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يھدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى ا�دمان على ا�نترنت لدى طلبة الجامعة        
وقد تألفت عينة البحث من ، والمقارنة في ا�دمان على ا�نترنت وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص

وقد جرى استعمال اختبار ا�دمان ، طالبا وطالبة من ك8 التخصصين في جامعة بغداد ) ٢٠٠(
وقد ترجم  ١٩٩٦) كيمبرلي يونغ (ى ا�نترنت الذي وضعته عالمة النفس والطبيبة ا<مريكية  عل

إلى اللغة العربية واستخرجت له خصائص سيكومترية تمثلت بالقوة التمييزية والصدق الظاھري 
)  ٠,٩١(والبنائي والثبات بطريقتي التجزئة النصفية وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل

وباستعمال الوسائل ا�حصائية المناسبة جرى التوصل ) ٠,٩٥(بطريقة معامل إلفا وكانت قيمته و
  :إلى النتائج اUتية 

إن مستوى ا�دمان على ا�نترنت ھو بمستوى متوسط لدى عينة البحث الحالي وتلك نتيجة   .١
  .ايجابية

طلبة الجامعة على وفق  ليس ھنالك فرق ذو د�لة إحصائية في ا�دمان على ا�نترنت لدى .٢
  ).إناث،ذكور (متغير الجنس 

ھناك فرق ذو د�لة إحصائية في ا�دمان على ا�نترنت لدى طلبة الجامعة على وفق متغير .٣
ولصالح ذوي التخصص ا�نساني أي إن ذوي التخصص ا�نساني ) أنساني،علمي (التخصص 

  .أكثر أدمانا على ا�نترنت من ذوي التخصص العلمي 
وقد خرج البحث بعدد من التوصيات والمقترحات أھمھا ضرورة عقد ندوات تثقيفية للشباب       

نفسية للتعريف بالمخاطر المحتملة لcدمان على ا�نترنت وعلى كل اا�بعاد الجسمية وال
  .وا�جتماعية وا<كاديمية 

Abstract  

Internet addiction and its relation with some variables for 
university students  

      The present research aimed to : acquaint the level of internet addiction 
of university students and acquaint the significance of differences between 
males and females also between scientific college students and humanistic 
college students in regard to internet addiction. In order to achieve these 
goals the internet addiction test (IAT) for (Kimberly young)1996 was used 
, it consist of (20) items . The psychometric characteristics were found 
such as : discrimination power for items , also face validity and construct 
validity and reliability by split –half (R=0.91) and alpha coefficient 
(R=0.95).                                                                  
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       The result was found by administering the IAT on a sample consist of 
(200)males and females selected randomly from  (4) colleges in Baghdad 
University, By using the suitable  statistical methods such as : t-test for one 
sample and for two samples and Pearson correlation coefficient and Two –
way ANOVA. The research result were as follows    1-The total level of 
internet addiction was moderate .   
2- There were no differences between males and females in internet 
addiction . 
3-The humanistic college students are high in internet addiction in 
comparison with science college students . 
       According to the above result , number of recommendations and 
suggestion have presented.  

  
  البحث وأھدافه  -: او 

   -:والحاجة أليه أھمية البحث 
ا�نترنت ، ا�نجاز  إلىالوصول  إلىا�تصال السريع والمتعدد  إلىلقد دفعت حاجة البشرية       

مارشال ( الكنـدي  الفيلسوف قرية صغيـرة كما قال  إلىالذي حققته البشرية والذي حول العالم 
  .  the age of internetعصر ا�نترنت بأنهعصرنا الحالي قد عد  إنحتى ) ماكلوھان 

النمو المتسارع للمجتمعات قد خلق بيئة � تستغني عن استخدام الحاسوب وا�نترنت الذي  إن      
فان بعض  آخرانجاز  أييرغب فيه ، وشأنه شأن شخص  أي إلىوصوله  إمكانيةتوفرت عالمياً 

ويقال عن    addictionا�دمان إلىيقود  أنمستخدميه بدءوا بقضاء اوقاتاً طويلة فيه ، وھذا يمكن 
يعانون من مصطلح مشخص حديثاً من قبل الباحثين على  أنھمالذين يدخلون في ھذا المسار  ا<فراد

) (  IAD( ويرمز له   internet addiction disorderعلى ا�نترنت  ا�دمانانه اضطراب 
Duran , 2003 , p.1  . (  

وعلى الرغم من انه ولزمن طويل قد ركزت ا�دمانات بشكل رئيس على النتائج المترتبة عن       
تؤثر في استجابات الدماغ الكيميائية ، ا� انه ومن  أخرىاو قوى خارجية  المخدراتاستخدام 

( ه من استخدام ا�نترنت ـ، برزت حديثاً ظاھرة يمكن ان تحظى با�ھتمام نفسناحية ثانية 
Grohol , 2003 , p.21   . ( أجراھافي دراسة  أشيرفقد  )Zhou et .al   (الى ان  ٢٠٠٩

الذين يصنفون من قبل الباحثين على انھم مدمنون  ا<فرادالكيميائي في الدماغ يتغير لدى التركيب 
 Zhou( الذين يصنفون على انھم مدمنون كيميائياً  ا<فرادھذا يشبه ما يحصل لدى على ا�نترنت و

et. Al ,2000 , p.10  ( وتشير تقارير عدة الى ان بعض مستخدمي ا�نترنت يصبحون مدمنين ،
مما ينتج عنه  المخدراتمدمنين على الكحول او  اUخروننفسه الذي يصبح به  با<سلوبعليه 

 young , 1996( والمھنية نواحي عجز وقصور في المجا�ت الجسمية وا�كاديمية وا�جتماعية 
, p.237  . (  

اول من  ١٩٩٥)   Kimberly youngكيمبرلي يونغ ( وقد كانت عالمة النفس ا�مريكية       
ادماناً على ا�نترنت وكان لھا السبق في وصفت استخدام ا�نترنت المفرط والمشكل على انه 

صياغة مصطلح اضطراب ا�دمان على ا�نترنت ، وقد ھدفت في بحوثھا ا�ولى لتعريف ا�دمان 
 & murali( ساعة اسبوعياً )  ٣٨( على ا�نترنت على انه استخدام ا�نترنت �كثر من 

George , 2007 , p.24  . (  
بين استعمال ا�نترنت المفرط والقمار المرضي  ١٩٩٦)   youngيونغ ( وقد ربطت       

pathological gambling  )وقد تبنت معايير  ) وھو اضطراب السيطرة على الحوافزDSM  
مشتركاً جرت مقابلتھم عبر الھاتف او عبر )   ٣٩٦( لتشخيص القمار المرضي وباستعمال 
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 internetمن عينتھا قد حددوا كونھم معتمدين على ا�نترنت % ٦٠ا�نترنت ظھر منھا ان 
dependents   )young , 1996 , p.238  . (  

عرضاً بين من يعده  ھناك جد�ً بين علماء النفس بخصوص ھذا المفھوم و� يزال
نات الجزئية او من �ضطرابات نفسية او عقلية او �دمانات اخرى وبين من يعده من ا�دما

، وبين من يعده اضطراباً   Semi addiction بإدمانوليست  با�دمانا�ضطرابات الشبيھة 
وھو لم يدرج ضمن القائمة التشخيصية وا�حصائية ل8ضطرابات  distinct disorderمنفص8ً 

  .  DSMالعقلية
Diagnostic and statistical manual of mental disorders                          

 ٢٠٠٩التي نشرت عام  ا<خيرةفي طبعتھا  APA ا<مريكيةالتي تصدر عن جمعية الطب النفس 
 DSM، ومن المحتمل ان يدرج ا�دمان على ا�نترنت ضمن محكات التشخيص المقترحة في 

 Behavioralلوكية ضمن فئة جديدة ھي فئة ا�دمانات الس )  ٢٠١٣ايار ( التي ستصدر في 
addictions  فقد درستAPA   مساءلة اضافة ھذا ا�ضطراب ا� انھا قررت ان ذلك الموضوع

على ا�نترنت في ملحق المسودة ا�ولى لتشجيع يحتاج الى الكثير من البحث ، وقد اضيف ا�دمان 
 , APA , 2011( ين اجراء دراسات اضافية وربما يعاد النظر بھذا القرار خـ8ل السنتين المتبقيت

p.1   . (  
: اخرى ھي  تحت عناوينو�بد من ا�شارة الى ان الحديث عن ا�دمان على ا�نترنت يرد       

 excessive، والمفرط   problematic، والمشكل   pathologicalاستعمال ا�نترنت المرضي 
،  inappropriate، وا�ستعمال غير الم8ئم   internet abuse، واساءة استعمال ا�نترنت  

 internetوا�عتماد على ا�نترنت   addictive internet usageواستعمال ا�نترنت ا�دماني 
dependents   واخيراً استعمال ا�نترنت القسريCompulsive internet use  .  

ل8دمان على ا�نترنت   temporal dimensionومن المھم ا�شارة الى ان ھنالك بعد مؤقتاً       
في دراستھا ان غالبية المدمنين على ا�نترنت ھم من مستخدمي )   youngيونغ ( ، فقد اظھرت 

( الذين كانوا يستخدمون ا�نترنت �كثر من  ا�نترنت الجدد نسبياً على العكس من غير المعتمدين
  temporaryا�نترنت ھو ظاھرة مؤقتة  شھراً ، وبكلمات اخرى فان كون الفرد مدمناً على)  ١٢

بالنسبة لغالبية ا�فراد ومن المحتمل انھا ترتبط بالقيمة الجديدة ا�ساسية وانھا تتناقص تدريجياً مع 
  ) .  widy anto & McMurran , 2004 , p. 443(  والتألفزيادة ا�ستعمال 

الى ان ھناك تطبيقات ) يونغ ( اما على ماذا يدمن المدمنون على ا�نترنت ، فقد اشارت       
، فضعف  interactiveمحددة في ا�نترنت مسببة ل8دمان بدرجة اكبر وھي التطبيقات التفاعلية 

ة القابلية ل8تصال مع ا�خرين في العالم الواقعي تجعل الفرد يقدم نفسه كونه مرغوباً ويطور درج
من ا�رتباط والحميمية مع بعض ا�فراد مما قد يجعله منغمساً في ھذه الفعاليات الى حد ا�دمان 

 , young , 1996( 8ت � تجعل الفرد كذلك ـا�يميال ـفي حين ان مجرد جمع المعلومات او ارس
p.237   . (  

