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 ملخص البحث :

هدددا الث ددح ال ددالم رلددا معقةددة العماددة نددنن ردمددان ا نتقندد  والداةعنددة ن ددو      

الت صنل الدراسم لدى طلثة جامعة ديدالا   وادد رجقيد  الدراسدة علدا عنندة  د   

( طالثا توزعوا علا كلنات الجامعة العل نة وا نساننة   واام  الثاحثة نتطثند  611)

( علدا عنندة  6112نشدقى رسد اعنل ررند،ط    مقناس ردمان ا نتقن  الذي رعدتد   )

( ةددم  SPSSا حصدداةنة للعلددوج االجت اعنددة )  الث ددح    واسددتع ل  الثاحثددة ال قنثددة

رظهددقت وجددود عماددة نددنن ردمددان ا نتقنندد  ونددنن تدددنم التددم ت لنددل نتدداةب الث ددح 

 مستوى داةعنة طلثة جامعة ديالا ن و الت صنل الدراسم .

 

Internet addiction and its relationship with motivation 

toward academic achievement at Diyala University Students 

 

Dr.Salma Hussein Kamil 

Abstract : 

      The goal of current research is to find out the relationship 

between Internet addiction and motivation toward academic 

achievement at Diyala University students. The study was 

conducted on a sample of (200) students were divided on the 

scientific and humanitarian faculties of the university, and the 

researcher applying Internet addiction prepared Scale (Bushra 

Ismail Ornat, 2007) the research sample, the researcher used 

statistical bag of social Sciences (SPSS) in analyzing the results, 

which showed a relationship between internet addiction and the 

low level of motivation toward academic achievement among 

university students. 
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 المبحث األول

 الـتـعــريف بالبحــث

 -أوالً. مشكلة البحث :

يعددد ردمددان ا نتقنددد  مشدددلة تتًايدددد يومدداد نعددد يدددوج   ةقددد ر دددار عل ددا  الدددنف        

(  ددد ن مدددن مسدددتع لم ا نتقندددد  611الثقيطددداننون رن   صدددا مدددن ندددنن كددددل )

( سددداعة رو 83تظهدددق علنددد  رعدددقا، ا دمدددان   ندددل رن هندددا  ر  ا دددا يق دددون )

رن ي ددد م ركثدددق علدددا ا نتقنددد  اسدددثوعناد دون ع دددل يددددعو لدددذل    ة دددن ال  ددددن 

الددددثعب نسددددثث  نالع ددددل   والدراسددددة   والعماددددات انسددددقية وال ددددال   نددددل ومددددن 

ال  دددن رن تسددو  سدد عة الشددد ن وتدددمق حناتدد  مددن سدددمل االةددقاط ةددم اسدددتع ال 

ا نتقنددد    السدددن ا طلثدددة الجامعدددة الدددذين هدددا انكثدددق تعق ددداد  دمدددان ا نتقنددد . 

(Hardy   , 2004). 

ل انامها نالتدري  ةم الجامعة تدنم داةعنة الطلثة واد الحظ  الثاحثة من سم     

 وغنق ال تدقر ن و الت صنل الدراسم   والذي ت ثل ةم عدة روج  ره ها الغناب

مع   مشاكل ةم الواوع رو كثقة استع ال ا نتقن   الجامعة جقا  عن ال ثقر

االمت انات   م ا  القسوب ةم رو الواجثات   ردا  ةم انساتذة والًمم    رو التقصنق

دةعها للث ح عن اآلثار التم يتقكها استع ال االنتقنن  علا داةعنة الطلثة ن و 

الت صنل الدراسم   السن ا ةم  و  ما رثثتت  نعب الدراسات العقننة من رن 

االنتقنن  كان سثثا مه اد ةم ت طنا منظومة القنا االجت اعنة وانسمانة   ون ا ة 

%( 01وال الم وانتشار ا ناحنة الجنسنة نشدل ال مثنل ل    ورن )االنتًاز انسمام 

من متصف م ا نتقن  من طلثة الجامعة يلعثون ويتسلون   وهذا يقجع رلا كونها 

من ال قاهقنن والشثاب نن لديها واتاد للعب والتسلنة ركثق من  قاةح ال جت ع 

وتشثع حاجاتها ال  تلفة   ةم  انسقى   مع غناب الثقامب التم تن م ادراتها العقلنة

  6112ظل كثقة الص ف وال جمت والقنوات التلفازية الهانطة . ) ررن،ط   

(   السن ا ةم نلد مثل العقاق الذي يشهد رو اعاد رمننة وااتصادية وسناسنة 01ص

 عثة تلقم نظملها علا م تلف جوانب ال ناة النومنة للطلثة   تدةع نها الا الث ح 

ة والتسلنة وا ا  انواات ال سلنة مع الغقنا  والًمم  نعنداد عن القاانة عن ال تع

 والقوتنن ال ناتم ال  ل للهقوب من الوااع الذي يعنشون  .

من كل ما تقدج يت ح رننا ةعمد اماج مشدلة سطنقة وظاهقة رسطق ن ا ة ةم       

ال ند من اجقا ات روساط  قي ة علا درجة كثنقة من االه نة ةم ال جت ع   وان  

ن ثنة عل نة للواوا علا حجا هذه الظاهقة النفسنة والتصدي لها   وعلن  ةان 

الث ح ال الم ي اول دراسة ظاهقة ردمان االنتقنن  وعماتها نداةعنة طلثة الجامعة 

 -ن و الت صنل الدراسم من سمل االجانة عن االسئلة اآلتنة :

 لثة الجامعة ؟ما حجا ظاهقة ردمان االنتقنن  ننن ط .0

 هل ان هذه الظاهقة ننف  القوة ننن طلثة الجامعة الذكور واالناث ؟ .6

ما عماة الت صن الدراسم نإدمان االنتقنن  ؟ وهل هنا  ةقق ننن  .8

 الت صصات االنساننة والعل نة ؟
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ما عماة ردمان االنتقنن  نالداةعنة ن و الت صنل الدراسم لدى طلثة  .4

 الجامعة؟

 -بحث :ثانياً. أهمية ال

تقجددددع ره نددددة الث ددددح ال ددددالم رلددددا م اولتدددد  تعددددقا العماددددة نددددنن ردمددددان  

ا نتقندددد  ونددددنن داةعنددددة طلثددددة الجامعددددة ن ددددو الت صددددنل الدراسددددم   ك ددددا تقجددددع 

التدددم  –ةدددم حددددود علدددا الثاحثدددة  -ره نتددد  رلدددا الدددة الدراسدددات النفسدددنة العقنندددة  

 عددددن ره نددددة تناولدددد  هددددذا ال و ددددوع رغددددا ره نتدددد  النظقيددددة والتطثنقنددددة   ة ددددمد 

رسدددقى تت ثدددل ةدددم العنندددة ال سدددت دمة ةنهدددا   وهدددا ال دددقاهقنن مدددن طلثدددة الجامعدددة   

الدددددذين ي ددددددن القدددددول ندددددمنها ركثدددددق ةئدددددات ال جت دددددع تعق ددددداد لل دددددغوط ال ناتندددددة 

ولم دددددطقانات النفسدددددنة ولمثدددددار الناج دددددة عدددددن العول دددددة نتجلناتهدددددا ال  تلفدددددة 

عددددة ركثددددق عق ددددة لمسددددتع ال السناسددددنة واالاتصددددادية والثقاةنددددة   ةطددددمب الجام

ال ق ددددم لننتقندددد  نتنجددددة ال صدددداةن النفسددددنة والن اةنددددة ل قحلتددددم ال قاهقددددة 

والق ددددد   رك  يدددددون ا حسدددداس نالهويددددة وتن نددددة عماددددات ح ن ددددة ه ددددا ال طلثددددان 

ال دددقوريان للن دددو ةدددم هدددذه ال قحلدددة   وي ددددن رن يقدددودا ال قاهددد  رلدددا االكتئددداب 

ن وه ددددا   وللهددددقوب مددددن  الج اصددددور  والتددددوتق ومشدددددمت رسددددقى ركا مددددا رعندددد 

الن دددو يق دددم ال قاهددد  معظدددا واتددد  علدددا ا نتقنددد  علدددا حسددداب واددد  الدراسدددة 

والت صدددنل انكدددادي م  يشدددجع علدددا هدددذا مجانندددة ا نتقنددد  وتدددواةقه ةدددم الجامعدددة 

طدددوال سددداعات الددددواج   ووجدددود مواادددع كات جاكنندددة سا دددة مثدددل مواادددع غدددقا 

جت دددداعم نداةددددة رنواعهددددا ) ةددددن  نددددو    وموااددددع التوا ددددل اال (IRC)الدرد ددددة 

 تويتق   تاندو   وغنقها (

تصفح ةم دراسة لها نعنوان "  (Young,2001 ) وتعق، ك ثقلم يونب       

" عوامل ال طق ةم كثقة استع ال ا نتقن  من اثل طلثة  إنترنت وليس دراسة

الجامعة   رك تقى رن معظا طمب الجامعة مدتئثون   ومن ثا يست قون ةم الث ح 

عن وسنلة ةعالة للهقوب من وااعها   والتم يجدونها ةم االنتقنن    الذي ي دنها 

    Accessibilityالو ولنة   -هم: من ت قن  كل  عن طقي  ثمثة عوامل

  وتعد الو ولنة وا تاحنة   Anonymity وال جهولنة   Availability وا تاحنة

يدون اادراد ةقط علا االستع ال  ةم تشدنل ا دمان الدامن   الذي ال وسنلتان مه تان

ال جهولنة ةهم رمداننة استع ال كل ة  واحدة ةقط   رما Click ةم ري وا    نل ننققة

يس ح لل ست دج رن يقول رو يفعل  ونم نمسا مستعار   انمق الذيمقور   ونقيد رلدتق

رنقاز   صنت  وهوايات   ري  م  دون راانة رو سوا   وهنا ي دن لل دمن الدامن

االستدشاا للذات ي دن رن يعًز  ورغثات  التم كان ي فنها ةم ال ناة الطثنعنة   وهذا

ةم ال ناة  نق ال دمن الدامن داسل  ويس ح نت قن  ما لا يتا ت ق

   (Shapira,1995,p.32)الطثنعنة.

ومددن هنددا تتجلددا ره نددة دراسددة ردمددان ا نتقندد  مددن حنددح  ثدداره السددلثنة علددا     

 صددددنل السددددعادة النفسددددنة والتواةدددد  النفسددددم للفددددقد   وعماتدددد  نالداةعنددددة ن ددددو الت

 الدراسم لدى طلثة الجامعة .
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   -ثالثاً. هدف البحث :

يهددددا الث دددح ال دددالم الدددا التعدددقا علدددا العمادددة ندددنن ردمدددان ا نتقنددد  وندددنن   

داةعندددة طلثدددة الجامعدددة ن دددو الت صدددنل الدراسدددم   مدددن سدددمل الت قددد  مدددن  ددد ة 

 -الفق نات اآلتنة :

توجددددد عماددددة نددددنن ادمددددان االنتقنندددد  ونددددنن داةعنددددة طلثددددة الجامعددددة ن ددددو  -

 الت صنل الدراسم.

احصاةنة ننن متوسط درجات الطلثة الذكور وننن ال توجد ةقوق كات دالل   -

 متوسط درجات الطالثات االناث علا مقناس ردمان االنتقنن  .

ال توجددددددد ةددددددقوق كات داللددددددة احصدددددداةنة نددددددنن متوسددددددط درجددددددات طلثددددددة  -

سددددداننة علدددددا الت صصدددددات العل ندددددة ومتوسدددددط درجدددددات طلثدددددة الت صصدددددات االن

 .مقناس ردمان االنتقنن 

 

 -رابعاً. حدود البحث :

يت دد الث ح ال الم نطلثة كلنات جامعة ديالا ) العل نة وا نساننة ( للعاج      

 . 6102 – 6102الدراسم 

 

 -خامساً. تحديد المصطلحات :

 Internet Addiction  -. إدمان اإلنترنت :1

  عقةت   يونب (young,1996,a)  ا طقاب السنطقة علا  " نمن

والذي ال يت  ن  ةم استع ال ا نتقن   Impulse Control Disorderاالندةاع

 " .السدق رو ةقد الوعم

  وعقةت  رورزا  (Orzack,1998)"   كل  ال صطلح الذي يصف ه،ال

معًولنن عن ر دااةها  الذين يق ون علم ا نتقن  واتا طويم جدا  ويصث ون

 " .من حولها ورسقها  وال يثالون نمع الها  ورسنقا يغنقون ردراكها عن العالا

(Orzack,1998,p.22) 

 ويعقة   كاندل(Kandell,1998)   االعت اد النفسم علا ا نتقن    " نمن

ال قتثطة نا نتقن    وي تاز من سمل : زيادة استث ار ال صادر ةم اننشطة

عندما يدون نعندا  وال شاعق غنق السارة مثل : القل  واالكتئاب وا حساس نالفقاغ

وا ندار   ل للتمثنقات عندما يدون علا ا نتقن  عن ا نتقن   وزيادة الت 

 (Kandell,1998,p.12)للسلوكنات ال نطوية علا مشدمت" . 

 ويعقة  كل من "ريجق و سقون( Egger & et.al, 1996)    استع ال " نمن

 ا نتقن  ال نطوي علا مشاكل مقتثطة نداللة رحصاةنة مع اآلثار ال ارة نفسنا

 ومهننا" .

 ( Egger & et.al, 1996,a)                                                                
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 ويعقة  "ةقي" (Frey,1999)   اعت اد الش ن علا سلو  ال ي دن   " نمن

 التواف عن " .

 :نمن  مج وع استجانات مستع لم ا نتقن  التم  -وتعقة  الثاحثة نظقياد

وسلوكناتها  وزيادة ت  لها لهذا  ا نتقن  علا عقلناتهاهن نة استع ال  تعد 

واالرتداد القهقي مقة  االستع ال  والصقاع مع النف  ومع اآلسقين ال  نطنن نها 

 ا نتقن  . رسقى كل ا حاولوا الت دا ةم مقدار الوا  ال ست دج علا

 :نمن  مج وع الدرجات التم ي صل علنها طلثة -وتعقة  الثاحثة رجقاةناد 

 الجامعة علا وة  مقناس ردمان االنتقنن  ال ستع ل ةم الث ح ال الم .

