وا توااجيية
و بوا الف ريية و الع لجية ليد مسيتخدمب تلي الشيب ة مي افية ا اويا والوسيتويا
اد0822،ب 08ت.
سوا ا وا لفا ومراا ج و ةبابا و اةدي
و ن انا اددا م الد اسا فب مجال اإلدمان قيد توايل إليت ا ي قيد ينيت
إدمان مر ب م را استخدان اإل تر بقري ة غجر سيلجوة .ومي ايفل الد اسيا ب
(Young,k ,1996الت ا فراد اليفي يسيتخدمون
د اسة قام ب ا جوبرلب يو
اإل تر بش ا م بف ،وبنا ا اليت ايدد سيااا ا سيتخدان ،والتياثجر اليفث قيد ينتجي
ا ستخدان الو بف الت لجا الشيخخ ا توااجية والعولجية .تي تإينجف إليت اينفج
توي
ااولب ا مو ي ون فب الوتوسي 82ت سيااة سيبواجا اليت اسيتخداما
لعول و د است بالنسبة للق ب بإلة؛ وقد ت واف فيب ايفل الد اسية ب "ميدمنب
يسييتخدمون اإل تر ي بيينفس بافيية اسييتخدان
إ تر ي " .والإيينف اة ييرب ا ي الييفي
ستخدام ثر اليت لجيات العولجية و ا توااجية ،وتسيوت
الإنف ااول ،ول ي
افل الفئة بظاار إدميان اإل تر ي Internet Addictionت )Young,1996:16ت.
وقييد اوا ي د اسيية ابد ال ييادث ومقيير وغنيياي 8112،ت ب ييرو التوسييص ب ي را
الد اسا لتل الت نجة اللديبة لوا ل يا مي تقيو ا ااىلية وتت يو سيلو جا واف يا
ديييد  ،والوقييون الييت ثا اييا السييلبجة م ي ا ييا الت لجييا من ييا ومعالجت ا ابييد ال ييادث
تييياى د اسييية لود8102،ت ن  %01مييي
ومقييير وغنييياي 8112،ب 88ت ،واةيييا
ا وا و مرللية
الوبلوثج ما بج 02 -08ت سنة يعا ون ادمان ا تر واؤ
الد اسة الوتوسقة واب ااوا الوراا ج اللر ة لود8102 ،ب 81ت.
ويعييد إدمييان ا تر ي م ي اةييد ا ييقرابا قييو لوييا ل ي م ي ثييا سييوجة
اللجاتجية فا نيا جيد الشيخخ
و فسجة وا توااجة ومادية سيلبجة اث فيب وجيص الوجيا
اندما يإبح مدمنا ل تر يبيد فيب اويال ا شيقة الود سيجة ،وتجاايا الوناسيبا
ا توااجة ،وة و الولجقج ب م ق ا الوق القويا امان ا تر  ،بيا ويا يف
فب التف جر فب الجلسة الو بلة ل تر  ،وتجيدل ينتظير فيب ل فية الوقي اليفث سيججلس
فج متإي باا تر ي  ،وبالتيالب فيان سيو اسيتخدان ةيب ة ا تر ي قيد اايبح قيرا
ي يييدد ا مييي النفسيييب ،مويييا ييييؤدث إليييت شيييو بجييير مييي ا يييقرابا ا فعالجييية
ا ادن ال يد اليت تل جيا التوافيا الشخإيب وا تويااب ليد
وا توااجة ف
ةراىح الوجتوص الوختلفة و ااة الوراا ج .
ويؤ ييد و مييان سييا تو يس" ىجس الجوعجيية العالوجيية للقييي النفسييب" ن البييو
الت نولو جة اللديبة فرز مرا ا فسجة ل ت معروفة م قبا ،دمان ال وبجيوتر
وا تر  ،واو التلجفون الولويول والفجيديو؛ وايفل ا ميراال ت يا قيو اي
إدمان الوخد ا فب ثا اا السلبجة الت السيلو العيان وان الت يدن الت نوليو ب وثيو
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التب يش داا العال لالجا ست ون وبا اليت ا سيا جة ا اسيجس سيتخدام ا
ا تإا
لدو اا فب تشا السلو ا ست واىب مراد0888،ب 08ت.
وا سييت وا هيياار قجيير ل ييا اة ي ال واييد اسييباب ة ي ل ت ديييدا لييجس الييت
ال يياىوج ب ييا فلسييي بييا الييت البجئيية الود سييجة وا سييرية الييت لييد سييوا  ،ان اييفل
الظاار اابل تش ا فيب اةو ية ا جير قل يا ا توااجيا ل ج جيا ليد الوتخإإيج
فب التربجة وال النفس والت الإعجدي العربب والعالوب وتشجر ا بلام ا جر فب
ا بتداىجية و %21ت فيب
بريقا جا ان افل الظاار تلدم بنسب %82ت فيب الويدا
البا وية لوجد8108،ب 8ت ،واةا Simith, 2001ت الت ان ا سيت وا ايو
الودا
ا بر او العنف ةجواا فب مجتوعاتنا وان لو %81ت م القلبة فب الورالا مي
الإف الساد ولتت الإيف العاةير يوا سيون ايفا السيلو سيوا يا وا معتيدي او
لايا .(Simth,2001:158
وان للو لظيييييا الشخإيييييجة للبالبييييية وا سيييييتوا إليييييت ةييييي او الود سيييييج
والود سييا واولجييا امييو اييدد ميي القلبيية ايي ا سييتخدان الداىييد ابنيياى لشييب ة
ا تر وا شلال ب ا والت إجر فيب دا الو ويا الود سيجة ،يفل ا تشيا هياار
ا سيييت وا  ،ويييا تنبيييج تييياى الد اسييية ا سيييتق اجة للبلييي الليييالب اليييت اجنييية مييي
و نمد سيية ا ييدوا ا تشييا اييفا السييلو بييج
الود سييا والود سييج بللي 81ت مييد
اييفون القي ب .ول ييفل ا سييباب ييا الد اسيية اللالجيية للتعييرن الييت مييد إدمييان
ل تر  ،والسلو ا ست واىب لد للبة الورللة الوتوسقة.
ثانياً :أهمية البحث:
ايبل ةيب ة اإل تر ي الشيب ة الدولجية للوعلوميا العن بوتجيةت ثيو الوجية
العلوجيية
ااىليية فييب لييد ات ييا تججيية لتييوافر الوعلومييا والوعييا ن فييب افيية الوجييا
واللجاتجة التب يلإا الج ا ا الوستخدمج ل ا بسي ولة ويسير ،ولي تعيد تلي الخدمية
ترفا فلسي وإ وا ابل لا ة مللة فب بعض االجان ،وم ويا قجيا في ن ت نولو جيا
ﹰ
ﹰ اليت ميد ت يدن اليدول و تخلف يا
بااناف ا الوتباينة ابل الجون مؤةيرا
ا تإا
ااميير الييفث يلييت الييت الوسييئوولج فييب مختلييف اا ييد التعلجوجيية والتد يبجيية تييوفجر
يرو
الوديد م البيرام التيب تتعاميا ميص تلي اا يد  ،ميص اا يف فيب ا اتبيا
تو ييييجح ا يجابجييييا والسييييلبجا انييييد التعامييييا مع ييييا وملاوليييية الت لجييييا ميييي اييييفل
السلبجا ابد ال ادث و رون8112،ب 8ت.
وقد ةا الد اسا إلت ا تبال مف ون إدمان ا تر ي بعيد متلجيرا وايفا ميا
دت د اسة راو و يرون) (Kraut,et al,1998إليت و يود ا قية مباةير بيج
اسييتخدان ا تر ي اسييتخداما زاىييدا ا ي اللييد و ييا م ي ا تئيياب والشييعو بالولييد
النفسيجة وال يل النفسيب لأل تر ي  ،و ه ير د اسية وز و يرون (Larose,et
) al,2001ان إدمييان ا تر ي يييرتب ا تبالييا وثج ييا با خفيياال فعالجيية الييفا لييدي ،
ود اسيية واييا و ييرون) (Whang,et al,2003اةييا إلييت و ييود ا قيية بييج
إدمييان ا تر ي وا ييقراب السييلو ا توييااب واه ييا الشييعو بالولييد والوييداو
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ا تئابب،وبجن د اسة العويا 8100 ،ت إ تبيال إدميان ا تر ي بيبعض الوتلجيرا
الجنس والتخإخ والتلإجا والو ص ا قتإادث.
فا إل سان يعجش بوعدل ا تاثجر افل العواما وإلا الع قا ا توااجة
التب يشتر فج ا مص بنا نس  ،فاإل سان ا مت اما تتفااا فج الجوا ي القبجعجة
والع وية مص الجوا ي الب افجة وال جوجة ،ا تش ا العواما القبجعجة لافدا تدفص
اإل سان للبل اند لا ات ااساسجة ،وتس العواما الب افجة والل ا ية فب تو ج
السلو وتلديد مسا ات إسوااجا8110 ،ب 07ت .ولتت الجون ل يخا مجتوص م
الوجتوعا م مظاار العنف ،سوا الظاار من ا و تل التب ت ون فب لالة
ل مسجرت
مستتر  ،ف و واقعة تا يخجة ا تب ه و اا بو ود اإل سان وتقو
البشرية و وو ال وجر الل ا ث ،لجبتدئ باة ال مختلفة ،من ا ما او مادث ومن ا ما
او فسب وف رث يشتوا الت است ب الواب وال لول الف رية ،وغجراا م
الوظاار التب تختلف ا ت فا ةاسعا ،م لج الش ا والجسامة والودلول وال دن
ةجد0888 ،ب 0ت.
فا سيييت وا قيييد يشيييول البنيييا النفسيييب وا تويييااب وي يييدد ا مييي وا سيييت را
ويييييدمر الع قييييا والتوااييييا والتفااييييا ا توييييااب ،ويشيييي ا تلييييديا للوجتوعييييا
وتليييديا للرلويييية والرفييييا ا سييييا ب الييييفث اةييييا الجيييي ديننييييا ا سيييي مب الييييفث بييييف
العيييييدوان ب افييييية اةييييي ال  ،وتجسيييييد لييييي فيييييب قولييييي تعيييييالت  إِ َّن َّ
َّللاَ ين ِليييييي
ْال نو ْعتَيييي ِدي َ  سييييو الب يييير 081ت  ،و ييييت ايييي ليييي سييييولنا ال ييييري ملوييييد ت
فب قول الوسل ن م َسلِ َ االنا م لسا ويدلتت البخا ث 8117ب  81ت.
فا سييت وا هيياار ا سييا جة مو ييود منييف ال ييدن ،ا ا ييا ااييبل سييوة العإيير ،ا
تعدد اة ال ا وا تلفي مجا ت يا مويا يتقليي ااتويان البيالبج لد اسية ايفل الظياار
وت دي التفسجرا العلوجة ل ا و لي يجياد اللليول للليد مي سيلو جا ا سيت وا انيد
الوييراا ج وتلسييج د يية التوافييا النفسييب وا توييااب ل ي  ،وان ا سييت وا يلييدم
بنسي بجر فب الورللية الوتوسيقة ويبيدو ان اوير الوراا ية ايو العوير اليفث تت ير
فج لوادم ا ست وا ولفل يإفو ا با ا فتر ةد العنف بسبي لدوم تلجرا فيب
اييد وا ييي فييب لجييات ول ييد اةييا  losel&bliesener،2007ت الييت ان الوراا يية
الوب ر تش د زياد فيب موا سية السيلو ا سيت واىب اليفث ييدداد ليد الويراا ج فيب
اور 08ت سنة واو اور د ول الود سة الوتوسقة لوجد8102،ب 0ت.
وقيييد تداييييد ا اتويييان ب يييفا الوو يييو ف يييد بلبييي د اسيييا ا تبيييال السيييلو
ييير د اسييية ابيييو غيييدال8101 ،ت ف يييد اةيييا بع قتييي
ا سيييت واىب بوتلجيييرا
بالولييد النفسييجة والييدا ا توييااب ،واسييت دف د اسييا ا يير التعييرن الييت اثيير
بر ام ا ةادث فب فض السيلو ا سيت واىب ويا فيب د اسيتب الإيبلج 8117،ت
و لوجد8108،ت،وانا د اسا بلب فب ايجياد الفيرو وفيا متلجير الجنس بيت -
ييرت د اسيية ) (Kim,2004والتييب اه يير اييدن و ييود فيير دال الإيياىجا بييج
الجنسج فب السلو ا ست واىب ود اسة العباسيب8100،توالتيب اةيا اليت ا قتي
بالجنس والترتجي الو دث.
ويمكن إيجاز أهمية البحث بالنقاط اآلتية:
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تسييتود الد اسيية ااوجت ييا م ي تناول ييا لوو ييو غاييية فييب ا اوجيية واييو مجييال