مشتركاً ان المعتمدين )  ٣٩٦( والتي استعملت عينة  ١٩٩٦في دراستھا ) يونغ ( وقد اثبتت       
ومجموعات ا�خبار  chatعلى ا�نترنت غالباً يستعملون الوظائف التفاعلية مثل غرف المحادثة 

مقارنة بغير المعتمدين الذين يستعملون الوظائف غير التفاعلية مثل البريد ا�لكتروني والبحث في 
   ) .  young , 1996 , p.238( الشبكة وبروتوكو�ت المعلومات 

ھاتان  ٢٠٠٤)  widyanto & Mcmurranويدانتو وماك موران  ( دراسة وقد اختبرت       
 ٣١-٢٥( ار ـبمتوسط اعمـمن مستخدمي ا�نترنت )  ٨٦( الفرضيتان باستعمال عينة تكونت من 

سنة ظھر منھا وجود ارتباط سلبي بين مدة بدء استعمال ا�نترنت وا�دمان عليه فض8ً عن ) 
الخاصة بالوظائف ) يونغ ( فرضية  فندتللكثير من المشك8ت ، فيما  الجددالمستخدمين  اظھار

 widyanto( ان على ا�نترنت ـالتفاعلية ل8نترنت اذ لم تظھر ع8قة بين نوع الوظائف وبين ا�دم
& mcmurran , 2004 , p.449   . (  
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سات حول ع8قة ا�دمان على ا�نترنت وعلى صعيد المتغيرات الديمغرافية ، فلم تتفق الدرا      
الى ان الذين  ١٩٩٩)   Shottonشاتون ( فقد اشارت دراسة اجراھا ،   Genderبالجنس 

الذكور الشباب ا�نطوائيين ومن ذوي التوجه  من  يصبحون مدمنين على ا�نترنت ھم في الغالب
  ) .  Computer – oriented   )Shotton , 1999 , p.1نحو الحاسوب 

تفوقاً ل8دمان على ا�نترنت لدى )   Andersonاندرسون ( وقد اظھرت دراسة اخرى نفذھا       
طالب جامعي ، )  ١٣٠٠( الذكور عنه لدى ا�ناث ، نفذت الدراسة باستعمال عينة تكونت من 

ذكوراً  من الطلبة الذين وافقوا معيار ا�دمان على ا�نترنت كانوا ١٠٣من اصل  ٩١ظھر منھا ان 
 )Deangelis , 2000 , p.10   . (  

من مستخدمي )  ٤٥٥( لعينة من  ١٩٩٨)  Petrie , Gunnبيتري وجان ( اما دراسة       
منھم قد صنفوا على انھم مدمنين على ا�نترنت مع % )  ٤٦.١( ا�نترنت فقد اشارت الى ان 

  petrie & Gunn, 1998 , p.125(  ا�شارة الى تساوي ھذه النسبة تقريباً لدى الذكور وا�ناث
 . (  

فقد اثبتت في دراسة نفذتھا ان النساء مدمنات على ا�نترنت  ١٩٩٦)   youngيونغ ( اما       
شأنھن بذلك شأن الذكور وان الفرق ھو في مضمون ا�دمان ، فقد ظھر ان النساء من ذوات 

ومن ذوات الحياة ا�سرية ا�عتيادية وممن   non – technologicallyالتوجه غير التكنولوجي 
ليس لديھن اي ادمان سابق او اي تاريخ مع المرض النفسي قد أسئن استخدام ا�نترنت مما نجم 

  ) .  young , 1996 , p.899( ن ا�سريـة ـعنه نواحي عجز وقصور في حياتھ
لكن بحسب بالدرجة نفسھا  ذلك با�شارة الى ان الرجال والنساء يدمنون) يونغ ( وتفسر       

)   Deangelis , 2000 , p.5( م ـالمواقع المفضلة التي تت8ئم مع الصور النمطيـة لكل جنس منھ
 .  

يقضين وجدوا ان النساء  ٢٠٠٠)   Cooper et . alكوبر واخرون ( ووفقاً لدراسة نفذھا       
جال الى مواقع ا�نترنت ا�باحية اطول في الدخول على غرف المحادثة في حين ينجذب الر اوقاتاً 

ويفضلون المثيرات البصرية وھم اكثر تركيزاً على الخبرات الجنسية في حين ان النساء اكثر 
  ) .  Deangelis , 2000 , p.5( اھتماماً بالع8قات والتفاع8ت 

لعينة تكونت  ١٩٩٨)  Green fieldكرين فيلد ( وفي السياق نفسه ، اشارت دراسة نفذھا       
منھم يطابقون معيار استخدام   % ) ٥.٧(من مستخدمي ا�نترنت ظھر منھا ان   )١٨.٠٠٠( من 

ا�نترنت المرضي وقد وجد انھم ينغمسون في غرف المحادثة والمواقع ا�باحية والتسوق عبر 
  ) .   Deangelis , 2000, p.7( الشبكة وا�يميل 

العمر فعلى الرغم من القبول العام لفكرة شيوع استخدام ا�نترنت المشكل  اما ما يختص بتأثير      
بين المحترفين الشباب ، ا� ان الدراسات الحديثة كشفت ان استخدام ا�نترنت المفرط شائع جداً 

وھو ينتشر بين المراھقين وطلبة الجامعة  والمكانان وا<وضاع ا<عمارعبر مدى واسع من 
  ) .  Brad , 2008 , p.468( وت ـالعمل المتنوعة وحتى ربـات البي نأماكوالموظفين في 

على ا�نترنت بخصائص الشخصية فيظھر ان ھناك خصائص شخصية  ا�دمانوعن ع8قة       
والخجل والوحدة وا�كتئاب  الواطئالذات  تقديرعلى ا�نترنت مثل  لcدمان أصحابھا تھيئمعينة 

ان  ١٩٩٩)  Shottonشاتون ( وا�نطواء وتمايز الذات المنخفض ، فقد اظھرت دراسة 
 ا<شخاصعلى ا�نترنت ، وان  لcدمانلديھم نزوع اكبر  الواطئذوي تقدير الذات  ا<شخاص

قدرتھم على  الخجولين يستخدمون ا�نترنت لتجاوز نقص المھارات ا�جتماعية لديھم والنقص في
  ) .  murali & George , 2007 , p.24(  اUخرينا�تصـال مع 

طالب جامعي ظھر )  ٨٨( اجريت على عينة من  ٢٠٠٧)  whitوايت ( وفي دراسة نفذھا       
 whit , 2007( على ا�نترنت  وا�دمانمنھا وجود ارتباطات ايجابية دالة بين الخجل وا�نطواء 

, p.713  . (  
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وجود مستويات واطئة من تمايز الذات  ٢٠٠١)  Weitzmanوايتزمان ( دراسة  وأظھرت      
بين الراشدين الذين يوصفون بانھم مدمنوا انترنت مقارنة بالراشدين غير المدمنين عليه او 

  ) .  Skowron & Schmitt , 2003 , p.209( مستخدميه كونه وسيلة استجمام 
سنة  ١٦-١٣طالب صيني باعمار   ) ١٠٤١( لعينة بلغت )  �Lamم (وفي دراسة اجراھا       

منھم بان لديھم استخدام مرضي )  ٦٤( ممن ليس لديھم اشارات اكتئاب في بداية الدراسة وقد حدد 
اشھر ظھر منھا ان الذين يستخدمون ا�نترنت بافراط كانوا اكثر عرضة )  ٩( ل8نترنت وبعد 

  ) .  Grohol , 2003 , p.5( دال ل8كتئاب مقارنة بمستخدميه باعت
( التي استعملت عينة من  ١٩٩٨)  young & Rodgersيونغ وروجرز ( واظھرت دراسة       
( ة من ا�كتئاب ـمشتركاً ان استخدام ا�نترنت المرضي يقترن مع المستويات العالي)  ٣١٢

young & Rodgers , 1998 , p.28  . (  
وقد يعود السبب في ذلك الى ان تقدير الذات الواطىء وضعف الدافعية والخوف من الرفض       

 young( دام ا�نترنت ا�دمـاني ـوالحاجة ل8ستحسان تقترن كلھا مع مساھمة ا�كتئاب في استخ
& Rodgers , 1998 , p.28   . (  

وني يساعد المكتئبين في التغلب على ان ا�تصال ا�لكتر ١٩٨٤)  Kieslerكسلر ( وقد وجد       
مشك8تھم في اللقاءات ا�جتماعية الواقعية فمن خ8ل غياب السلوكيات غير اللفظية مثل غياب 

( التعابير الوجھية وغياب اتصال العيون يكون الوسط ا�لكتروني اكثر امناً ل8شخاص المكتئبين 
Kiesler , 1984 , p.1123  . (  

فقد ظھر وجود ع8قة دالة بين  ١٩٩٨)  Petrie & Gunnبيتري وجان ( وفي دراسة       
 petrie & Gunn , 1998 , p.36( استخدام ا�نترنت المفرط وبين كل من ا�كتئاب وا�نطوائية 

 . (  
من العينة قد اظھروا %٨٦بتنفيذ دراسة اظھرت ان  ٢٠٠٨)   Block et . alبلوك ( وقام       

راض ا�دمان على ا�نترنت فض8ً عن اظھار اعراض اضطرابات صحة عقلية قابلة اع
  ) .  Block , 2002 , p.306( للتشخيص 

من الذين يبحثون عن % ٦٠فان ما يزيد عن  ٢٠٠٩)   youngيونغ ( به  جاءت ووفقاً لما       
يظھرون انغماساً في النشاطات الجنسية التي توفرھا لھم الشبكة مثل  ل8دمان على ا�نترنتع8ج 

( المخدرات او ا�فراط في ا�نتباه للمناظر ا�باحية وان اكثر من نصفھم ھم مدمنون على الكحول 
Young , 2009 , p.1   . (  

نترنت غير اما في العراق ، فما تزال دراسة ا�ثار النفسية ا�جتماعية ل8دمان على ا�      
واضحة تقريباً ، اذ لم تنشأ بعد حركة بحثية تتناول المضامين المعرفية وا�نفعالية والسلوكية لع8قة 
الفرد با�نترنت في وقت اصبح فيه ا�نترنت جزءاً اساسياً � غنى عنه لشرائح عديدة في المجتمع 

