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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  " شكر وتقدير " 
في  يّ كبير فضله ونعمته علعلى سبحانه وتعالى ، الحمد  والشكر  

ا  الوصول إلى اء في أسمى م تلك اللحظات التي تجمع بين العلم والعمل والعلم

  .يمكن أن يجتمع حوله الناس

ر عن المشاعر الراسخة في الوجدان  ربما تخذلني الكلمات في التعبي

تي ووقته ونصحه لمساعدمه لكل من ساھم بعل...... الحترام وعظيم التقدير وا

  .إنجاز ھذا العملني حتى أمكن

راف بالفضل ألھل يـحق لھ هـوإذا كان االعت دم بواف، م عل إنني أتق ر ـف

ـان بالجميــر والعرفــالشك د .أ لـالفاض يى أستاذــإلل ـ

ة عطـي معبد ال حسن مصطفى/  أستاذ الصحة النفسية بكلي

ة ازيق – التربي ة الزق ة . جامع ن رعاي ه م ا تلقيت ه وم ن توجي ي م ه ل ا قدم لم

دكتوراه، قةوعناية ونصائح صاد يجزاه هللا ع ...في مرحلتي الماجستير وال  ن

  .الجزاء رخي

دم بأ يرومن دواعي سرو اني أن أتق اء  ىسموامتن ات الشكر والوف آي

ى  محمد السيد عبـد / د .أستاذي الفاضل  أإل

ة أستاذ الص الرحمن ة التربي د كلي ازيق -حة النفسية وعمي ة الزق . جامع

م يبخل ، فقد أعطاني الكثير ،على وقوفه الدائم بجواري وتقديم كل الدعم لي ول

ىالتي كان  ،بعلمه وتوجيھاته العلمية النافعة عليّ  ر ف ذا  لھا عظيم األث ام ھ إتم

ور هـورعايت فلوال عنايته، حثالب ذا البحث طريق الن ا رأى ھ أل هللا أن فأس، م

ر ال ي خي ه عن ديم علي زاء،ـجيجزي ه وأن ي ي علم ارك ف حة  هوأن يب الص

  .والعافية

ي أن أتق ب ل ا يطي كر والتقديـدم بخالـكم ـص الش ىـ / د .أ ر إل

ة.بيومي خليل محمد ة التربي ة  -أستاذ الصحة النفسية بكلي جامع

ازيق رافه ، الزق رفت بإش د ش ديد، فق ائح الس ن النص ر م ي الكثي دم ل ، ة وق

  .جزاء فجزاه هللا خير ال، واآلراء الرشيدة والعون الصادق



األستاذ الفاضل  ر إلىـاء وعظيم التقديــص الثنــر وخالدم بالشكـكما أتق

أستاذ الصحة النفسية  ..عبد الباسط متولي خضر/ د .أ

ل ال ة ووكي ة كلي ع بكلي ة المجتم ة وخدم ئون البيئ ة لش ة  –التربي جامع

ازيق ى م... الزق ه عل ن علم م م ي أتعل ث لك ذا البح ة ھ ول مناقش ا تفضل بقب

  .وجزاه هللا خير الجزاءفندعو هللا أن ينفعنا بعلمه ، الفياض

أمال عبد /  ةالدآتور ةاألستاذوأخص بالشكر 

ة لشئون الدراسات  .باظهالسميع  أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلي

فھي المعلمة الصادقة  التي ، كفر الشيخجامعة  –العليا والبحوث بكلية التربية 

اء ورقي األخالق، ال تبخل على طالبي العلم بعلمھا ا بساطة العلم ، وتتمثل فيھ

الخير لآلخرين  ة وإحساسھا ب ا مشاعرھا الرقيق ول ، فأشكر فيھ وتفضلھا بقب

ك في  مناقشة ھذا البحث وعلى ما بذلته من عناء السفر، أسأل هللا أن يجعل ذل

  .ويجزيھا عني خير الجزاء اتھاميزان حسن

ا ال ....  كر يكم الص الش دم بخ وتني أن أتق ــة ف ــاء هيئ ألعض

ة التدريس ازيق -بقسم الصحة النفسية بكلية التربي ة الزق ك .....جامع وذل

رة إعدادي للبحث  ة فت جزاھم هللا عني ، لما قدموه لي من عون وإرشاد طيل

  .خير الجزاء هأمانتلم الذين حملوا عوعن ال

ى و ان إل كر واالمتن الص الش دم بخ ة إال أن أتق ي النھاي عني ف ال يس

ذا ....أسرتي وأخص بالشكر والدتي الحبيبة التي لوالھا ما كان لي وجود في ھ

ان ة ،المك حة والعافي ا بالص ا ويمتعھ ل عمرھ أل هللا أن يطي كر ، وأس ا أش كم

ي دائم ل ر وتشجيعه ال د الكثي ه معي من الجھ ا بذل ذ -زوجي على م ائي  اوك أبن

طعت من حقوقھم ووقتھم الكثير ألجل أن أتم ھذا تذين أقوالل.... شروق ومحمد

  .العمل

عليه توآلت وإليه .. اهللا بإال ي وما توفيق

 .أنيب

  ،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الباحثة                 



  " إھداء" 

 إلى من بذل الجھد الكبير.  

 إلى من علمني الوفاء واإلخالص.  

  على الطريق بال كللإلى من سار معي.  

 إلى من تحمل معي مشقة البحث وعناء الدراسة.  

 اتي ق حي ي ورفي ى زوج د  ......إل اب / العقي إيھ

  .الدسوقي

  

  الباحثة

  

  

  
  

  



ْحمـَنِ  هللاِّ  ِبْسمِ  ِحيمِ  الرَّ   الرَّ

 َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  ّهللاُ  َوأَنَزلَ {
 َوَكانَ  َتْعَلمُ  َتُكنْ  َلمْ  َما    َوَعلََّمكَ 
{  سورة النساء}َعِظيًما َعَلْيكَ  هللاِّ  َفْضلُ 

١١٣{ 
  

  صدق هللا العظيم
              



  - أ  -
  

  حتوياتفھرس الم: أوالً 
  

 
  
  
 

رقم   الموضـــــــوع
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 ٤  ............................................................... .الدراسة أهداف  
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  -  ب -
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  الجداولقائمة : ثانيا 
  
  

  
  

رقم  الفصل
رقم   عنوان الجدول الجدول

 الصفحة
        

ـالسمات النموذجية لكل عامل من العوام  ١  :ثانيال رى ل الخمسة ـ الكب
  ................................... "كوستا وماكري " تبعاً لدراسة 

٤٨  

  

  :الرابع

  

١  
  

  .............................................................. .النوع والنسبة المئوية
  

٩٤  

داد الط  ٢   ية وأع ة الدراس بةالفرق ة والنس ل فرق ي ك  الب ف
  ............................................................................المئوية

٩٥  

  ٩٥ ..........................في كل تخصص والنسبة المئوية عدد الطالب  ٣  

  ٩٥ .......................................... .مستوى تعلم األب والنسبة المئوية  ٤  

  ٩٦ ............................................ .مستوى تعلم األم والنسبة المئوية  ٥  

  ٩٦ .................................................... .والنسبة المئوية دخل األسرة  ٦  

  ٩٦  .................................... .مدة االستخدام لشبكة اإلنترنت بالسنة  ٧  

  ١٠٣  ................. .االتساق الداخلي لمقياس سوء استخدام اإلنترنت  ٨  

  ١٠٥  ................. .االتساق الداخلي لمقياس سوء استخدام اإلنترنت  ٩  

  ١٠٦  ....................الصدق العاملي لمقياس سوء استخدام اإلنترنت  ١٠  

خدام اإلنترنت والدرجة معامالت ثبات أبعاد مقياس سوء است  ١١  
 .الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

١٠٧  

  ١١٢  .صدق المحك لمقياس العوامل الخمسة الكبرٮللشخصية  ١٢  

رى   ١٣   ة الكب ل الخمس اس العوام اد مقي ات أبع امالت ثب مع
  . للشخصية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

١١٣  

  ١١٤  .للشخصية الكبرى الخمسة لعواملا قائمة تصحيح مفتاح  ١٤  



  -  ھـ  -
 

رقم   الفصل
رقم   عنوان الجدول الجدول

 الصفحة
        
  

 :الخامس
  

١  
  

تخدام  ين سمات الشخصية وسوء اس اط ب امالت االرتب مع
  ..................................................................... اإلنترنت

  

١٢٨  

  ١٣٢  ..........................ى المواقع المستخدمةتوزيع الطالب عل  ٢  

  ١٣٣  البيانات الوصفية للعينة باختالف عدد المواقع المستخدمة  ٣  

ت   ٤   تخدام اإلنترن وء اس اه لس ادي االتج اين أح ل التب تحلي
   ............................ .باختالف عدد المواقع المستخدمة

١٣٤  

ين المجموعات نتائج اختبار شافيه ال  ٥   روق ب ة الف تجاه دالل
ع  فى االستغراق القھري في اإلنترنت باختالف عدد المواق

  ............................................................... .المستخدمة

١٣٥  

ين المجموعات   ٦   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
ت تخدام اإلنترن ديد الس تياق الش ى االش دد  ف اختالف ع ب

  .................................................. .المواقع المستخدمة

١٣٦  

ين المجموعات   ٧   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
  .فى الھروب من الواقع باختالف عدد المواقع المستخدمة

١٣٧  

ين المجموعات   ٨   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
  . باختالف عدد المواقع) الميل لزيادة الجرعة(في التحمل 

١٣٧  

ين المجموعات   ٩   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
   ............... .في أعراض االنسحاب باختالف عدد المواقع

١٣٨  

ين المجموعات   ١٠   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
  الستخدام باختالف عدد المواقعفي الدرجة الكلية لسوء ا

١٣٩  

ين المجموعات   ١٠   روق ب ة الف نتائج اختبار شافيه التجاه دالل
  في الدرجة الكلية لسوء االستخدام باختالف عدد المواقع

١٤١  

        



  -  و  -
  
  
  
  
 

رقم   الفصل
رقم   عنوان الجدول الجدول

 الصفحة
        

دد الم  ١١   اختالف ع ة ب فية للعين ات الوص ع البيان واق
  .................................................................. .المستخدمة

١٤١  

ة   ١٢   تحليل التباين أحادي االتجاه لسمات شخصية طالب الجامع
  ............................. .بتباين عدد المواقع التي يستخدمونھا

١٤٢  

ين المجموعات في نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفر  ١٣   وق ب
  ................................سمات الشخصية بتباين عدد المواقع 

١٤٣  

اختالف   ١٤   ت ب تخدام االنترن وء اس اد س فية ألبع ات الوص البيان
اعات  دد س بكة وع ى الش دخول عل لوب ال أس

  ...................................................................... .االستخدام

١٤٦  

ي   ١٥   دخول عل لوب ال ل أس اه لتفاع ي االتج اين ثالث ل التب تحلي
اد  ى أبع ا عل ي تاثيرھم تخدام ف اعات االس دد س بكة وع الش

  ............. .مقياس سوء استخدام االنترنت

١٤٩  

  ١٥٢   .البيانات الوصفية للعينة باختالف عدد ساعات االستخدام  ١٦  

ين المتوسطات في نتائج اختبار شافيه التج  ١٧   اه داللة الفروق ب
   .إساءة استخدام االنترنت باختالف عدد الساعات

١٥٣  

البيانــات الوصــفية ألبعــاد  مقيــاس ســوء اســتخدام االنترنــت   ١٨  
"   وعامـل التخصـص " إنـاث  –ذكور " باختالف عامل النوع 

  "نظري  –عملي 

١٥٩  

" إنـاث  –ذكـور  "تحليل التبـاين ثنـائي االتجـاه لتفاعـل  النـوع  ١٩  
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  : مقدمة
ة ماوات المفتوح ر الس الم اآلن عص يش الع رة أو ،يع بحت الك ص

ات ج ،األرضية قرية كونية صغيرة ك بسبب تطور تكنولوجي دة ربطت وذل دي
د أن  ي سمحت لألشخاص بلمسة بسيطة بإصبع الي ت، والت وتر باإلنترن الكمبي
دة  اكن بعي يكونوا على صلة مع أعضاء األسرة واألصدقاء الموجودين في أم

نھم، ةأو ع ع المجاالت بسرعة ھائل ى المعلومات في جمي ن أو ،ن يحصلوا عل
  .وا صداقات مع أشخاص آخرين في كل أنحاء العالمئينش

احثين  ين والب الب والمدرس ات للط ذھل للمعلوم در م ت مص فاإلنترن
تعلم  ا أن الطبيب يستخدمه لي اثھم، كم رالمستخدمين له في تحقيق أبح عن  أكث

ة ر المعروف راض غي رة،  ،األم ة األخي افات الطبي ورات واالستكش ن التط وع
األأيستخدمونه من  العاديينوالناس  فراد جل التسوق واإلعالنات واالتصاالت ب

د ذكرت سوزان جريجز  ة، وق  Susanفي األقطار األخرى والثقافات المختلف

Griggs ن الصحف  ٢٠٠٢ ات م وا المعلوم تخدمونه ليجمع أن الصحفيين يس
  .اإللكترونية حول تحقيقاتھم الصحفية

ت  تخدام اإلنترن اءوا اس اس أس ن بعض الن المھم زي فأصبحولك احم ع
لھامس مع الكمبيوتر عن الزوج أو الزوجة فھم يختارون الحديث ا ،   الطبيعي

عون  م يوس ا ھ دقاء، فبينم اء واألص مواألبن ا أفقھ ھم  ،إلكتروني ون أنفس يعزل
 ً ؤدي  ،اجتماعيا د ت أي أن إساءة استخدام اإلنترنت أصبحت أحد العوامل التي ق

ى  إلى تراجع حياتھم الزوجية والعائلية وعالقاتھم االجتماعية بما يؤثر سلبيا عل
  .بلھممستق

وء  طلح س ر مص ت ظھ تخدام اإلنترن ي اس ردة ف ادة المط ع الزي وم
دأ ،Internet Abuseاستخدام اإلنترنت  نفس  توب اء ال ل علم مناقشته من قب

رتبط باستخ دام ـوالطب النفسي، وأجريت بعض البحوث عن المفھوم الجديد الم
د عُ  ت، وق تاإلنترن تخدام اإلنترن وء اس المي األول لس ؤتمر الع د الم ي  ق ف

ة رأعتبحيث  ،سويسرا  ,Susner.(أن سوء استخدام اإلنترنت مشكلة كوكبي

2002 (  

ي ن الخطورة المرتبطة باإ تخداإلسراف ف ى حساب  ماس اإلنترنت عل
رى،  انية األخ ات اإلنس اع العصرية أالعالق و قن راق ھ اع ب ف قن تتر خل ه يس ن

ر والحداثة والعولمة ومن ثم فھو يلقي الترحيب والمشروعية وال مفاخرة في كثي
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ا ھي خطورة الجانب  ،من األوساط دروا م ع دون أن ي ام الجمي ويحظى باھتم
  .اآلخر الذي ينطوي عليه اإلنترنت

بالً  ات المجتمع تق ر فئ د ومما الشك فيه أن الشباب يعد أكث وھو  ،للجدي
امالً  اراً  ،مع شبكة اإلنترنت ما يعكس كونھم أكثر الفئات تع ر انبھ أثراً  وأكث  وت

ر عرضة  ،فكار الواردة عبر اإلنترنتباأل م أكث ة ھ وبالتالي فإن طالب الجامع
ت،  تخدام اإلنترن اءة اس ي إلس وافره ف ت وت ة اإلنترن ك مجاني ى ذل جع عل يش

ب  ى جان اء، إل ع األحي ي جمي ت ف اھي اإلنترن ار مق زل، وانتش ة والمن الجامع
حف  ع الص ة ومواق ع الدردش ل مواق ة مث ة خاص ع ذات جاذبي ود مواق وج

ةو الت العالمي ة  ،المج اب التفاعلي ة واأللع ور الخالع ع ص ب مواق ى جان إل
  .واألفالم الواردة من كل أنحاء العالم

ة  ع المحادث ع مواق ل م ي التعام راھقين ف تغراق الم ك أن اس ال ش ف
اور  ر اإلنترنت Chattingوالتح اب  ،عب ع األلع  ،والرياضة Gamesأو مواق

ة وم ع اإلباحي ى المواق دخول عل ات ليست أو ال رات ومعلوم يھم خب ع تعط واق
ة  ة مجھول وية جماع راثن عض ين ب وع ب ة، أو الوق رحلتھم العمري ة لم مالئم

د ت والجھ تنزافا للوق د اس ة يع داف الحقيقي ا يُ  ،األھ راھقين كم رض الم ع
  .اجتماعية ةالضطرابات نفسية وعزل

ونج  ي ي رت كمبيرل د ذك ل  ،١٩٩٨ Kimberly S.Youngوق أن ك
اءة فيصبح من  ،كمبيوتر متصل باإلنترنت بيت يحتوى على ه معرضون إلس ي
  . استخدام اإلنترنت

ل  ولن جابري ى أن  ٢٠٠٢ Colin Gabrielويوجه ك اء إل أنظار اآلب
ت تخدام اإلنترن اءة اس ون إلس اء معرض ن األبن ر م م ،كثي بحون  وأنھ د يص ق

ارجي الم الخ ن الع ھم ع زل أنفس ة لع اب نتيج ديدي االكتئ ا ،ش اطھم بع لم وارتب
  .الكمبيوتر واإلنترنت

وء  ة بس ية المرتبط مات الشخص اول س ة تن ة الحالي اول الدراس وتح
زة لمس ية الممي مات الشخص تجالء س ت، الس تخدام اإلنترن تخدام  يئياس االس

رات الديموجراف بعض المتغي اھرة ب ذه الظ اط ھ رى يوارتب العمر( ة األخ  -ك
  ) التخصص  –" إناث  -ذكور"  –الجنس 

دنيا -العليا(لحاالت الطرفية ليق دراسة إكلينيكية متعمقة كما يتم تطب ) ال
ى  ،)عداد الباحثةإمن (على مقياس سوء استخدام اإلنترنت  العوامل للتعرف عل
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زة لمس ةديناميال ي يئيالممي ر مس ن غي رانھم م ن أق ت ع تخدام اإلنترن  ئياس
  .استخدام اإلنترنت من طالب الجامعة

 أھمية الدراسة:  

ة ا رز أھمي ي تب ة ف ة الحالي خيص ألدراس اك تش د ھن ه ال يوج ن
يكولوجي ت، ،س تخدام اإلنترن وء اس مى س مي يس يكومتري رس م  أو س ومعظ
دارا ائي لالضطرابا تاإلص خيص اإلحص دليل التش ن ال ة م ة الحالي  تالدوري

ة  اب أو فصل عن سوء استخدام )  D. S. M. T. V( العقلي ال يتضمن أي ب
ة سوف . )Greenfield,1999 (.تـاإلنترن ائج الدراسة الحالي إن نت م ف ومن ث

الم شخصية  د مع يئميكون لھا قيمة تشخيصية في تحدي استخدام اإلنترنت  يس
  .الشبكة يعن غيرھم من مستخدم

دة  ي قاع وظ ف اع الملح ن االتس ة م ة الحالي ة الدراس ع أھمي ا تنب كم
ربين من واستخدام مقاھي اإلنترنت، ،االنتشار احتالل  وشكوى اآلباء وقلق الم

الب ت الط ام ووق ت الھتم لبية  ،اإلنترن اره الس ة بآث ة دقيق ة علمي دون معرف
  . واإليجابية على شخصياتھم

ا في مجاالت إومن ثم ف تفادة من نتائجھ ة يمكن االس ن الدراسة الحالي
ة ئة االجتماعي ل  ،التنش تحدثة داخ كالت المس ة المش ي لمواجھ اد النفس واإلرش

  .المناخ األسرى

ان  وإذا كانت ھناك دراسات كثيرة على مستوى العالم حول ظاھرة إدم
ة في أإال  ،اإلنترنت وإساءة استخدام اإلنترنت ة كافي نه ال توجد دراسات عربي

  .ھذا المجال

داد إلذا ف د ن الدراسة الحالية سوف تفيد في إع ة عن ات الزم قاعدة بيان
اد النفسيإعداد  وي للشباب من مس األسري برامج اإلرش تخدمي شبكة والترب

ارتھم في التعامل اإليجابي مع اإلنترنت ،اإلنترنت ة جوانب  ،لتنمية مھ وتنمي
  .الشخصية اإليجابية في شخصية الشباب المتعاملين مع شبكة اإلنترنت

  

  
  

 أھداف الدراسة :  
  : إلى تحقيق األھداف التاليةباحثة تسعى ال  



 

- ٤  - 
 

ية والنظرية التعرف على الفروق بين الجنسين وبين التخصصات العمل -
  .من طالب الجامعة في سوء استخدام اإلنترنت

ر مسيئي استخدام اإلنترنت في  - ين مسيئي وغي روق ب الكشف عن الف
  .سمات الشخصية

ة  - ي نوعي ت ف بكة اإلنترن تخدمي ش ين مس روق ب ن الف ف ع الكش
بكة  الل ش ن خ ا م دخول عليھ تم ال ي ي ع الت وعات والمواق الموض

   .اإلنترنت

رو - ن الف ف ع ي الكش ت ف بكة اإلنترن تخدمي ش ين مس مات ق ب س
 .عدد ساعات االستخدام اليومي لشبكة اإلنترنتالشخصية باختالف 

ية وال - ات الشخص ن مكون ف ع ل الكش ةالدينامعوام ز ي يئي  ةالممي لمس
 .استخدام اإلنترنت

  مشكلة الدراسة :  

وء  ة بس ية المرتبط مات الشخص اول س ة لتن ة الحالي دى الدراس تتص
تاستخدام اإلن ة للبحث في  ،ترن أداة قوي تخدام اإلنترنت ك ة اس فال تخفى أھمي

ـ شتى المجاالت، دار ال ى م ه عل الم كل ربط الشخص بالع ً ) ٢٤(ت ا اعة يومي ، س
 ً ا ه معرفي تفادة من ات المجتمع لالس ً  حيث تستخدمه كل فئ ا كل في مجال  ومھني

  .تخصصه

ي تتعل ك الت ة تل ت خاص ددة لإلنترن ب المتع ن الجوان الرغم م ق وب
ا  ،)الخ  …الخدماتية –الترويحية –المعرفية –التربوية –البيئية( باألمور إال أنھ

 ً   .على بعض الجوانب السلبية تنطوي أيضا

رج إحيث ذكر  الطبيب النفسي  ١٩٩٧ Ivan Goldbergيفان جولد ب
ورك ة نيوي ت  ،بمدين بكة اإلنترن تخدام ش وء اس لبيات س ك الس ة تل ي مقدم أن ف

Internet Abuse، وضحت سوزان جريجز وأSusen Griggs أن ، ٢٠٠٢
كلة تُ  ذه المش ً ھ لوكا كل س يطرة يُ  ش ارج الس ة خ اة الطبيعي ار الحي دد بانھي ھ

وأن إساءة استخدام اإلنترنت تؤدي إلى آثار ضارة  ،لمستخدمي شبكة اإلنترنت
ت ؤثر في سماته الشخصية ،على شخصية مستخدم اإلنترن ا  ،فھي ت أثر بھ وتت

  .أو تكون في االتجاھين ،ون العالقة في اتجاه واحدفربما تك ،كذلك

اول ال ةوتح ي الدراس ة ف ية  باحث مات الشخص ن س ف ع ة الكش الحالي
ت، اءة  المرتبطة بسوء استخدام اإلنترن روق في مستوى إس ى الف والتعرف عل
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 ً ) نظري –يلعم(والتخصص  ،)إناث -ذكور(لمتغيرات الجنس  االستخدام وفقا
ة المرتبطة  ،بين الشباب الجامعي وكذلك الوقوف على العوامل النفسية الدينامي

  . بالعوامل الدينامية المميز لألفراد األكثر إساءة الستخدام اإلنترنت

ة  االت الطرفي ة لح ة متعمق ة إكلينيكي الل دراس ن خ ا(وم دنيا -العلي ) ال
  ). عداد الباحثةإمن (على مقياس سوء استخدام اإلنترنت 

  : اسة يمكن صياغتھا في التساؤالت التاليةن مشكلة الدرإومن ثم ف

ين  - ١ ائية ب ة إحص ه ذات دالل ة ارتباطي د عالق ل توج ات ھ مات درج س
  سوء استخدام اإلنترنت؟ ودرجات  الشخصية

ة إحصائية  - ٢ روق ذات دالل د ف ل توج درجاتھ ين متوسطي ال ي  ب اءة ف إس
  استخدام اإلنترنت بتنوع عدد المواقع التي يستخدمھا الطالب ؟ 

ل ت - ٣ ائية ھ ة إحص روق ذات دالل د ف ات وج طي درج ين متوس مات ب س
  شخصية طالب الجامعة بتباين عدد المواقع التي يستخدمونھا؟ 

دد  - ٤ ط ع تخدام ومتوس لوب االس املي أس ائيا لع أثير دال إحص د ت ل يوج ھ
تخدام  اءة اس ى إس ترك عل ا المش ي تأثيرھم ومي ف تخدام الي اعات االس س

  اإلنترنت؟ 

أثير دال إ - ٥ د ت ل يوج وع ھ املي الن ائيا لع ور(حص اث -ذك والتخصص ) إن
  ثيرھما المشترك على سوء استخدام اإلنترنت ؟ أفي ت) نظري  –عملي (

أ  - ٦ وء بعض ھل تنب ا بس ة دون غيرھ دى طالب الجامع سمات الشخصية ل
  استخدام اإلنترنت؟ 

دى مسيئي استخدام اإلنترنت  - ٧ ة ل رانھم  عنھل يختلف العوامل الدينامي أق
 ي استخدام اإلنترنت من طالب الجامعة ؟ من غير مسيئ
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  في الدراسةجرائية المفاھيم اإل
ا ھذهتتناول  ومين أساسين ھم سمات  –سوء استخدام اإلنترنت  :الدراسة مفھ

    :الشخصية

  

   Internet Abuseسوء استخدام اإلنترنت : أوال 

ات  بكة المعلوم تخدام ش اءة اس ن إس ر ع رة للتعبي طلحات كثي تخدمت مص اس
  : مثل) اإلنترنت (          التصاالت الدولية وا

   Internet Addiction Disorders .اإلنترنتاضطرابات إدمان  -

   Internet Dependent .            االعتماد النفسي على اإلنترنت -

   Pathological Internet Use    . االستخدام المرضي لإلنترنت -

   Internet Addiction       .                   إدمان اإلنترنت -

   Compulsive Internet Disorder   .االستخدام القھري لإلنترنت -

Young (1996), Kandell (1998), Orzack (1999), Suler (1999), 
Greenfield & Rivert (1999).   

ونج  ي ي ه كمبرل د عرفت ه  ،١٩٩٦  K. Youngوق طراب " بأن اض
تخدام ي اس دفاعات ف ي االن تحكم ف ذي ال  ال دون ھدف مقصود، وال ت ب اإلنترن

  .يتضمن السكر أو فقدان الوعي

دل ثوعرفه جون ه ١٩٩٨ Jonthan j. Kandellان كان اد"، بأن  االعتم
ويتميز بزيادة استثمار المصادر في األنشطة المرتبطة  ،النفسي على اإلنترنت

على حساب  بل( ،باإلنترنت بصورة متزايدة دون ضرورات مھنية أو أكاديمية
داً  ، )ھذه الضرورات وغيرھا رد بعي دما يكون الف الفراغ عن ى  واإلحساس ب عل

ار  ،اإلنترنت ت، واإلنك ى اإلنترن وزيادة التحمل لھذه التأثيرات عندما يكون عل
  للسلوكيات المنطوية على مشكالت 

ذي أ، ب١٩٩٩ M. H. Orzackورزاك أوعرفته   ك المصطلح ال ن ذل
ذين يقض ؤالء ال ف ھ ً يص ا ت وقت ى اإلنترن ويالً  ون عل داً  ط بحون ج ، ويص

الھم الون بأعم رھم وال يب دقائھم وأس ن أص زولين ع اتھم  ،مع ون عالق ويھمل
  .يغيرون إدراكھم عن العالم من حولھم وأخيراً ، االجتماعية
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ى سلـاعتم " بأنه ١٩٩٩  R. Freyوعرفه فري وك ال ـاد الشخص عل
  ."يمكنه التوقف عنه

ه جري رت د ورلفينوعرف ه١٩٩٩ Greenfield& Rivertيف  "، بأن
ن  ري م ط قھ ان انم ى إدم ة إل ي النھاي ؤدي ف ن أن ي ن الممك تخدام م الس

  ."اإلنترنت

متالزمة  "إدمان اإلنترنت باعتباره ٢٠٠١كما عرف حسام الدين عزب
رات  ت لفت بكة اإلنترن ع ش ل م ة التعام ى ممارس ة عل اد النفسي للمداوم االعتم

ذه (  ،ون ضرورات مھنية أو أكاديميةأو متزايدة ود ،طويلة ى حساب ھ ل عل ب
ة في اإليمع ظھور المحكات التشخ، )الضرورات وغيرھا ات صية المألوف دمان

التقليدية من قبيل التكرارية والنمطية واإللحاح والھروب واالنسحاب من الواقع 
 ً ا ة قھري ذه الحال ي ھ لوك ف ون الس ا يك ع افتراضي، كم ى واق ي إل داً  الفعل  عني

 ً بثا ى  ومتش ب عل ة للتغل ة عالجي ه دون معاون الع عن عب اإلق ث يص بحي
  ."األعراض االنسحابية النفسية

رد وولف  ان شبكة اإلنترنت  ٢٠٠١ Beard& Wolfوعرف بي إدم
ه أ ة "ن دامحال ة انع يلة التقني ذه الوس دمر لھ تخدام الم يطرة واالس ابه  ،الس وتتش

األعراض المرض ه ب راض المرضية المصاحبة ل امرة األع ية المصاحبة للمق
   ." المرضية

د د عب رف محم ب، وع د المطل رؤوف الس عب ان  ،٢٠٠٣واح ال إدم
التي تعكس  ،عبارة عن مجموع استجابات مستخدمي اإلنترنت "هنأاإلنترنت ب

ى  م عل ادة تحملھ لوكياته وزي اتھم وس ى عقلي ت عل تخدام اإلنترن ة اس ھيمن
رين  ع اآلخ نفس وم ع ال راع م تخدام، والص ماالس ين بھ داد  ،المحيط واالرت

ى  تخدم عل ت المس دار الوق ي مق تحكم ف اولوا ال ا ح رى كلم رة أخ ري م القھ
  .اإلنترنت

ذي ال  "إدمان اإلنترنت بأنه ٢٠٠٣كما عرفت ھبة ربيع ھو الشخص ال
ه في االتصال  ة رغبت تبيستطيع مقاوم بكة اإلنترن ه أعراض  ،ش ر علي وتظھ
  ." من استخدام شبكة اإلنترنتاضطرابية في حالة التوقف أو التقليل 

الل، د ج رف خال ا ع د كم عيد محم رط  ٢٠٠٥ الس تخدام المف االس
ت، أرغبة ملحة متزايدة في قضاء  " لإلنترنت بأنه كبر وقت ممكن أمام اإلنترن

رات ي للمثي ث الحس ن البح وع م و ن ق  ،وھ دف تحقي دة بھ اطات العدي أو النش
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باع ً إ، واإلش ا ر متاح ت غي ان اإلنترن ية للف ن ك رد النفس ة الف أثر حال رد فتت
  .  والسلوكية واالجتماعية واألكاديمية

 ً ا ون جميع نفس ال يتفق اء ال ان علم تخدام  وإذا ك وء اس ار س ى اعتب عل
إنھماإلنترنت إدمان حقيقي  ى نقطة واحدةيُ  ف ين  ،جمعون عل وھي وجود مالي

رط  ى حلاألشخاص اللذين يعانون من االستخدام المف ؤثر شبكة اإلنترنت إل د ي
  .أصدقائھم وأأو وظيفتھم  ،ويجعلھم يفقدون شريك حياتھم ،في شخصياتھم

  : التالي اإلجرائي التعريفباحثة تبني التوسوف 

ارة عن سلوك نمطي سلبي يصاحب  :سوء استخدام اإلنترنت ھو عب
ة  بكة المعلومات واالتصاالت الدولي رد لش تخدام الف ى ، "اإلنترنت"اس ه إل يدفع

ةالمداومة على  رات طويل يقضيھا مع  ،ممارسة التعامل مع شبكة اإلنترنت لفت
ة ة أو أكاديمي رد دون ضرورات مھني بة للف ة بالنس ة خاص ع ذات جاذبي  ،مواق

  .بشكل يضر به وبعالقاته االجتماعية

  : سمات الشخصية :ثانيا

ات الشخصية ي نظري ة ف اھيم الھام ن المف مة م وم الس د مفھ ث  ،يع حي
دات مات الوح ر الس ية تعتب ي الشخص ية ف ة األساس ين  ،البنائي روق ب والف

ط مية فق فاتھم الجس ائھم وص تعداداتھم وذك ي اس ط ف ر فق خاص ال تظھ  ،األش
 ً ا ر أيض ا تظھ مات شخصياتھم ولكنھ ي س د عن  ،ف يس ببعي مات ل وم الس ومفھ
  . إذ أن السمة في اللغة ھي العالمة المميزة ،المصطلح اللغوي لھا

  : النفس للسمات ومنھاوقد تعددت تعريفات علماء 

ام" للسمة بأنھا  ١٩٦١تعريف البورت  ،نظام نفسي عصبي مركزي ع
ً  ،خاص بالفرد ا اوية وظيفي ددة متس رات المتع ا يعمل  ،يعمل على جعل المثي كم

دين .("على إصدار وتوجيه أشكال من السلوك التكيفي والتعبيري اد ال محمد عم

  . )٤٤:  ١٩٧٩إسماعيل، 

وردو ارة عن  السمة لدى جيلف زه" فھي عب وذو  ،أي جانب يمكن تميي
   ."وعلى أساسه يختلف الفرد عن غيره  ،دوام نسبي

ا، " السمة عند ايزنك أما  ر مع مجموعة من األفعال السلوكية التي تتغي
  ".وتعد السمات عنده مفاھيم نظرية أكثر منھا وحدات حسية 
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ا  Cattellويعرف كاتل  ى أنھ ال  مجموعة من ردود" السمة عل األفع
تجابات أن  ذه االس مح لھ ي تس دة الت ن الوح وع م ا ن ي يربطھ تجابات الت واالس

   ."ومعالجتھا بنفس الطريقة في معظم األحوال ،توضع تحت اسم واحد

وسوف تتبنى الباحثة سمات الشخصية التي تتضمنھا عوامل الشخصية 
زيع ھرمي ويعتبر نموذج العوامل الكبرى للشخصية بمثابة تو، الخمسة الكبرى

ك السمات التي تُ  ،متدرج لسمات الشخصية اداً تل د أبع ى وجود  ع دل عل ة ت ثابت
لوكيات اعر والس ر والمش ي التفكي تديمة ف قة ومس اط متس ي  ،أنم س ف ا تعك كم

ويالً  دوم ط رد ت دى الف تعدادات ل ه اس ت ذات االت أو ، الوق ا عن الح ا يميزھ مم
دوام فة ال ا ص يس لھ ابرة ول ون ع ي تك زاج الت  .Gerry S(،الم

Wiggins,(1996)( ، راھن رأي ت ال ي الوق اد ف د س رىولق اد  ي أن األبع
ية ية للشخص اد األساس ي األبع ي ھ وذج الخماس منھا النم ي يتض ة الت  ،الخمس

  :ويمكن عرض تلك األبعاد على النحو التالي

   :N (Neuroticism(العصابية  -١

ذا  ير ھ ل يش الالعام ق االنفع زمن للتواف توى الم ى المس دم  ،يإل وع
إلى الضيق  وتميز الدرجة المرتفعة على ھذا البعد األفراد األكثر ميالً  ،االتزان
لبية، ،النفسي ة الس ع االنفعالي د كسمة م ذا البع ً  ويتطابق ھ تمل أيضا ى  ويش عل

وصعوبة تحمل ذلك اإلحباط الناتج عن عدم تنفيذ  أفكار غير واقعية مبالغ فيھا،
  .ستجابات غير التوافقيةوكذلك على اال، الفرد لدفعاته

اب –الغضب  –القلق ( السمات التالية  عاملھذا ال ويشمل   - الشعور  –االكتئ
  ).االنعصاب  -االندفاع –بالذات 

   :E (Extraversion(االنبساطية  -٢

ية ين الشخص اعالت ب ي التف يالت ف دة التفض م وش ى ك ير إل  ،وتش
تثارة ى االس ة إل اط والحاج توى النش درة ع ،ومس تمتاعوالق ى االس ل  ،ل ويمي

اؤل والمرح  ،األفراد اللذين تزيد لديھم ھذه السمة إلى االجتماعية والنشاط والتف
راد  أنھمإلى جانب  ،والتوجه نحو اآلخرين وحب اللذة ل األف ودودون، بينما يمي

ين وا متحفظ ى أن يكون مة إل ذه الس ديھم ھ ل ل ذين تق زنين ،ال دين ،ومت  ،ومتباع
ة من الحماسة ، الھدوءون ـويفضل ،ومستقلين لذلك ال يكون لديھم الدرجة العالي

  .أي من تزيد لديھم درجة ھذه السمة ،نـوالمرح التي تميز االنبساطيي
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ة  ويشمل - د السمات التالي ذا البع ودة ( ھ دفء أو الم ة  –ال د  –االجتماعي توكي
  ).نفعاالت اإليجابية اإل –البحث عن اإلثارة  –النشاط  –الذات 

  :O (Openness( التفتح -٣

ذاتھا ذوقھا ل رات وت م  ،ويشمل ھذا العامل البحث الجاد عن الخب ومن ث
تعداد للتعامل مع عيتسم األفراد المتفتحون بحب االستطالع وس ة الخيال، واالس

ر  ،والقيم غير التقليدية ،األفكار الجديدة االت بشكل أكث ة االنفع واالستمتاع بكاف
ين ن المنغلق ة م ل ،حيوي ذين تق ي  ال ة ف ى التقليدي ون إل مة فيميل ذه الس ديھم ھ ل
دة  ،معتقداتھم واتجاھاتھم دات جام " ويكونون متحفظين في أذواقھم وذوى معتق

اطي مبومتصل ،"ن يدوجم ي آرائھ ق  ،ين ف لوكية طرائ ة الس ن الناحي ون م ويتبع
ً  ،واحدة ال تتغير   .كما يعتبرون غير متجاوبين انفعاليا

ة ھذا العامل السمات ا ويشمل - ال ( لتالي الي المشاعر  –الخي ال  –جم  –األفع
  ) القيم  –األفكار 

   :A ( Agreeableness(طيبة ال -٤

ر متصل  رد عب ويشير ھذا العامل إلى نوع التفاعالت التي يفضلھا الف
ة  ،يمتد من التراحم إلى العداء ى درجة مرتفع ويميل األفراد الذين يحصلون عل

وا  ى أن يكون ذا العامل إل ى ھ ة عل ى الطبيع ة، وال وب الرحيم من أصحاب القل
ديم العون لآلخرين ،والثقة بالغير ،الخيرة درة ،وتق د المق و عن ار ،والعف  ،واإليث

اوب اطف ،والتج اد ب ،والتع س أواالعتق ادلونھم نف م يب رين أو معظمھ ن اآلخ
  .المشاعر والسلوك

دائي م الع ذه السمة وھ ديھم ھ ل ل ى ال ،ونيأما الذين تق ون إل اؤم فيميل تش
اعر ،ويتسمون بالوقاحة ،والسخرية دم  ،اآلخرين وجرح مش يھم وع والشك ف

م اون معھ يج ،التع تثارة والتھ ة لالس تغاللھم ،والقابلي اآلخرين واس  ،والتالعب ب
 ً   .منتقمين وال خالق لھم كما يكونون غالبا

و اإلذعان أ –اإليثار  –االستقامة  –الثقة ( ھذا العامل السمات التالية  ويشمل -
 ).اعتدال الرأي  –التواضع  –القبول 

  

  :C  (Conscientiousness(يقظة الضمير  -٥

لوك  ي الس ة ف تحكم والدافعي ابرة وال التنظيم والمث ل ب ذا العام ق ھ ويتعل
وا  ،الموجه نحو الھدف ى أن يكون ذا العامل إل ديھم سمات ھ د ل ل من تزي ويمي
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ين يھم ،منظم اد عل ن االعتم ا يمي ،ويمك ً ـكم ا ابرة لون أيض ى المث ه  ،إل والتوجي
د ،يـالذات ى المواعي اظ عل لـوالدق ،والحف ي العم وح ،ة ف اطؤ ،والطم  ،والتب

  .كما ال يعنون بشيء ،والسعي للذة

ة   - مات التالي ل الس ذا العام مل ھ دار( ويش اءة أو  االقت زم –الكف نظم ملت م
   .)ةالتأني أو الروي –ضبط الذات  -في سبيل اإلنجاز مناضل -بالواجبات

س  ية الخم ل الشخص ار عوام ة باختي ت الباحث د قام ـ وق تا " ل كوس
اكري ا بسوء  ١٩٩٢ Costa & McCrae"وم ي عالقتھ ا بالدراسة ف لتناولھ

  ) Costa, P.T.Jr.,& McCrae, R.R.,1992(.استخدام اإلنترنت

 حدود الدراسة : 

ة :ةـالحدود المكاني - ١ ى طالب من  أجريت الدراسة في محافظة الغربي عل
ة( كليات ة -اآلداب -التربي ة النوعي ) الھندسة -التربي

   .جامعة طنطا

دود الزماني - ٢ ن : ةـالح ة م رة الزمني ي الفت ة ف ة الحالي راء الدراس م إج ت
  . ٢٠٠٧ /١٨/١إلى  ١٨/١/٢٠٠٥

 ،استخدمت الدراسة المنھج الوصفي االرتباطي المقارن:   المتبـع المنھج - ٣
  .اإلكلينيكيوكذا المنھج 

  :ةــحدود العين - ٤

يكومترية - ١ ة الس ة الدراس دد  -:عين ى ع ة عل ت الدراس  )٤٠٠(أجري
ً  ذكوراً (  ،طالبة من طالب الجامعةوطالب  ة  ) وإناثا من كليات نظري
ً  ٢١-١٨، تتراوح أعمارھم بين وعملية  .عاما

تھا دراسة  -:عينة الدراسة اإلكلينيكية  - ٢ تم اختيار أربعة حاالت لدراس
التين من ذوي إكلينيكية متعمقة، حالتين من ذوي ا ا وح درجات العلي ل

 .الدرجات الدنيا على مقياس  سوء استخدام اإلنترنت



  

  

  ثانيالفصل ال

  اإلطــار النظــري 
  

  

 المقدمة.   

  ًسوء استخدام اإلنترنت: أوال:  

  . أھمية استخدام شبكة اإلنترنت -

  . مفھوم سوء استخدام اإلنترنت -

  . مظاھر سوء استخدام اإلنترنت -

  .محكات سوء استخدام اإلنترنت -

  . تفسير سوء استخدام اإلنترنت -

   .خدام اإلنترنتالمشكالت المترتبة على سوء است -

   ً   :عوامل الشخصية: ثانيا

  . قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية -

  . سمات الشخصية المميزة لمسيئ استخدام اإلنترنت -
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   :مقدمة
بالبشرية إلى عالم جديد بما ) االنترنت(قفزت شبكة المعلومات الدولية 

تتيح للفرد اإلطالع  لھا من قدرة فائقة على تجاوز حدود الزمان والمكان، فھي
على أحدث المنجزات التكنولوجية في العالم والحصول على المعلومات من 

وبالرغم من الجوانب االيجابية  ،مصادر متعددة ومتنوعة في ثواني قليلة
المتعددة لالنترنت إال أن إساءة استخدام االنترنت تؤدي إلى أثار ضارة على 

   .شخصية مستخدم االنترنت

إلى شبكة االنترنت والتنقل بين مواقعھا المختلفة أصبح ن الدخول إ
ومتوافر لدى غالبية المدارس  ،ميسورا يمارسه الصغار والكبار أمراً 

والجامعات والمؤسسات والبيوت دون معرفة بالسلبيات الناتجة عن التعامل مع 
  . تلك الشبكة بصورة مفرطة ودون ضرورة يتطلبھا العمل أو المعرفة

طالب الجامعة والمراھقين ھم أكثر فئات  اسات إلى أنوتشير الدر
المجتمع استغراقا في التعامل مع شبكة االنترنت بشكل يومي، وقد يتضخم 

 ً ھارھم باالنترنت الذي ببسبب إن األمر إلى الحد الذي يتدھورون فيه دراسيا
يتيح لھم بطريقة سھلة تحقيق احتياجاتھم النفسية والعاطفية غير المحققة في 
الواقع والتعبير عن أسرارھم الشخصية ورغباتھم المدفونة ومشاعرھم 

  . المكبوتة

وھنا بدأت الجوانب السلبية في الظھور وفي مقدمه تلك السلبيات 
حيث أوضحت سوزان  ،اضطراب إدمان االنترنت وسوء استخدامه

أن إساءة استخدام االنترنت تشكل سلوكا  ٢٠٠٢  Susan Griggsجريجز
رة يھدد بانھيار الحياة الطبيعية للفرد، ويؤدي إلى ظھور أثار خارج السيط

ضارة على شخصيه مستخدم االنترنت تؤثر في سمات شخصيته وعالقاته 
  . األسرية واالجتماعية

وفي ضوء ذلك يمكن طرح اإلطار النظري للدراسة على محورين رئيسين 
  :ھما

  .استخدام االنترنتسوء  -

   .سمات الشخصية -
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  استخدام االنترنتسوء  :أوالً 

   :أھمية استخدام شبكة االنترنت
لعب شبكة االنترنت دورا ھاما ورئيسيا كأحد المصادر الكبرى  

للمعلومات واالتصاالت العالمية، وتزداد أھميتھا يوما بعد يوم مع التوسع في 
  . عداد المستخدمين لھاأالمجاالت التي تضمھا الشبكة ومع تزايد 

  :فيما يلي) االنترنت ( ة المعلومات واالتصاالت الدولية وتتضح أھمية شبك

  :التعليم والبحث العلمي -أ

حد مظاھر العولمة االتصالية، وھي تمثل بداية ثورة معرفية أتعتبر االنترنت 
سيكون لھا أثارھا المتعددة على طبيعة المعرفة اإلنسانية بما توفره للباحثين 

عارف ومن مختلف المصادر، مما سوف من إمكانية اإلطالع على مختلف الم
 Held, D& Mc. (يساھم في خلق ثقافة إنسانية ذات رؤية أكثر شموال

Grow, 1999  (  

فقد أدت شبكة االنترنت إلى تغير مجتمعنا البشري تغيرا كبيرا وسريعا 
نتيجة لتدفق المعلومات، حيث أمكن تحويل كافة أنواع المعلومات إلى الصورة 

الھا إلى ماليين من البشر في ثوان قليلة، ھذه المعلومات التي الرقمية، وانتق
كانت تتطلب ساعات أو حتى أيام للحصول عليھا في الفترات السابقة على 

   ) Starling Andrew, 2000( .ظھور االنترنت

ويمكن للطالب عن طريق االنترنت تطوير معرفتھم بموضوعات 
وتقع على  م نفس االھتمامات،تھمھم من خالل االتصال بزمالء وخبراء لھ

. الطلبة مسئولية البحث عن المعلومات وصياغتھا مما ينمي مھارات التفكير
  ) ٢٠٠١نادر عطا هللا، دعاء الدجاني،(

  :وتتمثل أنشطة التعليم من خالل االنترنت فيما يلي  -

الحصول على المعلومات من كل أنحاء العالم عن أي موضوع،  - ١
و النصوص أو األصوات، وبالتالي تستخدم وبأشكال مختلفة كالصور أ
  . االنترنت كبنك للمعلومات

 . التواصل وتبادل المعلومات من خالل البريد االلكتروني - ٢
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يساعد االنترنت على التعليم التعاوني الجماعي من خالل تصميم  -٣
البرامج التعاونية والمناقشات الجمعية من خالل الدردشة على 

  )٢٩ :١٩٩٦بھاء شاھين(.االنترنت

واستخدام االنترنت كأداة أساسية في التعليم حقق الكثير من االيجابيات 
منھا المرونة في الوقت والمكان، وإمكانية الوصول إلى عدد اكبر من 
الجمھور والمتابعين في مختلف أنحاء العالم، وسرعة تطوير محتوى المناھج 

باستخدام األقمار الموجودة عبر االنترنت، وقلة التكاليف المادية مقارنة 
الصناعية حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر االنترنت، ويستطيع الباحثون 

  .الحصول عليھا في أي مكان وفي أي وقت

حدى أدوات إوفي ضوء ذلك يمكن القول بأن شبكة اإلنترنت باتت 
البحث العلمي التي توفر الكثير من الوقت والجھد والنفقات على الباحثين، 

مجال أوسع من المعلومات والمصادر التي كانت من لتاحتھا فضال عن إ
  . الصعوبة أو من المستحيل الحصول عليھا في السابق

    :E-Commerceالتجارة االلكترونية  - ب

تدعم االنترنت التسوق واإلعالن والمبيعات بعدة طرق، فقد يصل 
أفضل  العمالء إلى مواقع الشركة إليجاد معلومة عن المنتج أو الستعراض

األسعار قبل الشراء، لذلك قدمت مؤسسات التسوق والمبيعات معلومات عن 
منتجاتھا وخدماتھا على االنترنت موضحة التحسينات في منتجاتھا الحالية، 
ويصل المنتج إلى المستھلك في مكانه وبنفس المواصفات المطلوبة،وأيضا ما 

  ) ١٩٩٨فاروق سيد حسن، (  .توفره من تخفيضات في أسعارھا

فقد أصبح االنترنت أداة قوية للتجارة، حيث يستخدم رجال األعمال 
اآلن صفقات التجارة اإللكترونية لخفض التكاليف في مجاالت كثيرة شاملة 

  . المشتريات والمبيعات وعرض الفرص الجديدة للبيع

وتجذب التجارة االلكترونية نسبة متزايدة من االقتصاد العالمي تنامي 
بليون دوالر ) ٢٢٣.١(صل حجمھا إلىومئات الباليين، وقد  حجمھا بحوالي

( وتتحكم الواليات المتحدة في ، ) Pamlack,C. 2002:115.(٢٠٠١عام 
من سوق التجارة اإللكترونية، فالثورة التي تعيشھا أمريكا اآلن ھي % ) ٧٠

 dot comبـ وينتھي) E(، حيث يبدأ كل شيء اآلن بحرف) E( ثورة الـ 

، وتعني جميعھا e-commerce, e-business, Marketing, e-trocdeمثل
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ً  التجارة اإللكترونية التي ال تشكل بتقنياتھا الحالية خطراً  إال على  جسيما
ودخلت ، الموزعين والعاملين في القنوات الوسيطة ما بين المنتج والمستھلك

ية ، وبالرغم من المشكالت التشريع١٩٩٨التجارة اإللكترونية مصر في عام 
إبراھيم ( .والتمويلية المصاحبة لنموھا في مصر، إال أنھا تنمو بمعدل معقول

  )  ٣٠: ٢٠٠٣، البنداري

  : الترفيه - ج

تعمل وسائل األعالم بصفة عامة على مساعدة الفرد على الھروب من 
مشكالته اليومية، وتساعده بذلك على الراحة واالسترخاء بجانب شغل أوقات 

قيقة والمتعة الجمالية، ومساعدته على إطالق العواطف الفراغ، واكتساب الح
   )١٩٩٧الحميد، محمد عبد.( والمشاعر

وال يعنى الترفيه حاجة غير ضرورية لإلنسان، بل ھو من الحاجات 
ح الراحة التي تمكن البشرية من مواجھة متطلبات الحياة ناألساسية، حيث يم

ت الوظيفة الترفيھية فد تكثوق .الحديثة، أو حتى متطلبات الحياة في عمومھا
لوسائل اإلعالم، كما تأثرت بطرق أخرى عندما انتقلت من جمھور محدود 

  . نسبيا إلى جمھور عريض

وتتجلى الوظيفة الترفيھية في االنترنت بصورة واضحة من خالل 
األلعاب المختلفة واألفالم، والدردشة التي تتسم بالتنوع والجاذبية، وتبدو ھذه 

رفيھية أوضح في مقاھي االنترنت، حيث انه باإلضافة إلى ما سبق، الوظيفة الت
تتضمن ھذه المقاھي الخروج مع األصدقاء واللعب الجماعي أو المشاركة في 

  ) ١٩٩٥سعيد إسماعيل،.( برنامج معين

  : ويقدم لنا االنترنت الخدمات التالية -د

خدمين وھو مايسمح بإرسال بريد بين مست E-mail البريد االلكتروني - ١
  . شريطة أن يكون لكل منھما عنوان على االنترنت

وھو برنامج نتمكن من خالله من الدخول لحاسبات  Telnetتلنت  - ٢
 . االنترنت ىأخرى عل

ويساعد على  ،File Transfer Protocolبروتوكول نقل الملفات  - ٣
 . نقل أي ملف من موقع ما على االنترنت إلى أي حاسب شخصي

 وتستخدم في قراءة األخبار  Usenet Newsقارئ األخبار  - ٤
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وھي عبارة عن عنوان واحد في  Mailing Listsالقوائم البريدية  - ٥
 . الغالب يقوم بتحويل جميع الرسائل المرسلة إلى كل عنوان في القائمة

وھي )  World Wide Web   )wwwالشبكة العنكبوتية العالمية  - ٦
اللكتروني، األمر أكثر الخدمات شيوعا في االنترنت وأيضا البريد ا

الذي يجعل الكثيرون يخلطون بين االنترنت من ناحية والشبكة 
العنكبوتية والبريد االلكتروني من ناحية أخرى معتقدين أنھما 

 . مترادفين

نه قبل تعميم تجربة مجانية االنترنت في مصر، انتشرت أويالحظ 
دن في الم  Internet Caféمشروعات تجارية تسمى مقاھي االنترنت 

المصرية والتي تتيح الدخول إلى االنترنت، والتي القت إقباال واضحا من 
المصريين خاصة الشباب، وحتى بعد إتاحة االنترنت المجاني ظلت ھذه 
المقاھي تمثل نقاط جذب على األقل لمن ليس لديھم إمكانيات دخول االنترنت 

ة ليست في منازلھم المتمثلة في حاسب آلي وخط تليفون ارضي وھي نسب
  . بقليلة في الدول النامية بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة

ومقھى االنترنت عبارة عن مكان عام يستطيع فيه المستخدم لشبكة 
االنترنت احتساء القھوة أثناء المالحة في المواقع الكثيرة للشبكة، وقد انطلقت 

ملكة المتحدة، ثم في الم ١٩٩٥أول سلسلة في العالم من ھذه المقاھي في عام 
انتشرت في كثير من الدول العربية منذ سنوات قليلة وكان الدافع إلى ذلك 
تحقيق ھامش ربحي من خالل المزاوجة بين خدمتين ھما خدمة المقاھي 

  ) ٢٠٠٠ عادل العبد،(  .التقليدية وخدمة اإلبحار في شبكة االنترنت

  : سوء استخدام االنترنتمفھوم 

شبكة االنترنت تزايد كبيرا عاما بعد عام، وبعد  يتزايد عدد مستخدمي
دخول االنترنت جميع المؤسسات التعليمية وغير التعليمية وانتشاره في كافة 
أنحاء العالم، ونظرا لالتساع الملحوظ في قاعدة انتشاره في البيوت واستخدام 
 مقاھي االنترنت، وشكوى اإلباء وقلق المربين من احتالل االنترنت الھتمام

ووقت الطالب دون معرفة علمية دقيقة بآثاره االيجابية والسلبية على 
اتھم، ومدى تأثير إساءة استخدامه االنترنت في تحديد معالم شخصيه يشخص

مسيء استخدام االنترنت عن غيرھم من مستخدمي الشبكة، وقد استخدمت 
 Internet(مصطلحات كثيرة للتعبير عن إساءة استخدام شبكة االنترنت 

Abuse (مثل:  
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كما ) Internet Addiction Disorders(إدمان االنترنت تباااضطر -
 بأنه اضطراب التحكم في االندفاعات في  ١٩٩٦  وصفته كيمبرلي يونج

استخدام االنترنت بدون ھدف مقصود، والذي ال يتضمن السكر أو فقدان 
  . الوعي

ذكر  فقد) Internet Dependent(االعتماد النفسي على االنترنت  -
 ،انه االعتماد النفسي على االنترنت ١٩٩٨ j. kandellجونثان كاندل 

ويتميز بزيادة استثمار المصادر في األنشطة المرتبطة باالنترنت بصورة 
متزايدة دون ضرورات مھنية أو أكاديمية بل على حساب ھذه الضرورات 

، وزيادة عن االنترنت وغيرھا، واإلحساس بالفراغ عندما يكون الفرد بعيداً 
التحمل لھذه التأثيرات عندما يكون على االنترنت، واإلنكار للسلوكيات 

  . ة على مشكالتيطونالم

بأنه اعتماد الشخص على سلوك ال يمكنه  ١٩٩٩  R.Freyكما وصفه فري    
  . التوقف عنه

وقد ) Pathological Internet use(االستخدام المرضي لالنترنت  -
دام المرضي خبأنه حالة من اإلست ٢٠٠٢ Charltionعرفه شارلتون

إكلينيكية يستدل  تاضطرابا إلىوغير التوافقي لشبكة االنترنت تؤدي 
  . عليھا بوجود بعض المظاھر كالتحمل واألعراض االنسحابية

بأنه حالة انعدام السيطرة واالستخدام  ٢٠٠١ Beardوقد عرفه بيرد     
عراض المرضية المصاحبة له المدمر لھذه الوسيلة التقنية، وتتشابه األ

  .باألعراض المرضية المصاحبة للمقامرة المرضية

وقد ) Compulsive Internet Disorder(االستخدام القھري لالنترنت  -
حيث كان أول من أشار  ،١٩٩٥ظھر ھذا المصطلح بالقاموس الطبي عام 

، جرينفيلد  ١٩٩٩ Ivan Goldbargإليه الطبيب النفسي ايفان جولدبرج 
بأنه نمط قھري من االستخدام من الممكن أن يؤدي في  ١٩٩٩يفرت ور

 . النھاية إلى إدمان االنترنت

    Internet Addictionإدمان االنترنت  -

أن إدمان االنترنت ھو واحد من   Griffiths. Mيرى مارك جريفير 
دمانات ال عالقة لھا بالعقاقير، إال أن لھا نفس أعراض وسلوك ھذا إعدة 

ابية قريبة في مظھرھا من حويرتبط بھا مظاھر لألعراض اإلنس ،اإلدمان
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األنواع من االدمانات من قبيل  هابية لإلدمان التقليدي، وھذحاألعراض اإلنس
، أو اإلفراط في Compulsive Gamblingاالستغراق القھري في المقامرة 

ن أو الشراھة الجنسية، أو االنشغال الزائد بالتماري overeatingاألكل 
 Computer Gameالرياضية والممارسة الزائدة أللعاب الكمبيوتر 

Playing  أو اللھث المستمر وراء الثراءWealth Acquisition ، حيث
يظھر على الفرد المصاب بھذه النوعيات المختلفة من االدمانات، التقلب 

دماني ي، واالشتياق الشديد والتلھف الملح لممارسة السلوك اإلـالمزاج
ان، كما تظھر على المدمن ـنشغال الدائم بالحصول على مادة اإلدمواال

ول على مادة اإلدمان، كما تظھر على المدمن مظاھر ـال الدائم بالحصـواالنشغ
رعة لمادة اإلدمان، وكذلك ـويميل لزيادة الج Toleranceمل واالعتماد ـالتح

  ). (Griffiths. M, 1998: 63-65. ( ابيةحاألعراض اإلنس

ً متكامالً ١٩٧٩ Otto Fenichelأوتو فينخل  أما ، فھو يعرض منظورا قليليا
في اإلدمان، حيث يرى أن المدمنين يمثلون أكثر أنواع االندفاعيين وضوحاً في 