اسييتخدان ا تر ي الييفث ااييبح م ي الوسييتلدثا الت نولو جيية الجديييد التييب افرزاييا
الت دن العلوب.
يتنيياول اييفا البل ي ةييريلة م ويية م ي ةييراىح الوجتوييص وا ي ل ي ب الورلليية

الوتوسقة وا فب مرللة الوراا ة التيب ايب مي ا بير مراليا النويو اثيا للدا سيج
والبالبج فب مجال العلون النفسجة لوا ل ا م لبجعة ااة م لجي اتسيا مسيالت ا
الساي ولو جة والتب ل ا ا ثر فب ةخإجة الفرد الوست بلجة.
ا غنييا النظييرث الييفث ي دميي البليي لتسييلج ال ييو الييت هيياارتب دمييان

ا تر  ،والسلو ا ست وا وا فاد من وا فب مجال ا ةاد والتو جة النفسب.
اف الد اسة م جاسا ل دمان الت ا تر لد للبة الورللة الوتوسقة.

ثالثاً :اهداف البحث  :ادن البل اللالب التعرن التب-
ال دن ااولب -مستو إدمان ا تر لد للبة الورللة الوتوسقة.
ال دن البا بب -د لة الفرو فب إدمان ا تر وتبعا لوتلجر الجنس و  -امت.
ال دن البال ب -السلو ا ست واىب لد للبة الورللة الوتوسقة.
ال ييدن الرابييصب -د ليية الفييرو فييب السييلو ا سييت واىب وتبعيا لوتلجيير الجنس ييو -
امت.
ال دن الخامسب -ايجاد الع قة ا تبالجة بج إدمان ا تر والسلو ا ست واىب .
رابع ااً :واادود البحااث :تلييدد اييفا البل ي بقلبيية الورلليية الوتوسييقة ييو  ،إ ييامت
الد اسة الإبالجة ،فب مر د ملافظة ديالت وللعان الد اسب 8107-8100ت ن.
خامساً :تحديد المصطلحات:
اوالً -:إدمان األنترنت ) (Internet Addiction)(IAعرفه كل من:
 جولاااااااادبر ) -:(Goldberg,1996با يييييييي ا سييييييييتخدان ال سييييييييرث الور ييييييييب
لأل تر يييي ويييييؤثر ليييي فييييب ييييا بج ا ول يييي يسييييبي لوييييدم ا تر يييي اللييييدن
الشييييديد وال بيييية ،وثا جييييا يييي يييييؤثر سييييلبا الييييت الوهيييياىف الجسييييوجة والشخإييييجة
واللجا ا قتإادية) .(Goldberg,1996:12
لخليفي( :)8114اسيتلرا ا سيان معظي وقتي فيب التعاميا ميص ا تر ي ا

ينست ال جان بوا باتي و ميو لجاتي العاديية ويإيبح اا سيا لي اينويا يان و يسيتقجص
ا ستلنا ان الخلجفج 8110 ،ب 8ت.
عبد الهادي وآخرون( :)8112ابا ا ولة م اراال ا اتواد النفسب

الوستور الت التعاما مص الشب ة ا تر لفترا لويلة  ،ب إد الد ول فب لالة
اديوجة وه و بجر م الوعايجر الوإلوبة
م النشو دون و ود رو
باااراال ا سلابج النفسجة وا توااجة ف دان الوسا د ا توااجة والشعو
باااراال ا تئابجة ابد ال ادث و رون8112،ب 01ت.
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لفترا لويلة ،دون

تعريف الباوثة إلدمان االنترنتب -او التعاما مص ةب ة ا تر
و ود رو لفل .
ما التعريف اإل راىب إلدمان ا تر ب"ف و الد ة ال لجة التب يلإا الج ا
الوستججي ل إ ابت ا ف را م جا إدمان ا تر الفث اد ل فا للرال".
ثانيا -:السلوك االستقوائي  Bullying behaviorعرفه كل من:
 بيسج ) :(Besage,1992ا ست وا او اجون مت ر سوجا  ،لفظجيا و فسيجا مي
بي
اولئ الفي ي و ون فب موقص ال و الت اةخاص اقيا قيو ب إيد الليا ا
)(Besage,1992 : 37-46
 باناادورا ) -:)Bandura,1993ةي ا مي اةي ال السييلو العييدوا ب الوييتعل الييفث
ي دن الت السجقر الت ا ري لفظجا و سوجا و فسجام ي ل ت لجيد لسيلو ويو و
مست وث والراز تعديد بالنجابةBandura,1993:144) .ت
 سارازن)  )Sarazen ، 2000ب"او سلو سلبب يوا س فرد او مجوواة بش ا
مستور د ةخخ ا ر بقري ة سوجة او لفظجة او فسجة "
( Sarazen,2002:202
ابو غزال )" -:)8101سلو يوا س بش ا مستور لالي ب دن ا يفا الجسوب
واللفظب والنفسب د لالي ا ر ي ون اقا قو من " ابو غدال  8101 ،ب28ت.
ما التعريف النظرث للبالبة السلوك االستقوائي) ف د تبني تعرييف با يدو ا
وعرفته الباوثة اجرائيا ًب او الد ة ال لجة التب يلإا الج يا الوسيتججي انيد ا ابتي
ا م جا السلو ا ست واىب الوتبنال .
الفصل الثاني  /االطار النظري
اوالً :ادمان االنترنت-:
اإل تر اب ةب ة يو بواسيقت ا بي وجيص ةيب ا اللاسيي الوو يود
فب العال ل ؛ ويو اليد ول لشيب ة اإل تر ي مي ي ل الوواقيص الوخإإية ليفل ،
ويعد اان 0881سنة ا ق قة الدولجية ل تر ي بعيد اإل فتياع العيالوب والسيواع ببي
الشييب ة ابيير ا قوييا الإيينااب ووسيياىا ا تإييال الوتقو ابييد الييرزا 8110،ب
88ت ،وتو ي ةييب ة اإل تر ي مي الواييول والتوااييا مييص معلومييا واةييخاص مي
مختلف لا العال دون انا ومش ة السفر والترلال موا عيا العدييد يوايف ا با يا
وسييجلة اتإييال مب يير وفعاليية ،يتدايييد اييدد مسييتخدمب اإل تر ي اامييا بعييد اييان ،وبعييد
د ول اإل تر إلت بلد ا وا تشا ل فب البجو والو ااب ،ف يد ليدن الجنيا ن نظير إليت
اامر ظر مو واجة؛ لبل وا ب اإليجابجة والسلبجة ،ولسي ميا يا فيب د اسية
لـ" جوبرلب يو " Young,1996ت  ،ف ن  %0ت م مستخدمب اإل تر فب العيال
Young,1996ت يقراب إدميان ا تر ي وف يا
فب اداد الودمنج  .وتلدد ييو
للوعايجر التالجةب
 -0الشعو با شلال با تر اندما ي ون ا و ةب ة ا تر .
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 Onlineلتل جييا