الحالي محاولة للكشف عن  في الحياة اليومية وعلى الصعيدين الشخصي والمھني ، ويعد البحث
ديموغرافي يسھم في تحديد  –ا�دمان على ا�نترنت بما يوفر اطاراً معلوماتياً ذا طابع نفسي 

ا�جتماعي الذي يضطلع به ا�نترنت في الجامعة العراقية عبر  –بعض م8مح الدور النفسي 
   - :ا�جابة عن التساؤ�ت ا�تية 

ترنت لدى الطالب الجامعي العراقي ؟ وما ع8قة ذلك ھل ھنالك م8مح ل8دمان على ا�ن -
 ا�دمان بعدد من المتغيرات الديموغرافية ذات الصلة ومنھا الجنس والتخصص الدراسي ؟ 

  -:البحث  أھداف
 . قياس ا�دمان على ا�نترنت لدى طلبة الجامعة   .١
 :على د�لة الفروق في ا�دمان على ا�نترنت تبعاً لمتغيري التعرف  .٢
 ) . ذكور ، اناث ( الجنس   . أ

 ) . علمي ، انساني ( التخصص   . ب
   -:حدود البحث
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يتحدد البحث الحالي بطلبة جامعة بغداد في الدراسات الصباحية فقط من الذكور وا�ناث ومن       
  . م  ٢٠١١ – ٢٠١٠التخصصين العلمي وا�نساني وللعام الدراسي 

   -:تحديد المصطلحات 
   Internet addiction على ا نترنت ا�دمان

(   intoxicantفي السيطـرة على الحافـز والذي � يتضمن مواد مسكرة راب ـھو اضط-  
Young , 1996 , p.238  . ( 

( ھو حالـة من ا�ستخدام المرضي لشبكـة ا�نترنت مما يؤدي الى اضطرابات في السلوك  -
Dowling & Qurik, 2008 , p.1  . ( 

 Brad( اع الذي يوفـره ا�نترنـت ـللتعامـل مع الضغوط فيھا افـراط في ا�ستمتھو استراتيجية  -
, 2008 , p.468  . ( 

 )  Byun , 2008, p.2( ھو استخدام ا�نترنت المفرط بما يتعارض مع الحياة اليومية  -
وا�ستخدام  بروز الظاھرة: ھي Multidimensional Concept  ا<بعادھو مفھوم متعدد  -

( ة ــاة ا�جتماعيـورفض الحي) رة ـالسيط( ط ـورفض العمل والتوقع ونقص الضبالمفرط 
widyanto & mcmurran , 2004 , p.443   ( بھذا التعريف ل8دمان ويلتزم البحث الحالي

 . الذي استخدم في البحث الحالي )  Youngيونغ ( على ا�نترنت تساوقاً مع مقياس 
فيعرف ا�دمان على ا�نترنت بانه الدرجة التي يحصل عليھا الفرد بعد استجابته : اما اجرائياً 

  ) .  Youngيونغ ( لبنود المقياس المعتمد في ھذا البحث وھو مقياس 
  

  ا�طار النظري ودراسات سابقة-: ثانيا
  
ذا المفھوم كونه اضطراباً من الظھور الجديد نسبياً لمفھوم ا�دمان على ا�نترنت فھعلى الرغم   

� يزال في مرحلة المھد ، وعلى الرغم من ان ھناك غموضاً  psychiatric disorderطبياً نفسياً 
يحيط ھذه الظاھرة النفسية الجديدة وعلى الرغم من ندرة البحوث المنجزة حول ھذا المفھوم ، ا� 
ان ھناك جھوداً لمنظرين وباحثين في ميادين علم النفس العام وعلم نفس الشواذ والطب النفسي قد 

 Deangelis , 2000( ح ھذا المفھوم وابعاده التشخيصية والع8جية اسفرت عن تحديد بعض م8م
, p.15   . (  

  -:ا�دمان وا�دمان على ا نترنت 
، ا� ان القضية المركزية بالنسبة ليس من السھل تعريفه  addictionان مفھوم ا�دمان       

) نشاط ( فعالية  او substanceعلى مادة  dependenceل8دمان ھي انه يتضمن ا�عتماد 
activity  ا�فراط في ا�ستمتاع ، ا�نسحاب ، : ويتصف ا�عتماد بمجموعة خصائص منھا

او كان نشاطاً مثل القمار  والمخدراتسواء كان مادة مثل الكحول ( الرغبة القوية فيما ادمن عليه 
واخيراً فقدان السيطرة ، وعلى الرغم من ان ا�عتماد   pathological gamblingالمرضي 

السلوكية اص8ً يرتبط فقط مع اساءة استخدام المواد ا� ان ھناك اعتراف متنامي با�دمانات 
behavioral addictions ا�فراط في تناول الطعام ، ا�دمانات الجنسية  ،  مثل القمار المرضي

مان المخاطرة با�لعاب الرياضية الخطرة مثل التزحلق على ، ادمان العمل ، ادمان التسوق ، اد
اب الفيديـو ـان على العـالجليد في ا�ماكن الخطرة وغيرھا ، ا�فراط في مشاھدة التلفزيون ، ا�دم

 , widyanto & mcmurran( رنت ـب وا�دمـان على ا�نتـ، ا�فراط في استخـدام الحواسـي
2004 , p.443   . (ح ذلك بالمخطط أدناه ويمكن توضي :  

  
  
  
  

 ا�دمـــــــــــــــــــان
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  : تشخيص ا دمان على ا نترنت 
محكات عدة لتشخيص ا�ستخدام ا�دماني ل8نترنت  ١٩٩٦)   Waltersوولترز ( وضع       

   -:اكلينيكياً ھي 
 . ا�نسحاب وا�نعزال عن ا�سرة وا�صدقاء  .١
 . ا�نشغال الزائد با�نترنت وكثرة التحدث عنه  .٢
 .والدراسية والمھنية وا�ستجمامية نقص ا�ھتمام بالنشاطات ا�جتماعية  .٣
 . ا�حساس بالذنب او الدفاعية حول استخدام الفرد ل8نترنت  .٤
 . ا�حساس با�ثارة عند ا�نغماس في فعاليات ا�نترنت  .٥
 . ) فقدان السيطرة على الوقت ( رنت اكثر مما كان مقصـوداً ـا�ستخدام الدائـم والمتكرر ل8نت .٦
في حالة وجود اي عائف ل8تصال با�نترنت قد يص8ن الى حد  التوتر والقلق الشديدين .٧

ا�كتئاب اذا طالت فترة ا�بتعاد عن الدخول اليه وا�حساس بسعادة بالغة وراحة نفسية عند 
 ) .  Walters , 1996 , p.9( الرجوع الى استخدامه 

لتقييم المشاعر  ١٩٩٦)   Egger & Ruutenbergايكر وروتنبرج ( اجراھا وفي دراسة       
مستجيباً ظھر منھا )  ٤٥٤( والخبرات المقترنة مع استخدام ا�نترنت وباستخدام عينة تكونت من 

وقد شعروا انھم مدفوعين بقوة اكبر منھم صنفوا كونھم مدمنين على ا�نترنت ، % ١٠ان 
الذنب بدرجة كبيرة �ستخدام ا�نترنت ويشعرون بقلق كبير ان اعيق استخدامھم له ويشعرون ب

  ) .  Egger & Rautenbery , 1996 , p.1( عندما يقضون وقتاً طوي8ً على ا�نترنت 
  : مراحل ا دمان على ا نترنت 

مراحل يمر )  ٣( حدد فيه   Modelانموذجاً  ٢٠٠٣)   Groholكروھل ( قدم عالم النفس       
  : بھا ا�فراد في استكشافھم ل8نترنت ھي 

تحدث عندما يكون الفرد وافداً   �enchantment or obsessionستحواذ او ا�فتتان مرحلة ا .١
موجود يحدث نشاطاً جديداً ، وھذه المرحلة تمتاز بانھا مسببة جديداً على ا�نترنت او انه مستخدم 

 . ل8دمان ل8فراد بدرجة عالية حتى الوصول الى المرحلة الثانية 
في ھذه المرحلة يصبح ا�فراد غير مھتمين   disillusionment stageمرحلة التحرر  .٢

بالنشاطات التي كانوا يدخلون بھا كما كانوا سابقاً ، وحالما يصل الفرد الى ھذه المرحلة يمكنه ان 
 . يصل بسھولة الى المرحلة الثالثة 

 ا�عتمــــــــــــــاد

  مـــــــــــــــــــــــادة

Substance  

  نشــــــــــــــــــاط

Activity  

 والكحول المخدرات
  ا�دمانات السلوكية 

ا�نترنت  ا�دمان على
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ري ل8نترنت ، وفي ھذه المرحلة يتلخص ا�ستخدام المعيا  Balance stageمرحلة التوازن  .٣
ويكون الوصول اليھا في فترات مختلفة من قبل ا�فراد ، وھذه المراحل يمكن ان تعاد في دورتھا 

 ) .   Grohol , 2003 ,p.1( اذا وجد الفرد نشاطاً جديداً مثيراً اخر 
  : انواع ا دمان على ا نترنت 

من ا�دمان على  sub- categoriesة حاول الباحثون تحديد ا�نواع الفرعية او الفئات الفرعي      
ا�دمان على ا�نترنت في خمسة انواع فرعية  ١٩٩٩)   Youngيونغ ( ا�نترنت وقد صنفت 

   -:ھي 
 .   Cyber sexual addictionا�دمان على المواقع الجنسية  .١
 .   Cyber relationship addictionا�دمان على مواقع الع8قات  .٢
 .   gambling or shopping addictionا�دمان على القمار او التسوق عبر ا�نترنت  .٣
عن التحديث  ألقسري، اي البحث   information . overloadفي تحميل المعلومات  ا�فراط .٤
 . 
 .   excessive game- playing) المفرط  ا<لعابلعب ( ا�دمان على الحاسوب  .٥

فرعية �ستخدام ا�نترنت المشكل في نوعين  تقسيماتفقد وضع  ٢٠٠١)  Davisديفز ( اما       
   -: ھما 

 . وھو ا�ستخدام المفرط لوظائف او فعاليات او تطبيقات محددة   Specificالمحدد  .١
( ت وبكل ابعـاده ـاو المتعدد ا�بعاد وھو ا�ستخـدام المفرط ل8نترن  generalizedالمعمم  .٢

murali & George , 2007 , p.24  . ( 
   -:النتائج المترتبة على ا دمان على ا نترنت 

من استخدام ا�نترنت ، فان مشاكل ا�فراط في استخدامه ايضاً  الى جانب كل الفوائد المتحققة      
  ) .    .widyanto & mcmurran , 2004 , p( اصبحت واضحة 