  : المعالم، ويصنف المدمنين إلى فئتين

  . إدمانات المخدرات - ١

 . إدمانات بغير المخدرات - ٢

يـن في أن جميع وھو يتفق مع من سبقـوه من المحللين النفسي
ھي محاوالت فاشلة للسيطرة  إنما) بمخدرات أو بغير مخدرات(اإلدمـانات 

النشاط اإلدماني الذي  طريقعلى مشاعر اإلثم أو االكتئاب أو القلق، وذلك عن 
: يقوم به المدمن، ويعرض بعض األمثلة على االدمانات بغير مخدرات مثل

وإدمان القراءة وإدمان ) إدمان الطعام(ا والبوليمي) إدمان السرقة( الكلبتومانيا 
الھوايات، حيث يرى أن بعض مدمني السرقة ينحرفون إلى حلقة مفرغة ال 
فكاك منھا، ألن سرقتھم تصبح شيئا فشيئا غير كافية لتحقيق التخفف، فعليھم 

، "سرقة مدمني"تسميتھم يمكن أن يسرقوا أكثر فأكثر، ھؤالء األشخاص
ما  كل التو، في أن يلتھموا على عنف واندفاعيةب مميزون خررنآ وأشخاص
  ".مدمنوا طعام "إنھم طعام، من عليه يقعون

ويرى أن كلمة اإلدمان تشير إلى إلحاح الحاجة وعدم الكفاية في 
المخدرات في رأيه تختلف في نقطة  دماناتإوالنھاية لكل محاوالت إشباعھا، 

أوتو .( كيميائي للمخدراتواحدة عن ھذه االدمانات األخرى وھي التأثير ال
  )  ٧٣٣- ٧١٤، ٣٣٧-٣٣٤، ١٩٧٩ترجمة عربية  Otto Fenichelفينخل 
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  :وقد ظھرت تعريفات عديدة لمصطلح إدمان شبكة االنترنت نذكر منھا -

إدمان شبكة  ١٩٨٥ Bratter & Forestعرف بارتير وفورست  - ١
رة فشل التحكم في دوافع الفرد، ولكن بدون وجود ظاھ" االنترنت بأنه 

التسمم، وھو يشبه إلى حد كبير المقامرة المرضية، ومع ذلك فان 
آثاره يمكن أن تدمر شتى أوجه حياة الفرد، مثله في ذلك مثل إدمان 

   )  Through. Freeman , 1992.(الكحوليات

مشابه إلدمان " إدمان االنترنت أنه  ١٩٩٨ youngكما عرف يونج  - ٢
ما، وبھذا فھو اضطراب الميسر من حيث الطبيعة المرضية لكليھ

 ". ضبط االندفاعات 

إدمان شبكة  ٢٠٠١ Beard& Wolfeفقد عرف بيرد وولف  - ٣
االنترنت أنه حالة انعدام السيطرة واالستخدام المدمر لھذه الوسيلة 
التقنية، وتتشابه األعراض المرضية المصاحبة له باألعراض 

 ". المرضية المصاحبة للمقامرة المرضية 

" إدمان االنترنت باعتباره ٢٠٠١الدين عزبكما عرف حسام  - ٤
متالزمة االعتماد النفسي للمداومة على ممارسة التعامل مع شبكة 
االنترنت لفترات طويلة أو متزايدة، ودون ضرورات مھنية أو 

مع ظھور ) بل على حساب ھذه الضرورات وغيرھا(أكاديمية 
ن قبيل المحكات التشخيصية المألوفة في االدمانات التقليدية م

التكرارية والنمطية واإللحاح والھروب واالنسحاب من الواقع الفعلي 
إلى واقع افتراضي، كما يكون السلوك في ھذه الحالة قھريا عنيداً 
ومتشبثاً، بحيث يصعب اإلقالع عنه دون معاونة عالجية للتغلب على 

 " األعراض االنسحابية النفسية 

إدمان  ٢٠٠٣سراح وعرف محمد عبد المطلب، عبدالرؤوف ال - ٥
عبارة عن مجموع استجابات مستخدمي االنترنت التي "االنترنت بأنه 

تعكس ھيمنة استخدام االنترنت على عقلياتھم وسلوكياتھم، وزيادة 
تحملھم على االستخدام والصراع مع النفس ومع اآلخرين المحيطين 

وقت بھم، واالرتداد القھري مرة أخرى كلما حالوا التحكم في مقدار ال
 . المستخدم على االنترنت

إدمان االنترنت بأنه ھو الشخص الذي ال  ٢٠٠٣كما عرفت ھبة ربيع  - ٦
يستطيع مقاومة رغبته في االتصال بشبكة االنترنت، وتظھر عليه 
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أعراض اضطرابية في حالة التوقف أو التقليل من استخدام شبكة 
 . االنترنت

 ٢٠٠٥ن محمد كما عرف خالد أحمد جالل، السعيد عبد الصالحي - ٧
االستخدام المفرط لالنترنت بأنه رغبة ملحة متزايدة في قضاء اكبر 
وقت ممكن إمام االنترنت، وھو نوع من البحث الحسي للمثيرات أو 
النشاطات العديدة بھدف تحقيق اإلشباع، يتولد عنه االنشغال الذھني 
بھذه المثيرات أو النشاطات، حتى وإن كان االنترنت غير متاحا 

 . فرد، فتتأثر حالة الفرد النفسية والسلوكية واالجتماعية واألكاديميةلل

وھكذا نرى أن العلماء يختلفون في تعريف كلمة إدمان، فيصر البعض 
على أن الكلمة ال تنطبق إال على مواد قد يتناولھا اإلنسان، ثم ال يقدر على 

االنسحاب االستغناء عنھا، وإذا استغنى عنھا تسبب ذلك في حدوث أعراض 
بالغة، وبالتالي ال يستطيع أن يستغنى عنھا  لمشاكللتلك المادة التي تعرضه 

مرة واحدة، بل يحتاج إلى برنامج لإلقالع عن تلك المادة باستخدام مواد بديلة 
وسحب المادة األصلية بشكل تدريجي كما ھو الحال في أغلب حاالت 

لمفھوم الضيق لإلدمان، المخدرات، في حين يعترض بعض العلماء على ھذا ا
حيث يرون أن اإلدمان ھو عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء ما 
بصرف النظر عن ھذا الشيء طالما استوفى بقية شروط اإلدمان من حاجة 

  . إلى المزيد من ھذا الشيء بشكل مستمر حتى يشبع حاجته حين يحرم منه

ن بمدمني االنترنت في وبالتالي اقتنع بعض العلماء أن ھناك من يسمو
حين اعترض آخرون وتعرضوا الستخدام بعض الناس لالنترنت استخداماً 
زائداً عن الحد على أنه نوع من أنواع الرغبات التي ال تقاوم 

)Compulsion .(  

وبصرف النظر عن اختالف العلماء في التسمية فإنه ال خالف على أن 
استخدام االنترنت حتى يؤثر  نسيئوھناك عدداً كبيراً من مستخدمي االنترنت ي

  . وعالقاتھم األسرية واالجتماعية الشخصيةذلك على سماتھم 

ً ألن له نفس  إساءةونحن نرى أن  استخدام االنترنت يعد إدمانا
خصائص اإلدمان من نفس المنظومة السببية للشعور بالتھديد وعدم األمن 

اعي أو الھروبي أو التماس ما العميق داخل الفرد، مما يدفعه إما إلى الحل الدف
  . دمانيةاإليھدئ ذلك الفقدان لألمن من خالل المادة 
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التي استخدمت مصطلح إدمان االنترنت تعرضت  الدراساتولكن 
كثيراً ما تستخدم بصورة فضفاضة " إدمان"لكثير من االنتقادات، فكلمة 

 ٢٠٠٠ Schaffer, et. al، وشافير وآخرون ٢٠٠١دافيز " وملتوية وطبقا لـ 
ً حول بنية مصطلح  ً مفھوميـا ً تصوريا فإن إطار اإلدمان ربما ُيحدث ارتباكا
إدمان االنتـرنت، حيث أن الدعم االمبريقي لصدق التكوين إلدمان الحاسب 
اآللي أو االنترنت لم يعتمد بعد، بل إن معظم حـاالت االستخـدام المفرط 

بالنسبة لآلخرين أكثـر  Symptomaticللحاسوب قد تكون مشكالتـھا عرضية 
منـھا اضطرابات أوليـة، ومن ثـم فإن مصطلح إدمان االنترنت ربـما يكون 
مضلالُ عندما يستخدم كوصف لكل المشكـالت المتعلقة بسوء استخـدام 

 ١٩٩٠ وأشار باحثون آخـرون) Caplan, 2002, 553-575(االنترنت

Turkle,،١٩٩٣ heingold,،١٩٩٦ Levy ، وھو اختالف  إلى عنصر آخر
مباشرة ومتعددة، مثل التقدم  عـمنافاالعتماد الكيميائي فاالنترنـت يقدم 

التكنولوجي والمعلوماتي لألفراد والمجتمعات وليست أداة تنتقد 
  ) Young, 1999:19.(كاإلدمـان

فإن اإلقرار بوجود مرض  ١٩٩١ ,Waliaseوعلى حد قول والس
 ,Caplan)(تسمية خاطئة أنه وانه أويسمى إدمان االنترنت يعد من السابق أل

ان االنترنت بدون تعاطي مواد ـم باستخدام مصطلح إدمـ، فالتسلي2002
ب، بل ـليس ھذا وحس) Wang, 2002( وغير مناسب الً ـكيميائية يعد مستحي

نات بناء على توصيات ھيئة ـأن مصطلح اإلدمان ذاته قد أسقط فى أوائل الستي
مصطفى . (محله مصطلح االعتماد ليحل) WHO(الصحة العالمية 

  ).١٨: ١٩٩٦سويف

معقداً،  يكون األحيان أغلب في االنترنت إلدمان األصلي إن التشخيص
كانت يونج وزمالئھا قد  وإذا DSMIVفي له متطابق تشخيص وجود لعدم وذلك

استخدموا محك اضطراب المقامرة المرضي كأداة لقياس إدمان االنترنت، فإن 
فسه قد أثيرت حوله تساؤالت متعددة من حيث طبيعة ھذا سلوك المقامرة ن

) السيكاترية(السلوك، وشدته بالنسبة لالضطرابات الطبية النفسية
كما أن ما قدم من دراسات حول األنماط ). Schaffer, 2002: 145.(األخرى

المختلفة إلضراب المقامرة المرضية التي يمارسھا األفراد يعد قليال، السيما 
 Internetالتي ركزت على المقامرة من خالل االنترنت  الدراسات

Gamlling )Ladd & Petry.2002: 76-79( ومن ثم فمن السابق ألوانه ،
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 .تبنى ھذه المحكات كأساس ألعراض أو عالمات إلدمان االنترنت
)Schaffer,2002 : 146(.  

 مظاھر سوء استخدام االنترنت:  

 لصادرة عن جامعة بيتسبرجالدراسات العلمية الحديثة ا حدىإ أكدت
من مستخدمى االنترنت في العالم قد % ٦٠ أن األمريكيةبالواليات المتحدة 

  .بكة االنترنتشاستخدام  أساءوا

ن أى فرد إسوء االستخدام، ومن ثم ف أوجدتوان الممارسة ھى التى 
ومن  ،مريةمرحلة عُ أي يصبح عرضة للوقوع في تلك المشكلة في  أنيمكن 
، فيتحول االستخدام تعليميمستوى أي ومن  ،تماعية اقتصاديةطبقة اج أي

 إشاراتعندما توجد  إدمانلى إبل و ،االستخدام إساءة إلىالفعال لالنترنت 
  ...سلوكية أومعرفية وجدانية  أوعضوية،  للخطر بعضھا

  :المظاھر العضوية - ١

  .والنوم والنظافة الشخصية األكلاضطراب عادات  -

  .صداع وضعف البصر إلىمما يؤدى العين  إجھادزيادة  -

قابليه لمرض التشقق  أكثروالرقبة مما يجعله  في الظھر آالم -
 الفقريوتشوه العمود  (Carpal tunnel Syndrome)ىغالرس

  .والھزال

 اإلجھاد إلى تعود والتى ،(Internet Syndrome)رنتـمتالزمة االنت -

 ،اإلشعاع بسبب وليس الشاشة على المنبعثة متابعة النقاط جراء من والتوتر
 علي يترتب والذي ،ات الكمبيوترـشاش مالحظة في اإلفراط إلى يعود هـولكن

 في وحكه ونةـبسخ الشعور إلى تؤدى مـبالجس التوتر وناتـھرم في ادةـزي

 .الجلد

 (Kenned – Souza, 1998, Orazack,1998,Young. 1999; 

Wang ,2001; )٢٠٠٤(عادل ريان   ).                                  

  : المظاھر المعرفية والوجدانية - ٢

عدم القدرة على التحكم في عدد ساعات الجلوس أمام االنترنت وھو ما  -
  . يسمي باالستخدام القھري لالنترنت

ألحداث السلبية تتداخل فيه لظھور نمط تفكير غير منطقي أكثر ميوال  -
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أي التزام قانوني أو  أفكار متنوعة ترتكز على مفاھيم مختلفة ليس لھا
 . ديني أو خلقي

اإلحساس بسعادة بالغة وراحة نفسية أثناء استخدام االنترنت والترقب  -
 . الدائم لفترة استخدامه القادمة

الشعور باالنبھار أمام االنترنت والحماس والفاعلية والجاذبية، وأنه  -
  .السبيل الوحيد للخروج من الملل والتغلب على الوحدة واالكتئاب

ظھور المشاعر السلبية عند التوقف عن استخدام االنترنت كعدم الرضا  -
 Young. (والشعور بالوحدة واإلحباط والقلق والتوتر واالنزعاج

,1999  ( 

  : السلوكية واالجتماعية المظاھر - ٣

  . الكذب وعدم االعتراف باستخدام االنترنت -

 . العجز عن كبح جماح استخدام االنترنت -

قيمة الذات فيھرب إلى االنترنت، لينشئ مفھوم ذات ضعف اإلحساس ب -
 . مثالي يحل محل مفھوم ذاته الواقعي الضعيف من خالل عالم افتراضي

الالمباالة عامة والتي تؤدي إلى إھمال العالقات االجتماعية مع األسرة  -
واألصدقاء، كما ينسحب من األنشطة االجتماعية، واألحداث الجارية 

القات عبر االنترنت، والذي تعد أكثر تحررا من واالنجذاب إلقامة ع
 . االجتماعية وأكثر إثارة واقل خطورة رالمعايي

تجاھل العمل، وانخفاض المستوى الدراسي وزيادة معدالت الغياب من  -
 . المدرسة

الثرثرة في (ع ذات جاذبية خاصة مثل ـاإلسراف في الدخول على مواق -
دون  ،...)ة، الخـالخالع عـ، ومواق)Chat Rooms(حجرات الدردشة 

 ,Wang& Chang,2003). ةـضرورات مھنية أو أكاديمي
Ferris,2001,Caplan,2002)  

 محكات سوء استخدام االنترنت:  

 اھر فقدان الصحة النفسية من قبيلـمظ أنمجموعة من الدراسات  ترى
 ،نتة عن سوء استخدام االنترـالعزلة االجتماعية الناتج أواب ـاالكتئ أو قـالقل
ًـ نفسي يولد االعتماد على االنترنت الذي ل ـيجع الذيوھو  ،)السعادة إدمان(ا
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ًـ الفرد مدمن  ،ؤقتةـادة المـبالسع اإلحساس إلىؤدى ـي الذيور ـالشع أوللسلوك  ا
   .واإلعادةرار ـتصبح بدورھا جاذبة للتك والتي

Griggs,2002;Markovich& Brahm, 2002)                    ( 

الصادر عن الجمعية  DSM. IVالرابع  التشخيصيالدليل  وضحأوقد 
بعض المحكات التى تم تحديدھا لسوء   (APA) النفسيللطب  األمريكية
  :وھى اإلنترنت استخدام

  :Mood Modification المزاجيالتقلب  -١

سان والناجمة عن صراعاته لإلنوھو تغيير الحالة المزاجية السيئة 
ً  -، ويفقد الحس الواقع الوعيالداخلية، فيصبح مغيب  ً  مكانيا  وزمانيا

على نفسه وعلى من  الً اومن ثم يكون وب ،بدرجات مختلفة -وبشريا
   .حوله

  :Cravingالسلوك االشتياق الشديد والتلھف الملح لممارسة  -٢

فترات االستخدام مما يؤدى  حيث تزيد متعة الجلوس على االنترنت بزيادة
  .را مما حدد سلفاكثي أطولقضاء فترات  إلى

  

  

  :(Tolerance)التحمل -٣

اإلنترنت  ة على ممارسة التعامل مع شبكةمللمداو يالنفس االعتماد أي
  .ومتزايدة لتحقيق الشعور بالرضا طويلةلفترات 

  :(Withdrawal)االنسحابية األعراض -٤

قد  أيامسحابية خالل عدة ناال األعراضمن  أكثر أو اثنينوتعنى ظھور 
االنقطاع عن استخدام االنترنت،  أووذلك عقب التقليل  شھر، ىإلتستمر 
ً  األعراضوھذه  على مستوى حياته  ةللفرد ومشكالت عد تسبب قلقا

  :تشمل األعراضوھذه  واألكاديميةاالجتماعية والشخصية والمھنية 

يظھر في (Psychomotor Agitation) حركي نفسياستثارة وتھيج  -
 ً ً  شكل ھياجا ً  ةفرج أو وارتعاشا ً ااستحو وتفكيراً  وقلقا فيما يحتويه  ذيا
ً  ،االنترنت  أو تلقائية نمطية وحركات االنترنت، عن ◌ً وأحالما وأوھاما

  .عصابفي األ ةإرادي
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ضعف في المھارات  إلىتؤدى (Distress)حالة من الشعور بالحزن -
  .االجتماعية والوظيفية

  :تراضيواقع اف إلى الفعليالميل للتحرر والھروب من الواقع  -٥

حيث يجد فيه مسيئي استخدام االنترنت وسيلة للھروب من ضغوط الحياة 
يحقق ويشبع حاجاتھم ورغباتھم التى لم يتم  أخرعالم  إلىفي الواقع 

  .تحقيقھا في الحياة الطبيعية

التكرارية ورغبة قھرية ملحة في البقاء لفترات طويلة في استخدام  - ٦
اقع جديدة في مختلف مجاالت الحياة ومو إمكانياتواستكشاف  ،االنترنت

  .عبر الشبكة

 ,Ferris).عن استخدام شبكة االنترنت لإلقالعفشل جميع المحاوالت  - ٧
2001; Orzack, 1998)  

وبناء على ما سبق فقد تبنت الدراسة الحالية مصطلح سوء استخدام 
بدال من اإلدمان، وذلك " غير السوي " االنترنت كوصف لالستخدام المشكل 

مراعاة لمدلول مصطلح اإلدمان على المجتمع المصري، ووضعت له 
  :المحكات التشخيصية اآلتية

  . االستغراق القھري في االنترنت - ١

 . االشتياق الشديد الستخدام االنترنت - ٢

 . الھروب من الواقع - ٣

 ). الميل لزيادة الجرعة(التحمل  - ٤

  .أعراض االنسحاب - ٥
  

 تفسير سوء استخدام االنترنت:  

) االنترنت(سيرات لسوء استخدام شبكة المعلومات الدوليةتوجد عدة تف
استخدام االنترنت من  إلساءةوعلماء النفس تناولت تفسير  األطباءمن قبل 

  :والثقافية، السلوكية ةجتماعيالبيولوجية، والسيكودينامية اال -الناحية الطبية

  :السلوكيالتفسير  - ١

يتوقف  إذ ،يالجرائاعتمدت ھذه التفسيرات على نظرية االشتراط ا
عقاب  أواحتمالية صدور استجابة الشخص على ما يحصل عليه من مكافئة 

تكون  أنفالعقاقير والمقامرة والكحوليات واالنترنت كلھا يمكن ، لھذه االستجابة
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 األشياءتعد ھذه  إذ ،معززات تعطى كثيرا من المكافئة الستجابات الشخص
قدمه من متعة وحماس وراحة حسية فضال عما ت وسائل للتھرب من الواقع،

  (Ferris,2001).وجسمية وانفعالية

المعرفية  - نظريته السلوكية ٢٠٠١" دافيز" قدم اإلطاروفى ھذا 
المرتبطة ) االرتقائية-السببية(كمحاولة لبناء نموذج يجمع بين النواتج السلوكية

 دفرااأل أنعلى افتراض "دافيز"لالنترنت،ويقوم نموذج باالستخدام المفرط
) مثل الشعور بالوحدة، واالكتئاب(مشكالت نفسية  أوالذين يعانون من ضغوط 

يفضلون  األفراددراكات سلبية عن كفاءاتھم االجتماعية، ھؤالء إيحملون 
وينتج عن  ،قل مخاطرةأو قل تھديداً أ ألنهعبر االنترنت  االجتماعيالتفاعل 

من  ه يفرز كثيراً وھذا بدور،للكمبيوتر واالنترنت قھريذلك استخدام 
  (Caplan,2002). المشكالت الشخصية واالجتماعية والمھنية

 فـبيرد وول"ارـأشة السابقة، فقد ـوبالرغم من المحاوالت التفسيري
"Beard & wolf نظريات نفسية  تأسيس إلىمازلنا بحاجة  نناإ إال ٢٠٠١

ً  أكثر  ،(Caplan, 2002)لالنترنت السويحول طبيعة االستخدام غير  عمقا
من بيانات البحوث التى تم الحصول عليھا من خالل شبكة  ن كثيراً أخاصة و

صلى، مما قد تشمل االنترنت نفسھا، وليس بشكل عشوائي من المجتمع األ
ً أعلى حقائق غير مدعمة  غم من روبال (Petrie &Gunn, 1998) مبيريقيا

 ,Beard & Wolf)" بيرد وولف"  أشارالمحاوالت التفسيرية السابقة، فقد 

عمقا حول  أكثرنظريات نفسية  تأسيس إلىمازلنا بحاجة  إننا إلى (2002
ن أخاصة و (Caplan, 2002)تفسير طبيعة االستخدام غير السوى لالنترنت

كثير من بيانات البحوث التى تم الحصول عليھا من خالل شبكة االنترنت 
ل على حقائق صلى، مما قد تشمنفسھا، وليس بشكل عشوائى من المجتمع األ

  (Petrie & Gunn ,1998).غير مدعمة امبيريقيا

  :التفسير السيكودينامى - ٢

فسرت التوجھات السيكودينامية االعتماد على االنترنت في ضوء 
الحياة  وأحداثصدمات الطفولة المبكرة، وارتباطھا بسمات الشخصية، 

مع وجود  -قد تسبب االنعصابات. الضاغطة، واالستعدادات النفسية الموروثة
 إدمانوقوع الفرد في  - بعض العوامل المھيأ ة كاالستعدادات المرضية 

الكمبيوتر  أوالتسوق  أوالجنس  أوالمقامرة  أوالھيروين  أوالكحوليات 
    (Ferris, 2001).واالنترنت وما تقدمانه من خدمات
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  :البيولوجى الطبيالتفسير  - ٣

ير والكحوليات في ضوء العقاق إدمانالبيولوجى  الطبيفسر المنظور 
الت عدم التوازن الكيميائي في الدماغ وفي الناقالت االعوامل الوراثية، وح

العصبية، وما يتعلق بھا من تغيرات في الكرموزومات والھرمونات والمواد 
  .العصبيز االكيميائية الضرورية لتنظيم نشاط المخ والجھ

 ير قد تحدث خلالً نه توجد عقاقأالبحوث في ھذا المجال،  أظھرتفقد 
يرسل المخ معلومات  أنمما يترتب عليه  Synapticى بفي التواصل العص
مثل  ،نشاط معين ن يتوھم الشخص باعتدال المزاج لممارسةأغير صحيحة ك
المقامرة، وبتطبيق مثل ھذا التفسير على حالة  أوالمخاطرة،  أوتناول العقاقير 

 .واإلثارةبالمتعة  نت للفرد شعوراً نترحيث تتيح اإل االعتماد على االنترنت،
(Ferris,2001)    
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 المشكالت المترتبة على سوء استخدام االنترنت :  

إننا نعيش فترة مثيرة من عصر المعلومات، وفي كل مكان تذھب إليه 
تنبثق األسئلة حول الكيفية التي ستغير بھا تكنولوجيا المعلومات واالنترنت 

ً حياتنا، فالناس يريدون أن ي وھل  ،فھموا كيف سيجعل االنترنت المستقبل مختلفا
  . ستكون حياتنا أفضل أم أسوأ

نه ال توجد دواع للقلق فيما يتعلق بما ھو في أغير أن الحقيقة ال تعني 
ن فوائد إسبيله للحدوث لنا جميعا، فكما ھو الحال في كل التغيرات الكبرى ف

وسوف تكون ھناك مجتمع المعلومات واالنترنت ستجلب معھا خسائر، 
   )Bill Gates, 1995:397. (في بعض قطاعات المجتمع تاختالال

إن التقدم التكنولوجي في استخدام االنترنت سوف يجبر المجتمع كله 
مكاننا أن تتنبأ إال بالقليل منھا، غير إعلى مواجھة مشكالت جديدة شائكة ليس ب

المسئولة عن االستخدام  أن علينا أن نتھيأ للتغير لمواجھة الظروف والتغيرات
  : ومن ھذه المشكالت ،السيئ لشبكة االنترنت

  : مشكالت نفسية - ١

حد المخاوف األكثر خطورة في ھروب مستخدم شبكة االنترنت أتتمثل 
من الواقع الفعلي إلى عالم افتراضي، فعلى االنترنت يمكن للمستخدم أن يذھب 

ً ع ىرض الخيال، ليلقأيھرب إلى  ،عن كل شيء بعيداً  ويصنع صداقات مع  الما
من اليستطيعون رؤيته ومن اليعرفونه، ويتقمص الشخصية التي يختارھا 
ويتصرف كما يريد دون خوف أو تھديد، كما ھو الحال فيما يحيط به في 

ً  أو ممالً  الحياة الطبيعية، وإذا كان خجوالً  وينشئ  ،يمكن أن يصبح ظريفا
الواقعي ذاته محل مفھوم ليحل  Self Ideal Conceptمفھوم ذات مثالي

الضعيف، وإذا كان من ذوي الصعوبات في العالقات في حياته الطبيعية مما 
نه يكون عرضه لخطر إدمان التفاعل على االنترنت، فعلى إف جعله منعزالً 

االنترنت يشعر بأنه جيد ويستطيع الحصول على المكانة واألھمية من الناس 
منا عن تھديد العالقات في آ صالت بديالً تصبح ال تنترنواألصدقاء، وعلى اإل

ويصبح االنترنت طريقة لتجنب االتصال االجتماعي الحقيقي،  ،ةيالحياة الطبيع
  . عليه يمثلون المودة الطبيعية وھذا خداع للذات في العمق

فإذا وجد مستخدم االنترنت نفسه كثير الھروب إلى تلك العوالم 
ً أأو يقضي معھا  ،االفتراضية الجذابة طويلة بأكثر مما ينبغي، وعندما  وقاتا
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سيكون أكثر ا الواقع االفتراضي ن من المؤكد أن ھذإتصبح ممارسة شائعة ف
األكثر حد المخاوف أعلى االنتباه وأكثر قابلية لإلدمان، وھو يمثل  استحواذاً 

  ) young, 1997. (خطورة المترتبة على سوء استخدام االنترنت

ً ومن المشكالت النفسية أي ما يسمى باالنطواء على االنترنت،  ضا
وتوجد ھذه الحالة نتيجة االغتراب النفسي الذي يتعرض له الشباب من تعقد 
الحياة وسرعة إيقاعھا، والذي تسبب في افتقادھم لألمن والتواصل مع اآلخرين 
وتضاؤل فرص التعبير وتحقيق الذات، وما يرتبط بذلك من شعور بالوحدة أو 

حساس بتكامل الشخصية، وشعور الفرد أنه أصبح بال موقف الخوف وعدم اإل
لدى المجتمع حالً لتلك الحالة التي يعيشھا، مما يجعله يشعر  دواضح، وال يج

 ،بعدم القدرة على ضبط األحداث والتحكم فيھا، وبالتالي يفقد الثقة في نفسه
يستغرق وتترسخ لديه قيم السلبية والقلق والرفض، فينكب على االنترنت الذي 

وقته ويستمر في العمل عليه بشكل يشبه مدمني القمار، وقد توجد ھذه الحالة 
لدى األفراد االنعزاليين ذوى الشخصيات االنطوائية، أو األشخاص الذين 

فيلجأون لإلنترنت يرغبون في الھروب من ظروفھم ومشاكلھم الحياتية، 
  )٢٠٠٢:١٠٥،السيد عليوة(.ليفرغوا فيه ھمومھم

أن إدمان استخدام  ٢٠٠٢ Murtero ت دراسة موريرووقد أوضح
اإلنترنت كانت له آثار سلبية على األشخاص مثل االكتئاب والعزلة 
االجتماعية، وانه مرتبط بزيادة الوحدة والتوتر واالكتئاب لدى 

وتتفق ھذه الدراسة مع ما توصلت إليه يونج في  ،)kraut,2001(الشخص،
  )Young,1998(.ان اإلنترنتوجود عالقة بين االكتئاب وإدم

وھكذا نرى أن مظاھر فقدان الصحة النفسية من قبيل القلق واالكتئاب 
أو العزلة االجتماعية ناشئة عن اإلفراط في االستخدام اإلنترنت، ومن ثم ھي 
نتائج سوء االستخدام الذي يولد االعتماد على اإلنترنت نفسيا، أي انه من قبيل 

لنوع من اإلدمان الذي يجعل الفرد مدمنا للسلوك أو إدمان العادة، وھو ذلك ا
الشعور الذي يؤدي إلى اإلحساس بالسعادة المؤقتة والتي تصبح بدورھا جاذبة 

  . للتكرار واإلعادة

  

   :مشكالت اجتماعية - ٢
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من المشاكل األسرية لسوء استخدام اإلنترنت أن انغماس الشخص في 
اضطراب في سبب تيفإن ھذا  ،طولوأاستخدام اإلنترنت وقضائه أوقات أطول 

ً تأوقاحياته األسرية حيث يقضي الشخص  قل مع أسرته، كما يھمل واجباته أ ا
  . األسرية والمنزلية مما يؤدي إلى إثارة أفراد األسرة عليه

 اإلنترنت خالل من شرعية غير غرامية عالقات البعض إقامة كما أن

 وقد أطلق بالخيانة، خراآل الطرف يحس حيث الزوجية تؤثر على العالقات

أرامل اإلنترنت  بأنھم األزواج ھؤالء مثل من يعانين الالئيعلى الزوجات 
)Ctbetwudiws( ، أناستخدام شبكة اإلنترنت  مسيئيمن %  ٥٣ويعترف 

لديھم مثل تلك المشاكل، وذلك طبقا للدراسة التي نشرتھا كيمبرلي يونج في 
  . ١٩٩٧المنعقد عام  مؤتمر مؤسسات علماء النفس األمريكيين

 اإلنترنت العزلة استخدام سوء على المترتبة االجتماعية المشكالت ومن

 وعدم اإلحساس بالوحدة الفرد شعور"بأنھا شقير زينب عرفتھا وقد االجتماعية

 وانسحابھم انطواء األفراد عن ھذا ويعبر ،"فيه نعيش الذي المجتمع إلى باالنتماء

 الفرد في حالة تناقض بين يكون بحيث جتماعية،اال األنشطة في المشاركة من

 ولكنه ،موجود في المجتمع من الناحية المادية فھو ھو نفسي، وما مادي ما ھو

  )٦: ٢٠٠٢شقير، زينب(.النفسية الناحية من عنه منفصل

العزلة االجتماعية بأنھا شعور طبيعي  Perlmanويعرف بيرلمان 
ً أو كيفياً، فشبكة العالقات عندما تقل شبكة العالقات االجتماعية  للفرد كما

دة الحياة اليومية ماالجتماعية الحقيقية ستقل نتيجة الزدياد جانب أو مجال من 
لإلنسان، فزيادة أحد المھام ستؤدي بالضرورة النخفاض مھام أخرى في دورة 
الحياة اليومية، وبالتالي فالعالقات االجتماعية الحقيقية ستقل نتيجة لالتصال 

  )  Perlman , Daniel, 1989:191(. ستمر باإلنترنتالم

كما أن انجذاب الناس إلى اھتماماتھم الخاصة وحدھا وانسحابھم من 
، فسينطوي ذلك على خطر انقراض التجارب والقيم المشتركة، األوسعالعالم 

  . ثر يتمثل في تشظية المجتمعاتأوقد ينطوي على 

لناس من واقع استخدام ومن بين التخوفات األخرى التي تساور ا
للغاية  الترفيه متعدد الوسائط سيكون الحصول عليه سھالً  أناإلنترنت، 

ن البعض سيستخدم النظام بأكثر مما يتحمله وقته أوسيكون شديد الجاذبية و
  . يصبح مشكلة خطيرة أنوھو ما يمكن  ،ومقتضيات حياته
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ھشاشة التي ومن المخاوف األخرى مشكلة االنغماس الزائد في حالة ال
ات ـتنجم عن االعتماد الكثيف للمجتمع على طريق المعلوم أنيمكن 
 الكمبيوتر والموصلة على المعتمدة واألجھزة فھذه الشبكة ،)اإلنترنت(السريع

سوف تشكل الملعب الجديد، والسوق الجديد، وفصل الدراسة الجديد  بھا،
كذلك سوف  تصال،غلب األشكال القائمة لالأداخلھا  وسوف تجمع للمجتمع،
 بنا، الخاص كاسيت ومفكرتنا، وجھاز الراديو الفوتوغرافية، صورنا لبومأ تكون

 أنھا تمثل مصدر قوة لشبكة اإلنترنت، غير سوف االستخدامية التعددية ھذه نأو

 أنيمكن  كل شيء، وھذا االعتماد الشامل في عليھا سنعتمد إننا أيضا تعني سوف

  ).  Billgrates,1995(.للشبكةعند حدوث تعطل  خطراً  يكون

 ً فيما يتعلق باستخدام شبكة المعلومات  ومن المشكالت الرئيسية أيضا
من المعلومات يتم  كبيراً  قدراً  نإلة افتقاد الخصوصية، أمس) اإلنترنت(الدولية 

ا يختص بكل منا، سواء كان من خالل شركات خاصة أو مجمعه بالفعل في
في أحيان كثيرة أي فكرة عن كيفية ونحن ال نملك  ،إدارات حكومية

أو عما إذا كانت دقيقة أم ال، وقد عجلت األخطاء وإساءة االستخدام  ،استخدامھا
في ھذا المجال بالفعل بإصدار تشريعات تنظم استخدام قواعد البيانات ھذه، 

لع على أنواع معينة من يحق لك أن تطّ  أصبحففي الواليات المتحدة األمريكية 
من حقك أن يتم إبالغك عندما يطلع  أنتم تخزينھا حولك، كما المعلومات 

عليھا أي شخص، ومع إجراء المزيد من التعامالت باستخدام شبكة اإلنترنت 
 الشخصية، منك عن أنشطتك ذنإ دقيقة ودون صورة كونوتُ  ،الربط بينھا فيمكن

   ةإساء ھي فالمشكلة الكامنة المعلومات، تلك إلى الوصول ويمكن لآلخرين

 ،رضوانبيل جيتس، ترجمة عبد السالم .(المعلومات وجود مجرد ال االستخدام
٤٢٢ :١٩٩٨(.   

  : مشكالت صحية - ٣

ومن المشكالت الصحية الناتجة عن إساءة استخدام اإلنترنت ما نشر 
وھذه المتالزمة تعود إلى اإلجھاد والتوتر " متالزمة اإلنترنت"عنه أخيرا 

نقاط المنبعثة على الشاشة وليس بسبب اإلشعاع، كما النفسي من جراء متابعة ال
انه يعود إلى اإلفراط في مالحظة شاشات الكمبيوتر والذي قد يترتب عليه 
زيادة في ھرمونات التوتر، تؤدي إلى الشعور بسخونة وحكة في الجلد، 
وتختفي ھذه األغراض بمجرد التوقف عن الدخول إلى شبكة اإلنترنت، ولذلك 
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ء بعدم الجلوس أمام اإلنترنت لفترات طويلة تفاديا لمثل ھذه ينصح الخبرا
  )  ١٦١: ٢٠٠٤عادل ريان، (  .الحالة

بعض اآلثار الصحية الناتجة  ٢٠٠٢ ,Macgrowويضيف ماكجرو 
آالم الظھر، والصداع، وضعف البصر : عن سوء استخدام اإلنترنت، من قبيل 

  . الھزوتشوه العمود الفقري، وال

ً ومن المشاكل ال اضطراب النوم بسبب الحاجة المستمرة  صحية أيضا
غلب المدمنين ساعات الليل أإلى تزايد وقت استخدام اإلنترنت، حيث يقضي 

 أو عملھم موعد يأتي حتى ساعتين أو إال ساعة كاملة على الشبكة وال ينامون

إرھاق بالغ للشخص مما يؤثر على أدائه في عمله  ذلك في دراستھم، ويتسبب
قابلية لإلصابة  أكثرمما يجعله  ته، كما يؤثر ذلك على مناعته،أو دراس

 إلى يؤدي ذكرحركة تُ  أن قضاء الشخص ساعات طويلة دون كما باألمراض،

 الرسغي التشقق بمرض لإلصابة قابلية أكثر وإرھاق العينين ويجعله الظھر آالم

)Carpal Tunnel Syndrome (  

  : مشكالت أخالقية - ٤

ن الدخول ، إلة األساسية في إساءة استخدام اإلنترنتتتمثل تلك المشك
 صريح بعضھا لھا، حصر مختلفة ال تتخذ أشكاالً  أنعلى المواد اإلباحية يمكن 

، أو المجموعات األخرى المتخصصة في اإلخبارية المجموعات مثل واضح
 Pentوالبنت ھاوس  Playboyمثل ھذه الموضوعات مثل البالي بوي 

Houseالمعروفة  السرية المكتبات مثل ھويتھا كشف يصعب اآلخر ، وبعضھا
خالل الفيديو  من الحية الجنسية لتجار المواد اإلباحية دون غيرھم، والخدمات

التي تلبي من خاللھا النساء كل ما يوجه إليھن من أوامر من جانب  الفوري
  ) ١٩٩٦بھاء شاھين،. ( المشاھدين الذين يدفعون مقابل لھذه الخدمة

ً  فقد من بين كل خمسة من  واحداً  أن أوضح إحصاء صدر حديثا
المراھقين األمريكيين الذين اعتادوا الدخول إلى شبكة اإلنترنت تلقوا محاوالت 

 ً ) ١٥٠٠(من%) ١٩(عبر شبكة المعلومات الدولية، وبلغ غير مرغوبة أخالقيا
 ،مبحوث شملھم اإلحصاء تتراوح أعمارھم بين الحادية عشر والثامنة عشر

عن محاوالت الستدراجھم في أمور غير أخالقية يعتقد أنھا صدرت عن 
بالغين، لذلك تم إضافة االستدراج عبر اإلنترنت إلى قائمة المخاطر التي يجب 

  ) ٢٠٠١الرياض نت، . ( تكون السلطات على دراية بھا أن
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فھناك مخاطر كبيرة للصور الجنسية على األطفال، وھي التي يمكن 
والتي توجد في أشكال  ،ھا صور مخلة تثير الغرائز الجنسيةعرف بأنأن تُ 

عديدة على اإلنترنت مثل الفيديو واألفالم والصور الثابتة أو صور كوميدية، 
نه من الصعب تحديد عدد األطفال إن صناعة الصور غير شرعية فوأل

  ) ٢٠٠٣هللا القدھي، ل عبدعمش.( المنخرطين في ھذه الصناعة

 ن الذين يرتادونـالمراھقي من%)  ٦٣(نأات باءـكما تفيد اإلحص

ون على ـالصفحات والصور الجنسية ال يدري أولياء أمرھم طبيعة ما يتصفح
 ما أعمارھم تتراوح ال المواد مستخدمي أكثربان  وتفيد الدراسات رنت،ـاإلنت

فئات صفحات اإلنترنت  أكثرباحية تمثل لھم إللا سنة والصفحات) ١٢،١٧(بين
 ً ً وطلب بحثا   ) ٢٠٠٣هللا القدھي، ل عبدعمش( . ا

  :ومما يزيد ھذه المشكلة خطورة ما يلي

   .إباحيةنشره اإلنترنت من مواد تعدم القدرة على الرقابة التامة على ما  - ١

مقاھي  في أو المنازل في سواء اإلنترنت لشبكة استخداما األكثر ھم الشباب أن - ٢
  .اإلنترنت

اإلنترنت في عمان  وقد كشفت دراسة أجريت على رواد مقاھي
%) ٢٤(ن أمن الشباب والفتيان في األردن يستخدمون اإلنترنت، و%) ٣٧(أن

  ) ٢٠٠٢إيمان قاعود،(.منھم يبحثون في مواقع الجنس

ومما ال شك فيه أن التعرض لمثل ھذه المواد اإلباحية قد يؤدي إلى 
جريمة  انتشار وإمكانيةمشكلة خطيرة في المجتمع مثل تدمير القيم واألخالق 

استخدام اإلنترنت للتشھير بآخرين عن طريق  أناالغتصاب، ھذا فضال عن 
رھم وعناوينھم وأرقام تليفوناتھم في مواقع سيئة سيؤدي أيضا إلى ووضع ص

  . مشكالت اجتماعية وأخالقية كثيرة
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  : مشكالت أكاديمية - ٥

في مجلة  ١٩٩٧عام   Brennerرينيبين االستطالع الذي نشره بر
Usa Today تساؤالت حول القيمة التعليمية لإلنترنت أن : تحت عنوان

استخدام األطفال  أنمن المدرسين المشتركين في االستطالع يرون % ٨٦
أدائھم، وذلك بسبب انعدام النظام في المعلومات على  سنال يحلإلنترنت 

اإلنترنت، باإلضافة إلى عدم وجود عالقة مباشرة بين معلومات اإلنترنت 
  . ھج المدارسومنا

من طالب %) ٥٨( أن ٢٠٠١وقد كشفت دراسة كيمبرلي يونج 
المدارس المستخدمين لإلنترنت اعترفوا بانخفاض مستوى درجاتھم وغيابھم 

اإلنترنت يعتبر وسيلة مثالية إال أن  أنعن حصصھم المقررة بالمدرسة، ومع 
تمت أخرى كالبحث عن مواقع ال  ألسبابالكثير من الطالب يستخدمونه 

 ألعابلدراستھم بصلة كالثرثرة في حجرات الحوارات الحية أو استخدام 
اإلنترنت، ويبدأ الطالب في قضاء وقت اقل في المذاكرة وذلك يقود إلى فقد 
المھام وبالتالي يؤدي إلى انخفاض المستوى التعليمي بل أحيانا يقرر الطالب 

مديرون واألساتذة لديھم الرسوب في الكلية، وكثير من المرشدين بالكليات وال
  . شكوى بخصوص الطالب الذين يسيئون استخدام اإلنترنت

  : مشكالت في العمل - ٦

من المشاكل التي تواجه مسيء استخدام اإلنترنت في عملھم، انه بسب 
وجود اإلنترنت في مكان عمل الكثير من الناس، يحدث في بعض األحيان ان 

على اإلنترنت، أو استخدامه في غير يضيع العامل بعض وقت عمله في اللعب 
  . موطن تخصصه، ويشكل ذلك مشكلة اكبر إذا كان ھذا العامل مدمنا لإلنترنت

مدمني اإلنترنت طيلة ساعات الليل يؤدي إلى انخفاض  ھركما أن س
مستوى أداؤه لعمله، وقد قام بعض رؤساء األعمال لحل تلك المشكلة بتركيب 

بيوتر المتصلة باإلنترنت في محل عملھم، أجھزة مراقبة على شبكات الكم
  . للتأكد من استخدم اإلنترنت في مجال العمل فقط

  

  

  : نفاق الزائد عن الحدمشكلة اإل - ٧
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فاتورة  فقد تكون اإلنترنت، لشبكة االستخدام وإساءة اإلفراط ونتيجة
 استخدام وباھظة نتيجة اإلسراف في مرتفعة بتكلفة الشبكة عبر االتصال

المتعددة للشبكة مثل مكالمات األصدقاء التليفونية والدخول في  الخدمات
وتكاليف ،حجرات الدردشة، وتكاليف أخرى تتضمن االتصال مع التسوق

أيضا االتصال بالمقامرات الموجودة  ،للشراء Credit Cardبطاقة االئتمان 
  . على كازينوھات اإلنترنت

خلق مشكالت سوء استخدام اإلنترنت يؤدي إلى  أنوھكذا نرى 
واالنسحاب من  ،كتحطيم الحياة األسرية وإھمال العالقات االجتماعية ،متعددة

األنشطة االجتماعية واألحداث الجارية، وفقدان العمل، والرسوب الدراسي، 
نفاق الزائد عن الحد، وإدمان الخالعة واعتالل الصحة، باإلضافة إلى واإل

  . مشكالت نفسية ودينية وأخالقية أخرى

  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: نياً ثا

ميز الفرد عن الشخصية ھي نمط سلوكي مركب ثابت إلى حد كبير، يُ 
ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات  غيره من األفراد،

 ً ، والتي تضم القدرات العقلية واالنفعال واإلرادة واألجھزة المتفاعلة معا
والوظائف الفيزيولوجية واألحداث التاريخية والتركيب الجسمي الوراثي، 

ميز في حدد طريقة الفرد الخاصة في االستجابة، وأسلوبه المُ الحياتية، والتي تُ 
  )  ٧٣: ١٩٩٣، حمد عبد الخالقأ.( التكيف للبيئة

شتق من الكلمة الالتينية مُ  Personalityفمصطلح الشخصية
Persona  والتي تعني القناعMask، شبه ية ھكذا بأنھا تُ وتعريف الشخص

نه من المقبول لنا أيعني  ،القناع الموضوع على وجه الممثل أثناء أداء الدور
ظھره أو نكشفه لآلخرين من شخصيتنا، ھذا التعريف يعكس أن نختار ما نُ 

طي  خرآلوبوضوح أن ھناك بعض الصفات الشخصية تبقى لسبب أو 
  . المدرسة التحليليةالكتمان، ويؤيد ھذا النوع من التعريفات أنصار 

لقي الضوء على الشخصية كجھاز خر من التعريفات يُ آوھناك اتجاه 
ُ  ،معقد من االستجابات  ،ن سلوكنا يدل على شخصيتناإلوجھة النظر ھذه ف وطبقا

 ،والتعريفات التي من ھذا النوع تعتمد على السلوك الملحوظ وجوھر السلوك
حدد خصائص نه لكي تُ أذا يعني حدد في ضوءه مكونات الشخصية، وقبول ھوتُ 

ويعرف أصحاب ھذا االتجاه  ،شخص ما الحظ سلوكه في المواقف المختلفة
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 ً لنماذج السلوك واالتجاھات والمعتقدات  الشخصية بأنھا أسلوب عام منظم نسبيا
وھذا األسلوب العام ھو محصلة  ،والقيم والعادات والتعبيرات لشخص معين

ويتفق ھذا النوع من التعريفات مع  ،معينةخبرات الشخص في بيئة ثقافية 
  . وجھة نظر المدرسة السلوكية

الشخصية ھي الميكانزمات  " أنأما وجھة النظر األخيرة فترى 
وطبيعة ھذه  ،التي تتحكم في السلوك Internal Mechanismالداخلية 

ونظرية  Self Theoryوتتبع نظرية الذات" الميكانزمات تحدد شخصية الفرد
ھذه الفئة من التعريفات فكل شخص لديه سمات  Trait Theoryالسمات

معينة، وھذه السمات بدورھا تحدد طريقة سلوك الفرد في أي موقف، ومن 
 أنيغير سلوكه فعليه  أننالحظ انه طبقا لذلك إذا أراد شخص ما  أنالمفروض 

 محمد السيد عبد(  .من سمات شخصيته أو يغير ذاته بأخرىيغير بطريقة أو 
  )  ١٦: ١٩٩٨، لرحمنا

  : ولقد تعدد تعريفات علماء النفس للسمات ومنھا

السمة ھي نظام نفسي عصبي يتميز بالتعميم  أنولبورت أتعريف 
والتمركز يختص بالفرد، ولديه القدرة على نقل العديد من المنبھات المتعادلة 

 ً لتعبيري ، وعلى الخلق والتوجه المستمرين ألشكال متعادلة من السلوك اوظيفيا
  ) ١٦٥: ١٩٧١،ھول، ولندزي( والتوافقي 

 ً عد بُ من الخصال الشخصية، وھي  والسمة عند كاتل جانب ثابت نسبيا
لفروق بين األفراد اعاملي يستخرج بواسطة التحليل العاملي لالختبارات، أي 

  ) Cattel h,1961: 65( .وھي عكس الحالة

السلوكية التي  مجموعة من األفعال" Eysenkأما السمة عند ايزنك
حمد أ(."منھا وحدات حسية أكثرمعا، وتعد السمات عنده مفاھيم نظرية  تتغير
  ) ١٩٧٩:٤١،الخالق عبد

أي جانب يمكن "فھي عبارة عن Guilfordأما السمة لدى جيلفورد 
سيد ( ."تمييزه، وذو دوام نسبي وعلى أساسه يختلف الفرد عن غيره

  )  ٢٥١: ١٩٧٥،غنيم

جانب خصيصة طبع سلوك مميز " السمة بأنھاوعرف كمال دسوقي 
وھناك قدر كبير  ،الخ …مثل المثابرة، روح المرح  –ومستديم نسبيا لفرد ما 

من عدم االتفاق حول طبيعة السمات وحول الفروق بين السمات الفردية 
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كلمة تلمح لسمات حسب  ١٧.٩٥٣وفي اللغة اإلنجليزية توجد  ،والمشتركة
استعداد أو خاصة مستديمان لشخص  Allport & Odbertودبرت ألبورت وأ

كمال (  .ما، يصفان ثباته النسبي في السلوك االنفعالي والمزاجي واالجتماعي
  ) ٥٦١: ١٩٩٠،الدسوقي

الميول "  بأنھاالحميد وعالء الدين كفافي السمات  كما عرف جابر عبد
لى القيم مل عتوالتي تش، السلوك التي تبنى منھا شخصياتنا وأنماطالمميزة 

 جابر عبد( ."واالتجاھات والدوافع التي تتفاوت في اتساقھا بشدة وضعف
  ) ٢٣٢: ١٩٨٩،الحميد جابر، عالء الدين كفافي

بأنھا ميل أو نزعة " سمة الشخصية  ١٩٩٣ وآخرونويعرف فرج طه 
 ً تعكس االستمرارية واالتساق في سلوك الفرد  ،لدى الفرد مستقرة ثابتة نسبيا

عبر عن لمزاجي واالجتماعي في مختلف المواقف، وھي صفة تُ االنفعالي وا
االختالف بين األفراد في سلوكھم رغم اتفاق المثيرات، وللسمة مظھرين 
أحدھما عضوي يشير إلى إسھام العوامل الوراثية في تحديدھا، واآلخر سلوكي 

ً ن السمة تُ إومن ثم ف،وإحصائي قابل للمالحظة والقياس معا ً فرض عتبر تكوينا  يا
وألنھا ثابتة نسبيا  ،على الرغم من إننا ال نتعامل معه مباشرة ،يمكن استنباطه

 وآخرون،القادر طه  فرج عبد( .فھي تسمح لنا بدرجة من التنبؤ بالسلوك
٣٩١: ١٩٩٣  (  

مجموع  أنويرى أنصار نظرية السمات وذو االتجاھات السيكومترية 
ھذا البناء يصدر  نة، وعكون البناء السيكولوجي للشخصيسمات الفرد يُ 

تستكشف باستخدام استخبارات الشخصية  أنن مكونات البناء يمكن أالسلوك، و
( .أو قوائم الصفات، أو مقاييس التقدير أو االختبارات الموضوعية للشخصية

  )  ٢٧٨: ١٩٩٧بدر األنصاري 

ولقد نشأ في العقدين الثاني والثالث من ھذا القرن خط متسق من 
مجال الشخصية، وتركز الھدف منه حول التوصل إلى أسماء  الدراسات في

مل المعاجم اللغوية على تتش إذ ،السمات من خالل البحث في معاجم اللغة
، يستخدمھا األفراد الذين يتكلمون ويكتبون بھذه اللغة وأفعالأسماء وصفات 

له أھميته وجدارته،  Psycholexicalوھذا المنحنى النفسي اللغوي المعجمي 
 "ن ھذه إولذا ف ،وكـفھذه السمات أو الصفات تشير إلى أشكال محددة من السل

ذات عالقة وثيقة بالوحدات البنائية التي تكمن وراء "  الرموز اللغوية
ب نفسية حقيقية، ومن ثم ـاء السمات ھذه إلى تراكيـالشخصية، إذ تشير أسم
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 أني ـويكف ،ولوجيةـكن الرابطة متينة بين المفردات اللغوية والحقائق السيإف
 حمد محمد عبدأ(.وصف تركيب الشخصية يكون في النھاية في قالب لغوي

  )١٩- ٦: ١٩٩٦ ،الخالق، بدر محمد األنصاري

رض فيما يلي بعض البحوث النفسية المعجمية في مجال ُيعو
  :والتي تتناول التطور التاريخي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، الشخصية

نفس الشخصية بالحاجة الماسة إلى نموذج وصفي أو  لقد أيقن علماء
تصنيف يشكل األبعاد أو العوامل األساسية للشخصية عن طريق تجميع 
السمات المرتبطة معا، وتصنيفھا أو أدراجھا تحت بعد أو عامل مستقل يمكن 

  . تعميمه عبر مختلف األفراد والثقافات

ورت بولأو ،١٩٣٣ينت، وبومجار١٩٣٢ومن ھذا بدأ كل من كالجس
بالبحث في معاجم اللغة للتوصل إلى صفات أو سمات  ،ودبيرتأ، و١٩٣٦

ودبيرت أ ولبورت وأ ةـدراس أن إال ،من البشر أفرادشير إلى السلوك لدى تُ 
" رتـودبيأورت وبولأن قائمة برز الدراسات في ھذا المجال، ذلك ألأعد من تُ 

" ثم تاله " كاتل" ھا وكان من أوائل من اعتمد علي ،حظيت باھتمام كبير
ھدف خفض ب ودبيرتأ  ولبورتأ بمراجعة قائمة ١٩٤٣ثم قام كاتل  ،"نورمان

 "١٦٠"إلى  فأوصلھاقل أتقريبا إلى عدد  " سمة ١٨.٠٠٠"ھذه القائمة من 
 "١١"ثم أضاف إليھا  ،سما من أسماء السمات بحذف المترادفات الواضحةإ

خدم قائمة السمات ھذه، والتي سمة أخرى اعتقد أنھا مھمة، وبعد ذلك است
توصل إلى تحديد  ،وباستخدام أسلوب التحليل العاملي، " بندا ١٧١"ضمت 

ً  ثنى عشر عامالً ا في دراسته التي استخدمت مقاييس تقدير السمات،  أساسيا
ً  لى ستة عشر عامالً إو الذكاء، قوة اآلنا، السيطرة، االستبشار، وقوة ( أساسيا

، والمغامرة، والطراوة، والتوجس، واالستقالل، والدھاء، االنطالق اآلنا العليا،
 واالستھداف للذنب، والتحرر، واالكتفاء الذاتي، والتحكم الذاتي في العواطف،

ولكن  ،وذلك في دراساته التي استخدمت االستخبارات ،)وضغط الدوافع
الدراسات الالحقة التي أعادت تحليل مصفوفات االرتباط لكاتل، برھنت على 

مختلفة من بينھا  ألسبابدم إمكان استخراج عوامل كاتل الستة عشر، وذلك ع
  )Guilford, 1969 : 7(  .بعض األخطاء الكتابية أو أخطاء النسخ وغير ذلك

توصل فيسك إلى استخراج خمسة عوامل للشخصية عن طريق 
، وذلك باستخدام منھج يجمع بين طرق التقدير "التحليل العاملي لقائمة كاتل
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 Fiske, D.W.1989. فردا) ١٢٨(ذاتي وتقدير المحكمين لعينة قوامھا ال

:329- 344)   .(  

كما توصل كل من  تيوبس  و كريستال عن طريق التحليل العاملي 
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راء التحليل العاملي لقائمة الصفات التي وضعھا ـجإان بـكما قام نورم
بة، ـاالنبساط، والطي : بعاد أساسية للشخصيةأخيرا ثم توصل إلى عزل خمسة أ

الخالق، بدر محمد  حمد محمد عبدأ(. والتفتح ة،ـوالعصابي ويقظة الضمير،
   .)١٩-١٩٩٦:٦األنصاري

 Theأطلق جولد بيرج على ھذه األبعاد، العوامل الخمسة الكبرى 

Big Five Factors ،كل عامل منھا عبارة عن عامل مستقل تماما  نإذ أكد أ
لخص ھذا العامل مجموعة كبيرة من سمات ن العوامل األخرى، بحيث يُ ع

وقد يعكس ترقيم العوامل الخمسة في دراساتھم الواقعية ، الشخصية المميزة
األول والثاني، السمات ذات الطابع : فيندرج تحت العاملين ،)االمبريقية(

في الدوافع  التفاعلي، في حين يصف العامل الثالث المطالب السلوكية والتحكم
وكان العامالن األخيران اصغر العوامل من ناحية عدد السمات المندرجة 
تحتھا فقد تكون العامل الرابع من السمات المرتبطة باالتزان االنفعالي، 
كالھدوء والثقة مقابل العصبية والتوتر والمزاج المتقلب والنزعة إلى القلق 

ي للفرد ومدى عمقه ونوعيته ويصف العامل الخامس التكوين العقل والحزن،
  )Goldberge, L.R., 1981: 141- 165(.باإلضافة إلى الخبرة الذاتية

بعد ذلك توصل مجموعة من الباحثين إلى عزل خمسة عوامل أساسية 
في الشخصية عن طريق التحليل العاملي لمجموعة من المتغيرات النفسية 

-John, O.P., 1990: 66(    غير المرتبطة مباشرة بقائمة كاتل  )الصفات(

" دراسة استخدم فيھا قائمة  أحدثبعد ذلك " جولد بيرج"ثم أجرى  ،) 100
صفة، وطبقت على ) ١٤٣١(المنقحة واألخيرة، والتي تضم حوالي" نورمان 

ومن خالل التقدير الذاتي وتقدير ) ١٨٧=ن(عينة من طالب الكليات 
بيرج  دجول" املي، استطاع المحكمين، وباستخدام طرق مختلفة من التحليل الع
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، بحيث كان تشكيل العوامل الخمسة عزل ما يقرب من ثالثة عشر عامالً " 
 .األولى وترتيبھا مطابقا للعوامل الخمسة الكبرى التي توصل إليھا نورمان

)Goldberge L. R., 1981 : 141 – 165(  

ل اس العوامـببناء مقياس جديد لقي"  ريا وماكـكوست" وبعد ذلك قام 
 العصابية واالنبساط :وھي ١٩٨٥امـالخمس الكبرى للشخصية في ع

( ويقظة الضمير) Agreeableness  (، والطيبة)Openness(والتفتح
Conscientiousness ( وأطلقا على المقياس الجديد اسم استخبار الشخصية ،
 The Revised Neuroticisn. Extraversionالمنقح للعصابية والتفتح

and Openness Personality(NEO-PL–R) ١٨١(والذي يتكون من( 
تم استخرجھا عن طريق التحليل العملي لوعاء بنود مشتق من عديد من  بنداً 

 : Costa, P.T. Jr. & Mccrae, R.R., 1985 A(.استخبارات الشخصية

19-28  (  

بتطوير قائمة من الصفات التي " كوستا وماكري " كما قام أيضا 
سة الكبرى للشخصية والتي اشتقت أساسا من قائمة جولد تقيس العوامل الخم