 -8الشييعو باللا يية إلييت ق ييا مديييد م ي الوق ي الييت الخ ي
ا ةبا .
 -8الشييعو بييال لا والل ييي انييد ملاوليية ت لجييا الوقي  ،و التوقييف اي سييتخدان
الخ .
.
 -0الد ول الت ا تر لل روب م الوش
 -2ال فب الت فراد ا سر و ااادقا إل فا ادد الورا و لول الفتر التب
ي ج ا الت ا تر .
 -0الولامر بف د ا قة م وة و وهجفة او فراة تعلجوجة وم نجة بسبي استخدان
ا تر .
 -7الشييعو با سييلاب انييدما ت ييون بعجييدا ا ي ا تر ي مبييا زييياد ا اييراال
ا تئابجة و ت لي الوداوYoung,1996: 16 .ت.
وايليييدد وليييدبرو) (Goldberg.1996معجيييا ا لتشيييخجخ ا يييقراب إدميييان
ا تر ) (IADويف ر بان الفرد يعد مدمنا اند تيوافر ث ثية و بير مي الول يا
اةتجيية فييب اث وقيي يي ل اسييتخدان ا تر يي الييت مييد اثنييب اشيير ةيي را واييفل
الول ا ابب
 -0التلواب ويتوبا فب الدياد الوا يلة فيب ايدد سيااا اسيتخدان ا تر ي للشيعو
باا تجاع.
 -8ا سييلاب ويت ييح فجوييا ييياتبب الت لجييا م ي اسييتخدان ا تر ي بعييد ان ييان اييفا
ا ستخدان لوي  ،او ه و ثنج و بر م ا ايراال ا سيلابجة ي ل ايد ييان،
وتتوبيييا فبب ا سيييتبا الييينفس لر جييية ،ال ليييا ،التف جييير ال يييرث اويييا يليييدم اليييت
ا ا تر .
ا تر  ،ل ن وتخج
 -8استخدان ا تر لفترا لويلة م الدم بر موا ان مخققا ل ا.
 -0الج ييود غجيير النا ليية التييب تعوييا الييت الييتل فييب اسييتخدان ا تر ابييد ال ييادث
و رون8112،ب 00ت.
تستنت البالبة موا سبا ن إدمان ا تر ايو ليدي وقيد يختليف العلويا فيب
تلديييد مل اتي ومعييايجرل لتييت يومنييا اييفا ويعييود لي َّن انييا ا ت فييا وا ييلا فييب
و يية ظيير ييا اتجييال فييب تفسييجر اييفا السييلو وتر ييص اييفل ا ت فييا إلييت ا ييت ن
فلسفا العلوا وا توا ات و لفجات الب افجة.
ابرز وجهات النظر التي فسرت إدمان االنترنت:
يو تفسجر إدمان ا تر ي وف يا للنظريية السيلو جة اليت ا ي سيلو ميتعل يخ يص
لوبييد الوبجيير وا سييتجابة والتعدييييد وا ةييترال ويو يي تعيييديا سييلو اإلدمييان .اميييا
النظرية السج ودينامجةب وتعد اإلدمان وتر ع إلت الإدما فب القفولية الوب ير ،
ا الإفا النفسجة الو اثجة ،ووف ا ل فل النظريية ان ا فيراد اليفي يتعر يون
ف
إلدمان ا تر ا لبجعجيون ول ي فيب ليال تعيرال ايؤ إليت ال يلول فيب فتير
لر يية م ي لجييات ،فعندىييف ي ييون الفييرد بيير ار يية و مييج للوقييو تل ي ولييا
اإلدمان ويا ان النظريية الب افجية ا توااجية تفسير اسيباب وقيو ةيخخ تلي وليا
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ر -بتت والعور واللالة ا قتإادية

اإلدمان م منظو ث افب ا توااب تبعا للنو
والو ص العرقب والدينب.
 نموذ جرول( (Grohol, 1999ل ستخدان الور ب ل تر بن ا فراد يوافوا با مدمنب تر ي مي ي ل
يفسر رول فب وو
د ول الوستخدمج الجدد الفي ينب رون بوا ت دمي ةيب ة ا تر ي مي يدما ،وليفا
ف ي ينجييفبون الج ييا فييب بييادئ ا ميير الييت غجيير اييد دون ان يلييددوا اولويييات فييب
اسييتخدام ا ومييا منييالب ا سييتفاد من ييا  ،لييدد ييرول وييو و يو ييح ا قيية وتييد و
استخدان ا فراد لأل تر و دمات ا وت سجو ا إلت مرالا وا فب الش ا 0ت.

مستخدم
جديد

مستخدم
قديم

أنشطة جديدة

على االنترنت

االنبهار
االجتناب

االتزان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

شكل ()0
نموذ جرول( :(Grohol, 1999ل ستخدان الور ب ل تر
ويو ييح النوييو و التييد و الونق ييب م ي قبييا ةييخخ مييا فييب اسييتخدان دميية و
ال جييان بنشييال ديييد مسييتخدما ا تر ي  ،فو ي يواييفون بوييدمنب ا تر ي يب ييون فييب
الورللة ا ولت واب مرللة ا ب ا و يستقجعون الويرو إليت الويرللتج التيالجتج
مييا الوسييتخدن القبجعييب فا ي بعييد ا ب ييا ل بنشييال معييج يبييدا فييب الييد ول إلييت مرلليية
ا تنياب ا ي يون انيا بعيض مي جبية ا ميا بنيا اليت ميا توقيص ن ت دمي لي اييفل
الخدمة مي معقجيا ول ي بووا سيت ل يا تعيرن اليت يال قإيو اا ومليدوديت ا ،
لجنت ب الوقان بالوستخدن القبجعب إلت الوايول إليت ا تيدان والتيب انيداا ي يون قيد
لدد ما ا يريد م افا النشال وما الفث يو ان ي دم الج فعلجا والت افا فجإا إلت
ا تدان فب استخدان دون افرال 1- 3ب.(Grohol, 1999
-711-

مجلة الفتح  ....................................................................العدد الخامس والسبعون  .ايلول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

تبنيي البالبيية وييو و ييرول  (Grohol,1999ل سييتخدان الور ييب ل تر يي
م ا يو ح بان اإلدمان يلدم مي
ل و بر تلديدا لخإواجة اإل تر  ،ف
الوستخدمج الجدد وتر البالبة ا م ىوا لعجنة بلب ا للبة الورللة الوتوسقة.
ثانيا ً  :السلوك االستقوائي-:
فا سييت وا او مييا يعييرن االوجييا Bullingت  ،اييو مإييقلح لييدي سييبجا وقييد يبييدو
ديدا فب ادبجا التربجة وال النفس و فل للعاملج فيب الوجيال التربيوث سيوا موي
يشييتللون فجيي ف ييرا او فلسييفة او ميي الووا سييج فييب الوجييدان التربييوث اتيي او فييب
الود سة ب  0828،ب08ت.
ل يد يان يقليا اليت ا سيت وا قيديوا مإيقلح اللوغيا ) (mobbingوي إيد
ب ي اجييون واايية توتل ي ال ييو والسييجقر الييت واايية ا يير ا ييعف من ييا
،وقدااتوييد و ا) (Aroraاييفا الوإييقلح فييب تإيينجف س يلو الت مجييف فييب
غرفية الإيف وفيب ي الللتيج ا لجديية والسيويدية فيان ايفل ال لوية تجعيا
يد مجوواية
السيلو مليدد مي قبيا مجوواية م ا وية ليدي ا ال يو والسيجقر
ا ر تفت ر الت تل ال و ).(Arora, 1994 : 11-15
وبعد ل ا دان الويس ) (Olweusواو بال رويجب وينعد مي اليرواد ا واىيا
فب د اسة السلو ا سيت واىب اليفث ا يد القبجعية ا تشيا ية ل يفل الظياار واثا ايا
ال يا اليت يا مي الوسيت وث وال يلجة  ،ف يد قيان ) (Olweusبتوسيجص تعرييف
اللوغا لجشوا الوظاار النفسجة ،و الع لجة ث و ع تل مإيقلح ا سيت وا او ميا
يعرن االوجا بالتنور ققامب والإراير  8118،ب  88ت.
خصاااائص الطلباااة المساااتقوين ب وان انيييا اتفاقيييا اليييت ان سيييلو ا سيييت وا يتوجيييد
بوظ ري ا سلو العدوان  ،وايو ايدن التيوازن فيب ال يو بيج الوسيت وث و يلجت
والت ييرا إ ا ي مي الإييعي الييت ال ييلجة الييدفا اي فسي ا سييوا بسييبي ال ييعف
الجسدث او النفسب او تفو ايدد الوسيت وي  ،ويإيف اليويس ) (Olweusالوسيت وي
بوييا ييياتبب-اسييت دان القلبيية ا ييعف،ادن ت بييا اف ييا ا ييري  ،اييدن ت بييا الوناقشيية
اثنا اللعي مص ا قران ،التللب بالشعبجة بج ا قران ،غالبا ما ي ومون بال يل اليت
سديا او ا لجا Sarazen,2002:201ت.
ا ري والتلرش ب
مظاهر االستقواءب تختلف مظاار ا ست وا اند الف و ان يا انيد ا يام يسيتخدن
يييا ،العيييض،
اليييف و اةييي ال ا سيييت وا الجسيييدث يييدفص القلبييية ،يييا القلبييية با
البإا ،ت سجر وتخريي وتوديا الووتل يا  ،اميا ا يام فلالبيا ميا يسيتخدم مظياار
ا سييت وا غجييير الوباةيير ن يييد ا يييري ب لوييا ا لييية ،سييرقة ،ال جيييد ،التجاايييا،
الو العة ،التش جر بالسوعة ،العدل ،التبليد ميص ا ايدقا ققامب والإيراير 8118،ب
07ت.
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النظريات التي فسرت السلوك االستقوائي
النظرية التحليلية -:يعد فرويد م ابرزمؤسسب ايفل النظريية  ،ويير ن الشخإيجة
ايب بنيا مي ثي م منظوميا  ،ال يو Idت ،و اا يا Egoت ،واا يا اااليت Super
Egoت ،والت الرغ م ن ايفل الونظوميا متفاالية بشي ا ساسيب فجويا بجن يا إ ن
ل يييا من يييا إاىإييي  ،فيييال و Idت يشيييجر إليييت اليييدوافص ا ااسيييس البايولو جييية
واللراىدية م الشخإجة ويلتوث الت القاقية النفسيجة و اللبجيدو Libidoت ،يت يون
الـ Idت م غريدتج ساسيجتج اويا غرييد اللجيا Life Instinctت وتسيااد الفيرد
فييب الب ييا واللفيياه الييت النييو والتعبجيير ااساسييب ل ييفل اللريييد الجيينست .وغريييد
الويو Death Instinctت ،والتيب يوبل ييا دافيص العيدوان والتيدمجر فرويييد0820 ،ب
08ت.
وبفل تؤ د افل النظرية بان ا ست وا ايو تياو التنياقض بيج دافيص اللجيا والويو
وتل جييا اللييف ا ي لريييا تعييفيي ا ييري وا يياب والتإييدث ل ي ييب ينجلييوا
ققامب والإراير 8118،ب 20ت.
و ييو إلييا التللجييا النفسييب ه يير تجييا يير ،وا شييا ا ي الفرويدييية  ،ويسييوون
بالفرويدي الجدد و او ي دلير Adlerت ،وايو ب Horneyت ،وفيرون Fronmت
فيي يييرون ن الع جيية فييب العييدوان وا ييلة بيير ميي ال ا جيية و ن الييدوافص
العدوا جيييييييييية هيييييييييياار اييييييييييلجة ا ييييييييييا توبييييييييييا ت جفييييييييييا لل يييييييييياىا البجئيييييييييية
Deaux&Wrightsman,1983:194ت .وقيييييييد يييييييد دلييييييير) (Adler,1908ان
العدوان وسجلة للتللي الت مشاار ال إو والن خ والخون م الفشيا ،وإ ا لي ييت
التللييي الييت اييفل الوشيياار،اندىف يإييبح العييدوان وسييلو العنييف اسييتجابة تعوي ييجة
ل فل الوشاار رادا 0880،ب 8ت.
نظرياة الاتعلم االجتمااعي) -: (Social Learning Theoryينعيد البير با يدو ا
) (Banduraول م و يص سيس ظريية اليتعل ا تويااب او ميا يعيرن اليتعل مي
ل الو لظة ،وان الف ر ااساسيجة ل يفل النظريية تير إن ا سيت وا سيلو ميتعل
مبليي مبييا ث سييلو ا توييااب يير .إ ان السييلو ا سييت واىب ي تسييي ميي يي ل
مشااد النوا و وما تظ رل م ادوان تجال البجئة الولجقة ب ا.وان النوف ة تتقليي
ال ابلجييا الوعرفجيية ا د ا جيية ويسييتقجص الفييرد ت لجييد بعييض فعييال اة يير بإييو لجيية
يف دو اة ير ميا لي يتعيالف معي ويت بيا لري ية ةيعو ل وتف جيرل
،ل ن يعجد ا
سعد ومال 0828،ب 002ت.
وقد افترال با دو ا إن االفال يتعلوون سيلو ا سيت وا اي لرييا م لظية
وييا و العييدوان اي اابييوي ومي م لظيية التلفديييون والسييجنوا ومي ال إييخ التييب
ي رؤو ا وم الل ايا التب يسوعو ا إ يلإيلون اليت ويا و السيلو ا سيت واىب
التب ي لدو ا و يلإلون الت الوعلوما التيب تو ين مي ا اتيدا اليت غجيرا و
الت فس )الإوفب والوال ب8108 ،ب 028ت.
وتييت اولجيية النوف يية م ي ي ل ث ثيية مج ا دمييا اييبب النوف يية  ،الت لجييدت،
التعلج الوباةرت ،التعديد ،الع وبةت وتوبا البجئة ا توااجة والب افة التب يعجش فج يا
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القفا مإد ا م وا لنوف ة العنف ،ف ن سلوب الوعاقبية لتيت ليو يان يد ادوا جية
القفييييا فسيييي ات يعوييييا الييييت ت ييييدي وييييو و لييييب لووا سيييية العنييييف ي ييييون القفييييا
بولا ات ).(Bandura,1973:54
-8النظريات المعرفيةب ان النظرية الوعرفجة ترب بج العولجا الوعرفجية وا سيت وا
والسيلو العيدوا ب فا سيت وا فيب يو ايفل النظريية ملإيلة د ا يا مشيواة
وتف جيييير غجيييير منق ييييب وا ييييقراب فييييب العولجييييا الوعرفجيييية و لييييا فييييب البنييييا
الوعرفب الع اد 8110،ب 080ت.
وتر ان سلو ا ست وا قد يرد اليت فشيا الوسيت وث فيب الف ي وتيد ب ال يد اليت
ا ه و مظاار معرفجة لدية مباب -فشا
النجاع فب اولجا الوعالجة الفانجة ف
فييب الوعالجيية الفانجيية  ،وفشييا ا تبييال والتر جييد ،وفشييا فييب النجيياع وا جيياز ،وقليية
امت م ا ا الوفا ر ا ساسجة للتلإجا ققامب والإراير 8118،ب 27ت.
-4نظرية اإلوباط /العدوان) : (Frustration and Aggressionتر افل
النظرية ن العنف يش ا لالة فقرية ،وإ وا ياتب رد فعا ل لبال الفث يتعرال
ل الفرد م البجئة الخا جة التب يعجش فج ا  ،فالفرد الفث يونص م الواول إلت
غايت بإو مباةر قد يتإرن بإو غجر مباةر ويعوا الت إزالة العدوان
إلت ادان بديلة تتوبا بالووتل ا العامة و اافراد اة ري الفث يتفااا مع فب
مواقف ا توااجة معجن ة ،فتإبح افل ااادان البديلة بوبابة بش فدا ت ،يو إلج ا
ااةخاص ادوا جت م دون توقص ث ة ا م ة ال الع اب لود 0880 ،ب -08
20ت.
الفصل الثالث  /منهجية البحث وإجراءاته
إاتود البالبة فب البل اللالب الون الوافب الد اسا ا تبالجيةت ،إ
بر وا البلوم ةجواا وا تشا ا .وت ااتوياد اإل يرا ا الون ججية
يعد افا الون
والت النلو اةتبب-
 مجتمااع البحااثPopulation of the Researchب إن مجتوييص البلي يت ييوللبة الورللة الوتوسقة للعان الد اسيب 8107 – 8100ت ،ويبلي ايددا 28770ت
بواقييص 80800ت لالييي و 08288ت لالبة مديرييية تربجيية ديييالت /ةييعبة التخقييج
التربوثت.
 عينااة البحااث The Sample of the Researchب ت و ي اجنيية البلي مي011ت لالبيييا ولالبييية  ،بواقيييص 811ت لالبيييا ،و 811ت لالبييية  ،ا تجييير بالقري ييية
للبنيج  ،ومبل يا
العشواىجة ا التوزيص الوتساوث م 2ت مدا  ،بواقص 0ت ميدا
للبنا  ،دول 0ت يو ح ل .
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-