 -. الدافعية :6

  عقةها (Gage and Berliner, 1979)  نمنها " وسنلة ي دن استع الها ةم

سثنل رنجاز رهداا تعلن نة معننة علا ن و ةعال  وكل  من سمل اعتثارها رحد 

 (4  6108) ال طارنة  ل وا نجاز" . العوامل ال  ددة لقدرة الطالب علا الت صن

   ( نمنها " القوة الذاتنة التم ت ق  سلو   6111وعقةها ) اطامم واطامم

الفقد و توجه  لت قن  غاية معننة يشعق نال اجة رلنها رو نمه نتها ال ادية رو ال عنوية 

 نالنسثة ل  " .

 (  6111) اطامم و اطامم                                                                  

 ( وعقةهاPetri  & Govern, 2004   علا رنها " ع لنة رو سلسلة من )

الع لنات تع ل علا رثارة السلو  ال وج  ن و هدا و  نانت  و ال  اةظة علن    و 

 (   Petri  & Govern, 2004,p.10ريقاة  ةم نهاية ال طاا ".   )

  ( وعقةهاBall,2009 )  نمنها " حالة من التوتق تثنق السلو  وتوا ل  حتا

 ( Ball,2009,p.15)  .ويستعنن الفقد اتًان  "  ي ّف التوتق رو يًول

   ونفسنة داسلنة تثنق  ( نمنها " حاالت جس نة 6108عقةها ) ال طارنة

يستثنق النشاط  السلو  ةم ظقوا معننة ومتوا لة حتا ينتهم رلا غاية معننة  ةهو

وت قي   اتجاه  لت قن  هدا معنن  ك ا يُعقا الداةع نمن  ع لنة استثارةوي دد 

) ال طارنة  .السلو  رو الع ل وتع ند النشاط وتنظن   وتوجنه  ن و الهدا " 

 ( 4  ص6108 

 ( وتتثنا الثاحثة تعقيفPetri  & Govern, 2004   ةم الث ح ال الم )

 لدون  راقب الا ال فاهنا النظقية للث ح .

 -الدراسي : التحصيل. 3

   يدتسثها التم ال هارة رو ال عقةة مقدار " ( نمن 0031العنسوي    )عقة 

 ( 2  ص6106" . ) سالا   و سقون   التدريب وال ثقات السانقة نتنجة الفقد

  ورولدز  انلن عقة (Shaplin & Old, 1964) كفا ة مستوى " نمن 

 ال عننة لتقويا االستثارات نواسطة  ت ديده ي دن ن نح التعلن م الع ل ةم ا نجاز

 ".التممنذ  ع ل

 ( 2  ص6106) سالا   و سقون                                                           

   ( ةم هذا الث ح . 0031وتتثنا الثاحثة تعقيف ) العنسوي 
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  -. طلبة الجامعة :4

(  2- 4اال  اص ال ست قون نالدراسة نعد ال قحلة ا عدادية ل دة تتقاوح ننن )     

سنوات   والذين ي تلدون من العلا وال عقةة والقدرة علا ت لنل ال وااف االجت اعنة 

 (8  ص 6100التم ت نًها عن نقنة رةقاد ال جت ع. ) الجثوري  

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة اطار نظري و

 -أوالً. إدمان االنترنيت :

ا نتقنددد  نع دددة مدددن نعدددا إل ال تعدددددة لننسدددان   ركا رحسدددن اسدددتع الها  وهدددو      

ري دددداد نق ددددة ركا رسددددا  ا نسددددان اسددددتع الها   ة ثلدددد  مثددددل ري تقدددددج تدنولددددوجم لدددد  

ةواةدددده ور دددقاره . ةا نتقنددد  ثدددورة ةدددم عدددالا ال عقةدددة   وركثدددق مدتثدددة عقةهدددا 

رية لل صدددول علدددا ال علومدددات   ك دددا رنددد  وسدددنلة للتسدددلنة التددداريو ووسدددنلة  دددقو

وللتجدددارة ولل قاسدددلة وللصددددااة وهدددو ري ددداد وسدددنلة للعثدددح ولددد كى   وادددد  ددددق 

مدددن رطلددد  علدددا  دددثدة ا نتقنددد  نالشدددثدة العندثوتندددة   ةهدددو و دددف دانددد  لتدددمثنق 

ا نتقنددد  علدددا مسدددتع لن    رك رن الدددثعب ادددد يقدددع ةدددم سندددوط و دددثا  ال نهايدددة لهدددا 

ندددذل  يسدددم  اسدددتع ال  ويفدددقط ةنددد  ويعت دددد علنددد  اعت ددداداد  دددث  تددداج   ويشدددعق   و

ناال دددتناق الدددداةا لددد  ركا حددددث مدددا ي ندددع اتصدددال  نهدددذه الشدددثدة   وي ددداول تصدددفنة 

كددددل التًاماتدددد  اثددددل رن ي ددددارس ا نتقندددد    رك يصددددثح  ددددغل  الشدددداغل هددددو كنددددف 

فقدددد اسدددتقملنت  يعدددود مدددقة رسدددقى للددددسول علدددا هدددذه الشدددثدة العندثوتندددة   ونهدددذا ي

ويصددددثح عثددددداد نددددل ورسددددنقاد لننتقندددد    الددددذي ر ددددثح يددددت دا ةددددم كددددل رنشددددطت  

   ر(.6112ال ناتنة   وهذا هو ما نطل  علن  ردمان ا نتقن . ) ررن،ط   

رن ري سددلو  يقددوج ندد  الفددقد هددو سددلو  طثنعددم ركا كددان ةددم حدددود ال عدداينق        

ا كددددان متناسددددثاد مددددع مسددددتوى ن ددددوه الثقاةنددددة واالجت اعنددددة ال تعددددارا علنهددددا ورك

الجسدددد م والعقلددددم   رمددددا ركا تجدددداوز هددددذه ال عدددداينق وكددددان متدددددقراد ندرجددددة نالغددددة 

عندةددددذ ن دددددا علددددا هددددذا السددددلو  رو التصددددقا نالشددددذوك   هدددددذا ا اثددددال علددددا 

ا نتقنددد  ركا اتفددد  مدددع معددداينق السدددوية يددددون رمدددقاد طثنعنددداد ويسددداعد علدددا الن دددو 

رمدددددا ركا تجددددداوز حددددددود السدددددوا    وزاد ةدددددم  ددددددت   النفسدددددم والعقلدددددم لننسدددددان  

وان ددددقا ةددددم نوعنتدددد    ر ددددثح راثددددال الفددددقد علددددا ا نتقندددد  سددددلوكاد م ددددطقناد 

   ب(6112ررن،ط   رو ما نس ن  ردمان ا نتقن  . ) و اكاد وغنق سوي  

 )غندددق السدددلوكم ا دمدددان( رن ا دمدددان هدددو  Griffiths)  ويعتثدددق 

 يدددون رمددا رن وي دددن واآللددة  تفاعددل ا نسددان علددا ينطددوي الددذي الدن ندداةم(

 ي تدوي مدا وعدادة الد ثندوتق(  رلعداب )مثدل متثدادل رو التلفًيدون(  )مثدل سدلثم

 يفددم سددلو  ري رن ري دداد  لندمددان   وككددق م فددًة وتعًيًيددة منددًات علددا

 -كاآلتم: ردماناد  وهم يعتثق انساسنة الستة لندمان نال دونات

)الثقوز( وهذا ي دث عندما يصثح هذا  Salience أن يكون السلوك سمة بارزة .0

السلو  رها اننشطة وركثقها ان ة ةم حناة الفقد ويسنطق علا تفدنقه ومشاعقه 
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حنح االنشغال الثارز والًاةد والت قيفات ال عقةنة وا طقاب السلو  االجت اعم 

 والشعور ناللهفة علا القناج نهذا النشاط. 

ويشنق رلا ال ثقة الذاتنة التم يشعق   Mood Modificationتغيير المزاج:  .6

نها كنتنجة للقناج نهذا السلو  وي دن رؤيتها كإستقاتنجنة لل واجهة لدم يت ا ا 

 اآلثار ال تقتثة علا اةتقادها واد يصاحثها ت  ل رو ال يصاحثها. 

هو الع لنة التم يًداد نها ك نة رو مقدار النشاط رو   Tolerance التحمل : .8

السلو  ال طلوب رنجازه لل صول علا نف  انثق الذى رمدن ت صنل  من اثل 

ن قدار رو ك نة رال ةال قامق اد ي طق تدريجناد لًيادة حجا رو مقدار ال قامقة حتا 

 يشعق ناالنتعاش الذي كان ي صل علن  رساساد من ك نة  غنقة من الق ار. 

مشاعق عدج  : هم Withdrawal Symptoms: األعراض االنسحابية .4

القاحة رو السعادة رو اآلثار الفسنولوجنة التم ي دن رن ت دث عن االنقطاع عن 

 النشاط رو تقلنل  ةجمة ) مثل االرتعاش والدآنة وحدة الطثع رو غنقها(.

: وها تشنق رلا الصقاعات التم تدور ننن ال دمن  Conflict الصراع .2

والصقاعات  Interpersonal conflictوال  نطنن ن  كالصقاع الثننش صا 

والت ارب ننن هذا النشاط وغنقه من اننشطة انسقى )الع ل   ال ناة االجت اعنة   

انمننات   واالهت امات  والدراسة( رو الصقاع الذي يدور داسل الفقد كات  وهو 

 ال تعل  نهذا النشاط.  Interapsychic  Conflictالصقاع الثننفسا 

: وهو ال نل رلا العودة مقة رسقى ننواع اننشطة التم  Relapse: االنتكاس .2

 (6101ال نتو م    )كان يدمنها الفقد وي ارسها. 

 :أسباب إدمان اإلنترنت  

 . ال لل والفقاغ.0

  . الوحدة.6

 . ال شاكل االاتصادية8

  . السقية4

 . القاحة.2

  . الهقوب من الوااع .2

 . ال غقيات الدثنقة حسب منول الفقد.2

 . القل .3

 . الدآنة .0

 (032 -032  0003. االستنا  من الشدل ال ارجم .   )يونغ  01

 :أعراض إدمان اإلنترنت 

. زيادة عدد الساعات رماج ا نتقن  نشدل مطقد وتتجاوز الفتقات التم حددها 0

 الفقد لنفس .

رلا حد . التوتق والقل  الشديدان ةم حال وجود ري عاة  لمتصال نالشثدة اد تصل 6

االكتئاب ركا ما طال  ةتقة االنتعاد عن الدسول  وا حساس نسعادة نالغة وراحة 

 نفسنة عند استع ال .

 . ره ال الواجثات االجت اعنة وانسقية والوظنفنة نسثب استع ال الشثدة.8
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 . التدلا عن ا نتقن  ةم ال ناة النومنة.4

نعب ال شدمت مثل ةقدان  . است قار استع ال ا نتقن  علا القغا من وجود2

 العماات االجت اعنة والتمسق عن الع ل.

. الجلوس من النوج نشدل مفاجئ والقغثة نفتح الثقيد ا لدتقونم رو رؤية ااة ة 2

 (.412  6101ال تصلنن ةم )ال سنجق(.) ال  صم  

 :آثار اإلدمان على اإلنترنت 

  أ. اآلثار الصحية:
 دي من االستع ال ال فقط للفمرة.. ان قار التم تصنب اني0    

 . ر قار تصنب العنن نتنجة لن عاع الذي تثث   ا ات ال اسوب.6

. ر قار تصنب الع ود الفققي والقجلنن نتنجة نوع الجلسة وال دة الًمننة لها 8

 مقانل رجهًة ال اسوب.

 . ر قار تصنب انكننن ل ستع لم مدثقات الصوت.4

  6112ة وما تسثث  من رمقا، مقاةقة. )العثاجم  . ر قار متقاةقة مثل الثدان2

32) 

 ب. اآلثار النفسية:

. الدسول ةم عالا وه م نديل تقدم   ثدة ا نتقن  م ا يسثب  ثاراد نفسنة هاةلة رك 0

 ي تلط الوااع نالوها.

. تقلنل مقدرة الفقد علا سل    صنة نفسنة سوية اادرة علا التفاعل مع ال جت ع 6

 (412  6101ش. ) ال  صم  والوااع ال عا

 جـ. اآلثار االجتماعية:

 . انس اب مل وظ لننسان من التفاعل االجت اعم ن و العًلة.0

 . انثق ةم الهوية الثقاةنة والعادات والقنا مع هذا الغًو ال علوماتم الهاةل.6

 . سسارة ان داا .8

 .  عف القاانة انسقية علا انننا .4

 (6112)حسنن   انسقي.. التفد  والتصدع 2

( التم رجقي  0002واد كشف  دراسة ) ك ثقلم يونغ ورونقت رودجق           

( رنثا متوسط 060( ككق   و)081( مقاهقا منها )  620علا عننة م،لفة من )

سنة واست دج الثاحثان استثنان االعت اد علا ا نتقن  من رعداد  60رع ارها 

لا ا نتقن  غالثنتها من الذكور   وها علا مستوى الثاحثنن  عن رن ال عت دين ع

ال ساسنة والتفاعلنة العاطفنة والنقظة وكشف كاتنة  -عال من االعت اد الذاتم

 (Scherer, 1996, 665( )Breener, 1996, 219من ف ة.)