للصفات ثنائية القطب، وتتكون من أربعين صفة أضافا  ١٩٨٣عام " بيرج 
إليھا ضعف ھذا العدد من الصفات، فأصبحت القائمة المعدلة تحتوي على 
ثمانين صفة حيث استخرجا من ھذه القائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

 Costa, P.T( .ل طرق التقدير الذاتي وتقدير المالحظينوذلك من خال
.JR,& McCrae, R.R., 1989 A : 55(  

–NEO(قائمة العوامل الخمسة" كوستا وماكرى"ثم نشر بعد ذلك 

FFI-5 ( ثم صدرت الصيغة الثانية لنفس ١٩٨٩ امـع اإلنجليـزي أصلھـافي ،
  )COSTA, P. T. JR,& McCrae, R. R, 1992.(١٩٩٢ة عام ـالقائم

لنموذج العوامل " كوستا وماكري " ومن ھنا تكمن أھمية إضافة 
الخمسة الكبرى للشخصية في تطويرھا ألداة قياس موضوعية تقيس العوامل 
األساسية الكبرى للشخصية بواسطة مجموعة من البنود، بحيث تختلف 
طريقتھا عن مناھج الدراسات األخرى التي اعتمدت أساسا على منھج 

  . ات اللغوية المشتقة من معاجم اللغةالمفرد

مستخدما طريقة  "٢٨٠=ن" دراسة على الراشدين " جون " ثم أجرى 
والتي تشكل بدورھا النموذج  " صفة ١١٢" زل ـتقدير المالحظين حيث قام بع

ا في قائمة خاصة وقدمھا لعشرة ـثم وضعھ ،األصلي للعوامل الخمسة الكبرى
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معھد بحوث الشخصية وتقييمھا في من المالحظين ممن يعملون في 
على  " امرأة ١٤٠رجال،  ١٤٠"وطلب منھم تقدير عينة الدراسة  ،اـكاليفورني

وك أفراد ھذه ـوذلك من خالل مالحظتھم الفعلية لسل ،ات ھذهـة الصفـقائم
دم طريقة التجميع ـن استخأوبعد  ،العينة لفترة تزيد على ثالثة أعوام

Aggregation ١١٢"ات ـحظين للمفحوصين على قائمة الصفلتقديرات المال 
اط بين تقديرات ـام جون بتحليل عاملي لمصفوفة معامالت االرتبـ، ق"صفة

 ةل خمسة عوامل كبرى للشخصية شبيھزالمالحظين، أسفر ھذا التحليل عن ع
 , John(."كوستا وماكري" ل الخمسة الكبرى التي توصل إليھا كل منـبالعوام

O.P.1989   (  

دراستھما على عينة ) Strack & Lorro( ى ستراك ولورووأجر
من  "١١٩٤" من الذكور، "١٠٥٨"  بواقع "٢٢٥٢"أمريكية كبيرة بلغ قوامھا 

وطبقت  ،جميعھم من طالب الجامعة والموظفين من مختلف األجناس ،اثـاإلن
 Personality Adjective Cheeklist عليھم قائمة الصفات الشخصية

PACL  وخ عداد جإمنGongh & Helibrun وانتھت الدراسة ، ١٩٨٣
العدوانية والھيمنة والعصابية ويقظة الضمير، : إلى عزل خمسة عوامل ھي

  . باإلضافة إلى االنطواء واالنبساط

 & Watson, Clark" )واطسون وكالرك وھاركنيس(وقام 

Harkness  طالبة من إحدى وطالبا  "١٨٥" بدراسة على عينة قوامھا
، واستخدمت في ھذه الدراسة ثالثة مقاييس أيوااألمريكية في والية  الجامعات

  :وھي

ة  واستخبار  Ceneral Tem Peramental Survey GTS: األمزجة العام
ية ك للشخص ،  Eysenck Personality Questionnaire, EPQ ايزن

  )  NEO-PI –R( .واستخبار الشخصية المنقح

، Big Five Inventory- BFIوقائمة العوامل الخمسة الكبرى
العصابية : وأسفرت نتائج الدراسة عن استخراج خمسة عوامل للشخصية ھي

(  .واالنبساط ويقظة الضمير والطيبة مقابل الذھانية واألصالة أو التفتح العقلي
  )  ٦٣: ١٩٩٧، بدر األنصاري

من استخراج العوامل   Fleenor etal)فلينور وزمالؤه(وتمكن 
 ,CPT).Fleenor, J.W.& Eashnanاليفورنيا النفسيةالكبرى من قائمة ك

L.1997:689–703  .(  
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 بتقدير االرتباطات بين العوامل Digman١٩٩٧ )ديجمان (وقام
دراسة تدعم نموذج العوامل الخمسة لتنظيم السمات  ١٤من  المستخرجة
وقد أجريت خمس دراسات على األطفال والمراھقين وتسعة على  ،الشخصية

حللت نتائج ھذه الدراسات عالميا، ظھر منھا عامالن راقيان في الراشدين، و
 ً بعوامل المالئمة والوعي واالستقرار  كل الدراسات، وكان أحدھما يرتبط أساسا

وقد تم إجراء اختبار على  ،خر باالنبساط والذكاءالوجداني، في حين ارتبط اآل
ك بطريقة التحليل وذل ،نموذجين أحدھما لألطفال والمراھقين واآلخر للراشدين

من علماء  ن كثيراً أويبدو  ،فكانت النتائج ممتازة بشكل عام ،العاملي التوكيدي
أو اثنين من ھذين العاملين، وقد سميا  نفس الشخصية قد استخرجوا واحداً 

  )  Digman, TM.1993:1246-1256( .)لفا، و بيتاأ(عاملي 

مسة عوامل السمات الخ ١٩٩٨ De Read" دي رياض " وعرض 
والقياس عبر  ،واألساس المنطقي لھا ،الكبرى من حيث مغزاھا ومحتواھا

 ،الحضارة لھا مع التركيز على الموضوعات المثيرة للجدل وسوء الفھم
ونوقشت القيود التصنيفية للعوامل الخمسة الكبرى ورفض النقد المتعلق 

جد وُ بالفرض اللغوي، ومع مناقشة دور ھذه العوامل بوضعھا لغة مشتركة 
" رياض " وعرض ، أنھا تصلح وسيلة للتواصل في بحوث السمات الشخصية

أيضا دراسات تدعم نموذج العوامل الخمسة الكبرى بوصفه فرضا عمليا، 
وذلك على الرغم من مناقشته ألوجه التعارض بين اللغات وخاصة فيما يتعلق 

  ) De Read , B.1998 : 113- 124(.بالعامل الخامس

بفحص تحليلي لست دراسات امبيريقية اعتمدت في " انمديج"وقام 
وذلك عن طريق تجميع تقديرات " فيسك"وقائمة " كاتل"منھجھا على استخبار

ان تقدير المعلمين كالمالحظين عن األفراد المفحوصين دون تحديد، سواء أ
أم تقدير  ،لتالميذھم أم تقدير المشرفين للعمال، أم تقدير التالميذ لزمالئھم

" وتوصل ديجمان ،م تقدير الخبراء لزمالئھم في المھنةألجين لمرضاھم، المعا
بالعوامل  ةوھي عزل خمسة أبعاد كبرى في الشخصية شبيھ،إلى النتائج نفسھا
  )Digman, J.M.,1995 :41,413-430("كوستا وماكري"التي توصل إليھا

رى كما قام عدد من الباحثين بعد ذلك بالتحقق من العوامل الخمسة الكب
للشخصية عبر الحضارات واللغات المختلفة، حيث كانت جميع الدراسات حتى 
وقت قريب مقصورة على العينات التي تتحدث اللغة اإلنجليزية وتعيش في 
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الثقافة األمريكية فقط، ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى تعميم دراسة ھذه العوامل 
  . الخمسة الكبرى على لغات وثقافات أخرى

ومساعده، بترجمة قائمة نورمان التي تحتوي على  "بوند " فقام 
اليابانية والصينية، وتوصلوا إلى استخراج : عشرين مقياسا فرعيا إلى اللغتين

خمسة عوامل كبرى في الشخصية تطابق العوامل الخمسة التي توصل إليھا 
 ,Bond, M.M Nahazato, & Shiralish.(نورمان على العينات األمريكية

D., 1983: 346– 357(  

من استخراج العوامل الخمسة الكبرى في " وايت " في حين لم يتمكن 
الشخصية في دراسته على عينات من الھند ومن أيسلندا باستخدام قائمة 

  )   White , G.M. ,1980: 82 , 781- 789.( نورمان ذاتھا

على ظھور " اميالنج وبوركينو " ومن ناحية أخرى برھنت دراسة 
رى في الشخصية بالتحليل العاملي لنموذج جاكسون للبحث خمسة عوامل كب

كما  ،انيةـعلى عينة من طالب الجامعات األلم Jackson PRFفي الشخصية 
برھنت الدراسات األخرى التي أجريت في الثقافة األلمانية على ظھور 

والتي استخدمت مختلف مناھج البحث ، رى للشخصيةـالعوامل الخمسة الكب
ة ـاجم أو عن طريق ترجمـومنھا المفردات اللغوية من المع لوصف الشخصية،

 & ,Amelang , M(.بعض الصفات من اللغة اإلنجليزية إلى األلمانية

Borkenow, P,1982: 119–146(  

شابلن وجون " وفي دراسة أخرى استخدمت المنھج المتبع في دراسة 
طلبة الكليات  من " ٨٦٧= ن" على عينة فلبنية  –السابق اإلشارة إليھما " 

ل كبرى في الشخصية بواسطة ـاألكاديمية في الفلبين، استخرجت خمسة عوام
ر ـالتحليل العاملي للصفات التي تم جمعھا عن طريق الوصف الذاتي الح

ل الخمسة الكبرى مع عدد من ـبحيث تطابقت ھذه العوام ،للمفحوصين
ودراسة  جولد بيرج،١٩٨١ Goldbergeمثل دراسة  ،الدراسات السابقة

 & ,Church, T( .Poa Body, GoldBerge١٩٨٩د بيرجـبيابودي وجول

Katighoh, MS.1989: 853- 872 (  

والتي أجريت على عينة من " شيونج وزمالئه " وكشفت دراسة 
: بھدف المقارنة الحضارية بين شخصية كال من سكان  ،الصين من الراشدين

جنسية األمريكية، على قائمة ھونج كونج وتايوان وبكين والصين من ذوي ال
باستخدام منھج ) باس، ووفن(عدادإن م، )(MTPIسمات الشخصية المتعددة
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ثم استخراج خمسة ، )البروماكس(وير المائل بطريقةدالتحليل العاملي والت
وھي عامل االجتماعية في مقابل  ،عوامل ثنائية القطب لألربع مجموعات

وعامل المطاوعة في مقابل عدم  ،غيريةوعامل الذاتية في مقابل ال ،االنعزال
وعامل  ،االستقرار أو االتزان في مقابل عدم االتزان أو التقلبوعامل  المقابلة،

 ,.heung, P.C. Conger, A. J(.الصرامة في مقابل القبول أو االستحسان

Hau,K.T., Lew, W.F.& lau. S., 1992: 528–551  (  

على عدم عمومية العوامل " كو بيخشيملوف، وبو" وبرھنت دراسة 
الخمسة الكبرى في الثقافة الروسية حيث توصال إلى أربعة عوامل أساسية 

  ) Shmelyov.A.G., Pokhibko.V.I.,1993 : 1-17(.للشخصية

بدراسة على عينة أمريكية  )كامينآوكارك و ككايتجبا(قام  وأخيراً 
تحليل العاملي ، حيث قاموا بال)٣٨٧(نية قوامھايوأخرى فلب، )٦١٠( قوامھا

 )NEO-PI-R(لعوامل الشخصية الخمسة )كوستاوماكري(ار ـلبنود استخب
وتوصلوا إلى  ،لقياس العصابية واالنبساطية والطيبة ويقظة الضمير والتفتح

استخراج خمسة عوامل للشخصية لدي العينتين، مما يؤكد عمومية العوامل 
 & ,.Kotigbak, M. S., Church, T( .الخمسة الكبرى للشخصية

Akamine, 1996: 99-114  (  

ج أن مسالة عمومية تيمكننا أن نستن ،ومن استقراء نتائج ھذه الدراسات
،  ألوانهالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عبر الحضارات المختلفة أمر سابق 

برغم ظھورھا في ست حضارات ولغات مختلفة، مما يدعو إلى عدم التأكد من 
خلف ھذه العوامل بحيث يجعل مختلف األفراد وجود شيء ما أساس كامن 

  .يصفون شخصياتھم بشكل متسق

اإلنجليزي عام  أصلھافي  – نشرت قائمة العوامل الخمسةأن ومنذ 
فترجمت عدة  ،حظيت باھتمام غير قليل على المستوى العالمي – ١٩٨٩

ترجمات في ألمانيا واليابان وبولندا والبرتغال وفرنسا والصين والسويد 
 ،ھا ترجمات عربية منشورة حسب علمنال ولكن لم تظھر ،نرويج والفلبينوال

ن يتاح للباحثين والممارسين صيغة عربية أفكان من المناسب والضروري 
ومعالم سيكومترية لقائمة العوامل الخمسة في صورتھا المختصرة، والتي 

اسة ومن ثم تكون الحاجة م ،١٩٩٢خر طبعة أمريكية منشورة عامآتعتمد على 
إلجراء دراسة عن العوامل الخمسة بمصر وما تعنيه من توفر أداء سيكومترية 
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وسوف نعرض قائمة العوامل الخمسة الكبرى لكوستا وماكري  ،مقننة لھا
  : والتي تتبناھا الدراسة التالية

  :للشخصيةقائمة العوامل الخمسة الكبرى 

-NEO(ةللشخصي الكبرى الخمسة للعوامل وماكري كوستا قائمة تعد

FFI-S(  أول أداة موضوعية تھدف إلى قياس العوامل األساسية الكبرى
م استخراجھا عن طريق ت، )بنداً  ٦٠(للشخصية بواسطة مجموعة من البنود

                     .التحليل العاملي لوعاء بنود مشتقة من عديد من استخبارات الشخصية
)Costa, P.T., Jr., Mcrae, R.R., 1989 b   (  

تختلف ھذه القائمة عن القوائم األخرى التي تھدف إلى قياس العوامل و
ً  ،الخمسة الكبرى للشخصية المفردات على منھج  في أن األخيرة اعتمدت أساسا

اللغوية المشتقة من معاجم اللغة، في حين اعتمدت ھذه القائمة على منھج 
وكانت الصيغة ، اسھا للشخصيةاالستخبارات التي تعتمد على عبارات في قي

أجريت عليھا  )بنداً  ١٨٠(تتكون من ١٩٨٩األولى للقائمة والتي ظھرت عام
 ٦٥إلى  ٢١ وعلى عينات سوية متنوعة تراوح أعمارھم من ،دراسات كثيرة

  )  Costa, P.T., Jr., Mcrae, R.R.,1992: 5-13.(عاما

ن أود إلى ثم دخلت عليھا بعض التعديالت بغية اختزال عدد البن 
، )بنداً  ٦٠(والتي تتكون من ،)١٩٩٢(صدرت الصيغة الثانية للقائمة في عام
العصابية واالنبساط والتفتح والطيبة  :وتشتمل على خمسة مقاييس فرعية ھي
عبارة يجاب عن كل منھا باختبار  ١٢ويقظة الضمير ويضم كل مقياس فرعي 

  ) Costa, P.T., Jr, Mcrae, R.R., 1992 : 20-22(.بديل من خمسة

لقائمة، يصل معامل الثبات بطريقة لوفيما يختص بالصيغة اإلنجليزية  
 "٠.٧٩"لمقياس العصابية، "٠.٧٩" ٢٠٨إعادة التطبيق على عينة قوامھا 

لمقياس يقظة " ٠.٨٣" لمقياس الطيبة، "٠.٧٥" لمقياس االنبساط،
االستقرار لفا لثبات ألمقياس التفتح في حين وصل معامل  "٠.٨٠"الضمير،

لمقياس  "٠.٨٧" لمقياس االنبساط، "٠.٨٩"لمقياس العصابية  "٠.٩٢"إلى
لمقياس يقظة الضمير وجميع ھذه " ٠.٩٠" لمقياس الطيبة، "٠.٨٦" التفتح،

المعامالت تشير إلى  ثبات مرتفع للقائمة كما حسب لھذه المقاييس صدق 
شخصية، كما عاملي على عينات متعددة كشف عن استخالص خمسة عوامل لل

، حسب أيضا لھذه المقاييس الصدق االتفاقي واالختالفي مع مقاييس أخرى
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 ,PRF,SDS, CPI, ISI, GZTS, POMS, STPI, BDHI SPIمثل

BDI. STAI, MMPI, 16 PF .  

متوسطات وانحرافات  – في صيغتھا اإلنجليزية – وتتاح لھذه القائمة
  : ن معيارية لعينات مختلفة من الراشدين من الجنسي

ة ، من الجنسين "١٥٣٩"قوامھا : ىاألول ا: الثاني ، من الجنسين" ٣٢٩" قوامھ
ةو ا: الثالث ين "١٥٣٩" قوامھ ن الجنس ة، وم ا: الرابع ر "٥٠٠" قوامھ ، ذك
   .من الجنسين "١٤٣" قوامھا: السادسة و ،أنثى "٥٠٠" قوامھا: الخامسةو

لمستوى وقد ورد في دليل التعليمات تأثر كل من العمر والجنس وا
 ،عصابية من الرجال أكثرن النساء أفوجد  ،التعليمي في درجات المقاييس

وترتبط العصابية واالنبساطية والتفتح عكسيا مع العمر، في حين ترتبط يقظة 
ً   –الضمير والطيبة وقد توصل الباحثان إلى وجود عالقة طردية  ،معه إيجابيا

 ,.Costa, P.T. Jr., & Mccrae R.R. (بين المستوى التعليمي والتفتح

1992   (  

تقديم عوامل جديدة للشخصية  :والميزة األساسية لھذه القائمة ھي
عن شيوع استخدامھا في الواليات  فضالً  ،التفتح والطيبة ويقظة الضمير: وھي

التي يفضل الباحثون فيھا  ،بريطانيا وألمانيا وغيرھا من البلدان ىالمتحدة وف
  . شخصية باستخبارات تطرق أبعادا عريضةاألساسية لل قياس األبعاد

  ) ١(جدول 

  السمات النموذجية لكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى

  " كوستا وماكري " تبعا لدراسة 

)Costa, P.T. Jr., & Mccraer.R., 1992(  
  

  السمات  العوامل

  العصابية
Neuroticism  

 القلقAnxiety  : وم  –عصبي  –خائف ذھني  –مفھ مشغول ال
  . سريع التھيج -يه مخاوف مرضية  لد

  الغضبAnger  :يثور غضبا عند التعرض لالحباطات  

  ة ت :  Hostilityالعدائي د كب ر عن اه الغي داء تج عور بالع الش
  . مشاعر الغضب

  اب بض :  Depressionاالكتئ الي منق رانفع رح  أكث ه م من
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  . ويؤدي به ذلك إلى الشعور بالھم والضيق والتشاؤم

 ذات عور بال اآلثم :  Self- Consciousness الش عر ب يش
ام  والحرج والخجل والقلق االجتماعي الناتج عن عدم الظھور أم

  . اآلخرين في صورة مقبولة

  دفاع دوافع  :Impulsiveness االن ى ضبط ال درة عل دم الق ع
 . وفيه يشعر الفرد بالتوتر وسرعة االستثارة

 اب ة Stressاالنعص راح والقابلي دم  Vuinerability لالنج ع
العجز أو  رد ب قدرة الفرد على تحمل الضغوط وبالتالي يشعر الف
رارات في المواقف  اذ الق ى اتخ درة عل اليأس واالتكال وعدم الق

  . الضاغطة

  االنبساط
Extraversion  

  ودة ل : Warmthالدفء أو الم ودود، حسن المعشر لطيف يمي
  . إلى الصداقة

  ة ال:  Gregariousnessاالجتماعي ب الحف دقاء يج ه أص ت ل
عى وراء  م  يس دث معھ ه يتح اس حول ى أن اج إل رون يحت كثي

 . اإلثارة ليتصرف بسرعة دون تردد
  توكيد الذاتAssertiveness:وللخشونة  محب السيطرة والسيادة

افس ذلك ومحب للتن ة وك تكلم للزعام ردد دون ي ق ت ن واث ه م  نفس
  . مؤكد لھا

  اط رعة ال:  Activityالنش ة وس عر بالحيوي ا يش ا م ة أحيان حرك
  يكون اندفاعيا ومحب للسرعة في العمل 

  ارة رم بالبحث :  Excitement – Seekingالبحث عن اإلث مغ
اطعة  وان الس ب األل تفزازية ويج ر االس ف المثي ن المواق ع

  . واألماكن المزدحمة والصاخبة
  ة االت اإليجابي ة :  Positive Emotionsاالنفع عر بالبھج يش

  .تعة وسرعة الضحك واالبتسام والتفاؤلوالسعادة والحب والم

  التفتح
Openness  

  ال اة م هلدي: Fantasyالخي رة وحي ة وكثي ورات قوي ة فتص عم
را أحالم اليقظة  ة كثي ر وطموحات غريب ده أحالم كثي بالخيال عن

 ً ع ليس ھروبا ا ،من الواق ه وإنم ة تناسب خياالت وفير بيئ . بھدف ت
االت تشكل جزءا م ذه الخي ان ھ ه وتساعده ويعتقد ب ا في حيات ھم

 . على البقاء واالستمتاع بالحياة
  جماليAesthetics  : ارزة محب للفن واألدب ولديه اھتمامات ب

   .في تذوق جميع أنواع الفنون والجماليات
  اعر ن :  Feelingالمش وى م كل أق ه بش ن انفعاالت ر ع يعب

 قمة السعادة ثمب انفعاالته حيث يشعر الفرد يويتطرف ف. اآلخرين
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االت  ه عالمات االنفع ا تظھر علي ة الحزن كم ى قم أة إل ينتقل فج
ل  ي اق ال ف احبة لالنفع ة المص اھر الفيزيولوجي ة كالمظ الخارجي

 . المواقف الضاغطة أو المفاجئة
  األفعالActions  :د األنشطة واالھتمامات  هلدي ة في تجدي رغب

ب أن  ابق، ويج ي الس ا ف بق زيارتھ م يس اكن ل ى أم ذھاب إل وال
تخلص من يج رب وجبات جديدة وغريبة من الطعام يرغب في ال

  .الروتين اليومي ومغامر 
 ار اره :  Ideasاألفك ي أفك ر ف د مبتك ب للتجدي ا ومح تح عقلي متف

  . ومتبصر
  يم ل إل:  Valuesالق ة يمي يم االجتماعي ي الق ر ف ادة النظ ع

ي  يم الت د الق ده يؤك يم نج تح للق الفرد المتف ة ف ية والديني والسياس
رد يعت بة للف د العكس بالنس ى حين نج ا عل ا ويناضل من اجلھ نقھ

ر الم تحغي بيل  تف ى س ية عل زاب السياس اير لألح ه مس يم، فان للق
  . المثال ويقبل جميع التشريعات التقليدية

 أو المقبولية الطيبة

Agreeableness 

  الثقةTrust  : اه اآلخرين واثق في نفسه يشعر يشعر بالثقة تج
ه بالكفاءة جذاب  ر متمركز حول ذات ة غي ة االجتماعي من الناحي

  . يثق في نوايا اآلخرين

 تقامة ريح :  Straightforwardnessاالس ر وص ص مباش مخل
 .وجذاب

 إليثاراAltruism  : ة في مساعدة اآلخرين ر والرغب محب للغي
ً  كمتعاون ومشار   . في السراء والضراء مع اآلخرين وجدانيا

  ول ان أو القب ة :  Complianceاإلذع اعر العدواني ع المش قم
روي  داد أو اللطف والت دين  واالعت اه المعت يان تج و والنس والعف

   .في المعاملة مع الغير أثناء الصراعات

  ع ع  Modestyالتواض افس م ر وال يتن ر مبتك ع غي متواض
  اآلخرين 

  رأي دل ال ع :  Tender – Mindednessمعت اطف م متع
وق اآلخرين ومعين لھم ويدافع عن حقوق اآل خرين وبالذات الحق

  .االجتماعية والسياسية

اءة    يقظة الضمير دار أو الكف درك :  Competenceاالقت فء م ارع ك ب



 

- ٥٠ - 
 

Conscientiousnessمتبصر، ويتصرف بحكمة مع المواقف الحياتية المختلفة . 

  نظم ي :  Orderم ياء ف ع األش ق يض ذب و أني مرتب،مھ
  مواضعھا الصحيحة 

 ملتزم بالواجباتDutifulness  : ه ضميره ه علي ا يملي ملتزم بم
  . ويتقيد بالقيم األخالقية بصرامة

 مناضل في سبيل اإلنجازAchievement Striving  : افح مك
ط،  اة مخط ي الحي ددة ف داف مح د، ذو أھ ابر ومجتھ وح مث وطم

  . جاد

  ذات دء في :  Self- Disciplineضبط ال ى الب درة عل ه الق لدي
مرار حتى إنجازھا دون الشعور عمل ما أو مھمة  ومن ثم االست

ى  ة إل ال دون الحاج از األعم ى إنج ادر عل ل ق ل أو المل بالكل
  . تشجيع من قبل اآلخرين

  ة أني أو الروي ل  Deliberationالت ر قب ى التفكي ة إل ه نزع لدي
روي  القيام بآي فعل ولذلك يتسم بالحذر والحرص واليقظة والت

  .قبل اتخاذ القرار أو القيام بأي فعل

 أو المقبولية طيبةال

Agreeableness  

  الثقةTrust  : اه اآلخرين واثق في نفسه يشعر يشعر بالثقة تج
ه  ر متمركز حول ذات ة غي ة االجتماعي بالكفاءة جذاب من الناحي

  . يثق في نوايا اآلخرين

 تقامة ريح :  Straightforwardnessاالس ر وص ص مباش مخل
 .وجذاب

 إليثاراAltruism  :ر والر ة في مساعدة اآلخرين محب للغي غب
ً  كمتعاون ومشار   . في السراء والضراء مع اآلخرين وجدانيا

  ول ان أو القب ة :  Complianceاإلذع اعر العدواني ع المش قم
روي  داد أو اللطف والت دين  واالعت اه المعت يان تج و والنس والعف

   .في المعاملة مع الغير أثناء الصراعات

  ع ر مبتك Modestyالتواض ع غي ع متواض افس م ر وال يتن
  اآلخرين 

  رأي دل ال ع :  Tender – Mindednessمعت اطف م متع
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وق  اآلخرين ومعين لھم ويدافع عن حقوق اآلخرين وبالذات الحق
 .االجتماعية والسياسية
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  يقظة الضمير
Conscientiousness 

  اءة دار أو الكف درك :  Competenceاالقت فء م ارع ك ب
 . اقف الحياتية المختلفةمتبصر، ويتصرف بحكمة مع المو

  نظم ي :  Orderم ياء ف ع األش ق يض ذب و أني مرتب،مھ
  مواضعھا الصحيحة 

 ملتزم بالواجباتDutifulness  : ملتزم بما يمليه عليه ضميره
  . ويتقيد بالقيم األخالقية بصرامة

 مناضل في سبيل اإلنجازAchievement Striving  : مكافح
اة مخطط، وطموح مثابر ومجتھد، ذو أھداف مح ددة في الحي

  . جاد

  ضبط الذاتSelf- Discipline  : دء في ى الب لديه القدرة عل
ا دون  ى إنجازھ تمرار حت م االس ن ث ة  وم ا أو مھم ل م عم
ال دون الحاجة  الشعور بالكلل أو الملل قادر على إنجاز األعم

  . إلى تشجيع من قبل اآلخرين

  ة ى Deliberationالتأني أو الروي ه نزعة إل ل  لدي ر قب التفكي
القيام بآي فعل ولذلك يتسم بالحذر والحرص واليقظة والتروي 

  .قبل اتخاذ القرار أو القيام بأي فعل
  

  :سمات الشخصية المميزة لمسيء استخدام اإلنترنت

ونج : اتفقت دراسة كل من  - ١ ي ي ودراسة ، ١٩٩٦  K. youngكمبرل
ونج ، Thompson١٩٩٦ ثومبشون ي ي   K. youngودراسة كمبرل
رون  ةودراس، ١٩٩٨ الك وآخ ة ، ١٩٩٩ Black, et.Alب ودراس

زب  دين ع ام ال ي ،  ٢٠٠١حس وزان فيالن ة س    Susanودراس
Villani اني،  ٢٠٠١  .Jeanne Bبي فنك وآخرون  . ودراسة ج

Funk, et al  وربجي و، ٢٠٠٤ الح الش اس ص ل عب ة نبي دراس
تخدام أن مسيء اس ٢٠٠٥ودراسة خالد أحمد جالل وآخرون ، ٢٠٠٥

النفس  ة ب عف الثق ل ض مات مث دة س مون بع ت يتس ك ، اإلنترن وتفك
ة ات االجتماعي ر العالق وھم، أواص رين نح لوك اآلخ م س اءة فھ ، إس
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ومما ھو جدير بالذكر أن ھذه  السمات تنتمي لعامل الطيبة ، والعدوانية
  .أو التقبل وھو أحد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

ودراسة كمبرلي يونج ، ١٩٩٧ Brnner. Vكذلك اتفق دراسة كل من  - ٢
K. young  ،رون  ١٩٩٨ روات وآخ رت ك ة روب  Krautودراس

Robert ارتن أولسن ،  ١٩٩٨ ،  ١٩٩٩  Martin olsonودراسة م
رون  ةودراس،  الك وآخ ارول ، ١٩٩٩ Black, et.Alب ة ك ودراس

وز  رون ، ١٩٩٩ Hughes Caroleھي اندروز وآخ ة س ودراس
Sanders, et al ابلن  ،٢٠٠٠  Michele Kaplanودراسة مايكل ك

لون،  ٢٠٠٠ اكوب نيس ة ج ، ٢٠٠٠ Jaachob Nielson ودراس
و  و وجونج ة زواني ة ، ٢٠٠١ Xuannui& Gonguودراس ودراس

ج د ،٢٠٠١ Wangوان ود فھ دري وحم ف الكن وب يوس ة يعق ودراس
ابالن، ٢٠٠١القشان  أن مسيء استخدام ،  ٢٠٠٢ Kaplanودراسة ك

ةاإلنترنت يتسمون ب اد واالنفعالي ذات، سمات االعتم دير ال ، ضعف تق
ة ، االنطواء ة، االنسحاب من الحياة الواقعي التفاعل ، الوحدة االجتماعي

 .ضعف النضج النفسي وفاعلية الذات، مع الوالدين

لبية لعامل االنبساطية  ىوتر ذه السمات من السمات الس الباحثة أن ھ
 .وھو من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

و كيدي اد ضعف الت رتبط أبع ذات  ةكذلك ت د ال ى توكي درة عل وعدم الق
ام  ، بتورط الفرد في السلوك اإلدماني أو السلوك المضطرب بشكل ع

دار ، إدمان العمل، وذلك كإدمان المقامرة أو إدمان الجنس ان إھ أو إدم
ديو  اب الفي ام ألع ت أم تخدام ..الوق اءة اس ى إس ؤدي إل ك ي خ وذل ال

  ).٢٠٠١، سام الدين عزبح(اإلنترنت  

ل  لبية لعام مات الس ن الس ذات م د ال عف توكي ة أن ض رى الباحث وت
  .االنبساطية 

ونج   - ٣ ي ي ن كمبرل ل م ة ك ت أيضا دراس ، ١٩٩٧  K. youngواتفق
ودراسة ،  et al Kraut Robertودراسة روبرت كروات وآخرون 

 .Shapiraودراسة شابيرا وآخرون ،  Green field, D.Nجرينفيلد 

Et al  ، ة اي " ودراس رين " ب ة ،  ٢٠٠١  Bai,et alوآخ ودراس
د وآخرون . مادلين سي" ودراسة ، ٢٠٠٠ Gongalezجونزلبز  جول

Madelyns. Gowlol& et. al  ودراسة جون شارلتون ، ٢٠٠٢
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John Charlton د ، ٢٠٠٣ ادو عب ب ج د المطل د عب ة محم ودراس
ع ، ٢٠٠٣الرؤوف السواح  ه ربي امية ،  ٢٠٠٣ودراسة ھب ودراسة س

دراوي  ابر الدن مون ،  ٢٠٠٥ص ت يتس تخدام اإلنترن يء اس وأن مس
والعنف ، والغضب، اإلندفاع، اضطراب الزاج، بسمة اإلكتئاب والقلق

 .الخجل، شدة الدافع نحو شبكة اإلنترنت، 

ن  و م ل العصابية وھ مات عام مات ھي س ذه الس ة أن ھ رى الباحث وت
  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

ودراسة ،  ١٩٩٦ Thompsonذلك اتفقت دراسة كل من ثومبسون ك - ٤
زب  دين ع ام ال ة ، ٢٠٠١حس ي" ودراس ادلين س رون . م د وآخ جول

Madelyns. Gowlol& et. al  ة ن، ٢٠٠٢ اس  ةيلبودراس عب
استخدام اإلنترنت يتسمون بسمة يئي أن مس.٢٠٠٥صالح الشوربجي 

ن ى ضبط ال درة عل دم الق اءة وع دم الشعور بالكف ة ع اط وقل فس واإلحب
 .التركيز وھذه من السمات السلبية لعامل يقظة الضمير 

وترى الباحثة أن ھذه السمات ھي سمات عامل يقظة الضمير وھو من 
  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

د  - ٥ ة دافي ت دراس ة ، ١٩٩٩ Davidواتفق  Thomasonودراس

Teoودراسة وانج وآخرون ، ٢٠٠١Whang, et alة ودراس، ٢٠٠٣
اني، ٢٠٠٤نشوى حبيب   .Jeanne Bبي فنك وآخرون .ودراسة ج

Funk, et. al أن مسيء استخدام اإلنترنت يتسمون بسمات ،  ٢٠٠٤
ل للتحرر (  ةـكالييوالرد، الھروب من الواقع الفعلي إلى الخيال  ) المي

اطرة والدافعي،  ب المخ ل  ةح مات عام ن س ي م ر وھ ة التعبي وحري
 . التفتح

أن تلك السمات من سمات عامل التفتح وھو من العوامل وترى الباحثة 
  .    الخمسة الكبرى للشخصية
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  دراســـات ســابقة 
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  .دراسات تناولت سوء استخدام اإلنترنت: المحور األول -

 دراسات تناولت سمات الشخصية: المحور الثاني -

 .المرتبطة بسوء استخدام اإلنترنت

 .التعقيب على الدراسات السابقة -
 

  ً   . فروض الدراسة الحالية: ثانيا
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  :سابقةالدراسات ال: أوالً 

  :مقدمة
ات  ن الدراس ل م ة والقلي ابقة األجنبي ات الس ن الدراس د م اك العدي ھن
ت، ورغم  العربية التي تناولت اآلثار السلبية الناتجة عن استخدام شبكة اإلنترن

د   تنوع ھذه الدراسات من حيث األھداف واألدوات واالتجاھات  أوضحت العدي
راد يل األضرار التي يمكن أن نب السلبية وأشكااالجو ى األف حدثھا اإلنترنت عل

ى وجه  راھقين والشباب عل ه للم ا تحدث وم، وم ى وجه العم ارھم عل ة أعم بكاف
ة  ة المرتبط ورة التدميري ى الخط ر عل وء األحم ئ الض وص، وتض الخص

اع  تتر خلف قن اع باالستخدام السيئ لإلنترنت والذي يس راق ھو قن العصرية ب
ة والعو ن والحداث ع ونح ام الجمي روعية واھتم ب والمش ى بالترحي ة ويحظ لم

  :ين ھمانعرض الدراسات التي أجريت في ھذا المجال على محور

  : دراسات تناولت سوء استخدام اإلنترنت: األولالمحور 

  : ١٩٩٦ K. Youngدراسة كمبرلي يونج  -١

عن إدمان اإلنترنت كعرض اكلينيكي  ١٩٩٦ت يونج بدراسة عام ـقام
دعلى ا  جدي ة قوامھ نھم  ٤٩٦عين ردا م ى  ٣٩٦ف دين عل روا كمعتم ردا اعتب ف

دليل  ا لل ت وفق ان اإلنترن ن إدم ه ع ي اعدت ھا الت ى مقياس اء عل ت بن اإلنترن
ع  ة ضابطة  ،DSM-IV 1994التشخيصي الراب ا بعين ردا  "١٠٠"ومقارنتھ ف

ة احصائيـمن غير المعتمدين، واظھرت نتائج الدراس روق دال ًـ ة وجود ف ين  ا ب
ثير على النواحي الدراسية ألمجموعتين على المظاھر المختلفة مثل الوقت والتا

  .والعالقة باآلخرين وعلى العمل والصحة

  : ١٩٩٦ K. Youngدراسة كمبرلي يونج  -٢

ونج أ ي ي رت كمبرل وء " ج ن س نوات ع الث س تمرت ث ة اس دراس
ومن طالب وطالبة،  ٥٤٠استخدام اإلنترنت على عينة من طالب الجامعة تبلغ 

دأھذه الدراسة عرفت إدمان اإلنترنت  ذي  ،نه انبثاق اضطراب اكلينيكي جدي ال
ً  APA Meatingكانت قد قدمته إلى مؤتمر آبا  ا  مؤسسا ا وخبرتھ على تعريفھ

ا  رح تعريف دمن اإلنترنت ھو " االكلينيكية الواسعة مع ھذه المشكلة وھي تقت م
  :ثناء السنة الماضية أتالية من قائمة األعراض ال أو أكثرربعة أالذي يمتلك 

  . خدمات االتصال أونك مشغول البال مع اإلنترنت أھل شعرت  - ١
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ل  - ٢ ت  أحسستھ ة لقضاء وق ولبحاج أطول أط ى أ ف ن لتحصل عل ون الي
   .اإلشباع

ى استخدامك االتصال أھل  - ٣ ى السيطرة عل ادر عل ر ق  On-Line"نت غي

Use".   

ل  - ٤ ق أو متأھ ت قل ريع الغ ،"Restless"جر ضن بأو س  "Irritable"ض
   .خط االتصال إيقافعندما تحاول قطع أو 

ل العجز  - ٥ ھل تدخل اإلنترنت للھروب من المشكالت أو تلطيف مشاعر مث
Helplessness الذنب ،Guiltالقلق، االكتئاب ، .  

ى  - ٦ ة  أعضاءھل تكذب عل اء واألصدقاءالعائل ً كيف أ إلخف ا دة  نك غالب ولم
  . طويلة تبقى على اإلنترنت

  . فرصتك المھنية، تعليمك ،عملك ،للخطر عالقاتك الجوھرية ھل تعرضت - ٧

  ھل تحتفظ بالرجوع غالبا بعد تكاليف قضاء وقت طويل على اإلنترنت  - ٨

د  - ٩ ل تج راضھ اب  أع ادة االكتئ ل زي ط مث اع الخ د انقط حاب عن انس
   .، سرعة الغضب"المزاج"

  . أصالً عن المقصود  أطولھل تبقى على الخط وقتا  -١٠

انج ابتكرت . د اعلي ي ار النت التف اناختب ى  إلدم اإلنترنت مؤسس عل
 Interactive Online Internet Addiction المحكات العشرة السابقة

Test   

   :١٩٩٩ Davis, et al وآخريندراسة دافيز  -٣

ز ام دافي امع" ق دى طالب ج ت ل ان اإلنترن ة عن إدم ث  ،ينتبدراس حي
ة ر عقالني ة غي لبيات يستخدم بعض األفراد اإلنترنت بطريق ه س تج عن ذي ن ، ال

ة لھؤالء األ اة اليومي رادوايجابيات في الحي د ف ة أ، وق ى عين جريت الدراسة عل
ُ  "١٨٤ "من ً  "٣٤٩"داب و من كلية اآل طالبا وتوصلت  ،خرىكليات أمن  طالبا

، %٩١غلبية الطالب في العينتين يستخدمون اإلنترنت بنسبة أالدراسة إلى أن 
ة االدا ي كلي ذكور ف ان ال ة وك ت بالمقارن ى اإلنترن ول عل ا اط ب يقضون وقت

  . كليات األخرىبالذكور في ال

  :٢٠٠٠ Nie& Erbring" اربرنج" و " ني" دراسة  -٤

ن ة م ة مكون ى عين ان عل ا الباحث ة اجرياھ ذه الدراس  " ٢٠٣٥" ھ
والي  ى أن ح لت إل ة، وتوص االت الدولي ات واالتص بكة المعلوم تخدما لش مس
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دة  %٦٤ بكة لم ل من خمس ساعات أيستخدمون الش ً أق بوعيا و أن حوالي  ،س
اعة   %١٤ رين س ن عش ر م دة أكث تخدمونھا لم ً أيس بوعيا ة س رت الفئ ، واظھ
اإلنترنت " خيرة تغيرات سلوكية نتيجة االستخدام الطويل لشبكة المعلومات األ
م أكدت الفئة االخيرة على أن أكما "  م شبكة المعلومات واالتصاالت استخدإھ

  . بريد االلكترونيالدولية ھو ال
  

   :٢٠٠٠ Harre "ھاري"دراسة  -٥

مان والسلوك، وطبقت ثير اإلنترنت على األأجريت ھذه الدراسة عن تأ
ل أوتوصلت إلى  ،مراھق "١١٩" على المراھقين وبلغ عدد العينة ه يوجد دلي ن

ت،  على أن الشباب يمكن أن يتعرضوا لمواقف خطرة جراء استخدام اإلنترن
ا زال ھن ه ال ي كلھا وأن ي يش ورة الت دى الخط ول م اؤالت ح ن التس د م ك عدي

ا، وتوصلت  اعالتھم معھ راھقين وتف ً يضأاإلنترنت على سلوكيات الم ى أن  ا إل
 ،حقق في الواقعوال يمكن أن تُ  ،عد اشكاليةالعالقات االجتماعية عبر اإلنترنت تُ 

ة ووجود مؤشر على أن العديد من مستخدمي اإلنترنت ال يكونون تحت المرا قب
حدد من المسئول عن وأنتھت إلى أن الدراسات لم تُ  ،اثناء وجودھم على الشبكة

دين أو أ ة أو الوال ل الحكوم ت مث ى اإلنترن دخلون عل دما ي باب عن ن الش م
  . المعلمين

   :٢٠٠١ Alberto" البرتو " دراسة  -٦

ام أجريت ھذه الدراسة عن سوء استخدام اإلنترنت في أ سبانيا، والتي ق
ت، وكانت  إدمانرض عصل التاريخي لة التراث، وتتبع األعجفيھا بمرا اإلنترن

ا رداً  " ١٦٥"  العينة قوامھ انت الدراسة أن ن، وبيف ً  إدم د عرضا  اإلنترنت يع
 ً ا ايزاً  طبي ان متم اذب واإلدم ان الك ن اإلدم ريين ع وذجين نظ ديم نم م تق ، وت

يم " المؤقت من خالل أنماط لعب  ديو ج دم ا" الفي ة ق ل وفي النھاي و يروفي لبرت
  . سبانلمستخدمي اإلنترنت األ

   :٢٠٠١ Chebbi, et. al."  وآخرونتشيبي " دراسة  -٧

ھذه الدراسة عبارة عن مقالة عن بعض المالحظات على بحوث إدمان 
ام ن ع رة م ي الفت ت كعرض مرضي ف ة  " ١٩٧٦"  اإلنترن نة التالي وھي الس

رة لنش امأمباش ى ع ت وحت ك بھ ،" ٢٠٠٠" ة اإلنترن ات وذل ل تطبيق دف عم
تقبلية لتطوير السياسات والتخطيط االداري ا ذُ  ،مس ك من خالل م ي وذل ر ف ك

ن مجالت  ة م ائل المختلف ائق عن أالوس ب ووث د وكت ات وجرائ ة وحولي كاديمي
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ية عن البحوث المنشورة،  م صياغة خمسة فروض رئيس ت، وت بكة اإلنترن ش
ان ال ا رض األفوك د م اك إول لتحدي ت ھن ة اتأذا كان ور ي ة لظھ ات عام جاھ

ر خصائص ما األأمقاالت إدمان اإلنترنت،  ربعة فروض االخرى فكانت تختب
ورة االت المنش ة،  ،المق ب مئوي ورة نس ي ص ائية ف ة االحص ت المعالج وتمثل

ا نشر  " ٦٦"  نه تم مسح حواليأظھرت نتائج الدراسة أو ة م دراسة من جمل
اب دودة الس رة المح ان اإلنترنت خالل الفت اعن إدم ع  ،ق ذكرھ ي مواق ي ف والت

د تناولت  " %٤٠" البحث عن المعلومات المختلفة، تبين أن من ھذه المقاالت ق
لوكية ات المرضية " %٣٥" وأن ،النواحي الس "  %١٧" وأن ،تعلقت بالنظري

بب  ة بس ت غالب االت كان ذه المج ة، وھ وعات العقلي ع الموض ت م تعامل
اء السلوك  صحابھا كعلماء النفسالتخصصات الدقيقة أل وعلماء االجتماع وعلم

ين أن في العشرين سنة األصوعلماء ال ا تب ية، كم اكحة النفس ان ھن رة ك "  خي
الً  " ٤٨ وراً  عم ام  منش ل ع ت قب ان اإلنترن ن إدم م ١٩٩٤ع ، وأن معظ

رة الخمسة  ا عوام األأالدراسات المنشورة ظھرت في فت رة مم اه فليخي ت انتب
ان اإلن كلة إدم ى أن اإلدارة لبحث مش ة إل ة توصلت الدراس ي النھاي ت، وف ترن

رة  اھرة معاص ت ظ ان اإلنترن ع أإدم ى المواق دخول عل ھولة ال ة س ت نتيج ت
وأن الحاالت المتطرفة في إدمان اإلنترنت  ،للحصول على المعلومات والتسلية

ي و دمير ذات من ت ي، وأتتض ري ووظيف ة أس رورة حاج ة بض ت الدراس وص
انع ركات والمص ي الش م  اإلدارة ف ت أن ألفھ ه ثب ت، ألن ان اإلنترن فضل إلدم

  . ويسبب مشكالت قانونية كثيرة ،نتاجثير على اإلأإلدمان اإلنترنت ت

   :٢٠٠١ Dejoie" ديجوي" دراسة  -٨

ان اإلنترنت أ شار ديجوي في ھذه الدراسة إلى أن العديد من صور إدم
ل ودة بالفع ً  ،موج ا يمھا طبق م تقس د ت ى وق ا إل ئولة عنھ اذب  :للشروط المس التج

راد  ،والثرثرة ،غرف المحادثة ،الجنسي والبحث عن المعلومات وقد بلغ عدد أف
ة ً  " ١٨١" العين تخدما ا  مس ت، كم بكة اإلنترن الج ألش ى أن ع وي إل ار ديج ش

اإلدمان عن طريق العقاقير الفعالة في ھذا المجال يجب أن يكون من ھذا النوع 
   Thymo- Stalvilijers" ات الغدة الصعترية الصماءنظمبم"المسمي 

   :٢٠٠٢ Shaffer" شافير" دراسة  -٩

ھل يوجد ما يسمى بعرض  ،ھذه الدراسة عبارة عن مقالة يتساءل فيھا
ا يمكن  إدمان اإلنترنت؟ وتوصل شافير إلى انه ال يوجد حل بسيط ومباشر لم
ان  ار أن إدم ى اعتب ون عل تسميته باإلدمان ومكوناته ويجب أن ينظر االكلينيكي
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الي قضاء الكمب ا وبالت تحكم بھ اھرة التي ال يمكن ال دفعات الق يوتر ھو نتيجة ال
د وأن  وين فري ت ذات تك ان اإلنترن اھرة إدم ر أن ظ و يعتب ول وھ ت اط وق

ذر لھا ذ بح ب أن تؤخ ع يج ي الراب دليل التشخيص ات ال ان دمحك ات إلدم ي
الي ى العالج وبالت ذين يسعون إل نكون  اإلنترنت، وأن الذين يعانون ھم فقط ال

ر  ى تنظي ا بحاجة إل ى انن ة إل رر في النھاي ھنا امام عرض إدمان اإلنترنت، وق
  . نفھم من خالله عرض إدمان اإلنترنت

  :Ladd & Petry٢٠٠٢" الد وبيتري" دراسة  -١٠

دى  امرة من خالل اإلنترنت ل ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث سلوك المق
ة ة الصحية المجاني ون عن الرعاي ذين يبحث د اجريت الدراسة  ،المرضى ال وق

ا ة قوامھ ى عين ن  " ٣٨٩"عل تبيان ع تكمال اس نھم اس ب م ا طل مريض
منھم كانوا قد قامروا خالل الشھرين السابقين وقت التطبيق،  "%٧٠"المقامرة،

بة تبيان أن نس ائج االس ت نت امرة،  "%١٠.٦"وكان راء المق اكل ج ديھم مش ل
بة الم"%١٥.٤" ان نس ي وك كل مرض امرين بش روا مق الل اعتب امرين خ ق

ت ت، . "%٨.١"اإلنترن ر اإلنترن امرين عب ر المق امرون بغي ة المق م مقارن وت
انوا  امري اإلنترنت ك ين أن مق ً أوتب نا اتھم  صغر س د كانت درج ى أفق ى عل عل

  . استبيان فرز المقامرين، كذلك لم توجد فروق بين الجنسين

  :٢٠٠٢ Pratarelli & Browne" بارتاريلي وبراون " دراسة  -١١

دف ل التھ ل العوام ى تحلي ة إل ذه الدراس بكة أت ھ تعمال ش ي اس ة ف كيدي
د  "٥٢٧"اإلنترنت وإدمانه بناء على بيانات تم الحصول عليھا من مستخدما، وق

ا  ار م ان باختب ام الباحث ات إق بكة المعلوم ان ش ان إدم ت" ذا ك ل " اإلنترن كعام
ي  الجنس واستخدام الشبكة: ن وھمايخارجي ناتجا عن عاملين داخلي لمدى زمن

ل ناتجان عن  ي طوي طويل، ام أن العامل الجنسي وعامل االستخدام لمدى زمن
العامل اإلدماني أو بسبب حدوثه، ولقد أوضحت الدراسة أن اإلدمان ھو العامل 
  . المسبب وراء العامل الجنسي واالستخدام لمدى زمني طويل لشبكة اإلنترنت

   :٢٠٠٢  .Podoll, et. Al"  وآخرونبودول " دراسة  -١٢

ر في  دور كبي استھدفت الدراسة البحث في كيفية امكان قيام اإلنترنت ب
لوكية حية الس ة الص تقبل الرعاي يكولوجية وراء  ،مس دالالت الس ي ال ا ھ وم

اني من أستخدام إفراط في استخدامه، فلقد تم اإل يدة تع ة لس سلوب دراسة الحال
ة  ددة، وبفحص الحال تخدأاضطرابات شخصية متع ت اس ُ امثبت ً  ا ا بكة  مفرط لش

د  ت، وق رط أاإلنترن تخدام المف ذا االس ى ھ ر إل وب النظ ة بوج وصت الدراس
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ي  طراب عقل رض الض ركع بكة  أكث ان ش ز كإدم ي متمي ان مرض ه كي من
  . اإلنترنت

  :٢٠٠٢ .De- Gracia et. Al وآخرونجراشيا  –دراسة دي  -١٣

تخدام  ة باس لوكية المرتبط كالت الس افية للمش ة استكش ام بدراس ق
إلنترنت، وقد قامت بتصميم استبيان على الويب وتم نشره من خالل اإلنترنت ا

دة  ابيعأ ٤لم ن. س ة م ت العين وعين لإل "١٦٦٤"وتكون ن المتط ى م ة عل جاب
ة  "%٤.٩"وقد أوضحت النتائج أن ،المقياس من الجنسين ى أمن العين شاروا إل

ت تخدامھم لإلنترن ع اس ة م كالت التالي رار المش ا: تك ل االحس ذنبمث  ،س بال
ال ي االتص ة ف ة القوي تإو، والرغب اعة الوق الت  ،ض ى انف درة عل دم الق وع

ة  ة االجتماعي ل الوظيف ق وخل اع القل ى ارتف ك المجموعة إل الضبط واشارت تل
  . لھؤالء األفراد

  :٢٠٠٣دراسة ھبة هللا السمري  -١٤

ى  التعرف عل ة ب ت الدراس ى أاھتم ت عل ال لإلنترن تخدام األطف ر اس ث
ل نسب األأباء وما ھي عالقته باآل ذا الجي ل اإلنترنت " ساليب للتعامل مع ھ جي

سنة من طالب  "١٨-٨"طفال وطفلة من "١٠٥"جريت على عينة قوامھاأو ،"
ال عددھم  "١٠٥"مدارس اللغات بمحافظة القاھرة، وعينة من اباء ھؤالء األطف

رد تخدام أو … ةمف ين اس دوافع ب ي ال تالف ف ود اخ ن وج ا ع فرت نتائجھ س
  . طفال لإلنترنت والمراھقيناأل

ه أمن  %٩٥.٢اإلنترنت بنسبة  لعابول ألوجاء بالمركز األ جل الترفي
اربصدقاء واألوالتسلية أو التحدي والمنافسة، أو اللعب مع األ ا زاد .. ق وكلم

ثم البحث عن المعلومات  ،جل التسلية والترفيةأالسن قل استخدام اإلنترنت من 
ة رف الدردش ذ ،وغ ى و أن ال درة عل ث الق ن حي اث م ن اإلن ون ع كور يتفوق
عمال المدرسية والبريد فاإلناث تستخدمه في التعليم، واأل. …استخدام اإلنترنت

ة رف الدردش ي وغ لي. االلكترون ي التس ذكور ف تخدمه ال ا يس ابواأل ةبينم ، لع
ازل وتأتي المدرسة في مقدمة األ ت، والمن ماكن التي يستخدم فيھا الطفل اإلنترن

ي  ز الثانف دي، وأن ـالمرك اء أل أح ة اآلب ات متابع ت معوق ى اإلنترن ائھم عل بن
ك فجوة  ت، فيسبب ذل يرجع إلى تفوق األبناء عن اآلباء في استخدامھم لإلنترن

  . حدةابين اآلباء واألبناء داخل األسرة الو

تيان  -١٥ ة كريس ان أدراس رونوج  .Christine Ogan, et. Al" وآخ
٢٠٠٣:  
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ة إ ذه الدراس دفت ھ وب ھ تخدام الحاس ين اس ة ب ي العالق ث ف ى البح ل
رة من راشدين وراشدت  ة كبي دى عين ومستويات الضغط المھني والشخصي ل
اھيري، وتوصلت الدراسة  يعملون في مجال تدريس الصحافة واالتصال الجم

تھن إإلى  ة أال إنه رغم نجاح المدرسات في مھن انين من مستويات عالي نھن يع
تخدام أن اس غط بش ن الض ا وم ب إھن للتكنولوجي ن جان ة م ھن بالغرب حساس

ى اإلأزمالئھن، كما  اره سفرت الدراسة إل وع باعتب ؤ  أحدشارة للن عوامل التنب
  . بالضغط المتصل بالتكنولوجيا

دى أھذا وقد  ة من الضغوط ل رجعت الدراسة وجود مستويات مرتفع
ل الرجال ا للتحرش أ نوتعرضھ ،النساء إلى قلة دخلھن في مقاب الجنسي حيان

ي  لأف اكن العم ات األإو ،م ى المعلوم ول عل ي الحص ن ف ار حقھ ية، نك ساس
رية  ات االس اح، وااللتزام ع تحاشي النج ريعية وداف وة التش ى الق ارھن إل وافتق

وظيفي دمھا ال وق تق ي تع رأة الت النوع ، للم ة ب ون الظروف المرتبط ذا تك وھك
 ً   . على المرأة والخاصة بالضغط النفسي أكثر انطباقا

  

  :٢٠٠٣ Tsai & Lin" تساي ولين " دراسة  -١٦

راھقين  ان الم ق بإدم ي تتعل ات الت ن الدراس لة م ة سلس ت بمتابع قام
ار  ،ن ومن خالل تحليل نتائج العديد من المقاييسالإلنترنت في تايو  ١٠تم اختي

د أوضحت  يھم ولق ة عل ابالت متعمق دمني اإلنترنت إلجراء مق راھقين من م م
   :تيبيانات المقابلة اآل

ان أأن  - ١ راض إدم يھم أع ر عل ابلتھم تظھ ت مق ذين تم راھقين ال ب الم غل
كالت  ل والمش حاب والتحم ري واالنس تخدام القھ ا االس ن بينھ ت م اإلنترن

  . والصحة واألسرة وإدارة المال وإدارة الوقت ،المرتبطة بالمدرسة

بھم  - ٢ ان اغل ك ف د  أشاروعالوة على ذل ائل اإلنترنت ق ى أن وس  أصبحتإل
درھم  يمص دمني  األساس نھم م د م ان العدي ة، وك ات والمعرف للمعلوم

  . الرسائل على اإلنترنت ولكن ليس من خالل اإلنترنت كوسيلة بحد ذاته

  . عالم اإلنترنت ھو مكان تخفيف اكتئاب الراشدين أصبحوعالوة على ذلك  - ٣

ة  - ٤ ابلتھم في تصريحات ذاتي مولقد أوضحت اغلب من تمت مق دمني  أنھ م
  مثل ھذا اإلدمان؟  أھميةم يتمكن وأحد منھم أن يوضح ما ولكن ل ،نترنتإ

ذا أ" ويرى تساوي ولين  - ٥ نه ينبغي على علماء النفس والمعلمين االھتمام بھ
 . النوع من اإلدمان وعرض الحلول الممكنة للمراھقين
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   :٢٠٠٣  Nalwa & Andndنالوا وأناند " دراسة  -١٧

ان اإل ار إدم دى انتش افية لم ة استكش دارس اجري دراس ي الم ت ف نترن
ين "١٠٠"بالھند على عينة بلغت ا ب ارھم م راوح اعم  "١٨ -١٦"طالب ممن تت

اس  يھم مقي ق عل ام، طب اس  Davisع ه ومقي ا يتصل ب وتر وم ة الكمبي لمعرف
Dosc  اس ت ومقي تخدام المرضي لإلنترن اس االس ية  Uclaلمقي دة النفس للوح

جموعة معتمدة على اإلنترنت وتم تقسيم العينة الكلية للدراسة إلى مجموعتين م
  . طالب "٢١"طالب، ومجموعة اخرى غير معتمدة وعددھا "١٨"عددھا

وعتينأو ين المجم ة ب ووجدت  ،ظھرت النتائج وجود فروق سلوكية دال
ى  ا عل ا لقضاء وقتھ ؤخر عملھ الدراسة أن المجموعة المعتمدة على اإلنترنت ت

ت وم ،اإلنترن ن اضطرابات الن اني م ا تس ،وتع ي وقت متألنھ خر كي أتيقظ ف
ت ى اإلنترن دخل عل ن  ،ت ر م ون أكث ي يقضونھا تك اعات الت دد الس ا أن ع كم

  . ساعات عدد غير المعتمدين عليه

ة احصائية أ روق ذات دالل د ظھرت ف اس الوحدة النفسية فق ما في مقي
وعتين ين المجم ى اإلنترنت درجات  ،ب د عل ي تعتم حيث حققت المجموعة الت

  . لنفسية عن غير المعتمدين عليهعلى في الوحدة اأ

  :٢٠٠٤ Madell & Muncer" ماديل ومانسر " دراسة  -١٨

ين الجنسين في أ روق ب ستخدام اإلنترنت اجريت تلك الدراسة عن الف
ة ب دارس الثانوي ال الم دى أطف م تُ إنجلترا، وإل ى الجون ل ة عل ز الدراس ب ارك ن