جدول ()0
عينة البحث موزعة بحسب المدرسة والجنس
أداتا البحث : Articles Of The Research
ااداد القلبة
إ ام الوجوو
و
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
011
811
811

اس الود سة
0
8
8
0
2
0
7
2

متوسقة لا ب زياد
ثا وية لب الوعلوج
ثا وية اللس ب الب
ثا وية الجواارث
متوسقة ا زداا
متوسقة ال ا اة
ثا وية ال د
متوسقة العامرية
الوجوو

اوالً -:ادمان االنترنات -:قامي البالبية ببنيا م جيا إدميان ا تر ي لعيدن لإيول ا
نبييب واربييب ي ي ن لبجعيية مجتوعنييا وث افت ي واادات ي وي ي ن لبجعيية
الييت م جييا
الوجتوص قجد الد اسة .
خطوات بناء مقياس إدمان االنترنت-:
 -0تلديد مف يون إدميان ا تر ي ب ارفي البالبية ادميان ا تر ي فيب يو ويو و
رول  (Grohol, 1999الوتبنال " ايو التعاميا ميص ةيب ة ا تر ي لفتيرا لويلية،
الب ثة التب لدداا يرول فيب
دون و ود رو لفل ".وت ّ ا اتواد الت الوجا
بنييا الو جييا واييبب ا ب ييا  ،ا تنيياب ،ا تييدانت .وللييرال التا ييد م ي ا ي لجة
تعريف ادمان ا تر ت ومجا ت ت ّ ار ا الت مجوواة م الخبرا الوختإيج
فب مجال العلون التربوية والنفسجة.
 -8اجاغة ف را الو جا ب للرال إايداد ف يرا م جيا إدميان ا تر ي بإيو ت ا
ااولجيية قام ي البالبيية بييا ل وا فيياد م ي ا دبجييا والد اسييا السيياب ة فييب اييفا
الوجييدان د اسيية ابد ال ييادث و ييرون8112 ،تود اسيية لوييد 8102،ت  ،والخلفجيية
النظرية لوو و البل  ،وت اجاغة 80ت ف ر ت جس ادمان ا تر موزاة اليت
وبواقص 2ت ف ر ل ا مجال.
ث ثة مجا
 -8إاداد بداىا اإل ابةب و د البالبة مي الوناسيي ن ت يون بيداىا اإل ابية متد ية
بوستويا ث ثجة إزا ا ف ر واب تنقبا الب داىوا ،تنقبا الب لجا ا ،تنقبيا
الييب ابييدات ،واييفا النييو م ى ي مييص مرلليية الد اسيية الوتوسييقة  ،ا اةييا د اسيية
الدلجوب8112 ،ت ان البداىا ا التد و الب ثب تت ى مص مرللة الد اسة الوتوسقة
الدلجوب 8112 ،ب 00ت
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بوبابيية الييدلجا الييفث يسترةييد ب ي

 -0إاييداد تعلجوييا الو جييا ب تعييد تعلجوييا الو جييا
الوستججي فب ثنا استجابت لف را الو جا .
 -2ارال الو جا بإيجلت ااولجية اليت الول ويج ب قامي البالبية بعيرال الو جيا
بإييجلت ااولجيية والبييال 80ت ف يير الييت مجووايية م ي الول وييج فييب التربجيية وال ي
النفس والبال اددا 01ت مل وا ،و يان اإلب يا اليت وجيص الف يرا اللاايلة اليت
سبة مئوية تديد ا  %21باستبنا ف ر والد وت لفف ا م الو جا .
 -0تإييلجح الو جييا ب اسييتخدم البالبيية ث ثيية بييداىا لت ييدير ا سييتجابة الييت ف ييرا
الو جا واب تنقبا الب داىوا ،تنقبا اليب لجا يا  ،تنقبيا اليب ابيدات ،وليدد
ااوزان م 8-8-0ت للف را ا يجابجة وم 0-8-8ت للف را السلبجة.
 -7اجنة و يوع التعلجويا والف يرا ب لليرال التعيرن اليت ميد و يوع تعلجويا
اسييتبا ة إدمييان ا تر ي بإييو ت ا ااولجيية ،إ ينإييح قبييا لباايية الو جييا وا را ي
بإو ت الن اىجة بتقبجا ف را الو جا الت اجنة الجر تتراوع ما بيج 81-81ت
ةخإا النب ان8110 ،ب 022ت.
التحليل اإلوصائي للفقرات:
تعد اولجة التللجا اإللإاىب للف را قو اساسجة فب بنا إث م جيا و لي ؛
لل شف ا الخإاىخ الساي ومترية لف رات التب تسااد البالي فيب ا تجيا الف يرا
ا الخإييياىخ الججيييد  ،وايييفا بيييدو ل ييييؤدث إليييت زيييياد ايييد الو جيييا وثباتييي
)Anastasi&Urbina,1997:19ت ،وبنييا الييت م يا يير اتبع ي البالبيية الخقييوا
اةتجةب-
 -0اجنيية التللجييا اإللإيياىبب بللي اجنيية التللجييا اإللإيياىب لف ييرا م جييا إدمييان
ا تر ي 011ت لالبييا ولالبيية تي ا تجييا ا بالقري يية القب جيية العشييواىجة مي مجتوييص
البل .
 -8ال و التوججدية للف را ب-
إن ال دن ااسا م لساب ال و التوججدية للف را او استبعاد الف يرا التيب
(Ebel&Frisbile,
توجّييد بييج الوفلواييج واإلب ييا الييت تل ي التييب توجّييد بجيين
) ، 2009: 294وتل ا ل بعد قوا ابب-
 بعييد تقبجييا الو جييا الييت اجنيية التللجييا اإللإيياىب البالليية 011ت لالييي ولالبييةلندﱢ َد الد ا ال لجة ل ا استوا .
ب -ترتجي ا ستوا ا تنازلجا بلسي د ت ا ال لجة م الت د ة إلت د ت د ة.
و -تلديييد سييبة الييـ %87ت م ي ا سييتوا ا اللااييلة الييت الييد ا العلجييا و سييبة
اليييـ %87ت مييي ا سيييتوا ا اللاايييلة اليييت اليييد ا اليييد جا ،وبيييفل بلييي ايييدد
ا سييتوا ا الخا ييعة للتللجييا 800ت اسييتوا 012 ،ت توبييا الوجووايية العلجييا و
012ت توبا الوجوواة الد جا  .واستخراو ال و التوججديية وانيد مواز ية ال يج التاىجية
الولسييوبة بال جويية التاىجيية الجدولجيية البالليية 0،80ت انييد مسييتو 1،12ت وبد يية
لرييية 800ت ،ا ي وجع ييا موجييد مييا اييدا الف يير 7ت ا لإييل الييت قجويية تاىجيية
1،0ت والجدول 8ت يو ح ل .
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جدول ()8
القوة التمييزية لفقرات مقياس اإلدمان على االنترنت
الوجوواة العلجا