ان مدى المشك8ت التي يتعرض لھا المدمنون على ا�نترنت قد يكون بمستويات طفيفة او       
   -:معتدلة او قوية وھي تتركز في المجا�ت ا�تية 

 . صعوبات في الدراسة واكمال الفروض : مشك8ت اكاديمية  .١
 . ات المقربة الع8قات الزواجية والع8قات ا�سرية والصداق: مشك8ت في ميدان الع8قات  .٢
 . تتعلق با�موال التي تنفق : مشك8ت مالية  .٣
 . مرتبطة بالعمل : مشك8ت مھنية  .٤
  -:مشك8ت جسمية ومنھا  .٥
 . الم الظھر والرقبة والصداع الشديد   . أ

 . الم الرسغ واليدين . ب
  . جفاف العيون ومشك8ت في الرؤية .ج
  . النوم المرتبطة بالحرمان من النوم  اضطرابات. د

  . الزيادة الواضحة في الوزن او فقدان الوزن الزائد . ھـ 
 , Young( التعب المفرط وضعف جھاز المناعة الذي قد يسھل ا�صابة بامراض مختلفة . ز

1996 , p.234  . (  
   -:استراتيجيات معالجة ا�دمان على ا نترنت 

لمضامين الع8جية المتوافرة ل8دمان يشكل ا�نترنت تھديداً اكلينيكياً محتم8ً مع فھم قليل ل      
  ) . young , 1996 , p.5( على ا�نترنت كونه اضطراباً ناشأ 

وھناك صعوبة في تحديد وايجاد الع8ج ل8شخاص المدمنين على ا�نترنت تكمن في ا�سباب       
   -:ا�تية 

التي يراھا ويشخصھا على انھا اضطراب حقيقي  اUثاران على الشخص المعالج ان يتعامل مع  .١
 . اضطراب اخر  أعراضمن وليست عرضاً 
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تشخيص الع8ج وتنفيذه بالنسبة  كيفيةھناك نقص في معلومات ا�خصائيين النفسيين حول  .٢
 ) .  Duran , 2003 , p.6( لمرضى ا�دمان على ا�نترنت 

�نترنت يصحح نفسه بنفسه في اغلب الحا�ت ومن الجدير بالذكر ان ا�فراط في استخدام ا      
ا�دمان على ا�نترنت بانه مرض بدعة )   Kieslerكسلر ( وليس في كلھا ، اذ يصف البروفسور 

، ومن وجھة نظره فان  Fad illnessاو ھواية او ولع مھووس يستحوذ على الناس فترة قصيرة 
  . ا�دمان على التلفزيون اسوأ 

فقد اشارت الى ان غالبية مستخدمي ا�نترنت  ٢٠٠٥)  Sarah Karshawشو ساراكار( اما       
تناقصاً حاداً في الوقت الذي يقضونه على ا�نترنت بعد سنة من استخدامھم له ، بافراط قد اظھروا 

  ) .   Turel , 2010 , p.1( وھذا يشير الى انه حتى ا�ستخدام المشكل كان يعدل نفسه بنفسه 
   -:ومع ذلك فقد وجدت اساليب عدة لع8ج ا�دمان على ا�نترنت منھا  

،  ١٩٩٦)  Kingكنج ( وضعه   dietingاحد اساليب الع�ج ھو ع�ج يماثل الحمية  -: او ً 
خطوة يمكن ان يطور من انموذج اضطراب الطعام ولذلك يصبح )  ١٢( وھو برنامج جماعي بـ 

 Duran , 2003 , p.6( وك ـان يتعاملوا تدريجياً مع تناقص السل بامكان المدمنين على ا�نترنت
 . (  
  . Support groupsمجاميع الدعم  -:ثانياً 
ان الناس الذين ينقصھم الدعم ا�جتماعي قد يتحولون الى ا�نترنت كونه وسيلة لتشكيل       

الع8قات ، فاذا ادى ھذا الى استخدام ا�نترنت ا�دماني فمن المھم ان نساعدھم على ا�ندماج في 
قعية حلقة اجتماعية مع ا�خرين بمواقف مشابھة لتحسين شبكة الع8قات ا�جتماعية في حياتھم الوا

وھذا يساعدھم على تقليل ا�عتماد على ا�نترنت كونه وسيلة للحصول على ما يفقدونه في حياتھم 
  . الواقعية 

يمكن ان تساعد مدمني  المخدراتان البرامج التي تستخدم مع ا�دمان على الكحول او       
عرھم ووجھات ا�نترنت في التغلب على مشاعرھم واحساسھم بعدم الكفاءة وان يشاركوا مشا

نظرھم مع اشخاص اخرين وھذا سوف يعطيھم الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه لتحسين حالتھم ، 
وتوفر مجموعات الدعم تثقيفاً حول ا�دمان على ا�نترنت ونصائح للتحكم به وادارته وتصف 

( رنت ـالمجموعات نفسھا على انھا تھدف الى تعزيز صحة وسعادة ا�فراد المدمنيـن على ا�نت
murali & Georg , 2007 , p.29  . (  

  .   Family therapy ا3سريالع�ج  -:ثالثاً 
اذ ينبغي ان يكون  ا<سريةعلى ا�نترنت بواسطة الع8قات  ا�دمانمن المحتمل ان يت8شى       

ويقلل ان ـحول ا�دم ا<سرةافراد  يثقفجزءاً من الع8ج الفردي ، فھذا يمكن ان  ا<سريالتدخل 
 & Murali( ة السليمـة ـه ا�سريـه الى حياتـت ويسھل عودتـاللوم الملقى على مدمن ا�نترن

Georg , 2007 , p.29   . (  
  .   Behavioral Therapyالع�ج السلوكي  -: رابعاً 
 behavioral Strategies عدداً من ا�ستراتيجيات السلوكية  ١٩٩٩)   youngيونغ ( قدمت 

   -:لع8ج ا�دمان على ا�نترنت وھي على النحو ا�تي 
 .  practice the oppositeجرب العكس  .١

تقضي ھذه ا�ستراتيجية تحديد النمط الدقيق �ستخدام ا�نترنت ل8فراد ومن ثم ايقاف روتين       
استخدام ا�نترنت اليومي وايقاف ھذه العادة من خ8ل استحداث نشاطات محايدة ، مث8ً اذا كان 

م كلھا على النت يكن ان يقضي ا�فراد مساء عطلتھالروتين يتضمن قضاء عطلة نھاية ا�سبوع 
  . بأي فعالية خارج المنزل 

 .  External stoppersاستعمل موقف خارجي  .٢
وذلك بان يستعمل ا�فراد موقفاً خارجياً للتذكير مثل ساعة تنبيه لتذكرھم بوقف ا�نصراف       

 . عن ا�نترنت 
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 .  Setting goalsضع اھدافاً  .٣
فان مدمني ا�نترنت قد يفشلون في  على الرغم من المستويات العالية من الدافعية والدعم       

ومن المفيد ان يستخدموا خطة يومية او اسبوعية تظھر . الع8ج ان لم توضع اھداف واضحة 
ا�وقات المحددة التي يسمح لھم باستخدام ا�نترنت وعند البدء فان ھذه ا�وقات يجب ان تكون 

احساساً  ل8فرادقف ان يعطي متكررة لكن مختصرة وعلى المدى الطويل فان ھذا التخطيط يتو
 . بالسيطرة على استخدامھم ل8نترنت 

 . Reminder Cardsبطاقات تذكير  .٤
مثل ( تشجيع ا�فراد على كتابة بعض النتائج السلبية �ستخدام ا�نترنت في بطاقات        

، والفوائد المحتملة من تحديد الوقت المصروف على ا�نترنت وحمل ھذه ) مشك8ت في العمل 
  . البطاقات دائماً على انھا مذكرات دائمة تساعد على منع او التقليل من اساءة استخدام ا�نترنت 

 .   Personal inventoryقائمة شخصية  .٥
نترنت يرفضون العديد من مع زيادة الوقت المستھلك على ا�نترنت يتبع ذلك ان مدمني ا�      

ھواياتھم واھتماماتھم ، ولذلك يشجع ا�فراد على عمل قائمة بالنشاطات المحببة المفقودة وانعكاس 
الى اھتماماتھم البعيدة عن ذلك على حياتھم قبل ان يستخدموا ا�نترنت بافراط وبذلك يعودون 

  ) .   Muran & Georg , 2007 , p.29( ا�نترنت 
  . Cognitive Therapyع�ج المعرفي ال: خامساً 

ان ا�فراد الذين لديھم نمط تفكير سلبي يميلون الى القلق وتوقع احداث سلبية ويتجنبون       
مواقف الحياة الواقعية ولذلك ھم يميلون الى استخدام ا�نترنت كونه وسيلة للھروب من الواقع ، 

السلبية السيئة ويعمل على اعادة صياغة وتشكيل ولذلك فان الع8ج المعرفي يحدد ا�دراكات 
 , Muran & Georg, 2002( ة ـمدركات ا�فراد لمساعدتھم على تطوير ادراكات تكيفية بديل

p.29  . (  
  

  . اطر نظرية  -:ثانياً 
شأنه شأن اغلب السلوكيات ا�دمانية فان مدى من النظريات السلوكية والنفسية قد قدمت       

 <سبابالتنظير  ا<فضلفان من  ا�كلينيكيةلتفسير ا�دمان على ا�نترنت ومن وجھة النظر 
في طبيعتھا ، مع   biopsychosocialنفسية اجتماعية  بيولوجيةا�دمان على ا�نترنت على انھا 

ا�دمانية المتنوعة لتطبيقات مختلفة  ا�مكانيةھناك اسئلة عديدة بقيت غير مجاب عنھا حول  ذلك ،
ل8نترنت والتفاعل لمتغيرات الشخصية الفردية وا�ستعدادات ل8دمان على ا�نترنت ومن ثم 

 , Murali & George , 2007( النواحي المحددة ل8نترنت والتي يصبح الناس مدمنون عليھا 
p.24   . (  
المعرفية ونظرية البحث عن  –وسيجري الحديث ھنا عن نظرية التعلم ، والنظرية السلوكية       

  -:ا�ثارة ، ونظرية الديناميات النفسية والنظرية الطبية البايولوجية وعلى النحو ا�تي 
 .   Learning Theoryنظرية التعلم  .١