( رلا ة ن العماة ننن استع ال   Kubey,& et al., 2001وهدة  دراسة )       

ا نتقن  وان فا، اندا  انكادي م لطمب الجامعة   ورو    النتاةب رن 

ان فا، مستوى اندا  انكادي م لطمب الجامعة يقجع رلا ا ةقاط ةم استع ال 

ا نتقن    رك رن االستع ال التقوي م والتقةنهم لننتقن  ندثقة يعوق اندا  

رن الوحدة النفسنة والسهق لوا  متمسق والغناب عن ال  ور ةم انكادي م   و
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القاعة الدراسنة هم نتاةب لمستع ال ال فقط لننتقن .                         ) ررن،ط 

  6112   60 ) 

%( من 01-2رلا رن نسثة )  ( (Kraut et al ,2001)ورو    نتاةب دراسة      

مشدلة ردمان ا نتقن     علا رنها يعانون من مستع لم ا نتقن  ي دن رن يصنفوا

( منها من 811( طالب جامعم )222%( من عننة مدونة من )62 0رن نسثة )

 (02620%( من )2ورن نسثة ) كانوا يعانون من ردمان استع ال  ا نتقن    الذكور

مشتق  علا ا نتقن  كان لديها استع ال اهقي لننتقن    وكان معظ ها من 

واالكتئاب وال نل رلا زيادة  ورن ا دمان مقتثط نًيادة الوحدة  جامعة ال طمب

رو  insomnia ومن عممات  ال قور ن ثقات القل  رو انرق   التوتق لدى الش ن

رو ال جق  panic كذل  الشعور نالفًع mood swings رو تقلب ال ًاج الغ ب

علا استع ال الد ثنوتق عندما يدون ال دمن غنق اادر  Depression االكتئاب رو

  ةن ا رو     (Kraut et al.,2001,18) نا نتقن  رو عندما يتعطل واالتصال

رن ردمان استع ال ا نتقن  كان  ل   ثار سلثنة علا (Murero,2002) دراسة 

والعًلة االجت اعنة   وتدنم الت صنل الدراسم    ان  اص من اثنل : االكتئاب 

ة الذين يًداد استع الها ل نتقنن  نصورة ركثق من غنقها السن ا لدى طلثة الجامع

 (  2   6100.) جاد   

( التم رجقي  ةم ناكستان علا عننة Suhail & Bargeese,2006دراسة )رما      

( طالب جامعم ةقد هدة  الا الدشف عن اآلثار السلثنة وااليجاننة  دمان 611من )

لثاحثان نثنا  مقناس  ثار االنتقنن  ال دون من االنتقنن  علا طلثة الجامعة   وااج ا

  صنة    –سثعة مجاالت هم : ال شدمت السلوكنة   وال شدمت الثنن 

وال شدمت التقنوية   وال شدمت الجسدية   وال شدمت النفسنة   و ثار سو  

استع ال االنتقنن    واآلثار االيجاننة   واد تو ل  الدراسة الا رن االستع ال 

 فقط ل نتقنن  ي،دي الا مشدمت جسدية ونفسنة وتقنوية وسلوكنة سطنقة   ال

 ورن اآلثار السلثنة  دمان االنتقنن  تفوق  ثاره االيجاننة .

( التم رجقي  علا عننة من طمب جامعة  6101وهدة  دراسة  )ال  صم         

ا ن هارات دمش  الا رلقا  ال و  علا ظاهقة ا دمان علا ا نتقن  وعماته

( طالثاد وطالثة 021التوا ل االجت اعم لدى طلثة الجامعة   واد نلغ  عننة الث ح )

( ككور من ت صصات عل نة ورنساننة ورو اع ااتصادية 004( رناث  )82)

م تلفة  واعت دت منهب الث ح الو فم الت لنلم   واستع ل  الثاحثة مقناس ردمان 

( ومقناس العماات االجت اعنة رعداد ) ال اج  0003االنتقن  الذي رعدت  )  يونغ   

(   وتو ل  الدراسة الا وجود عماة ننن ردمان االنتقنن  ومهارات 6113  

التوا ل االجت اعم   ورن الطالثات ا ناث ركثق استع اال ل نتقنن  من الطلثة 

 تغنق الذكور   ورن  ال توجد ةقوق كات داللة احصاةنة ننن عننتم الث ح تثعاد ل

 (404   6101) ال  صم                    الو ع االاتصادي   والت صن .

( 202( التم رجقي  علا عننة م،لفة من )6101وهدة  دراسة ) ال نتو م        

طالثا وطالثة من طمب وطالثات ال دارس الثانوية ةم مدينة القيا، ةم ال  لدة 

 انتشار مدى اناسا ناث   الا  من (862و) الذكور ( من800العقننة السعودية )
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 القيا،   ودراسة مدينة ةم الثانوية ال دارس طمب وطالثات االنتقن  ننن ادمان

   والتعقا علا العماة ننن االكتئاب تقتثط نإدمان االنتقن  رن ي دن التم العوامل

وننن   ا نتقن  ردمان  واد تو ل  الدراسة وجود عماة اوية ننن  االنتقن  وادمان

ساعات  وكثقة عن ال درسة  الغناب الدراسم  وكثقة اندا  مستوى ان فا،

 مستوى القاانة النوج  وان فا، ساعات عدد والة يوج  كل االنتقن  استع ال

 ادمان   ولذل  ةإن  االكتئاب من رعلا وارتثط ردمان االنتقنن  ن ستوى اننوية 

( 224ال قاهقنن   حنح تثنن رن ) حناة علا واجت اعنة نفسنة عوااب ل  االنتقن 

 لا %( 8 2( يشدلون نسثة )26حنن كان ) ةم استع لوا االنتقن  من اثل  مشاركاد 

 %(  8 2االنتقن  ) ادمان انتشار معدل اثل  وكان من االنتقن  استع ال  لها يسث 

 ا نتقن  ردمان   وكان  للنسب العال نة مقارنة النسثة للذكور  وهذه ركثقية مع

 من مدمنم ا نتقن  ةقط ٪( 60كان ) ةقد اندا  الدراسم  درجة نان فا، مقتثطاد 

  %(4 60نـ ) مقارنة ال ا م   الفصل الدراسم ةم ٪( 01من ) ركثق درجات لديها

 التوالم   وعموة علا ال دمننن م دن وغنق االدمان سطق علا ها %( م ن83و )

 لديها كان ٪(  21من ) رال الدراسم ردا ها معدل كان الذين الطمب ةإن كل   علا

من الطمب    غنقها مع مقارنة %(68 42)  االنتقن  ادمان ةم استثار معدل رعلا

 60رك تثنن رن) ال درسة   عن الغناب معدل ارتفاع علا مدمنم االنتقن  ك ا لوحظ

 ٪(  68 نـ ) مقارنة ال ا م  الشهق ةم غناب رياج (2من ) لديها ركثق كان ٪( منها

. ) ال نتو م    التوالم علا وغنق ال دمننن االدمان سطق ها علا م ن ٪( 02 و)

6101  0-01) 

 استع ال رثق ( الا تقصم 6106وهدة  دراسة ) الطقاونة   والفننو           

 االتصال ومهارات واالكتئاب االجت اعم انكادي م والتدنف الت صنل االنتقن  علا

 من الدراسة عننة القصنا نال  لدة العقننة السعودية   رك تدون  جامعة طلثة لدى

 استنار تا واد القصنا   جامعة يست دمون ا نتقن  ةم م ن وطالثة طالثاد  ( 202)

 علا للداللة التقاك م استع ال ال عدل ثا تا ال تنسقة   القصدية نالطقيقة العننة

 ومقناس لمكتئاب  Beck )نن  ) لقاة ة ال عقنة الدراسم   والصورة الت صنل

 االتصال لدى مهارات ومقناس الجامعنة  االجت اعنة للثنئة ال مةا االجت اعم التدنف

من  كل ةم رحصاةنة داللة كات ةقواا هنا  رن رلا النتاةب ر ارت واد الجامعة  طلثة

 نتقن ا  استع ال ساعات لعدد تعًى االجت اعم؛ والتدنف الت صنل انكادي م 

 الذكور  والطلثة ال توسط االستع ال لصالح االجت اعم واالستصاص والنوع

 درجة ةم رحصاةنة داللة كات هنا  ةقواا رن ووجد العل نة  واالستصا ات

 واالستصاص والنوع االجت اعم ا نتقن  استع ال ساعات لعدد تعًى االكتئاب

اندننة . ) الطقاونة   والفننو    واالستصا ات وا ناث  ال قتفع  االستع ال لصالح

6106   638) 

 

 النظريات المفسرة إلدمان اإلنترنت 

 -.االتجاه السلوكي:1
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علدددا عدددد  االتجددداه السدددندوديناما الدددذى يدددقى رن رسدددثاب السدددلو  تد دددن  

ةدددم ال ثدددقات السدددانقة للفدددقد   ةدددإن الن دددوكج السدددلوكم يدددقى رن رسدددثاب السدددلو  

تد ددددن ةددددم الثنئددددة ال النددددة التددددم ت دددددث ةنهددددا ال ثنددددقات وي دددددث ةنهددددا التدددددعنا 

و  والعقددداب السدددتجانات م دددددة لهدددذه ال ثندددقات   ون عندددا  سدددق رن رسدددثاب السدددل

تد ددددن ةددددم ع لنددددة الددددتعلا   ري الع لنددددة التددددم يددددتا نهددددا تغننددددق سددددلو  الفددددقد ةددددا 

اسدددتجانت  للثنئدددة   ووةقددداد لهدددذا الن دددوكج ةدددإن السدددلو  السدددوي وغندددق السدددوي هدددو 

نتنجدددة رن ددداط الدددتعلا. ورن رن ددداط الدددتعلا غندددق التدنفندددة هدددم السدددثب ةدددم المسدددوا  

ةدددم تغنندددق السدددلو   لدددذل   re-learningالنفسدددم   ولدددذل  ادددد يسددداعد رعدددادة الدددتعلا 

يسدددعا العدددمج السدددلوكم رلدددا تغنندددق االسدددتجانات مدددن سدددمل نفددد  رن ددداط الدددتعلا 

 ,Bootzin et al., 1993; Frude) التدددم سددداعدت علدددا حددددوثها رساسددداد.

1998) 

ك دددددا رن هدددددذا االتجددددداه يدددددقى رن الوظددددداةف والسدددددلوكنات الفقديدددددة ت  دددددع  

يدددتا ةنددد  مداةدددمة الشددد ن ريجانددداد  لم دددتقاط ا جقاةدددم الدددذى ادمددد  "سددددنق" والدددذى

رو سددددلثاد رو معااثتدددد  علددددا هددددذا السددددلو    ةعلددددا سددددثنل ال ثددددال نالنسددددثة للشدددد ن 

الددذى يشددعق نال جددل مددن مقانلددة رندداس جدددد وراارندد  ةإندد  يجددد ا نتقندد  ي ثددل لدد  

سثددددقة السددددقور والق ددددا واالرتندددداح دون ال اجددددة للتفاعددددل ال ثا ددددق وجهدددداد لوجدددد  

مددددقور ونقيددددد رلدتقونددددم وه ددددم مسددددتعار وغنددددق  عددددن طقيدددد  اسددددتع ال  كل ددددة

حقنقددددم يددددت دن الفددددقد مددددن اددددول رو ةعددددل مددددا يقيددددده ويسدددد ح لدددد  نا ةصدددداح عددددن 

رغثاتدددد  وحاجاتدددد  وهواياتدددد  و  صددددنت  ال  تفنددددة الدةننددددة   ونددددذل  يتدددددعا هددددذا 

السدددلو  ويتعدددًز نإ دددثاع ال اجدددة لل دددب ولمهت ددداج وللتقدددديق ولمرتنددداح الدددذى ال 

 قنقنددددة.   ومددددن ثددددا ةهددددم سثددددقة معددددًزة ةددددم حددددد كاتهددددا.يت قدددد  ةددددم ال ندددداة ال 
(Duran, 2003) ،  ووةقددداد لمتجددداه السدددلوكم ةدددإن ال  ارسدددة والتددددقار هدددم التدددم

روجددددت ردمدددان ا نتقنددد  وهددددذا ةدددإن ري ةدددقد يصدددثح عق دددة  دمدددان ا نتقنددد  

ةدددم ري ع دددق وةدددم ري واددد  وريددداد كانددد  الطثقدددة االجت اعندددة رو الثقاةندددة للفدددقد.  ) 

 (02  6112 ررن،ط  

 -.االتجاه السيكودينامي:6

وهدددددو يقكدددددً علدددددا سثدددددقات الشددددد ن   وتعت دددددد تلددددد  ال ثدددددقات علدددددا  

انحدددداث التدددم مدددق نهدددا الطفدددل ةدددم مقحلدددة الطفولدددة ورثدددقت ةنددد  وعلدددا سددد ات  

الش صدددنة ونالتدددالم يصدددثح عق دددة  دمدددان ا نتقنددد  رو ني ردمدددان  سدددق  ونجدددد 

السددددلو  الددددذى ي ارسدددد  نا  دددداةة رن هددددذا التفسددددنق يهددددتا نالشدددد ن ونالنشدددداط رو 

 رلا رساس ردمان .