 ً فا دمت وص ت،  ق لبية لإلنترن ً  الس ا ذكور و مقارن ين ال تخدام ب ي اس اث ف اإلن
ال إالشبكة، وتوضيح مدى  ة أطف سھام الحكومة في ھذا المجال، وقد كانت العين

ة في  "١٦-١١"ربع مدارس من سنأ ذه الخدم د من مدى انتشار ھ سنة، للتاك
ال  م األطف ى أن معظ ة إل ائج الدراس ارت نت انجلترا، واش ة ب ة معين منطق

دما ا عن ر ارتياح م أكث ت، وھ تخدمون اإلنترن ت،  يس ى اإلنترن ون عل يكون
تخداما  ر اس ذكور أكث ين أن ال ة، وتب ية متنوع ات دراس ي تطبيق تخدمونه ف ويس

  . لإلنترنت من اإلناث

اني ور الث وء : المح ة بس ية المرتبط مات الشخص ت س ات تناول دراس
   :استخدام اإلنترنت

  :١٩٩٦ K. Young" دراسة كمبرلي يونج -١
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راوح  "٦٥"رنت بـتضمنت الدراسة تقدير يونج لمجتمع اإلنت ا، تت مليون
ين ا ب ى "%٥"نسبة مسيئوا استخدام اإلنترنت م ون  "%١٠"إل ذين يھرب م ال وھ

ه وال  ت، يصنعون صداقات مع من ال يستطيعون رؤيت ى اإلنترن من الواقع إل
ن دون خوف أو تھديد رفويعرفونه ويتقمصون الشخصية التي يختارونھا ويتص

م في ال ا يحيط بھ الي كما ھو الحال فيم وم ذات مث ة وينشئون مفھ اة الطبيعي حي
رر د ق واقعي الضعيف، ولق م ال وم ذاتھ ل مفھ ل مح م ذو  "%٥٤"يح نھم انھ م

  . منھم انھم ذو تاريخ سابق في القلق "%٣٤"تاريخ سابق في االكتئاب، 

اب ھو أحدى سمات  وأن " عامل العصابية " وترى الباحثة أن االكتئ
مات  و أحدى س ق ھ ل العص" القل ة " ابية عام ل الخمس ن العوام و م ايضا وھ

  . الكبرى للشخصية

  

   :١٩٩٦ Thompsonدراسة ثومبسون  -٢

ة  ة في والي دارس الثانوي ات الم ة وطالب ة من طلب تناولت الدراسة عين
لفاني تابنس نھم "٢٠٤"، بلغ ا م د أ "%٨٥"طالب ت وق تخدام اإلنترن اءوا اس س

زو ة يتمي راد العين ة أف ى أن غالبي ة إل اور توصلت الدراس د التح ل عن ن بالخج
اد  رارات دون االعتم اذ ق ى اتخ وجھا لوجه، وسرعة االنفعال، وعدم القدرة عل

ة  ،على اآلخرين اءة الذاتي النفس والشعور بضعف الكف ة ب ا يعكس عدم الثق مم
  . بالنسبة لمن اساءوا استخدام الشبكة

ة وأن عدم ال" عامل العصابية " وترى الباحثة أن الخجل ھو أحد سمات  - ثق
ل " بالنفس ھو أحد  سمات  ة ھي  ،"عامل التقب اءة الذاتي وأن ضعف الكف

مات  د س ي" أح مير الح ل الض رى  ،عام ة الكب ل الخمس ن العوام م م وھ
  . للشخصية

   :١٩٩٦ K. Young " كمبرلي يونج " دراسة  -٣

الب  ن ط ة م دى عين ت ل تخدام اإلنترن وء اس ة س ذه الدراس ت ھ تناول
ة والجامع دارس الثانوي ىالم ل إل ة "٤٨٠"ات تص ب وطالب  "%٨٠"طال

ور، ي  "%٢٠"ذك ة ف اھر اضطرابات اكلينيكي ود مظ ى وج اث وتوصلت إل إن
اب  النفس واالكتئ ة ب ين ضعف الثق راوح ب الب تت ؤالء الط دى ھ ية ل الشخص

م سلوك اآلخرين أوتفكك  اءة فھ ى اس ة باالضافة إل ات االجتماعي واصر العالق
ل " نفس ھي أحدى سمات نحوھم، وترى الباحثة أن الثقة بال وأن  ،"عامل التقب
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مات  د س و أح اب  ھ ابية " االكتئ ل العص ة " عام ل الخمس ن العوام ا م وھم
  . الكبرى للشخصية

ا  ة لھ ة تالي ي دراس يرية أ، ١٩٩٧وف احات تفس ديم ايض ن تق ا ع يض
ة من  ى عين من المتطوعين  ٤٢٦إلدمان اإلنترنت كعرض مرضي، وذلك عل

تجابة ال الل االس ن خ ى وم ولھم عل اء دخ راد اثن ھا لألف ى مقياس رة عل مباش
تخدام  ى اس زون عل ت ال يرك دمني اإلنترن ى أن م لت إل ت، توص اإلنترن
انزم  ر حجرات الدردشة كميك المعلومات المتاحة على الشبكة ويستخدمون أكث

اعي والجنس دعم االجتم ى ال ول عل مات  يللحص ور س ر، وظھ كل مباش بش
    .الشخصية االكتئابية

رى  - ماتوت و س اعي ھ دعم االجتم ة أن ال اطية"الباحث ل االنبس وأن  ،"عام
مات  د س و أح اب ھ ل العصابية " االكتئ ة " عام ل الخمس ن العوام ا م وھم

  . الكبرى للشخصية

  :١٩٩٧ Brenner. V" برنير" دراسة  -٤

ة داخل نطاق  اھتمت الدراسة بالتعرف على عالقات األفراد االجتماعي
يوما من اشتراكھم في شبكة اإلنترنت واثرھا على األسرة وخارجھا بعد ثالثين 

ى أالعزلة االجتماعية، و ا عن أو ،سرةأ "٧٨"جريت الدراسة عل سفرت نتائجھ
ة ات االجتماعي ط العالق ي رواب اض ف ود انخف دى األ وج رادل رة،  ف ل األس داخ

حيث لم يعد ھناك االجتماع حول مائدة الطعام أو النزھة الجماعية أو المشاركة 
  . مناسبات داخل األسرة وخارجھافي ال

ھو الجانب السلبي  فرادأن انخفاض سمة االجتماعية عند األ وترى الباحثة -
  . وھو من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،"عامل االنبساطية" لسمات 

  :١٩٩٨ K. Young" دراسة كمبرلي يونج  -٥

ه كانت ھذه الدراسة عن إدمان اإلنترنت وسمات الشخصية المرتبطة ب
ل، حيث حاولت التعرف  واستخدمت مقياس عوامل الشخصية الستة عشر لكات
دمنوا  م م ى انھ على سمات الشخصية لدى اولئك الذين صنفوا وفقا لمقياسھا عل

ا أوطبقت  ،فردا "٢٥٩"اإلنترنت، وذلك على عينة قوامھا  د أو إدواتھ ا بالبري م
رة  رد مباش ود الف الل وج ن خ ت، وأم ام اإلنترن رت نتأم ة أن ظھ ائج الدراس

ة  ية انفعالي ة وحساس ة عالي ة ذاتي ديھم اعتمادي ت ل ى اإلنترن دين عل المعتم
ام  ،وضعف تقدير الذات وغير مؤكدين لذواتھم الشخصية ،نيةاوعدو وبشكل ع
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فقد أوضحت النتائج وجود نمط مميز لمدمني اإلنترنت كاالنطواء أو االنسحاب 
  . من الحياة الواقعية

ة أن ا - رى الباحث ي وت ة ھ دالنفعالي مات  أح اطية " س ل االنبس وأن  ،"عام
دير  ،"عامل التقبل " ھي الجانب السلبي لسمات  العدوانية وكذلك ضعف تق

ً أو ،"عامل االنبساطية " الذات ھي الجانب السلبي لسمات  االنطواء  يضا
مات واإل لبي لس ب الس ي الجان ة ھ اة الواقعي ن الحي حاب م ل " نس عام

  . من العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةوھم  ،"االنبساطية 

  :١٩٩٨  .Kraut Robert, et al" وآخروندراسة روبرت كروات  -٦

ت وھتا تخدام اإلنترن وء اس ى س التعرف عل ة ب ى  أمت الدراس ا عل ثرھ
ا  ة قوامھ ى عين رد، وكانت عل ية للف ة والصحة النفس ة االجتماعي  "١٦٩"العزل

ىكية في السنة األمريسرة بمدينة بيتسبرج األأ "٧٣"من  فرداً  ة من  ،ول والثاني
  .استخدامھم لإلنترنت

ى أو ؤدي إل سفرت نتائجھا عن أن االستخدام المتزايد لشبكة اإلنترنت ي
ع إ اركة م اض االتصال بالمش رادنخف ا يُ  أف زل، كم رة داخل المن ي األس ھم ف س

رة استخدام إالتقليل من حجم الدائرة االجتماعية التي ينتمون   رادأفليھا، وأن كث
ة أاألسرة لإلنترنت وقضائھم ساعات طويلة  ى الوحدة االجتماعي ؤدي إل ه ي مام

اب اعي ،واالكتئ انبين اجتم ران ج ا يعتب ى يوھم ؤثران عل امين ي يين ھ ن ونفس
  . األسرة فرادالعزلة االجتماعية والصحة النفسية أل

ة وأن العزل" عامل العصابية " أن االكتئاب ھو أحد سمات  وترى الباحثة   -
مات  لبي لس ب الس ي الجان ة ھ اطبة" االجتماعي ل االنبس ن "  عام ا م وھم

  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
  

  :١٩٩٨ Petrie & Gunn" بيترى وجان " دراسة  -٧

ان اإلنترنت وأ ك الدراسة عن إدم ر آجريت تل وع والعم ى الن اره عل ث
ن  ة م ى عين اطية عل اب واالنبس تجابوا ع "٤٥٥"واالكتئ ن اس ردا مم ى ف ل

ذا  ،انات من خالل وجودھم على شبكة اإلنترنتــاالستبي ود ھ ين بن ان من ب وك
دمنا اإلنترنت" االستبيان سؤال عن  ة  "%٤٦.١"، ھل تعتبر نفسك م من العين

ً أصنفوا على  ا اوية تقريب ت، وكانت النسبة متس ذكور  نھم مدمنوا اإلنترن ين ال ب
ً أوطبق  ،واإلناث في إدمان اإلنترنت اس  يضا اب مقي اس " لبيك" االكتئ " ومقي

  . لالنطوائية" ايزنك 
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د  تخدام أوق ين اس ة ب ة دال ة ارتباطي ود عالق ة وج ائج الدراس ظھرت نت
ة اب واالنطوائي ن االكتئ ل م ت وك ك يُ  ،اإلنترن راً وذل د مؤش ذين  ع ى أن ال عل

ً أكثر نفسھم مدمني اإلنترنت كانوا أاعتبروا    . نطواءاو اكتئابا

ھو  االنطواء وأن ،"عامل العصابية"أحد سمات ھو تئاباالك أن وترى الباحثة -
ا ،"عامل االنبساطية"لسمات الجانب السلبي رى الخمسة العوامل من وھم  الكب

  . للشخصية

  :١٩٩٩ ,Greenfield, D. N" جرينفيلد"دراسة  -٨

د اجرى دأ د جرينفي ة لدر" في ذه الدراس تاھ ان اإلنترن ة إدم  ،سة طبيع
تخدا ية واالس ل النفس غ والعوام حية بل ة مس ي دراس ت، وھ ري لإلنترن م القھ

ً  "١٧٢٥١"جمالي العينة إ ؤتمر الرابطة  موقد ،شخصا نتائج ھذه الدراسة إلى م
  : تيوكانت النتائج كاآل ،مريكيةالنفسية األ

"٦%"  ً يھم محك إمن  تقريبا ق عل جمالي العينة موضع الدراسة المسحية ينطب
ن ر م ت، وأكث ري لإلنترن تخدام القھ رروا  "%٣٠"االس تخدمون أق م يس نھ

ن المش روب م ت للھ ة العظم ،ةـاعر السالبـاإلنترن رف ـوالغالبي م أى تعت نھ
ت، ـباحية عندما يكونة ولديھم مشاعر األـيقضون ساعات طويل ون على اإلنترن

ى  ة إل ا توصلت الدراس ات أكم زواج والعالق ى ال ؤثر عل ت ي ان اإلنترن ن إدم
  . ذلك كثر منأوالوظيفة ومعدل التمويل و

ة  - رى الباحث اعر األأوت البة ومش اعر الس ن المش روب م ي ن الھ ة تنتم باحي
  . وھو من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،"عامل العصابية"ات ـلسم

   :١٩٩٩ Martin Olson "ولسنأمارتن  " دراسة -٩

ى أت ىكانت ھذه الدراسة عن اختبار مد ثير استخدام شبكة اإلنترنت عل
بكة ذه الش تخدمي ھ د  ،مس ام أوق حية ع ة مس رى دراس  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ج

ن أمريكا أاسطة شبكة وب ى عدد "  America On Line"ون الي " ٩٧٨٨"عل
 ُ   :جابة عن عدة تساؤالت ھيمحاوال اإل مشتركا

ل عالق ةـة التـات الصداقـھ ات واقعي ي عالق ت ھ الل اإلنترن ن خ تم م  ي ت
ا ليست سوى أم أ ودائمة، ابنھ ين أشخاص ي ألع ة ب شعرون بالوحدة ؟ جماعي

ؤدى  راً ھل ي وھل معظم األشخاص يتجھون فعال نحو المواقع الجنسية ؟ وأخي
ا يُ  ا ؟ وھل يوجد بالفعل م ان االستخدام الدائم للشبكة إلى إدمانھ ه إدم ق علي طل

  .اإلنترنت ؟
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ر اإلنترنت ال   أ عب ات التى تنش ى أن العالق وأشارت نتائج الدراسة إل
ب يراً متغ بل تأخذ شكالً  ،تدوم من المشتركين " %٣٧" ةبصورة دائمة، وأن نس

نس ع الج ى مواق ون إل ارت  ،يتجھ راً أش دمنى الوأخي بة م ى أن نس ائج إل نت
  ".% ٢٨.٢"بلغت "  DSM - IV" ات إدمان كاإلنترنت بناء على مح

لب - ب الس ى الجان ة ھ دة االجتماعي ة أن الوح رى الباحث مات  يوت ل "لس عام
  .الخمسة الكبرى للشخصية أحد العوامل" االنبساطية

  :١٩٩٩ .Black, et. Alن ووآخر" بالك " دراسة  -١٠

أجريت ھذه الدراسة عن الصور االكلينيكية والصحية المرتبطة بجودة 
ت،  ،الحياة لدى األفراد الذين قرروا بأنھم لديھم سلوك قھرى الستخدام اإلنترن

روا باستخدام" ٥" ،ذكراً " ١٦"وكانت العينة قوامھا اث أق ھم اإلنترنت بشكل إن
ة واالنعصاب النفسى،  ،زائد مما كان له األثر على العمل والعالقات االجتماعي

ة  ،ستخدمت أدوات كقائمة المقابلة الشخصيةأحيث  لألغراض " مينسوتا"وقائم
ى أن  ،الدافعة دل، وتوصلت الدراسة إل  ٥٢"واستبيان تشخيص الشخصية المع

ود مشكالت" % روا وج وثين ذك ن المبح تخدام  م ية بسبب اس ة ودراس أكاديمي
رر ين ق ى ح ت، ف ذه " % ٥٧"اإلنترن وھم بھ اء واجھ رة كاآلب أن أعضاء األس

ت، " %٦٢"المشكلة،  ديھم " %٣٣"حاولوا االمتناع عن الدخول على اإلنترن ل
زاج،  ان، " %٣٨"اضطراب الم ديھم اضطراب اإلدم ديھم أعراض " %٦"ل ل

 ً نطبق عليھم إمن المبحوثين " %٥٢"ية فإن لنتائج استبيان الشخص القلق، ووفقا
راراً اوجود عرض مرضى و ر الحاالت تك ھى  حد فى الشخصية، وكانت أكث

ع ادة للمجتم االت المض ى ت ،الح راض توالت ذلك أع ية، ك دة والنرجس م بالوح س
  .فى الوظيفة الصحية والعقلية الضبط، كما أظھر المبحوثين عجزاً  -االندفاع 

وأن ، "عامل العصابية" سماتى حداطراب المزاج ھو أن اض الباحثة وترى -

و  ق ھ ابيأالقل مات العص د س ً  ةح ا ذلك  ،أيض دفاعوك دة، وأن االن ى  الوح ھ

لعامل "ى الجانب السلبى ھ، أما النرجسية ف"لعامل االنبساطية"الجانب السلبى 

ل ل، "التقب ابية وك ن العص اطيم لة، االنبس ة  ، التقب ل الخمس ن العوام م م ھ

  .لشخصيةلالكبرى 

  ":١٩٩٩" Hughes Carole" كارول ھيوز " دراسة  -١١

ين استخدام اإلنترنت والوحدة  ة ب اھتمت الدراسة بالتعرف على العالق
دة ات المتح ي الوالي ة ف ة الكاثوليكي ين طالب الجامع ة أو ،ب ك الدراس جريت تل
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ة "٢٣٩"على عينة تبلغ  سفرت عن وجود أو .طالب وطالبة من شباب الجامع
ين  عالقة ذات ين استخدام اإلنترنت والوحدة ب ة احصائية ب شباب طالب دالل

م  الي فھ اث، وبالت ر استخداما لإلنترنت من اإلن م األكث الجامعة، وأن الذكور ھ
  . كبر من اإلناث داخل األسرةأيعانون ويشعرون بالوحدة بشكل 

عور  - ة ان الش رى الباحث دةوت ب  بالوح ى الجان لبيھ مات الس ل" لس  عام
  . للشخصيةالكبرى  الخمسة العوامل أحد "طيةاالنبسا

  : ١٩٩٩ David" دافيد " دراسة  -١٢

ح لأ د مس رى دافي ت  "٩١٧٧"ـج بكة اإلنترن تخدما لش ن أال إمس
يھم أعراض نفسية نتيجة لالستخدام  أفرادمن  "%٩"حوالي العينة ظھرت عل

ى أالقھري لشبكة اإلنترنت، و ة الشبكة للمستخدمأشارت الدراسة إل ين ن جاذبي
ى  ل يرجع إل ي طوي ى  االستمرار في االستخدام لمدى زمن م إل ربما تؤدي بھ

ً إناثو لفة الشديدة بين المستخدمين ذكوراً األ ع  ،، وعدم كبت المشاعرا حيث يتمت
ر و ة التعبي تخدم بحري تخدميناالمس ين المس واجز ب دود والح دام الح ا  ،نع كم

ان شبكة اإلنأشارت الدراسة إلى  أ ة إدم ل العمر ن احتمالي ا ق زداد كلم ترنت ت
  . الزمني لمستخدم الشبكة

رى - ة وت ر ةـحري نأ الباحث دم التعبي اعر تـكب وع د ھي المش مات أح ل "س عام
 . العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إحدى "التفتح

  

  :١٩٩٩ kraut, et al"  وآخرونكراوت " دراسة  -١٣

نت وبعض ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث العالقة بين إدمان شبكة اإلنتر
 "١٤"وتكونت عينة الدراسة من  ،األعراض المرضية واعتالل الصحة النفسية

 ،ويواجھون مشكالت اجتماعية ،يقضون معظم وقتھم على شبكة اإلنترنت فرداً 
ين  دان العمل والتسرب الدراسي، ومن ب ات وفق رادمثل اضطرابات العالق  أف

الً  ة رج ره العين ن "٣١"عم ر م ا يقضي أكث ا "١٠٠"عام ً أعة س بوعيا ى  س عل
ويتوقف فقط عندما يغلبه النوم، ھذا  ،صدقائهأواجباته العائلية و شبكة متجاھالً لا

ه  ٢١خر عمره آضافة إلى شاب باإل د توقف ة بع عاما يفشل في دراسته الجامعي
ة ة الدراس دة  ،عن متابع ى لم دما اختف ي أعن امعي ف ده الحرس الج بوع ووج س

ن أمتصلة على  يامأحيث قضى سبعة  ،معمل الكلية ان "  On Line" ون الي ك
م ثعاما،  "٣٥"متوسط عمر المشتركين في الدراسة ابالت شخصية لھ م عقد مق

ن ع  "٥-٣ "م اعات م ية، وتوصلت أس ود اضطربات نفس ة عن وج ئلة مقنن س
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ى  ان في استخدام شبكة اإلنترنت أالدراسة إل ة إدم دون حال ذين يب راد ال ن األف
 ً   . الالت طبنفسية مثل الھوس االكتئابيما يعانون من اعت غالبا

ى  ل في أوتخلص الدراسة إل د يصنف كخل رط ق ذا االستخدام المف ن ھ
دفاع راءيو ،ضبط االن رقة أو ھوس الش ة ھوس الس ع فئ ه م ن ادراج وال  ،مك

رتبط بمشكالت طبنفسية إكما  ،يقف فقط عند حد اإلدمان نه نوع من الھوس م
  :خاصة وأن

   ."فوبيا اجتماعية " م اضطراب قلق العينة لديھ أفرادنصف  -

  .يعانون من الشد العصبي أفراد ٣ -

  .قدان الشھيةف"  األكلاضطرابات في " يعانون من  أفراد ٦ -

أو حاالت  ،لديھم حاالت من نوبات غضب غير قابلة للسيطرة أفراد ٤ -
  .شراء بدون ضابط

ا وقت في أو المخدرات في الخمور ونفيسر كانوا منھم أفراد ٨ -  من م

 . حياتھم

د  راً فق راد عينأوأخي ر أف ذه  ةق ن دواء لھ اولوه م ا تن ة ان م الدراس
ذا لمن  ت، ھ تحكم في استخدام شبكة اإلنترن الحاالت قد ساعدھم على كسب ال

ية  ة النفس ة الحال وا دواء تھدئ ن أ ،" Mood Stabilizing" جرب ع م ا م م
دامھم حيث قلت عدد نھم تحسنوا في استخأقروا أاستخدموا مضادات االكتئاب 

  . ساعات االستخدام بدرجة ملحوظة

ً أكما خلصت الدراسة  ت نسرفوا في استخدام االنترأن الذين أإلى  يضا
انون من أطب نفسية فمن المحتمل  ةولم يكن لديھم معاناه من أي مشكل م يع نھ

ة في العمل ،مثل زواج فاشل ،خرىأظروف حياتية  ى  ،أو عدم الرغب ا إل أو م
ة وأخ ذلك، ه اجتماعي ة وعزل ى وجود أعراض اكتائبي راً توصلت الدراسة إل ي

  . وبعض المشاكل المھنية عند المفرطين في االستخدام

ق أ الباحثة وترى - دفاع والقل ل في ضبط االن اب والخل ن كل من سمته االكتئ
مات  ن س ي م ابية " والغضب ھ ل العص ي أ" عام ة فھ ة االجتماعي ا العزل م
مات لبي للس ب الس اطية  "الجان ل االنبس ة " عام ل الخمس ن العوام ا م وھم

 . الكبرى للشخصية

  

  :٢٠٠٠ .Sanders, et. Al "وآخرونساندروز  "دراسة  -١٤
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ة  فحصت ھذه الدراسة المستويات العليا من مستخدمي اإلنترنت مقارن
ة بالمقلين في االستخدام ثم األ اب والعزل اتھم باالكتئ ل استخداما للشبكة وعالق ق

ي ة ب باباالجتماعي ت  ،ن الش ة بلغ ى عين ت عل ً  "٨٩"وكان ا ً  طالب ابا انوا  ،ش وك
تخدام  يس المنخفضين في االس تبيان يق ى اس ل من ساعة فى أ"يستجيبون عل ق

ومإمن ساعة "والمعتدلين  ،"اليوم ى ساعتين فى الي رتفعين  ،"ل ر من "والم أكث
وم د توصلت الدراسة "ساعتين فى الي دلين فإ، وق ى أن المنخفضين والمعت ى ل

ات أسرية  رروا عالق المرتفعين فى االستخدام، ق ة ب استخدام اإلنترنت بالمقارن
ات  أفضل وعالقات اجتماعية أفضل من المرتفعين الذين عانوا من سوء العالق

  .االسرية واالجتماعية واالكتئاب

 ة، وأن العزل"ةعامل العصابي"وترى الباحثة أن االكتئاب ھو أحد سمات  -
د س ى أح ة ھ اطية"مات االجتماعي ل االنبس ل "عام ن العوام ا م ، وكالھم
  .الخمسة الكبرى للشخصية

  

  :٢٠٠٠  Michele Kaplan" مايكل كابلن"دراسة  -١٥

ر استخدام اإلنترنت أل ى بعض بحثت الدراسة عن أث ة عل ات طويل وق
راھقين، واالجو ية للم ب النفس ى أن ت عل ً مراھق" ١٧٠"جري ن  ا ة م ومراھق

ة، دارس الثانوي ة، والتفاعل وحددت الد الم ة االجتماعي اب، والعزل ة االكتئ راس
دين واأل ع الوال دقاء، وم راھقين أص ة للم ة موجب ود عالق ائج وج رت النت ظھ

اب والتفاعل مع  ين االكتئ ا وب مستخدمى اإلنترنت لفترة تتجاوز الساعتان يومي
  .اآلباء واالصدقاء

ة  - رى الباحث مات أوت د س و أح اب ھ ابية"ن االكتئ ل العص ة ، والع"عام زل
ة مات  ،االجتماعي ن س ا م دين ھم ع الوال ل م اطية"والتفاع ل االنبس  ،"عام

  .وھما من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

  :٢٠٠٠ Jackob Nielson" جاكوب نيلسون " دراسة  -١٦

اإلنترنت ومشكلة  مجريت ھذه الدراسة حول تحديد العالقة بين استخداأ
دد ان ع راھقين، وك دى الم ة ل ة االجتماعي راد العزل ة  أف ن " ١٩٨"العين م
ائج  حت النت ة، وأوض دارس الثانوي راھقين بالم ذى أالم ت ال ا زاد الوق ه كلم ن

ت تخدام اإلنترن ى اس ق ف يه المراھ ى  ،يقض يه ف ذى يقض ت ال ل الوق ا ق كلم
ه، و من " %٢٧"ثبتت الدراسة أن أاالتصال االجتماعى باآلخرين المحيطين ب
د ة اليج رات طويل ت لفت تخدمى اإلنترن االت التلمس ت لالتص ة يون الوق فوني
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ل واأل اك " %١٥"صدقاء، وأن باألھ ل، وأن ھن ة األھ ت لمقابل دون الوق ال يج
كالت " %١٣" ن مش زل م ى المن دور ف ا ي ون لم راھقين ال ينتبھ ن الم و أم

  .حوارات

رى - ة وت ة نأ الباحث ة العزل ى االجتماعي ب ھ لبي الجان مات الس ل "لس عام
 .ل الخمسة الكبرى للشخصيةوھو أحد العوام ،"االنبساطية

  

  :٢٠٠٠  .Shapira. et al" شابيرا وأخرون " دراسة  -١٧

ا  ة قوامھ ة عين ت الدراس ً " ٢٠"تناول تخدما ن  مس ت مم بكة اإلنترن لش
ة  استخداميعانون من مشاكل  ة حواري ى مقابل اء عل يم بن ان التقي ت، وك اإلنترن

ات تشخيص كومح ،والتاريخ النفسى والعائلى ،عن استخدام الشخص لإلنترنت
ع  دليل التشخيصى الراب ى ال اء عل شارت أو، "D.S.M.IV"إدمان اإلنترنت بن

ة  ائج الدراس ى إنت انون "  %٧٠"ن أل ة يع ن العين اب أم ن االكتئ ال م ص
  .م الذاتينخفاض تقياو

نخفاض إ، وأن "عامل العصابية"ن االكتئاب ھو أحد سمات أوترى الباحثة  -
وكال العاملين من العوامل  ،"ل االنبساطيةعام"تقييم الذات ھى أحد سمات 
  .الخمسة الكبرى للشخصية

  :٢٠٠١  Thomson Teo" ثومسون تيو " دراسة  -١٨

ذه  دفت ھ ةھ ة إ الدراس ة والدافعي رات الديموجرافي ث المتغي ى بح ل
ومن ھذه  ،"اإلنترنت"المرتبطة باستخدام شبكة المعلومات واالتصاالت الدولية 

  .المستوى التعليمى –السن  –المتغيرات النوع 

ت  ةافترض تخدام أ الدراس ا زاد اس يم كلم توى التعل ا زاد مس ه كلم ن
ن  ة م ة الدراس ت عين ت، وتكون ً " ٣٧٠"اإلنترن تخدما مة  مس ت مقس لإلنترن

  :يتكاآل

ً " ٣٠-١٦"ذكور فئة عمرية " %٨٩" -    ."مراھقين وراشدين أي" عاما

  .قلحاصلين على ليسانس على األ" %٥٥" -

  :يتوجاءت النتائج كاآل راالنحداسلوب تحليل أم تم استخدا

راتسھمت أ ة المتغي ى الديموجرافي تخدام ف بة اس بكة بنس دى ال الش ، "%٩" تتع
ً  الذكور ظھرأ كما ،"%٨"بحوالى الدافعية متغيرات سھمتأو  من كبرأ استخداما

  .اإلناث
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ى ائج ال وجود  ھذا وقد وجدت عالقة سلبية بين السن واالستخدام ولم تشير النت
  .عالقات بين مستوى التعليم واالستخدام

ة  - رى الباحث مات أوت ى لس ت تنتم تخدام اإلنترن ة باس ة المرتبط ن الدافعي
  .وھو من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية" عامل التفتح"

  :٢٠٠١  Susan Villani" سوزان فيالنى " دراسة  -١٩

رات ثير الوسائط المتعددة على بعض اأجريت ھذه الدراسة عن تأ لمتغي
ت بت ث اھتم راھقين، حي ال والم ية لألطف ائل اإلأالنفس الم وثير وس زة أع جھ

راھقين ال والم و النفسى لألطف ى النم ت عل وتر واإلنترن ن  ،الكمبي اتھم م ومعان
دراس  الب الم ن ط ة م ة الدراس ت عين ية، وتكون طرابات النفس ض االض بع

ددة بص ة أورة االعدادية والثانوية التى تستخدم الوسائط المتع ساسية فى العملي
ى  ة عل وتر " %٨٩"التعليمية، واشتملت العين راھقين يستخدمون الكمبي من الم

ً  ةألكثر من ست منھم يتصفحون شبكة اإلنترنت " %٦١"، وكذلك ساعات يوميا
ت دة س ً  ةلم ا اعات يومي ن " %١٤"، س رادم ى  أف ون ف انوا ال يرغب ة ك العين

  .تخدمون اإلنترنتجلھا يسأفصاح عن المجاالت التى من اإل

فراط فى استخدام بين اإل ةن ھناك عالقة موجبألى إوتوصلت الدراسة 
راھقين ين الم ت ب وتر واإلنترن كالت  ،الكمبي ض المش ن بع اتھم م ين معان وب
  .نى، وحب المخاطرة، واإلدماناالنفسية خاصة العنف، والسلوك العدو

ة ھى اوالعدو ،"عامل العصابية"ن العنف ھو أحد سمات أوترى الباحثة  - ني
لبيالجانب  و، وحب المخاطرة ھ"عامل التقبل"الجانب السلبى لسمات   الس

  .وجميعھم من العوامل الخمسة للشخصية" عامل االنبساطية"لسمات 
  

  :٢٠٠١  Bai , et al وآخرون" باى " دراسة  -٢٠

ى  رددين عل الء مت دى عم ان اإلنترنت ل تناولت الدراسة أعراض إدم
ان اإلنت ادات إدم غ عي ة تبل ت، وكانت العين يالً " ٢٥١"رن راوح  عم ارھم أتت عم

ين  نة" ٤٤-١٤"ب تكمال طُ  ،س نھم اس ب م تبيانل د  اس ية، وق ى الصحة النفس ف
 ً ا ق متبوع ائعة ھى القل زاج، وحقق  كانت أكثر التشخيصات الش باضطراب الم

بة  "%٣٨" ت بنس ان اإلنترن ات إدم ة محك ن العين ك داالً ، "%١٥"م ان ذل  وك
م أال إولئك الذين ليس لديھم عرض إدمان اإلنترنت، أرية عن بصورة جوھ نه ل

ة ال يم والحال وع والتعل ر والن رات العم ى متغي ا ف روق بينھم د ف ة متوج زاجي
  .والمھنية
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، واضطراب المزاج "عامل العصابية"ن القلق ھو أحد سمات أوترى الباحثة  -
مات  ن س ابي"م ل العص ً أ" ةعام ا ة ،يض ل الخمس د العوام و أح رى  وھ الكب
  .للشخصية

  :٢٠٠١  Xuannui & Gongu" نيو وجونجو ازو" دراسة  -٢١

ة  دى طالب الجامع قام الباحثان بدراسة سلوك التعامل مع اإلنترنت ل
ن  ة م ة مكون ت العين ً  "٢٩٣"وكان ا ة ، طُ طالب تبيان قائم تكمال اس نھم اس ب م ل

ة الستة ضافة لعوامل الشخصيإلاستخدام اإلنترنت، ومقياس إدمان اإلنترنت با
ر  ل"عش ين "لكات د تب ون " % ٩.٦"ن أ، وق وثين يعرف ن المبح دمنى أم م م نھ

ين إ ا تب ت، كم وس أنترن رة الجل ؤدأن طول فت م ت ام اإلنترنت ل ى ا م ان إل إلدم
روق دال دت ف ا وج الب، كم م الط دى معظ ك ل ل  ةوذل ى العام ذكاء، " B"ف ال

دمنى السيطرة فى مقابل الخضوع، من عوامل الشخصي" E"والعامل  ين م ة ب
  .وغير مدمنى اإلنترنت

ة  - رى الباحث ماتأوت د س ى أح يطرة ھ اطية"ن الس ل االنبس ن  ،"عام و م وھ
  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

  :٢٠٠١   Wang" نج او" دراسة  -٢٢

ت والنضج النفسى أ ى اإلنترن ة عل ة عن االعتمادي ذه الدراس جريت ھ
تقاء، وكانت رفى اال" ون ريكسأ" تنظير  خالللدى طالب الجامعة، وذلك من 

ة من  ً " ٢١٧"عينة الدراسة مكون ا ة استرالية، و طالب اييس أبجامع ستخدمت مق
ذات، و ة ال ت والنضج النفسى وفعالي اط اإلنترن ة أأنم ائج الدراس رت نت ن أظھ

دو  ة أاالعتماد على اإلنترنت تب تقلة عن كل من النضج النفسى وفعالي ا مس نھ
ذات، و لأال ة التحلي رت نتيج ن ظھ ل م تة عوام ود س املى وج داً " ٢٨"الع  بن

ذه العوامل  ى إمرتبطين بالخبرة على اإلنترنت، وتشير ھ ى أل ة عل ن االعتمادي
ن نسبة مدمن اإلنترنت فى أوجه، كما وجد األ ةاإلنترنت قد تكون ظاھرة متعدد

ً يضأ، وتوصلت الدراسة "%٤"العينة ھى ى إ ا ان اإلنترنت من أل ن تفسير إدم
ة تحليل راً زاوي د قاص ط يع ية فق ى أ، وة نفس دت عل ة أك ل الثقافي ة العوام ھمي
  .ھمية فى فھم الظاھرةأكثر األوھما  ،واالجتماعية

ة  - رى الباحث مات أوت ن س ذات م ة ال ى وفعالي ج النفس ل "ن النض عام
  .وھو أحد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،"االنبساطية

  : ٢٠٠١ "نيعقوب يوسف الكندرى، وحمود فھد القشعا"دراسة  -٢٣
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ى  التعرف عل ة ب ت الدراس اراھتم ى  اآلث ة عل ة المرتبط االجتماعي
ة  باب الجامع تخدام ش ور "اس اث –ذك ت، " إن ويتى لإلنترن ع الك ى المجتم ف

داً  ر بع اعى، أمن  وعالقتھا بالعزلة االجتماعية التى تعتب راب االجتم اد االغت بع
ا  ة قوامھ ى عين ً " ٥٩٧"عل ا ة و طالب ن أوطالب ارھم م نة" ٢٥-١٨"عم ، س

ة أو ا عن وجود عالق ةإسفرت نتائجھ ة االجتماعي ين العزل ة ب ومتوسط  ،يجابي
 ً تخدما باب مس يھا الش ى يقض اعات الت دد الس ين  ع ة ب ود عالق ت، ووج لإلنترن

ت ة  ،استخدام الشباب المستمر لإلنترن ين الشعور بالعزل ةوب ا االجتماعي ، وكلم
ذى يقضونه يھا الشباب لإلفزاد عدد الساعات التى يستخدم  ل الوقت ال نترنت ق

ع  ينأم خاص حقيقي دة  ،ش م، فالوح رة معھ ة مباش ات اجتماعي وين عالق وتك
ى  عور طبيع ا ش ة ھم ة االجتماعي ت إوالعزل رر لإلنترن تخدام المتك زاء االس

  .لساعات طويلة

ة ھى الجانب  ةالعزل ةن سمأوترى الباحثة  - لبياالجتماعي عامل "لسمات الس
  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةوھو من  ،"االنبساطية

  :٢٠٠١" حسام الدين عزب " دراسة  -٢٤

ض  ت وبع ان اإلنترن ين إدم ة ب ة العالق ة طبيع ت الدراس اد أتناول بع
ً طالب" ٢٠٠"الصحة النفسية، حيث استخدم فيھا  ة  ا ة فى الشريحة العمري وطالب

ين  راوح ب ى تت ة، " ١٨-١٦"الت ة الثانوي ات المرحل الب وطالب ن ط نة م س
دأالعينة  أفرادترط فى جميع أشو نھم ن يكون ل وترى كل واحد م ويكون  ،كمبي

ين إمشترك فى شبكة اإلنترنت، وتوصلت الدراسة  البة ب لى وجود ارتباطات س
داد الباحثإمن  ةداأب ةدرجات اإلدمان من جھة مقاس ين الصحة النفسية  ،ع وب

ز عداد عبد المطلب القإ"مقاسة بمقياس الصحة النفسية للشباب  د العزي ريطى وعب

ً ، وكانت االرتباطات موجبة لدى غير المدمنين، كما وُ "الشخصى ا ين  جد فروق ب
اد الصحة أمن الذكور لصالح غير المدمنين فى كل وغير المدمنين المدمنين  بع
ية ل  ،النفس اءة "مث عور بالكف اعى –الش ل االجتم ى التفاع درة عل ة  –المق الثق
  .ناثالفروق ذاتھا بالنسبة لإلجد ، كما وُ "ضبط النفس –بالنفس 

ة  - رى الباحث من أوت ى س اءة ھ عور بالكف مات  ةالش ن س ة "م ل يقظ عام
اعى فھى أضبط النفس،  ةكذلك سم ،"الضمير ما المقدرة على التفاعل االجتم

مات  ن س اطية"م ل االنبس مات "عام ن س النفس م ة ب ل"، والثق ل التقب  ،"عام
  .للشخصيةوھذه العوامل من العوامل الخمسة الكبرى 

   :٢٠٠٢ Gongalez  "جونزليز" دراسة  -٢٥
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**
*** ***

ة ان اإلنترنت واالندفاعي ين اضطراب إدم  ،ھدفت إلى فحص العالقة ب
ت،  وتشير ھذه الدراسة إلى تزايد معدل استخدام اإلنترنت في البيوت بشكل ثاب

اك  كالت آوأن ھن ار مش ذه اآلث ن ھ ت م تخدام اإلنترن رتبط باس ية ت ار مرض ث
كالت  ة ومش يمةاجتماعي امرة المرضية  ،جس اير المق تخدام مع الل اس ن خ وم

امرة  DSM-IVتلك المعايير التي قدمھا  ،كنموذج لمعايير إدمان اإلنترنت للمق
دافع  ،المرضية أو  Impulseأوضحت أن إدمان اإلنترنت يعد اضطراب في ال
ى األ دافععل رتبط بضبط ال ل ي ين  ،ق ة ب اك عالق ة أن ھن دت الدراس ث وج حي
في  وتقترح ھذه الدراسة أن االندفاعية تلعب دوراً  ،نترنت واالندفاعيةإدمان اإل

  .  ولكن بدرجة غير مرتفعة ،إدمان اإلنترنت
  

  :٢٠٠٢  ,Elisheva, et. al "وآخرونا فالزاھي"دراسة  -٢٦

ت وال تخدام اإلنترن ين اس ة ب ت العالق د فحص دى سفق ية ل عادة النفس
راھقين ا  ،الم ة قوامھ ى عين ك عل ً لبطا "١٣٠"وذل ابع  ا ن طالب الصف الس م

واستجابوا على مقياس الميل نحو السعادة  ،بأحد المدارس العامة في كاليفورنيا
ً  ،النفسية ة ومقياس استخدام اإلنترنت يوميا ال متتالي دة ثالث لي د  ،لم  شارتأوق

ى الدراسة نتائج تم التي عدد الساعات أن إل ى قضاؤھا ي رتبط ال اإلنترنت عل  ت

  .اليومية النفسية سعادةال أو بالمزاج

ة  ن ناحي رى أوم ة األأخ ارت نظري ركاء ش رب ش ودة أن ق ة والم لف
ت ى اإلنترن ومي  ،التواصل من خالل الرسائل عل اعي الي القلق االجتم رتبط ب ي

اس المزاج ،والوحدة النفسية في المدرسة ر في قي غ  ،وتساھم بشكل كبي د بل فق
ع األ ائل م ين الرس اط ب ل االرتب دقاء ومعام اعيص ق االجتم دال  "٠.٥٦"القل

د ية "٠.٠٠١"عن دة النفس د "٠.٦١"، والوح ع السعادة  ،"٠.٠٠٠١"ودال عن وم
  . " ٠.٠٠٠١" دال عند مستوى "٠.٤٤"–النفسية اليومية 

  :٢٠٠٢  Kaplan" ن كابال"  دراسة  -٢٧

  ىـت والھناء النفسـت ھذه الدراسة عن االستخدام المشكل لإلنترنـجريأ
ى "  ر معرف لوكى –تنظي ت " س تخدام اإلنترن يم الس ل تقي ت عم ث حاول ، حي

ية رات الشخص ن المتغي الكثير م اط ب ع االرتب كلة م ة مش اب  ،بطريق كاالكتئ
د طُ  ل، وق دة والخج ذات والوح دير ال ية وتق اييس الشخص ن مق د م ت العدي بق

ا  ة قوامھ ى عين اء النفسى عل ً " ٣٨٦"والھن ا د طالب ة أ، وق ائج الدراس ظھرت نت
ايزة ھيا باستخدام اد متم واتج  –اإلنترنت  :لتحليل العاملي وجود سبعة أبع الن



 

- ٧٧ - 
 

تخدام اإلنترنت لبية المرتبطة باس تخدام القھري لإلنترنت -الس والوقت  -واالس
ت ى اإلنترن دما يكون  -الزائد المنقضي عل أعراض االنسحاب التى تظھر عن

رد  اول الف ر متن درك  ،اإلنترنت فى غي اعى الم دخول ثنأوالضبط االجتم اء ال
  .على اإلنترنت

ة بئعديد من المن راالنحدا تحليلظھر أو ة المھم لوكية والمعرفي ات الس
ى  ة ال لت الدراس ت، وتوص تخدام اإلنترن لبية الس النواتج الس ة ب ن أالمرتبط

 ً ا ؤدى دورا ألوجه ب تفضيل الفرد للتفاعل عبر اإلنترنت عن التفاعل وجھ ه ي ن
 ً ً  سببيا   .المشكل لإلنترنتفى االستخدام  وارتقائيا

اب من سمات  يالتقلب المزاج ةن كل من سمأ وترى الباحثة - عامل "واالكتئ
ذات ھى أحد سمات "العصابية ، وسمة "عامل االنبساطية"، وكذلك تقدير ال

لب ا من العوامل الخمسة  ،"لعامل االنبساطية" يالوحدة ھى الجانب الس وھم
  .الكبرى للشخصية

ادلين س" دراسة -٢٨ د . م  .Madelyn S.Gowld & et" ونوآخرجول

al. ٢٠٠٢:  

تناولت ھذه الدراسة النصيحة والحلول لبعض المشكالت النفسية حول 
راھقين  تخدام الم بكةاس ن  لش ة م ى مجموع ة عل تملت العين ت، واش اإلنترن

ن  راھقين م ورك، " ١٩-١٣"الم ى نيوي ة ف دارس الثانوي بعض الم نة ب س
ة يستخدمون اإلنترنت فى طلب العي أفرادمن " %١٨"ن أوأوضحت النتائج  ن

يحة، وأن  ة، " %٨٠"النص ع الدردش ى مواق أ ال نھم يلج بة أم ا نس " %١٣"م
د ع مح ى مواق أون ال بة  دةيلج راھقين، ونس كالت الم ل مش ى ح  نم" %٧"ف

راھقين يلجأون  ائل اإلإالم ادل الرس ى تب ع األل ة م " %٥"صدقاء، وأن لكتروني
م يستطيعوا  أفرادمن  ة ل ة صحيحة لطلب النصح إلوا ن يتوصأالعين ى طريق ل

  .واالرشاد من خالل شبكة اإلنترنت

الدراسة ارتفاع نسبة الذكور من المراھقين الذين يعانون من  ثبتتأكما 
ق اب والقل كالت االكتئ اط ،مش رعة الغضب واالحب بتھم وس ت نس ث كان ، حي

  .من أفراد العينة "%٦٣"

مة  - ن س ل م ة أن ك رى الباحث قوت اب والقل بو االكتئ ن  الغض ي م ھ
عامل يقظة "لسمات السلبيفھو الجانب ، أما اإلحباط "عامل العصابية"سمات
 .ل الخمسة الكبرى للشخصيةام، وھما من العو"الضمير
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  :٢٠٠٣   John Charlton" جون شارلتون " دراسة  -٢٩

ھذه الدراسة بحث فيھا مفھوم االقبال على استخدام شبكة اإلنترنت فى 
إلدمان، قامت الدراسة بعقد مقارنة بين أفراد يفترض محاولة لرفض مصطلح ا

  .وبين مجموعات ضابطة" لديھم استخدام مفرط"على الشبكة معتمدينانھم 

ً " ٤٠٤"تكونت عينة الدراسة من  من طالب الجامعات فى انجلترا نصف  طالبا
وب  ة الحاس ى دراس ين ف الب متخصص ؤالء الط ةأھ ة االلكتروني  ،و الھندس

نفس  سدري اآلخروالنصف  م ال انيةو دراسات أعل ل إنس ، قامت الدراسة بتحلي
راً  ٤٧البيانات لـ  دة متغي ى ع املى توصلت الدراسة ال ل الع ، وباستخدام التحلي
  : نتائج منھا

ود  دم وج اراً ع داً  انتش دين  متزاي دى المعتم اعى ل ائلى واالجتم لالضطراب الع
وب ى الحاس ة  ،عل لوكھم بااليجابي م س س اتس ى العك ل عل ن ب ر م رادأكث  أف

ابطة ة الض ل  ،المجموع ارات التحلي ن مھ ى تحس ة ف ذه االيجابي ح ھ وتتض
ل  -قل أضغط  –فضل أواالستنتاج، تقدير ذات  ل أمل اب  –ق ل أاكتئ اتساع  –ق

  .دائرة االصدقاء

 ةوسم ،"عامل العصابية"االكتئاب ھى أحد سمات  ةن سمأوترى الباحثة  -
مات  د س ى أح ذات ھ دير ال ل االن"تق اطيةعام ل " بس ن العوام ا م وكالھم

 .الخمسة للشخصية
  

  :٢٠٠٣الرؤوف السراح المطلب جاد، وعبد دراسة محمد عبد -٣٠

ان اإلنترنت ة  ،ھدفت الدراسة إلى دراسة طبيعة العالقة بين إدم والحال
ة، و "االكتئاب"المزاجية  ك ألدى عينة من مختلف المستويات التعليمي جريت تل

ى مركز المعلومات الدراسة على عينة من مستخدم رددين عل ي اإلنترنت المت
ا ،بجامعة المنصورة ة وطالب الحاسب اآل ،من طالب الدراسات العلي ي بكلي ل

ورة ة بالمنص ة النوعي ي  ،التربي ت ف وادي اإلنترن ى ن رددين عل ض المت وبع
من  "٨٥" مستخدما لإلنترنت "١١٤"وبلغت العينة ،مدينتي المنصورة وطنطا

ليسانس، / بكالوريوس  "٧٩"، ثانوي/ دبلوم فني  "٨" ،إناثمن  "٢٩"ذكور، 
ا "٢٧" ات علي تخدمت ، دراس ت الواس ان اإلنترن اس إدم ة مقي ادة  "دراس ع

ت وتر واإلنترن اب إمن  "استخدام الكمبي اس االكتئ ان ومقي داد الباحث وصف "ع
ان إمن  "المشاعر داد الباحث ً أع ائج الدراسة عن أن درجات أو ،يضا سفرت نت
ةإدمان اإل روق دال اب بف ى وأن األ ،نترنت تختلف باختالف مستويات االكتئ عل
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 ً اك ت ،كانوا أكثر إدمانا لإلنترنت اكتئابا مستويات لثير ال للجنس وال لأوليس ھن
ة ثالث ،التعليمي رات ال ين المتغي ل ب ات  ،وال للتفاع ي درج روق ف ن الف ولك

دھا اب وح تويات االكتئ زي لمس ت تع ان لإلنترن ت ،اإلدم د ثب ان  وق أن إدم
اب  ،اإلنترنت يؤدي إلى زيادة درجات االكتئاب وأن الفروق في درجات االكتئ

ان ومنخفض ين مرتفعي اإلدم ة ب د ُ يكانت جوھري ان، وق د اإلدم ثير أت نأوج
ة تويات التعليمي اختالف المس اب اختلف ب ي درجات االكتئ ان ف صبح أو ،اإلدم

م يكن داالً  ذي ل اب ثير مستقل فأكت متغير الجنس ال صبح ذا أي درجات االكتئ
ً أت ا ة لتعمل مع دما دخل المنظوم ان وجنس ومستوى تعليمي" ثير عن في " إدم
اب ال تفسر من أو ،ثير تفاعلي على درجات االكتئابأت صبحت درجات االكتئ

ده ت وح ان اإلنترن الل إدم يإو ،خ توى التعليم ان والمس الل اإلدم ن خ ا م  ،نم
اعالً  ،عليميمع المستوى الت واإلدمان متفاعالً  ان متف يم والجنس وإدم  ،مع التعل

  . وبالتالي إدمان اإلنترنت يزيد من درجات االكتئاب

  :٢٠٠٣  .Whang, et. al"  وآخروننج او" دراسة  -٣١

ل نفسى لمسيئى استخدام اإلنترنت  وين بروفي ذه الدراسة تك حاولت ھ
ت الع ا، وكان ى كوري تخدام ف يئ االس لوكيه لمس ة س ل عين الل تحلي ن خ ة م ين

ا  بكة" ١٣٥٨٨"قوامھ تخدم للش رأة،  ٧٨٧٨"،مس ل ٥٧١٠ام م  ،"رج د ت وق
ين  ن ب ة م ار العين ع  ٢٠اختي تخدمى المواق ن مس ا م ةمليون بكة  المختلف لش

ار " نج يو" اإلنترنت، وطبقت الدراسة مقياس  الساءة استخدام اإلنترنت واختب
د  يكولوجى، وق ل الس ائج أالبروفي ارت النت ى إش بة أل اءةإن نس تخدام  س اس

اث ٤.٠٢ذكور،  ٩.٤٨"من العينة بواقع " % ١٣.٥"اإلنترنت بلغت  م "إن ، وت
ن " % ١٨.٠٤"تصنيف  الإم تعداداً  يجم ديھم اس ة ان ل تخدام  العين اءة اس الس
  .اإلنترنت

ائج  د توصلت النت ىإوق ين  ل ة ب ة ترابطي ود عالق تخدام إوج اءة اس س
ت واضطراب السل ة ـاإلنترن اعى، والرغب ع وك االجتم ن الواق روب م ى الھ ف

ابـالفعل ق واالكتئ دة والقل عور بالوح ة للش ات مرتفع ية  ،ى، ودرج وحساس
  .وخوف من التفاعل مع اآلخرين

وھى أحد سمات  ،الخيال ةھو سم الفعلين الھروب من الواقع أوترى الباحثة  -
تح" ن سمات "عامل التف ا م ق ھم اب والقل ل العصابية"، وأن االكتئ ، "عام

، "لعامل االنبساط" السلبيھو الجانب  اآلخرينالتفاعل مع  وأن الخوف من
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ل ك العوام ل تل تح "وك ابية  –التف اط –العص ة " االنبس ل الخمس ن العوام م
 .الكبرى للشخصية

  :٢٠٠٣ Andradeندريد أدراسة  -٣٢

الأت  ،ثير استخدام اإلنترنت على المساندة االجتماعية كما يدركھا األطف
ك أل ابقة كمذل رى ن الدراسات الس د أا ت ة تإندري ا اھتمت بدراسة ماھي ثير أنھ

راھقين ن الم تخدميه م ة لمس ات االجتماعي ى العالق ت عل دت أن  ،اإلنترن ووج
اع  ،ثير متناقض لقضاء وقت طويل على اإلنترنتأھناك ت حيث يؤدي إلى ارتف

دى ا ة ل ة االجتماعي اب والعزل تويات االكتئ دينلمس ذه  ،راش لت ھ ن فش ولك
ى اآل ة حت ى  نالدراس ؤثر عل ت أن ي تخدام اإلنترن ن الس ف يمك ة كي لدراس

الأوالستكشاف ت ،األطفال ى األطف م تطبيق  ،ثير استخدام اإلنترنت عل دوات أت
ى  ة عل ب "٨٢"الدراس ى أن أو ،طال ائج إل ارت النت ى قش ر عل ت كبي ضاء وق

ة  ،ثير على المساندة االجتماعية أو المزاجأاإلنترنت ليس له ت خرى أومن ناحي
الھم لإلنترنت  تشير ة استخدام أطف ر في مراقب إلى أن الوالدين يلعبون دور كبي

  .نشطة أطفالھمأوتوجيھھم وزيادة وعيھم ب

  :٢٠٠٣" ھبة ربيع " دراسة  -٣٣

ا  ة م رط لشإاستھدفت الدراسة محاولة معرف ان االستخدام المف كة بذا ك
روف  ى الظ ا ھ ا، وم تخدم لھ ان المس ى إدم ؤدى ال ت ي رأاإلنترن ات و المتغي

تعدادھم  ةالمسئول ين المستخدمين من حيث اس اين ب عن اإلدمان، وھل يوجد تب
ة ـدوافع استخدام شبك استمارةة ـلإلدمان على متغير الجنس، واستخدمت الباحث

ن  ت م ان شبكـعدادھإاإلنترن اس إدم ن ـا ومقي ت م دادھا إة اإلنترن ً أع ا ، يض
سنة " ١٩.٣٦"ط عمرى ـمستخدما للشبكة بمتوس" ١٥٠"ة الدراسة ـوبلغت عين

دمنى الشبكة "٢.٣٨"نحراف معيارى او غ عدد م ة " ٣٢"، وبل ة الكلي من العين
بة  ة "%٢١.٣"بنس د توصلت الدراس دة إ، وق ين متوسط ش روق ب ود ف ى وج ل

ين مجموعة  ،الدافع نحو شبكة اإلنترنت ا ب ومى لھ وعدد ساعات االستخدام الي
وعتين المدمنين وغير المدمنين لصالح المدمنين، و ين المجم روق ب كذا وجود ف

ذا فى استخدام الشبكة بدافع  دمنين، وك اه الم حرية التعبير وإشباع رغبة في اتج
دافع  ايرة األوجود فروق بين المجموعتين في استخدام الشبكة ب صدقاء فى مس

لى وجود فروق بين المجموعتين فى إاتجاه غير المدمنين، كما توصلت النتائج 
وين وجود األ"ديموجرافية مثل ضوء المتغيرات ال اة أحدھما أب ا أو وف و كالھم
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ين إللى وجود فروق إشارت النتائج أكما  ،"لىآامتالك حاسب  – دمان الشبكة ب
  .الذكور واإلناث

ة  - دافع نحو شبكة اإلنترنت ھو أحد سمات أوترى الباحث عامل "ن شدة ال
 .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ىحدإوھو " ةالعصابي

 

  :٢٠٠٤  Engelberg & Sjoberg" رج بانجلبرج وسجو" اسة در -٣٤

ارات يجرأ ت بالمھ تخدام اإلنترن ة اس ن عالق ة ع ذه الدراس ت ھ
ة  ت العين ة، وبلغ الب الجامع ن ط ة م دى عين ق ل ة والتواف " ٣٢٤"االجتماعي

 ً ا د طالب ة والمحافظةأ، وق تخدام اإلنترنت باالنعزالي اط اس ائج ارتب  ،ظھرت النت
درة ع ت وضعف الق ل ووق ين العم ة ب ى الموازن راغل الى،  الف ذكاء االنفع وال

ائج  رى، وبينت النت ن أواستخدمت ھذه الدراسة عوامل الشخصية الخمسة الكب
اذة ونقص  ،مستخدمى اإلنترنت بشكل متكرر يميلون الى الوحدة يم ش ديھم ق ول

  .فى المھارات االجتماعية

ة  - رى الباحث بأوت دة ھى الجان ة والوح لبي ن االنعزالي مات  الس ل "لس عام
ين العمل ووقت ـف القدرة على الموازنـ، والمحافظة وضع"ةـاالنبساطي ة ب

راغ ھى من سم ا من العوامل الخمسة ھوكال" ـةعامل العصابي"ات ـالف م
 .الكبرى للشخصية

 

 :٢٠٠٤ Chack & Leung " شاك ولينج" دراسة  -٣٥

ى د دفا إل تخدرھ وء اس رات لس بط كمؤش ة الض ل ووجھ ة الخج ام اس
ت ا  ،اإلنترن ة قوامھ ن عين ات م ع البيان م جم ث ت تخدمي  "٧٢٢"حي ن مس م
ت ائج أو ،اإلنترن ارت النت ان أش ي إدم خص ف ة الش ا ازدادت رغب ه كلم ن
ت الً  ،اإلنترن ر خج ان أكث ا ك اد ،كلم ا ازداد اعتم ه كلم ل إدمان ا ق ى ه وكلم عل
رين ي تُ  ،اآلخ ي الفرص الت ة الشخص ف ا ازدادت ثق اوكلم ه النج ق ل ي حق ح ف
راً  ،حياته وم  وقد تبين أن مدمنى اإلنترنت يستخدمونه كثي وبشكل مكثف كل ي
ام األأمن  ع ي نة وخصوصا التعامل م م وفصول الس ع المراس سبوع وفي جمي

ي د االلكترون ات "١"البري رات الش ار ICQ، "٢" وحج ات االخب ، "٣"جماع
وم الكامل إوعالوة على ذلك ف، "٤"اإلنترنت ألعابو م ن طالب الي الدراسي ھ

سبب زيادة تعرضھم للمشكالت الناتجة بأكثر عرضه لسوء استخدام اإلنترنت 
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ه من  ،الزمني الدراسي عن عدم مرونة جدولھم ذي يتحررون في وقلة الوقت ال
  . كونھم طالب

  

  : ٢٠٠٤" حبيب  زكي نشوى" دراسة  -٣٦

ة  ين الرديكالي ة ب ة بفحص العالق ذه الدراس ل للتحرر"اھتمت ھ  ،"المي
ومن جانب ،العادات الصحية والتوجه نحو شبكة اإلنترنت ھذا من جانب ونمط

ى التبإخر ھدفت آ وجھھن الى التعرف عل ات فى ت ين الراشدات والمراھق ين ب
نحو ھذه الشبكة، وقد استخدمت الباحثة اختبار التوجه نحو شبكة اإلنترنت من 