تؤكد ھذه النظرية على التأثيرات المعززة ايجابياً �ستخدام ا�نترنت والتي يمكن ان تثير       
 operantمشاعراً بالسعادة والنشاط لدى المستخدم وفق العمل على مبدأ ا�شاط ا�جرائي 

conditioning   فاستخدام ا�نترنت من قبل ا�شخاص الخجولين او القلقين لتجنب المواقف
مثل التفاع8ت وجھاً لوجه يميل الى تعزيز استخدام ا�نترنت من قبل ھؤ�ء لقلق المثيرة ل

  ) .   Murali & George , 2007 , p.25( ا�شخاص 
  .   Cognitive – behavioral Theoryالمعرفية  –النظرية السلوكية  .٢

نظرية سلوكية معرفية عن استخدام ا�نترنت المشكل يرى فيھا  ٢٠٠١)  Davisديفز ( قدم       
فدورة المكافئة في الدماغ . انه ينشأ من نمط فريد من ا�دراكات والسلوكيات المرتبطة با�نترنت 

مثل الماء والطعام والجنس والتي تعد " الطبيعية " تنشأ اعتيادياً عن طريق المعززات ا�يجابية 
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والكحول والقمار المخدرات اء ، من ناحية ثانية فان المعززات غير الطبيعية مثل ضرورية للبق
وا�نترنت ھذه يمكن ان تعمل بقوة اكبر مما يجعل ا�فراد يرفضون العمل والطعام والجنس وحتى 

فان ا�فراد الذين يحصلون   reward – deficiencyالصحة ، ووفقاً لفرضية تناقص المكافئة 
يميلون لتحسين ا�ثارة عن طريق المكافأة ويوفر ا�نترنت  الطبيعيةمن المواقف  على رضا اقل

 , Muralis & George( درات ـالمخالكحول او ره ـتوفز الذي ـرة تحاكي التحفيـمكافأة مباش
2007 , p.26   . (  

  
  
     Sensation seeking Theoryنظرية البحث عن ا ثارة .٣

خدام ا�نترنت يرتبط بسلوك البحث عن ا�ثارة والذي ان است ١٩٩٦)   Shafferشافيز( يرى   
التي ينظر اليه على انھا عامل مخاطرة لتطوير ا�دمان   impulsivityيعد سمة فرعية من ا�ندفاعية 

على ا�نترنت او على غيره ، فا�فراد ا�ندفاعيون يميلون �ستخدام ا�نترنت كونه وسيلة لتحصيل 
 ) .   Muralis & George , 2007 , p.27( بما يصبحون مدمنين على ھذه الوسيلة ا�ثارة ور

  
 The psychodynamic and personalityرية الديناميات النفسية والشخصيةنظ .٤

Theories    . 
عن ا�دمان على ا�نترنت يتعامل ان التفسير الذي تطرحه نظريات الديناميات النفسية والشخصية       

مع الفرد وخبراته ، فا�عتماد على احداث الطفولة التي يمكن ان تؤثر في ا�طفال كونھم افراداً وتؤثر 
في تطور سمات شخصياتھم قد تجعلھم اكثر مي8ً او اكثر عرضة لتطوير سلوكيات ادمانية ، فالمھم في 

عليه بل ھو الشخص نفسه وا�ساس الذي اصبح في ظله  القضية ھو ليس الموضوع او النشاط المدمن
  ) .   Duran, 2003 , p.3( مدمناً 
في مرحلة ان تقدير الذات في مرحلة الطفولة ھو من العوامل المھمة في تطوير شخصية ناضجة       

ذات واطىء وھذا يمكن ان يتجمع الرشد وان غياب الدعم الوالدي وا�سري عموماً قد يتسبب في تقدير 
بمشاعر ا�حساس بعدم الكفاءة وفقدان القيمة مما يقود ا�فراد للتحول وا�نتقال الى ا�نترنت كونه 
اسلوباً للھروب من الواقع و�يجاد عالماً امناً يكونون غير مھددين به او يخلو من التحديات ، ووفقاً لما 

خاص ذوي تقدير الذات الواطىء لديھم نزوع اكبر ل8دمان على فان ا�ش)  Shottonشاتون ( جاء به 
ا�نترنت وان ا�شخاص الخجولين يستخدمون ا�نترنت لتخطي النقص لديھم في المھارات ا�جتماعية 

 Muralis & George , 2007( ة ـوفي قدرتھم على ا�تصال مع ا�خرين وفي ع8قاتھم ا�جتماعي
, p.28   . (  
 .   Biomedical explanationsالتفسيرات البايولوجية الطبية  .٥
  Congenialوحاجاته يتعامل ھذا المدخل مع الوراثة والعوامل المناسبة لطبيعة المرء او مزاجه       

من  المخدرات في الدماغ وفي المرس8ت العصبية وھذا يعني تماثل استخدام ، وال8 توازن الكيميائي 
ذين يحتاجون التوازن الكيميائي في الدماغ او اولئك الذين يحصلون على احساس قبل المرضى ال

 , Duran , 2003( بالذروة من الركض او القمار ويوفر ا�نترنت مثل ھذا ا�حساس بشكل مؤقت 
p.4  . (  
وھناك اشارة الى ان قضاء الوقت امام شاشة الحاسوب يحفز الدماغ على افراز مادة كيميائية        

تتسبب بصورة فورية في الشعور وھي تشبه ا�درينالين ھي التي )   Dopaminالدوبامين ( تسمى 
بالھدوء وا�طمئنان والحالة المزاجية الجيدة ، وعند ا�نفصال عن الشاشة للحظة يشعر المرء 

  ) .   Duran , 2003 , p.5( ة العـودة الى شاشـة ا�نتـرنت ـا�كتئاب وينتظر بصعوبة بالغـة لحظب
  

  .منھج البحث واجراءاته :  ثالثا
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 : أداة البحث 
 Internet<ھداف البحث حصلت الباحثة على اختبار ا�دمان على ا�نترنت  /تحقيقاً       

addiction test  ويرمز لهIAT في جامعة  ١٩٩٦في عام  ا�ختبارقد طرح ھذا وPittsburgh 
وھو )  Youngكيمبرلي يونغ ( ا�مريكية من قبل عالمة النفس والطبية النفسانية   Bradfordفي 

  ) .   Young , 1996 , p.237( داسي ـفقرة وبمقياس تقدير س)  ٢٠( اختبار بـ 
باختبار )   Widyanto & Mcmurranويدانتووماكموران ( كل من  قام ٢٠٠٤وفي عام       

ذكور ،  ٢٩مستجيباً منھم  ٨٦( الخصائص السيكومترية لھذا ا�ختبار وباستعمال عينة تكونت من 
ھو اختبار متعدد العوامل وليس ذي عامل واحد وھذه  IATان ، اظھر التحليل العاملي ) اناث  ٥٧

، ا�ستخدام المفرط ، رفض العمل ، التوقع ، نقص السيطرة ، رفض  بروز الظاھرة( العوامل ھي 
، وقد اظھرت ھذه العوامل اتساق داخلي جيد وصدق ت8زمي اذ ظھر ان ) الحياة ا�جتماعية 

مستخدمي ا�نترنت المحدثين يظھرون مشك8ت اكثر سيما فيما يختص برفض العمل ورفض 
  . الحياة ا�جتماعية 

 -اما الثبات فقد اظھرت المقاييس ثبات اتساق داخلي معتدل الى جيد فقد تراوحت معام8ت الفا      
  ) .   Widyanto & mcmurran , 2004 , p.443) (  ٠.٨٢ -٠.٥٤( كرونباخ بين 

في البحث الحالي قامت الباحثة بخطوات �عداده بالصيغة العربية ا�ختبار وبغية تطبيق ھذا       
ل8خذ بارائھم وذلك للتاكد  ♣ لت بترجمته وعرضه على مجموعة من المحكمين في علم النفستمث

مع ذكر بدائل المقياس الستة وكذلك للتأكد من مدى م8ئمة تعليمات من مدى م8ئمة الفقرات 
  . ا�ختبار 

كما في وبعد ا�خذ باراء الخبراء عدلت صياغة بعض الفقرات وقد استبقيت الفقرات كلھا       
  ) .  ١( الملحق 

  :مقياس التقدير وتصحيح ا ختبار 
تنطبق علي تماماً ، تنطبق علي كثيراً ، ( ا�ختبار بوضع ستة بدائل امام كل فقرة وھي صمم       

، ) تنطبق علي الى حد ما ، � تنطبق علي الى حد ما ، � تنطبق علي كثيراً ، � تنطبق علي تماماً 
)  ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥،  ٦( ولغرض تصحيح المقياس يقابل مدرج ا�جابة اع8ه سلم درجات ھي 

وللفقرات كلھا ، ويتم احتساب الدرجة الكلية للفرد الواحد على ھذا ا�ختبار بالجمع الجبري 
  . لدرجات اجابته على الفقرات 

  : على ا نترنت  ا�دمانالخصائص السيكومترية  ختبار 
  . القوة التمييزية  - :او 

  item analysisعلى الفقرات المميزة في ا�ختبار اجري تحليل الفقرات  ا�بقاءلغرض       
المجموعتين المتطرفتين ، وتحتاج عملية تحليل الفقرات الى عينة يتناسب حجمھا  أسلوبباستخدام 

الى ان نسبة عدد افراد  ١٩٧٠)   Nunn allyننلي ( مع عدد الفقرات المراد تحليلھا ، وقد اشار 
  ) .   Nunn ally , 1970 , p.215) (  ١: ٥( د الفقرات يجب ان � يقل عن نسبة العينة الى عد

                                                           

  :لجنة المحكمين  ♣

 . جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم رياض االطفال / خولة عبد الوهاب القيسي . د.أ .١

 . جامعة بغداد / مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية / المساعد العلمي / طه جزاع . د.أ .٢

 . جامعة بغداد / مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية / قسم االرشاد النفسي / نوال قاسم . د.م .٣

 . جامعة بغداد / سية مركز الدراسات التربوية واالبحاث النف/ قسم البحوث النفسية / مازن كامل . م .٤
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فقرة فقد اختيرت عينة متكونة )  ٢٠( وفيما يختص باختبار ا�دمان على ا�نترنت المتكون من 
طالباً وطالبة اختيروا عشوائياً من جامعة بغداد ومن ك8 التخصصين وقد غطت ) ٢٠٠( من 