(  رن مجهولندددددددددة التعددددددددداممت ا لدتقونندددددددددة رو Duran,2003ويدددددددددقى )  

التعددداممت غندددق معقوةدددة االسدددا مدددع اآلسدددقين تعدددد عامدددل يثدددقز ردمدددان ا نتقنددد  

ويقدددددج م ددددنط اةتقا ددددم ويغددددقس التهددددقب الددددذاتم مددددن الصددددعونات االنفعالنددددة رو 

نات الش صدددددددنة   وحننئدددددددذ يسدددددددت دج منددددددددانًج ال واادددددددف ال شددددددددلة والصدددددددعو

"الهدددقوب" رو رنددد  ي فدددف روادددات التدددوتق وال دددغوط النفسدددنة ويعدددًز هدددذا السدددلو  

ةددددم ال سددددتقثل   وتو ددددح ال دددداالت ال ديثددددة رن مثددددل هددددذه التعدددداممت ال جهولددددة 
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تسدددددت دج لتشدددددجنع االن دددددقاا والغدددددل وال دددددداع وا جدددددقاج مثدددددل ن دددددو عددددددوان 

قثولددددة اانونندددداد   وهدددددذا نسددددتطنع ةددددم النهايددددة ا نتقندددد  رو ت  نددددل  ددددور غنددددق م

القددددول نددددمن هددددذا االتجدددداه السددددندوديناما يددددقى رن ردمددددان ا نتقندددد  هددددو اسددددتجانة 

هقوننددة مددن ا حثاطددات   وللقغثددة ةددم ال صددول علددا لددذة نديلددة مثا ددقة لت قندد  

ا  دددثاع وري ددداد للقغثدددة ةدددم النسدددنان. وكدددذل  رن ا ةدددقاط ةدددم اسدددتع ال منددددانًج 

و ري دددداد منثددددم وم، ددددق علددددا ردمددددان هددددذا الفددددقد لننتقندددد  .) عددددًب ا ندددددار هدددد

 6110  61  ) 

 

 -.االتجاه االجتماعي الثقافي:3

يدددقى رنصدددار االتجددداه االجت ددداعم الثقددداةم رنددد  ال ي ددددن ةهدددا ري ا دددطقاب  

نفسدددم رال عنددددما ينظدددق رلنددد  ةدددم رطدددار الثنئدددة الثقاةندددة   وادددد ت سددددوا ن قنقدددة رن 

انتشددددددار العديددددددد مددددددن اال ددددددطقانات النفسددددددنة ت تلددددددف وةقدددددداد للع ددددددق وللطثقددددددة 

م للسددددلو  االجت اعندددة وال لفنددددة الثقاةندددة   وعلددددا كلددد  يددددقون رن السدددثب القةنسدددد

المسددددوي لددددن  ن صددددطل ات الددددنف  ا نسدددداننة ولدددددن ن صددددطل ات ال جت ددددع   

ةننظددددقون رلددددا ال دددددمننن وةقدددداد لجنسددددها وعنصددددقها وسددددملتها وع ددددقها وديددددنها 

% ( مدددددددن 31-21ونلددددددددها وحددددددداالتها االاتصدددددددادية   ة دددددددثمد وجدددددددد رن نسدددددددثة )

مدددا يدددذكق  ال سدددتع لنن لننتقنددد  مدددن القجدددال انمقيددددان الثدددنب مدددثمد   وندددادراد 

الثددداحثون كلددد  م دددا يجعدددل النتددداةب مغلوطدددة   وكدددذل  رن معظدددا مددددمنم ا نتقنددد  

 (De Angeles, 2000)من ال تًوجنن وكوى العماات. 

وطثقددداد لهدددذا الن دددوكج ةدددإن ال جت دددع هدددو السدددثب ةدددم السدددلو  المسدددوي    

ة دددا يددددب ةدددم ال جت عدددات الندددوج مدددن ا دددطقانات يجثدددق رةقادهدددا علدددا االنغ ددداس 

لسدددلو  الشدددداك والغقيدددب للتدندددف مددددع معددداينق وعدددادات هددددذا ال جت دددع التددددم ةدددم ا

ت تلدددددف مدددددن مجت دددددع آلسدددددق ومدددددن ثقاةدددددة نسدددددقى   ويدددددقى ر ددددد اب االتجددددداه 

االجت دددداعم  الثقدددداةم رندددد  النددددد مددددن رن نف ددددن وندددددرس ال  ددددنط االجت دددداعم ركا 

رردندددا رن نفهدددا السدددلو  المسدددوي لددددى انةدددقاد   ولدددذل  ركدددًت تفسدددنقاتها علدددا 

ا  انسدددقي والتفاعدددل انسدددقي والتوا دددل وال دددغوط االجت اعندددة والطثقدددات الثنددد

االجت اعنددددة   وهدددددذا ر دددداةوا نعددددداد مه دددداد لفهددددا وعددددمج ري ا ددددطقاب نفسددددم   

ةدددددداآلن يمسددددددذ ا كلننندنددددددون ةددددددم حسددددددثانها الثنددددددا  انسددددددقي وال و ددددددوعات 

 االجت اعنة عند م اولتها ةها وتفسنق اال طقاب النفسم. 

(Bootzin et al., 1993; Comer, 1996, Frude, 1998) 

 . االتجاه الكيميائي الحيوي:4

يقجدددددع رنصدددددار هدددددذا االتجددددداه ردمدددددان ا نتقنددددد  رلدددددا العوامدددددل الوراثندددددة  

والوالديددددة وعدددددج التددددوازن الدن ندددداةم ةددددم ال ددددو والندددداامت العصددددثنة. ) ررندددد،ط   

6112  02) 
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 -. االتجاه المعرفي:5

( رن مدددن يق دددون روادددات كثندددقة رمددداج ا نتقنددد  نددددالد 6114يدددقى ) ةنن دددل       

مدددن ا ددداةها مدددع رسدددقتها   يددددون لدددديها رسدددالنب معقةندددة  ددداملة مدوندددة مدددن تعددددد 

ال هدددداج وال عالجددددة زاةدددددة السددددقعة واةتقدددداد رهددددداا التوجدددد  متوسددددطة رو نعندددددة 

تق كنقطددددة ال دددددى وي ط ددددون رن دددداط حندددداتها   وعددددادة مددددا يسددددت دمون الد ثنددددو

رساسدددنة لددددل رن ددداط توا دددلها مدددع العدددالا  ولدددذا ةدددإن ردمدددان ا نتقنددد  ركثدددق رو رادددل 

مدددن مجدددقد ا دددطقاب اسدددتع ال العقددداانق رحدددادي الثعدددد   وي،كدددد رنصدددار التوجددد  

ال عقةددددم رن السددددلو  المسددددوي هددددو اسددددتجانة للطددددقق التددددم يقددددنا رو يدددددر  نهددددا 

وكج ال عقةدددددم للسدددددلو  ال ثندددددق ولدددددن  ال ثندددددق ال دددددارجم نفسددددد    ةتفسدددددنق الن ددددد

االسددددددتجانة )الن ددددددوكج  –المسددددددوي معقددددددد ركثددددددق مددددددن تفسددددددنق نظقيددددددة ال ثنددددددق 

السدددلوكم(  نن االتجددداه ال عقةدددم يقكدددً علدددا الع لندددات ال عقةندددة   مثدددل االنتثددداه 

والتدددذكق والعدددًو وحدددل ال شددددمت ك ددد،ثقات وم دددددات هامدددة للسدددلو  وكمسدددثاب 

 Beck(   رك يدددقى )Bootzin et al., 1993 م ت لدددة للسدددلو  ال ق دددم ) 

& Ellis,1969 رن اال دددطقانات النفسدددنة ناتجدددة عدددن العديدددد مدددن ال شددددمت )

ال عقةندددددة مثدددددل االةتقا دددددات واالتجاهدددددات غندددددق التدنفندددددة وانةددددددار ال  تلطدددددة 

 (03  6112وال  طقنة والتفدنق غنق ال نطقم) ررن،ط   

 

 -.االتجاه التكاملي :6

الفدددقد لننتقنددد  يددددون نتنجدددة لعددددة يدددقى رنصدددار هدددذا االتجددداه رن ردمدددان  

ننئندددة( تجعدددل لديددد  االسدددتعداد  –اجت اعندددة  –انفعالندددة  –عوامدددل مهنئدددة )  صدددنة 

ال ددددق،(  –االسددددتهداا  –واالسددددتهداا لن ددددانة نهددددذا اال ددددطقاب )االسددددتعداد 

  رك رن هنددددا  سدددد ات   صددددنة معننددددة تجعددددل هددددذا الشدددد ن دون غنددددقه يدددددمن 

ا نتقنددددد    ووةقددددداد لهدددددذا االتجددددداه ةدددددإن الدددددذكور يلجدددددمون السدددددتع ال ا نتقنددددد  

لل صدددول علدددا الشدددعور ندددالقوة وال داندددة والسدددنطقة وال تعدددة   ةن دددا نجدددد ا نددداث 

اات مدددع نفددد  ركثدددق دسدددوالد علدددا مواادددع الشدددات رو الدرد دددة مدددن رجدددل عقدددد  ددددا

الجدددددن  رو مدددددع الجدددددن  اآلسدددددق   دددددثاع ال اجدددددة لل دددددب ولمسدددددق ولل شددددداركة 

 االجت اعنة   و  ثاع ال اجة لل عقةة . 

ك ددددا رن هنددددا  سدددد ات   صددددنة رسددددقى تجعددددل الفددددقد ينًلدددد  ةددددم مصددددندة       

ا نتقنددد  مدددن هدددذه السدددد ات ال جدددل وعددددج القدددددرة علدددا ال واجهدددة واالنطواةنددددة 

يسدددتطنع عقدددد  ددددااات مدددع اآلسدددقين ةدددم العدددالا الدددوااعم  التدددم تجعدددل ا نسدددان ال

ةنهددددقب رلددددا هددددذا العددددالا االةتقا ددددم الددددذى يجعلدددد  يعددددنل ةددددم رر، ال نددددال 

وانحدددمج ال ثالندددة ويعقدددد  ددددااات  مدددع مدددن يقيدددد ومدددع مدددن ال يسدددتطنعون رؤيتددد    

ومدددن ثدددا ي ددددن اعتثدددار تقدددديق الدددذات ال دددن فب والشدددعور ندددالنقن وعددددج الدفايدددة 

لقهددددداب االجت ددددداعم ومفهدددددوج الدددددذات السدددددلثم واالنطواةندددددة هدددددم وال دددددواا وا

 (03  6112م، قات  دمان ا نتقن  . ) ررن،ط   

ويمحدددظ رنصدددار هدددذا االتجددداه رن مدددن لدددديها تددداريو مق دددا سدددان  هدددا انكثدددق       

عق دددة لن دددانة نإدمدددان ا نتقنددد    ةقدددد ر دددارت نتددداةب دراسددداتها رن مدددن ندددنن 
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تدددداريو سددددان  ةددددم ال عاندددداة مددددن القلدددد  واالكتئدددداب مدددددمنم ا نتقندددد  رةددددقاد لهددددا 

ور ددددال ا دمدددان انسدددقى ون ا دددة رن هددد،ال  ادددد ردمندددوا ا نتقنددد  ةدددم الشدددهور 

انولدددا مدددن اسدددتع الها لددد    ة دددمد ع دددن يعدددانم مدددن  دددغوط ةدددم حناتددد  سدددوا  

كاندددد    صددددنة رو رسدددددقية رو مهننددددة ودراسددددنة يددددددون ركثددددق عق ددددة نن يقدددددع 

ره   نن  ددددغوط  تجعلددد  يهدددقب رلدددا هدددذا العددددالا ةقيسدددة لندمدددان نداةدددة ر دددقا

االةتقا دددم الدددذى يت ندددا رن يعدددنل ةنددد  ورن يتثددددل حالددد  رلدددا مدددا يقيدددد   ك دددا رن 

سثدددقات الطفولددددة السددددنئة ورسددددالنب ال عاملددددة ال اطئددددة هددددم ري دددداد مددددن م، ددددقات 

ردمدددددان ا نتقنددددد    ةدددددال وا الًاةدددددد علدددددا االندددددن   رو عقانددددد  ال سدددددت ق ولومددددد  

 ددداول الت دددقر مدددن هدددذه ال دددوانط الوالديدددة ةننًلددد  ةدددم ردمدددان وتونن ددد  يجعلددد  ي

ا نتقنددددد  لددددددا يت دددددقروا رو يشدددددعقون ولدددددو كدددددذناد نهدددددذا الت دددددقر . ) ررنددددد،ط   

6112  00  ) 

 -ثانياً. الدافعية :

يست دج مفهوج الداةعنة لن ارة رلا ما ي ب الفقد علا القناج ننشاط سلوكم ما      

نة. ويفتق، معظا الناس رن السلو  وظنفم  ري وتوجن  هذا النشاط ن و وجهة معن

رن الفقد ي ارس سلوكاد معنناد نسثب ما يتلو هذا السلو  من نتاةب رو عوااب تشثع 

نعب حاجات  رو رغثات   ورن ا كان  هذه ال قنقة  هم ال سل ة التم تد ن ورا  

ع لنات مفهوج الداةعنة  رك يشنق هذا ال فهوج رلا حاالت  عورية داسلنة  ورلا 

ت ب علا السلو  وتوجه  وتثقم علن . وعلا القغا من است الة ممحظة الداةعنة 

علا ن و مثا ق  رال رنها تشدل مفهوماد رساسناد من مفاهنا علا النف  التقنوي  ي دن 

استنتاج  ن محظة سلو  انةقاد  وممحظة الثنئة التم يجقي هذا السلو  ةم سنااها 

الذي تلعث  الداةعنة ةم التعلا واالحتفاظ واندا   حاول عل ا    ونظقاد للدور ال ها 

النف  ت ديد العوامل ال ،ثقة ةنها  ةقس وا الدواةع رلا ةئتنن كثنقتنن  ةئة الدواةع 

وهم دواةع ناج ة عن حاجات ةنًيولوجنة    Biological motivesالثنولوجنة

   وةئة الدواةع االجت اعنة متنوعة  كالجوع والعطل والجن  والقاحة والنوج.. الو

Social motives وهم الدواةع الناج ة عن التفاعل مع الثنئة االجت اعنة كال اجة  

) ال طارنة    .رلا االنت ا  وانمن وا نجاز وتقديق الذات وت قن  الذات.. الو

6108  4) 

وتتثدى ره نة الداةعنة من الوجهة التقنوية من حنح كونها هدةاد تقنوياد ةم كاتها        

ةاستثارة داةعنة الطمب وتوجنهها وتولند اهت امات معننة لديها  تجعلها يقثلون علا 

م ارسة نشاطات معقةنة وعاطفنة وحقكنة سارج نطاق الع ل ال درسم وةم حناتها 

داا التقنوية ال ه ة التم ينشدها ري نظاج تقنوي. ك ا تتثدى ال ستقثلنة  هم من انه

ره نة الداةعنة من الوجهة التعلن ة من حنح كونها وسنلة ي دن استع الها ةم سثنل 

رنجاز رهداا تعلن نة معننة علا ن و ةعال  وكل  من سمل اعتثارها رحد العوامل 

   nd Berliner, 1979)(Gage aال  ددة لقدرة الطالب علا الت صنل وا نجاز

نن الداةعنة علا عماة ن نول الطالب ةتوج  انتثاه  رلا نعب النشاطات دون 

رسقى  وهم علا عماة ن اجات  ةتجعل من نعب ال ثنقات معًزات ت،ثق ةم 

  ومن ال هارات الدالة علا سلوك  وت ث  علا ال ثانقة والع ل نشدل نشط وةعال 
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قدرة علا التقدج نإرادة داسلنة والقدرة علا الت اس  نعد مستوى الداةعنة عند الفقد ال

انتداس  و القدرة علا ردا  مه ات طويلة ال دى نال واعند ال  ددة   والقدرة علا 

 تولند رن اط سلو  جديدة ن نح تدون منتجة والقدرة علا تنفنذ الدمج رلا ةعل .