0
8
8
0
2
0
7
2
8
01
00
08
08
00
02
00
07
02
08
81
80
88
88

ا لران
الوس
اللسابب الوعجا ث
1،2
8،8
1،2
8،8
1،7
0،8
1،0
8،0
1،0
8،0
1،7
8،2
1،8
0،2
1،7
8،8
1،7
0،8
1،7
8،0
1،0
8،0
1،0
8،8
1،7
8،0
1،7
8،8
1،0
8،0
1،0
8،8
1،0
8،8
1،2
8،0
1،2
8،0
1،2
0،8
1،7
8،0
1،7
8،8
1،8
8،0

الوجوواة الد جا
الوس
اللسابب
0،0
0،8
0،8
8
0،0
0،8
0،0
0،7
0،0
0،2
0،0
0،8
0،0
0،0
8
0،7
0،0
8،8
0،2
0،0
0،0
0،2
0،8

ا لران
الوعجا ث
1،2
1،0
1،2
1،2
1،2
1،2
1،7
1،2
1،0
1،7
1،2
1،0
1،0
1،7
1،7
1،0
1،0
1،0
1،2
1،7
1،0
1،0
1،7
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ال جوة
التاىجة
الولسوبة

و الد لة
اند
1،12

7
08
2،8
0،0
7،8
0،7
1،8
0،7
0،8
7،0
7،8
2،8
7،8
7،2
2،0
2
8،7
8،2
2،8
0،2
7،8
00
8،7