ادات الصحية من بعداد الباحثة،  واختإ دادإار نمط الع ه "ع ةھب ع والباحث " ربي
ة بواخت دادإار الرديكالي اء"ع و عب د اب يد واحم د الس ة "ةمحم ت عين ، وتكون

ن ة م اث"ةـطالب" ٢٣٥"الدراس ط إن نة األ" فق ة الس ات الجامع ن طالب ى م ول
ى، "١٤٢"والرابعة،  ة  "٩٣"طالبة بالسنة االول ة بالسنة الرابع ، "راشدة "طالب

د  ائج أوق ارت النت ة اإش ة دال ود عالق ى وج ً ل ائيا ين الر حص ه دب ة والتوج يكالي
ين  ة ب ة دال االيجابى نحو شبكة اإلنترنت، بينما لم تسفر النتائج عن وجود عالق
 ً  نمط العادات الصحية واالتجاه نحو الشبكة، وأخيراً فقد وجد تباين دال احصائيا

  .فى االتجاه نحو الشبكة بين الراشدات والمراھقات لصالح الراشدات

ة  - رى الباحث ة  نأوت رر"الرديكالي ل للتح ى " المي دإھ مات  ىح ل "س عام
 .وھو أحد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية" التفتح

  : ٢٠٠٤  Jonuthan Nickolas" جوناثان نيكوالس" دراسة  -٣٧

تناولت تلك الدراسة األعراض االكتئابية لدى المراھقين من مستخدمى 
ى ة عل ة الدراس تملت عين ت، واش راھ" ٥٤٠"اإلنترن ن الم ين م ن الجنس قين م

راوح  ن أتت ارھم م ً " ١٨-١٣"عم ا ة أ، وعام ت الدراس ن "  %٦٥.٣"ن أثبت م
العينة المفرطين فى استخدام اإلنترنت يعانون من أعراض االكتئاب، كما  أفراد

ت أ روق ذات داللأثبت د ف ه التوج ور  ةن ى ظھ اث ف ذكور واإلن ين ال واضحة ب
  .األعراض االكتئابية لديھم

ة  - اب من سمات  ةسم نأوترى الباحث أحد العوامل " ةعامل العصابي"االكتئ
  .الخمسة الكبرى للشخصية

انى" دراسة  -٣٨ ك . ج ى فن رونب   Jeanne B. Funk ,et al"  وآخ
٢٠٠٤:  
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ذه  زت ھ ةرك ى  الدراس تخدام إعل اعات اس دد س ين ع ة ب اد العالق يج
ة اھدة صور ولقطات عنيف ادة العنف ،وسائل التكنولوجيا المختلفة فى مش  وزي

دو لوك الع راھقيناوالس دى الم ى ، نى ل ة عل تملت العين ً " ١٥٠"واش ا  مراھق
نھم  ة، م دارس الثانوي ة بالم ر، " ٨٢"ومراھق ون أ" ٦٨"ذك ن يطيل ى مم نث

وتر واإلنترنت واستخدام األأالجلوس  ام الكمبي ابم ا، وكانت  لع الموجودة بھم
رة اسألى إالنتائج تشير  وتر ن ھناك عالقة دالة موجبة بين طول فت تخدام الكمبي

دو لوك الع ادة الس ين زي راھقين، واوب دى الم ارت أنى ل ً أش ا ل إ يض ى مي ل
راھقين  ن  –الم ر م ون أكث ن يقض اعة  ١٥مم ً أس بوعيا واد  س اھدة م ى مش ف

م بنسبة   ،"%٦٨"تحتوى على مظاھر العنف وحب المخاطرة أكثر من زمالئھ
  .وأنه ال توجد فروق بين الجنسين فى السلوك العدوأنى

ة و - رى الباحث ن العدوأت ل م مات ان ك ن س ة م ل"ني ل التقب ب "عام ، ح
تح"المخاطرة من سمات  ل التف رى  ،"عام ن العوامل الخمس الكب ا م وھم

 .للشخصية

  :٢٠٠٥" سامية صابر الدندراوى " دراسة  -٣٩

ى  ة ال ك الدراس دفت تل ي ھ ين تقص ة ب ى إالعالق راھقين ف راط الم ف
ة و واإلنترنتاستخدام كل من الكمبيوتر  ة، والعزل تعرضھم لألعراض االكتئابي

ذه  ين الجنسين فى شيوع ھ روق ب االجتماعية، والالمبااله، وما قد يوجد من ف
  .األعراض النفسية

ن  ة م ة الدراس ت عين ة بالصف " ٣٠٠"تكون ب وطالب اني األولطال ن  والث م
دا ة رالم ة بمدين ماعيليةس الثانوي ر، ١٥٠"، اإلس ى ١٥٠ذك ت " أنث تراوح

دره  عمريعاما، بمتوسط " ١٧-١٥"ا بين م أعمارھم  وانحراف ،"١٥.٨٧"ق
اري دره  معي ار  "٠.٧٢"ق م اختي د ت رادوق راھقين  أف ن الم وائيا م ة عش العين
م أسواء داخل المنزل  ةالكمبيوتر واإلنترنت بصفة يومي مستخدمي و خارجه، ث

ة  ة االجتماعي ة والعزل االةتطبيق مقاييس لألعراض االكتئابي دادمن  والالمب  إع
ى ، وتم تطبيق استمارة بيانات من تصميم الباحثة ،الباحثة وتوصلت الدراسة ال

  :النتائج التالية

ين  ن الجنس راھقين م تخدام الم ى اس راط ف ين االف ة ب ود عالق وج
وبين شيوع بعض المشكالت النفسية  ة،يوميوشبكة اإلنترنت بصفة  ،للكمبيوتر

ائج  ا أوضحت النت راھقين، كم دى الم ى ن اسأل وتر واإلنترنت عل تخدام الكمبي
ه نفس الت ة أالسواء ل اب والعزل راھقين من ظھور مشكالت االكتئ دى الم ثير ل
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االمشكلة نه اختلف االمر فى حالة إال إاالجتماعية  ائج ةالالمب ، حيث اثبتت النت
االه  ين مشكلة الالمب ان ھناك ارتباط دال بين االفراط فى استخدام اإلنترنت وب

راھ دى الم ذكول ين ال روق ب ود ف دم وج ة ع ة للدراس ائج الكلي ين النت  رقين، وتب
ى  االفراط ف ة ب ية المتعلق يوع المشكالت النفس ى ش ة ف راد العين ن أف اث م واإلن

ت وتر واإلنترن تخدام الكمبي د  ،اس ا يؤك راھقين أمم ن الم اث م ذكور واإلن ن ال
  .ون فى التعرض لنفس المشكالت النفسيةويتسا

ة  - رى الباحث ب ن اأوت ى الجان ة ھ ة االجتماعي لبيلعزل مات  الس ل "لس عام
اطية ن سمات " االنبس اب ھى م ل العصابي"وأن سمة االكتئ وكال  ،"ةعام

  .العاملين من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
  

  :  ٢٠٠٥ "نبيلة عباس صالح الشوربجى" دراسة  -٤٠

ى األ رف عل ة التع ذه الدراس تھدفت ھ ال ساس ؤدى بأطف ى ت باب الت
ة عرب  الجنسينسنة من " ١٣-٨"وتر سن الكمبي ة بمكتب ة االجتماعي ى العزل ال

ة  اھرة، والكشف عن وجود عالق دة بمحافظة الق المحمدى ومكتبة مصر الجدي
ال أل ة الستخدام األطف اببين الفترة الزمني ين الشعور بالعزل لع وتر وب  ةالكمبي

ل واألسرة، و ة الطف د الجنسين بمكتب ك أاالجتماعية عن ى جريت تل الدراسة عل
وتر  ال الكمبي اث –ذكور " عينة من أطف ة عرب " إن ى مكتب رددين عل من المت

ة  ة الرعاي ة لجمعي دى التابع ةالمحم ة م، والمتكامل دة التابع ر الجدي ة مص كتب
اھرة، وعددھم  الً " ٧٤"لجمعية خدمات مصر الجديدة بمحافظة الق ، ةوطفل طف

ود أشرة فى المالحظة المباو، ةالمقابل ةواستخدمت الباحث ق بن ا بتطبي اء قيامھ ثن
داده وتصميمه، وتوصلت الدراسة إوالذى قامت ب ،االجتماعية ةمقياس العزل ع

ائج إ ن النت ة م ى مجموع روق ذات داللھھمأل ود ف دد  ةا وج ين ع ائية ب احص
ابالساعات التى يقضيھا األطفال من الجنسين فى  ين الشعور  ألع وتر وب الكمبي

ال بتكتماالجتماعية بال ةبالعزل ين أطف ين، وال توجد فروق ذات دالله احصائية ب
ة  المكتب، "الجنس " الكمبيوتر من ناحي ة ب ة االجتماعي ين الشعور بالعزل ين توب

ل واألسرة، احتلت ألعاب الكمبيوتر الجانب األ ة الطف ل بمكتب اة الطف كبر فى حي
ى وتر ف ال أللعاب الكمبي راوح عدد ساعات استخدام األطف ة  واألسرة، يت مكتب

ل في زل الطف ى من ة، وف اعتين وثالث ين س ا ب ل فيم ينـالطف اعات " ٦-٤"ما ب س
 ً لى إنسياقه انسحابه من المشاركة مع اآلخرين وإ، ويؤدى ذلك بالطفل الى يوميا
وترالعزل ل الكمبي دفع بطف د ت ا ة النھماكه في اللعب لساعات طويلة والتي ق  فيم

ذى يترتب علي ان ال ة من اإلدم ل بإه بعد الى حال اب النفسىاصابة الطف  ،الكتئ
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ع  ى من والوقوع فى دائرة األمراض النفسية، ومن اآلثار السلبية التى تترتب عل
ى  لبية الت لوكيات الس ن الس ة م ور محموع وتر ظھ تخدام الكمبي ن اس ل م الطف

ة، والعصيان، و ل مع اآلخرين وھى الكراھي رفض، إلايسلكھا الطف ال، وال ھم
  .التركيز ةاالنعزال، االنفعال، قل ن،اوالالمبااله، العدو

ال من سمات أوترى الباحثة  - رفض واالنفع  ةعامل العصابي" ن كل من ال
االة، وأن " ب  الالمب ى الجان زال ھ لبيواالنع مات  الس ل"لس ل التقب ، "عام

مات  ن س ز م مير"والتركي ة الض ل يقظ ة " عام ل الخمس ن العوام م م وھ
  .الكبرى للشخصية

  :  ٢٠٠٥ "الصالحين محمد دل والسعيد عبحمد جالأخالد " دراسة  -٤١

ى تأ رف عل دف التع ة بھ ذه الدراس ت ھ رط أجري تخدام المف ثير االس
ين مفرطى ومنخفضى ةلإلنترنت على طالب الجامع روق ب ، والكشف عن الف

قاستخدام اإلنترنت،والذين صنفوا عن  تأ طري رط لإلنترن  ،داة االستخدام المف
ً أالتى  رات ساس سيكومترأل عدت وفقا ى متغي ات والصدق عل ى من حيث الثب

اييس استخبار  ،"من استخبار ايزنك للشخصية"وھى االنبساطية  ،الدراسة ومق
ك ورتيه -ايزن ون بص ى العدو" ب"، "أ"ولس ة لإلاوھ ة والحاج د ني از وتاكي نج
ق،  ،الذات وھم المرض والوسواسية والقل ذنب وت والبحث الحسى والشعور بال

ة من اصورة جمدوات الدراسة بأوطبقت  ة مكون را و " ١٠٩"عية على عين ذك
رى أ" ٩٠" ا، بمتوسط عم ة المني ن طالب جامع ى م نة" ١٩"نث نحراف او ،س

ساليب احصائية أوالختبار الفروض استخدمت الدراسة  ،سنة" ١.٨٥"معيارى 
ار  املى واختب ل الع ل التحلي ى " ت"مث ان وتن ار م ارامترى " U"واختب الالب

ين مفرطى وم روق ب ت، وللف تخدام اإلنترن ة أنخفضى اس ائج الدراس ظھرت نت
روق  ود ف مات الشخصية وج ى س تخدام عل ين مفرطي ومنخفضي االس ة ب دال

اطية والعدو ى االنبس ة وھ ة وتاااليجابي ى ـكيأني ى، وعل ذات والبحث الحس د ال
ائج وجود  ا بينت النت ق، كم وھم المرض والقل سمات الشخصية السلبية وھى ت

ائج فى ضوء مدى إخدمى اإلنترنت ببروفيل مميز لمست فراط، وقد نوقشت النت
  .تحقيق الفروض واتساقھا مع التراث

ة  - رى الباحث اطية"ن أوت ل االنبس رى " عام ة الكب ل الخمس ن العوام م
ق من سمات  ،للشخصية وھم المرض والقل  ةعامل العصابي"وأن سمات ت

مات ا، وأن العدو" ن س ة م ل"ني ل التقب ن العوام ،"عام ا م ة وھم ل الخمس
ً أالكبرى للشخصية   .يضا
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  التعقيب على الدراسات السابقة
زة  ية الممي مات الشخص ت س ابقة تناول ات الس د أن الدراس ذا نج وھك

ذين يس تيلألفراد ال ذه الدراسات  ،ئون استخدام اإلنترن ة بعض ھ و كانت عين
واستخدمت مقياس لقياس سوء استخدام اإلنترنت  ،من طالب المدارس الثانوية

ونج سل درامث لة من الدراسات ، ١٩٩٦  youngة ي ونج بسلس حيث قامت ي
ا  اول منھ ى إتح ك الت ه أعراض كتل تج عن ت ين تخدام اإلنترن وء اس ات أن س ثب

ات،نجدھا لدى مدمنى المخدرات و الكحوليات ودراسة ، أو حتى إدمان المراھن
ودراسة سامية و  ،٢٠٠١ودراسة حسام عزب، ١٩٩٦ Thampsonsثومبسون 

ى أن مسيئى استخدام  ،٢٠٠٥ر الدنداروى صاب وقد توصلت ھذه الدراسات ال
ين ضعف  راوح ب ة فى الشخصية تت ديھم اضطرابات اكلينكي اإلنترنت تظھر ل

  .وضعف الكفاءة الذاتية ،جلخوالقلق وال ،كتئابواال ،الثقة بالنفس

امعى باب الج ن الش ة م رى عين ات األخ ض الدراس ت بع  ،وتناول
تبياناو تخدمت اس ت س تخدام اإلنترن اعات اس دد س يس ع تخدم  ،يق وبعضھا اس

اندرا ، ٢٠٠٠ Sandera مقياس لقياس عادات استخدام اإلنترنت مثل دراسة س
ب  ى حبي وى زك ة نش ة ، ٢٠٠٤ودراس رج اودراس جوبرج ونجلب  س

Engelberg & Sjoberg  ذين ألى إوقد توصلت ھذه الدراسات  ،٢٠٠٤ ن ال
ر من ساعتين الذين يعانون من سوء استخدام  ذين يقضون أكث م ال اإلنترنت ھ

ة نھم يعانون من سوء العالقات األسرية واالإو ،فى اليوم على اإلنترنت جتماعي
ابواإل ين اال، كئت ة ب د عالق ه يوج ا أن اه نحو اإلنترنت وسمة الركم  ةيكاليدتج

  ".الميل للتحرر"

ا  تأكم ات أجري دين  ن بعض الدراس خاص راش ن أش ات م ى عين عل
ال و حيةرج دارس مس ا م اء منھ تخدام  ،نس اءة اس ونج إلس اس ي ت مقي طبق

تاإل ن ، نترن ة ع ة حواري ى مقابل اء عل ا بن يم فيھ ان التقي ة ك ة أكلينكي ودراس
ج و  ة وأن ل دراس المى مث ى والع اريخ النفس ت والت خص لإلنترن تخدام الش اس

ابيرا وآخرو  Whang,et. Al.، 2003 آخرون ة ش  .Shapira,et.elنودراس

روو،٢٠٠٠ اى وآخ ة ب ع ٢٠٠١ .Bai et.alندراس ة ربي ة ھب  ،٢٠٠٣ودراس
تخدمى اإلنترنت يعانون أصالً من يئ اسوقد توصلت تلك الدراسات الى أن مس

جتماعية و الخوف من التفاعل مع نخفاض تقييم الذات و العزلة االااألكتئاب و 
   .خرين و الرغبة فى الھروب من الواقع الفعلىاآل
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تخدامنا للد ن اس بعض وم د أن ال ابقة نج ات الس ار أراس وء إش ى س ل
راط فى اإلستخدام على أنه إدمان و البعض اآلاإل ستخدام خر تناوله على أنه إف

ى دراسات  بعض أخرى أو ف ار ال بعض اآلإش رى وال تخدام قھ ه اس ى أن خر ل
ى اد نفس ه اعتم ى أن ه عل وء ،تناول أثير لس ود ت ى وج ت عل اً اتفق ا جميع إال أنھ

ى تخدام عل مات االس ة  س ون فريس ذين يقع خاص ال زة لألش ية الممي الشخص
ت خاص ، لإلنترن ؤالء األش طرابات ال ونتعرضيوھ كالت إض ة ومش كلينكي

   .لإلنسانالنفسي تزان نفسية خطيرة تحطم اإل

ى اء عل ابقة وبن ات الس م الدراس د أن معظ بق نج ى ، ماس ز عل م ترك ل
زة لمس تئي استخدام اإلنتريتحديد سمات الشخصية الممي ة العوامل  ،ن ومعرف

اءة الإالنفسية الدينامية المرتبطة بالبناء النفسى المميز لألفراد األكثر  ستخدام س
ة ، اإلنترنت ا قيم ا سوف يكون لھ ومن ھنا تبرز أھمية الدراسة الحالية فى أنھ

رھم من اتشخيصية فى تحديد معالم شخصية مسيئى  ستخدام اإلنترنت عن غي
د فى مجاالت التنشئة االكذلك سو، مستخدمى الشبكة ة واإلف تفي اد جتماعي رش

اخ األسرى ة المشكالت المستحدثة داخل المن ة  ،النفسى األسرى لمواجھ وتنمي
ة فى نب الشخصية اإلاوتنمية جو ،يجابى مع اإلنترنتمھارات التعامل اإل يجابي

   .شخصية الشباب المتعاملين مع شبكة اإلنترنت

 ً   :فروض الدراسة: ثانيا
ا سبقفى ضوء  ى الدراسة  ،م وفى ضوء صياغة مشكلة البحث تتبن
   : الفروص التالية

د –١ ة  توج ة  ةارتباطيعالق وء  إحصائيةذات دالل مات الشخصية و س ين س ب
   .استخدام اإلنترنت

ة  توجد -٢ روق ذات دالل اين استخدام اإلنترنت بت إساءةفى  إحصائيةف عدد ب
  .طالب الجامعة المواقع التى يستخدمھا

تباين بفى سمات شخصية طالب الجامعة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد – ٣
  .عدد المواقع التى يستخدمونھا

ائيا   – ٤ أثير دال إحص د ت املييوج لوب لع تخدااإل أس دد  ،مس ط ع ومتوس
اعات  تخدامس ومي االس ى تأثيرھ الي تخدام مف اءة اس ى إس ترك عل ا المش
  .اإلنترنت
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د – ٥ أثير دال  يوج ائيات ا إحص وع  مليلع ور"الن اث ذك و ، "وإن
ي"التخصص ى سوء استخدام  امتأثيرھفى  ،"ونظري-عمل المشترك عل
  .اإلنترنت

ة   -٦ دى طالب الجامع مات الشخصية ل ئ بعض س ا"تنب وء ب" دون غيرھ س
   .استخدام اإلنترنت

رانھم من  ،استخدام اإلنترنت يلدى مسيئ العوامل الدينامية يختلف – ٧ عن أق
  .اإلنترنت من طالب الجامعة اماستخد يغير مسيئ

ويحاول الفصل التالي من خالل المنھج واألدوات واألساليب اإلحصائية 
  . التحقق من صحة الفروض السابقة
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  الدراسة إجراءات
   :مقدمة

ت تخدام اإلنترن وء اس ة س ة بدراس د اھتمت الباحث بعض  ،لق ه ب وعالقت
ين  ،الب الجامعةسمات الشخصية لدى عينة من ط روق ب ك للكشف في الف وذل

من الجنسين ومن  ،استخدام اإلنترنت في سمات الشخصية يئيوغير مس يئيمس
ين مستخدمي اإلنترنت  روق ب التخصصات العملية والنظرية، والكشف عن الف
بكة  الل ش ن خ ا م دخول عليھ تم ال ي ي ع الت وعات والمواق ة الموض ي نوعي ف

وق بين مستخدمي شبكة اإلنترنت في عدد ساعات والكشف عن الفر ،اإلنترنت
ت بكة اإلنترن ومي لش تخدام الي أة  ،االس ية المنب مات الشخص ى س والوصول إل

ت تخدام اإلنترن وء اس يكومترية  ،بس تخدام األدوات الس ق اس ن طري ك ع وذل
ذلك بة ل ز  ،المناس دينامي الممي اء ال ية والبن ات الشخص ن مكون ف ع م الكش ث

تخدام اإل يئيلمس تاس ة  ،نترن تخدام األدوات اإلكلينيكي ق اس ن طري ك ع وذل
  . المناسبة للدراسة

تخدمة  ارات المس ي االختب وافر ف اة أن يت ن مراع د م ان الب ك ك وذل
ن ال ة م روط العلمي اتثالش وح التعليم دق ووض ات والص ول  ،ب بة ط ومناس

وع زمن الموض ار لل ي  ،االختب تخدمة ف ارات المس وح العب ھولة ووض وس
ً و ،االختبار ً سھولة اإل أيضا لھدف  جراء والتصحيح ومناسبة االختبارات عموما
  . البحث

  :وسوف تتناول الباحثة في ھذا الفصل إجراءات الدراسة وتتضمن اآلتي

  المنھج
اطي  في االرتب نھج الوص الي الم ث الح ي البح ة ف تخدمت الباحث اس

نھج اإلكلينيكي، المقارن ه وكذلك الم نھج الوصفي بأن أشكال  أحد: ويعرف الم
وتصويرھا  ،أو مشكلة محددة ،التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاھرة

ً يكم كلة ا اھرة أو المش ن الظ ة ع ات مقنن ات ومعلوم ع بيان ق جم ن طري  ،ع
ة ة الدقيق اعھا للدراس ا وإخض نيفھا وتحليلھ  & Fraenkle .وتص

Wallen,1993: 324) (  

نھجو رتبط الم في ي وعات ةسبدرا الوص ةالمتع الموض  االتجبالم لق

انية رو ،اإلنس ر يعتب لوب األكث ً  األس يوعا ور ش ين جمھ ي ب احثين ف ت  الب الوق
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اليب استخدام صعوبة نتيجة ،الحاضر ا خاصة ،في البحث األخرى األس ق م  يتعل

ه لوبا من ي باألس ن(.التجريب د الحس ان محم يني،إحس : ١٩٨٢،عبدالمنعم الحس
٦٧(.   

ائن،  و ك ا ھ وم البحث الوصفي بوصف م د يق تم بتحدي يره، ويھ وتفس
ً  ،الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع تم أيضا د الممارسات  كما يھ بتحدي

ائدة ائعة أو الس راد  ،الش د األف ات عن دات واالتجاھ ى المعتق رف عل والتع
  . والجماعات وطرائقھا في النمو والتطور

ا يمض ا، وإنم ي وال يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتبويبھ
دراً  ،بعد من ذلكأإلى ما ھو  ه يتضمن ق ات و ألن ذه البيان دراك إمن التفسير لھ

اأالعالقات فيما بينھا واستخدامھا فيما يتناسب مع مشكلة البحث و ذلك  ،بعادھ ل
اليب  وكثيراً  ،ما يقترن الوصف بالمقارنة كثيراً  ما يصطنع البحث الوصفي أس

ير نيف والتفس اس والتص د.(القي ابر عب دالحم ج ابر ، ي ري أج د خي حم
  ).١٣٥ -١٩٨٩:١٣٤،كاظم

  :أھداف األسلوب الوصفي في البحث

ة ومف - ١ ات حقيقي ع صجمع بيان دى مجتم لة لظاھرة ومشكلة موجودة فعال ل
  . معين

  . ھاحتحديد المشكالت الموجودة وتوضي - ٢

ات  - ٣ اد العالق ا، وإيج إجراء مقارنات لبعض الظواھر أو المشكالت وتقويمھ
  . و المشكالتبين تلك الظواھر أ

م  - ٤ ن أدائھ تفادة م ا واالس اھرة م كلة أو ظ ي مش راد ف ه األف ا يفعل د م تحدي
رارات المناسبـوخبراتھم في وضع تصور وخطط مستقبلي اذ الق ة ـة واتخ

  ) ٣٢٥: ٢٠٠٠ ،سامي محمد ملحم (مستقباللمواقف متشابھة 

ل  واھر وتحلي ين الظ ة ب ة المتبادل درس العالق في ي المنھج الوص ف
واھر قوال ،الظ ات  تعم ة االرتباط ا لمعرف ةبھ واھر  الداخلي ذه الظ ي ھ ف

ين الظواھر األخرى ا وب ة بينھ ى إجراء ، واالرتباطات الخارجي د عل ا يعتم كم
ً نالمقارنات بين الظواھر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب حدثا معي   . ا

ري الوصفيكما يھتم المنھج  ين متغي ات ب ن المقارن بالكشف عن العالق
رأو  رات أكث ذه المتغي ين ھ اط ب دى االرتب ة م ورة  ،لمعرف ا بص ر عنھ والتعبي
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ارن الوصفيولذلك يسمي بالمنھج  ،رقمية ين .(االرتباطي المق ان دال  ١٩٧٩ ،ف
:٢٥١ (   

ة  د الباحث ةوتعتم ة الحالي ي الدراس نھج ف ذا الم ى ھ نھج  عل ذلك الم وك
ي، ت وعالق اإلكلينيك تخدام اإلنترن وء اس ة س ي دراس هوھ مات  ت بعض س ب

  ).إكلينيكية - دراسة سيكومترية(ة ـالشخصية لدى عينة من طالب الجامع

اليب  تخدمة واألس ألدوات المس ة ول ة الدراس ف لعين ي وص ا يل وفيم
  : اإلحصائية المناسبة الختبار صحة الفروض

  عينة الدراسة: أوالً 
  : عينة الدراسة السيكومترية -١

ة من " ٥٢٠"عينة مبدئية لقد تم اختيار طالب وطالبة من طالب الجامع
ين ) األولى والثانية والثالثة والرابعة(ة ـالفرق الدراسي ارھم ب راوح أعم ممن تت

ة  ٢١-١٨ ى شبكة ممن عام، واشترط في جميع أفراد العين دخلون عل وا ي يكون
ة ة  ،اإلنترنت سواء من المنزل أو مقاھي اإلنترنت أو معمل الكلي وتمثلت العين

ا ي طالب كلي ةف ام عملي ام  ،ت وأقس ل طالب األقس ة مث ام نظري ات وأقس وكلي
يم ا التعل م تكنولوجي ة، قس ة التالي ي  -العملي ون  –الحاسب اآلل يقى  –الفن الموس

ات  ة، وطالب وطالب ة التربي ي بكلي م الحاسب اآلل ة، وقس ة النوعي ة التربي بكلي
ةقسم اللغة :  األقسام النظرية بكلية التربية مثل ة، ق – اإلنجليزي ة العربي سم اللغ

نفس  م ال ات قسم عل ة، وطالب وطالب ة النوعي ة التربي طالب قسم األعالم بكلي
ىخسن )٥٢٠(وقد تم توزيع ،بكلية اآلداب طالب  ٥٢٠ ة من أدوات الدراسة عل

اييس التاليخسنة كل ــوطالب اس سوء استخدام  (       :ةـة تشتمل على المق مقي
ا ة، مقي داد الباحث ن إع ت م ة اإلنترن ل الشخصية الخمس تا إس عوام داد كوس ع

اكري اري ،١٩٩٢ وم د األنص در محم ب ب ات ، ١٩٩٧ وتعري تمارة بيان واس
دة  ادي م توى االقتص ى التخصص والمس تمل عل ة تش تخدامعام ت  اس اإلنترن

نة  بكة  –بالس ى الش د عل اعات التواج دد س لة  –ع ع المفض لوب  –والمواق وأس
   ).الدخول

اييستم طباعة  ً  المق ا تبعاد االستجابات  مع د اس في كراسة واحدة، وبع
ة ر المكمل ة ،غير المكملة أي الكراسات غي ا الطالب بجدي م يجب فيھ  ،والتي ل

ة ك العين د ذل بحت بع ق األدوات  )٤٠٠(أص ه تطبي د واج ة، ولق ب وطالب طال
اييس أو  ى المق بعض الصعوبات منھا رفض بعض المفحوصين االستجابة عل
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تكمالھا دم اس ل ذل ،ع تولع تخدام اإلنترن اءة اس ع إلس ت  ،ك يرج د أثبت وق
اإلنترنت، وبالتالي  استخدام ئيالدراسات أن سمة اإلنكار ھي إحدى سمات مسي

ة ة فقط )٤٠٠(أصبحت العين ار ،طالب وطالب م اختي ، كراسة فقط )٤٠٠(أي ت
 ً رة حرصا دء كبي ي الب ة ف ذا كانت العين ة  ولھ ة معقول ى عين ى الحصول عل عل

  . خدام اإلنترنتتتضمن مسيء است

يمن التفاصيل حول عينة الدراسة ال مزيداً  تعطيوالجداول التالية  م  ت ت
  . اختيارھا وفقا لمواصفات خاصة تخدم ھدف البحث

  : عينة الدراسة اإلكلينيكية -٢

التين  ا ح تم اختيار أربعة حاالت لدراستھا دراسة إكلينيكية متعمقة، منھ
التين من  ،)سوء استخدام اإلنترنت( قياس م علىمن ذوي الدرجات العليا  وح

اس  ى المقي دنيا عل درجات ال ي(ذوي ال ر مس ت ئيغي تخدام اإلنترن ك  ،)اس وذل
تخدام  وء اس ة وراء س عورية الدافع ة الالش ل الدينامي ى العوام وف عل للوق

ي يئيميز مسوالتي تُ  ،اإلنترنت ر مس رانھم من غي استخدام  ئياالستخدام عن أق
  . شبكة اإلنترنت

نما يلي مجموعة وفي  ،وعـوالن ،الجداول التي توضح عدد الطالب م
وع ل ن ة لك بة المئوي دد الط ،والنس ة دراسيـوع ل فرق ي ك بة ـالب ف ة والنس

يم األب  ،كل تخصص والنسبة المئوية ىة، وعدد الطالب فـالمئوي ومستوى تعل
ة بة المئوي رة والنس ل األس ة، دخ بة المئوي تخدام لش ،واألم والنس دة االس بكة م

  . اإلنترنت بالسنة والنسبة المئوية

  )١(جدول 

  النوع والنسبة المئوية
  ج

  النسبة المئوية  عدد الطالب  النوع

  % ٣٧.٨  ١٥١  ذكور

  % ٦٢.٣  ٢٤٩  إناث

  %١٠٠  ٤٠٠  المجموع
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  )٢(جدول 

  الطالب في كل فرقة والنسبة المئوية وإعدادالفرقة الدراسية 

  ة المئويةالنسب  عدد الطالب  الفرقة الدراسية

  %٨.٣  ٣٣  األولى

  % ٣٥  ١٤٠  الثانية

  %٣٤.٥  ١٣٨  الثالثة

  %٢٢.٣  ٨٩  الرابعة

  %١٠٠  ٤٠٠  المجموع

  )٣(جدول 

  عدد الطالب في كل تخصص والنسبة المئوية 

  النسبة المئوية   عدد الطالب  التخصص

  %٥٠  ٢٠٠  عملي

  %٥٠  ٢٠٠  نظري

  %١٠٠  ٤٠٠  المجموع

  

  ) ٤(جدول 

  والنسبة المئوية مستوى تعليم األب

  النسبة المئوية  عدد الطالب  مستوى تعليم األب

  %١٥.٨  ٦٣  أمي ويقرأ ويكتب

  %٣٧.٨  ١٥١  مؤھل متوسط

  %٤٦.٥  ١٨٦  مؤھل جامعي

  %١٠٠  ٤٠٠  المجموع
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  ) ٥(جدول 

  والنسبة المئوية األممستوى تعليم  

  النسبة المئوية  عدد الطالب   مستوى تعليم األم

  %٢٥.٥  ١٠٢  أمية وتقرأ وتكتب

  % ٤٤.٣  ١٧٧  مؤھل متوسط

  % ٣٠.٣  ١٢١  مؤھل جامعي

  %١٠٠  ٤٠٠  المجموع
  

  )٦(جدول 

  دخل األسرة والنسبة المئوية

  النسبة المئوية  عدد الطالب  دخل األسرة

  % ٣.٠  ١٢  محدودة الدخل

  % ٧٣.٨  ٢٩٥  متوسطة الدخل

  % ٢٣.٣  ٩٣  مرتفعة الدخل

  % ١٠٠  ٤٠٠  المجموع

  )٧(جدول 

  بالسنة " الستخدام لشبكة المعلومات واالتصاالت الدولية اإلنترنتمدة ا

  النسبة المئوية  عدد الطالب  مدة االستخدام بالسنة

  %٢٨.٨  ١١٥  سنة

  %٢٢.٣  ٨٩  سنتين

  % ٢١  ٨٤  ثالث سنوات

  % ١٢  ٤٨  أربع سنوات

  % ٩.٥  ٣٨  خمس سنوات

  % ٦.٥  ٢٦  ست سنوات

  % ١٠٠  ٤٠٠  المجموع
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 ً   دراسةأدوات ال: ثانيا
  :سوف نعرض فيما يلي أھم األدوات المستخدمة في ھذه الدراسة كما يلي

  :األدوات السيكومترية

  ):إعداد الباحثة (استمارة بيانات عامة  -١

 –عملي (لجمع البيانات عن السن والجنس والكلية والفرقة والتخصص 
رأ ويكتب  (، والمستوى التعليمي لألب )نظري  –سط مؤھل متو –أمي أو يق

مؤھل متوسط  –أمية أو تقرأ وتكتب (والمستوى التعليمي لألم  ،)مؤھل جامعي
دخل الشھري لأل)مؤھل جامعية  – دخل(سرة ، ال دخل-محدودة ال -متوسطة ال

دخل ة ال ت  ،)مرتفع بكة اإلنترن ى ش دخول عل ا ال م فيھ رة ت اريخ أول م دة (ت م
ساعتين  –ساعة (رنت عدد ساعات االستخدام اليومي لإلنت ،)االستخدام بالسنة

أكثر – اعات ف الث س بوعيا  ،)ث ت أس تخدام اإلنترن اعات اس دد س اعة (ع  –س
أكثر –ساعتين  ع )ثالث ساعات ف وع المواق ع المفضلة أي ن  –بحثي (، والمواق
ي  افي –جنسي  –ترفيھ ت )ثق بكة اإلنترن ى ش دخول عل لوب ال زل (، أس  –المن

   ).معمل الكلية –مقاھي اإلنترنت 

     : )الباحثةمن إعداد (س سوء استخدام اإلنترنتمقيا -٢

ة  ة العربي ة  –نظرا لعدم وجود مقياس في البيئ م الباحث  –في حدود عل
فقد تم بناء المقياس الحالي لسوء  ،المختلفة هبأبعاديقيس سوء استخدام اإلنترنت 

ة د بُ  .استخدام اإلنترنت ليحقق ھدف الدراسة الحالي ى أساس وق اس عل نى المقي
   :لتعريف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة الحالية لسوء استخدام اإلنترنتا

رد لشبكة  ،بأنه ھو عبارة عن سلوك نمطي سلبي يصاحب استخدام الف
ت ة اإلنترن ات واالتصاالت الدولي ة  ،المعلوم ى ممارس ة عل ى المداوم ه إل يدفع

ة رات طويل ت لفت بكة اإلنترن ع ش ل م ع ذات ج ،التعام ع مواق يھا م ة يقض اذبي
ة ة أو أكاديمي رورات مھني رد دون ض بة للف ة بالنس كل يُ  ،خاص ه بش ر ب ض

ة ه االجتماعي اءة ، وبعالقات ن إس ر ع رة للتعبي تخدمت مصطلحات كثي د اس ولق
  : استخدام شبكة المعلومات واالتصاالت الدولية اإلنترنت مثل

 اضطرابات إدمان على اإلنترنت   Internet Addiction Disorders   

 ماد النفسي على اإلنترنتاالعت                 Internet Dependent   

 االستخدام المرضي لإلنترنت          Pathological Internet Use   
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 إدمان اإلنترنت                           Internet Addiction         

 االستخدام القھري لإلنترنت      Compulsive Internet Disorder   

Young(1996), Kandell(1998),Orgaek(1999),Suler(1999), 
Greenfield & Rivert (1999) 

  : وقد مر تصميم المقياس بالخطوات التالية

جل أمن  ،تمت مراجعة اآلراء المختلفة حول مفھوم سوء استخدام اإلنترنت - ١
  .التوصل إلى التعريف اإلجرائي لمفھوم سوء استخدام اإلنترنت

ى  - ٢ ة عل وء اطلعت الباحث ال س ي مج ابقة ف راث النظري والدراسات الس الت
 .استخدام اإلنترنت

أو  ،على المقاييس األجنبية التي تناولت سوء استخدام اإلنترنت اإلطالعتم  - ٣
ري  تخدام القھ ت أو االس ان اإلنترن ت أو إدم ي لإلنترن تخدام المرض االس

  :واإلفراط في التعامل مع الشبكة من قبيل، ألإلنترنت

    .لالستخدام المفرط لإلنترنت مقياس يونج - أ

Excessive net– Related Addictive Behavior Inventory 

(Young, 1996)   

  : استخبار برنير للسلوك اإلدماني المرتبط باإلنترنت  - ب

(IRABI), Internet–Related Addictive Behavior Inventory 
1997, (Brenner, 1997)  

   .لإلنترنت مقياس االستخدام الباثولوجي -ج

The Pathological Internet Use Scale  

داد ن إع و م ت وھ تخدام المرضي لإلنترن اس االس مي أيضا مقي : ويس

ان  ا –مورھ وماخر –تين رم  &.Morhan–Martin.ش

schumacker. P1997) (   

ان اإلنترنت اليجر -د اس إدم ر، مقي  ,Egger& Rauterberg.وروتربي

1996)(   

   .ترنت لألطفال من وجھة نظر اآلباءمقياس إدمان اإلن -ھـ

Parent–Child Internet Addiction Test " PCIAT" (Young,1998)   
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ريك  -و راه الش ا ي ة كم زوج أو الزوج ت لل ان اإلنترن اس إدم مقي
ر  Test For Spouses/ Partners Of Internet Addiction.اآلخ

(Young, 1998)  

   ).على اإلنترنتالقمار  ألعاب( مقياس السلوك القھري -ن

   Are You A Compulsive On Line Gambler (Young, 1996)  

  .مقياس السلوك االستحوازي الستخدام اإلنترنت -ى

Are you an obsessive on line trader? (Young, 1998).               

ت -س ان اإلنترن اس إدم  ”Internet Addiction Test “IAT. مقي

(Young, 1996)                                                                    

                .اختيار التشخيص الذاتي إلدمان اإلنترنت لجرينفيلد - ش
(Greenfield, 2001)                                                                     

   (Gold Berg, 1997).اإلنترنت إدمان الضطراب المحك التشخيصي -ص

ان سلوك اإلنترنت -ع     تفتاء إدم ابيلر وتوماس( اس  & Kappeller).)ك

Thomas Suler, 1999)            

   (DAVIS, 2001) ).               دافيس(مقياس إدمان اإلنترنت  -ر

ان اإلنترنت -ز اس إدم دين (  Internet Addiction Scale .مقي ام ال حس

    )٢٠٠١،محمود عزب

ابقة وصياغته بالحذف  -٤ ارات الس اييس واالختب ئلة المق ارات وأس ة عب ترجم
   .واإلضافة والتعديل بما يتالءم والثقافة العربية

ا  - ة وتعريفاتھ اد الفرعي ومن خالل ما سبق استطاعت الباحثة تحديد األبع
 : عليھا المقياس، وإبعاد المقياس خمسة أشتملاإلجرائية التي 

  .تغراق القھري في اإلنترنتاالس :  د األولـالبع

  .االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت:  يـالبعد الثان

  .الھروب من الواقع:  ثـالبعد الثال

  ).الميل لزيادة الجرعة(التحمل :  عـالبعد الراب

  .أعراض االنسحاب:  البعد الخامس
 

  : الصورة المبدئية للمقياس - ٥
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اد الخمسة ب ذه األبع ارات ھ م صياغة عب د ت ذاتي، وق ر ال ة التقري طريق
ة ارات قصيرة وسھلة ومفھوم روال تحمل  ،حرصت الباحثة أن تكون العب  أكث

حة لقا ى وواض ن معن ا، وبرئم ة عھ ورة المبدئي ة الص ك عرضت الباحث د ذل
ين ى عدد من المحكم اتذة المتخصصين في  ،للمقياس عل م عشرة من األس وھ

نفس م ال ية وعل د الع ،الصحة النفس دف تحدي ارات الغامضةبھ ي  ،ب ك الت أو تل
ان  أكثرتحمل  ذلك بھدف االطمئن ارات، وك ذه العب ديل ھ تم تع ى ي من معنى حت

ا  ،على عدم وجود تداخل في أبعاد المقياس، وانتماء كل عبارة للبعد الخاص بھ
اس مكون  ،واستبعاد المتشابھة ان المقي دة، وك ارات جدي ين لعب واقتراح المحكم

  . عبارة)٦٣(من خمسة أبعاد تحتوي

 العبارات(حيث تم تحليل البنود  –المحكمين  آلراءم عمل تحليل تو:(   

  : تحليل كيفي -١

   .عبارة )١٣(تم تعديل صياغة -

   .% ٧٠التي تقل نسبتھا المئوية عناألربعة عبارات ال تم حذف -

   .عبارات ثالث تم إضافة -

  : تحليل كمي -٢

ارات ا - ن عب ارة م ل عب ة لك بة المئوي اب النس م حس است  )٦٣(لمقي
   .عبارة

ن  - ة ع بتھا المئوي ل نس ي تق ارات الت تبعاد العب م اس %  ٧٠ت
  .عبارات)٤(

  ز أبعاد المقياس كالتالييرمتتم :  

د الث، )أ(البعد األول ث، )ب(انيـالبع د الثال ع ،)ج(البع د الراب د ، )د(البع البع
  . عبارة) ٦٢(مل على تصبح يشأو، )ھـ(الخامس

  : ألبعاد المقياس الخمسة وفيما يلي التعريف اإلجرائي

   :االستغراق القھري في اإلنترنت ):أ(البعد األول

وعدم القدرة  ،الرغبة الشديدة والملحة في استخدام اإلنترنت: ويقصد به
ت ى اإلنترن يھا عل ي يقض رة الت ي الفت تحكم ف ى ال ى  ،عل يطرة عل دان الس وفق

رد في  ،اإلقبال على اإلنترنت همما يؤثر على سلوكيات الف واحي حيات  ،شتى ن



 

- ١٠١ - 
 

د  ذا البع اس ھ ارة)١٥(ويق ي  ،عب ة ف ام التالي ذ األرق ي تأخ ارات الت ي العب وھ
   :ترتيب عبارات المقياس

)٦٢-٦١-٥٩-٥٥-٥١-٤٦-٤١-٣٦-٣١-٢٦-٢١-١٦-١١-٦-١ (  

  :االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت ):ب(البعد الثاني

تاستخدام اإل(ويقصد به التلھف الملح لممارسة السلوك  دان  ،)نترن وفق
تخدام ى الكف عن االس درة عل تخدام وووج ،الق رة اس وال فت امرة ط ة غ د متع

ت د ،اإلنترن ذا البع اس ھ ارة )١٢(ويق ام  ،عب ذ األرق ي تأخ ارات الت ي العب وھ
اس -٤٧-٤٢-٣٧-٣٢-٢٧-٢٢-١٧-١٢-٧-٢( :التالية في ترتيب عبارات المقي

٥٦-٥٢  (  

  :الھروب في الواقع :)ج(البعد الثالث

ع افتراضي وي ى واق ي إل ع الفعل ن الواق خص م روب الش ه ھ د ب قص
اه د ،يتمن ي الجدي الم االفتراض ر الع داقات عب نع ص ث يص تقمص  ،حي وي

ا ي يختارھ ية الت ه ويُ  ،الشخص وم ذات ل مفھ ل مح الي يح وم ذات مث ئ مفھ نش
  . الواقعي الضعيف، مما يسبب له مشكالت في الواقع الفعلي

ارة  )١٣(ويقاس ھذا البعد ة عب ام التالي ارات التي تأخذ األرق وھي العب
اس ارات المقي ب عب ي ترتي -٥٣-٤٨-٤٣-٣٨-٣٣-٢٨-٢٣-١٨-١٣-٨-٣(: ف

٦٠-٥٧ (  

   ):الميل لزيادة الجرعة(التحمل  ):د(البعد الرابع

ت،  تخدام اإلنترن ي اس تمرار ف ى االس رد عل ة الف ادة طاق ه زي ويقصد ب
ادة جر ل اآلالم لزي ابرة وتحم ى المث درة عل ار والق ع اإلنك تخدام، م ة االس ع

  . للسلوكيات المنطوية على مشكالت من جراء االستخدام

د ذا البع اس ھ ارات )١٠(ويق ي الت ،عب ي ـوھ ة ف ام التالي ذ األرق ي تأخ
  )  ٤٩-٤٤-٣٩-٣٤-٢٩-٢٤-١٩-١٤-٩-٤( : اسـترتيب عبارات المقي

  

  : أعراض االنسحاب ):ـھ(البعد الخامس

رد  يقصد به مجموعة األعراض التي د توقف عتطرأ وتظھر على الف ن
ه  ،القلق والحزن والتفكير االستحواذي: استخدامه لإلنترنت من قبيل ا يحتوي فيم
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الم ح ام واألح ت واألوھ ة واإلنترن ات النمطي ت والحرك وى اإلنترن ل محت
  . أو اإلجبارية في األصابع ،الطوعية

ارات التي تأخذ األرق )١٢(ويقاس ھذا البعد ارة وھي العب ة عب ام التالي
اس ارات المقي ي ترتيب عب -٥٤-٥٠-٤٥-٤٠-٣٥-٣٠-٢٥-٢٠-١٥-١٠-٥(:ف

٥٨ (  

  : درجاتلتصحيح المقياس وتفسير ا -٦

ة دائل الثالث ار أحد الب اس باختي ادراً  (يجيب الفرد على المقي ً -ن ا  – أحيان
 ً ا ادراً  ،)دائم رد ن اب الف إذا أج ً  ف ا دة، أحيان ة واح ى درج ان،  يحصل عل درجت
 ً داً  ،ثة درجاتثال ودائما ارة جي رد كل عب رأ الف رة واحدة  حيث يق م يضع دائ ث

  : فقط حول الرقم في الخانة المناسبة له

ً  -٢            .نادراً  -١          ً  -٣              .أحيانا    .دائما

اه واحدن جميع عبارات المقياس تُ أمع االعتبار ب حيث  ،صحح في اتج
ية دال توج ارات عكس ًـ ووفق ،عب ابق ف ا اح التصحيح الس ة إلمفت ن أقصى درج

اس الكل ايمكن أن يحصل عليھ ا  ،ةـدرج )١٨٦(ي ھيـالفرد على المقي وھو م
هيً  ق علي ار(طل ى أ، و)سقف االختب رد عل ا الف ن أن يحصل عليھ ة يمك ل درج ق

اس(درجة) ٦٢(المقياس ھي  ر مسوتُ  ،)أرضية المقي رد غي ى أن الف  يءشير إل
عتبر ومن ثم تُ ، درجة )١٢٤(تبر الدرجة المتوسطة ھيعالستخدام اإلنترنت، وتُ 

ر من أ( الدرجة المرتفعة  ى درجة تُ  )١٢٤كب ت، سوء شير إل استخدام اإلنترن
ة  ة المنخفض ا الدرج ن أ( أم ل م ة ١٢٤ق تخدام ال تُ  )درج وء اس ى س ير إل ش

  . اإلنترنت

   :تقنين المقياس -٧

ات ف  ث الصدق والثب ن حي اس م اءة المقي ه كف ا يُ ويقصد ب ه أو يم قيس
  . وضع لقياسه

ى  اعتمدت الباحثة اس سوء استخدام اإلنترنت عل ات مقي في حساب ثب
امالت  ة مع ا" طريق ن وضع  "ألف ا" م يغة "  خكرونب د ولص ق واح د تطبي بع

اس،  ةواحد ود المقي للمقياس، وذلك لبيان مدى االتساق في االستجابات لجميع بن
ً درجة اتسا" ألفا" عطي معامل ولذلك يُ  ود، أيضا ين البن ا ب ات  ق م م حساب ثب ت

د  ق واح د تطبي فية بع ة النص ة التجزئ اس بطريق اد المقي داخلي ألبع اق ال االتس
  . لصيغة واحدة للمقياس
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  : االتساق الداخلي للمقياس: أوالً 

اس داخلي للمقي اق ال دى االتس ى م رف عل ل  ،للتع اب معام م حس ث
ردة ذي توالبُ  ،االرتباط بين درجة كل مف د ال ائج في ع ه، وتلخيص النت نتمي إلي

  ) ٨(جدول 

  )٨(جدول 

  االتساق الداخلي لمقياس سوء استخدام اإلنترنت

  م
معامل 
  االرتباط

  معامل االرتباط  م  مستوى الداللة
مستوى 
  الداللة

٠.٠١  ٠.٥٥ ٣٢  ٠.٠١  ٠.٣٨  ١  

٠.٠١  ٠.٥١ ٣٣  ٠.٠١  ٠.٣٦  ٢  

٠.٠١  ٠.٤٥ ٣٤  ٠.٠١  ٠.٤٩  ٣  

٠.٠١  ٠.٤٨ ٣٥  ٠.٠١  ٠.٥٥  ٤  

٠.٠١  ٠.٢٩ ٣٦  ٠.٠١  ٠.٥٢  ٥  

٠.٠١  ٠.٢٨ ٣٧  ٠.٠١  ٠.٥٤  ٦  

٠.٠١  ٠.٣٨ ٣٨  ٠.٠١  ٠.٣٨  ٧  

٠.٠١  ٠.٦٥ ٣٩  ٠.٠١  ٠.٣٨  ٨  

٠.٠١  ٠.٣٠ ٤٠  ٠.٠١  ٠.٢٩  ٩  

٠.٠١  ٠.٥٧ ٤١  ٠.٠١  ٠.٣٥ ١٠  

٠.٠١  ٠.٦٣ ٤٢  ٠.٠١  ٠.٥٥ ١١  

٠.٠١  ٠.٤٦ ٤٣  ٠.٠١  ٠.٤٤ ١٢  

٠.٠١  ٠.٦٥ ٤٤  ٠.٠١  ٠.٥٠ ١٣  

٠.٠١  ٠.٦٤ ٤٥  ٠.٠١  ٠.٣٠ ١٤  

٠.٠١  ٠.٦٠ ٤٦  ٠.٠١  ٠.٥٩ ١٥  

٠.٠١  ٠.٥٢ ٤٧  ٠.٠١  ٠.٢٢ ١٦  

٠.٠١  ٠.٥١ ٤٨  ٠.٠١  ٠.٦٩ ١٧  
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٠.٠١  ٠.٤٩ ٤٩  ٠.٠١  ٠.٥١ ١٨  

٠.٠١  ٠.٥٧ ٥٠  ٠.٠١  ٠.٦٣ ١٩  

٠.٠١  ٠.٦٠ ٥١  ٠.٠١  ٠٥٤ ٢٠  

٠.٠١  ٠.٦١ ٥٢  ٠.٠١  ٠.٥٥ ٢١  

٠.٠١  ٠.٥٤ ٥٣  ٠.٠١  ٠.٢٠ ٢٢  

٠.٠١  ٠.٥٨ ٥٤  ٠.٠١  ٠.٦٨ ٢٣  

٠.٠١  ٠.٧١ ٥٥  ٠.٠١  ٠.٧١ ٢٤  

٠.٠١  ٠.٤٨ ٥٦  ٠.٠١  ٠.١٩ ٢٥  

٠.٠١  ٠.٥٠ ٥٧  ٠.٠١  ٠.٦٠ ٢٦  

٠.٠١  ٠.٢٧ ٥٨  ٠.٠١  ٠.٥١ ٢٧  

٠.٠١  ٠.٦٧ ٥٩  ٠.٠١  ٠.٣٠ ٢٨  

٠.٠١  ٠.٧٢ ٦٠  ٠.٠١  ٠.٤٥ ٢٩  

٠.٠١  ٠.٥٢ ٦١  ٠.٠١  ٠.١٩ ٣٠  

٠.٠١  ٠.٤٦ ٦٢  ٠.٠١  ٠.٤٧ ٣١  

اس ت ود المقي ابق أن كل بن ً يتضح من الجدول الس د  رتبط إحصائيا عن
ة ا )٠.٠١(مستوى دالل ي تنتمي إليھ اد الت اس  ،باألبع ع المقي ى تمت دل عل ا ي مم

  . بدرجة جيدة من االتساق الداخلي

بعض ا ببعضھا ال اس وارتباطھ اد المقي ق من اتساق أبع م التحق ا ت  ،كم
ل بُ  ة ك ين درج اط ب امالت االرتب اب مع الل حس ن خ ة م ة الكلي د وبالدرج ع

  . )٩(وتلخيص النتائج في جدول ،ية للمقياسوالدرجة الكل
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  )٩(جدول 

  االتساق الداخلي لمقياس سوء استخدام اإلنترنت

  ادـــــــاألبع  م
االستغراق 
القھري في 
  اإلنترنت

االشتياق 
الشديد 

الستخدام 
  اإلنترنت

الھروب من 
  الواقع

  التحمل 

الميل (
لزيادة 
  )الجرعة

  أعراض

  االنسحاب

ري   ١ تغراق القھ االس
  في اإلنترنت

-          

ديد   ٢ تياق الش االش
  الستخدام اإلنترنت

٠.٤٧**  -        

      -  **٠.٥٣  **٠.٦١  الھروب من الواقع  ٣

ل   ٤ ل (التحم المي
  )لزيادة الجرعة

٠.٦٥  **٠.٤٤  **٠.٧٨**  -    

  -  **٠.٦٦  **٠.٥٩  **٠.٥٧  **٠.٦٩  أعراض االنسحاب  ٥

  **٠.٨٦  **٠.٨٣  **٠.٨٢  **٠.٧٣  **٠.٨٤  الدرجة الكلية

بعض اس ببعضھا ال اد المقي اط أبع وبالدرجة  ،يتضح من الجدول ارتب
ة توى دالل د مس اس عن ة للمقي اط  )٠.٠١(الكلي امالت االرتب ت مع وتراوح

  . وھي قيم مرتفعة تدل على اتساق المقياس وتماسكه )٠.٨٦، ٠.٤٤(بين

  :صدق المقياس: ثانيا

  : صدق المحكمين - ١

تعبارة تتناول مظاھر م )٦٣(تم صياغة  ،تعددة لسوء استخدام اإلنترن
نفس والصحة النفسية في تو م ال اتذة عل ين من أس م عرضھا على عشرة محكم

ة  ات التربي ارات الغامضة ،واآلدابكلي د العب ل  ،بھدف تحدي ي تحم ك الت أو تل
ارات أكثر ذه العب ديل ھ تم تع ى  ،من معنى، حتى ي ان عل ذلك بھدف االطمئن وك

اد الم ي أبع داخل ف ود ت دم وج اسع ا،  ،قي د الخاص بھ ارة للبع ل عب اء ك وانتم
  . واستبعاد المتشابھة واقتراح المحكمين لعبارات جديدة

  العبارات " البنود " حيث تم تحليل  –تم عمل تحليل آلراء المحكمين:" 

  :تحليل كيفي -  أ

  عبارة  ١٣تم تعديل صياغة  -

حيث أن نسبة %  ٧٠عبارات التي تقل نسبتھا المئوية عن  ٤تم حذف  -
  على األقل %  ٧٠التفاق المقبولة ھي ا
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 عبارات  ٣تم إضافة  -

  : تحليل كمي -ب

   .عبارة )٦٣(تم حساب النسبة المئوية لكل عبارة من عبارات المقياس -

   .عبارات )٤(%  ٧٠تم استبعاد العبارات التي تقل نسبتھا المئوية عن -

  :تم رمز أبعاد المقياس كالتالي -

د األول( د الث، )أ(البع ث، )ب(انيـالبع د الثال ع ،)ج(البع د الراب ، )د(البع
  . عبارة) ٦٢(مل على تصبح يشأو، )ھـ(البعد الخامس

  : الصدق الظاھري - ٢

ز  ث يتمي اھري حي دق الظ ن الص حة م ة واض اس بدرج ع المقي يتمت
  . بوضوح التعليمات وسھولة وقصر العبارات وخلوھا من اللبس والغموض

  : الصدق العاملي للمقياس - ٣

ن الصد ق م ى للتحق املي عل ل الع راء التحلي م إج اس ت املي للمقي ق الع
ى عامل واحد  أبعاد المقياس بطرقة المكونات األساسية وتشبعت كل األبعاد عل

  . مما يدل على ارتباطھا وتماسكھا وتمتعھا بدرجة جيدة من الصدق

  )١٠(جدول

  سوء استخدام اإلنترنتلمقياس بين الصدق العاملي يُ  

  شتراكياتاال  التشبعات  األبعاد  م

  ٠.٧٦  ٠.٨٧  االستغراق القھري في اإلنترنت  ١

  ٠.٥٠  ٠.٧١  االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت  ٢

  ٠.٦٧  ٠.٨٢  الھروب من الواقع  ٣

  ٠.٧٥  ٠.٨٧  )الميل لزيادة الجرعة (التحمل   ٤

  ٠.٧٣  ٠.٨٥  أعراض االنسحاب  ٥

    ٣.٤٠  الجذر الكامن

    % ٦٨.٣  نسبة التباين

  

 ً   :المقياس ثبات :ثالثا
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ي  اللتحقق من ثبات المقياس تم استخدام طريقت اخنكرو ألف ة  ،ب والتجزئ
ا يوضحھا  ات كم النصفية وتمتعت معظم أبعاد المقياس بدرجة مناسبة من الثب

  . )١١(جدول

  )١١(جدول 

  معامالت ثبات أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت والدرجة الكلية 

  لنصفيةكرونباخ والتجزئة ا بطريقتي الفا
  

  األبعاد  م
معامل 
 الفاكرونباخ

  التجزئة النصفية

بطريقة 
  جثمان

طريقة 
 -سبيرمان
  براون

  ٠.٦٤  ٠.٦٣  ٠.٧٠  .االستغراق القھري في اإلنترنت  ١

  ٠.٧٧  ٠.٧٧  ٠.٧٤  .االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت  ٢

  ٠.٥٥  ٠.٥٣  ٠.٥٠  .الھروب من الواقع  ٣

  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٠.٧٦  .)ة الميل لزيادة الجرع(التحمل   ٤

  ٠.٦٧  ٠.٦٧  ٠.٧٨   .أعراض االنسحاب  ٥

  ٠.٨٦  ٠.٨٥  ٠.٩١  الدرجة الكلية
  

  : رى للشخصيةبمقياس العوامل الخمسة الك -٣

The ( Neo –FFI-S ) Personality Inventory   

 ١٩٩٧Costaوتعريب بدر محمد األنصاري كوستا،ماكري:ھذه القائمة إعداد -

& Mccrae,(1992))(   

د قائت تا، ماك" مةـع رى للشخصية" ريـكوس ة الكب ل الخمس  )للعوام

Neo–FFIS )  رى اس العوامل األساسية الكب أول أداة موضوعية تھدف إلى قي
ودـبواسطة مجم،للشخصية داً  ٦٠(وعة من البن م استخراجھ ،)بن ق ـت ا عن طري