( لمنتھية فقط للدراسة ا�ولية الصباحية فقط في الكليات المختارة كما في الجدول العينة الصفوف ا
١  . (  

  عينة تحليل فقرات اختبار ا دمان على ا نترنت  )  ١(الجدول 
  المجموع   الجنس   الكلية   التخصص

  إناث   ذكور 
  ٥٠  ٢٥  ٢٥  الھندسة   علمي 

  ٥٠  ٢٥  ٢٥  العلوم 
          

  ٥٠  ٢٥  ٢٥  اللغات   أنساني 

  ٥٠  ٢٥  ٢٥  العلوم السياسية 
  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع 

  
ولغرض إجراء التحليل باستخدام اسلوب المجموعتين المتطرفتين فقد اتبعت الخطوات ا�تية       

:-   
 . استمارة )  ٢٠٠( تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة من ا�ستمارات البالغ عددھا  .١
 . ترتيب ا�ستمارات من اعلى درجة الى ادنى درجة   .٢
استمارة )  ٥٤( من ا�ستمارات الحاصلة على الدرجات العليا والبالغ عددھا  ) %٢٧(تعيين الـ  .٣

)  ٥٤( من ا�ستمارات الحاصلة على ادنى الدرجات والبالغ عددھا % ) ٢٧( وكذلك تعيين الـ 
استمارة ھي التي اخضعت للتحليل )  ٢٠٠( من اصل استمارة )  ١٠٨( استمارة ايضاً ، اي ان 

 , Mehrense & Lehman , 1973( جموعتان باكبر حجم واقصى تباينوبذلك تكون لدينا م
p.328  ) (Anasta si , 1976 , p.203  . ( 

لعينتين مستقلتين �ختبار د�لة الفروق بين المجموعتين العليا   T- testتطبيق ا�ختبار التائي  .٤
والدنيا ، وقد عدت القيمة التائية مؤشراً لتمييز كل فقرة من خ8ل مقارنتھا بالقيمة الجدولية بدرجة 

اذ ان القيمة التائية  )  ٠.٠١( وقد ظھرت جميع الفقرات مميزة عند مستوى د�لة ) ١.٦( حرية 
 . يوضح ذلك )  ٢( والجدول )  ٢.٦١ (الجدولية ھي 

   validity الصدق: ثانياً 
 التي الخاصية فع8ً  يقيس ان على قادراً  ا�ختبارا بھا يكون التي الدرجة الى الصدق يشير      

                                                           ؟ لقياسه اعد ما فع8ً  يقيس المقياس ھل ، اخرى وبكلمات لقياسھا وضع انه يفترض
 )Gray 2002 , p.43 . (مؤشرات له كانت فقد ا�نترنت على ا�دمان باختبار يختص وفيما 

   -: ا�تية الصدق
    Face validity الظاھري الصدق  .١

 & Stang(  لقياسه وضع ما يقيس انه يبدو عندما ظاھري صدق ل8ختبار يكون      
wrightsman , 1981 , p.37  (على الفقرات عرض خ8ل الصدق من النوع ھذا ويتحقق 

 , Eble , 1972(  قياسھا المراد الخاصية قياس في ص8حيتھا على للحكم الخبراء من مجموعة
p.555  (عرضت عندما ا�نترنت على ا�دمان اختبار في الصدق من النوع ھذا تحقق وقد 

  . الفقرات ص8حية بشأن بارائھم ل8خذ النفس علم في الخبراء من مجموعة على الفقرات
  
   Construct validity البنائي الصدق  .١

 , Shaugnnessy et . al(   لقياسه صمم الذي النظري للبناء المقياس تقييم مدى به ويقصد      
2000 , p.141  (ا�تي خ8ل من ذلك تحقق وقد :-  



  ٣٥٠  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية

 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  على ا نترنت وع�قته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةا�دمان 
  سھام مطشر معيجل..د

  ) ٢(الجدول 
   معام�ت تمييز فقرات اختبار ا�دمان على ا نترنت

  
رقم 

  الفقرة 
  القيمة التائية   المجموعة الدنيا   المجموعة العليا 

  ♣المحسوبة   ا�نحراف المعياري   المتوسط   ا�نحراف المعياري   المتوسط 
١١,١٠  ١,٥٥  ٢,٧٥  ٠,٦٦  ٥,٣١  ١  
١٩,٢٦  ٠,٩١  ١,٦٦  ٠,٨٥  ٤,٩٤  ٢  
١٤,٣١  ١,٢١  ١,٦٨  ١,٩  ٤,٨٧  ٣  
١٣,٣٠  ١,٣٤  ٢,٠٠  ٠,٩٣  ٤,٩٦  ٤  
١٦,٢١  ١,١٣  ١,٦٢  ٠,٩٦  ٤,٩٢  ٥  
١٧,٢٢  ٠,٩٦  ١,٤٨  ١,٠٢  ٤,٧٧  ٦  
١٠,١٤  ١,٧٤  ٢,٥١  ٠,٧٣  ٥,٢٠  ٧  
١٦,٢٢  ١,٢٩  ١,٨٣  ٠,٧١  ٥,١١  ٨  
١٢,٩٤  ١,٤١  ٢,١٤  ٠,٧٧  ٥,٠٠  ٩  

١١,٨٦  ١,٤١  ٢,٢٤  ٠,٩٨  ٥,٠١  ١٠  
٢٢,٢٤  ٠,٨٣  ١,٣٨  ٠,٨٨  ٥,٠٧  ١١  
١٥,١٦  ١,٣٠  ١,٧٢  ٠,٩٧  ٥,٠٩  ١٢  
٢١,٦٩  ٠,٧٩  ١,٤٢  ٠,٩٤  ٥,٠٧  ١٣  
١٤,٥٥  ١,٣٨  ١,٩٢  ٠,٨١  ٥,١١  ١٤  
١٥,٠٦  ١,٩٨  ١,٢٢  ٠,٨٢  ٥,٠٠  ١٥  
١٥,٨٤  ١,٢٦  ١,٧٧  ٠,٨٨  ٥,١١  ١٦  
١٤,٧٩  ١,٠٢  ١,٤٨  ١,٣١  ٤,٨٣  ١٧  
١٠,١٤  ٠,٨٥  ١,٤٠  ٢,٦٤  ٥,٢٤  ١٨  
١٠,٩٥  ١,٦٠  ٢,٢٩  ١,٠١  ٥,١٢  ١٩  
١٣,٢١  ١,٣٩  ١,٨٨  ١,١٥  ٥,١٤  ٢٠  

 .ع�قة درجة الفقرة بالدرجة الكلية   . أ
وھذا يعني ان الفقرة تقيس المفھوم نفسه الذي يقيسه المقياس ك8 اذ يعد ھذا احد مؤشرات       

  ) .  ٤٣، ص ١٩٨١الزوبعي واخرون ، ( صدق البناء 
الع8قة وقد تحقق ھذا النوع من الصدق في اختبار ا�دمان على ا�نترنت من خ8ل ايجاد       

ا�رتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل8ختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون �ستخراج 
استمارة وقد ظھر ان جميع )  ٢٠٠( الع8قة ا�رتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لـ 

  ) .  ٣( دول ـكما في الج)  ٠.٠١( معام8ت ا�رتباط دالة عند مستوى 
  
  : اليه تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة قةع�  .ب

 احتسبت فقد ولذلك عنه تعبر مجال كل فقرات ان من للتأكد المؤشر ھذا الباحثة استعملت      
 ذلك وبعد ، الستة ا�ختبار مجا�ت من مجال كل وفق على استمارة)  ٢٠٠(  لـ الكلية الدرجة
 ودرجتھم المجال فقرات من فقرة كل على ا�فراد درجات بين بيرسون ارتباط معام8ت حسبت

                                                           

  ) . ٢.٦١( هي ) ٠.٠١( ومستوى داللة )  ١٠٦( القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية  ♣



  ٣٥١  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية

 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  على ا نترنت وع�قته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةا�دمان 
  سھام مطشر معيجل..د

 عند احصائياً  دالة كلھا ا�رتباط معامل قيم كانت وقد)  ٤(  الجدول في كما المجال ھذا على الكلية
  ) . ٠.٠١(  مستوى

        
  )  ٣( الجدول 

  معام�ت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية  ختبار ا دمان على ا نترنت 
  

  معامل ا�رتباط  رقم الفقرة
٠,٦٧  ١  
٠,٧٩  ٢  
٠,٧٢  ٣  
٠,٧٠  ٤  
٠,٧٧  ٥  
٠,٧٣  ٦  
٠,٧٧  ٧  
٠,٧٣  ٨  
٠,٦٩  ٩  

٠,٦٦  ١٠  
٠,٧٩  ١١  
٠,٧٢  ١٢  
٠,٧٧  ١٣  
٠,٧١  ١٤  
٠,٧٢  ١٥  
٠,٧٧  ١٦  
٠,٧٤  ١٧  
٠,٧٩  ١٨  
٠,٧٠  ١٩  
٠,٦٩  ٢٠  

 
    

  ) ٤( جدول 
  مع درجة مجالھا  معام�ت ارتباط درجة كل فقرة 

   ختبار ا دمان على ا نترنت 
  

  المجال 
  ا<ول 

     *رقم 
  الفقرة    

  معامل ا�رتباط   رقم الفقرة   المجال الخامس   معامل ا�رتباط 

بروز 
  الظاھرة 

نقص الضبط   ٠,٧٩  ٤
  او السيطرة 

٠,٧٧  ١  

  ٠,٨٣  ١٤    ٠,٧٩  ٨  
  ٠,٨٨  ١٥    ٠,٧٤  ٩  

                                                           

 . تسلسل الفقرات بحسب الصيغة النهائية لالختبار  *



  ٣٥٢  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية

 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  على ا نترنت وع�قته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةا�دمان 
  سھام مطشر معيجل..د