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
غجر دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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ا قة د ة الف ر بالد ة ال لجة للو جا ب يعد ا تبال د ة الف ير بالد ية
-8
ال لجيية للو جييا مؤةييرا لإييد الف يير ومي الوا ييح ن الف يير ت ييون اييادقة إ ا ييان
ايد الف يرا
معاما ا تبال بجن يا وبيج ا تبيا ال ليب االجيا ،وتلسيي معيام
وييا تشييجر ا سييتازث Anastasiت ميي يي ل ا تبال ييا بوليي ييا ب و دا لييب،
ولجنويييا يتيييوافر ملييي يييا ب ،فيييان ف يييا ملييي دا ليييب ايييو الد ييية ال لجييية
للو جيييييا ) ،(Anastasi,1976:206ولتل جيييييا ايييييد الف يييييرا لسيييييب الع قييييية
ا تبالجيية بييج د يية ييا ف يير مي ف ييرا م جييا إدمييان ا تر ي والد يية ال لجيية
ا تبييال الف يير داليية إلإيياىجا انييد مسييتو 1،12ت
للو جييا  ،ف ا ي وجييص معييام
وبد يية لرييية 882ت ،تراول ي د ييا معامييا ا تبييال بييج 1،08 -1،07ت
باستبنا الف ر 02ت ،إ إن معاما ا تبال الولسوبة 1،101ت واب قا مي قجوية
معاما ا تبال الجدولجة الباللة 1،182ت.
ا قيية د يية الف يير بد يية الوجييالب تي لسيياب معامييا ا تبييال د يية الف يير
-0
بالد يية ال لجيية ل ييا م ييون تنتوييب الجي إلفييراد العجنيية البييال اييدداا 011ت ،وتبييج إن
ا تبال
ا تبال الولسوبة ا دالة إلإاىجا تراول معام
وجص معام
بييج 1،020-1،828ت ،و وجع ييا بيير م ي ال جويية الجدولجيية البالليية 1،182ت انييد
مستو د لة 1،12ت وبد ة لرية 882ت .
اا ر وبالد ة ال لجية للو جيا مإيفوفة
ا قة د ة الوجال بالوجا
-2
ا تبالا الدا لجة تب ت التل ا م افا النيو مي الإيد باسيتخدان معاميا ا تبيال
بجرسون إليجاد الع قة بج د ا اإلفراد الت يا م يون والد ية ال لجية للو جيا ،
ولتل جييا ليي ااتوييد البالبيية الييت اسييتوا ا العجنيية السيياب ة ،وتبييج ان وجييص
بع ي ا ميص بع ي ا اة ير
ا تبالا الدا لجة دالة إلإاىجا سوا ا تبيال الوجيا
و ا تبال ييا بالد يية ال لجيية لو جييا إدمييان ا تر ي و ييا بيير مي ال جويية اللر يية
الجدولجيية البالليية 1،182ت وبوسييتو د ليية 1،12ت وبد يية لرييية 882ت ،وقييد
ا تبال الولسوبة بج 1،780 - 1،287ت .
تراول معام
الصيغة النهائية لمقياس ادمان االنترنت -:اابح م جا ادمان ا تر بإو ت
الن اىجة مللا 0ت االلا للتقبجا والفث ت ون م 80ت ف ر وامان ا ف ر ث ثة
بداىا ل ستجابة واب تنقبا الب داىوا ،تنقبا الب لجا ا ،تنقبا الب ابدات،
ولدد ااوزان م 8-8-0ت للف را ا يجابجة وم 0-8-8ت للف را السلبجة.
ل وص الد ا التب تلإا الج ا ا
وتلسي الد ة ال لجة للوستججي م
ف ر م ف را الو جا لفل فان االت د ة 08ت د ة واقا د ة 80ت
والوتوس الفر ب للو جا 08ت.
ثانياً -:السلوك االستقوائي -:تبن البالبة م جا السلو ا ست واىب الفث اادت
لوجد8108،ت  ،والفث يت ون م 00ت ف ر  ،وت و ص مد و ث ثب امان ا ف ر
م ف را الو جا واب ينقبا الب بد ة بجر  ،ينقبا الب الت لد ما ،
ينقبا الب ابدات ،وقد ااق البالبة اوزا ا تتراوع بج 0-8ت وزا الت بداىا
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ل وص الد ا التب تلإا
ا ابة ،وتلسي الد ة ال لجة للوستججي م
الج ا ا ف ر م ف را الو جا لفل فان االت د ة 088ت د ة واقا د ة
00ت والوتوس الفر ب للو جا 22ت  .وقد ا تا البالبة افا الو جا ل سباب
ا تجةب-
 .0إ َّ ن مإو الت وفا إواجة الوجتوص العراقب.
 .8مفردا الو جا بسجقة ووا لة وس لة الف .
 .8ااد الو جا لقلبة الورللة الوتوسقة وا مجتوص البل اللالب فس .
 .0يتوتص الو جا بخإاىخ ساي ومترية م اد وثبا اال.
الخصائص السايكومترية للمقياسين:
 -0الإد  Validityب قام البالبة باستخراو واج م الإد واوا اةتبب-
ا -الإييد الظيياارث Face Validityتب ان ف ييا لري يية سييتخراو الإييد
الظاارث اب ار الت مجوواة مي الول ويج للل ي اليت اي لجت ا فيب قجيا
الإفة الوراد قجاسي ا وايو يسيت دن معرفية ميد توبجيا ملتيو ا تبيا و الو جيا
للظاار Maloney&Michael,1976:77ت ،وقد ت اللإول الت افا النو مي
ل ارال م جا ادميان ا تر ي بإيجلت ااولجية اليت مجوواية مي
الإد م
الول ويييج فيييب التربجييية والييي الييينفس والبيييال ايييددا 01ت مل ويييا لأل يييف بييي اى
وم ترلييات بشييان الف ييرا  .وييا اييرال م جا لوجييد8108،ت للييرال التا ييد م ي
ا لجت للتقبجا الت اجنة البل .وقد بدوا ا ا فيب ميد اي لجة الو جيا فيب
قجا السلو ا ست واىبت لقلبة الورللة الوتوسقة.
ب -اد البنا Construct Validityتب يعتود اد بنا الو جا اليت الع قية
بج ااسا النظيرث .للو جيا وبيج ف يرا الو جيا  ،واليت ث ميد ي يجس ا تبيا
ب الج يا الو جيا بو يادو001 ،8118،ت وقيد تي سيتخراو اييفا
الفر يجا التيب بنني َّ
ل استخراو ال و التوججدية لف را
النو م الإد لو جا ادمان ا تر ت م
الو جا وإيجاد ا قية الف ير بالوجيال وبالد ية ال لجية للو جيا ف يب مؤةيرا اليت
اد البنا للو جا .
 -8الببا  Reliabilityب يشجر مإقلح الببا إلت الدقة وا تسيا فيب دا الفيرد،
ويعنب ي ا ا ست را فب النتاى ابير اليدم )(Anastasi&Urbina,2010:142
وت لساب ثبا الو جاسج بالقر اةتجة ب-
 إااد ا تبا )(Test- Retestب إن ا تبا الباب او الفث يعقب تاى مت ا بيةو النتاى فس ا إ ا لبا بر م مر فيب هيرون متواثلية ،وللسياب الببيا بقري ية
إااد ا تبا التب تؤةر ا ست را بورو الدم  ،اياد البالبية تقبجيا الو جاسيج
الت اجنة م و ة م 21ت لالي ولالبة ،وبعد ا ت ا م التقبج يج ااول والبيا ب
ولسيياب الييد ا  ،اسييتعول البالبيية معامييا ا تبييال بجرسييون بييج د ييا التقبجييا
ااول والبيييا ب ،ا بلييي معاميييا ا تبيييال 1،28ت لو جيييا ادميييان ا تر ييي 1،27ت
لو جا ا ست وا  ،ومعاما ثبا الو جاسج جد ويو الر ون الج .
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ب -الببييا بقري يية معامييا ا تسييا باسييلوب الفا رو بييا ت ب ب -للسيياب معامييا
الببا ب فل القري ة ت سلي 011ت استبا ة ،وقد بلل قجوية معاميا الببيا 1،27ت
لو جييا ادمييان ا تر ي و 1،20ت لو جييا السييلو ا سييت واىب ،موييا يييدل الييت إن
معاما ثبا الو جاسج جدا .
 التطبيق النهائي ألدوات البحثب تو إ را ا التقبجا الن اىب اداتا البل  ،التاجنة البل البال اددا 011ت لالبا ولالبية مي الورللية الوتوسيقة فيب الويد مي
 8100 00 81وللاية  8100 00 82و ا البالبية تلت يب بيالق ب ،وتو يح ل ي
جفجة ا ابة وتلب اليت الدقية والإيرالة فيب ا ابية بعيد الوئنيا بيان ا ابيات
اب م ا ا البل العلوب الدقجا و ا قة ل ا بنجال و د است .
 الوسائل اإلوصائية Statistical Meansنسييتعول البالبيية الوسيياىا اإللإيياىجة اةتجيية رايياب -ا تبييا التيياىب t-testت
لعجنتييج مسييت لتج  ،ا تبييا التيياىب t-testت لعجنيية والييد  ،معامييا ا تبييال بجرسييون،
الوتوس اللسابب ،وا لران الوعجا ث.
الفصل الرابع  /عرض النتائج والتوصيات والمقتروات:
الهدف األول -:التعرف على إدمان االنترنت لدى طلبة المرولة المتوسطة:
قامي البالبيية بتقبجييا م جييا إدمييان ا تر ي بإييو ت الن اىجيية الييت فييراد
اجنة البل البال اددا 011ت لالي ولالبة وت إيجاد الوتوس اللسابب الفث بلي
02،8ت وبييا لران معجييا ث م ييدا ل 2،0ت ،وييا لسييي الوتوس ي الفر ييب لو جييا
دمان ا تر و ان م دا ل 08ت ،وباستخدان ا تبا التاىب) (t-testلعجنة واليد
ه ييير ن ال جوييية التاىجييية الولسيييوبة الباللييية  0،28ت وانيييد م ا ت يييا بال جوييية التاىجييية
الجدولجة والباللية 0،80ت انيد مسيتو د لية 1،12ت ود ية لريية 888ت ،ه ير
ن ال جويية التاىجيية الولسييوبة الييت مي ال جويية التاىجيية الجدولجيية ،والجييدول 8ت يو ييح
ل .
جدول ( ) 3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس إدمان االنترنت
ال جوة التاىجة ( t
مستو
الوتوس
ا لران
اجنة الوتوس
الد لة
الفر ب
البل اللسابب الوعجا ث
الولسوبة الجدولجة 1،12
م
دال
0،80
0،28
08
2،0
02،8 011
يت ح م الجدول 8ت بان افراد اجنة البل يتسيوون بادميان ا تر ي  ،وايفا
يشجر بان للبة الورللة الوتوسقة يسيتخدمون ا تر ي بشي ا مفيرل وغجير ااتجيادث
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م ي ل البجا يا التيب وعي اي اجنية البلي فجويا يخيخ بعيدد سيااا اسيتخدان
ا تر و د البالبة بان %80ت م القلبة لجس ا ا يان يسيتخدمون ا تر ي ،
و %81ت استخدام ل تر اقا م سيااة يومجيا ،و %88ت يسيتخدمون ا تر ي
م ي 8-0ت سييااة يومجييا ،و %00ت يسييتخدمون الن ي 8-8ت سييااة يومجييا ،وان سييبة
%08ت مييي القلبييية يسيييتخدمون النييي 0-8ت سيييااة يومجيييا ،وان %7ت مييي القلبييية
يسيييتخدمون النييي لويييد 0ت سيييااا يومجيييا و بييير ،والجيييدول 0ت يو يييح سيييااا
استخدان ا تر .
جدول ()4
ساعات استخدام االنترنت
النسبة الوئوية
ادد القلبة الوستخدمج
اوقا ا تر
%80
22
لجس ا ا يان
%81
21
قا م سااة
%88
81
8-0ت سااة
%00
02
8-8ت سااة
%08
28
0-8ت سااة
%7
82
0ت سااا وا بر
%011
011
الوجوو
ويشجر دول 0ت بان ا بر م إف افراد اجنة البلي القلبيةت يسيتخدمون
ا تر بش ا ااتجادث ،اما القلبة الفي يستخدمون اإل تر ي بشي ا م بيف يشي لون
سبة  %7م افراد اجنة البل  .وبنا ا الت ادد سااا ا ستخدان ،فيا يوايفون
بييا مييدمنوا ا تر ي ولسييي ما ييا فييب تيياى الد اسييا وا بلييام بييان اسييتخدان
توي لعول ي و د اسيت
الن فب الوتوس 82ت سااة سبواجا اليت اسيتخداما
بالنسيييبة للقييي ب بإيييلة؛ ا يييان ل يييفا ا سيييتخدان الو بيييف ثييير سيييلبب اليييت إ تا جييية
الوستخدن العولجة و الد اسجة ،وا ان ل تاثجر سلبب الت لجات ا توااجة .وقد تي
وايييف فيييب ايييفل الد اسييية ب "ميييدمنب إ تر ييي " .والإييينف اة يييرب اييي اليييفي
يسيتخدمون اإل تر ي بينفس بافية اسييتخدان الإينف ااول ،ولي ي ي سيتخدام ثيير
الييت لجييات العولجيية ،و ا توااجيية ،وتسييوت اييفل الفئيية بظيياار إدمييان اإل تر يي
 ،(Young,1996: 16وا وان افل النسبة يو ا ست ا ة ب ا وتعدو البالبة ل
ان سييييي ولة اسيييييتخدان ا تر ييييي وتيييييوافر ا يييييد ا اليييييد ول السيييييريص اليييييت
الن الووبايات و عل فب متناول ايادث القلبة ،و عف قابة ا اا بناا و يعف
التو جي م ي قبييا الود سيية ،وييا وان ماتتجلي الشييب ة للوسييتخدن مي ةييعو ل باللرييية
والتعبجير واةيبا الرغبيا و سييجوا ان اجنية البلي مي الوييراا ج اليفي ليدي دافييص
قوث ل ست شان و وع الولامر  ...ا ل اد اليت عيا اسيتخدان ةيب ة ا تر ي
مي قبييا بعييض القلبيية بشي ا م بييف .وتتفييا تيياى الد اسيية مييص د اسيية ابييد ال ييادث
و ييرون8112،ت والتييب اةييا بييان القلبيية لييدي ادمييان الييت ا تر ي وتخييالف
د اسة العوا 8100،ت.
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الهدف الثاني -:داللة الفروق في إدمان االنترنت وتبعا لمتغير الجنس(ذكور -أناث)
للتل ا م ل قام البالبة باستخراو الوتوس اللسابب وا لران الوعجيا ث
سييتجابا ييا مي الييف و واإل ييام الييت م جييا إدمييان ا تر ي  ،إ بل ي الوتوس ي
اللسيييييابب سيييييتجابا اليييييف و  07،2ت وبيييييا لران معجيييييا ث قيييييد ل  02،8ت
اماالوتوسي اللسييابب سييتجابا اإل ييام ف ييد بلي 43،2ت وبييا لران معجييا ث قييد ل
08،0ت ،وباستخدان ا تبا التاىب t-testت لعجنتج مست لتج لوعرفية د لية الفيرو
بييج متوسييقب اسييتجابا الييف و واإل ييام تبييج َ َّن ال جويية التاىجيية الولسييوبة والبالليية
8،12ت اب االيت مي ال جوية الجدولجية والباللية 0،80تانيد مسيتو د لية 1،12ت
وبد ة لرية 882ت ،والجدول  2ت يو ح ل
جدول ()2
داللة الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث على فقرات مقياس أدمان
االنترنت
مستو
ال جوة التاىجة
ا لران
الوتوس
الد لة
الجنس
العدد اللسابب الوعجا ث الولسوبة الجدولجة
1،12
دال
02،8
07،2
811
و
 0،80لإالح
8،12
08،0
08،2
811
إ ام
الف و
يظ يير ييدول  2ت بييان انييا فروقييا بييج الييف و وا ييام فييب دمييان ا تر ي ،
لإالح الف و  ،وافا يعنيب ان للبية الورللية الوتوسيقة مي اليف و اي بير دما يا
م ا ام وافل النتججة ا متف ة مص ا دبجا والد اسيا التيب ا ريي اليت ايفا
ا ييقراب اللييدي .وير ييص السييبي ان الق ي ب ا بيير م ي القالبييا بلبييا للترفج ي
والتسلجة وا ا قا معا ا م قلا ا تر الت الع يس مي ا يام ت يون سيااا
ا سيتخدان مليدد  ،ويتوتعيون بد ية ا بير مي ا سيت لجة واللريية مواز ية با يام
ا مر الفث ينع س اثرل فيب زيياد فيرص اليف و فيب اسيتخدان ا تر ي سيوا دا يا
الونييدل او ا ي  ،ييا وا ي ا بيير فاالجيية اتجيية فييب اسييتخدان ا ييد ا تإييا
الوختلفية وا تر ي ااية ،( Larose&et al,2001:60 .وتتفيا ايفل النتججية ميص
د استب بجص8118،ت و م دث8110،ت واللتان اةا تا الت و ود فرو ا د لية
إلإاىجة فب إدمان ا تر ي تعيد لإيالح اليف و  ،فيب ليج ةيا د اسية ابيد
ال ادث و يرون8112،ت إليت ن ا يام اي ا بير إدما يا لأل تر ي  ،بجنويا ه ير
د اسييتا يياد والسييواع 8118،ت ود اسيية العوييا 8100،ت بعييدن و ييود الفييرو فييب
مستو إدمان ا تر تبعا لوتلجر الجنس و  -إ امت.
الهدف الثالث -:السلوك االستقوائي لدى طلبة المرولة المتوسطة.
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قام ي البالبيية بتقبجييا م جييا الساالوك االسااتقوائي بإييو ت الن اىجيية الييت
فراد اجنة البلي البيال ايددا 011ت لاليي ولالبية وتي إيجياد الوتوسي اللسيابب
اليييفث بلييي 80،00ت وبيييا لران معجيييا ث م يييدا ل 88،0ت ،ويييا لسيييي الوتوسييي
الفر ب لو جا دمان ا تر ي و يان م يدا ل 22ت ،وباسيتخدان ا تبيا التياىب(t-
) testلعجنة والد ه ر ن ال جوة التاىجية الولسيوبة الباللية  8،20ت وانيد مواز ت يا
بال جويية التاىجيية الجدولجيية والبالليية 0،80ت انييد مسييتو د ليية 1،12ت ود يية لرييية
888ت ،ه ر ن ال جوة التاىجة الولسوبة اليت مي ال جوية التاىجية الجدولجية ،والجيدول
0ت يو ح ل .
جدول ( ) 6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس السلوك
االستقوائي
اجنة
البل
011