  .ء بنود مشتقة من عديد من استخبارات الشخصيةاالتحليل العاملي لوع

Costa & Mccrae, 1989)(   

ارات  ،وتعتمد ھذه القائمة على منھج االستخبارات ى عب د عل التي تعتم
رى  ،في قياسھا للشخصية يس العوامل الخمسة الكب أما القوائم األخرى التي تق

  . للشخصية تعتمد على منھج المفردات اللغوية المشتقة من معاجم اللغة
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  : الكبرى للشخصيةالتطور التاريخي لقائمة العوامل الخمسة 

داً  ١٨٠(وكانت تتكون من ١٩٨٩ظھرت الصيغة األولى للقائمة    ،)بن
 ُ م أ ودث دد البن زال ع ة اخت ديالت بغي ا بعض التع ت عليھ  & Costa).دخل

Mccrae, 1989)    

ام  ة في ع ة للقائم ى أن صدرت الصيغة الثاني ون ـوالت ١٩٩٢إل ي تتك
تقة من عدد من واستخرجت بواسطة التحليل الع ،)بنداً  ٦٠(من ود مش املي لبن

ية تخبارات الشخص تم ،اس ي لوتش ة ھ اييس فرعي ة مق ى خمس ابية : عل العص
مير ة الض ة ويقظ تح والطيب اط والتف ل مق ،واالنبس م ك اس يويض

ديل من خمسة ،عبارة)١٢(فرعي ار ب ا باختي  & Costa .يجاب عن كل منھ

Mccrae, (1992 b))(    

ن ك ل م د حسب ك اس فق ات المقي ا ثب اكري أم تا وم ات ، ١٩٩٢وس ثب
ق ادة التطبي ة إع اس بطريق تقرار ،المقي ات االس ا لثب ات ألف ل ثب ت  ،ومعام فكان

ر د كبي ى ح ة إل ة ومقبول ائج مطمئن ة  ،النت تقرار بطريق ات االس ث وصل ثب حي
ا  ة قوامھ ى عين ق عل ادة التطبي اس العصابية ٠.٧٩=٢٠٨إع  ٠.٧٩= ر ،لمقي

اط، ر اس االنبس اس ا ٠.٨٠= لمقي تحلمقي ة، ر ٠.٧٥=ر ،لتف اس الطبي = لمقي
ى  ٠.٨٣ لمقياس يقظة الضمير على حين وصل معامل ألفا لثبات االستقرار عل

لمقياس  ٠.٨٧= لمقياس االنبساط، ر ٠.٨٩= لمقياس العصابية،  ر ٠.٩٠= ر
تح، ر ة، ر ٠.٨٦= التف اس الطيب ع  ٠.٩٠= لمقي اس يقظة الضمير، وجمي لمقي

  . ت مرتفع للقائمةھذه المعامالت تشير إلى ثبا

اس ة صدق  ،أما بالنسبة لصدق المقي اييس الفرعي ذه المق د حسب لھ فق
ددة ات متع ى عين املي عل ة  ،ع ل راقي ة عوام تخالص خمس ن اس ف ع كش

ع  ،للشخصية ي م اقي واالختالف اييس الصدق االتف ذه المق ا لھ ا حسب أيض كم
   :مقاييس أخرى مثل

(PRF, SDS, CPI, ISI, GZTS, POMS, STPI, BDHI, SP, BDI, 
STAI, MM PI,16 PF) (Costa & Mccrae, (1992))              

ات  طات وانحراف ة متوس يغتھا اإلنجليزي ي ص ة ف ذه القائم اح لھ وتت
ا: معيارية لعينات مختلفة من الراشدين من الجنسين ى قوامھ من  )٤٠٥(األول

ا ة قوامھ ين والثاني ن الجنسي )٣٢٩(الجنس ا ،نـم ة قوامھ ن  )١٥٣٩(والثالث م
ين ا ،الجنس ة قوامھ ر )٥٠٠(والرابع ا ،ذك ة قوامھ ى )٥٠٠(والخامس  ،أنث

  . من الجنسين )١٤٣(والسادسة قوامھا
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أثير كل من العمر والجنس والمستوى  ل التعليمات ت وقد ورد في دلي
ا  ،عصابية من الرجال أكثرالنساء جد أن فوُ  ،التعليمي في درجات المقاييس كم

د جد أن العصابية واالوُ  ر، في حين تزي دم العم اقص مع تق نبساطية والتفتح تتن
ر دم العم ة  ،الطيبة ويقظة الضمير مع تق ى وجود عالق ان عل رھن الباحث د ب وق
  . طردية بين المستوى التعليمي والتفتح

دة للشخصية ل جدي ديم عوام ة ھي تق ذه القائم زات ھ ن ممي وھي  ،وم
مير ة الض ة ويقظ تح والطيب الً  ،التف يوع ا فض ن ش ات ع ي الوالي تخدامھا ف س

ا  ،المتحدة احثون فيھ دان التي يفضل الب ا من البل وفي بريطانيا وألمانيا وغيرھ
  . عريضة قياس األبعاد األساسية للشخصية باستخبارات تطرق أبعاداً 

  : إعداد الصيغة العربية للقائمة -

قام الباحث بدر محمد األنصاري بإعداد الصيغة العربية متخذا الخطوات  
  :اليةالت

  :ترجمة البنود: أوال

ة الفصحى   ى العربي ة إل ة من اإلنجليزي قام الباحث بترجمة بنود القائم
ھلة م خُ  ،الس طة ث ة بواس ن المراجع دة م دورات عدي ة ل عت الترجم ض

ة ممن يُ  ة اإلنجليزي نفس وفي اللغ م ال ة المتخصصين في عل ة العربي ون اللغ تقن
 ً ا م وُ ، أيض يطة ث ات مختصرة وبس ً ضعت تعليم ا ة تبع دائل لإلجاب للصورة  وب

  . األصلية للقائمة

ديل  أي تع ث ب م الباح م يق ً " ول ذفا افة  ح ود " أو إض دد البن بة لع بالنس
   ).بنداً  ٦٠(على عددھا فأبقىومضمونھا، 

   :الثبات: ثانيا

امالت  ة مع ى طريق ة عل ات القائم ا" اعتمد الباحث في حساب ثب  " ألف
اخ "من وضع د تطبيق واح"  كرونب ان بع ك لبي ة، وذل د ولصيغة واحدة للقائم

  .مدى االتساق في االستجابات لجميع  بنود القائمة

ذلك ة .. ول ا درج ل ألف ود " يعطي معام ين البن ا ب م " اتساق م ا ت  –كم
 ً اييس المتفرع – أيضا داخلي للمق ة ـحساب ثبات االتساق ال ة بطريق ة من القائم

ة القسمة النصفية بعد تطبيق واحد لصيغة واحدة وع  ،للقائم ذا الن دنا ھ بحيث يم
وذلك على ثالث ، من الثبات بمقياس التساق عينات محتوى االختبار أو القائمة

،  ٠.٧٠عد معامل الثبات الذي يساوي أو يزيد عنوبوجه عام يُ  ،عينات مستقلة
دأ ( .في مقاييس الشخصية مقبوالً % ٧٠أي  د عب د محم  – ٥٠ ):١٩٩٦(،الخالق حم

٥١(   
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وتشير النتائج إلى اتساق داخلي مقبول لمقياس العصابية ومقياس يقظة 
ى المحك السابق حيث أن  الضمير لدى ادا عل ك اعتم المجموعات الثالث، وذل

د عن  )٠.٧٠(معامالت الثبات بطريقة معامل ألفا وطريقة القسمة النصفية تزي
نخفض عن ات ت امالت الثب د أن مع ين نج ي ح ل )٠.٧٠(ف ي معام ا  بطريقت ألف

االنبساط والتفتح  :والقسمة النصفية لدى المجموعات الثالث في المقاييس التالية
ة  ا المفحوص وطبيع ن بينھ رة م ل كثي داخل عوام ى ت ير إل ذا يش ة  وھ والطيب

  . أي أن الثبات بطريقة ألفا والتجزئة النصفية .الخ …ؤھا وتداخلھا انق :البنود

  : الصدق: ثالثا

نه أالحية المقياس وصحته في قياس ما يعلن يشير الصدق إلى مدى ص
ود : ةـن بالطرق التاليـاب صدق التكويـم حسـفقد ت ،يقيسه ل البن اط ( تحلي االرتب

املي  ل الع ي، التحلي اس الفرع ى المقي ة عل ة الكلي د والدرج ين البن دق (ب الص
املي اييس أخرى  ،)الع ع مق ي ( واالرتباطات م اربي واالختالف  ،)الصدق التق
   ) ٢٨٣ :)١٩٩٧( ،بدر األنصاري( .النتائج مطمئنة ومقبولة إلى حد كبير فكانت

رى  - ة الكب ل الخمس اس العوام ات بمقي دق وثب ل ص ة بعم ت الباحث قام
اكري  :للشخصية إعداد د األنصاري  ،١٩٩٢كوستا وم در محم وتعريب ب

وات ، ١٩٩٧ ة الخط ذت الباحث الي واتخ ا الح ي بحثن تخدامه ف ك الس وذل
   :التالية

  : صدق المقياس -١

اس باستخدام صدق المحك   Criterionتحققت الباحثة من صدق المقي

Validity،  اس تخدام مقي م اس د ت ية نيوق ارد للشخص ارد (وك بوجھ
ون أ راھن )٢٠٠٠ندرس نا ال دق لمقياس ك ص ي  ،كمح ا يل ذوفيم  ةنب

  :عن مقياس نيوكارد للشخصية ةمختصر

ار داده بوجھ ام بإع ية ق ارد للشخص اس نيوك ون دمقي    أندرس
Andrson,B.رحمن د ال يد عب د الس ن محم ل م ة ك ى العربي ه إل ، ونقل
 ةويندرج ھذا المقياس تحت قائمه المداخل الْبعدي ، ٢٠٠٠عاطف زعتر 

 فى قياس الشخصية التي يتم فيھا وصف الشخصية من خالل سمات بدالً 
ى )  (NEOCARDسمن األنماط واسم المقيا مشتق من الحروف األول

د إلى بُ ) E(وحرف ، بيةاعد العصإلى بُ ) N(حيث يشير حرف ، هألبعاد ع
ى بُ ) O(حرف،االنبساطية ل المخاطرةإل د المي ى بُ  ) C(وحرف، ع د إل ع
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ى الصراحة والوضوح) (Aوحرف ، مناھضة المجتمع ) (Rوحرف، إل
  . إلى الضبط الداخلي) (Dوحرف ، رينخإلى االھتمام واالنشغال باآل

اس يت د أن المقي ذا نج يةوھك ل للشخص بعة عوام ن س ون م ع ، ك ويتمت
ا و ك د ةبدرج رمقياس ني داخلي ةجي ، من الصدق الظاھري واالتساق ال

امل رات الصدق الع ا أوضحت مؤش اد بُ  يكم دوير ألبع د الت ع اع ه يتمت ن
  . يمن الصدق العامل ةعالي ةبدرج

ات بطريق امالت الثب اأ ةوبالنسبة لثبات المقياس تراوحت مع اح نكرو لف ب
ه بطريق  ،)٠.٧٩، ٠.٦٣ (بين  ة ثبات ة  ةفى حين تراوحت معامل التجزئ

ين  فية ب د) ٠.٧٥,٠.٦١(النص يم جي ا ق اس  ةوكلھ ع المقي ى تمت دل عل ت
  .مناسبة من الثبات  ةبدرج

ا و ك اس ني ة مقي تخدمت الباحث د اس ن صدق  دروق ق م ية للتحق للشخص
ية رى للشخص ة الكب ل الخمس اس العوام اكري ، مقي تا وم داد كوس إع

ة ) ١٩٩٢( ل الخمس اس العوام ة كصدق محك لمقي تخدمته الباحث د اس فق
  .للشخصية المستخدم فى الدراسة الحالية ىالكبر

دول ي ج ا يل ل ) ١٢(وفيم اس العوام اد مقي ك ألبع دق المح ح ص يوض
 (NEO- FFI-S)الخمسة الكبري للشخصية 
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  مقياس
 نيو كارد 

  )١٢( جدول

  (NEO- FFI-S)يبين صدق المحك لمقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية 

  
  

  مقياس
(NEO-
FFI-S) 

الميل   االنبساطية  العصابية
  للمخاطرة

  مناهضة
  المجتمع

  الصراحة
  أو الوضوح

االهتمام 
واالنشغال 
  باإلخراج

  الضبط
  الداخلي

  العصابية
٠.٠٠١- ٠.١٣٤- ٠.١٤٩- *٠.١٦٥- **٠.٦٤٦ -

٠.١١٦- **٠.٢٧٦ 

- االنبساطية
٠.٠٠٦ **٠.٢٨٨ **٠.٢٥٧  *٠.١٦٨  ٠.١٤٣ **٠.٥١١ *٠.١٧١  

 ٠.١٤٦-  ٠.١٠٤ ٠.٠٣٣- ٠.٠٠١ **٠.٢٧٦ ٠.٠٧٩ ٠.٠٥١  التفتح
الطيبة أو 
  التقبل

-
٠.٤١٢ ٠.١٢٨- **٠.٢٤٩  ٠.٠٦٨ ٠.٠٠٦-  ٠.٠٩٢ **٠.٣٣٩** 

يقظة 
  الضمير

-
٠.٢٤٣ **٠.٣٠٠ **٠.٢٦٣ **٠.٥٣٣ **٠.٢٧٧  ٠.١٥١ **٠.٢١١** 

  

راھن يقي نا ال ابق أن مقياس دول الس ن الج ا وضع  س بصدقـويتضح م م
   :يتضح من الجدول ما يلي. هلقياس

رتبط بُ  - ١ ً ي ا ية الخمس إيجابي ل الشخص اس عوام ي مقي ابية ف د العص د ببُ  ع ع
ارد  ة(العصابية في مقياس نيوك د مستوى دالل ً  ،)٠.٠١عن لبيا بكل من  وس

ً  ،)٠.٠٥عند مستوى(اطيةـبعد االنبس اآلخرين وسلبيا  باالھتمام واالنشغال ب
   ).٠.٠١عند مستوى(

ً ي - ٢ ا اس عوامل الشخصية الخمس إيجابي ي مقي اطية ف د االنبس د  رتبط بع ببع
ًـ وإيجابي ،)٠.٠١عند مستوى(اردـاالنبساطية في مقياس نيوك د بكل من بً  ا ع
وح راحة والوض اآلخرينوبُ ، الص غال ب ام واالنش د االھتم د (ع عن

ً  ،)٠.٠١مستوى ً  وإيجابيا  (        عد مناھضة المجتمع عند مستوىببُ  أيضا
٠.٠٥(،  ً    ).٠.٠٥عند مستوى(ببعد العصابية ويرتبط سلبيا

ً ط بُ يرتب - ٣ ا اس عوامل الشخصية الخمس إيجابي ل ببُ  عد التفتح في مقي د المي ع
   ).٠.٠١عند مستوى(للمخاطرة في مقياس نيوكارد 

اس عوامل الشخصية الخمس إيجابييرتبط بُ  - ٤ ل في مقي ة أو التقب ًـ عد الطبي  ا
ن بُ  ل م د الصراحة أو الوضبك د الضبط الداخلوبُ  ،وحـع اس ـع ي مقي ي ف
ً  ،)٠.٠١عند مستوى(نيوكارد    ).٠.٠١عند مستوى(ببعد العصابية وسلبيا

ً يرتبط بُ  - ٥ ا بكل  عد يقظة الضمير في مقياس عوامل الشخصية الخمس إيجابي
ن بُ  اطرةم ل للمخ د المي ع وبُ وبُ  ،ع ة المجتم د مناھض راحة أو ع د الص ع
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ام واالنشغاوح وبُ ـالوض د االھتم اآلخرينع داخلي في وبُ  ،ل ب د الضبط ال ع
د مستوى(اس نيوكاردـمقي ً  ،)٠.٠١عن لبيا د العصابيةببُ  وس د مستوى (ع عن

٠.٠١.(   

ود  دول وج ن الج ح م ا يتض ين  )١٨(كم اط ب ل ارتب ل  )٣٥(معام معام
ع اه المتوق ي االتج اط ف ا ي ،ارتب و م ى تمتـوھ ل ـدل عل اس عوام ع مقي

مع مراعاة عدم تطابق  كصدق المحة مناسبة من ـالشخصية الخمس بدرج
  . مسميات األبعاد في كال المقياسين

  : رى للشخصيةبثبات مقياس العوامل الخمس الك

ة النصفية  اخ والتجزئ ي الفاكرونب م استخدام طريقت اس ت ات المقي للتحقق من ثب
حھا  ا يوض ات كم ن الثب بة م ة مناس اس بدرج اد المقي م أبع ت معظ وتمتع

  . )١٣(جدول

  )١٣( دولج

  (NEO- FFI-S)معامالت ثبات أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

  بطريقتي الفاكرونباخ والتجزئة النصفية

  األبعاد  م
معامل 

  الفاكرونباخ

  التجزئة النصفية

  بطريقة جثمان
-طريقة سبيرمان

  براون

  ٠.٧٦  ٠.٧٦  ٠.٧٥  العصابية  ١

  ٠.٦٢  ٠.٦٢  ٠.٥٣  االنبساطية  ٢

  ٠.٥٣  ٠.٥٣  ٠.٥٥  التفتح  ٣

  ٠.٦٤  ٠.٦٤  ٠.٦٦  الطيبة أو التقبل  ٤

  ٠.٧٩  ٠.٧٩  ٠.٧٨  يقظة الضمير  ٥
  

  : ات التصحيحمتعلي

ة للشخصيـتشتم ل الخمس ة العوام ىـل قائم دائل ) ٦٠(ة عل د، وب بن
ات ة ھي الفئ ى اإلطالق )١( خمسة لإلجاب ر موافق عل ر موافق) ٢(، غي ، غي

د) ٣( ق) ٤(، محاي داً ) ٥(، مواف ق ج ة  ،مواف تخدام خمس حيح باس دأ التص ويب
دأ التصحيح في كل  ،مفاتيح تصحيح للقائمة ا ھو موضح في الجدول، ويب كم

ين راوح ب اس فرعي درجة تت -١( مقياس على حده بإعطاء كل بند في كل مقي
ود المقي، )٥ ع بن ي جمي ك ف اس  ،اسـوذل ل مقي ي ك ة ف ود المعكوس دا البن ماع
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اه العك ،فرعي ي االتج ي تصحح ف ثالً  ،) ١-٥(ي ـسوالت ام المفحوص  فم إذا ق
ول رة ح ع دائ ود بوض ذه البن ى ھ ة عل ا  ، ٥أو  ٤أو  ٣أو ٢أو  ١باإلجاب فإنھ

اه عكسي بحيث تصبح  ك  ٥،٤،٣،٢،١تصحح بالترتيب في اتج د ذل تم بع م ي ث
   .جمع الدرجة الكلية على المقياس الفرعي الواحد

  

  )١٤(جدول 

  لشخصيةمفتاح تصحيح قائمة العوامل الخمسة ل
  

  ) بنداً  ١٢(  N :العصابية

٥٦-٥١-٤١-٣٦-٢٦-٢١-١١-٦  

   ٤٦-٣١-١٦-١ :البنود المعكوسة

  ) بنداً  ١٢(  E :االنبساط

٥٢-٤٧-٣٧-٣٢-٢٢-١٧-٧-٢   

  ٥٧-٤٢-٢٧-١٢ :البنود المعكوسة

  ) بنداً  ١٢(  O :التفتح

٥٨-٥٣-٤٣-٢٨-١٣  

  ٤٨-٣٨-٣٣-٢٣-١٨-٨-٣ :البنود المعكوسة

  ) بنداً  ١٢ ( A :الطيبة

٤٩-٣٤-١٩-٤  

   ٥٩-٥٤-٤٤-٣٩-٢٩-٢٤-١٤-٩ :البنود المعكوسة

  ) بنداً  ١٢(  C :يقظة الضمير

٦٠-٥٠-٤٠-٣٥-٢٥-٢٠-١٠-٥  

   ٥٥-٤٥-٣٠-١٥ :البنود المعكوسة
 



 

- ١١٥ - 
 

 

  : األدوات اإلكلينيكية
  : استمارة المقابلة التشخيصية ودراسة الحالة -١

تمارة الت ذه االس ة ھ تخدمت الباحث دھااس د(ي أع طفى عب ن مص  حس
ة ) المعطي اريخ الحال ات ت ة  –لجمع معطي ة التشخيصية المقنن كأسلوب للمقابل

مع أفراد العينة وذلك لما تختص به ھذه الطريقة المنھجية من وضوح ودراسة 
د الخطوة  ة وھي تع تاريخ الحالة ھي الخطوة األساسية في الدراسات اإلكلينيكي

ى ا ز عل ي التركي ية ف ي الرئيس رة ف ل األس ارج وداخ ه خ ه وعالقات رد وبيئت لف
ة  ة تاريخي ورة تطوري ر–ماضي (ص تقبل  -حاض ي  ،)مس ة ھ ة الحال ودراس

ذي ُي اء ال ه الكليننظم ويُ الوع يم في ي يحصل يق ائج الت ات والنت ل المعلوم ي ك ك
رد ا الف اعي والفحوص  ،عليھ اريخ االجتم ة والمالحظة والت ق المقابل عن طري

ار ة واالختب يكولوجيةالطبي درجات ،ات الس ا  ،وال يرھا ومردھ ث تفس ن حي م
  . للمعلومات التي جمعھا عن تاريخ الحالة بصورة دقيقة

ة توصف أداة للبحث العلمي أل ة دراسة فردي ن اإلنسان ودراسة الحال
رنه أو ،من مثل ألي جماعة أو طبقة أكثرالفرد ھو  اء  أكث من مجرد نقطة التق

الً  ولذلك يتضمن ،متغيرات مجردة رد بوصفه ك ً  دراسة الف ا ً  ونمط ا د  ،كيفي ولق
 ً ا ة بوصفھا منھج ً  دعا العلماء إلى ضرورة دراسة الحال ا دة  علمي اة ع مع مراع

  : معايير ھي

 .النظر إلى الحالة بوصفھا ممثلة لمجتمع معين -

 .حوله من واالجتماعي األسرى التركيب ضوء في الحالة ودوافع حاجات فھم -

رة دور األ - وة –ألم ا –األب  (س ادر  ) األخ رد ومص ية الف وين شخص ي تك ف
 .السوية والالسوية ومحدداتھا

ة - ة للحال الك البيولوجي ائل والمس ة  ،توضيح الوس ا مع الضغوط البيئي وتفاعلھ
 .وظھورھا في صورة سلوك اجتماعي في صورة محددة

 .اعتبار حياة الراشد امتداد لخبرة حياة الطفولة واألخيرة محدد لألولى -

  . قف اإلنسانية عامل أساسي في المظھر السلوكي الراھن وتحدد تأثيرهالموا -

م الحصول  ودور اإلكلينيكي المتمرس ھو محاولة تنظيم الحقائق التي ت
ة اريخ الحال ن ت ا م ي  ،عليھ يكولوجية الت ائق الس ن الحق ة م لة مترابط ى سلس إل

ل  ا تتوص ر م يكومترية المقننيلإتفس ارات الس ى االختب ات عل  ،ةه المحك
ن تمدة م ة مس ة الحال د دراس ا عن ول عليھ م الحص ي ت ات الت  (  :والمعلوم
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ة الشخصية ائج السيكولوجية المحددة  ،المالحظات اإلكلينيكية خالل المقابل النت
ارات اييس واالختب ن المق الفرد ،م ة ب جالت الخاص ن الس ة م ات تاريخي  ،بيان
رة ائلي لألس اريخ الع ي ،الت در الرئيس ھا المص ة نفس ى  الحال ول عل للحص

  ) ٤٢-٤٠: ١٩٩٨باظة،آمال  (المعلومات 

د ة لحسن مصطفى عب والتي  ،المعطي وتتضمن استمارة دراسة الحال
ة ة في الدراسة الحالي ة واألسرة في  ،استخدمتھا الباحث ة للحال ة التاريخي الخلفي

ة ة وتاريخي ورة تطوري اعي ،ص يح الوضع االجتم ة  ،وتوض ة االنفعالي والحال
   :وتتكون االستمارة من ثمانية أجزاء ،والمستقبلية ،لةالحالية للحا

جيل - ١ ات التس اص  :بيان زء خ ه ج م بوفي وم واس اريخ الي ن ت ات ع بيان
ة و ،الفاحص ةااسم الحال ه االجتماعي يالده وحالت اريخ م ه  ،لجنس وت عنوان

ه م تليفون ه ،ورق تواه الدراسي ،ديانت ي األمر  ،مس د أو ول ات عن الوال بيان
م  ه ورق هوعنوان ة  ،تليفون ا وبداي كو منھ ي يش ية الت كالت األساس المش

ا ه ،ظھورھ ي ونتائج ر فحص طب اريخ آخ ن  ،ت ائي ع ات األخص انطباع
  . المريض وحالته المزاجية

و - ٢ اريخ النم ات ت ة :بيان يالد الحال اريخ م ات ت ل  ،بيان ت الحم ر األم وق عم
والدة ة ال اء عملي حية أثن ا الص تغرقته عمل ،وحالتھ ذي اس ت ال ة والوق ي

ى ،الوالدة يالد وخالل السنة األول د الم ة عن األمراض  ،طول ووزن الحال
دوثھا د ح ره عن ا وعم ي تعرض لھ ة الت ابات الجراحي الرضاعة  ،واإلص

د  تجابة لمول ل االس ة مث لوكيات االجتماعي نين الس ام والتس ا والفط ونظامھ
وم مشكال ادات الن ذات ع ه التخيالت عن ال دين ل ة الوال قاء ومعامل ت األش

ات  رة كنوب ة المبك اع الطفول ا إرج ره أثناءھ ا وعم ي تعرض لھ و الت النم
أخرة  ة المت ي الطفول اع ف وف وإرج تجھم والخ ة وال اد والريب ع والعن الطب
ات  دين بيان ى الوال اد عل ر واالعتم ة التعبي والمراھقة ھي السؤال عن حري

  . عن الجنس والبلوغ والمشكالت الجنسية التي ظھرت عنده

ن - ٣ ات ع ي بيان اريخ الطب األمراض  :الت ق ب ي تتعل ات الت ي البيان وھ
ً  ،واإلصابات التي تعرض لھا المريض ابقا راد أسرته س ً  أو أحد أف ا  ،وحالي

راد  ة وألف ة للحال ن الصحة البدني ئلة ع مل أس رتهأوتش ور  أةونش ،س وتط
ة سفناالضطرابات ال ،التاريخ المرضي السابق ،المرض الحالي ية وطريق

ھا  د  ،اثارھوآتشخيص ل وبع ة قب لوكية للحال ة والس ائص المزاجي الخص
ة ام للحال مي الع ر الجس رض، المظھ راض  ،الم ة واألع ادات الحركي الع

ة يمة ذات الدالل ول(الجس د ،خم اط زائ ة ال ،نش وظ تعرعش  ،)ب الملح
ة ة ظاھرة ،العادات الحركي ر عادي االضطرابات النفسية  ،أي عالمات غي
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ا ا وتطورھ رة وتاريخھ ل األس دين  ،داخ د الوال اة أح ة وف ي حال ذكر ُت (ف
   ).أسباب الوفاة 

اريخ األس - ٤ ن الت ات ع ن أعض :رىـبيان ات ع مل البيان رة ـوتش اء األس
رين  وة –األم  –األب  (المباش ارب  – األخ داد  –األق ام  –األج  –األعم

وال  ه ، )األخ ه ومھنت توى تعليم نھم ومس ل م الي لك ر الح من العم وتتض
ة االقتصادي ةوالخلفي نھم ،ة واالجتماعي زة لكل م ه  ،والسمات الممي وعالقت

رة اقي األس ة وبب ه وإزاء  ،بالحال ن األب واألم إزاء زوج ل م ات ك اتجاھ
وضع الحالة مقارنة بأخواته من  ،األبناء، عالقة الحالة بكل من األب واألم

يالدي ب الم ث الترتي ه ،حي نھم ب ل م ة ك ي  ،وعالق ة ف روف الفيزيقي الظ
األحداث التي حدثت ألحد  ،ل الضبط واإلشراف في المنزلوسائ ،المنزل

ا ،أفراد األسرة وتر في األسرة  ،أو األمراض التي تعرض لھ مصادر الت
الحالة  قلتعدرجة  ،الوسائل الترفيھية بالنسبة لألسرة ،والمشكالت األسرية

ا، ومن المسيطر  ،باألسرة ة فيھ ات الھرمي  (التنظيم داخل األسرة والعالق
   ).األم  –األب 

ة  :بيانات عن التاريخ الشخصي االجتماعي - ٥ وھي بيانات عن عالقات الحال
ه ب ل عالقات اآلخرين مث رته أب هس ه وبإقران ه ومعلمي دقائه وجيران  ،وبأص

اعي ادي واالجتم يط االقتص ى المح رف عل طة  ،التع ى األنش رف عل التع
ه ى عادات رف عل ة، التع ية واالجتماعي ية والرياض رف  ،السياس ى التع عل

  . والتعرف على أصدقائه ،الجماعات التي ينتمي إليھا

تاريخ دخول  :ويشتمل التاريخ التعليمي على بيانات عن :التاريخ التعليمي - ٦
دھا ر عن ة والعم تج ،المدرس رة المدراس ريض للخب ىسابة الم  ،ية األول
تقبلـالخطط والطموح ،والسنة الدراسية للحالة ة للمس ة والمھني  ،ات التعليمي

اء و ،ةـالمواظب ،ةـي ينتمي لھا داخل المدرسـاعات التالجم اون اآلب مدى تع
  .مع المدرسة

ي - ٧ اريخ المھن ة :الت غلھا الحال ي ش ال الت ن األعم ات ع مل بيان ي تش  ،وھ
رد ل الف ط دخ ل ،متوس ي العم ه ف ه برفاق بعض  هحب ،عالقات ه ل وكرھ

ال ل ،األعم ل العم اه داخ ذي تلق ي ال ه المھن ة  ،تدريب ل أدى الخدم ھ
  . الرضا عن المھنة ،الميول واإلنجازات المھنية ،العسكرية

ى وكيف اكتسبت  :التاريخ الجنسي والزواجي - ٨ ات عن مت وھي تشمل بيان
ال ن والدة األطف ى ع ه األول ى؟ فكرت ية األول ات الجنس ة المعلوم  ،الحال

ى وغ ذات الطابع الجنسي ،الخبرات الجنسية األول رات البل االستجابة  ،خب
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اط الجن يللنش رات ،س اطفي خب اط الع زواج ،االرتب روف ال ن .( ظ حس
 )١٧٦ – ١٤٦ ):٢٠٠٦(مصطفى 

م  ن رق ل م ات الجزء الخاص بك ذكر أن بيان دير بال و ج ا ھ  ،)٧(ومم
غير مناسبة لعينة البحث  التاريخ الجنسي والزواجي ،)٨(التاريخ المھني ورقم 

الي أل ون وأيالح ة ال يعمل ات الجامع ة وطالب ن طلب ة م ر ن العين ا غي ض
  .ن كانت ھناك أسئلة ترتبط بالتاريخ الجنسي للفردإو ،متزوجون

ع  ي تتناسب م ات الت ة البيان ة الحالي ي الدراس ة ف تخدمت الباحث د اس فق
ة ع ،موضوع الدراس ة وم االت طبيع ي الح تم الت تھا ي ن دراس ونھم م  طالب ك
 التفسير يف وتساعد تفيد التي استخدمت الباحثة البيانات أي ،وطالبات جامعيين

وتفسير لوحات اختبار تفھم الموضوع للحاالت الطرفية العليا والدنيا  اإلكلينيكي
  . في سوء استخدام اإلنترنت

  : لمواري) T.A.T(اختيار تفھم الموضوع  -٢

ات  داد T.A.Tاختبار تفھم الموضوع الت ري موراي  إع  H.Murrayھن
اعر الف ض مش ر بع يكولوجي الخبي ح للس يلة توض و وس ه ارد وانفعوھ الت

ومن  ،يحتمل في نفسه من ميول وحاجات ورغبات وصراعات اوم هحساسيأو
ة ة الخفي ول المكبوت فه للمي ار كش ة لالختب زات القيم ب  ،الممي ي ال يرغ الت

ً و المريض في االعتراف بھا أالمفحوص  دم  هال يمكن أو إراديا االعتراف بھا لع
  . شعوره بھا

ار دة االختب م ا :فائ ار تفھ ن اختب املة ع ة ش ي أي دراس د ف وع مفي لموض
لوكية  ،الشخصية ة  واألمراضوفي تفسير االضطرابات الس العصابية والذھاني

ا  ،والسيكوسوماتية ا يحتمل في نفس المفحوص من إكم ي تفسير م د ف ه مفي ن
  . الصراع المختلفة وألوان ،مشاعر وانفعاالت ودوافع ونزعات مكبوتة

  : النظري األساس

راء م الموضوعالمت اإلج ار تفھ ي اختب ع ف ن  ،ب ة م ديم مجموع و تق ھ
ُ أوحثه على  ،الصور الى المفحوص والقصص  ،ارتجالية ن يؤلف عنھا قصصا

 ،وضح متضمنات ذات داللة عن الشخصيةغالبا ما تُ  ،جمع بھذه الطريقةالتي تُ 
   :سائدين نسيكولوجييوتعتمد ھذه الحقيقة على اتجاھين 

ي :األول اس لتفس انيةر المواقف ھو ميل الن راتھم  اإلنس ا يتفق وخب الغامضة بم
  .لھم المستقبلة وأماورغباتھم الحاضرة  ،الماضية
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ى ان ي :الثاني ة شعورية او ال شعورية فترعھو نزعة المفحوصين ال وا بطريق
واطفھم  ن ع رون ع ية ويعب راتھم الشخص اربھم وخب رة تج ن خب م

ات حسن مصطفى  ( .وحاجاتھم وما يدور في نفوسھم من مشاعر ورغب
  )٢٠٠٦،المعطي عبد

ا ار لم ذا االختب ق ھ ي تطبي ة ف ة الباحث اءت رغب د ج ن  وق ه م ةل  أھمي
ن  ف ع لوك والكش ير الس ي تفس ة ف بابعلمي ة وراء  األس ل الكامن والعوام

ى  أساسية أداةيعتبر  T.A.Tن اختبار تفھم الموضوع ، أاالضطراب للتعرف عل
ات الشخصية ذشھر االختبأوھو من  ،دينامي ه ھ ع ب ا يتمت قاطية لم ا ارات االس

   :أھمھاخرى لعل االختبار من مميزات ال تتوافر في االختبارات االسقاطية األ

ر  األسريةاحتواءه على عدد من المواقف  - ١ ل الخاص  إدراكالتي تثي العمي
   .لھذه المواقف وكيفية استجابته لھا وخبرته بھا

ذ  - ٢ رة انه اختبار شائع ومنتشر من ا فت رة مم ى استخدامه في عدد  أدىكبي ال
ن المج ر م ات اكبي وافر المعطي يره لت ھل تفس ة ويس رق مختلف الت وبط

   .المعيارية

  . استخدامه في كثير من الدراسات ومدى فاعليته - ٣

ات يشكل " موراي. ھنري " وطبقا لمؤلف االختبار  ان الت دة  أداةف مفي
الضطرابات وتفسير اضطرابات السلوك وا .في الدراسة الشمولية للشخصية

ة ـن يكأوھو ما يوصي ب .انـوسوماتية والعصاب والذھـالسيك ون االختبار مقدم
ة سلسل ابالت العالجي ن المق رألة م ي المختص ل النفس ويس  .(و التحلي ل
  ) ٤٢٩ :١٩٨٠،ةكملي

م الموضوع ار تفھ ر اختب اتال(ويعتب  Thematic Apperception)ت

Test ة ارات االسقاطية الھام ة االختب د  ،للشخصية في مقدم وھو يھدف في ي
ائي يره األخص ه وتفس ى تطبيق درب عل ي الم دوافع  ،النفس ن ال ى الكشف ع ال

ة التي  ،الصراع لدى المفحوص وأنواعواالنفعاالت  وبخاصة النزعات المكفوف
ا ف عنھ ي الكش وص ف ب المفح ون أ ،ال يرغ ي ال يك ة الت ات المكبوت و النزع

 ً ً  واعيا   .بھا شعوريا

   :ارالھدف من االختب
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ا مموعيتكون االختبار من مجموعة من الصور تتراوح في درجة  و أھ
د  دة بع ى المفحوص واح ا وتعرض عل د بياناتھ رىتحدي ه  األخ ب من ن أويطل

  . يستجيب لكل صورة بذكر قصة

  : فيما يلي أھمھانوجز  األسسلى عدد من إ األسلوبويستند ھذا االختبار بھذا 

انزعة الفرد الى تفسير موقف  - ١ رات الماضي  نيإنس غامض في ضوء خب
   .ت الحاضراوحاج

رات  - ٢ ا خب ل فيھ توفر ھذه النزعة في االستجابة للصور بالقصص التي تتمث
ـوص والتي يعبر فيھا عن عواطفـللمفح ه سواء كانت شعورية ـ ه وحاجات

   .ةال شعوريو أ

ل ف إذا - ٣ ى التحلي درة عل ار للق فھا اختب ور بوص دمت الص ام إق ن اھتم
ذي أاالجتماعي يمكن  التأييداته الى المفحوص وحاج ى الحد ال تثار ال ن يس

ه  عر في احصبال يش ارات الف د استفس ذات ض ن ال دفاع ع ى ال ة ال  ،الحاج
ق أفيكشف بذلك عن نفسه دون  ه عن طري ا يصعب تحقيق ن يدري وھو م

  . السؤال المباشر

ة  - ٤ ورة لفظي ي ص تجابة ف يكولوجي أاالس اج س ل أي نت ا مث ة مثلھ و مكتوب
ون امي يك بب دين ا س وحه  ،لھ ة وض ي درج اوت ف ى يتف ون معن ا يك كم

ة خاصة ) الحتمية السيكولوجية (وذلك ھو مضمون  ،وغموضه وھي حال
ببية انون الس ن ق ه يجب أال إ ،م سأن ي نف ذكر ف ة  ن نت دأ الحتمي ت مب الوق

ددة  قطة أأي  Over Determinationالمتع ادة المس ن الم ل جزء م ن ك
   )٤٣٠: ١٩٨٠،لويس كامل مليكة ( .من معنى أكثريكون له 

ذا  ى ھ اسوعل ين  األس ا المفحوص تجيب بھ ي يس ون القصص الت تك
ا ھي  ار م قاطات إاللصور االختب اعر ودفاعات وحاجات وعواطف  إس ومش
  . والموضوعات في العالم الخارجي األشخاصودوافع المفحوصين تجاه 

  

  

  : مكونات االختبار

ى ورق بطاقة طبع ٣١يتكون االختبار من  ا صورة عل ت على كل منھ
   .ركت بيضاء خالية من الصوربطاقة واحدة تُ  ابيض مقوي ما عدأ

   :كل بطاقة رمزا ينتمي الى الفئات أعطيتوقد 
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ات التي يمكن استخدامھا مع الجنسين صغار  - أ ك في البطاق رقم فقط وذل
ار  ت (وكب نة ١٤تح وق س نة  ١٤وف ات ) س ذه البطاق دد ھ اوع  أرقامھ
    (19 ,16 ,15 , 14 , 11 ,10 ,5 ,4 ,2 ,1 ,0,20 ):كالتالي

   .سنة ١٤تحت  لألوالد Bبطاقة رقمية يتبعھا الحرف  - ب

   .سنة ١٤وفوق  سنة ١٤للبنات تحت  Gبطاقة رقمية يتبعھا الحرف  -ج

   .سنة ١٤للذكور فوق  Mبطاقة رقمية يتبعھا الحرف  -د 

  .سنة ١٤فوق  إلناثل Fبطاقة رقمية يتبعھا الحرف  -ھـ

   .والراشدين الذكور  لألوالد BM بطاقة رقمية يتبعھا الحرفان  -و 

   .الراشدات واإلناثللبنات  GFبطاقة رقمية يتبعھا الحرفان  - ت

ات  )٢٠(وطبقا لھذا التوزيع يمكن استخدام ة من الفئ ة مع كل فئ بطاق
   .حسب السن والجنس األربع

   :وأرقامھاور بطاقة مع الراشدين الذك) ١١(ومثال ذلك يمكن استخدام

(  8BM-7BM-6BM- 4-3BM- 2 – 1- 16- 10- 9BM-)   

   :تطبيق االختبار

ار حسب ظروف المفحوصين حيث تجلس  تتعدد طرق تطبيق االختب
احص أ ،و الفاحصأ األخصائيالمفحوص في مواجھة  أوالحالة  و أو يجلس الف

ه مالحظة المفحوص  األخصائي ن من ان يمك ي مك ة دون أف تمأو الحال كن ن ي
ى ال  األخصائيو أمن رؤية وجه الفاحص  األخير أثرحت ه من  يت دو علي ا يب بم

  . ة النتباھهتشتانفعاالت مُ 

ع  خاصوم ع يُ  األش ي المرتف توى التعليم و أ األخصائي ىلقذوي المس
احص ال ات تالف دأعليم ن بعي ه م ه ويراقب بعض  كعرض عليأسوف  ،و يترك

تذكر لي قصة توضح ما يحدث  نأوالمطلوب منك  األخرىالصور واحدة بعد 
شخصيات  وأفكارومشاعر  ،إليه أدىوما الذي  ،اللحظة هفي كل صورة في ھذ

ذكر قصة لكل أالمطلوب منك  ،وما سوف تكون عليه نھاية القصة ،القصة ن ت
  . قليال كما تحب أكثر أوكلمة  ٣٠٠صورة في متوسط يقرب من 

اح ١٦وفي تقديم البطاقة رقم  من  األخصائيو أص البيضاء يطلب الف
كون لھا قصة درامية مؤثرة مليئة ن يتخيل صورة فيھا ويُ أو المفحوص أالحالة 

ات  اقي البطاق ل ب ف مث اة والمواق ة ان تُ  واألفضل رىاألخبالحي عرض البطاق
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ل  ون قصص لك د ك وص ق ون المفح د ان يك ار بع ة االختب ي نھاي اء ف البيض
ى  ابقة وعل ات الس ائيالبطاق احصأ األخص وصأ و الف ذكر للمفح ذا أ ن ي ن ھ

يئا عن التوق ه ش ي تعليمات ل ويضيف ف ى التخي درة عل ار للق ي ياالختب ت الزمن
ألوف واإلجراء ،عن كل بطاقة خمس دقائق على سبيل المثال لإلجابة ً  الم ا  غالب

ً أن تذكر الحالة أھو  ا  األخصائيويقوم  و المفحوص القصة شفھيا بكتابتھا حرفي
  . قدر المستطاع

ن ال وم وم ار يق ق االختب ن تطبي اء م د االنتھ د بع ائيمفي و أ األخص
ه  ،القصص أصولالفاحص باالستفسار عن  ه وخبرت ع حيات وھل ھي من واق

تمدة من كتب أ ربهاأقو أ أصدقائهم من واقع أالخاصة  الم أوم ھي مس د  ،أف وق
را  ائييق ة ويُ أ األخص احص القص ر و الف داعي الح ى الت وص عل جع المفح ش
  . الموجودة بالقصة حداثواأللتواريخ والشخصيات ماكن والأل

  : طريقة تحليل وتفسير االختبار

دريب  ا لت ات طبق ار الت ل اختب ير وتحلي رق تفس وع ط دد وتتن تتع
ة التي ينتمي أ األخصائي او القائم بالتفسير والمدرسة العلمي ا  .إليھ ذلك طبق وك

ن تطب زمن اليللغرض م ة وال ة المعين ي الحال ار وف روف ق االختب اح والظ مت
  . المحيطة

  : طريقة موراي: والً أ

ريع  ص س رد فح ن مج ار م ير االختب ل وتفس رق تحلي راوح ط تت
ا  وم بھ ر للقصص يق ائيومختص ورة  األخص ل لص د التوص درب بقص الم

ل إمشكالته وصراعاته  ألھمو الحالة الى تصور أللمفحوص  إكلينيكية ى تحلي ل
دد المحكات  ٥ -٦قياس من دقيق لكل جملة في القصة وتقديرھا على م ا لع طبق

ل  إطاروفي  )في حبكة القصة األھمية ،التواتر ،االستمرارية ،الشدة(  من تحلي
ا Pressوالضغوط  Needsدقيق لحاجات البطل  ة التي يتعرض لھ د  ،البيئ وق

ديرات  أمامھامواري قائمة بھذه الحاجات والضغوط  أورد متوسط مجموع التق
ا  اسأسلكل منھا ومداه على   ٣٠٠عشرين قصة قد يبلغ متوسط كلمات كل منھ

  . واإلناث كلمة بالنسبة للراشدين من الذكور

  : كيلالطريقة ب: ثانيا

ات السوية اتتميز الطريقة بشموليتھا وسھولة استخد مھا مع مختلف الفئ
ةو ر اإلكلينيكي ث ينظ يلالك "حي فھا إ " ب يكولوجيا بوص ار س ى صور االختب ل
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لة  ة لسلس ن مممثل را ألن م خاص، ونظ ين أش ات ب ة وعالق ف اجتماعي واق
ود الُعرف  المفحوص أو الحالة في استجابته لالختبار يكون أكثر تحرراً من قي
ة  والواقع فإن القصص التي يستجيب بھا يغلب أن تكشف عن مشاعره الداخلي
اط الحاضرة  ورغباته المكفوفة ونزعاته الكامنة وبذلك يمكن التوصل إلى األنم

  . ياته االجتماعيةلسلوك

ة أو  ن القصص للحال خة م اء نس ى إعط ائيين إل أ بعض األخص ويلج
رر  منهالمفحـوص ويطلـب  أن يتداعى لھا تداعيـاً حراً وأن يحاول تفسيرھا ويق

من واقع خبراته الشخصية أن إتباع ھذه الطريقة ييسر "  ١٩٨٠لويس مليكة " 
ه دور إلى حد كبير دراسة الحالة وبخاصة أن الحالة  أن ل أو المفحوص يشعر ب

  . ايجابياً في العمل اإلكلينيكي

ا استجابات  دون فيھ تمارة تسجيل ب وتتكون قائمة بيلالك من ملف واس
امل  -المفحصوين  ير ش ل وتفس ام بتحلي احص القي ائي أو الف تطيع األخص ويس

ق  ن طري ك ع غوط وذل ات والض رات الحاج دير لمتغي وعات دون تق للموض
ن أي  اؤل ع غل التس ا ُتش دو أنھ ي يب ات الت راعات واألزم ايا والص القض

ان،  اب، الحب، الحرم المفحوص أكثر من غيرھا، مثل التحصيل، القلق، االكتئ
ر  ة الكثي ه معرف احص يمكن ا أن األخصائي أو الف ات، كم القھر وصراع الرغب
ى أبطال  بھا إل من اھتمامات وعواطف المفحوص وھي االھتمامات التي ينس

ي تكشف عن اختياره لموضوعات القصص، فمثال قد يكشف عن قصصه، والت
دات  اث الراش و اإلن البة نح ة أو الس حنات الموجب اذج األم(الش و ) نم ونح

د ( ونحو الرجال والنساء من نفس الجنس ) نماذج األب(الراشدين الذكور  وق
  ). يكون بعضھا نماذج األشقاء والرفاق أو المحيطين به 
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  : ثبات وصدق اختبار

رر  وراي " يق ات " م تجابات للت راً ألن االس ه نظ ار أن صاحب االختب

ه  المتقلبةتعكس الحالة االنفعالية  للمفحوص، كما تعكس مشكالته الحاضرة، فان

ك  ه، وذل ادة تطبيق ق إع ن طري ار ع امالت االختب اع مع ع ارتف ب أال نتوق يج

ما ن الس تجابات يكشف ع ن مضمون االس ر م زء األكب ن أن الج الرغم م ت ب

   ) ٤٥٦: ١٩٨٠لويس كامل مليكة،(  .الثابتة نسبياً في شخصية المفحوص

ر  استخدموقد  تم الكثي ات في عدد ضخم من بحوث الشخصية واھ الت

التوحد مع : منھا بالتحقق من صدق الفروض المتضمنة في استخدام التات مثل

  .البطل

اراً   T A Tتفھم الموضوع  ارباختويقرر ھولت أن  يس اختب الم ل وم ب عنى المفھ

ا  التاليبو  ،فى مقاييس الذكاء فإنه يصعب تطبيق مفاھيم الثبات و الصدق عليھ

ا  -ار تفھم الموضوع بحسب رأى ھولت  بختاف،بغير كثير من التحفظ ،  يقدم لن

 ً ا د من الطرق جانب ه بعدي تنتاجو يشكل األساس  ،من السلوك يمكن تحليل  الس

ما تساءلنا عن  إذايري أننا " ھولت  "ومن ھنا فإن ،خصائص عديدة للشخصية

ى  ات و الصدق ف م الموضوع  ارباختالثب ي، تفھ ات  فينبغ ن ثب اءل ع أن نتس

ومى د الظاھر الطيب وآخرون( .وصدق السلوك الي د عب ،  ٤٨: ٢٠٠٠، محم

١٠٥(.  

د  ة اوق ة الحالي ى الدراس ة ف ت الباحث ات ) ٨( اريباختكتف ة بطاق ثماني

ى ختياراإلمستندة فى ذلك  ا السن عل دة محكات أھمھ وموضوع  ،والجنس ،ع

نھم ،البحث د س ة يمت ة  )سنة ٢١ – ١٧(فجميع أفراد العين يھم فى المرحل وجمع

وموضوع البحث يكشف عن سمات الشخصية  ،إناثالجامعية ومنھم ذكور و

تخدام يئي لمس تاس ةيبحث عن ال يكلينكوالعرض اإل ،االنترن ل الدينامي  عوام

ر مس نترنتاإلاستخدام  يئيلدى مس رانھم من غي تاستخدام  يئيعن أق  اإلنترن

دنيا  ة ال االت الطرفي ات الح تالف دينامي ة أى يبحث عن اخ ن طالب الجامع م

  .اإلنترنتوالعليا على مقياس سوء استخدام 

ا توصل  اً لم ية طبق ات األساس ة بطاق ار الثماني م اختي هوت ن  إلي دد م ع

احثين  اك إالب ى أن ھن انيل ية  ثم ات أساس ة طبق ى دراس تخدامھا فف ب اس يج
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ان  يكولوجيا) Hartman,1969(لھارثم عين س ن تس ً  -طلب م ا ترتيب  إكلينيكي

ى عشر  تفاق عال جداً اكية وكان ھناك يكلينطبقا لقيمتھا اإل االختباربطاقات  عل

ا  ب ترتبيھ ى حس ات وھ ، ) ٨ -١٢ – ١٠ – ٩ -٢ – ٧ -٤-٦ - ١-١٣(بطاق

 -١مفحوص و ھى يطاقات أساسية ألتسع ب) Bellak 1959(كما ذكر بالك 

م ،  ١٣ -١٢-١١ – ٧ -٦ – ٤– ٣ – ٢ وذكر محمد عبد الرازق أن البطاقة رق

الى تستخدم تلم ) ١١( دة و بالت ا مفي ى جانب المجموعة  )٨(،) ١٠(ثبت أنھ إل

  )٧٤: ١٩٧٨،محمد عبد الرازق ھويدى( .األصلية

  :طاقات األساسيةب الثمانيالباحثة  استخدمتفقد  الحاليأما فى البحث 

    )١(اللوحة رقم  - ١

    )٢(اللوحة رقم  - ٢

                  (3BM)     )٣(اللوحة رقم  - ٣

  (3GF))   ٣(اللوحة رقم 

 )٤(اللوحة رقم  - ٤

  (6BM)) ٦(اللوحة رقم  - ٥

  (6GF)) ٦(اللوحة رقم      

    (7BM)) ٧(اللوحة رقم  - ٦

  (7GF)) ٧(اللوحة رقم      

 (8BM) ٨اللوحة رقم  - ٧

 )8GF( ٨اللوحة رقم       

  (13MF) ١٣اللوحة رقم  - ٨

ة قامت القد و ىباحث ة عل ة فردي ذه اللوحات بطريق ق ھ ع ) ٤(بتطبي أرب

ة  ن العين االت م اث ٢(ح ور ٢ ،إن ون الح) ذك اس ايمثل ى مقي ة عل الت الطرفي

تخدام  تسوء اس ة التشخيصية  -اإلنترن تمارة المقابل ة باس تعانت الباحث د اس و ق

ة اللوحة اإل الستكمال) عبد المعطي حسن مصطفى :إعداد( ودراسة الحالة كلينكي

   .للمفحوص
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 ً   المستخدمة اإلحصائيةاألساليب  :ثالثا
اليب  ، المناسبة للتحقق من فروض الدراسة اإلحصائيةتم استخدام بعض األس

  :ىـوھذه األساليب ھ

  .)بيرسون(ط ـالبسي االرتباطمعامل  - ١

 .T Test)ت(اختبار  - ٢

 .ثر من مجموعتينكللمقارنة بين أ) ٢×٢( االتجاهثنائي تحليل التباين  - ٣

 .ثر من مجموعتينكللمقارنة بين أ) ٣×٢( االتجاهثالثي تحليل التباين  - ٤

 .البسيط نحداراإلتحليل  - ٥

  .المتعدد الخطوات نحداراإلتحليل  - ٦

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الخامس
  

  النتائج وتفسيرھا 
  

 

 :نتائج الدراسة وتفسيرھا: أوالً  -

  .نتائج الدراسة السيكومترية  - أ

  .نتائج الدراسة اإلكلينيكيـة  - ب 

-  ً   .خالصة النتائج: ثانيا
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  النتائج وتفسيرھا

  نتائج الدراسة وتفسيرھا: أوال

  : نتائج الدراسة السيكومترية -أ

  : جات اإلحصائية إلى النتائج التي سوف نعرضھا فيما يليلقد أسفرت المعال

 نتائج الفرض األول وتفسيرھا :  

ين : على ولينص الفرض األ ة إحصائية ب ة ذات دالل ة ارتباطي توجد عالق
  . سمات الشخصية وسوء استخدام االنترنت

ين  اط لبيرسون ب م حساب معامل االرتب ذا الفرض ت وللتحقق من صحة ھ
اكري أبعاد مقدرجات  تا وم رى للشخصية لكوس ياس العوامل الخمسة الكب

  ) ١(أبعاد مقياس سوء استخدام االنترنت كما يتضح من الجدولودرجات 

  )١(جدول

  .معامالت االرتباط  بين سمات الشخصية و سوء استخدام االنترنت 
  

         أبعاد سوء    
  االنترنت  استخدام

 

  العوامل الخمسة

  الكبرى للشخصية
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 ف
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  ٠.٠٨٤  ٠.٠٤٣  *٠.١٠١  ٠.٠٩٤  ٠.٠٩٢  ٠.٠٥٤  العصابية

  ٠.٠٢٧-  ٠.٠٠٠  ٠.٠٩٥-  ٠.٠٤٨-  ٠.٠٩٧  ٠.٠٥٥-  االنبساطية

  ٠.٠٠٣  ٠.٠٤٩  ٠.٠١٢  ٠.٠٣٤-  ٠.٠٢٩-  ٠.٠٠٧  لتفتحا

-  الطيبة أو التقبل

٠.٢٦٣*

*  

-٠.٠٧٤  -

٠.٢٦٥** 

-
٠.٢٧٧** 

-
٠.١٩٩*

*  

-

٠.٢٥٠** 

-  يقظة الضمير
٠.٢٠٤** 

٠.٠٣٢  -

٠.١٩٢** 

-

٠.١٩٤*

*  

-٠.٠٦٦  -

٠.١٤٨** 
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  :يتضح من الجدول ما يلي 

ين )  ٠.٠٥(توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى - ١ ب
ل  د التحم ابية وبع ل العص ة  (عام ادة الجرع ل لزي ت  )المي ين كان ي ح ف

اس  ة لمقي ة الكلي اد األخرى والدرج ع األبع ة م ر دال اط غي امالت االرتب مع
  . إساءة استخدام االنترنت

ين التوجد عالقة ارتباطية  - ٢ عامل االنبساطية درجات ذات داللة إحصائية ب
تخدا اءة اس اس إس اد مقي اءة وأبع اس إس ة لمقي ة الكلي ت والدرج م االنترن

 . استخدام االنترنت

ة  - ٣ ة ارتباطي د عالق ين التوج ائية ب ة إحص ات ذات دالل تح درج ل التف عام
اءة  اس إس ة لمقي ة الكلي ت والدرج تخدام االنترن اءة اس اس إس اد مقي وأبع

 .استخدام االنترنت

د مستوى - ٤ ين  )٠.٠١(توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجبة عن ب
عد االستغراق القھري في لعامل الطيبة أو التقبل وكل من بُ  يةالسلب السمات

د وبُ  )الميل لزيادة الجرعة(االنترنت وبعد الھروب من الواقع وبعد التحمل ع
ا  ت، بينم اءة استخدام االنترن اس إس ة لمقي اعرض االنسحاب والدرجة الكلي

د  ع بع ة م ر دال ة غي ة االرتباطي ت العالق تخدام كان ديد الس تياق الش االش
 . االنترنت 

د مستوى - ٥ ين  )٠.٠١(توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجبة عن ب
د االستغراق القھري في  يةالسلب السمات لعامل يقظة الضمير وكل من بع

د التحمل  ع وبع ادة الجرعة  (االنترنت وبعد الھروب من الواق ل لزي  )المي
اس إس ة لمقي ة الكلي ة والدرج ت العالق ا كان ت، بينم تخدام االنترن اءة اس

د  ت وبع تخدام االنترن ديد الس تياق الش د االش ع بع ة م ر دال ة غي االرتباطي
ً أعراض االنسحاب    . ، وبذلك تتحقق صحة الفرض األول جزئيا

د  ائية عن ة إحص ة ذو دالل اك عالق ابقة أن ھن ائج الس ن النت ح م يتض
توى  ل  )٠.٠٥(مس ابية والتحم ين العص ة (ب ادة الجرع ل لزي ادة  )المي أي زي

ة  ار للسلوكيات المنطوي طاقة الفرد على االستمرار في استخدام االنترنت وإنك
على مشكالت من جراء االستخدام وذلك يتفق مع نتائج الدراسات السابقة حيث 

ى نحو مباشر لبي عل ى وجدان س ؤدي إل ل دراسة  ،أن العصابية ت ر إمث  (نجل
Engler, 1995 ( ، ارتن ودر ة م رت أن  )  Martin, 1995(اس ي ذك الت

اب  ق واالكتئ ة والقل اة االنفعالي ي الحي زان ف دم االت م بع الشخص العصابي يتس
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اعر  ة ومش ات المزاجي ذات والتقلب رام ال دم احت اطفي وع تقرار الع دم االس وع
ر منسجم مع الب ة يالنقص والعصبية مما يجعله غير متوافق مع اآلخرين وغي ئ

 ً ً ومتجھ قلقا ً  ما معظم الوقت، وال يشعر بالسعادة مع اآلخرين وال يشعر  ومكتئبا
  . بالرضا عن عالقاته االجتماعية فينزلق في ھاوية  إساءة استخدام االنترنت 

ل اآلالم  ت ويتحم تخدام االنترن ي اس تمرارية ف ه االس ن طاقت د م ويزي
ه  الجسمية لزيادة جرعة االستخدام وذلك يعوضه ويجعله يعيش في عالم يجد في

ع  دھا في الواق ل دراسة . ضالته فيشعر باالنسجام وبالسعادة التي يفتق ك مث وذل
افير)  heath & martin 1990(ھس ومارتن  )  Shaffer, 1995(ودراسة ش

 ,Green Field(ودراسة جرينفيد  )  Ahjoniemi,2002(ودراسة اجونيمي 

،  ٢٠٠١ن عزبودراسة حسام الدي ) Suler, 1999( ودراسة سولر)  1999
رتبط  ١٩٩٨ودراسة يونج وروجرز حيث وجدت أن زيادة استخدام االنترنت ت