 (2  6108)ال طارنة   

 - :الدافعية والتحصيل

  اص الذين ي تلدون الدواةع ن ستوى مقتفع ي ثون حّل انلغاز  واقا ة رن ان     

الدتب وال جمت التم تعالب مو وعات معقدة  والقناج ننشاطات تتطلب ادرة علا 

االستمل وحل ال ساةل ال ساننة رو رعداد الثقامب ال اسوننة. ومن ال ها هنا رن 

دون لهذا الداةع عماة متوسطة رن ا مع نعقا رن هذا ال عماة ل  نالذكا   ولدن اد ي

ة م عن رثق    الت صنل انكادي م ةم ال دارس  وال عدل التقاك م ةم الجامعات

هذا الداةع ةم الت صنل ال درسم انكادي م  ةإن ل  عماة اوية نع لنات االتصال 

ال عقةنة الداةعنة كذل  ةإن الناس مقتفعم  ا اناعنة التم يتعق، لها ا نسان 

يق ون معظا روااتها ةم التفدنق نالعالا من حولها وم اولة اكتشاا حلول 

لل شدمت التم تنتشق ةم هذا العالا  ن ما كوي الداةعنة ال عقةنة ال ن ف ة الذين 

 (6114نهذه انمور. ) ع قان    ال يهت ون كثنقاد 

 

 -:نظرية العزو ودافعية التحصيل عند الطلبة

تظهق ال شدلة عندما يعًو الطالب ةشل  ل صاةن وم نًات ثانتة غنق سا عة       

لل ثط  مثل القدرة. ةهذا الطالب اد يثدي سلو  الممثاالة  نن  معتاد علا الفشل  

والممثاالة هم رد ةعل منطقم للفشل ركا     وم ثط  وغنق مدةوع  والنل الفاةدة

اعتقد الطالب رن ال سثثات التم يعًوها نسثاب سارجنة ال ي دن تغننقها  ري رنها 

ثانتة ولنس  ت    ثط  وسنطقت . والطلثة الذين يمحظون ةشلها ويشعقون ن ؛ 

واف  ه،ال  رال حاجة لل ساعدة  وها ن اجة للتشجنع لندركوا كنف ي دن تغننق ال 

رن تمكند العماة والصلة ننن ما نذل  الطلثة من جهود ةم   للشعور نالنجاح ال قنقم

ال ا م والنجاحات ال قتثطة نها ورسثارها نمنها ركا حاولوا جهداد ركثق  ةإن كل  

سن،دي رلا ت صنل رعلا ةم ال ستقثل  رال رن هذا الت صنل سندون وه ناد وغنق 

حقنقة هو تقديا ردلة حقنقنة تثقهن علا رن جهودها  ةعال  نن ما ها ن اجة رلن 

سوا تنتب نجاحاد  يظهق ةن  رنط السثب نالنتنجة  والنتنجة ةم هذه ال الة ت  ع 

 ( 00   6114عمونة   )   . دراكها

 داةعنةالننن  الدراسات انجنثنة والعقننة ة ن العماة واد حاول  نعب   

 الطمب داةعنة وردا ال ننن ارتثاط نع ها عن وجودوالت صنل الدراسم   رك كشف  

 الدراسم والتمسق داةعنةالان فا،  ةم ال دارس الثانوية وننن ال تفوانن

   ةن ا Burgess,1957) ) ودراسة (Uhlinger & Stephans, 1960)كدراسة

وداةعنتها  الجامعة طلثة لدرجات ال عدل التقاك م القنط ننن رسقى دراسات حاول 

 & Weiss)) ودراسة ,McClelland) (1976الت صنل الدراسم   كدراسة ن و 

et a, 1959    داةعنة ن و ال ننن العماة رن دراسات رسقى لا تت دن من رظهار رال

 & Parrish )دراسة  ) مثل الجامعة   طمب الت صنل الدراسم وتقديقات

http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
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Rethlingshafer,  1954 كدراسة رسقى ك ا دل  دراسات  (Atkinson, 

 ن و الت صنل ننن ادمان االنتقنن  وننن الداةعنة  عنفة العماة رن علا (1998

 (2   6106) سالا   و سقون    .الدراسم لدى طمب الجامعة 

دراسة                         و   (0003   حسن)  دراسة كشف  ةقد العقننة الدراسات مستوى وعلا      

 داةعنة ارتثاط ( عدج0002را د    رنو )( ودراسة  0038انعسق و سقون    )

( ودراسة ) ال امد   0001الطواب    )رما دراسة    ا نجاز نالت صنل الدراسم

 متوسط رن ( ةقد تو ل   الا0004( ودراسة                     ) اطامم  0002

متوسط  من رعلا لننجاز الداةعنة العالنة كوي للطلثة الدراسم الت صنل درجات

 .رحصاةندا دال ورن الفقق لننجاز ال ن ف ة الداةعنة كوي الطلثة ت صنل درجات

 (2   6106)سالا   و سقون   

م،كدة    غنق الدراسم الت صنل وننن الداةعنة ننن العماة رن لنا يت ح سث  م ا      

 مقتثط نع ها الت صنل ةم ع لنة تتداسل كثنقة عوامل هنال    وك ا يقى الثاحثون

 رو تعل ها وطقيقة ال تعل ة نال ثقة مقتثط اآلسق وادرت  الذهننة   والثعب نالطالب

 نصفة ومجت ع تعلن نة وم،سسات من رسقة ت نط نالطالب التم الثنئنة نالظقوا

عامة   رو نثعب الظواهق وال شدمت االجت اعنة   كظاهقة ردمان االنتقنن    م ا 

ال الم الذي ي اول التعقا علا العماة ننن ردمان  ي فم ره نة نالغة علا الث ح

 االنتقنن  والداةعنة ن و الت صنل الدراسم لدى طلثة الجامعة .

 

 المبحث الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

 -منهجية البحث : -أوالً:

استع ل  الثاحثة ال نهب الو فم للت ق  من ةق نات ن ثه ا   رك ي ظا ال نهب      

الو فم ن دانة سا ة ةم مجال الث وث التقنوية   ةهو يمةا العديد من ال شدمت 

التقنوية اكثق من غنقه   ةالدراسات التم تعنا نتقننا االتجاهات  رو تسعا للواوا 

ج ع الثنانات الدي غقاةنة عن انةقاد  رو تقمم علا وجهات النظق  رو تهدا رلا 

رلا التعقا علا ظقوا الع ل ووساةل   كلها رمور ي سن معالجتها من سمل 

ال نهب الو فم   وهو كدل مناهب الث ح انسقى يتطلب استنار ردوات الث ح 

ال ناسثة والتمكد من  محنتها  وكذل  ال قص ةم استنار العننة والداة ةم ت لنل 

 (010  0000عدس   منها ناالستنتاجات ال ناسثة . )لثنانات وال قوج ا

 

 -مجتمع البحث : -ثانياً:

  -: مجتمع الطلبة .0

 –الدلنددات العل نددة وا نسدداننة ةددم جامعددة ديددالا يتدددون مجت ددع الث ددح مددن طددمب 

(04وعدددها )   6102 - 6102للعاج الدراسم    -الدراسة الصثاحنة 
 

كلندة   والثدالغ 

( طالثاد وطالثة 03142عددها )
(0)

 (0وك ا مو ح ةم الجدول راا ) 
                                                           

(
0

(  حصل  الثاحثة هذه الثنانات من اسا الدراسات والت طنط وال تانعة ةم رةاسة جامعة ديالا ) االحصا  

 الجامعم ( .
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 ( يبين مجتمع البحث1جدول رقم )

الطالبات  الطلبة الذكور الكلية ت

 اإلناث

 المجموع

 8821 0321 0211 التقننة للعلوج ا نساننة 0

 200 810 816 ا دارة واالاتصاد 6

 0666 240 228 القانون والعلوج السناسنة 8

 002 202 820 العلوج ا سممنة 4

 8442 0320 0222 التقننة انساسنة 2

 0821 332 438 الهندسة 2

 0041 264 202 التقننة للعلوج الصقةة 2

 038 084 40 الفنون الج نلة 3

 0142 246 412 العلوج 0

 618 002 33 الطب الثنطقي 01

 0123 201 423 الًراعة 00

التقنندددة الثدننددددة وعلددددوج  06

 القيا ة

242 042 206 

 400 601 610 الطب 08

 - - - التقننة للثنات ) ال قداد( 04

 03142 01821 2202 ال ج وع

 

 -. عينات البحث :6   

يقصد نعننة الث ح استنار الثاحح لجً  من ال جت ع ان لم للث ح لنقوج        

   6104النعن م   (ندراست  للتعقا علا سصاةن ال جت ع الذي س ث  من  . 

  -  واد جقى استنار عننات الث ح وة  الصنغة اآلتنة : )26ص

( بية األساسيةالتر) استارت الثاحثة نصورة اصدية كلنتم -أ. عينة الكليات:    

لدونه ا ت ثمن ركثق كلنات الجامعة من حنح رعداد الطلثة ةم (  الهندسةو)

 الت صصنن العل م و ا نسانم . 

( طالثاد وطالثة 8442نلغ عدد طمب كلنة التقننة انساسنة ) -ب. عينة الطلبة : 

لهندسة ( راساج عل نة   ةن ا نلغ عدد طمب كلنة ا01توزعوا علا ررنع مقاحل ةم )

( ااساج عل نة   والجدول 3( طالثاد وطالثة توزعوا علا ررنع مقاحل ةم )0821)

 ( يو ح كل  .6راا )
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 ( 6جدول رقم )

يبين توزيع الطلبة في كليتي التربية األساسية و الهندسة حسب األقسام العلمية 

 والمراحل الدراسية
الكلية ت

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى القسم

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

0 

سة
هند

ال
 

 31 11 16 66 43 63 44 31 13 51 33 14 المدني

الحاسبا 6

 ت

11 63 31 9 66 35 6 33 43 3 31 31 

 31 11 16 36 15 13 31 15 15 51 19 31 الميكانيك 8

االتصاال 4

 ت

1 61 36 3 11 65 15 61 43 16 64 41 

االلكترو 2

 ن

15 61 36 3 11 13 13 66 39 9 31 39 

 34 13 61 41 11 66 33 14 63 49 15 34 القدرة 2

الكيمياو 2

 ية

61 61 41 3 16 63 11 66 33 - - - 

 - - - - - - - - - 36 61 11 المواد 3

14 المجموع

4 

11

9 

33

3 

33 13

1 

61

3 

11

3 

11

9 

69

6 

33 13

4 

61

1 

الكلية ت
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى القسم

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

مجم إناث ذكور

 وع

0 

سية
سا

أل
التربية ا

 

11 69 49 عربية

1 

16 16

9 

61

5 

61 63 14 31 31 61 

0

1 
11 53 55 تاريخ 

6 

11

1 

11

1 

61

1 

43 63 11

4 

63 45 36 

0

0 
11 63 45 جغرافية

6 

96 91 19

1 

46 66 11

1 

61 33 55 

0

6 
 53 39 11 56 36 61 31 39 31 39 45 34 علوم

0

8 
 61 5 56 55 14 41 31 13 61 66 61 46 رياضة

0

4 
11 59 51 45 13 63 95 51 45 رياضيات

9 

63 34 61 

0

2 
11 31 46 انكليزي

6 

33 66 99 31 65 11

3 

64 11 11

4 

0

2 
11 44 61 إرشاد

5 

11

1 

11 19

6 

39 46 15 44 36 11

6 

0

2 
 39 35 4 6 - 6 - - - - - - فنية

0

3 
 65 19 6 31 44 63 31 14 16 31 35 35 حاسبات

41 المجموع

6 

45

3 

16

9 

56

1 

56

6 

11

34 

33

1 

45

6 

31

3 

65

6 

41

1 

65

6 

 -ج. عينة التطبيق االستطالعي :  

( طالب وطالثة من طلثة ال قحلة القانعة ةم 611استارت الثاحثة عشواةناد )      

كلنتم الهندسة والتقننة انساسنة نجامعة ديالا   كعننة استطمعنة لتطثن  ال قناس   
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وكل  لدون مج وع طلثة ال قحلة القانعة ةم الدلنتنن ي ثل ركثق رعداد الت صصنن 

 ( يو ح كل  .8ت الجامعة   والجدول راا )( ةم كلناا نسانم –العل م )

 (3جدول رقم )

 يبين عينة التطبيق االستطالعي للمقياس

 ال ج وع رناث ككور رسا الدلنة ت

 011 21 21 الهندسة 0

 011 21 21 التقننة انساسنة 6

 611 011 011 ال ج وع

 

 -إجراءات البحث : -ثالثاً:

 -مقياس إدمان االنترنيت : -

نهداا الث ح   ةقد تثن  الثاحثة مقناس ردمان االنتقنن  الذي رعدت  ) ررند،ط ت قنقاد 

( نعددد رن اامدد  نعق دد  علددا مج وعددة مددن ال ثددقا  ةددم ا ر دداد التقنددوي  6112  

(0وعلا النف   ) مل   راا 
 
%( علدا 011وةم  دو   را  ال ثدقا  حصدل اتفداق ) 

 - ثقرات التالنة :( وكل  لل6استع ال ال قناس ال و ح ةم )مل   راا 

 رن هذا ال قناس رعدَّ للثنئة العقننة وهم نف  ننئة الث ح ال الم . .0

 رعدَّ ال قناس لطلثة الجامعة وهم نف  الفئة التم يتناولها الث ح ال الم . .6

 .6112يعد من ال قاين  ال ديثة رك رعد عاج  .8

 مواةقة ال ثقا  علا  محنت  . .4

 -صالحية فقرات المقياس : -

( مجاالت هم )السدنطقة 2( ةققة توزع  نالتساوي علا )21يتدون ال قناس من )    