الوتوس
اللسابب

ا لران
الوعجا ث

80،00

88،0

ال جوة التاىجة ( t

الوتوس
الفر ب

الولسوبة

الجدولجة

22

8،20

0،80

مستو
الد لة
1،12
دال

ويظ يير ييدول 0ت بييان اجنيية البل ي لييدي سييلو ا اسييت واىجا  ،ولسييي و يية
ظيير با ييدو ا ت فا ي ييير بييان السييلو ا سييت واىب اييو سييلو مييتعل يييت م ي ي ل
م لظة الفيرد لسيلو ا يري  ،فا سيان ياى ا تويااب يتياثر باتجاايا ا يري
وتإييرفات فجسييتقجص ان يييتعل ميين ا ي لريييا الو لظيية ،فا تسيياب السييلو وفييا
ل توقعيا الفيرد اي النويا و التيب سيج ون بت لجيداا سيوا
و ة النظر افل يت م
ا ي سييلو جا تلي النوييا و ايجابجيية او سييلبجة  ،ويييدداد ت ييرا اث سييلو اايية ا ا
ل ب التعديد والدا ا توااب الو دن م قبيا ا يري واليفث يسي بشي ا بجير فيب
يييو تلييي
ه يييو بجييير مييي ا ويييال السيييلو جة الورغوبييية وغجييير الورغوبييية ومييي
السلو جا السلو ا ست واىب .وايفا يتفيا ميص د اسية Kim, 2009ت و ابيو غيدال،
8101ت اللتان اةا تا الت دو العواما ا سرية والشخإجة وا توااجية والبجئجية فيب
اثا السلو ا ست واىب و ااة دو وااة ا قران ود اسة لوجيد8108،ت والتيب
اةا ان سبي و ود افا السلو لد افراد اجنية البلي فيب ايفل الورللية العوريية
اللر ة او اثبا ال وية الفث يعيد مي ااي ا جيازا ايفل الورللية العوريية.و ا
تيياى الد اسيية اللالجيية مخالفيية لد اسة العباسييج 8100ت والتييب اه يير بييان سييلو
ا ست وا لد للبة الورللة الوتوسقة اقا م الوتوس الفر ب.
الهدف الرابع -:داللة الفروق في السالوك االساتقوائي وتبعاا لمتغيار الجنس(ذكاور-
أناث).
للتل ا م ل قام البالبة باستخراو الوتوس اللسابب وا لران الوعجيا ث
ستجابا ا م الف و واإل ام الت م جيا السيلو ا سيت واىب ،إ بلي الوتوسي
اللسابب ستجابا اليف و 82،8ت وبيا لران معجيا ث قيد ل 80،8ت اماالوتوسي
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اللسييابب سييتجابا اإل ييام ف ييد بليي 27،2ت وبييا لران معجييا ث قييد ل 88،7ت،
وباسييتخدان ا تبييا التييياىب t-testت لعجنتييج مسيييت لتج لوعرفيية د لييية الفييرو بيييج
متوسقب استجابا الف و واإل ام تبج َ َّن ال جوة التاىجة الولسوبة والباللية 8،87ت
اييب اقييا م ي ال جويية الجدولجيية والبالليية 0،80تانييد مسييتو د ليية 1،12ت وبد يية
لرية 882ت ،والجدول 7ت يو ح ل .
جدول ()7
داللة الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث على فقرات مقياس السلوك
االستقوائي
مستو
ال جوة التاىجة
ا لران
الوتوس
الد لة
الجنس العدد
اللسابب الوعجا ث الولسوبة الجدولجة
1،12
دال لإالح
80،8
82،8
811
و
 0،80الف و
8،87
88،7
27،2
إ ام 811
يظ ييير يييدول  7ت بيييان انيييا فيييرو بيييج اليييف و وا يييام فيييب السااالوك
االسااتقوائي ،لإييالح الييف و ويو ييي تفسييجر ليي بيييان السييلو ا سييت واىب هييياار
ا توااجة ،واب فب الوق فس م تسبا ث افجا ،فالعاميا اليفث ييدفص الفيرد إليت ا تسياب
افا السلو واللجو إلج او الب افة التب يعيجش فيب نف يا اافيراد والتيب تلويا ال بجير
م افا العنف وتشجص الت ا ت ابي ةيجد0888 ،ب 08ت.وينتشير ا سيت وا انيد
الييف و وا ييام ا ا ي ا بيير ا تشييا ا انييد الييف و إ إن الييف و بيير ار يية لل جييان
با اتييييدا ا الجسييييوجة ميييي ا ييييام وايييي ا بيييير ار يييية للتلييييول الييييت مسييييت وي
و ييلايا ققامب والإييراير 8118،ب 00ت وقييد اةييا با ييدو ا فييب ظريت ي الييت دو
العوامييا البجئجيية والشخإييجة فييب لييدوم الييتعل  ،ا ا ييد فييب ظريت ي الييت دو تل ي
العواما فب اولجة التعل  ،والتب اسوااا فب ظريت اللتوجة الوتبادلةت .وا تتفا ايفل
النتججة مص د اسة الإبلج 8117،ت و ال لقا ب8112،ت العباسب8100،ت.
الهاااادف الخااااامس -:ايجاااااد العالالااااة االرتباطيااااة بااااين إدمااااان االنترناااات والساااالوك
االستقوائي.
ب دن التعيرن اليت لبجعية الع قية بيج إدماان االنترنات والسالوك االساتقوائي
قامي البالبيية بتقبجييا معامييا ا تبييال بجرسييون ،ثي اسييتخر قجويية معامييا ا تبييال
فبلل 1،88ت د ة واب بر م قجوة معاما ا تبال الجدولجة الباللة 1،102ت
وبوستو د لة 1،12ت ود ة لرية 882ت ،والجدول 2ت يو ح ل .
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جدول ( ) 2
معامل ارتباط بيرسون بين إدمان االنترنت والسلوك االستقوائي
مستو د لة
قجوة ت
قجوة ت
ا تبال
1،12
الجدولجة
الولسوبة
دال
1،182ت
1،88
إدمان ا تر والسلو
ا ست واىب
يظ ييييير الجيييييدول 2ت بيييييان انيييييا ا قييييية ا تبالجييييية لرديييييية بيييييج ادميييييان
ا تر ييي والسيييلو ا سيييت واىب وتعيييدو البالبييية لييي اليييت افت يييا بعيييض القلبييية
مييييدمنب ا تر يييي الييييت م ييييا ا ا ييييدماو وت ييييوي اييييداقا وا قييييا ايجابجيييية
مييص زم ى يي  ،فججييدون فييب ا سييت وا مخر ييا ل يي ميي اييدلت بعييد ن ي و ييوا قييد
فشلوا فب ايجاد للول ا ر بديلة .
و يييا ايييفل النتججييية متف ييية ميييص ا ا ال بجييير مييي التربيييويج وا إييياىجج
النفسييييجج الييييفي لييييف وا ميييي قييييو إدمييييان ا فييييراد ل تر يييي  ،لوييييا ليييي ميييي
ع اسيييا سيييلبجة اليييت لجيييات وسيييلو جات  ،ا ييييؤدث إليييت تيييدمجر قيييج الوجتويييص
ومعييييايجرل ،وا تشييييا السييييلو الو يييياد للوجتوييييص الجريويييية والعنييييف والفو ييييت
ابد ال ادث و رون8112 ،ب 88ت
والبااد بعااد االنتهاااء ماان عاارض البحااث الحااالي ان تسااتعرض الباوثااة ماالااذي يمكاان
عملااه أزاء هااذا الخطاار العصااريج ولقااد وجاادت ماان خااالل االطااال علااى عاادد ماان
الدراساات النفساية ومنهاا دراساة (عباد الهاادي وآخاارون) ودراساة (وماد) خطااوات
لعال إدمان اإلنترنت ويمكن توضيحها في اآلتي:
 .0اوييا الع ييسب فييا ا ييان قييد اتيياد اسييتخدان ا تر ي بوجييرد سييتج اه م ي النييون
مباةر  ،فان الجي ان يع يس ايفا اليروتج بيالجلو اليت ا تر ي فيب وقي الوسيا
مب .وا فا.
 .8إيجاد مواقيص ا جيةب بوعنيت ن ي يون الوسيتخدن ب يب منبي الوقي ب يدن تلدييد
يياز
وق ي ملييدد للجلييو مييان ا تر ي وانييدما يييد يير الونب ي فعلج ي إغ ي
ال وبجوتر فو ا.
 .8تلديييد وقيي ا سييتخدانب يقلييي ميي الشييخخ بو ييص ييدو سييبواجا اسييتخدان
ا تر .
وان إلت مجوواا التايجدب ويعنب ق ا اوقا بجر مص ا سير وا ايدقا
 .0ا
وال جان بالديا ا ا توااجة فب الوناسبا
 .2ا قنا التانب بوعنت ن يجرب ميدم ا تر ي ان ي يون بير قيو ميص فسي فعليت
سبجا الوبيال ا ني ميدمنا لجيد مي ا تر ي النشير والتعلجيا فيب الفيجس بيو ف ي
باستخدان باقب دا ا تر اة ر .
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ا التف جرب -وفج ي ون مستخدن ا تر ب اداد بقاقا وي يون
 .0إاداد بقاقا م
بو ع ا بجا ي الج از الوستخدن لألتإال بشب ة ا تر لتت تف رل بااوجة الوقي
وبجوا ي لجات اا ر
 .7إةرا اة ري ب -د الد افراد سرت او ادقاى ييف ر بويا واايد بي فسي
و ان يإيييلب ميييب فيييب للييية ا جييية ابيييد ال يييادث و يييرون8112 ،ب - 82
88ت لود8102،ب 002-007ت.
التوصاايات  :اسااتنادًا إلااى النتااائج التااي توصاالت إليهااا الدراسااة الحاليااة فااان الباوثااة
توصي بما يأتي -:
 الت وزا التربجة والتعلج الوؤسسا التربوية الت توفجر الجو اةم والوناسييل  ،وانا ف ر بعيض القير والوسياىا ليدو الوؤسسيا التربويية للوقايية مي ادميان
اإل تر والسلو ا ست واىب ب
 تعلييج الق ي ب ال جفجيية الوبلييت سييتخدان اإل تر ي بييالقر اةمنيية وا سييتفاد م يمدايااا وتجني قا اا .
 العناييية بالجوا ييي النفسييجة للق ي ب و إواييا م ي يييدم الييت تإييفح اإل تر ي ،ومو لدي مستو اال م ا ست وا ،وت دي الع و الوناسي ل .
ت تإيير الييت جفجيية التعامييا مييص يياز اللاسييي و يير دمات ي ،
 و ييص منيياالتتجاوز ل إلت جفجة ا ستفاد م اإل تر  ،و عل وسجلة تعلجوجة فاالة للقلبة.
 إقامة النشالا الق بجية غجير الإيفجة ميص الج يا ا الع قية بت نجية الوعلوميال جفجيية ا سييتخدان اامبييا ل ييا  ،مييص لييرع و ش العوييا والل ييا ا لييول ل ي لتل جييا
التييب يوا ييا القلبيية مبييا
اسييتخدان فااييا ل تر يي و جفجيية التعامييا مييص الوشيي
ا ست وا وغجراا.
 اقا الورةد التربوث دو ا بجرا فب ال ا الولا را الجوااجة ليول مخيالراإلدمان الت ا تر وموا سة القلبة للسلو ا ست واىب.
 تو جي القلبيية و اايية الوييدمنج الييت ا تر ي وموي لييدي السييلو ا سييت واىببييتعل جفجيية اسييتبدال تإييفح ا تر ي بالتورينييا الريا ييجة وغجراييا م ي ال وايييا
وا شقة الوتنواة لألاتدال فب سلو جات .
 رو التعاون بج البج والود سية لتيداج دو ااسير لتو جي ا بنيا  ،ويو يإ وال افا الدو ب-
0ت ا اتوييان بإييلة القلبيية النفسييجة ولا ات ي وملاوليية تييوفجر الجييو الوناسييي فييب
النفسجة الخقجر .
ملاولة لللجلولة دون وقو الوش
8ت تو جييي ا تبيييال القلبييية إليييت اوجييية اإل تر ييي ومداييييال وفواىيييدل ،و يييفل تو يييجح
اا را التب تو د فج .
رو ا اتوان بوستو اابنا العلوب والب افب لوساير متقلبا الورللة.
8ت
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0ت السعب ل ون اا د اللاسوبجة التب تعوا الت اإل تر ي فيب ااميا
فب البج .
2ت البعد ا اإلفرال فب تل جا وجص متقلبا اابنا .