اك ٢٠٠٠باالكتئاب اإلكلينيكي ومع نتائج دراسة كريستوفر وآخرون  ان ھن ، ب
  . عالقة بين سوء استخدام االنترنت وكل من االكتئاب والعزلة االجتماعية

تخدام االنترن ي اس ة ف ادة الطاق د أن زي ذا نج ال وھك ى إھم ؤدي إل ت ت
ه  تحكم في حيات ذي ي ة األنشطة األخرى ويصبح مسلوب اإلرادة فال الفرد لكاف

رة الذھان ع في دائ ة وعدم يھو االنترنت، أصبح عبدا له مما يؤدي به إلى الواق
  . القدرة على التمييز بين الواقع والخيال

ائج  ة دالأكذلك يتضح من جدول النت ة موجب ة ارتباطي ه توجد عالق ة ن
ل وكل من االستغراق  )٠.٠١(إحصائيا عند مستوى ة أو التقب بين عامل الطيب

ري حاب  القھ راض االنس ل وأع ع والتحم ن الواق روب م ت والھ ي االنترن ف
  . والدرجة الكلية لسوء االستخدام

ى  ز عل ي ترك ية الت مات الشخص ل س ة أو التقب ل الطيب من عام ويتض
ل التع ات البينشخصية من قبي و، والتسامح، نوعية العالق دفء والحن اطف، وال

ة  أيضاويحقق المتينون درجة عالية من الطيبة والتقبل وتتضمن  السمات التالي
رأي دال ال ع واعت ول والتواض ان أو القب ار واإلذع تقامة واإليث ة واالس  .الثق

)Lyubomirskys., & Ross,L., 1999 :1213 (   

 ً ين ال وھكذا نجد أن ھناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ة ب  سماتموجب
ه  يةالسلب ل لدي ذي تق للطيبة أو التقبل وأعراض االنسحاب حيث أن الشخص ال

ى التشاؤم والسخرية ويتسم بالوقاحة وجرح  ل إل ھذه السمة يصبح عدائي يمي
ة  م، والقابلي اون معھ دم التع يھم وع ك ف اعرھم والش تھزاء بمش رين واالس اآلخ
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ين لالستثارة والتھيج والتالعب باآلخري ا منتقم ون غالب ا يكون ن واستغاللھم، كم
م الق لھ تطي .وال أخ رد ال يس ك الف الي ذل م  عوبالت ن ث رين وم ة اآلخ مواجھ

 ً ا ه ويجد ونيس ك  ينسحب من عالقاته االجتماعية إلى عالمه الخاص ب ه في ذل ل
ان  ي ك ة الت ة االجتماعي اعي والمرغوبي ول االجتم د القب ت أي يج و االنترن ھ

ه مع  فبدالً  ،رين في العالم الواقعييفتقدھا مع اآلخ من الخجل الذي كان يشعر ب
ت جري الم االنترن ي ع بح ف ع أص ي الواق رين ف ً ئاآلخ ً  ا ريحا ً  وص ا  ومحبوب

  .مع أصدقائه عبر شبكة االنترنت الواسعة عبر العالم ومتحرراً 

ز  ل اينجل ات مث ض الدراس ع بع ك م ق ذل ، )Engler,1995(ويتف

  . ) Martin, 1995(ومارتن

لبية ين السمات الس ة  كذلك نجد أن ھناك عالقة ب ل أو الطيب لعامل التقب
تخدام  وء اس الق وس ام وال أخ رين واالنتق رح اآلخ ة وج ة والوقاح ل العدائي مث
افي  تعداد الك ه االس رد لدي ل الف مات تجع ذه الس د أن ھ ث وج ت، حي االنترن

ي االنت ري ف تغراق القھ ع أفـلالس ق م ذي يتف الم ال د الع ه رنت فيج اره وميول ك
رط  ه ومن المستحيل أن يف ر علي ز عث ويعتبر أن ھذا العالم االفتراضي ھو كن

د استبصاره بدرجة ـفي رد يفق ه التي تجعل الف الم جاذبيت ذا الع ر أه كما أن لھ كب
ة  راـن في ھذا العالم ال اعتبأل ل تسھيالت للسلوكيات اإلجرامي د ب يم والتقالي للق

ع  د مواق ة، فيج ً العدواني ا درات  لم رائم مخ واء ج كالھا س ة أش رائم لكاف ي الج ف
ه  ه ميول بع لدي ا تش رقة مم رائم الس ة وج رائم الكتروني ية، وج رائم جنس ج

رب ـالسيكوب ي ويغت الم االفتراض ذا الع ع ھ ق م ع فيتواف ادة للمجتم اتية المض
ة ـوينفصل عن العالم الواقعي فعالم االنترن ة الخاطئ ه الفكري ت يتماشى مع بيئت

ك يتف يبرا وذل ة ش ع دراس يا " )  Shapira,1998(ق م ة دي جراش ودراس
  ). De-Gracia, 2002(وآخرون

 ً  ويتضح من جدول النتائج أيضا انه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
اءة استخدام  موجبة بين السمات السلبية اس إس لسمات يقظة الضمير وأبعاد مقي

ع والتحمل االنترنت مثل االستغراق القھري في االنترنت و  (الھروب من الواق
ة لسوء االستخدام )الميل لزيادة الجرعة  . وأعراض االنسحاب والدرجة الكلي

رون ج وآخ ة وان ع دراس ق م ك يتف ة  ) Whang et al, 2003(وذل ودراس
ر أن س) Thompsons,1996(ثومسبون   ذي ذك ة ضة مال اءة الذاتي عف الكف

  . ءة استخدام االنترنتالتي ھي إحدى سمات الضمير الحي ترتبط بإسا

 وتفسيرھاثاني نتائج الفرض ال :  
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اءة استخدام : على ثانيينص الفرض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إس
  .عدد المواقع التي يستخدمھا الطالبباين االنترنت بت

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب التكرارات والنسبة المئوية الستخدام  
ع الم ة الطالب للمواق افي " ختلف ي، ثق ي، ترفيھ ي، جنس ن " بحث ا يتضح م كم

  ) ٢(الجدول

  )٢(جدول 

  توزيع الطالب على المواقع المستخدمة
  

  نوع الموقع  قعاالموعدد 
عدد 
  الطالب

النسبة 
 %المئوية 

إجمالي 
  العدد

  ٣٩ ٤  ١٦ بحثي فقط موقع واحد فقط
  ٥.٣  ٢١ ترفيھي فقط
  ٠.٣  ١ جنسي فقط
  ٠.٣  ١ ثقافي فقط

  ١٤٧  ٣٢.٣  ١٢٩ ترفيھي+بحثي موقعان
 ٢  ٨ ثقافي+بحثي

  ٠.٣  ١ جنسي+ترفيھي
  ١.٨  ٧ ثقافي+ترفيھي
  ٠.٥  ٢ ثقافي+جنسي

  ٨٦  ٢.٥  ١٠ جنسي+ترفيھي+بحثي ثالث مواقع
  ١٧.٨  ٧١ ثقافي+ترفيھي+بحثي
  ٠.٥  ٢ ثقافي+جنسي+بحثي

  ٠.٨  ٣ ثقافي+جنسي+ترفيھي

ي مواقعأربعةكثر من أ ي+بحث ي+ترفيھ +جنس
  ثقافي

١٢٨ ٣٢  ١٢٨  

  ٤٠٠  %١٠٠  ٤٠٠ وعـــالمجم  

  

  )٣(جدول 

  البيانات الوصفية للعينة باختالف عدد المواقع المستخدمة

  م
  البعد

  

عدد 
المواقع 
 المستخدمة

  المتوسط  العدد
االنحراف 
  المعياري
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  ١  االستغراق القھري في االنترنت  ١
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

٢٢.٤٦  
٢٣.٦٤  
٢٣.٦٥  
٢٨.٧٦  
٢٥.١٧  

٣.٨٠  
٤.٦٤  
٤.٤٨  
٦.٧١  
٥.٨٤  

  ١ االشتياق الشديد الستخدام االنترنت  ٢
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

٢٥.٨٢  
٢٥.٢٧  
٢٦.٠٥  
٢٧.٨٨  
٢٦.٣٢  

٤.١٠  
٣.٧٤  
٣.٧٩  
٣.٩٥  
٤.٠٠  

  ١  الھروب من الواقع  ٣
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

٢١.٢٣  
٢١.٥٦  
٢١.٧٨  
٢٥.٨٦  
٢٢.٩٥  

٤.١٦  
٤.٣٩  
٣.٩٣  
٥.٧٨  
٥.١٦  

  ١  )الميل لزيادة الجرعة( التحمل   ٤
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

١٦.٢٨  
١٧.٠٢  
١٧.٣٠  
٢٠.٢٣  
١٨.٠٤  

٣.٣٠  
٣.٥٨  
٣.٨٤  
٤.٩٧  
٤.٣٧  

  ١  أعراض االنسحاب  ٥
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

١٨.٥٦  
١٩.٧٩  
٢٠.٤٨  
٢٤.٢٣  
٢١.٢٤  

٣.٩٣  
٤.٣٥  
٥.٢٦  
٦.٠٣  
٥.٥١  

  ١  الدرجة الكلية لسوء االستخدام  ٦
٢  
٣  
  فأكثر ٤

  المجموع

٣٩  
١٤٧  
٨٦  
١٢٨  
٤٠٠  

١٠٤.٣٦  
١٠٧.٢٨  
١٠٩.٢٦  
١٢٦.٩٦  
١١٣.٧٢  

١٥.٩٢  
١٧.٣٤  
١٨.٠٧  
٢٤.٩٤  
٢٢.٠٥  
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  )٤(جدول 

   تحليل التباين أحادي االتجاه لسوء استخدام االنترنت

  باختالف عدد المواقع المستخدمة

  مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  

االستغراق  - ١
  القھري في االنترنت

  بين المجموعات 

  داخل المجموعات

  المجموع

٢٤٧٦.٥  

١١١٢٠.٦١  

١٣٥٩٧.١١  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

٨٢٥.٥  

٢٨.٠٨  

  

٠.٠١  ٢٩.٤٠  

  

تياق الشديد االش - ٢
  الستخدام االنترنت

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

٤٨٩.١٩  

٥٨٨٨.٢١  

٦٣٧٧.٤٠  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

١٦٣.٠٦  

١٤.٨٧  

٠.٠١  ١٠.٩٧  

   

الھروب من  - ٣
  الواقع

بين المجموعات 
  داخل المجموعات

  المجموع

١٥٩٨.٧٧  

٩٠٢٧.٣٣  

١٠٦٢٦.١٠  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

٥٣٢.٩٢  

٢٢.٨٠  

٠.٠١  ٢٣.٣٨  

(  لـــالتحم -٤
الميل لزيادة 
  )الجرعة

بين المجموعات 
  داخل المجموعات

  المجموع

٩٣٦.٤٩  

٦٦٦٥.٩٤  

٧٦٠٢.٤٤  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

٣١٢.١  

١٦.٨٣  

٠.٠١  ١٨.٥٥  

أعراض  -٥
  االنسحاب

بين المجموعات 
  داخل المجموعات

  المجموع

١٧٨٦.٤٩  

١٠٣١٨.٤٨  

١٢١٤.٩٦  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

٥٩٥.٥٠  

٢٦.٠٦  

٠.٠١  ٢٢.٨٥  

الدرجة الكلية 
  تخداملسوء االس

بين المجموعات 
  داخل المجموعات

  المجموع

٣٣٦٧١.٣٦  

١٦٠٢٤٥.٧٢  

١٩٣٩١٧.٠٨  

٣  

٣٩٦  

٣٩٩  

١١٢٢٣.٧٩  

٤٠٤.٦٦  

٠.٠١  ٢٧.٧٤  

 

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي

توى د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف وء  ٠.٠١ وج اد س ع أبع ي جمي ف
  :نحو التاليعلى ال باختالف عدد المواقع المستخدمةاستخدام اإلنترنت 
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في االستغراق القھري  ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ١
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة في االنترنت

د مستوى  - ٢ ة إحصائية عن روق ذات دالل تياق الشديدفي  ٠.٠١توجد ف  االش
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة االنترنتالستخدام 

في الھروب من الواقع  ٠.٠١عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية - ٣
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة االنترنتالستخدام 

توى  - ٤ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل  ٠.٠١توج ي التحم ل ( ف المي
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة االنترنتالستخدام ) لزيادة الجرعة

توى  - ٥ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ي  ٠.٠١توج راض ف أع
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة االنترنتاالنسحاب الستخدام 

توى  - ٦ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة  ٠.٠١توج ة الكلي ي الدرج ف
 .باختالف عدد المواقع المستخدمة االنترنتلسوء استخدام 

ين  روق ب ة الف افيه لدالل ار ش م استخدام اختب روق ت وللتعرف على اتجاه الف
طات وت ي المتوس ائج ف يص النت داللخ م اج ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥( ول رق
   : على النحو اآلتي

افيه  -١ ار ش ائج اختب م حساب نت في بعد االستغراق القھري في اإلنترنت ت
ع وتلخيص  اختالف عدد المواق لداللة الفروق في بعد االستغراق القھري ب

  ).٥(النتائج في جدول 

  )٥(جدول 

  اللة الفروق بين المجموعاتنتائج اختبار شافيه التجاه د

  .في االستغراق القھري في االنترنت باختالف عدد المواقع 
  

  المتوسط  مجموعات المقارنة  األبعاد
  فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

تغراق-١  االس
ي  ري ف القھ

  االنترنت

  موقع واحد ١

  موقعان ٢

  ثالث مواقع ٣

  أربعة مواقع فأكثر ٤

٢٢.٤٦  

٢٣.٦٤  

٢٣.٦٥  

٢٨.٧٦  

-  

١.١٨  

١.١٩  

٦.٣٠**  

  

-  

٠.٠١  

٥.١٢**  

  

  

-  

٥.١١**  
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  د مستوى ين مستخدمي ) ٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع

أكثر  ع ف ة مواق ، االستغراق القھري لالنترنت لصالح مستخدمي أربع
ين مس وقعين وثالث في حين ال توجد فروق ب ع واحد، وم تخدمي موق
  . مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

د  -٢ ي بع ت ف تخدام االنترن ديد الس تياق الش ار االش ائج اختب اب نت م حس ت
تياق الشديد الستخدام االنترنت شافيه لداللة الفروق في بعد  اختالف االش ب

  ).٦(عدد المواقع وتلخيص النتائج في جدول

  )٦(جدول 

  ار شافيه التجاه داللة الفروق بين المجموعات في االشتياق الشديدنتائج اختب

  الستخدام االنترنت باختالف عدد المواقع 

  األبعاد
مجموعات 
  المقارنة

  المتوسط
  فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

تياق  -٢ االش
ديد  الش
تخدام  الس

  االنترنت

  موقع واحد ١

  موقعان٢

  ثالث مواقع٣

  قع فأكثرأربعة موا٤

٢٥.٨٢  

٢٥.٢٧  

٢٦.٠٥  

٢٧.٨٨  
  

-  

٠.٥٦  

٠.٢٣  

٢.٠٥**  

  

-  

٠.٧٨  

٢.٦١**  

  

  

-  

١.٨٣**  

  

  

  

-  

  

  توى د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف تخدمي  ٠.٠١توج ين مس ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع، وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع
ة مواق تخدمي أربع الح مس ت لص تخدام االنترن ديد الس تياق الش ع االش

وقعين فأكثر ع واحد، وم ين مستخدمي موق روق ب ، في حين ال توجد ف
  . وثالث مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

روق  -٣ ة الف في بعد الھروب من الواقع تم حساب نتائج اختبار شافيه لدالل
ع  ن الواق روب م د الھ ي بع ت ف تخدام االنترن ع الس دد المواق اختالف ع ب

  ).٧(وتلخيص النتائج في جدول
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  )٧(جدول 

  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق 

   بين المجموعات في الھروب من الواقع باختالف عدد المواقع 

  المتوسط  مجموعات المقارنة  األبعاد
  فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

  موقع واحد ١  الھروب من الواقع-٣

  موقعان ٢

  ثالث مواقع٣

  أربعة مواقع فأكثر٤

٢١.٢٣  

٢١.٥٧  

٢١.٧٨  

٢٥.٨٦  
  

-  

٠.٣٣  

٠.٥٥  

٤.٦٣**  

  

-  

٠.٢١  

٤.٢٩**  

  

  

-  

٤.٠٨**  

  

  

  

-  

  د مستوى ين مستخدمي  )٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع، وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع
ع  ة مواق الھروب من الواقع الستخدام االنترنت لصالح مستخدمي أربع

وقعين ، ففأكثر ع واحد، وم ين مستخدمي موق روق ب ي حين ال توجد ف
  . وثالث مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

م حساب الستخدام االنترنت) الميل لزيادة الجرعة( التحمل في بعد  -٤ ، ت
ل د التحم ي بع روق ف ة الف افيه لدالل ار ش ائج اختب ادة ( نت ل لزي المي

   ).٨(ائج في جدولباختالف عدد المواقع وتلخيص النت) الجرعة

  )٨(جدول 

  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق 

  باختالف عدد المواقع ) الميل لزيادة الجرعة(بين المجموعات في التحمل  

  فروق المتوسطات واتجاه الداللة  المتوسط  مجموعات المقارنة  األبعاد

٤  ٣  ٢  ١  

  التحمل  -٤

ادة (  الميل لزي
  )  الجرعة

        -  ١٦.٢٨  حدموقع وا ١

      -  ٠.٧٤  ١٧.٠٢  موقعان٢

    -  ٠.٢٨  ١.٠٢  ١٧.٣٠  ثالث مواقع٣

  -  **٢.٩٣  **٣.٢١  **٣.٩٥  ٢٠.٢٤  أربعة مواقع فأكثر٤
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 د مستوى ة إحصائية عن روق ذات دالل ين مستخدمي  )٠.٠١(توجد ف ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع ، وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع

الستخدام االنترنت لصالح مستخدمي )  يادة الجرعةالميل لز( التحمل 
أكثر ع ف ة مواق ع أربع تخدمي موق ين مس روق ب د ف ين ال توج ي ح ، ف

  . واحد، وموقعين وثالث مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

د  -٥ ي بع حابف راض االنس ة أع افيه لدالل ار ش ائج اختب اب نت م حس ، ت
واقع وتلخيص النتائج باختالف عدد المأعراض االنسحاب  الفروق في 
   ).٩(في جدول 

  )٩(جدول 

  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق 

  بين المجموعات في أعراض االنسحاب باختالف عدد المواقع 

  

 المتوسط  مجموعات المقارنة  األبعاد
  فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

راض  -٥ أع
  االنسحاب

  موقع واحد ١

  موقعان٢

  مواقع ثالث٣

  أربعة مواقع فأكثر٤

١٨.٥٧  

١٩.٧٩  

٢٠.٤٨  

٢٤.٢٤  

-  

١.٢٣  

١.٩١  

٥.٦٧**  

  

-  

٠.٦٩  

٤.٤٥**  

  

  

-  

٣.٧٦**  

  

  

  

-  

  

 د مستوى ة إحصائية عن روق ذات دالل ين مستخدمي  )٠.٠١(توجد ف ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع، وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع

تخدمي أربلإلنترنت أعراض االنسحاب  أكثرلصالح مس ع ف ة مواق ، ع
وقعين وثالث  ع واحد، وم ين مستخدمي موق في حين ال توجد فروق ب

  . مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

افيه  لسوء استخدام في الدرجة الكلية -٦ اإلنترنت تم حساب نتائج اختبار ش
اختالف عدد  لداللة الفروق في الدرجة الكلية لسوء استخدام اإلنترنت ب

   ).١٠(لنتائج في جدول رقمالمواقع وتلخيص ا
   

  )١٠(جدول
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  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق بين المجموعات في الدرجة الكلية

  لسوء االستخدام باختالف عدد المواقع 
  

  األبعاد
مجموعات 
  المقارنة

 المتوسط
  فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

ة  -٦ الدرجة الكلي
وء  لس

  االستخدام

  ع واحدموق ١

  موقعان ٢

  ثالث مواقع٣

 أربعة مواقع فأكثر٤

١٠٤.٣٦  

١٠٧.٢٨  

١٠٩.٢٦  

١٢٦.٩٦  

  

 -  

٢.٩٢  

٤.٩٠  

٢٢.٦٠**  

  

 -  

١.٩٨  

١٩.٦٨**  

  

  

 -  

١٧.٧١**  

  

  

  

 -  

  

 د مستوى ة إحصائية عن روق ذات دالل ين مستخدمي  )٠.٠١(توجد ف ب
ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ع ، وم تخدمي موق أكثر ومس ع ف ة مواق أربع

ع اإلنترنت ية لسوء استخدام الدرجة الكل ة مواق لصالح مستخدمي أربع
وقعين فأكثر ع واحد، وم ين مستخدمي موق روق ب ، في حين ال توجد ف

 .وثالث مواقع فيما بينھم في ھذا البعد

ائج الجداول  تحقق صحة ) ١٠،  ٩،  ٨،  ٧، ٦، ٥،  ٤(يتضح من نت
   .  الفرض الثاني

    

بق  ا س ح مم روق ذاتأويتض د ف ه توج د  ن ائية عن ة إحص دالل
في أبعاد مقياس إساءة استخدام االنترنت باختالف عدد المواقع  )٠.٠١(مستوى

أكثرأالمستخدمة وتنوعھا، و ع ف ك . ن الفروق لصالح مستخدمي أربعة مواق وذل
د ل دراسة جرينفيل ابقة مث ر من الدراسات الس  Green Field" يتفق مع كثي

وي" 1999 ة ديج اريلي ،ود"Dejoie 2001"ودراس ة بارت راس
ران ذه الدراسة توضح أن سوء ، "Pratarelli & Browne, 2002"وب وھ

ة  ع وخاص تخدام المواق رة اس بب وراء كث ل المس و العام ت ھ تخدام االنترن اس
ارتن  ع ، دراسة م ك المواق ل لتل ي طوي المواقع الجنسية واالستخدام لمدى زمن

ذه وأ، وھي دراسة مسحية"  martin olson, 1999"اولسن  ائج ھ شارت نت
ك يتفق من المشتركين يتجھون إلى مواقع الجنس% ٣٧الدراسة أن نسبة  ، وذل

دھي ١٩٩٨أيضاً مع دراسة فاروق سيد حسن  د هللا الق ن عب ، ودراسة مشعل ب
أن " ، ٢٠٠٣، ودراسة إبراھيم البنداري  ٢٠٠٢ % ٦٣كما تفيد اإلحصاءات ب

ور  فحات والص ادون الص ذين يرت راھقين ال ن الم اء م دري أولي ية ال ي الجنس
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ر  ان أكث ات ب د الدراس ت، وتفي ى اإلنترن فحون عل ا يتص ة م ورھم طبيع أم
ين  ا ب ارھم م راوح أعم ة تت واد اإلباحي تخدمي الم نة والصفحات  ١٧-١٢مس س

 ً ا اً وطلب ات اإلنترنت بحث ر فئ ل أكث ة تمث دھي، ".(اإلباحي د هللا الق ن عب مشعل ب
٢٠٠٢.(  

ب م أس ه مما سبق يتضح أن من أھ اءة استخدام االنترنت بمواقع اب إس
ع  تخدام المواق ي اس باب ف رة، وإسراف الش ن األس ة م دم الرقاب و ع ة ھ المختلف
ة  ع ترفيھي ي تعرض الصور الفاضحة أو مواق ية الت ع جنس ن مواق ا م وتنوعھ

  . بأنواعھا المختلفة أو مواقع الدردشة والحوارات والثقافية

د يم ا وق ة لتعل ة القومي ت الجمعي رورة أوص ا بض ي أمريك غار ف لص
إشراف اآلباء على ما يفعله األطفال على االنترنت لضمان وصولھم إلى مواقع 
ة وضرورة  واد اإلباحي ة االنترنت من الم رامج تنقي ادة ب االنترنت السوية وزي
از  ع جھ ة، ووض ه المراقب نى علي ى تتس ت حت ارات االنترن وين لمھ م األب تعل

ردد ع ان يت ي في مك ة أعضاء األسرة كحجرة المعيشةالحاسب اآلل ه كاف  .لي

National association for education of young children (online) ، 
ف  ية، فكي ة الجنس اح والحري ع يتصف باالنفت ي مجتم دث ف ك يح ان ذل وإذا ك

  . بالبلدان األخرى التي يصغھا الغرب بالمجتمعات المغلقة

ا ومما يزيد ھذه المشكلة خطورة عدم القدر ة عل م ة التام ة على الرقاب
ينشره االنترنت من مواد إباحية خاصة وان الشباب ھم األكثر استخداما لشبكة 
االنترنت سواء في المنازل أو في مقاھي االنترنت ومما الشك فيه أن التعرض 
دمير  ل ت لمثل ھذه المواد اإلباحية قد يؤدي إلى مشكالت خطيرة في المجتمع مث

ذا فضال عن أن القيم واألخالق وإ ة االغتصاب، ھ مكانية انتشار مشكلة جريم
اوينھم  ورھم وعن ع ص ق وض ن طري آخرين ع ھير ب ت للتش تخدام االنترن اس

  .وأرقام تليفوناتھم في مواقع سيئة يؤدي أيضا إلى مشكالت اجتماعية كثيرة

  نتائج الفرض الثالث وتفسيرھا :  

ائية في سمات توجد فروق ذات داللة إحص: ينص الفرض الثالث على
  .شخصية طالب الجامعة بتباين عدد المواقع التي يستخدمونھا

م  ذا الفرض ت اه  إجراءوللتحقق من صحة ھ اين أحادي االتج ل تب تحلي
ا  تخدمونھا كم ي يس ع الت دد المواق اين ع ة بتب الب الجامع ية ط مات شخص لس

  ) ١١(يتضح من الجدول

  )١١(جدول
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  المواقع المستخدمة  البيانات الوصفية للعينة باختالف عدد

 البعد م
عدد المواقع 
 المستخدمة

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

  ١ العصابية ١

٢  

٣  

 فأكثر ٤

 المجموع

٣٩  

١٤٧  

٨٦  

١٢٨ 

٤٠٠ 

٣٦.٨٥  

٣٦.٣٤  

٣٦.٩٧  

٣٦.٠٦ 

٣٦.٤٤ 

٧.٦٥  

٦.٢٥  

٧.٠٠  

٧.٨٥ 

٧.٠٨ 

  ١ االنبساطية ٢

٢  

٣  

 فأكثر ٤

 المجموع

٣٩  

١٤٧  

٨٦  

١٢٨ 

٤٠٠ 

٤١.٣١  

٤١.٩٠  

٤٢.٠٠  

٤١.٨٠ 

٤١.٨٣ 

٤.٨٣  

٥.٣٠  

٥.٤٧  

٤.٩٠ 

٥.١٥ 

  ١ التفتح ٣

٢  

٣  

 فأكثر ٤

 المجموع

٣٩  

١٤٧  

٨٦  

١٢٨ 

٤٠٠ 

٣٥.٤٩  

٣٦.١٨  

٣٦.١٥  

٣٦.٦٩ 

٣٦.٢٧ 

٥.٦٤  

٤.١٢  

٤.٦٠  

٤.٢٨ 

٤.٤٤ 

ة أو  ٤ الطيب
 التقبل

١  

٢  

٣  

 فأكثر ٤

 المجموع

٣٩  

١٤٧  

٨٦  

١٢٨ 

٤٠٠ 

٤٣.١٣  

٤١.٥٢  

٤١.٧٦  

٤٠.٧٥ 

٤١.٤٨ 

٤.٢٩  

٤.٤٨  

٤.٤٢  

٥.٢٠ 

٤.٧٢ 

  ١ يقظة الضمير ٥

٢  

٣  

 فأكثر ٤

 المجموع

٣٩  

١٤٧  

٨٦  

١٢٨ 

٤٠٠ 

٤٥.٩٠  

٤٤.٩٦  

٤٥.٩٨  

٤٤.٨٣ 

٤٥.٢٣ 

٤.٢٧  

٦.١٨  

٦.٩٣  

٦.٤٦ 

٦.٢٨ 
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  )١٢(جدول

  تحليل التباين أحادي االتجاه لسمات شخصية طالب الجامعة

  .بتباين عدد المواقع التي يستخدمونھا 

  

 مصدر التباين األبعاد م
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  بين المجموعات العصابية ١

 داخل المجموعات

 المجموع

٤٩.٨٥  

١٩٩٣٠.٤٧ 

١٩٩٨٠.٣١ 

٣  

٣٩٦ 

٣٩٩ 

١٦.٦٢  

٥٠.٣٣ 

غير دال  ٠.٣٣
 إحصائيا

  بين المجموعات االنبساطية ٢

 داخل المجموعات

 المجموع

١٤.٠٨  

١٠٥٧٧.٦٩ 

١٠٥٩١.٧٨ 

٣  

٣٩٦ 

٣٩٩ 

٤.٧٠  

٢٦.٧١ 

٠.١٨ 

غير دال 
 إحصائيا

  بين المجموعات التفتح ٣

 داخل المجموعات

 المجموع

٤٨.٧٠  

٧٨٠٩.٦٨ 

٧٨٥٨.٣٨ 

٣  

٣٩٦ 

٣٩٩ 

١٦.٢٣  

١٩.٧٢ 

غير دال  ٠.٨٢
 إحصائيا

الطيبة أو  ٤
 التقبل

  بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

١٨٠.٩٨  

٨٧١٨.٩٠ 

٨٨٩٩.٨٨ 

٣  

٣٩٦ 

٣٩٩ 

٦٠.٣٣  

٢٢.٠٢ 

 دال إحصائيا ٢.٧٤
عند مستوى 

٠.٠٥ 

يقظة  ٥
 الضمير

  بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

٩٦.٧٨  

١٥٦٤٣.٥٢ 

١٥٧٤٠.٣٠ 

٣  

٣٩٦ 

٣٩٩ 

٣٢.٢٦  

٣٩.٥ 

غير دال  ٠.٨٢
 إحصائيا

  

ل  ي عوام ة ف الب الجامع ين ط ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
دد  اختالف ع مير، ب ة الض تح، يقظ اطية، التف ابية، االنبس ية العص الشخص

د ة عن روق دال د  ٠.٥مستوى  المواقع المستخدمة، في حين كانت الف في بع
ة  افيه لدالل ار ش تخدام اختب م اس روق ث اه الف ة اتج ل ولمعرف ة أو التقب الطيب

  ) ١٣(الفروق بين المتوسطات وتلخيص النتائج في جدول
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  ) ١٣(جدول 

  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق بين المجموعات 

  بتباين عدد المواقع  الشخصية في سمات
  

 المتوسط مجموعات المقارنة األبعاد
 فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٤  ٣  ٢  ١  

الطيبة  أو 
 التقبل

  موقع واحد ١

  موقعان ٢

  ثالث مواقع  ٣

 اربعة مواقع فأكثر ٤

٤٣.١٣  

٤١.٥٢  

٤١.٧٦  

٤٠.٧٥ 

-  

١.٦٠  

١.٣٧  

٢.٣٨* 

  

-  

٠.٢٣  

٠.٧٧* 

  

  

-  

١.٠١* 

  

  

  

- 
  

 ح د  يتض ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ابق وج دول الس ن الج م

أكثر  ٠.٠٥مستوى  ع ف ة مواق ين مستخدمي أربع ع، ب ومستخدمي موق

ي  ع ف ة مواق وقعين وثالث ل وم ة أو التقب د الطيب تخدمي بع الح مس لص

أكثر ع ف ة مواق ع أربع تخدمي موق ين مس روق ب د ف ين ال توج ي ح ، ف

نھ ذلك تتحقق واحد، وموقعين وثالث مواقع فيما بي د، وب ذا البع م في ھ

 ً      . صحة الفرض الثالث جزئيا

اردي ل دراسة ھ ابقة مث ائج الدراسات الس  ,Hardy(وذلك يتفق مع نت

ر  )2004 ر أن أكث باب وذك تخدمھا الش ي يس ع الت وع المواق ى تن ار إل ذي أش ال

ل حجرات الشات  ة مث ع الترفيھي المواقع جذبا لمستخدمي االنترنت ھي المواق

ث  ى حي تحوذ عل ا %) ٣٥(تس ت يليھ ى الن اس عل ذي يقضيه الن ت ال ن الوق م

من الوقت على النت ويليھا البحث في شبكة الويب %) ١٥(جماعات األخبار 

 ٢(  من الوقت بينما البحث وجمع المعلومات فيستغرق فقط %) ٧(ويستغرق 

زون %)  ذين يتمي اردي أن ال ر ھ ذلك ذك ت، ك ى الن ت المنقضي عل ن الوق م

ات بسما وين عالق م تك ل الخجل واالنطواء من السھل لھ ة مث ت شخصية معين

ي  د االلكترون على االنترنت وبالتالي يستخدمون مواقع الشات والدردشة والبري

ت،  ى االنترن رين عل ع اآلخ ل م ة تفاع ي حال تخدم ف ل المس ن تجع ا مم وغيرھ
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ن  ف ع ة تختل ة  تقديري ر واقعي يات غي م شخص و لھ د تنم ؤالء ق ث أن ھ حي

  . شخصياتھم الواقعية 

ل ة فينخ ع دراس ق م ذلك تتف رى أن  ) Fenichel,2004( وك ذي ي ال

رة ومتعـدام االنترنـاستخ يئي مس ع كثي تخدمون مواق ث يصف ـت يس ددة حي

ام متعـدام للشبـيء االستخياة مسـحي ذ ذات مھ ا نواف ذلك دراس. ددةـكة أنھ ة ـوك

مات ) young,1997 ( جـيون اك س رى أن  ھن ي ت رد الت ل الف ية تجع شخص

ددة  ع متع ى مواق تح عل تخدامه ويف يء اس ت ويس يدة االنترن ي مص ق ف ينزل

ة  ة واالنطوائي ى المواجھ درة عل دم الق مات الخجل وع ذه الس ن ھ ة وم ومتنوع

واقعي  الم ال د صداقات مع اآلخرين في الع التي تجعل اإلنسان ال يستطيع عق

عيش في ارض الخيال واألحالم فيھرب إلى ھذا العالم االفتراضي الذي يجعله ي

المثالية ويفقد صداقات مع من يريد ومع من ال يستطيعون رؤيته، ومن الممكن 

ه،  دون رقيب علي اء ب ا يش ي ويتصرف كم مه الحقيق ر اس ما غي تعير اس أن يس

ة  ات الوھمي ذه العالق ي ھ طا ف ا ومنبس ا وظريف ان محبوب ذا اإلنس بح ھ ويص

ه وأھم عره بذات ا يش ية مم ع االفتراض ي مواق د ف اس فيج ين الن ه ب ه ومكانت يت

  . االنترنت ضالته التي يبحث عنھا 

فإذا كان مفتقدا للمھارات االجتماعية في عالمه الحقيقي، يكون أھال لھا 

نخفض والشعور . في عالمه االفتراضي ذات الم دير ال ار تق م يمكن اعتب ومن ث

وم ة ومفھ ة االجتماعي وف والرھب ة والخ دم الكفاي النقص وع لبي  ب ذات الس ال

  . واالنطوائية ھي مؤشرات إلساءة استخدام المواقع المختلفة لشبكة االنترنت 

ابي وآخرون ائج دراسة ك ائج مع نت ذلك تتفق النت  ,kubey et al(ك

اديمي  )  2001 توى األداء األك اض مس ة أن انخف ك الدراس ث أوضحت تل حي

ع تخدام المواق ي اس راط ف ى اإلف ع إل ة يرج الب الجامع تخدام  لط ث أن اس حي

اديمي وان  ق األداء األك رة يعي ت بكث ة لالنترن ة والترويحي ع الترفيھي المواق

  . الوحدة النفسية والعزلة ھي نتائج االستخدام المفرط لمواقع االنترنت 

ك  ة باوالي ع دراس ائج م ق النت ذلك تتف ي  )  Pawlak,2002(وك الت

اءة قامت بدراسة نمط شخصية مسيء استخدام االنترنت و التي ذكرت أن إس
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ة  رف الدردش ن غ ا م ع وتنوعھ تخدام المواق دد اس ي تع ر ف تخدام تنحص االس

د  الم والبري ول الع ات ح بكة المعلوم ريعة وش ائل الس ات والرس اب والش واأللع

ي  ية ، االلكترون دة النفس ين الوح اط دال ب اك ارتب ة أن ھن رت الدراس وذك

  . رنتوالمساندة االجتماعية وإساءة استخدام االنت

نج  ائج مع دراسة شاك ولي ذلك تتفق النت  ,Chack & Leung(وك

را وبشكل  ) 2004 والتي ذكرت أن مسيء استخدام االنترنت يستخدمونه كثي

ع المواسم وفصول السنة خصوصا  مكثف كل يوم من أيام األسبوع وفي جمي

  : التعامل مع

  البريد االلكتروني  - ١

 حجرات الشات  - ٢

 مواقع األخبار  - ٣

 نترنت ألعاب اال - ٤

  .  ن ھؤالء األشخاص يتصفون بالخجل كمؤشرات إلساءة االستخدام أو

 الفرض الرابع وتفسيرھا نتائج:  

رض ال نص الف عي ى راب ً : عل ائيا أثير دال إحص د ت لوب  يوج املي أس لع

تخدام  ة( االس اھي والجامع زل، المق تخدام ) المن اعات االس دد س ط ع ومتوس

إساءة  ىثيرھما المشترك علأفي ت )كثرساعة، ساعتان، ثالث ساعات فأ(اليومي

  . استخدام االنترنت

اه  ي االتج اين ثالث ل التب م استخدام تحلي وللتحقق من صحة ھذا الفرض ت

تخدام وتلخيص ) ٣×  ٢( اعات االس دد س دخول وع لوب ال ن أس ل م لتفاعل ك

  ):١٥(النتائج تتضح في جدول 
  

  )١٤(جدول

  نترنتاستخدام اال ءالبيانات الوصفية ألبعاد سو

  باختالف أسلوب الدخول على الشبكة وعدد ساعات االستخدام 
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 البعد م
أسلوب 
 الدخول

 المتوسط العدد متوسط عدد الساعات
االنحراف 
 المعياري

تغراق  ١ االس
ي  ري ف القھ

 االنترنت

  ساعة المنزل

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

٢٢.٠٠  

٢٤.٩٥  

٢٩.٠١ 

٢٥.٥٣ 

٣.٨٥  

٥.٤٨  

٦.٠٤ 

٥.٩٧ 

المقاھي 
 والجامعة

  ساعة

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

٢٣.٠٣  

٢٦.١١  

٢٨.٥٣ 

٢٤.٧٦ 

٥.١٥  

٥.٥٤  

٦.١٦ 

٥.٦٨ 

  ساعة المجموع

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

١٥٤  

١٥٨  

٨٨ 

٤٠٠ 

٢٢.٦٤  

٢٥.٥٣  

٢٨.٩٣ 

٢٥.١٧ 

٤.٧١  

٥.٥٢  

٦.٠٣ 

٥.٨٤ 

االشتياق الشديد  ٢
ت خدام الس
 االنترنت

  ساعة المنزل

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

٢٤.٨٣  

٢٥.٦٧  

٢٨.١٠ 

٢٦.٢٧ 

٣.٥٩  

٣.٨٦  

٣.٧١ 

٣.٩٦ 

  
  

المقاھي  
والجامعة

  

  ساعة

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

 

  

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

  

٢٥.٥٢  

٢٧.١٦  

٢٧.٦٧ 

٢٦.٣٨ 

  

٤.٠٤  

٣.٨٢  

٤.٣٤ 

٤.٠٥ 

  ساعةالمجموع  

  عتانسا

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

١٥٤ 

١٥٨ 

٨٨ 

٤٠٠ 

٢٥.٢٥  

٢٦.٤٢  

٢٨.٠٢ 

٢٦.٣٢ 

٣.٨٨  

٣.٩٠  

٣.٨٠ 

٤.٠٠ 
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ن  ٣ روب م الھ
 الواقع

  ساعة المنزل

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

٢٠.٢٧  

٢٢.٣٥  

٢٦.١٢ 

٢٣.٠٨ 

٤.١٤  

٤.٧٢  

٥.٢٧ 

٥.٣١ 

المقاھي 
والجامعة

  ساعة

  ساعتان

 فأكثرثالث ساعات ٣

 المجموع

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

٢١.٠٦  

٢٤.٢٥  

٢٦.٣٣ 

٢٢.٨١ 

٤.٣٦  

٤.٦٨  

٦.٣٧ 

٥.٠٠ 

  ساعةالمجموع

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

١٥٤ 

١٥٨ 

٨٨ 

٤٠٠ 

٢٠.٧٦  

٢٣.٣٠  

٢٦.١٦ 

٢٢.٩٥ 

٤.٢٨  

٤.٧٨  

٥.٤٣ 

٥.١٦١ 

ل ٤ ل " التحم المي
 لزيادة الجرعة

  ساعة المنزل

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

١٦.٢٧  

١٧.٧٨  

٢١.٣٤ 

١٨.٥٩ 

٣.٧٦  

٤.١٢  

٤.٠٧ 

٤.٥٠ 

المقاھي 
والجامعة

  ساعة

  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

 المجموع

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

١٦.٣٤  

١٨.٦٢  

١٧.٩٣ 

١٧.٤٢ 

٣.٥٨  

٤.٢٧  

٤.٩٥ 

٤.١٣ 

  ساعة المجموع

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

١٥٤ 

١٥٨ 

٨٨ 

٤٠٠ 

١٦.٣١  

١٨.٢٠  

٢٠.٧٦ 

١٨.٠٤ 

٣.٦٤  

٤.٢١  

٤.٣٩ 

٤.٣٧ 
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راض  ٥ أع
 االنسحاب

  ساعة  المنزل

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

١٨.٨٦  

٢٠.٦١  

٢٤.٩٧ 

٢١.٦٣ 

٤.٧٩  

٥.٤٤  

٤.٩١ 

٥.٦٦ 

المقاھي 
  والجامعة

  ساعة

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

١٩.١٥  

٢٢.٢٧  

٢٣.٦٠ 

٢٠.٨٠ 

٤.٦٩  

٥.٣٩  

٥.٥٤ 

٥.٣١ 

  ساعة  المجموع

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

١٥٤  

١٥٨  

٨٨ 

٤٠٠ 

١٩.٠٤  

٢١.٤٤  

٢٤.٧٤ 

٢١.٢٤ 

٤.٧٢  

٥.٤٦  

٥.٥٢ 

٥.٥١ 

  ساعة  المنزل الدرجة الكلية ٦

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

٥٩  

٧٩  

٧٣ 

٢١١ 

١٠٢.٢٤  

١١١.٣٧  

١٢٩.٥٥ 

١١٥.١٠٤

١٧.٠٦  

٢١.١٨  

٢٠.٦٦ 

٢٢.٧٥ 

المقاھي 
  جامعةوال

  ساعة

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

٩٥  

٧٩  

١٥ 

١٨٩ 

١٠٥.٠٩  

١١٨.٤٢  

١٢٤.٠٧ 

١١٢.١٧ 

١٨.٦٦  

٢.٥١  

٢٥.١٠ 

٢١.١٨ 

  ساعة  المجموع

  ساعتان

  ثالث ساعات فأكثر٣

  المجموع

١٥٤  

١٥٨  

٨٨ 

٤٠٠ 

١٠٤.٠٠  

١١٤.٨٩  

١٢٨.٦١ 

١١٣.٧٢ 

١٨.٠٦  

٢١.٠٨  

٢١.٤٢ 

٢٢.٠٥٢ 
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  )١٥(جدول

  ي االتجاه لتفاعل أسلوب الدخول علي الشبكة وعدد ساعات االستخدامالثالتباين ثتحليل 

  في تاثيرھما على أبعاد مقياس سوء استخدام االنترنت 
  

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

االستغراق 
القھري في 
 اإلنترنت

  أسلوب الدخول أ
  عدد الساعات ب

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
 المجموع

٢٢.١١  
١٦٢٩  
٢٧.٠٦  
١١٢٤٧.٤  
٢٦٦٩٠٨ 

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠ 

٢٢.١١  
٨١٤.٥  
١٣.٥٣  
٢٨.٥٥ 

٠.٧٨  
٢٨.٥٣  
٠.٤٨ 

  غير دال
٠.٠١  
 غير دال

االشتياق 
الشديد 

الستخدام 
  االنترنت

  أسلوب الدخول أ
  عدد الساعات ب

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
  المجموع

٢٢.٩٩  
٢٩٨.٩٠  
٣٧.٥٨  
٥٨٣٨  
٢٨٣٥٢٧  

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠  

٢٢.٩٩  
١٤٩.٤٥  
١٨.٧٩  
١٤.٨٢  

١.٥٥  
١٠.٠٩  
١.٢٧  

  غير دال
٠.٠١  
  غير دال

الھروب من 
  الواقع

  أسلوب الدخول أ
  عدد الساعات ب

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
  المجموع

٦٣.١٩  
١٢٧٧.٠٧  
٣٧.٥٤  
٨٧٩٥.٥٢  
٢٢١٣٥٣  

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠  

٦٣.١٩  
٦٣٨.٥٤  
١٨.٧٧  
٢٢.٣٢  

٢.٨٣  
٢٨.٦٠  
٠.٨٤  

  غير دال
٠.٠١  
  غير دال

  التحمل
الميل لزيادة " 

  "الجرعة 

  أسلوب الدخول أ
  عدد الساعات ب

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
  المجموع

٤٧.٢٤  
٥٠٨.٤١  
١٧١.٨٧  
٦٣١٤.٢٠  
١٣٧٧٤٣  

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠  

٤٧.٢٤  
٢٥٤.٢١  
٨٥.٨٩  
١٦.٠٣  

٢.٩٥  
١٥.٨٦  
٥.٣٦  

  غير دال
٠.٠١  
٠.٠١  

أعراض 
  االنسحاب

  أسلوب الدخول أ
  بعدد الساعات 

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
  المجموع

٢.٤٣  
١١٣٧.١٥  
٩٥.٩٤  

١٠١٤٠.٦٥  
١٩٢٥٦٠  

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠  

٢.٤٣  
٥٦٨.٥٧  
٤٧.٩٧  
٢٥.٧٤  

٠.٠٩  
٢٢.٠٩  
١.٨٦  

  غير دال
٠.٠١  
  غير دال

الدرجة الكلية 
لسوء 
  االستخدام

  أسلوب الدخول أ
  عدد الساعات ب

  ب×تفاعل أ
  تباين الخطأ
  المجموع

١٤٧.١٧  
٢٢٣٤٥.٣٨  
١٥١٦.٤٢  
١٥٦٩٩٥.٤١ 
٥٣٦٦٥٨٥  

١  
٢  
٢  
٣٩٤  
٤٠٠  

١٤٧.١٧  
١١١٧٢.٦٩ 
٧٥٨.٢١  
٣٩٨.٤٧  

٠.٣٧  
٢٨.٠٤  
١.٩٠  

  غير دال
٠.٠١  
  غير دال
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

ين  - ١ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د  ف ات ال توج ط درج الب متوس ط
اختالف  ت ب ي االنترن ري ف تغراق القھ ي االس ة ف ات الجامع وطالب

 . أسلوب الدخول 

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
اختالف  ة في االستغراق القھري في االنترنت ب وطالبات الجامع

 . عدد الساعات

ين  - ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف طالب متوسط درجات ال توج
أثير  وطالبات الجامعة في االستغراق القھري في االنترنت في الت

 . ول على الشبكة وعدد الساعاتالمشترك لتفاعل أسلوب الدخ

ين  - ٢ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات ال توج ط درج الب متوس ط
ديد تياق الش ي االش ة ف ات الجامع اختالف  وطالب ت ب تخدام االنترن الس

  . أسلوب الدخول

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
تخدام االنتر ديد الس تياق الش ي االش ة ف ات الجامع ت وطالب ن

 . باختالف عدد الساعات

ين  - ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف طالب متوسط درجات ال توج
ي  ت ف تخدام اإلنترن ديد الس تياق الش ي االش ة ف ات الجامع وطالب
دد  بكة وع ى الش دخول عل لوب ال ل أس ترك لتفاع أثير المش الت

 . الساعات

ين  -٣ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات ال توج ط درج الب متوس ط
  . ت الجامعة في الھروب من الواقع باختالف أسلوب الدخولوطالبا

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
 . وطالبات الجامعة في الھروب من الواقع باختالف عدد الساعات

ين  - ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف طالب متوسط درجات ال توج
أث ي الت ع ف ن الواق روب م ي الھ ة ف ات الجامع ترك وطالب ير المش
  . لتفاعل أسلوب الدخول على الشبكة وعدد الساعات
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ين  -٤ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات ال توج ط درج الب متوس ط
ل  ي التحم ة ف ات الجامع ة ( وطالب ادة الجرع ل لزي اختالف ) المي ب

  . أسلوب الدخول

ين  - ـة ب ة إحصائي روق ذات دالل ـد ف ات توج ط درج الب متوس ط
ادة الجرعة ( التحمل وطالبـات الجامعة فى  ل لزي اختالف ) المي ب

 . عدد الساعات

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
أثير "  الميل لزيادة الجرعة " وطالبات الجامعة في التحمل  في الت

  . المشترك لتفاعل أسلوب الدخول على الشبكة وعدد الساعات 
  

ي -٥ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات ن ال توج ط درج الب متوس ط
  . وطالبات الجامعة في أعراض االنسحاب باختالف أسلوب الدخول

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
 . وطالبات الجامعة في أعراض االنسحاب باختالف عدد الساعات

ين  - ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف طالب متوسط درجات ال توج
را ي أع ة ف ات الجامع ترك وطالب أثير المش ي الت حاب ف ض االنس

  . لتفاعل أسلوب الدخول على الشبكة وعدد الساعات

ين  -٦ ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات ال توج ط درج الب متوس ط
اختالف أسلوب  ة لسوء االستخدام ب وطالبات الجامعة في الدرجة الكلي

  . الدخول

ين  - ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج ط درج الب متوس ط
اختالف وطالب تخدام ب وء االس ة لس ة الكلي ي الدرج ة ف ات الجامع

 . عدد الساعات

ين  - ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف طالب متوسط درجات ال توج
أثير  ي الت تخدام ف وء االس ة لس ة الكلي ة الدرج ات الجامع وطالب

  .المشترك لتفاعل أسلوب الدخول على الشبكة وعدد الساعات

  )١٦(جدول

  ساعات االستخدام دنة باختالف عدالبيانات الوصفية للعي
  

 المتوسط العدد متوسط عدد الساعات البعد م
االنحراف 
 المعياري
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ي  ١ ري ف تغراق القھ االس
 االنترنت

  ساعة
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣
 المجموع

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  
٤٠٠ 

٢٢.٦٤  
٢٥.٥٣  
٢٨.٩٣  
٢٥.١٧ 

٤.٧١  
٥.٥٢  
٦.٠٣  
٥.٨٤ 

ديد  ٢ تياق الش االش
 الستخدام االنترنت

  ساعة
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣
 المجموع

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  
٤٠٠ 

٢٥.٢٥  
٢٦.٤٢  
٢٨.٠٢  
٢٦.٣٢ 

٣.٨٨  
٣.٩٠  
٣.٨٠  
٤.٠٠ 

  ساعة الھروب من الواقع ٣
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  
 

٢٠.٧٦  
٢٣.٣٠  
٢٦.١٦  

 

٤.٢٨  
٤.٧٨  
٥.٤٣ 

ل   ٤ ادة " التحم ل لزي المي
  الجرعة

  ساعة
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  

١٦.٣١  
١٨.٢٠  
٢٠.٧٦  

٣.٦٤  
٤.٢١  
٤.٣٩  

  ساعة  أعراض االنسحاب  ٥
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  

١٩.٠٤  
٢١.٤٤  
٢٤.٧٤  

٤.٧٢  
٥.٤٦  
٥.٠٢  

وء    ة لس ة الكلي الدرج
  االستخدام

  ساعة
  ساعتان

 ثالث ساعات فأكثر٣
  المجموع

١٥٤  
١٥٨  
٨٨  
٤٠٠  

١٠٤  
١١٤.٨٩  
١٢٨.٦١  
١١٣.٧٢  

١٨.٠٦  
٢١.٠٨  
٢١.٤٢  
٢٢.٠٥  

  

ين  روق ب ة الف افيه لدالل ار ش تخدام اختب م اس روق ت اه الف ى اتج رف عل وللتع
  :على النحو اآلتي) ١٧(المتوسطات وتلخيص النتائج في الجدول

افيه  - ار ش ائج اختب م حساب نت ت ت تخدام اإلنترن وء اس اس س اد مقي ي أبع ف
اختالف ت ب تخدام اإلنترن وء اس اد س ع أبع ي جمي روق ف ة الف دد  لدالل ع

  . )١٧(الساعات وتلخيص النتائج في الجدول

  )١٧(جدول

  نتائج اختبار شافيه التجاه داللة الفروق

  .باختالف عدد الساعات  بين المتوسطات في إساءة استخدام االنترنت 
  

 األبعاد م
مجموعات 
 المقارنة

 المتوسط
 فروق المتوسطات واتجاه الداللة

٣  ٢  ١  
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االستغراق القھري  ١
 إلنترنتفي ا

  ساعة
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

٢٢.٦٤  
٢٥.٥٣  
٢٨.٩٣ 

-  
٢.٩٠**  
٦.٣٠** 

  
-  
٣.٤٠** 

 

االشتياق الشديد  ٢
 الستخدام اإلنترنت

  ساعة
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

٢٥.٢٥  
٢٦.٤٢  
٢٨.٠٢ 

-  
١.١٦**  
٢.٨٠** 

  
-  
١.٦١** 

 

  ساعةالھروب من الواقع ٣
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

٢٠.٧٦  
٢٣.٣٠  
٢٦.١٦ 

-  
٢.٥٤**  
٥.٤٠** 

  
-  
٢.٨٦** 

 

ل  ٤ ل " التحم المي
 " لزيادة الجرعة 

  ساعة
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

١٦.٣١  
١٨.٢٠  
٢٠.٧٦ 

-  
١.٨٩**  
٤.٤٥** 

  
-  
٢.٥٦** 

 

  ساعة أعراض االنسحاب ٥
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

١٩.٠٤  
٢١.٤٤  
٢٤.٧٤ 

-  
٢.٤٠**  
٥.٧٠** 

  
-  
٣.٣٠** 

 

ة   ة الكلي الدرج
 ستخداملسوء اال

  ساعة
  ساعتان

ثالث ساعات 
 فأكثر

١٠٤  
١١٤.٩٨  
١٢٨.٦١ 

-  
١٠.٨٩**  
٢٤.٦١** 

  
-  

١٣.٧٢** 
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

توجد فروق ذات داللة إحصائياً : في بعد االستغراق القھري في اإلنترنت - ١
توى  د مس ف  ٠.٠١عن تخدام الخفي ات ذوي االس طي درج ين متوس ب

ي  ف ف ط والكثي الح ذوي والمتوس ت لص ي االنترن ري ف تغراق القھ االس
ً ( االستخدام المتوسط والكثيف ا أكثر يومي ، في )ساعتان ، ثالث ساعات ف

ا  حين ال توجد فروق بين ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف فيم
  .بينھم في ھذا البعد

ت - ٢ تخدام اإلنترن ديد الس تياق الش د اش ي بع ة : ف روق ذات دالل د ف توج
 ً ائيا توى  إحص د مس تخدام  ٠.٠١عن ات ذوي االس طي درج ين متوس ب

ت  تخدام االنترن ديد الس تياق الش ي االش ف ف ط والكثي ف والمتوس الخفي
أكثر ( لصالح ذوي االستخدام المتوسط والكثيف ساعتان، ثالث ساعات ف

 ً ين ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط )يوميا روق ب ، في حين ال توجد ف
  .ذا البعدوالكثيف فيما بينھم في ھ

د مستوى : في بعد الھروب من الواقع - ٣ توجد فروق ذات داللة إحصائياً عن
بين متوسطي درجات ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف  ٠.٠١

ف ط والكثي تخدام المتوس الح ذوي االس ع لص ن الواق روب م ي الھ ( ف
 ً ا أكثر يومي ين ذوي )ساعتان، ثالث ساعات ف روق ب ، في حين ال توجد ف

  .ستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف فيما بينھم في ھذا البعداال

ة إحصائياً ): الميل لزيادة الجرعة(في بعد التحمل  - ٤ روق ذات دالل توجد ف
توى  د مس ف  ٠.٠١عن تخدام الخفي ات ذوي االس طي درج ين متوس ب

ل  ي التحم ف ف ط والكثي ة(والمتوس ادة الجرع ل لزي الح ذوي ) المي لص
فاالستخدام المتوسط والك ً ( ثي ا أكثر يومي ، في )ساعتان، ثالث ساعات ف

ا  حين ال توجد فروق بين ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف فيم
  .بينھم في ھذا البعد

د مستوى : في بعد أعراض االنسحاب - ٥ توجد فروق ذات داللة إحصائياً عن
بين ذوي متوسطي درجات االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف  ٠.٠١

راض ي أع ط  ف تخدام المتوس الح ذوي االس حاب لص االنس
ً (والكثيف ا أكثر يومي روق )ساعتان، ثالث ساعات ف ، في حين ال توجد ف

  .بين ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف فيما بينھم في ھذا البعد
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د : في الدرجة الكلية لسوء االستخدام - ٦ ة إحصائياً عن روق ذات دالل توجد ف
رجات ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط بين متوسطي د ٠.٠١مستوى 

تخدام  الح ذوي االس تخدام لص وء االس ة لس ة الكلي ي الدرج ف ف والكثي
ف ط والكثي ً ( المتوس ا أكثر يومي اعات ف الث س اعتان، ث ين ال )س ي ح ، ف

نھم  ا بي ين ذوي االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف فيم روق ب توجد ف
 .في الدرجة الكلية

ً وھذه النتائج تحقق ص   .حة الفرض الرابع جزئيا

ومن النتائج السابقة يتضح لنا أن زيادة عدد ساعات استخدام االنترنت 
ف  ( تخدام الكثي ي  )االس ري ف تغراق القھ راض االس ور أع ى ظھ أدت إل

دم  ت وع تخدام االنترن ي اس ة ف ديدة وملح ة ش رد رغب د الف ث يج ت حي االنترن
ى شبكة االنترنت وفقدان السيطرة القدرة على التحكم في الفترة التي يقضيھا عل

واحي  تى ن ي ش رد ف لوكيات الف ى س ؤثر عل ا ي ت مم ى االنترن ال عل ى اإلقب عل
ه ق مع دراسة شيب .حيات ك يتف ى )  Shapira, 1998 (را ـوذل ي كانت عل الت

والي  ة ح ن الطلب ة م ت  ١٤عين ى االنترن ر عل ن يقضون وقت كبي شخص مم
ري  تغراق القھ ى االس م إل ة أدت بھ اتھم لدرج ال دراس ت وإھم ي االنترن ف

اءة استخدام االنترنت واضطراب  ى إس ذلك أدى إل ة وك واالنقطاع عن الجامع
  . ضبط الدافع أثناء حياتھم إلى االستخدام القھري لالنترنت

د  أيضاوذلك يتفق  ذي )  Green Field, 1999(مع دراسة جرينفيل ال
ري  تخدام القھ يكولوجية لالس مات الس ل للس ام بتحلي ت ق د دعم ت، وق لالنترن

  . الدراسة الطبيعة القھرية الستخدام االنترنت

ويزيز  ة س ع دراس ا م ق أيض ث يتف ث )  Sousner, 2001(حي حي
ى  تتضمن ھذه الدراسة أفكاراً  ه عل ذي يبقى في استحواذية وقھرية عن الوقت ال

اح  بح جم ن ك ز ع تخدامه والعج ي اس ة ف ة القھري ة الملح ت والرغب االنترن
تخدامه، ات  اس ية وعالق ات الشخص ي العالق اة ف ى معان الفرد إل ؤدي ب ا ي مم