رو الثدددقوز   وتغنندددق ال دددًاج   والت  دددل   واالعدددقا، االنسددد اننة   والصدددقاع   

واالنتداس ( وتا  ناغة عثارات هدذه ال جداالت السدتة نطقيقدة التققيدق الدذاتم   وادد 

نقة وسدهلة ومفهومدة وال ت  دل ركثدق حق   معددة ال قنداس رن تددون العثدارات اصد

مددن معنددا ووا دد ة لقارةهددا   وتددا عددق، الصددورة ال ثدةنددة لل قندداس علددا عدددد مددن 

ال  د نن وها رساتذة ةم الص ة النفسنة وعلا النف  نهدا ت ديد العثارات الغام دة 

رو تل  التم ت  ل ركثق مدن معندا   حتدا يدتا تعدديل هدذه العثدارات   لمط ئندان علدا 

جددود تددداسل ةددم مجدداالت ال قندداس   وانت ددا  كددل عثددارة لل جددال ال دداص نهددا   عدددج و

واسددتثعاد ال تشددانهة   وااتددقاح ال  د ددنن لفقددقات جديدددة   واددد رج ددع ال ثددقا  علددا 

%( لقندداس ادمددان االنتقنندد    ويجنددب الفددقد علددا 011 ددمحنة ال قندداس ننسددثة )

  تنطثد  رلدا حدد مدا   ال تنطثد  (    ال قناس ناستنار رحد الثداةل الثمثة )تنطث  ت امداد 

ةإكا رجاب الفقد نتنطث  ت اماد ي صل علا درجتان   وتنطث  رلا حد ما درجة واحددة 

  وال تنطث   فق   مع االعتثار نمن ج نع عثارات ال قنداس تصد ح ةدم اتجداه واحدد 

حنددح ال توجددد عثددارات عدسددنة   ووةقدداد ل فتدداح التصدد نح السددان  ةددإن راصددا درجددة 

( درجدة   وهدم مدا يطلد  061دن رن ي صل علنها الفقد علا ال قناس الدلم هدم )ي 

علن  )سقف االستثار(   ورال درجة ي ددن رن ي صدل علنهدا الفدقد علدا ال قنداس هدم 
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 فق )رر نة ال قناس( وتشنق رلدا رن الفدقد غندق مددمن لننتقند    وتعتثدق الدرجدة 

درجدة(  21ال قتفعدة )ركثدق مدن  (  درجدة ومدن ثدا تعتثدق الدرجدة21ال توسدطة هدم )

درجدة ( ال تشدنق رلدا  21رادل مدن  نتقن    رما الدرجة ال ن ف ة )تشنق رلا ردمان ا

 ردمان ا نتقن . 

 

 -الخصائص السيكومترية للمقياس : -

 -صدق المقياس: -

اام  معدة ال قناس ) ررن،ط ( ناست قاج ال صاةن السندومتقية لل قنداس وةقدا ل دا  

 -يمتم :

 . است قج القوة الت ننًية لل قناس ناستع ال طقيقتنن ه ا  0

 ر. ال ج وعتنن ال تطقةتنن .

 ب. عماة الفققة نالدرجة الدلنة .

تدددا اسدددت قاج الصددددق نطقيقتدددم  ددددق ال  تدددوى   والصددددق  -.  ددددق انداة :6

 الظاهقي .

 -تا است قاج ثثات ال قناس نطقيقتنن ه ا : -. ثثات ال قناس :8

 ة رعادة االستثارر. طقيق

 ب. طقيقة االتساق الداسلم .

 هًا للتطثن  ةم الثنئة العقننة .ونهذا ةقد ر ثح ال قناس جا 

 

   -اجراءات التحقق من صدق وثبات المقياس : -

%( علدا  دمحنة اسدتع ال ال قنداس 011علا القغا مدن مواةقدة ال ثدقا  ننسدثة )   

لقنداج ن سداب  ددق وثثدات مقنداس ردمدان ةم الث دح ال دالم   رال رن الثاحثدة ارتدمت ا

االنتقنندد   وكلدد   ل عقةددة مدددى مم متدد  و ددمحنت   وعلندد  اامدد  الثاحثددة ن سدداب 

 -ال صاةن اآلتنة:

 -:Validityالصدق 

 faceاعت دددت الثاحثددة ةددم اسددت قاج  دددق ال قندداس علددا الصدددق الظدداهقي    

validity   ورن  ،والددذي يشددنق رلددا مدددى ممة ددة االستثددار لل ا ددنة ال ددقاد اناسددها

رة ددل طقيقددة للت قدد  مددن اسددت قاج الصدددق الظدداهقي تت ثددل ةددم عددق، ةقددقات 

 ,Allen & Yen ال قندداس علددا مج وعددة مددن ال ثددقا  مددن كوي االستصدداص )

1979, p.92 حثدة ( واد ت ق  الصدق الظاهقي ةم ال قناس ال الم عنددما اامد  الثا

(   0نعق، ال قناس علا مج وعة من ال ثقا  ةم التقننة وعلا النف   ) مل د  رادا

%( علددا  ددمحنت  ورمداننددة اسددتع ال  لقندداس 011وةددم  ددو   راةهددا تددا االتفدداق )

 ردمان االنتقنن  لدى عننة الث ح .

 -:Reliabilityالثبات  

   -اام  الثاحثة ن ساب الثثات نطقيقتنن:   

 Test – Retest Method. طريقة إعادة االختبار:    1
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مدن رجدل اسدت قاج ثثدات ال قنداس نطقيقدة رعدادة االستثدار  اامد  الثاحثدة نتطثنقدد      

( طالثاد  وتا رعادة تطثنق  علا نفد  العنندة نعدد 21علا عننة من الطمب مدونة من )

مددقور رسددثوعنن مددن التطثندد  انول لل قندداس   نعددد كلدد  تددا حسدداب )معامددل ارتثدداط 

نقددنن انول والثدانم  وادد نلدغ معامدل الثثددات ننقسدون( ندنن درجدات الطدمب ةدم التطث

( وتعد هذه النتنجدة م، دقاد جندداد علدا اسدتققار رجاندات الطدمب 33 1نهذه الطقيقة )

علا ال قناس ال الم عثق الًمن   رك رن معامل االرتثداط ندنن التطثنقدنن ركا كدان ركثدق 

 (23  0032%( يعد م، قاد جنداد علا الثثات. )عنسوي  21من )

 Cronbach Alpha Methodكرو نباخ:   -ريقة الفا. ط6

كقو نثاخ علا حساب االرتثاطات ننن درجات عننة الثثدات  -تقوج ةدقة معادلة الفا    

علا ج نع ةققات ال قناس  ري رنها تقسا ال قناس رلا عددد مدن انجدًا  يسداوي عددد 

وسدط معداممت ةققات   ويشددل متوسدط معداممت االرتثداط الداسلندة رة دل تقدديق ل ت

الثثات النصدفنة علدا عددد كثندق مدن مدقات التقسدنا لل قنداس   ويسدتع ل هدذا ال عامدل 

  0038عندما تدون نداةل ا جانة عن ةققات ال قناس ركثق من نديلنن )عثد القح ن  

( وهدو معامدل ثثدات 32 1( واد نلغ معامل ثثات ال قناس ال الم نهدذه الطقيقدة )061

 الفققات وتجانسها. جند وم، ق علا اتساق 

 

 المبحث الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها مناقشتها

يتا عق، النتاةب التم تو ل رلنها الث ح ال الم وتفسنقها ومنااشتها علا وة      

 -رهداا الث ح وةق نات  و والد الا التو نات وال قتقحات وعلا الن و التالم :

) توجد عالقة بين ادمان االنترنيت وبين تدني دافعية طلبة  -الفرضية األولى : -

 الجامعة نحو التحصيل الدراسي ( 

لغق، استثار   ة هذه الفق نة   استع ل  الثاحح ال قنثدة االحصداةنة للعلدوج      

 ( للتعددقا علددا العماددة ندنن ادمددان االنتقنندد  وتدددنم الداةعنددة SPSSاالجت اعندة   ) 

( وهدم عمادة موجثدة 262 1ن و الت صنل الدراسم لعننة الث ح   رك نلغ  ان تها  )

( اكثق من القن دة 262 1وكات داللة احصاةنة   نن ان ة معامل االرتثاط ال  سونة )

( وهددم دالددة 12 1( عنددد مسددتوى داللددة )000(  وندرجددة حقيددة )686 1الجدولنددة )

انولدا   م دا يشدنق رلدا وجدود عمادة ندنن رحصاةنا   وهذا يثثد  لندا  د ة الفق دنة 

ردمان االنتقنن  وتدنم داةعنة طلثة الجامعة ن دو الت صدنل الدراسدم   والجددول رادا 

 ( يو ح كل 4)

 (4جدول رقم ) 

 يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون لعينة البحث على مقياس ادمان االنترنيت

ال تغن

 ر
N 

القن ة 

 ال  سونة

القن ة 

 الجدولنة

درجة 

 ال قية

نسثة 

 الداللة

نسثة 

 ال طم

ا دما

 ن
611 1 832 030 260 000 1 12 1 111 
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( نوجود عماة ننن   Kubey,& et al., 2001)تتف  هذه النتنجة مع دراسة      

استع ال ا نتقن  وان فا، اندا  انكادي م لطمب الجامعة   رك رو    النتاةب 

رن ان فا، مستوى اندا  انكادي م لطمب الجامعة يقجع رلا ا ةقاط ةم استع ال 

ا نتقن  حنح رن االستع ال التقوي م والتقةنهم لننتقن  ندثقة يعوق اندا  

الوحدة النفسنة والسهق لوا  متمسق والغناب عن ال  ور ةم انكادي م   ورن 

القاعة الدراسنة هم نتاةب لمستع ال ال فقط لننتقن    ك ا تتف  هذه النتنجة مع ما 

( من رن االستع ال Suhail & Bargeese,2006دراسة )تو ل  رلن  دراسة 

كنة سطنقة   ال فقط ل نتقنن  ي،دي الا مشدمت جسدية ونفسنة وتقنوية وسلو

ورن اآلثار السلثنة  دمان االنتقنن  تفوق  ثاره االيجاننة   السن ا لدى طلثة الجامعة 

الذين تتدنا نسثة داةعنتها ن و الت صنل الدراسم نسثب االستع ال ال فقط 

ل نتقنن  وما ي،دي رلن  من رعقا، سطنقة . وتتف  هذه النتنجة ري ا مع ما 

كشف  عن وجود عماة اوية ننن ( التم 6101تو م   دراسة ) ال نتو ل  رلن  

عن ال درسة  الغناب الدراسم  وكثقة اندا  مستوى ا نتقن  وننن ان فا، ردمان

 لدى طلثة ال دارس الثانوية ةم مدينة القيا، نالسعودية .

 (Uhlinger & Stephans, 1960)ك ا تتف  هذه النتنجة مع دراسة كل من        

داةعنة ال ننن ررتثاط التم كشف  عن وجودBurgess,1957)  ) ودراسة ننقك 

 والتمسق داةعنةالان فا،  ال تفوانن ةم ال دارس الثانوية وننن الطمب وردا 

 ةنها عوامل تتداسل الدراسم الت صنل    وننن الداةعنة ننن العماة رن   رك الدراسم

 نال ثقة مقتثط اآلسق بوادرت  الذهننة   والثع نالطالب مقتثط نع ها كثنقة  

 وم،سسات ت نط نالطالب من رسقة التم الثنئنة نالظقوا رو تعل ها وطقيقة ال تعل ة

عامة   رو نثعب الظواهق وال شدمت االجت اعنة   كظاهقة  نصفة ومجت ع تعلن نة

ردمان االنتقنن    م ا ي فم ره نة نالغة علا الث ح ال الم الذي ي اول التعقا 

ننن ردمان االنتقنن  والداةعنة ن و الت صنل الدراسم لدى طلثة  علا العماة

 الجامعة.

 ,Atkinson)رتدنسون كدراسة رسقى ةن ا ال تتف  هذه النتنجة مع دراسات     

ن و  ننن ادمان االنتقنن  وننن الداةعنة  عنفة العماة رن التم تو ل  الا  (1998

 .الدراسم لدى طمب الجامعة  الت صنل

 

) ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين متوسط درجات  -فرضية الثانية :ال -

 لطالبات االناث على مقياس إدمان االنترنيت(4الطلبة الذكور وبين متوسط درجات ا

والستثار   ة هذه الفق نة ةقد استع ل  الثاحثة ال قنثة االحصاةنة للعلوج        

رناث (    –( الست قاج الوسط ال سانم لعننتم الث ح )ككور  SPSSاالجت اعنة ) 

ورظهقت النتاةب رن الوسط ال سانم لعننة الذكور علا مقناس ردمان االنتقنن  نلغ  

(   ننن ا كان الوسط ال سانم لعننة ا ناث 340 4(  ونان قاا معناري )141 20)

  وعند استع ال ( 114 1( ننسثة سطم )314 2( و ان قاا معناري )321 23)

االستثار التاةم لعننتنن مستقلتنن ل عقةة داللة الفقوق للعننتنن   وجدت الثاحثة رن 

( وهم دالة  12 1( عند مستوى داللة )320 6القن ة التاةنة ال  سونة نلغ  )
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احصاةنا   وعلن  ةإننا نقةب الفق نة الصفقية   ونقثل الفق نة الثديلة   م ا يشنق 

كات داللة رحصاةنة ننن متوسط درجات العننتنن ولصالح عننة  رلا وجود ةقوق

 ( يو ح كل  .2الذكور   والجدول راا )

 ( 5جدول رقم )

 يبين القيمة التائية لعينتي الذكور واإلناث على مقياس إدمان االنترنيت

 N الجن 
الوسط 

 ال سانم

االن قاا 

 ال عناري

ال طم 

 ال عناري

ان ة   

(T) 

نسثة 

 ال طم
 الداللة

ردمان 

 االنتقن 

  432 1 340 4 141 20 011 الذكور 

6 320 
 معنوي 10114

 231 1 314 2 23,321 011 االناث 

 

دراسة يت ح من سمل الجدول رعمه   رن هذه النتاةب تتف  مع ما تو ل  رلن        

( التم تو ل  الا رن ال عت دين علا 0002ك ثقلم يونغ ورونقت رودجق   )

ال ساسنة  -ا نتقن  غالثنتها من الذكور   وها علا مستوى عال من االعت اد الذاتم

 ,Scherer, 1996والتفاعلنة العاطفنة والنقظة وكشف كاتنة من ف ة.)