  ٠,٧٧  ١٨    -    
  ٠,٧٦  ١٩    -    

رقم   المجال الثاني 
  الفقرة 

  المجال  معامل ا�رتباط 
  السادس  

  رقم
  الفقرة 

  معامل ا�رتباط 

ا�ستخدام 
  المفرط 

رفض الحياة   ٠,٦٥  ٧
  ا�جتماعية

٠,٩١  ٣  

  ٠,٩١  ٥    ٠,٧١  ١٠  
  ٠,٧٩  ١٢    -    
  ٠,٧٧  ١٦    -    
  ٠,٧٩  ١٧    -    

  المجال 
  الثالث 

  رقم
  الفقرة

        معامل ا�رتباط 

        ٠,٨٤  ٢  رفض العمل 
  ٠,٨٢  ٦        
  ٠,٨١  ١٠        

  المجال 
  الرابع 

رقم 
  الفقرة

        معامل ا�رتباط

        ٠,٨٩  ١١  التوقع 
  ٠,٨٨  ١٣        

  
  : ع�قة درجة المجال بالدرجة الكلية ل�ختبار . ج

لكل الكلية يعتمد ھذا النوع من الصدق على حساب معام8ت ا�رتباط بين درجات ا�فراد       
الى ان ارتباطات ا�تساق  ١٩٧٦)  Anastasiانستازي ( مجال والدرجة الكلية للمقياس ، وتشير 

الداخلي التي تستند الى المجا�ت الفرعية ھي قياسات اساسية للتجانس �نھا تساعد في تحديد مجال 
( السلوك المراد قياسه وان درجة تجانس المقياس لھا صلة وثيقة بالصدق البنائي لذلك المقياس 

Anastasi , 1976 , p.155   . (  
ولتحقيق ھذا الھدف تم ايجاد معام8ت ارتباط درجة كل مجال من مجا�ت ا�ختبار الستة       

( استمارة ، وقد كانت قيم معام8ت ا�رتباط دالة احصائياً عند مستوى )  ٢٠٠( بالدرجة الكلية لـ 
  . يوضح ذلك )  ٥( والجدول )  ٠.٠١

  
  )  ٥( الجدول 

  ع�قة الدرجة الكلية لكل مجال من المجا ت الستة 
  بالدرجة الكلية  ختبار ا دمان على ا نترنت 

  معام8ت ا�رتباط   المجا�ت   ت
  ٠,٩٣  بروز الظاھرة   ١
  ٠,٩٣  ا�ستخدام المفرط   ٢
  ٠,٨٨  رفض العمل   ٣
  ٠,٨٥  التوقع   ٤
  ٠,٨٤  نقص الضبط   ٥
  ٠,٨٢  رفض الحياة ا�جتماعية  ٦

  
    Reliabilityالثبات : ثالثاً 



  ٣٥٣  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية

 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  على ا نترنت وع�قته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةا�دمان 
  سھام مطشر معيجل..د

القياس تعطي القيم نفسھا للخاصية المراد قياسھا في كل  إجراءاتالى ما اذا كانت يشير الثبات       
  ) .  ٤١١، ص ١٩٩٩فان دالين ، ( مرة يتم قياسھا تحت الظروف نفسھا 

ان اتساق درجات ا�ستجابة يتم عبر مجموعة من القياسات )   Cranbachكرونباخ ( ويرى       
والذي يتحقق اذا كانت فقرات المقياس تقيس   internal Consistencyمنھا ا�تساق الداخلي 

ويشير معامل الثبات المستخرج بھذه )   Holt & lrving , 1971 , p.60( المفھوم نفسه 
، وقد استخرج )  ٥٣٠،  ١٩٩١،  فير كسون( الطريقة الى ا�رتباط الداخلي بين فقرات المقياس 

  : بطريقتين ھما 
 .   Split – halfالتجزئة النصفية   . أ

الفقرات طالباً وطالبة مناصفة وقد قسمت )  ٢٠٠( حيث طبق ا�ختبار على عينة تكونت من       
الى نصفين ، ضم النصف ا�ول الفقرات الفردية وضم النصف الثاني الفقرات الزوجية ، وحسب 

و�ن معامل ا�رتباط المستخرج )  ٠.٨٤( معامل ارتباط بيرسون بين نصفي المقياس وظھر انه 
براون  –ان ـة سبيرمــه باستخدام معادلـبھذه الطريقة ھو لنصف المقياس فقد جرى تعديل

والذي يمثل )  ٠.٩١( ح بعد التعديـل ـ، فاصب)  ٥٢٩، ص ١٩٩١فيركسون ، ( ة ـالتصحيحي
  . الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

  
 . معامل الفا ل�تساق الداخلي   . ب

طالباً وطالبة ، ويمثل معامل الفا متوسط المعام8ت )  ٢٠٠( طبق ا�ختبار على العينة البالغة       
، )  ٢١٠، ص ١٩٨٣عبد الرحمن ، ( �ختبار الى اجزاء بطرائق مختلفة الناتجة من تجزئة ا

وھو معامل ثبات عال اذا قورن بمعام8ت الفا التي استخرجت من قبل )  ٠.٩٥( وكانت قيمته 
  ) .  ٠.٨٢ – ٠.٥٤( مصممة ا�ختبار والتي تراوحت بين 

                                  )Widyent & murran , 2004 , p.448  . (  
  . عينة البحث التطبيقية 

طالباً وطالبة اختيروا عشوائياً من جامعة بغداد )  ٢٠٠( تكونت عينة البحث الحالي من       
( ب متغير الجنس ـومناصفة بحس) علمي ، انساني ( موزعين مناصفة بحسب متغير التخصص 

، وقد غطت العينة الصفوف المنتھية فقط للدراسة ا�ولية الصباحية في كليات ) ذكور ، اناث 
  ) .  ١(الھندسة والعلوم واللغات والعلوم السياسية وكما اشير الى ذلك الجدول 

  :  ا�حصائيةالوسائل 
اUتية والمتوافرة في  ا�حصائيةمعالجة بيانات ھذا البحث ، استعملت الباحثة الوسائل  <جل      

  :  Spss ا�حصائيةالحقيبة 
د�لة الفروق بين المجموعة العليا  �ختبارمتساويتين  مستقلتينلعينتين  t-testا�ختبار التائي  .١

 . حساب معامل تمييز الفقرات  ل8ختبار عندوالدنيا بالنسبة 
 . ا�ختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بين متوسطات العينة والمتوسطات الفرضية  .٢
 . معامل ارتباط بيرسون  .٣
 . معادلة سبيرمان التصحيحية  .٤
 . معامل الفا ل8تساق الد�خلي  .٥
 .  Two-way Anovaتحليل التباين الثنائي  .٦
  

  نتائج البحث ومناقشتھا -:رابعا 
يتضمن ھذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل اليھا مع مناقشة لھذه النتائج وابرز ما       

  . يمكن استخ8صه من مؤشرات من ھذه النتائج واخيراً التوصيات والمقترحات 
  . قياس ا دمان على ا نترنت لدى طلبة الجامعة : او ً 



  ٣٥٤  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية

 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  على ا نترنت وع�قته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةا�دمان 
  سھام مطشر معيجل..د

درجة بانحراف ) ٧٠.٧٢( ة الجامعةبلغ متوسط درجة ا�دمان على ا�نترنت لدى طلب      
( للمقياس والبالغ  ♣ھذا المتوسط مع المتوسط الفرضي درجة وبمقارنة  )  ٢٥.٤٦( معياري قدره 

)  ٢٥٦، ص ١٩٧٧البياتي واثناسيوس ، ( درجة وباستخدام ا�ختبار التائي لعينة واحدة )  ٧٠
 ١.٩٦( وھي اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )  ٠.٤٠٠( تبين ان القيمة التائية المحسوبة ھي 

  . وضح ذلك ي)  ٦(دول ـوالج)  ٠.٠٥( ومستوى د�لة )  ١٩٩( بدرجة حرية ) 
  نتائج ا ختبار التائي للفرق بين متوسطات درجات )  ٦( الجدول 

   افراد العينة على مقياس ا دمان على ا نترنت
  

ا�نحراف   المتوسط   العينة 
  المعياري 

المتوسط 
  الفرضي 

  الد�لة   القيمة التائية 
  الجدولية   المحسوبة 

  غير دال   ١,٩٦  ٠,٤٠٠  ٧٠  ٢٥,٤٦  ٧٠,٧٢  ٢٠٠
  

، وتلك نتيجة مستوى ا�دمان على ا�نترنت ھو بمستوى متوسط تشير ھذه النتيجة الى ان       
ايجابية ، وقد اختلفت مع نتائج العديد من الدراسات ا�جنبية والتي اشارت الى وجود ا�دمان على 

  . ا�نترنت لدى طلبة الجامعات اذ انھم الشريحة الشبابية التي تستھلك ا�نترنت بدرجة اكبر 
متغيري  الجامعة على وفق التعرف على د لة الفروق في ا دمان على ا نترنت لدى طلبة: ثانياً 

 :  
 (الجنس   . أ

 ) . ذكور ، اناث  . ب
 ) . علمي ، انساني ( التخصص . ت

 ٢٠٠( ة ـة البالغـن مستقلين للعينـلتحقيق ھذا الھدف تم استعمال تحليل التباين الثنائي لمتغيري      
علمي ، ( والتخصص ) ذكور ، اناث ( ري الجنس ـق متغيـن على وفـطالب وطالبة موزعي) 

  . يوضح نتائج التحليل )  ٧( ، والجدول ) انساني 
  
  )  ٧( الجدول 

  المقارنة في ا دمان على ا نترنت لدى طلبة الجامعة 
  ) علمي ، انساني ( والتخصص ) ذكور ، اناث ( على وفق متغيري الجنس 

  
مجموع   مصدر التباين 

  المربعات 
درجة 
  الحرية 

متوسط 
  المربعات 

  ♣  القيمة الفائية
  المحسوبة 

  الد�لة 

  غير دالة   ٠,٩٦٦  ٤٥٦,٠٢٠  ١  ٤٥٦,٠٢٠ Aالجنس 
  دالة   ٧٤,٥٨٤  ٣٥٢١٨,٥٨  ١  ٣٥٢١٨,٥٨٠ Bالتخصص 

تفاعل الجنس 
والتخصص 

AxB 

  غير دالة   ١,٧٦٣  ٨٣٢,٣٢٠  ١  ٨٣٢,٣٢٠

      ٤٧٢,٢٠١  ١٩٦  ٩٢٥٥١,٤٠٠  الخطأ 
        ١٩٩  ١٢٩٠٥٨,٣٢  المجموع 

  

                                                           