العامية

ً
استكماال للدراسة الحالية تقترح الباوثة القيام بالدراسات اآلتية-:
المقتروات-:
 إ را د اسة؛ مواثلة الت اجنا ا ر ت مجف الورللية ا بتداىجية وللبية الوعاايدوالجامعا .
إ را د اسية؛ ثير بر يام إ ةيادث لخفيض إدميان ا تر ي ليد لالبيا الورلليةالوتوسقة.
 إ را د اسية؛للتعرن اليت ا قية السيلو ا سيت واىب بوتلجيرا ا ير التلإيجاواسالجي الوعاملة الوالدية والبجئة الود سجة .
المصادر:
ابييو غييدال ،معاوييية 8101تب اسييباب السييلو ا سييت واىب ميي و يية ظيير

الوست وي وال لايا ،الوجلة ا د جة للعلون التربوية  ،العدد 8ت ،اوان ،ا دن .
القفولييية والوراا ييية ،
اسيييعد  ،مجخاىجيييا ومالييي مخيييول 0828ت ب مشييي

منشو ا دا فا ديد  ،بجرو .
البخا ث ،بو ابيد َّللا ملويد بي اسيوااجا 8117ت :ايلجح البخيا ث ،م تبية

الرلاب ،ال اار .
ب  ،توما 0882ت ب ا ست وا مف وم ولبجعت  ،الوجلية الدولجية للعليون

ا توااجة  ،العدد 088ت.
يياد ،سي جر 0822تب مشي لة الب افيية والخإيياىخ التب جفجيية للتلفديييون ،مجليية


ال افلة .

يياد ،ملوييد ابييد الوقلييي والسييواع ،ابييد الييرؤن 8118تب إدمييان ا تر ي ،

ل ج ت ي  ،وفييرو تيياثجرل فييب ا تئيياب لييد اجنيية م ي مختلييف الوسييتويا التعلجوجيية،
الوؤتور العلوب البا وث ،لجة التربجة ،امعة الونإو .
رادا ،فيييواز 0880تب السيييلو العيييدوا ب انيييد االفيييال  ،سيييالة الوعلييي ،

الوجلد 87ت  ،العدد الرابص وزا التربجة والتعلج  ،اوان.
لوييد،اما يياه 8102تبادمييان ا لفييال والوييراا ج الييت ا تر ي وا قتي

با لران ،مجلة العلون النفسجة امعة بلداد ،لجة التربجة-اب ال جب  ،08 ،العرا .
لويييد  ،فرليييان ملويييد0880 .ت .العداىجييية ليييد للبييية الجامعييية الو بيييولج

والورفو ج ا توااجا ،سالة ما ستجر غجر منشو  ،امعة بلداد ،لجة اةداب.
لوجيييد،امجر مداييير 8108تب ثييير سيييلوبج إ ةييياديج فيييب فيييض السيييلو

ااست واىب لد للبة الورللة الوتوسقة ،الرولة د تو ال ،لجية التربجية ابي ةيد
امعة بلداد.
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الخلجفييب ،سييبج ة يوسيييف  8110تب ا وتعريفييا إلدميييان اإل تر يي  ،مجلييية

الور  ،العدد  ،0الوجلد ،00ققر.
الدلجوب ،السان الجوث اار 0887تب اثر ا ت فا


ابة

تد ا بداىا ا
فب الخإاىخ الساي ومترية لو ايجس الشخإجة وتبعا للورالا الد اسجة ،لرولة

د تو ال غجر منشو ت ،لجة التربجة ،امعة بلداد.
الدولجيية
بجييص ،ابيية ب ييب الييدي 8118تبإدمييان ةييب ة الوعلومييا وا تإييا

ا تر ت فب و بعض الوتلجرا  ،مجلية د اسيا فسيجة ،مي  ،0 ،08ابقية
ا إاىجج الوإرية ،ال اار .
الرةييجدث  ،اييا ون توفجييا 0888تب ال ييلول النفسييجة لبجعت ييا و ظريات ييا ،

زارا الشر  ،مإر .
الإبلج  ،الب موست 8117ت ب اثر بر ام ا ةادث وعب ا ب

ا فعالب سلو ب فب تخفجض سلو ا ست وا لد للبة الورللة ا ساسجة العلجا ،
الرولة د تو ال غجر منشو  ،امعة الجرمو  ،ا دن.
الإوفب،اسامة لوجد والوال ب ،فالوة ااة 8108تب التنوراند ا لفال

وا قت باسالجي الوعاملة الوالدية  ،مجلة البلوم التربوية والنفسجة،ادد82
ابا  ،ملود لجا وملود ،ب ر والعجست ،ملود مإقفت واواد ،فريال

8118تب مد ا إلت مناا البل فب التربجة وال النفس ،ل ،8الوسجر للنشر
والتوزيص ،اا دن.
العباسب ،غسا غازث 8100تبسلو التنور لد ت مجف الورللة ا بتداىجة

وللبة الورللة الوتوسقة وا قت بالجنس والترتجي الو دث ،مجلة البلوم التربوية
والنفسجة ،العدد .21
ابد الرزا  ،ا رن 8110تبالجراى الت نولو جة ،بلداد.

ابد ال ادث ،ملود ومقر ،ابد الفتاع وغناي  ،اادل 8112تبإدمان

ا تر وا قت ب ا م ا تئاب والوسا د ا توااجة لد ل ب الجامعة ،مجلة
لجة التربجة ببنب سويف ،العدد ،0ال اار .
الع اد ،اإان ابد اللقجف 8110تب سج ولو جة العدوا جة ،دا غريي

للقبااة والنشر ،مإر.
العوا  ،الد 8100تب إدمان الشب ة الوعلوماتجة اإل تر ي ت ،وا قتي بيبعض

الوتلجرا لد للبة امعة دمشا ،مجلة امعة دمشا ،مجلد 81ت ،العدد 0ت.
اللامييدث ،ابييد َّللا لوييد 0081اييـتب تييردد الوييراا ج الييت م ييااب اإل تر ي


النفسييجة لييد اجنيية ميي ليي ب الورلليية البا وييية بو يية

وا قت ي بييبعض الوشيي
الو رمة ،سالة ما ستجر ،امعة ن ال ر .
فرويد  ،و رون 0820تب سج ولو جة العدوان ،تر وة ابد ال ري ااجف،

دا الونا ا .
ققامب ،يوسف والإراير  ،منت 8118تب القفا الوتنور ،دا النشر

والتوزيص ،ا دن.
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تب جييف تسيتخدن ةييب ة ا تر ي فييب البلي العلوييب0888  ابييد الفتياع،ميراد

.ا س ند ية،  دا الوعرفة الجامعجة، وإاداد الرساىا واابلام والوؤلفا
تب اةثييا النفسييجة وا8110  ريويية ابييد الويينع،م ييدث

 ملخإا بلام الوؤتور الدولب بور د ايالح اميا،باا تر لد ل ب الجامعة
. امعة اازار،ل قتإاد ا س مب
 دا الشيرو، تب اساسجا ال جا فب العلون السلو جة8110  موست،النب ان

. اوان – اا دن، للنشر
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ملحق ( )0مقياس إدمان االنترنت بصيغته النهائية
الف را
0
8
8
0
2
0
7
2
8
01
00
08
08
00
02
00
07
02
08

تنقبيييييييييا تنقبييييييا
الب داىوا الييييييييييب تنقبييييييا
الب بدا
لجا ا
اندما ون ا و ةيب ة

ةعر با شلال با تر
ا تر .
ق ييب وقتييا لييوي الييت الخ ي Onlineت لتل جييا
ا ةبا .
ةعر بال لا اند ملاولة ت لجا الوق .
ةعر بالل ي اند التوقف ا ستخدان ا تر .
لجا الت ا تر لل روب م مش تب.
د ا الت مواقص ا تر للتخفجف م ا تئاب.
لديييية ال يييد اليييت البيييوع بعيييدد سيييااا اسيييتخدان
ا تر فب الجون الوالد.
مص ا ري .
ا تر سبي لب مش
تييدداد ا اييراال ا تئابجيية انييدما ا ييون بعجييدا ا ي
ا تر .
ةعر بت لي الوداو اند ا بتعاد ا ا تر .
ةييعر باا تجيياع انييد سييتخدان ا تر يي لسييااا
لويلة.
انييد الت لجييا م ي سييااا اسييتخدان ا تر ي تظ يير
ا ا تر .
الب ل ن وتخج
استخدن ا تر لسااا لويلة.
لدية ال د الت التل بوق استخدان ا تر .
ااةييترا فييب
تعامييا بش ي ا فعييال مييص ا تر ي
العلوجةت.
د و تد يبجة او تإفح ال تي والوج
ا ا اوجية ل شيقة ا توااجية التيب تعويا اليت
فض استخدان ا تر .
سيييييتخدامب ل تر ييييي يجعلنيييييب ااويييييا وا بييييياتب
الود سجة.
ا تر يجعلنب ااوا ااىلتب.
ا تر يجعلنب قاد ا الت لا مش تب.
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 81ا د اعوبة فب ا بتعاد ا استخدان ا تر .
 80لدييية ا اد فييب ا بتعيياد ا ي ا تر ي انييد ا جيياز
الوا با الود سجة.

عدد ساعات أستخدام االنترنت في اليوم تقريبا :ليس كل االيام..االل من ساعة...
ساعة .....ساعتان...ثالث ساعات.....اربع ساعات واكثر.
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