665( )Breener, 1996, 219) 

-2من رن نسثة )  ( (Kraut et al ,2001)دراسةك ا تتف  هذه النتنجة مع      

مشدلة ردمان  %( من مستع لم ا نتقن  ي دن رن يصنفوا علا رنها يعانون من01

( 811( طالب جامعم )222%( من عننة مدونة من )62 0ا نتقن    ورن نسثة )

ورن ا دمان مقتثط نًيادة  كانوا يعانون من ردمان ا نتقن    منها من الذكور

ومن عممات  ال قور    يادة التوتق لدى الش نواالكتئاب وال نل رلا ز الوحدة

رو ال جق  كذل  الشعور نالفًع رو تقلب ال ًاج رو الغ ب ن ثقات القل  رو انرق

 عندما يدون ال دمن غنق اادر علا استع ال الد ثنوتق واالتصال االكتئاب رو

معة ن و   وكلها عوامل ت،دي الا تدنم داةعنة طلثة الجا نا نتقن  رو عندما يتعطل

الت صنل الدراسم نسثب ما تشدل  هذه انعقا، من ا طقانات نفسنة لدى الفقد 

  وتجعل من  انس اننا وغنق اادر علا ردا  واجثات  الدراسنة. 

( التم ننن  وجود  6101وتتف  هذه النتنجة ري ا مع دراسة ) ال نتو م        

درجات الطالثات االناث علا ةقوق كات داللة احصاةنة ننن درجات الطلثة الذكور و

( طالثا وطالثة من طمب 202مقناس ادمان االنتقنن  لعننة الث ح ال ،لفة من )

وطالثات ال دارس الثانوية ةم مدينة القيا، ةم ال  لدة العقننة السعودية   لصالح 

 ركثقية مع %(8 2االنتقن  )  ادمان انتشار معدل الطلثة الذكور   حنح كان

 للنسب العال نة . مقارنة النسثة للذكور  وهذه

 

ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين متوسط درجات طلبة )  -الفرضية الثالثة : -

التخصصات العلمية ومتوسط درجات طلبة التخصصات االنسانية على مقياس 

 أدمان االنترنيت ( 

والستثار   ة هذه الفق نة ةقد استع ل  الثاحثة ال قنثة االحصاةنة للعلوج        

رنسانم (  –( الست قاج الوسط ال سانم لعننتم الث ح )عل م  SPSSاالجت اعنة ) 
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  ورظهقت النتاةب رن الوسط ال سانم لعننة الت صن العل م علا مقناس ردمان 

(   ننن ا كان الوسط 308 4اري )(  ونان قاا معن021 21االنتقنن  نلغ )

( ننسثة 202 2( و ان قاا معناري )081 23ال سانم لعننة الت صن ا نسانم )

(   وعند استع ال االستثار التاةم لعننتنن مستقلتنن ل عقةة داللة 113 1سطم )

( عند 222 6الفقوق للعننتنن   وجدت الثاحثة رن القن ة التاةنة ال  سونة نلغ  )

( وهم دالة احصاةنا   وعلن  ةإننا نقةب الفق نة الصفقية    12 1لة )مستوى دال

ونقثل الفق نة الثديلة   م ا يشنق رلا وجود ةقوق كات داللة رحصاةنة ننن متوسط 

 ( يو ح كل  .2درجات العننتنن ولصالح الت صن االنسانم   والجدول راا )

 ( 3جدول رقم )

 االنساني على مقياس إدمان االنترنيتيبين القيمة التائية للتخصص العلمي و

 N الت صن
الوسط 

 ال سانم

االن قاا 

 ال عناري

ال طم 

 ال عناري

ان ة   

(T) 

نسثة 

 ال طم
 الداللة

ردمان 

 االنتقنن 

 430 1 308 4 021 21 011 رنسانم
 معنوي 10113 222 6

 231 1 202 2 081 23 011 عل م

        

( التم تو ل   6101ويمحظ رن هذه النتنجة ال تتف  مع دراسة  )ال  صم        

الا عدج وجود ةقوق كات داللة احصاةنة ننن عننتم الث ح تثعاد ل تغنق الت صن 

( ةن ا لا تتطقق ري من الدراسات انسقى ال شار رلنها ةم االطار انسانم –عل م )

م دراستها علا جوانب متعددة   النظقي الا متغنق الت صن   حنح ركًت ة

 كاآلثار النفسنة  دمان االنتقنن    وعمات  نالداةعنة   والتواة  النفسم .... الو .

 

 -االستنتاجات :

 -تو ل الث ح ال الم الا النتاةب اآلتنة :     

. توجد عماة ننن ردمان ا نتقن  وننن تدنم الداةعنة ن و الت صنل الدراسم لدى 0

 الجامعة.طلثة 

. توجد ةقوق كات داللة احصاةنة ةم ردمان ا نتقن  لدى عننة الث ح تثعاد ل تغنق 6

 الجن  لصالح الطلثة الذكور.

. توجد ةقوق كات داللة احصاةنة ةم ردمان ا نتقن  لدى العننة تثعاد ل تغنق 8

 الت صن لصالح طلثة الت صن االنسانم .

 

 -التوصيات :

لتم تو ل  رلنها الدراسة ومنااشتها   تو م الثاحثة ن ا نعد عق، النتاةب ا    

  -يمتم:

  قورة تق ند استع ال  ثدة ا نتقن  نهدا ت قن  رغقا، م ددة ووا  ة.  .0
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 قورة وجود دور للقاانة انسقية وتوجن  انننا  ن و االستع ال انمثل لشثدة   .6

 ا نتقن .

التمكند علا ره نة دور انسقة وال جت ع والجامعات ةم تن نة الوازع الدينم   .8

والسلو  انسمام ةم نفوس الشثاب من سمل ال وار وال نااشة الهادةة التم تع ل 

علا استغمل رواات الفقاغ نصورة مث قة نهدا تفقيغ الش نات االنفعالنة والتوتق 

ن تقكها ةقيسة  دمان االنتقنن  وما يجق ال وجود ةم نفوس ه،ال  لشثاب ندال م

 رلن  من مشدمت سطنقة .

 قورة رر اد الشثاب وسا ة مدمنــم ا نتقن  وتوجنهها حول كنفنـة   .4

استثدال تصفح ا نتقن  نالت قينات القيا نة وغنقها من الهوايات واننشطة 

  صن ال تنوعة لمعتدال ةم استع ال االنتقن  وحثها علا ا ا  الوا  ال

 لننتقن  مع انسقة  وان داا  . 

 

 -المقترحات :

 -ةم  و  النتاةب التم تو ل رلنها الث ح تقتقح الثاحثة ما يمتم :      

رجقا  دراسات تتناول موا نع رسقى حول ظاهقة ردمان االنتقنن  مثل  .0

) غوط ال ناة لدى الشثاب وعماتها نإدمان ا نتقن    الذكا  الوجدانم وعمات  

 نس ات الش صنة وردمان ا نتقن  ( . 

رجقا  دراسات تتناول م اطق ردمان االنتقنن  و ثار السلثنة علا طلثة  .6

 رناث ( . –) ككور     الدراسة االعدادية  

دراسة مدى وعم الطلثة ل  اطق ردمان االنتقنن  النفسنة والجسدية وعماتها  .8

 نتقديق الذات.

ةتح دورات رر ادية للشثاب ال دمننن علا االنتقنن  ةم مقاكً االر اد  .4

ال ت صصة نهدا توعنتها ناآلثار السلثنة ل نتقنن    ور قاكها ةم رنشطة ريا نة 

 تنوعة تعود نالنفع علا ال جت ع .وتقوي نة م

 

 المصادر

 القرآن الكريم 

 -أوالً . الكتب العربية :

ادمان االنتقن  وعمات  ندل من رنعاد ( : 6112ررن،ط   نشقى اس اعنل )  .0
  مجلة كلنة التقننة   جامعة  الش صنة واال طقانات النفسنة لدى ال قاهقنن

 (   كانون الثانم   مصق .22الًاازي    العدد )

 نعب انسالنب ال عقةنة لدى مدمنم( :  6111) جاد   م  د عثد ال طلب  .6

جامعة ،  التقننة النوعنة دراسة تفاعلنة علا عننة من طمب كلنة : ا نتقن 

 طنطا   مصق .

مفهوج ال واطنة لدى طلثة   (   6101)الجثوري   ظاهق م سن هانم   .8
جامعة نانل   كلنة التقننة  مجلة   الجامعة : دراسة منداننة لطلثة جامعة نانل

 ( .  0  العدد ) 03للعلوج ا نساننة   ال جلد 
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ادمان االنتقن  عند الشثاب وعمات  ن هارات ( : 6101ال  صم   ُروال )  .4
   نة من طمب جامعة دمش التوا ل االجت اعم "دراسة منداننة علا عن

ن ح مقدج ةم م،ت ق ال لتقا الطمنم االنداعم الثانم عشق   جامعة اسنوط   

 مصق.

 ال دارس طمب ننن االنتقن  ردمان( : 6101) نا ق ال نتو م   مشهور  .2

   ناالكتئاب وعمات  وم ددات   انتشاره  القيا، : مدى مدينة ةم الثانوية

الص نة    للت صصات السعودية رسالة ماجستنق غنق منشورة   الهنئة

 ال  لدة العقننة السعودية. 

( : عماة داةعنة االنجاز  6106سالا   هثة إل م  د ال سن   و سقون )   .2

ن و ع ال ثط ومستوى الط وح والت صنل الدراسم لدى طمب م،سسات 

(   جامعة 4  العدد ) العقننة لتطويق التفوقال جلة التعلنا العالم نالسودان   

 ال قطوج   السودان .

  مجلة ات اد الجامعات العقننة للتقننة وعلا النف ( 6112الش اس  عنسا )  .2

 جامعة دمش   كلنة التقننة   ال جلد القانع  العدد انول.

 االنتقن  ( : استع ال6106سلن ان)  ل نا    والفننو   سالا نايف   الطقاونة  .3

 واالكتئاب ومهارات االجت اعم والتدنف انكادي م نالت صنل وعمات 

 للدراسات ا سممنة الجامعة مجلةالقصنا    جامعة طلثة لدى االتصال

كانون الثانم   القصنا    انول  العدد   العشقين ال جلد  التقنوية والنفسنة

 ال  لدة العقننة السعودية .

  دار مجدالوي 0  ط ا دمان وا نتقن ( 6112العثاجم  ع ق موة  نشنق )  .0

 للنشق والتوزيع  ع ان   االردن .

  مقال علا الشثدة الدولنة  ردمان ا نتقن ( : 6112عثد ال  سن  حسنن )  .01

 .http: //www  -لل علومات    ) االنتقن  ( علا ال واع االلدتقونم :

Doroob. Com/ ?p= 9574    61/2/6112 سق ت ديح. 

  دار الفقاان 8  ط رساسنات الث ح التقنوي( : 0000عدس   عثدالقح ن )  .00

   ع ان   انردن .

ردمددددان ا نتقنددد  وعماتدددد  ندددثعب رنعدددداد (: 6110عدددًب   حسدددداج الددددين )  .06
الصدددد ة النفسددددنة لدددددى طددددمب ال قحلددددة الثانويددددة )الوجدددد  اآلسددددق لثددددورة 

 كار    62   64السددددنوي للطفددددل والثنئددددة     ال دددد،ت ق العل ددددم اننفومنددددديا(

 القاهقة   مصق.

  ت قيق م  د  العاجالنف  الداةعنة : علا ( : 6114عمونة   فن  )   .08

 .القي اوي  دار ال سنقة للنشق والتوزيع  عّ ان   االردن 

  مقال منشور  الداةعنة: تعقيفها  رسثاب استثارتها( : 6114) ع قان  م  د  .04

 :علا االنتقنن   علا ال واع

http://www.almualem.net/maga/dafia.html   

 وعلا التقننة ةم العل م الث ح مناهب :) 0031 )   القح ن العنسوي   عثد  .02

 .  ال عارا   ا سدندرية   مصق   منشمةالنف 

http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%E4%DD%D3.html
http://www.almualem.net/maga/dafia.html
http://www.almualem.net/maga/dafia.html
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القناس والتجقيب ةم علا النف  (: 0032  عثد القح ن م  د)  -----  .02
   دار ال عقةة الجامعنة  ا سدندرية.والتقننة

 انكادي م وال ستوي ال ثط ومواع رثق الجن  ( : 0004)  ةاطامم  نايف  .02

 (60  العدد ) دراسات مجلة العامة   التوجنهنة طلثة لدي ا نجاز داةع علا

  ع ان   انردن.

  دار سندولوجنة التعلا الصفم( : 6111  نايفة   واطامم   يوسف ) -----  .03

 .الشقوق للنشق والتوزيع  عّ ان   االردن

رةع مستوى الداةعنة للطلثة ن و الدراسة : ( : 6108ال طارنة   موسا )   .00
ن ثنة مقدمة الا الدلنة العل نة االسممنة   ع ان      وراةردوات ورسالنب 

 االردن .

القناس النفسم ةم التقننة وعلا ( : 6104النعن م   مهند م  د عثد الستار )  .61
   ال طثعة ال قكًية ةم جامعة ديالا   العقاق . النف 

  تقج ة هانم رح د ثلجم     ا دمان علا ا نتقن ( 0003يونغ  كن ثقلم )  .60

 انةدار الدولنة  ع ان. نن 

 

 -ثانياً . الكتب االجنبية :

Bootzin, R.; Acocella; J. and Alloy, L. (1993): Abnormal 

Psychology, Current Perspectives, McGraw-Hill, Inc. 