 .المتوسط الفرضي هو متوسط اوزان البدائل مضروبًا في عدد الفقرات  ♣

  )   ٣.٨٤( هي )   ٠.٠١( ومستوى داللة )  ١٩٦.١( القيمة الفائية الجد ولية بدرجتي حرية  ♣
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الى ھذا الجدول نجد ان ھنالك فرقاً ذا د�لة احصائية في ا�دمان على ا�نترنت وبالرجوع       
فقط ، اذ بلغت القيمة الفائية ) علمي ، انساني ( لدى طلبة الجامعة على وفق متغير التخصص 

 )  ١٩٦.١( ة ـبدرجتي حرية ـوھي اكبر من القيمة الفائية الجدولي  )  ٧٤.٥٨٤( المحسوبة 
، وللتعرف على الفروق في ا�دمان على ا�نترنت )   ٣.٨٤( والبالغة  ) ٠.٠١( ومستوى د�لة 

وبالرجوع الى قيم المتوسطات نجد ان متوسط ) علمي ، انساني ( على وفق متغير التخصص 
توسط ذوي درجة في حين بلغ م  ) ٥٧.٤٥( العلمي بلغ  درجات ا�فراد من ذوي التخصص

درجة مما يعني ان ھناك فرقاً دا�ً احصائياً بين متوسطات )   ٨٣.٩٩( التخصص ا�نساني 
درجات الطلبة في ا�دمان على ا�نترنت وھو لصالح ذوي التخصص ا�نساني وبكلمات اخرى 

مي8ً ل8دمان على ا�نترنت مقارنة بذوي التخصص العلمي ان ذوي التخصص ا�نساني اكثر 
السبب في ھذا يعود الى طبيعة الدراسة في التخصص ا�نساني والتي تتيح للطلبة وجود  ولعل

  . اوقات فراغ قد تدفعھم لقضاء اوقاتاً طويلة على ا�نترنت وقد تھيئھم ل8دمان عليه 
الوصول اليھا من نتائج البحث  جرىالمؤشرات العامة التي  أجمالوعلى العموم ، يمكن       

   -:الحالي باUتي 
لدى طلبة الجامعة في البحث الحالي  ان مستوى ا�دمان على ا�نترنت ھو بمستوى متوسط .١

ويعد ھذا مؤشراً ايجابياً من مؤشرات الصحة النفسية والعقلية سيما في ضوء ا�رتباطات ا�يجابية 
وتمايز  الواطئالوحدة وا�نطواء والخجل وتقدير الذات على ا�نترنت بالقلق وا�كتئاب و لcدمان

 . والثاني من البحث  ا<ولالى ذلك كله في الفصلين  ا�شارةالذات المنخفض وكما جرت 
على ا�نترنت لدى طلبة الجامعة على وفق  ا�دمانفي  إحصائيةليس ھنالك فرق ذو د�لة  .٢

العكس وقد  او  ا�ناثمن  أدمانا أكثرالذكور  اي لم يظھر ان كان)  إناثذكور ، ( متغير الجنس 
مع نتائج العديد من الدراسات العالمية التي اظھرت تفوقاً للذكور على ا�ناث اختلفت ھذه النتيجة 

اندرسون ( ة ـ، ودراس ١٩٩٩)   Shottonون ـشات( ة ـان على ا�نترنت مثل دراسـفي ا�دم
Anderson   (٢٠٠٠  . 

طلبة الجامعة على وفق متغير دى في ا�دمان على ا�نترنت لھناك فرق ذو د�لة احصائية  .٣
ولصالح ذوي التخصص ا�نساني ، اي ان ذوي التخصصات ) علمي ، انساني ( التخصص 

  . ا�نسانية اكثر ادماناً على ا�نترنت من ذوي التخصصات العلمية 
  

  :التوصيات والمقترحات 
بناءاً على نتائج البحث الحالي توصي الباحثة الجھات المعنية بشؤون الطلبة في الجامعات       

وثائقية توضح المخاطر  وأف8مالجامعية والعامة بضرورة عقد ندوات تثقيفية  ا�ع8مووسائل 
سيما لدى طلبة  ل�فرادالصحة الجسمية والنفسية  أبعادعلى ا�نترنت على  لcدمانالمتنوعة 

  . وحسب ما ظھر من نتائج البحث الحالي  ا�نسانيةراسات الد
واستكما�ً لنتائج البحث الحالي ولتحقيق تراكم معرفي فيما يختص المقترحات  أھماما       

على ا�نترنت لدى طلبة الجامعة فھو ضرورة اجراء دراسات وبحوث للتحري عن انواع  با�دمان
طلبة الجامعة ، فض8ً عن اجراء دراسات تبحث في  لدىعليھا  ا�دمانالتطبيقات التي يحدث 

ارتباط ا�دمان على ا�نترنت بخصائص شخصية معينة مثل تقدير الذات والخجل وا�نطواء 
وا�كتئاب وانواع اخرى من ا�ضطرابات النفسية والعقلية وانواع اخرى من ا�دمانات مثل 

  . دمان على الكحول والعقاقير والمخدرات ا�
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  مصادر البحث 
، وا ستد لي في التربية وعلم النفس   ا�حصاء الوصفي) : ١٩٧٧(زكريا زكي ، عبد الجبار توفيق واثناسيوس ، البياتي .١

  . بغداد ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية 
، جامعة  والمقاييس النفسيةا ختبارات ) :  ١٩٨٨( الزوبعي ، عبد الجليل والكتاني ، ابراھيم ، وبكر ، محمد اليأس . ٢

  . الموصل 
  . ، الكويت ، مكتبة الف8ح  ١، ط القياس النفسي) :  ١٩٨٣( عبد الرحمن ، سعد . ٣
،  ٤محمد ، نبيل نوفل وآخرون ، ط. ، ترجمـة د مناھج البحث في التربية وعلم النفس) :  ١٩٩٠( فان دالين ، ديوبـولد . ٤

  . ية القاھرة ، مكتبة ا�نجلو المصر
ھناء العكيلي ، بغداد ، دار . ، ترجمة د التحليل ا حصائي في التربية وعلم النفس) :  ١٩٩٠( فيركسون ، جورج آي . ٥
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  )  ١(ملحق 

  على ا�نترنت  ا�دماناختبار 
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  مركز الدراسات التربوية وا<بحاث النفسية / جامعة بغداد 

  
  عزيزتي الطالبة ... عزيزي الطالب 

بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعكس طبيعة تعاملك مع ا�نترنت ، الرجاء قراءة كل   
فقرة بدقة وبيان مدى انطباقھا عليك وبحسب البدائل المعطاة امام كل فقرة ، فاذا كنت تشعر بان 

ي كما ف) بق علي تماماً ـتنط( تحت البديـل ) ( محتوى الفقرة ينطبق عليك تمامـاً فضع اشـارة 
   -:ادناه 

  
  البدائل  الفقرة

  
اجد نفسي جالساً على ا�نترنت لمدة اطول 

  . مما كنت اقصد 

تنطبق 
علي 
  تماماً 

تنطبق 
علي 
  كثيراً 

تنطبق 
علي 

الى حد 
  ما 

� تنطبق 
علي الى 
  حد ما 

� تنطبق 
علي 
  كثيراً 

� تنطبق 
علي 
  تماماً 

            

 
  

   -:أرجو تدوين المعلومات اUتية 
  الكلية           القسم           الصف 

  
  (     ) انثى   (     )    ذكر   :         الجنس 

  : عدد ساعات استخدامك ل8نترنت يومياً 
                                                                 

  كم خالص الشكر والتقدير                  ول                                                               
  الباحثة                                                                

  
  

  البدائل  الفقرات 

تنطبق   
علي 
  تماماً 

تنطبق 
علي 
  كثيراً 

تنطبق 
علي 

الى حد 
  ما 

 �
تنطبق 
علي 

الى حد 
  ما 

 �
تنطبق 
علي 
  كثيراً 

 �
تنطبق 
علي 
  تماماً 

أجد نفسي جالساً على ا�نترنت لمدة أطول مما   ١
  .كنت اقصد 

            

أھمل واجباتي المنزلية كي اقضي وقتاً أطول على   ٢
  ا�نترنت 
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أفضل المتعة التي احصل عليھا من ا�نترنت على   ٣
المتعة التي احصل عليھا من ع8قاتي الحميمة مع 

  . اUخرين 

            

اكون ع8قات جديدة باستمرار مع مستخدمي   ٤
  . ا�نترنت 

            

يتذمر اصدقائي وافراد اسرتي من كثرة جلوسي   ٥
  . على ا�نترنت وانشغالي عنھم 

            

اشعر ان تحصيلي الدراسي وع8قاتي الشخصية   ٦
تأثرت بسبب قضاء الكثير من الوقت على 

  . ا�نترنت 

            

احاول ان اتصفح بريدي ا�لكتروني قبل ان اعمل   ٧
  . أي شيء آخر كان يجب ان اقوم به 

            

اشعر اني اكون دفاعياً او متحفظاً عندما يسألني   ٨
  ؟ " ماذا تفعل على ا�نترنت " شخص ما 

            

احاول ان اتخلص من ا�فكار المزعجة والضغوط   ٩
  . في حياتي با�نشغال با�نترنت 

            

عندما انتھي من ا�نترنت ، اعرف اني سأعود   ١٠
  اليه مرة اخرى 

            

لدي مخاوف من ان حياتي بدون انترنت سوف   ١١
  . تصبح مملة وفارغة وغير ممتعة 

            

اصاب با<رق بسبب التأخر في الوقت الذي   ١٢
  . اقضيه على ا�نترنت 

            

عندما اترك ا�نترنت ، اشعر انني منشغل به   ١٣
  . وتتولد لدي خيا�ت بالرجوع اليه 

            

" احتاج الى بضع دقائق اضافية " اقول مع نفسي   ١٤
  . عندما انتھي من  ا�نترنت 

            

اشعر ان لدي مشكلة في السيطرة على الوقت الذي   ١٥
  . اقضيه على ا�نترنت 

            

انزعج الى حد الصراخ عندما يحاول شخص ما   ١٦
  . ان يقاطعني وانا على ا�نترنت 

            

افضل ان اقضي وقتاً اطول على ا�نترنت من ان   ١٧
  . اخرج مع اصدقائي 

            

اشعر با�كتئاب وا�نزعاج عندما اترك ا�نترنت   ١٨
 .  

            

اشعر انني احصل على الكثير من المتعة والرضا   ١٩
  . في الحياة من دخولي على ا�نترنت 

            

اجد ان من الصعب علي ان انقطع عن ا�نترنت   ٢٠
  لعدة ايام 

            

  