New York.  

1.  

Breener, V(1996) Aninitialreport on the line assessment 

of internet addiction, the first 30 days of the internet 

usage survey. 

2.  

DeAngles, T. (2000): Is internet addiction real? More 

research is being conducted to explore the way people 

use and misuse the internet. http://www. apa.org/ 

monitor/ aproo/ addiction. htm/ 

3.  

Duran, M (2003): Internet addiction disorder. 

http://allpsych. Com/journal/internet addiction.html. 

4.  

Egger O. & Rauterberg M.(1996) : Internet behavior and 

addiction . Zurich : Swiss, Federal institute of 

technology. Available at : 

WWW.ifap.bepr.ethz.ch/gger/ibq/res.html 

5.  

Frey R.J. (1999) : Addiction. Gal Encyclopedia of 

Medicine, Gale Research. Available at : 

WWW.findarticles.com 

6.  

Hardy, M. (2004): Life beyond the Screen: Embodiment 

and identity through the internet, the sociological 

7.  

http://www.ifap.bepr.ethz.ch/gger/ibq/res.html
http://www.findarticles.com/


  6102لسنة  االولكانون والستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

  

-926- 
 

revieus, Vol. 50, No. 4, PP. 570-585. 

Kandell J.J (1998) : Internet addiction on campus : the 

vulnerability of college students. Cyber Psychology and 

Behavior, vol.(1), No. (1), 11-17. 

8.  

Kraut, R.; Patterson, J.; Lundmark, V; and Scherlis, W 

(1998): Internet Paradox: Asocial technology that reduces 

social involvement and psychological well-being, 

American Psychology, Vol. 539, PP. 1017-1031.  

9.  

Kubey, R.; lavin, M; and Barrows, J. (2001): Internet use 

and collegiate academic performance decrements: Early 

findings. J. of communication, Vol. 51, No. 2, PP. 366-

382.  

10.  

Orzack M.H. (1998) : Computer addiction : what is it ? . 

Psychiatric times, XV8: Available : 

WWW.mhsource.com/pt/p980852.htm/ 

11.  

Petri, H; and Govern, J (2004). Motivation: Theory, 

Research and Applications. Thomson – Wadsworth, 

Australia. 

12.  

Schererk, inpress (1996) College life on line Healthy and 

unhealthy internet use, The journal of college student 

Development. 

13.  

Shapira, N.A; Gold Smith, TD; and Keck, P.E (1998: 

Psychiatric evaluation of individuals with problematic 

use of the internet, NR 157, Presented at the 151st 

Annual Meeting of the American Psychiatric 

Association, Toronto, June, 1.  

14.  

Uhlinger.C.A.& Stephen ,M.W.(1960).Relation of 

achievement motivation toAcademic achievement in 

students of superior abilities. Journal of 

EducationalPsy.51,26- 259. 

15.  

Young, K. & Rogers, (1998): Internet addiction the 

emergence of anew disorder. Cyber psychology & 

behavior, Vol. 1, No. 3, PP. 237-244. 

16.  

Young, K.S (1996): Internet addiction: the emergence of 

anew disorders. Poster presented at the 104th Annual 

meeting of the American psychological Association, 

Toronto, Canada, August, 1996. 

17.  

http://www.mhsource.com/pt/p980852.htm/


  6102لسنة  االولكانون والستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

  

-927- 
 

 

 (1الملحق رقم )

 السادة الخبراء

 األسم
اللقب 

 العلمي
 مكان العمل التخصص

رستاك   الح مهدي  الح

 دكتور

رر اد 

 نفسم

كلنة التقننة  –جامعة ديالا 

 انساسنة

رستاك  لنح كقيا ح د

 دكتور

رر اد 

 نفسم

كلنة التقننة  –جامعة ديالا 

 انساسنة

رستاك  سالا نوري  ادق

 دكتور

رر اد 

 نفسم

كلنة التقننة  –جامعة ديالا 

 للعلوج ا نساننة

رستاك  عدنان م  ود عثاس

 دكتور

رر اد 

 نفسم

التقننة كلنة  –جامعة ديالا 

 للعلوج ا نساننة

رستاك  نشقى عناد مثار 

 دكتور

كلنة التقننة  –جامعة ديالا  علا نف 

 انساسنة

 

 

 (6الملحق رقم )

 ( 6113مقياس إدمان االنترنيت ) أرنؤط ، 

 

 تعليمات المقياس : 

االنتقن  هو لغة العصق وس ت  ال  نًة . ونظقاد ل ا يت نً ن  من حقية ودي ققاطنة 

ةم ال علومات وادرت  الهاةلة علا ت طم ال دود الجغقاةنة والسناسنة واالجت اعنة 

والثقاةنة   وما يت  ن  كذل  من موااع للعب والتقةن  والتسلنة وال سانقات والث ح 

 ثل علا استع ال  نشدل مفقط . العل م . يجعلنا ج نعاد نق

ورلن  مج وع  من انسئلة وال طلوب من  رن تجنب عنها حتا تساعدنا علا معقةة 

 مدي استع ال  لننتقن  وره نت  ةم حنات  . وةن ا يلم هذه انسئلة . 

 ) االسا ) حسب القغثة ( : .................... السن : ..................) عاج 

  (  رنثا )    ( الجن  : ككق   ( 

 ............................... : ال ستوى التعلن م 

  )    ( ال               )   (  هل لدي  ك ثنوتق ةم ال نًل ؟   نعا 

  )    ( ال               )   (  هل رن  مشتق  ةم االنتقن  ؟   نعا 

 ....................... ساعة كا ساعة تق نها رماج االنتقن  ؟  ............. 

  ومتا نقول رن هذا الش ن يسم  استع ال االنتقن  ؟

............................... 
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  ما هم رها ال وااع نالنسثة ل  علا  ثدة االنتقن  ؟

.................................. 

 ................................................ ل اكا نست دج االنتقن  ؟............... 

  ما روج  االستفادة من االنتقن  ؟

...................................................... 

  ما عدد ساعات استع ال  لمنتقن  ؟ 

غنق  –رال من ساعة ةم النوج –من ساعة رلا ساعتنن   –) ركثق من ساعتنن           

 كل ( 

 

ئلة رجب عنها ن ا يناسث  من االستنارات وةن ا يلم مج وعة رسقى من انس      

)  ح ( رسفل هذا االستنار . رجب ندل حقية وتمكد  الثمثة ال  ددة   و ع عممة

رن ننانات  لن يطلع علنها رحد سوى الثاحثة ونغقا، الث ح العل م ةقط   و ل  

 جًيل الشدق .

 

 العثـــــــــــــــــارة ت
 تنطبق

 تماما

تنطبق على 

 ماالى حد 

ال تنطبق 

على 

 إطالقاً 

راوج نفتح االنتقن  نعد رن رستنقظ من النوج  1

 مثا قة.
   

ركثق من مقة ن   ل دة رال من ررنع ساعات  6

 نسثب استع ال االنتقن .
   

است دج االنتقن  لوا  طويل ركثق م ا كن   3

 رنوي .
   

    ر عق ناالكتئاب عندما ال رست دج االنتقن .  4

رستطنع التقكنً ةا دراستم  نسثب ال  5

 انشغالم ناالنتقن .
   

رست ق ةا استع ال االنتقن  نشدل كثنق  6

 رغا ما يسثث  لم من مشدمت ةا حناتم .
   

استع ال االنتقن  رحب  االنشطة التا راوج   3

 نها ةا حناتم .
   

عندما توجد  و ا  رو  جنب من حولم  1

عند استع ال االنتقن  تجعلنم رتوتق و 

 ر عق نالعصثنة. 

   

رزيد من استع ال االنتقن  لل صول علا  9

الشعور نالسعادة و الق ا الذى كن  ر عق 

 ن  من اثل عند استع ال االنتقن .

   

    ينتاننم  القل  لعدج استع الم االنتقن  . 11

   استع الم لمنتقن  نشدل كثنق جعلنم ال  11
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 رزور راارنم و رنقطع عنها .

رغا رن استع ال االنتقن  مدلف ماديا اال  16

 رننم ما زل  رست دم  كثنقاد .
   

رة ل استع ال االنتقن  عن ال قوج مع  13

 ر دااةم. 
   

رتمسق ةا النوج كثنقا من انحنان نسثب  14

 سهقي رماج االنتقن . 
   

ر عق نالسعادة الغامقة عندما رست دج  15

 االنتقن .
   

ر عق نارتعاش ةا يداي و ن ا ة ر انعم  16

 عندما رتواف عن استع ال االنتقن .
   

توجد سمةات كثنقة نننم و ننن ا دااةا      13

 نسثب استع الم الدثنق لمنتقن .
   

رغا  عوري نا رهاق من استع ال  11

نشدل كثنق اال رننم رست ق ةا االنتقن  

 استع ال .

   

رهقب من ال شدمت و الصعونات التا  19

 تواجهنم ناستع ال االنتقن . 
   

ركذب و رسفا عن ر دااةم الوا  الذى  61

 را ن  ةا استع ال االنتقن  .
   

ر عق نتغنقات ت طقنم لًيادة الوا  الذى  61

 را ن  ةا استع ال االنتقن . 
   

اكا لا راب وا  رماج االنتقن  ةإننم ال  66

 ر عق نال تعة طوال النوج. 
   

استع الم ل نتقن  ناست قار جعلنم رةقد  63

 الدثنق من ر دااةم.
   

رست ق ةا استع ال االنتقن  و نشدل كثنق  64

 رغا تعق م للعقاب من والدي .
   

    تعقة  علا ر داا  كثنقون من االنتقن .  65

كثنق من انحنان رلجم للدذب علا والدي ةم  66

 حتا است دج االنتقن  .
   

الوا  الذى را ن  رماج االنتقن  غنق كاا  63

. 
   

من  دة حثم ل نتقن  كثنقا ما رحلا رثنا   61

 نومم اننم راوج ناستع ال  .
   

اكهب الستع ال االنتقن  ةا رحد النوادي  69

استع ال نسثب ت قيا والدي علا نعدج 

 االنتقن .

   

   لن  لم ر داا  كثنقون  سارج نطاق  31
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 االنتقن .

ةا كثنق من انحنان رتناول نعب وجثاتم  31

 رماج االنتقن  حتا ال رتواف عن استع ال  .
   

رستار االنشطة و انلعاب التا ت تاج منا  36

 لوا  طويل ةا استع ال االنتقن  .
   

است دج ةن  االنتقن  ةا الوا  الذى ال  33

 ركون مشغوال جدا نالتفدنق ةن .
   

تسقن  من الدراسة نسثب حثم الشديد  34

 لمنتقن  .
   

رغا ما يسثث  لم استع ال االنتقن  نشدل  35

كثنق من مشدمت رسقية اال رننم ال رستطنع 

 رن رمنع نفسم من استع ال  مقة رسقى .

   

اكا سنقونم ننن مدان ةن  ر دااةم و لدن   36

لن  ن  انتقن  و ننن مدان  سق ن  ر داا  

 لم ةاننا رستار الذى ن  رنتقن . 

   

رنقن داة ا من عدد ساعات نومم لدا  33

را ا ركثق وا  م دن ةا استع ال 

 االنتقن . 

   

كثنقا ما راوج نفقاعة ان انع رو هًهًة  31

انرجل نسثب  عوري نال ن  من عدج 

 استع ال االنتقن . 

   

ا   ن  اوالت عديدة لتقلنل عدد الساعات  39

 التا را نها ةا استع ال االنتقن . 
   

رست ق ةا استع ال االنتقن  رغا ما يسثث   41

لم من مشدمت جس نة نسثب ال قمان من 

 النوج. 

   

كثنقا ما رعود الستع ال االنتقن  نعد رن  41

 عًم  علا التواف عن .
   

توافم عن استع ال االنتقن  نسثب عطل  46

م،ا  نالشثدة يجعلنم ر عق نالتوتق و 

 العصثنة.

   

استع الم ل نتقن  يسثب لم الشعور  43

 نالصداع . 
   

ره ل م ارسة ري موهثة لدى نسثب حثم  44

 الشديد ل نتقن . 
   

رجد ةم االنتقن  ال تعة و االثارة التا ال  45

 رجدها ةم ري  م   سق.
   

    ان داا  ال  لصنن ها ر داا  االنتقن . 46

    ال ناة ال قنقنة هم حناة االنتقن . 43
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رجد متعة  ديدة ةا م ادثة االسقين علا  41

االنتقن  )الشات( ركثق من م ادثتها وجها 

 لوج  .

   

االنتقن  هو ال دان الوحند الذي ر عق ةن   49

 نانمان.
   

عندما رتواف عن استع ال االنتقن  ر عق و  51

 كمن  ف ة الويب رراها رماج عننم .
   

استع الم لننتقن  جعلنم ر عق نمننم رنسان  51

 مقغوب من االسقين .
   

االنتقن  يتنح لم ال عقةة ةم ري مجال ركثق  56

 ندثنق من الدتب 
   

كن  رت نا ان يدون عدد ساعات النوج ركثق  53

ساعة نمارس هواية تصفح  64من 

 االنتقن  .

   

استع الم لننتقن  يسنطق علا تفدنقي  54

 ندرجة كثنقة .
   

ره نة االنتقن  لدى ت اما مثل ره نة ال ا  و  55

 الهوا .
   

ر عق و كمننم مدثل الندين و الساانن من  56

 كثقة استع ال االنتقن . 
   

ر عق نمننم ر ث   رسنق لننتقن  و لا  53

 رستطع مفارات .
   

رغا حق م التاج علا الدواج ةم الدراسة  51

اال رن تمسقي ةم النوج نسثب تصفح 

 االنتقن  ي نعنم من كل . 

   

يجعلنم ر عق نمننم استع الم لننتقن   59

 عظنا .
   

االنتقن  ممكا  منا لم اكا  اا  نم   61

 ال ناة.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