  . الجامعة وترك الھوايات واالنصراف عن األصدقاء في الحياة الطبيعية 

حيث ذكرت )  Tsai & Lin, 2003(وفي دراسة أخرى لتساي ولين 
اءة استخدام  يھم أعراض إس أن المراھقين مسيء االستخدام لالنترنت تظھر عل

  . ل االستخدام القھري واالنسحاب والتحملاالنترنت مث

ات دع ن الدراس ر م د أن كثي ذلك نج ابقة بخصوص مك ائج الس ت النت
 ً ا رد تلھف ً  االشتياق الستخدام االنترنت حيث يتلھف الف ا  (لممارسة السلوك  ملح
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ة ، )استخدام اإلنترنت ى الكف عن االستخدام، ويجد متع ويفقد الفرد القدرة عل
ونحن نجد كثير من الدراسات ذكرت أن  .ستخدام االنترنتغامرة طوال فترة ا

النفس  ة ب دان الثق اب أو فق ق أو االكتئ مظاھر فقدان الصحة النفسية من قبيل القل
واتج سوء االستخدام  ناشئة عن اإلفراط في االستخدام لإلنترنت، ومن ثم ھي ن

 ً يا ى االنترنت نفس ان الذي يولد االعتماد عل ل إدم ه من قبي ادة، وھو ، أي ان الع
ؤدي  ذي ي دمنا للسلوك أو الشعور ال رد م ذلك النوع من اإلدمان الذي يجعل الف

  . إلى اإلحساس بالسعادة المؤقتة، التي تصبح بدورھا جاذبة للتكرار واإلعادة

ا إذا  بح إدمان ن أن تص ة يمك ة العادي طة اليومي ان األنش م ف ن ث وم
والتي ذكرت أن ) Griggs, 2002(تجاوزت المألوف وذلك في دراسة جريس 

يمن  ذي يھ االشتياق الشديد الستخدام االنترنت يتضمن الخروج عن السيطرة ال
مي  دھور الجس م الت تخدامه رغ ن اس ف ع اوم التوق ذي يق رد ال لوك الف ى س عل

ي يعاني يكولوجية الت كالت الس اعي والمش ة . ھا ـواالجتم ع دراس ق م ك يتف وذل
  ). Markovich & Brahm, 2002(برھام وماركفيس 

ة إحصائية  روق ذات دالل ه توجد ف ابقة ان ائج الس كذلك يتضح من النت
ع لصالح  بين ذو االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف في الھروب من الواق

ً ( ذو االستخدام المتوسط والكثيف    ). ساعتان، ثالث ساعات فأكثر يوميا

ؤدي وقد أوضحت كثير من الدراسات أن االستخدام الكثيف لالنترن ت ي
إلى الھروب من الواقع الفعلي إلى واقع افتراضي يتمناه حيث يصبح الفرد غير 
متوافق مع اآلخرين وغير منسجم مع البيئة قلقا ومتجھما ومكتئبا معظم الوقت، 
ة  ه االجتماعي ن عالقات ا ع عر بالرض رين وال يش ع اآلخ عادة م عر بالس وال يش

الم فينزلق في ھاوية سوء استخدام اإلنترنت ال ه يعيش في ع ذي يعوضه ويجعل
تقمص  ع وي دھا في الواق يجد فيه ضالته يشعر فيه باالنسجام والسعادة التي يفتق
ه  وم ذات ل مفھ ل مح الي يح وم ذات مث ئ مفھ ا وينش ي يختارھ ية الت الشخص
زداد األمر  ي حيث ي ع الفعل ه مشكالت في الواق الواقعي الضعيف مما يسبب ل

ذي يحيط سوءا ويؤدي به إلى الشعور ب االغتراب في العالم الواقعي المألوف ال
ه،  ى كليت ذھب إل ه أو ي اء احتياجات وم لقض از ويق ق الجھ رة يغل ل م ي ك ه ف ب
ة األنشطة  ه لكاف واآلمر الذي يؤدي وبال شك إلى زيادة تعلقه باالنترنت وإھمال

  . األخرى ويصبح مسلوب اإلرادة فالذي يتحكم في حياته ھو االنترنت 

ج  وذلك يتفق ى ) Whang et al, 2003(مع دراسة وان د ھدفت إل فق
ى أن  ي توصلت إل ت والت تخدام اإلنترن يء اس ية لمس فحص الخصائص النفس
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 ,Smith(وكذلك يتفق مع دراسة سميث. مسيء االستخدام يھربون من الواقع

ونج)  2001 د)Young, 1997(ودراسة ي  Green(، وأيضا دراسة جرينفيل

Field, 1999   (سولر  ودراسة)Suler, 1999  .(  

كذلك أوضحت النتائج أن ذو االستخدام الخفيف والمتوسط والكثيف في 
ل ة(التحم ادة الجرع ل زي ف  )المي ط والكثي تخدام المتوس الح ذو االس " لص

أكثر  روق ذات ، "ساعتان، ثالث ساعات ف ه توجد ف ائج ان ذلك أوضحت النت ك
ادة الجرعة(التحملداللة إحصائية بين طالب وطالبات الجامعة في  ل لزي  )المي

ى الشبكة وعدد الساعات دخول عل أثير المشترك لتفاعل أسلوب ال أي . في الت
ابرة  ى المث درة عل تزداد طاقة الفرد على االستمرار في استخدام االنترنت والق
ى  ة عل لوكيات المنطوي ار للس ع اإلنك تخدام م ة االس ادة جرع ل اآلالم لزي وتحم

)  Young, 1995(خدام، وذلك يتفق مع دراسة يونج مشكالت من جراء االست
االنشغال بالنشاط  إلىالذي ھو الحاجة  Toleranceالتحمل  أن أوضحتالتي 

ة  ة من مزاول ى  األنشطةلمدى اكبر من الوقت الكتساب نفس النشاط والخف عل
اناالنترنت من ضمن المكونات الجوھرية  ة  استخدام االنترنت إلدم مع الھيمن

د . والھيمنة السلوكية والصراع واالرتدادالعقلية  وكذلك يتفق مع دراسة جرينفل
)Green Field, 1999 .(  

د  ائج أوضحتوق ً  النت تخدام اإلنترنت  أيضا اعات اس دد س ادة ع أن زي
ق  )االستخدام الكثيف ( رد من قل ى الف ى ظھور أعراض االنسحاب عل أدت إل

ت بح ه االنترن ا يحتوي تحواذي فيم ر اس زن وتفكي ن وح رد م حب الف ث ينس ي
ة  اندة االجتماعي اض المس م انخف ن ث ة وم ات االجتماعي ة  (العالق  –االنفعالي

ا  )المادية  ة والوحدة النفسية ويصبح منطوي ى العزل ه إل ؤدي ب من اآلخرين في
م  ة اآلخرين ومن ث ة ال يستطيع مواجھ عن اآلخرين غير اجتماعي يميل للعزل

ً ينسحب إلى عالمه الخاص به ويجد ون ا ه  يس دعم ل ك ھو االنترنت وي ه في ذل ل
  . وخجله وخوفه من مواجھة اآلخرين تهانطوائي

والتي ذكرت ) Anderson, 2000 (ندرسون أوذلك يتفق مع دراسة 
والي  ت يقضون ح تخدام االنترن ً  ١٥٠ان مسيء اس ا ة يومي بكة،  دقيق ى الش عل

ريس وزان ج ة س ل ) Griggs,2002(ودراس ة جابري  ,Gabriel(ودراس
   .)Young, 1996(ودراسة يونج ) 2002

ى سوء استخدام  ؤدي إل ادة عدد ساعات االستخدام ت كذلك وجد أن زي
ى أن  )Young,1996(اإلنترنت وذلك يتفق مع دراسة يونج  التي توصلت إل
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ى  ة للشبكة إل ساعة أدى  ٣٨زيادة المتوسط األسبوعي لساعات استخدام الطلب
انون   إلى سوء استخدام اإلنترنت وإدمانه انوا يع وبالتالي إلى أن ھؤالء الطلبة ك

ا ن مظاھر اضطرا ب ين  تم راوح ب ي الشخصية تت ة ف ة " إكلينيكي ضعف الثق
م سلوك  اءة فھ ى إس ة ، باإلضافة إل ات االجتماعي بالنفس وتفكك أواصر العالق

 .)Thompson,1996(وكذلك تتفق مع دراسة ثومبسون . اآلخرين نحوھم 
ت ت أن االس ي أثبت اعات الت دد الس ادة ع ت وزي ة لالنترن ف للطلب خدام الكثي

الي  ٢٥لىإاألسبوعية  ى سوء استخدام اإلنترنت وبالت ؤدي ال ساعة أسبوعية ي
رارات دون  اذ الق ى اتخ درة عل دم الق ال وع رعة االنفع ل س مات مث ور س ظھ
اءة  االعتماد على اآلخرين وھذا يعكس عدم الثقة بالنفس والشعور بضعف الكف

 (ودراسة برينر ). Egger,1996(وذلك يتفق أيضاً مع دراسة أيجر الذاتية، 
Brenner,1997  .( ز ة جرايفت ع دراس اً م ق أيض ك يتف وذل

)Griffithis,1998 ( ة في الجنس ة متباين التي تضمنت خمس حاالت إكلينيك
والعمر إال أن الحاالت الخمس جميعاً يشتركون في إدمان االنترنت حيث يوجد 

ن ذكور قرروا أن رسوبھم يتكرر بسبب االنترنت حيث يقضون مراھقي ٣منھم 
ة . في األسبوع) ساعة ٤٠(أكثر من ة وحال ديدة البدان يدة أصبحت ش ة س وحال

  . رجل فقد وظيفته بسبب عدم انتظام مواظبته على العمل وكثرة أخطائه

ونج " وتحت عنوان  ي ي تصفح االنترنت وليس دراسة عرضت كمبرل
)Young,2001 (الخطر الدافعة إلساءة استخدام االنترنت في الحرم  عوامل

تخدام  اءة اس د إلس روض الراش ات ارض ت رت أن الجامع امعي، وذك الج
ت اءة  ،اإلنترن ي إس ھم ف ي تس ات الت دى الجامع رى ل ل الكب ونج العوام دم ي وتق

ن  ر م م كبي ت، ك دود لالنترن ر مح ر وغي ا وصول ح ت ومنھ تخدام اإلنترن اس
ي ر المخطط ف ت غي ن  الوق رر م رة التح رور بخب ة الم ة، حداث رامج الدراس ب

ون ا يفعل ون أو م ا يقول ى م التشجيع الكامل من  ،الضبط األبوي، ال مراقبة عل
ي  ة ف ابھة، الرغب طة المش ى األنش راھقين عل دريب الم ديرين، ت ة والم الجامع
راب  دث اغت رفض ح اعي وال د االجتم ة، التھدي غوط الجامع ن ض روب م الھ

ل مج ة داخ ت، للطلب ر االنترن دد عب دقاء ج ى أص اء إل ة باالنتم ع الالمواجھ تم
فلماذا يحاول الطالب تلك المحاولة المزعجة وھي أن يكون اجتماعيا مع زمالء 

  الحرم الجامعي؟ 

زود الطالب  ة ت وفي النھاية تقرر يونج أن معامل االنترنت في الجامع
ـوع ٢٤باالنترنت بشكل حر  ام األسب وم وكل أي ـام الشھر ساعة في الي وكل أي
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ت ومصدر  تخدام اإلنترن ييئ اس ى مس راً عل ا يشكل خط ام مم دار الع ى م وعل
  . تعزيز وتشجيع له

 خامس وتفسيرھانتائج الفرض ال :  

وع : ينص الفرض الخامس على  املي الن " يوجد تأثير دال احصائيا لع
اث  ور وإن ي " والتخصص " ذك ى " نظري  –عمل ترك عل ا المش ي تأثبرھم ف

  . تخدام االنترنت سوء اس

اه  ائي االتج اين ثن وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام تحليل التب
ي " والتخصص "  إناث –ذكور " لتفاعل النوع  ا " نظري  –عمل في تأثبرھم

  ) ١٨(كما يتضح من الجدول  رقم ، المشترك على سوء استخدام االنترنت 

  ) ١٨(جدول 

  ء استخدام االنترنتالبيانات الوصفية ألبعاد  مقياس سو

  "نظري  –عملي " وعامل التخصص " إناث  –ذكور " عامل النوع  باختالف 

  المتوسط  العدد  التخصص  النوع  البعد م
االنحراف 
  المعياري

تغراق  ١ االس
ي  ري ف القھ

  االنترنت

  عملي  ذكور
  نظري
  المجموع

٥٣  
٩٨  
١٥١  

٢٤.٣٢  
٢٨.٧٣  
٢٧.١٩  

٤.١٨  
٦.٨١  
٦.٣٦  

  عملي  إناث
  نظري

  جموعالم

١٤٧  
١٠٢  
٢٤٩  

٢٢.٦٩  
٢٥.٧٤  
٢٣.٩٤  

٤.٠٦  
٥.٩٤  
٥.١٣  

  عملي  المجموع
  نظري
  المجموع

٢٠٠  
٢٠٠  
٤٠٠  

٢٣.١٣  
٢٧.٢١  
٢٥.١٧  

٤.١٥  
٦.٥٤  
٥.٨٤  

ديد  ٢ تياق الش االش
تخدام  الس

  االنترنت

  عملي  ذكور
  نظري
  المجموع

٥٣  
٩٨  
١٥١  

٢٦.٠٢  
٢٧.٥٤  
٢٧.٠١  

٤.١١  
٣.٩٦  
٤.٠٧  

  عملي  إناث
  نظري
  المجموع

١٤٧  
١٠٢  
٢٤٩  

٢٥.٠٦  
٢٧.١٣  
٢٥.٩١  

٣.٩٦  
٣.٥٠  
٣.٩١  

  عملي  المجموع
  نظري
  المجموع

٢٠٠  
٢٠٠  
٤٠٠  

٢٥.٣٢  
٢٧.٣٣  
٢٦.٣٢  

٤.٠١  
٣.٧٣  
٤.٠٠  

الھروب من  ٣
  الواقع

  عملي  ذكور
  نظري

٥٣  
٩٨  

٢٢.٦٠  
٢٥.٧٤  

٤.٣٢  
٥.٥٥  
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  ٥.٣٦  ٢٤.٦٤  ١٥١  المجموع
  عملي  إناث

  نظري
  المجموع

١٤٧  
١٠٢  
٢٤٩  

٢٠.٣٨  
٢٤.١٦  
٢١.٩٣  

٣.٨٨  
٥.٠٥  
٤.٧٦  

  عملي  المجموع
  نظري
  المجموع

٢٠٠  
٢٠٠  
٤٠٠  

٢٠.٩٧  
٢٤.٩٤  
٢٢.٩٥  

٤.١١  
٥.٣٥  
٥.١٦  

ل  ٤ ل " التحم المي
  لزيادة الجرعة

  عملي  ذكور
  نظري
  المجموع

٥٣  
٩٨  
١٥١  

١٧.٦٢  
٢٠.٢٣  
١٩.٣٢  

٤.٠٦  
٤.٨٥  
٤.٧٤  

  عملي  إناث
  نظري
  المجموع

١٤٧  
١٠٢  
٢٤٩  

١٦.٤٢  
١٨.٤٧  
١٧.٢٦  

٣.٧٣  
٣.٩٢  
٣.٩٣  

  عملي  المجموع
  نظري
  المجموع

٢٠٠  
٢٠٠  
٤٠٠  

١٦.٧٤  
١٩.٣٤  
١٨.٠٤  

٣.٨٤  
٤.٤٨  
٤.٣٧  

  عملي  ذكور    
  نظري
  المجموع

٥٣  
٩٨  
١٥١  

٢٠.٧٧  
٢٣.٨٧  
٢٢.٧٨  

٤.٩٨  
٦.٠٦  
٥.٨٨  

  عملي  إناث    
  نظري
  المجموع

١٤٧  
١٠٢  
٢٤٩  

١٩.٧٦  
٢١.٠٩  
٢٠.٣١  

٤.٩٠  
٥.٢٠  
٥.٠٦  
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  توسطالم  العدد  التخصص  النوع  البعد م
االنحراف 
  المعياري

راض  ٥ أع
  االنسحاب

  عملي  ذكور

  نظري

  المجموع

٥٣  

٩٨  

١٥١  

٢٠.٧٧  

٢٣.٨٧  

٢٢.٧٨  

٤.٩٨  

٦.٠٦  

٥.٨٨  

  عملي  إناث

  نظري

  المجموع

١٤٧  

١٠٢  

٢٤٩  

١٩.٧٦  

٢١.٠٩  

٢٠.٣١  

٤.٩٠  

٥.٢٠  

٥.٠٦  

  عملي  المجموع

  نظري

  المجموع

٢٠٠  

٢٠٠  

٤٠٠  

٢٠.٠٣  

٢٢.٤٥  

٢١.٢٤  

٤.٩٣  

٥.٧٩  

٥.٥١  

ة ال   ة الكلي درج
  لسوء االستخدام

  عملي  ذكور

  نظري

  المجموع

٥٣  

٩٨  

١٥١  

١١١.٣٤  

١٢٦.١٢  

١٢٠.٩٣  

١٨.٣١  

٢٤.٥٢  

٢٣.٥٦  

  عملي  إناث

  نظري

  المجموع

١٤٧  

١٠٢  

٢٤٩  

١٠٤.٣٢  

١١٦.٥٨  

١٠٩.٣٤  

١٧.٥٣  

٢٠.٩٠  

١٩.٨٨  

  عملي  المجموع

  نظري

  المجموع

٢٠٠  

٢٠٠  

٤٠٠  

١٠٦.١٨  

١٢١.٢٦  

١١٣.٧٢  

١٧.٩٦  

٢٣.١٩  

٢٢.٠٥  
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  )١٩(جدول

   والتخصص" إناث  –النوع ذكور " تحليل التباين ثنائي االتجاه لتفاعل 

  .في تأثيرھما على سوء استخدام االنترنت " نظري  –عملي " 

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة ف
مستوى 
 الداللة

االستغراق 
ري  القھ
ي  ف
 اإلنترنت

  النوع أ

  لتخصص با

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

 المجموع

٤٦٨.٥٤  

١٢١٦.٨١  

٤١.٢٤  

١١٣٧٩.٧٣  

٢٦٦٩٠٨ 

١  

١  

١  

٣٩٦  

٤٠٠ 

٤٦٨.٥٤  

١٢١٦.٨١  

٤١.٢٤  

٢٨.٧٤ 

١٦.٣١  

٤٢.٣٤  

١.٤٤ 

٠.٠١  

٠.٠١  

 غير دال

تياق  االش
ديد  الش
تخدام  الس
  االنترنت

  النوع أ

  التخصص ب

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

  المجموع

٤١.١٥  

٢٨١.٨٦  

٦.٤٩  

٥٩٢٧.١١  

٢٨٣٥٢٧  

١  

١  

١  

٣٩٦  

٤٠٠  

٤١.١٥  

٢٨١.٨٦  

٦.٤٩  

١٤.٩٧  

٢.٧٥  

١٨.٨٣  

٠.٤٣  

  غير دال

٠.٠١  

  غير دال

روب  الھ
 من الواقع

  النوع أ

  التخصص ب

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

  المجموع

٣١٧.٩٣  

١٠٤٧.٤٣  

٨.٨٢  

٨٧٣٥.٤٦  

٢٢١٣٥٣  

١  

١  

١  

٣٩٦  

٤٠٠  

٣١٧.٩٣  

١٠٤٧.٤٣  

٨.٨٢  

٢٢.٠٦  

١٤.٤١  

٤٧.٤٨  

٤٠٠  

٠.٠١  

٠.٠١  

  الغير د

ل  التحم
ل "  المي

ادة  لزي
 "الجرعة 

  النوع أ

  التخصص ب

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

  المجموع

١٩٢.٤٦  

٤٧٥.٥٨  

٦.٩٥  

٦٧١٧.٣٢  

١٣٧٧٤٣  

١  

١  

١  

٣٩٦  

٤٠٠  

١٩٢.٤٦  

٤٧٥.٥٨  

٦.٩٥  

١٦.٩٦  

١١.٣٥  

٢٨.٠٤  

٠.٤١  

٠.٠١  

٠.٠١  

  غير دال

راض  أع
  االنسحاب

  النوع أ

  التخصص ب

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

٣١٤.٥٩  

٤٢٧.٧١  

٦٨.٣٩  

١١٠٩٣.٤٣  

١  

١  

١  

٣٩٦  

٣١٤.٥٩  

٤٢٧.٧١  

٦٨.٣٩  

٢٨.٠١  

١١.٢٣  

١٥.٢٧  

٢.٤٤  

٠.٠١  

٠.٠١  

  غير دال
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  ٤٠٠  ١٩٢٥٦٠  المجموع

ة  الدرج
ة  الكلي
وء  لس
  االستخدام

  النوع أ

  التخصص ب

  ب×تفاعل أ

  تباين الخطأ

  المجموع

٦٠٠٦.٣٨  

١٦٠٠٨.٤٥  

١٣٩.٤٨  

١٦٤٧١٩.٢٦ 

٥٣٦٦٥٨٥  

١  

١  

١  

٣٩٦  

٤٠٠  

٦٠٠٦.٣٨  

١٦٠٠٨.٤٥ 

١٣٩.٤٨  

٤١٥.٩٦  

١٤.٤٤  

٣٨.٤٩  

٠.٣٤  

٠.٠١  

٠.٠١  

  غير دال

  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

د مستوى  -أ - ١ ين ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عن متوسطي  ب
ات الح  درج ت  لص ي االنترن ري ف تغراق القھ د االس ي بع ين ف الجنس
 .الذكور

  )  ٢٣.٩٤= ، م لإلناث٢٧.١٩= م للذكور(     

توى توج -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل طي  ٠.٠١د ف ين متوس ب
ات ي بُ  درج ت لصالح التخصص ف ي االنترن ري ف تغراق القھ د االس ع

  .طالب الكليات النظرية

  )  ٢٣.١٣= ، م للعملي ٢٧.٢١= م للنظري (    

ا  -ج ي تأثيرھم وع والتخصص ف املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ال يوج
  .  القھري في االنترنتالمشترك على االستغراق 

ديد  -أ -٢ تياق الش د االش ي بع وع ف ل الن ائيا لعام أثير دال إحص د ت ال يوج
   .الستخدام االنترنت

توى  -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف طي  ٠.٠١توج ين متوس ب
ات  ي بُ درج ديد الستخالتخصص ف تياق الش د االش ـع ـدام االنترنـ ت ـ

ة  ات النظري الب الكلي الح ط ري م ل(لص ي ٢٧.٣٣= لنظ = ، م للعمل
٢٥.٣٢  (  

ا   -ج ي تأثيرھم وع والتخصص ف املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ال يوج
  . المشترك على االشتياق الشديد الستخدام االنترنت 

د مستوى  -أ -٣ ة إحصائية عن ين  ٠.٠١توجد فروق ذات دالل متوسطي ب
  .ورعد الھروب من الواقع لصالح الذكالجنسين في بُ درجات 
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  ) ٢١.٩٣= ، م لإلناث ٢٤.٦٤= م للذكور (   

توى  -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف طي  ٠.٠١توج ين متوس ب
ات التخصص في بُ درجات  ع لصالح طالب الكلي عد الھروب من الواق
  .النظرية

  ) ٢٠.٩٧= ، م للعملي ٢٤.٩٤= م للنظري (    

وع والت -ج املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ا ال يوج ي تأثيرھم خصص ف
  .المشترك على بعد الھروب من الواقع

د مستوى  -أ -٤ ة إحصائية عن ين ٠.٠١توجد فروق ذات دالل متوسطي  ب
ات ي بُ  درج ين ف ل الجنس د التحم ة ( ع ادة الجرع ل لزي الح )  المي لص
  ).  ١٧.٢٦= ، م لإلناث ١٩.٣٢= م للذكور (الذكور 

تو -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف طي  ٠.٠١ى توج ين متوس ب
ات ي بُ  درج ل التخصص ف د التحم ة ( ع ادة الجرع ل لزي الح )المي لص

  .طالب الكليات النظرية

  ) ١٦.٧٤= ، م للعملي١٩.٣٤= م للنظري (    

ا  -ج ي تأثيرھم وع والتخصص ف املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ال يوج
  ). الميل لزيادة الجرعة (       عد التحمل المشترك بُ 

توى  -أ-٥ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ين  ٠.٠١توج متوسطي ب
  .عد أعراض االنسحاب  لصالح الذكورالجنسين في بُ درجات 

  ). ٢٠.٣١= ، م لإلناث٢٢.٧٨= م للذكور (    

توى  -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف طي  ٠.٠١توج ين متوس ب
ات عد أعراض االنسحاب  لصالح طالب الالتخصص في بُ  درجات كلي
  .النظرية

  )٢٠.٠٣= ، م للعملي٢٢.٤٥= م للنظري (    

ا  -ج ي تأثيرھم وع والتخصص ف املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ال يوج
  .المشترك على بعد أعراض االنسحاب  

بين الجنسين في  ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -أ-٦
ذكور الح ال تخدام  لص وء االس ة لس ة الكلي ذكور (. الدرج = م لل

  ). ١٠٩.٣٤= ، م لإلناث١٢٠.٩٣
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توى  -ب د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف طي  ٠.٠١توج ين متوس ب
ة لسوء االستخدام لصالح طالب  درجات التخصص في الدرجة الكلي

  )١٠٦.١٨= ، م للعملي١٢١.٢٦= م للنظري (.الكليات النظرية

وع والتخ -ج املي الن ائيا لع أثير دال إحص د ت ا ال يوج ي تأثيرھم صص ف
  . المشترك على الدرجة الكلية لسوء االستخدام

     ً   .وھذه النتائج في مجملھا تحقق صحة الفرض الخامس جزئيا

د  ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه توج ابقة ان ائج الس ن النت يتضح م
وع . بين أبعاد مقياس سوء استخدام االنترنت ٠.٠١مستوى  ذكور  (وعامل الن

عد االشتياق الشديد الستخدام االنترنت، وكانت الفروق لصالح بُ  ماعدا )إناث –
ع،  ن الواق روب م د الھ ت، وبع ي االنترن تغراق القھري ف د االس ي بع ذكور ف ال

ة " الميل لزيادة الجرعة " عد التحمل وبُ  وبعد أعراض االنسحاب والدرجة الكلي
  . لسوء االستخدام

ة والث ئة االجتماعي ى التنش د يرجع إل ذا ق ا وھ ي مجتمعن ائدة ف ة الس قافي
ن كانت إالشرقي اإلسالمي، الذي تكون فيه األنثى أكثر خجال وانطوائية حتى و

ة ددة ومتنوع ا متع ام  ،عالقاتھ ورتھا أم ى ص ا عل ة دائم ذلك قلق ا ك ويجعلھ
ذكر و ى عكس ال ن إاآلخرين وتفضل الجلوس في المنزل أكثر من الخروج عل

ر ولكن بس ،كان ذلك على غير رغبتھا ذلك أكث ائدة وھي نتيجة ل ة الس بب الثقاف
 ً ل  اھتماما ا اضطرب أو اعت ق إذا م حد أبجسدھا من الذكر، يھمھا جسدھا وتقل

ا الشرقية  ا، فثقافتن ذكر تمام تقبل عكس ال أعضائھا ودائما لديھا خوف من المس
ذه  ىھي ثقافة تدعيمية للذكورة، فالذكر أكثر تحررا ف عالقاته وأكثر عمقا في ھ

   .قات أكثر جرأة وحكمة وثقة بالنفسالعال

ل دراسة ابقة مث ة هللا ( وتلك النتائج تتفق مع كثير من الدراسات الس ھب
مري تخدام ) ٢٠٠٣، الس يئون اس ذكور يس ى أن ال ا عل فرت نتائجھ ي أس الت

راط في  االنترنت أكثر من اإلناث حيث أن الذكور يتفوقون عن اإلناث في اإلف
دد  رة ع ي كث تخدام وف ياالس تخدمه ف اث تس ا، فاإلن ع وتنوعھ يم  (المواق التعل

ة واحي ثقافي ية كن ال المدرس رف  )واألعم ة وغ ي والمحادث د االلكترون والبري
ا ة وغيرھ الم والموض اني واألف ة واألغ ي  ،الدردش ذكور ف تخدمه ال ا يس بينم

ي  د االلكترون ة والبري رف الدردش ة وغ ع اإلباحي اب والمواق لية واأللع التس
ً واألغاني أي   . أي أن الذكور أكثر إساءة من اإلناث في استخدام االنترنت ضا
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ر  ل ومانس ة مادي ذلك دراس )  Madell & Muncer,2004(وك
ت  تخدام االنترن اءة اس ي إس ين ف ين الجنس روق ب ة عن الف ك الدراس ت تل أجري

ذكور  الح ال روق لص ت الف و . وكان ون تي ة ثومس ذلك دراس وك
)Thomsonteo,2001 (، اد د وآخرون. س لين ودراسة م  Madelyn(جول

S. Gowld & et .al 2002   ( ً ا راون  وأيض اريلي وب ة بارت  (دراس
Pratarelli & Browne, 2002 .(   

د مستوى أكذلك أسفرت النتائج  نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
اءة استخدام االنترنت وعامل التخصص أبين  ٠.٠١ اس إس اد مقي ي(بع  –عمل
ة لصالح طال )نظري ين طبيع روق ب ب الكليات النظرية وھذه النتائج تعكس الف

تعلم  الدراسة النظرية والعملية فال شك أن المحتوى وطرق التدريس وأساليب ال
ومن . في كل من الكليات واألقسام العملية تختلف عن الكليات واألقسام النظرية

ذين التخصصين  ن ھ ل م ي ك رد ف مات وخصائص شخصية الف ف س م تختل ث
ي األ كالت واالضطرابات والصعوبات الت تالف المش ى اخ ؤدي إل ذي ي ر ال م

ة ام النظري ي األقس ا ف ة عنھ ام العملي ي األقس رد ف ا الف ة  ،يعانيھ ا أن الدراس كم
ت  اج لوق ة تحت ة النظري ا الدراس ا أم ول إلنجازھ ت أط اج لوق ة تحت ل أالعملي ق

ع وبالتالي يتواجد وقت كثير لدى طالب األقسام النظرية ممكن  إھداره في مواق
تخدام  اءة اس ي إس اورات أي ف الم والتح اني واألف اب واألغ لية واأللع التس

ت حاب األقسـك ،االنترن ادـام والدراسـما أن أص ة ع تخدمون  ةة العملي يس
ائجھم العمليـاالنترن ةـت في البحث العملي وتدعيم نت ة ة باألبحاث العلمي  العالمي
ل لذلك  اءة ھم أق ـك . تـترناستخدام االنفي إس ري ـوافق مع دراسة بيتـيتوذل
    )  Ferris, 2001(ودراسة فيريس)  Petrie & Gunn 1998(ن نوج

 دس وتفسيرھانتائج الفرض السا :  

ى دسينص الفرض السا دى طالب : عل أ بعض سمات الشخصية ل تنب
  .بسوء استخدام اإلنترنت" دون غيرھا " الجامعة 

ذا الفرض   ل االنحدار م استختوللتحقق من صحة ھ دام أسلوب تحلي
ا يتضح  ة بسوء استخدام اإلنترنت كم متعدد الخطوات لسمات الشخصية المنبئ

  ) ٢٠(من الجدول

  )٢٠(جدول

  .تحليل االنحدار متعدد الخطوات لسمات الشخصية المنبئة بسوء استخدام اإلنترنت 
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 المتغيرات المستقلة  المتغير التابع  م
االرتباط 

 Rالمتعدد 
نسبة 

 R2اھمة المس
  Bقيمة 

قيمة ت 
  وداللتھا

االستغراق القھري   ١
  في اإلنترنت

الطيبة أو التقبل 
  يقظة الضمير 

٠.٢٦  

٠.٢٩  

٠.٠٧  

٠.٠٨  

-٠.٢٧  

-٠.١١  

٤.١٦**  

٢.٢٩*  

  ٤١.٣١= الثابت العام 

االشتياق الشديد   ٢
  الستخدام اإلنترنت

  منبئة" سمات " ال توجد متغيرات 

أو التقبل  الطيبة  الھروب من الواقع  ٣
  يقظة الضمير

٠.٢٧  

٠.٢٨  

٠.٠٧  

٠.٠٨  

-٠.٢٥  

-٠.٠٨  

٤.٢٩**  

٢.٠١*  

  ٣٧.٠١= الثابت العام 

الميل لزيادة (التحمل  ٤
  )الجرعة 

  **٥.٧٦  ٠.٢٦-  ٠.٠٨  ٠.٢٨ الطيبة أو التقبل 

  ٢٨.٦٧= الثابت العام  

  **٤.٠٥  ٠.٢٣-  ٠.٠٤  ٠.٢٠  الطيبة أو التقبل  أعراض االنسحاب  ٥

  ٣٠.٨٦= ت العام الثاب

الدرجة الكلية لسوء   
  االستخدام

  ٥.١٥  ١.١٧-  ٠.٠٦  ٠.٢٥  الطيبة أو التقبل

  ١٦٢.١٠= الثابت العام 

  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

يقظة الضمير باالستغراق القھري في وتنبئ سمتي الطيبة أو التقبل  - ١
ي نسبة على التوالي بإجمال%١،%٧اإلنترنت بنسبة مساھمة مقدارھا 

  : ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية% ٨المساھمة مقدارھا 

× ٠.١١–ل ـالطيبة أو التقب×  ٠.٢٧- =االستغراق القھري في اإلنترنت
  ٤١.٣١+ يقظة الضمير 

  .نبئة باالشتياق الشديد لإلنترنتال توجد متغيرات مستقلة مُ  - ٢

الواقع بنسبة يقظة الضمير بالھروب من وتنبئ سمتي الطيبة أو التقبل  - ٣
على التوالي بإجمالي نسبة المساھمة % ١، %٧مساھمة مقدارھا 

  :ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية % ٨مقدارھا
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يقظة × ٠.٠٨– الطيبة أوالتقبل ×٠.٢٥- = الھروب من الواقع     
   ٣٧.٠١+الضمير

بنسبة " الميل لزيادة الجرعة " تنبئ سمة الطيبة أو التقبل بالتحمل  - ٤
  :ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية% ٨اھمة مس

   ٢٨.٦٧+الطيبة أو التقبل ×  ٠.٢٦-=  )الميل لزيادة الجرعة (التحمل 

% ٤تنبئ سمة الطيبة أو التقبل بأعراض االنسحاب بنسبة مساھمة  - ٥
  :ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية

   ٣٠.٨٦+ الطيبة أو التقبل ×  ٠.٢٣-= أعراض االنسحاب     

التقبل بالدرجة الكلية لسوء االستخدام بنسبة  تنبئ سمة الطيبة أو - ٦
 :ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية% ٦مساھمة 

+ الطيبة أو التقبل  ×  ١.١٧-= لسوء االستخدام الدرجة الكلية    
١٦٢.١٠   

     ً   .وھذه النتائج في مجملھا تحقق صحة الفرض السادس جزئيا

ة ) ٢٠(السابقة الموضحة بالجدولتشير النتائج  إلى أن كل من عاملي الطيب
عوامل الشخصية أھمية في التنبؤ بسوء استخدام  أكثرأو التقبل، يقظة الضمير 

ه إذ أن الدرجة  .اإلنترنت ابقة صحة الفرض وتحقق ائج الس كما يتضح من النت
ت ل، يقظة الضمير ھي مؤشرات لسوء اس خدام الفرد في عاملي الطيبة أو التقب

راً  ت نظ ى  اإلنترن ة عل ة مرتفع ى درج ل عل ذي يحص رد ال ه الف ز ب ا يتمي لم
اءة استخدام اإلنترنت وتجعل  وع في إس العوامل السابقة من صفات تھيؤه للوق
ل  ع، فعام ي المجتم رات أخرى ف آي متغي ا ب ھل تأثرھ ن الس ة م شخصيته ھش

ا الطيبة أو التقبل السمات السلبية ؤم والسخرية والشك له يتضمن العدائية والتش
اآلخرين واستغاللھم، والوقاحة وجرح  يج والتالعب ب والقابلية لالستثارة والتھ
د أن  ا نج م، كم الق لھ ين ال أخ ا منتقم ون غالب ا يكون اعرھم كم رين ومش اآلخ
نخفض  ذات الم دير ال اب وتق ق واالكتئ مات القل ين س ة ب ات متبادل اك عالق ھن

ل دم)  Martin,1995( والخج ز بع رام  وتتمي دم احت اطفي وع تقرار الع االس
   .الذات وتقلبات للحالة المزاجية وفقدان النوم ومشاعر النقص

ى سمات الكسل  أما عامل يقظة الضمير فالسمات السلبية له يشتمل عل
يء ون بش ا ال يعن ذة كم عي لل اطؤ والس ات ، والتب اك عالق د أن ھن ذا نج وھك

ول ا ز ح ة والتمرك مات العداوني ين س ة ب ادة متبادل لوكيات المض ذات والس ل
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د  ال وق ز والخي ى التمي درة عل دم الق ع وع د وتحريف الواق ز بفق ع وتتمي للمجتم
اعي  ز بالسلوك االجتم يشتمل أيضا على درجة من السيكوباتية وھي التي تتمي
ام  المندفع واألنانية وغياب الشعور بالذنب وأيضا تتميز بالعدوانية وعدم االھتم

  . ركز حول الذاتبمشاعر اآلخرين والتم

Engler 1995 M. Martin1995) ( Eysenck , H. & Eysenck , 
M. 1989,  

ة عن  رد االجتماعي ة الف ن عزل د م النفس وتزي ة ب ن الثق ل م ذه السمات تقل وھ
رة  ع في دائ م يق اآلخرين سواء من أفراد اآلسرة أو األقارب واألصدقاء ومن ث

  . ١٩٩٧ة برينرإساءة استخدام اإلنترنت وذلك يتفق مع دراس

ونجد أن ھذه السمات تنبئ باالستغراق القھري في اإلنترنت والھروب 
ادة الجرعة  (      من الواقع والتحمل ل لزي وأعراض االنسحاب حيث  ،)المي

ة ه االجتماعي ن تفاعالت رد م حب الف ة  ،ينس بات االجتماعي ن المناس د ع ويبتع
ة  ال المنعزل ل لألعم ك ي، ) Pervin,1993(ويمي روات وذل ة ك ع دراس ق م تف

ة االجتمـت على أن االكتئـالتي كشف ١٩٩٨وآخرونباترسون   ،اعيةـاب والعزل
وء استخ ؤدي لس وريرـت ة م ت، ودراس ابيرا ٢٠٠٠ودام اإلنترن ة ش ، ودراس

رون زب، ٢٠٠٠وآخ دين ع ام ال ة حس ك ،  ٢٠٠١ودراس لت تل ث توص حي
ى ؤدي إل ذات ت يم ال اض تقي اب وانخف ى أن االكتئ ات إل تخدام  الدراس وء اس س

  . اإلنترنت

افي  تعداد الك ه االس رد لدي ل الف مات تجع ذه الس د أن ھ ذا نج وھك
ه  اره وميول ع أفك ق م ذي يتف الم ال د الع ت فيج ي اإلنترن ري ف تغراق القھ لالس

رط ـر أن ھذا العالم االفتراضي ھو كنـويعتب ه ومن المستحيل أن يف ر علي ز عث
ه كم ي ـفي ه الت الم جاذبيت ذا الع ع ا أن لھ ى واق ع إل رد يھرب من الواق تجعل الف

ه ويصبـافت دير لذات ه تق د في اه ويج ً ـراضي يتمن ا ً  ح جريئ ريحا ً  وص ا  ومحبوب
وھذا يتفق مع ، ت الواسعة عبر العالمـمع أصدقائه عبر شبكة اإلنترن ومتحرراً 

ار وأل .١٩٩٩، دراسة جرينفيلد١٩٩٨دراسة كمبرلي يونج الم ال اعتب ن ھذا الع
ه للقيم والتقا ليد بل تسھيالت للسلوكيات اإلجرامية العداونية التي تشبع لديه ميول

رب  ي ويغت الم االفتراض ذا الع ع ھ ق م ع فيتواف ادة للمجتم يكوباتية المض الس
ار  وينفصل عن العالم الواقعي، ويتحمل اآلالم لزيادة جرعة االستخدام مع اإلنك

ى للسلوكيات المنطوية على مشكالت من جراء االستخدام في دخول عل جد أن ال
ون وللتغلب  دان الن اب وفق ق واالكتئ اإلنترنت ھو الحل الوحيد للتخلص من القل
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ا  دفع  دفع نقص فين على ھذه المشاعر السلبية وبخاصة انه يعاني من مشاعر ال
ه  دير لذات الفخر والزھو  وتق نحو اإلنترنت وينغرق فيه ذلك ألنه يجعله يشعر ب

ده مع واحترام لھا، والثقة بالنفس  ان يفتق ذي ك ، كذلك يجد القبول االجتماعي ال
ونج ي ي ة كمبرل ع دراس ق م ك يتف واقعي وذل الم ال ي الع رين ف ، ١٩٩٦ اآلخ

ابيرا م  .٢٠٠١ وش ن ث ة وم ة الخاطئ ه الفكري ع بيئت ى م ت يتماش الم اإلنترن فع
 ً ة لإلنترنت ومن  يصبح اإلنسان مشروطا اره بالشبكة العنكبوتي في سلوكه وأفك

ر السوية ثم فان س ة  (      مات الشخصية غي  –السخرية  –التشاؤم  –العدائي
اطؤ  –الكسل  –الوقاحة  –االنتقام  –التھيج  –القابلية لالستثارة  –الشك   –التب

ون  –عدم الثقة  –السعي للذة  تعداداً ) شيء باليعن رد اس دى الف ؤاً  تجعل ل  وتھي
ة فضل المنبآت للكشألسوء استخدام اإلنترنت وتصبح  ف عن الشخصيات القابل

ت تخدام اإلنترن اءة اس ج . إلس ة وان ع دراس ق م ك يتف  ،٢٠٠٣ونروآخوذل
  . ١٩٩٦ونـوثومبس ،٢٠٠٠وساندرا 

  

  : نتائج الدراسة اإلكلينيكية -ب

  السابع وتفسيرھاالفرض نتائج:  

ى ة: ينص الفرض اإلكلينيكي عل دى مسيء  يختلف العوامل الدينامي ل
ر ر مساستخدام اإلنترنت عن أق استخدام اإلنترنت من طالب يئي انھم من غي

  . الجامعة

االت  ة ح ار أربع ة باختب ت الباحث رض قام ذا الف ن صحة ھ ق م للتحق
تھا درا ى سلدراس ا عل درجات العلي ن ذوي ال التين م ة،  ح ة متعمق ة إكلينيكي

اس  ى مقي دنيا عل درجات ال التين من ذوي ال مقياس سوء استخدام اإلنترنت وح
ك  ت، وذل تخدام اإلنترن وء اس وف س عورية للوق ة الالش ل الدينامي ى العوام عل

بكة  تخدام ش يء اس ز مس ي تمي ت والت تخدام اإلنترن وء اس ة وراء س الدافع
  .استخدام شبكة اإلنترنتيئي رنت عن أقرانھم من غير مساإلنت

ة بعض   ة في الدراسة اإلكلينيكي ك استخدمت الباحث ى ذل وللوصول إل
  : طرق المنھج اإلكلينيكي وأدواته وھي

  . لدراسة تاريخ الحالةتشخيصية مقابالت إكلينيكية  - ١

   .ثمانية لوحات ) T.A.T (اختبار تفھم الموضوع  - ٢

   :ت األربعةعرض للحاال: أوالً 

  ) أ (  :الحالة
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  )من ذوي الدرجات الدنيا(  )٦٦( الدرجة على مقياس سوء استخدام اإلنترنت

  .أنثى: الجنس 

  :تاريخ الحالة

  آنسة : الحالة االجتماعية

   ٢١: السن 

  مدينة طنطا  :محل اإلقامة

  طالبة بكلية الھندسة  : الكلية 

  اتصاالت : التخصص 

  الثالثة : الفرقة 

يالديالتر ب الم ي األ: تي اء ف ب األبن ي ترتي ى ف ة األول ي االبن ا أخ ھ رة ولھ س
د  ة،  )٢٠(واح ة الحربي ي الكلي ب ف ب طال ي الترتي ا ف ذي يليھ و ال نة ھ س
ت رى  )١٨(وأخ ت أخ ة، وأخ ة الثالث ة الفرق ة التربي ة بكلي نة طالب نة  ١٧س س

اة،  –طالبة بكلية البنات بالفرقة األولى  د الحي ى قي وان عل سنة  )٥٥(األبواألب
ومي  فى حك دير بمستش ائي تخ ب أخص ل طبي طة ويعم حية متوس ه الص وحالت
ه  ه جامعي ومن عادات باإلضافة إلى عمله في العيادات الخاصة ومستوى تعليم
ة أيضا ألسرته  ه الكامل اد ومراعات ه بجد واجتھ ام الكامل بعمل الرئيسية االھتم

ه ادات والتقال وأبنائ ى الع افظين عل ن المح و م دين وھ اليم ال زام بتع د وااللت ي
رى  ة األخ ات االجتماعي لوات والواجب ى الص ة عل ارب (والمحافظ ادة األق زي

ران اس والجي ا الصحية متوسطة  )٥٠(، واألم)واألصدقاء وحب الن سنة حالتھ
ط  ل متوس ى مؤھ لة عل ارة(حاص وم تج ة  )دبل كرتيرة بالتربي ل س ت تعم وكان

ى مصا اظ عل ل للحف يم وتركت العم ة لح األوالتعل زوج وتربي اة ال رة ومراع س
  . األبناء ومن عاداتھا الرئيسية الصالة وتتميز شخصيتھا بالقوة والذكاء والطيبة

أل  ل ل ا تمي اوية إال أنھ دين بدرجة متس ا للوال  .موالحالة متزنة في حبھ
سري أوكانت تربيتھا في الطفولة تتسم باللين مع بعض الشدة، وتعيش في جو 

 ً ة ولكن ممكن أن يتواجد  ما متفاھم نوعا ذ الصغر معتدل ا من ا بأخواتھ وعالقتھ
ن  ي س ي ف ة وھ ت بالمدرس زول والتحق ا ت رعان م ن س ات ولك بعض الخالف

سنوات تقريبا،  )٤(السادسة من عمرھا وتوقفت عن تبليل الفراش وھي في سن
ا  ا األمراض التي مرضت بھ ة وإنم رة وھي طفل م تتعرض ألمراض خطي ول

فولة المعتادة مثل الحصبة وغيرھا، ولم تتعرض لحوادث أو كانت أمراض الط
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ولم تتعرض لنوبات  )كثيرة الحركة(كسور وكانت في طفولتھا من النمط الشقي
راً  ،عصبية أو تشنجات رون وكانت تحبھم كثي ا  وكان لھا أصدقاء كثي وعالقتھ

دة م جي داً  ،بھ وتر ج ذ وھي تحب الكمبي وتر من دھا كمبي ا وال ترى لھ ذلك اش  ول
خمس سنوات وتستخدم شبكة اإلنترنت في دراستھا العلمية بالكلية حيث تجري 

ة ة والتجارب العلمي ا . بواسطتھا األبحاث العلمي دني أنھ ا الب ا في تكوينھ ورأيھ
  . على قدر من الجمال وھي نحيفة ومتوسطة الطول 

   ):T.A.T(لوحات اختبار تفھم الموضوع لىع" أ " تفسير قصص الحالة 

   :)١(اللوحة

ان  ى الكم يقى ويحب العزف عل ل يحب الموس دور القصة حول طف ت
ده ليكمل  ال من مصروفه فأعطاه لوال غ من الم ام، ادخر مبل وفي يوم من األي

داً  خذ أو عليه ويشتري له كمان وفعال اشترى له والده كمان وفرح بھا الطفل ج
ية  ه المدرس ل واجبات ة أن أھم ة لدرج رات طويل ا لفت زف عليھ ال  بحوأصيع

يستذكر دروسه فغضب األب عندما الحظ ذلك ومنعه عن العزف على الكمان، 
خذ يتحدث مع وأ ،كلوتدھورت صحته فعندما الحظ األب ذ فحزن الطفل جداً 

ق  ة اتف ي النھاي ه وف تذكاره لدروس ة اس ة وأھمي ة المدرس ى أھمي ه عل ه ليقنع ابن
ات المد ذاكرة وعمل الواجب د وقت للم ى تحدي رسية ووقت للعزف الوالدان عل

  . على الكمان ففرح الطفل
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   :)٢(اللوحة 

تھا  ي دراس ة ف رة ومتفوق رة فقي ي أس يش ف اة تع ول فت دور ح القصة ت
ا وعدم  ى زواجھ د عل ر فوافق الوال ارب ذو مركز كبي ا أحد األق دم لھ ولكن تق
زواج فوافق  م ال تكملة تعليمھا فعرضت الفتاة على والدھا فكرة إتمام الدراسة ث

  . من الوالد والخطيب وعادت إلى مدرستھاكل 

النفس في  ة ب ة في المشاكل والثق ر بعقالني يتضح من تلك القصة التفكي
ا  د والخطيب برأيھ اع كل من الوال الوصول إلى حل ينھي الخالفات وكذلك إقن
ة  كما يتضح االتزان االنفعالي بتملكھا الموقف رغم منعھا من الدراسة والموازن

ا ومس زواج بين طموحھ ا  وإرضاءتقبلھا في ال ل  -من حولھ ر عن تأجي التعبي
  . الزواج إلى ما بعد الدراسة

  : GF) (3 اللوحة

اض  ى انخف ل وأدت إل رية ب روف األس ببت الظ ت تس ة بن ي قص تحك
  . مستواھا التعليمي بسبب الشجار الدائم بين أخواتھا

ات  ذكر الخالف غيرة ت ت ص ي بن ة وھ ن ماضي الحال ر ع ة تعب القص
ذاكرة  أتفهسرية الدائمة بين أخواتھا على األ ا عن الم األسباب وذلك كان يعطلھ

ا بنت  )٣(ولكثرة عددھم  بنات وولد إدراكھا منظر الشابة في الصورة على أنھ
ال ومتوسطة  ن الجم در م ى ق ا عل دھا بأنھ م عن ى صورة الجس دل عل ة ي جميل

ً ، ومما يلتقي تھا في نفسھاثقالطول وذلك يدل على  ع ما جاء في اللوحة م أيضا
اء السبب الرئيسي النخفاض المستوى التعليمي  ة بإلق ة طفلي ن اتكالي ى م األول
تذكار  ن اس ا ع ت تعطلھ ا كان رية، وأنھ روف األس ى الظ ي القصة عل ت ف للبن
ديھا  ل ل ق ب وتر أو قل ان من أي ت ة التع ذه الحال ى أن ھ دل عل ك ي دروسھا وذل

  . يةاتزان انفعالي وتتسم بعامل باالنبساط

   :)4(اللوحة 

القصة تتناول حياة فتاة فقيرة شاء القدر أن تتزوج من شاب من أسرة 
د  اول الخمر والمسكرات وق ل تن غنية ولكن له كثير من السلوكيات الخاطئة مث
ه  ة االنفصال من اء أرادت الزوج ن صديقاته األغني اة أخرى م ى فت رف عل تع

وان نصح ن األب ت اولك ا فقبل الرجوع لزوجھ ه ھا ب ي توجيھ ذت ف رة وأخ الفك
وإرشاده إعطائھا دور المرشد والموجه دائما للمرأة أو األبوان يصور الصراع 
ا  بين الرجل والمرأة واألمل في إصالح الرجل يرجع إلى زوجته في النھاية مم
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رة  ان اآلس ى كي ة عل ي المحافظ رأة ف دور الم ابي ل ورھا اإليج ى تص دل عل ي
ً ألھا وذلك ومواجھتھا للمشاكل التي تواجھ ا ة انفعالي النفس  نھا متزن ة ب ديھا ثق ول

  . وھذا ما يفسر استخدامھا اإليجابي لشبكة اإلنترنت

  :GF) (6اللوحة 

اء  ي أثن ھما ف ى بعض ا عل اة تعرف اب وفت اة ش ة حي ذه القص ي ھ تحك
اة  تالدراسة وبعدھا اختلف رى الحي اة ت وجھة نظر كل منھما في بناء حياته فالفت
فھا  ب فتص د وتع ة ك ن ( الحال ا م اء حياتھ ة ببن ادة مقتنع جاعة وج ة ش الزوج

متسرع واختار الطريق  –الصفر حتى تكبر ولكن زوجھا كان له نظرة مخالفة 
أ  اد –الخط ق الفس واب ، طري ق الص ى طري الرجوع إل ه ب ه زوجت م أقنعت ث

  . )فاستجاب وتاب ورجع إلى هللا سبحانه وتعالى

دور الفاضل  في ھذه القصة يتضح الدور اإليجابي  ا ال للزوجة وتعطيھ
ا  ة مم اة بواقعي رة وتحدد الخطوات وأسلوب الحي الرأي والفك الخير وتشارك ب
ابه  النفس وتتش ة ب اطية وثق ن انبس يتھا م ه شخص م ب ا تتس ا م ح فيھ ا نلم جعلن

رأة كمُ  (6GF)، (4)، (2)اللوحات ة في من حيث إظھار دور الم صلحة ومتزن
ر مسوھذه من السمات ا –تصرفاتھا  زة لألشخاص غي استخدام شبكة يئي لممي
  . اإلنترنت

  :(7GF)اللوحة 

الي  ا المث ا أي تصور دورھ تصور ھذه القصة دور األم في حياة أبنائھ
ذان  ان الل م الحب والحن اد وتعلمھ م النصح واإلرش دم لھ في حياة أبنائھا فھي تق

ة  ا الحال ت عليھم اة  (أطلق ا تعل ،)الحي ة للنمكم ن المعامل م حس ة ھ اس والرأف
الحيوان ي  ،ب ل منطق ا تسلس ة فيھ رة بطريق ي الفك ة تعط د أن الحال ذا نج وھك

اة  ة الحسنة ھي أساس الحي ى أن المعامل ان، الحب (لألحداث وتنتھي إل  )الحن
  . وذلك من سمات عامل االنبساطية ،وذلك يدل على االستقرار العاطفي للحالة

  :(GF 8 )اللوحة 

ا كانت تحكي ھذه القصة حكاية سيد ة متزوجة منذ عشر سنوات ولكنھ
ا عن  التنجب أطفال وكان زوجھا رجل طيب مكافح وكان ابن عمھا وقد تزوج
ا طوال السنوات العشر  ا ويحافظ عليھ قصة حب وكان زوجھا يحسن معاملتھ
ا  دم إنجابھ ة سبب ع اء لمعرف ى األطب ذ يعرضھا عل أخرى، واخ زوج ب م يت ول

ً لألطفال، ثم سلم أمره إلى هللا ا   سبحانه وتعالى إلى أن أراد هللا لھما أن ينجبا بنت
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جميلة بعد كل ھذه السنوات فعمال على تربيتھا ورعايتھا حتى كبرت وتخرجت 
ً  لية الھندسة ثم تزوجت شابا متميزاً كمن  ا رول  ناجح يعمل بإحدى شركات البت

هأفي الخليج العربي ويعيش ھناك و ه لتعيش مع ه سوف يأخذ زوجت ورغم .. ن
ا  سرة كثيراً فرح األ ا لھ بھذا العريس إال أن األم اھتز قلبھا خوفا من فراق ابنتھ

ذلك  رة أخرى، ول ى وحدتھما م ا إل ود ھي وزوجھ وسفرھا للخارج فسوف تع
ي  ر ف ذھا تفك ى خ دھا عل ع ي س وتض ي تجل يدة وھ ورة الس ي الص رت ف ظھ

  . وحدتھا

ا  ا بھ ا وتعلقھ دة حب األم البنتھ فت عن ش ذه القصة كش اء ھ ذا وف وك
دل  ك ي ال وذل ا لألطف ا رغم عدم إنجابھ الزوج لزوجته بعدم زواجه من غيرھ

ة ك الحال اطف لتل و والتع دفء والحن ى ال ة . عل ي القص يل األم ف ذلك تفض وك
ا  ا مع زوجھ دة وذھابھ ا الوحي لمصلحة ابنتھا على مصلحتھا وتقبلھا فراق ابنتھ

ذه يدل على االتزان االنفعالي للحالة وخلوھا من م نقص والعصبية وھ شاعر ال
دفء  اعر ال م بمش ة تتس ح أن الحال ك يوض اطية وذل ل االنبس مات عام ن س م
ك سمات  والحنان والتسامح واإليثار وھذه من سمات عامل الطيبة أو التقبل وتل

  . استخدام اإلنترنتيئي غير مس

   :) (MF 13اللوحة 

في أسرة شاب ملتزم تربي تربية جيدة وصالحة  نھذه القصة تحكي ع
م من والدي الى  همحافظة تعل اس وطاعة هللا سبحانه وتع ر وحب الن عمل الخي

فيات  د المستش ي أح ا  ف ل طبيب ا وعم رج منھ ة الطب وتخ ى التحق بكلي .. حت
وكان يبيت في المستشفى بسكن األطباء في األيام التي يكون فيھا عمله نوبتجي 

ه. … ات ب يما والممرضات معجب ذا الطبيب وس ام وكان ھ وم من األي ، وفي ي
ه إحدى الممرضات وأخذت  يال تقربت من ا بالمستشفى ل التي كان نوبتجي فيھ
ه وتعرض  دأت تغوي ى إحدى الغرف وب ه إل ى أن أخذت ه إل باكھا علي ترمي بش
ى  اق إل ى المنضدة فف عليه أن يبادلھا الحب وأثناء ذلك رأى الطبيب مصحفا عل

ميره  حا ض ده وص و ورش يطان ھ ن أن الش ر أيق ل الش ى عم ه إل ذي يدفع ال
ا وتوجه مسرعا  ه نادم ى وجھ ده عل وإغضاب المولى سبحانه وتعالى فوضع ي

  . ةغرفإلى خارج ال

ك بسبب حسن  ذات وذل تلك القصة تدل على االستقامة وعلى احترام ال
ى  ادت الضمير إل ا أع ي أنھ ذلك يتضح ف ة ك الحة متدين رة ص ي أس ا ف تربيتھ
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ه نظر إ ان بسبب ان ل الطبيب وك امھا بعام ى اتس دل عل ك ي ى المصحف وذل ل
  . يقظة الضمير وذلك كله من سمات غير مسيء استخدام شبكة اإلنترنت

   :)أ(التعليق على الحالة 
  

حيث . لة بقدر كبير من السواء في استخدام شبكة اإلنترنتحاتتمتع تلك ال - ١
. أنھا حصلت على درجة منخفضة على مقياس سوء استخدام اإلنترنت 

فھي من غير مسيء استخدام اإلنترنت ومن خالل المقابلة  ولذلك
 T.A.Tاإلكلينيكية مع الحالة وتفسير قصص اختبار تفھم الموضوع 

للحالة نستطيع أن تخرج ببعض السمات التي تميز الغير مسيء  استخدام 
   - :اإلنترنت منھا 

ا  ة حيث أنھ ز بالواقعي ة تتمي ابقة أن الحال نجد من تفسير القصص الس
دون تشوية أو تت ى اللوحات حدرك الواقع ب ا يتضح في استجابتھا عل ريف كم

ام  ى اتس ا عل دل لن ا ي ه مم تغراق في ال واالس د عن الخي بة والبع بقصص مناس
ة،  ر المتوقع شخصيتھا باالنبساطية وتخلو القصص من المفاجآت واألحداث غي

ى ما يدل على انخفاض القلق لديھا ويرجع ذلك إلى إلقاء مسئولية  كل شيء عل
ا  )انخفاض المستوى التعليمي مثل(الظروف األسرية  دين كم ا للوال ى حبھ وعل

  ).   1,3GF,8GF( في استجابتھا على اللوحات 

وبجانب الحب والحنان والدفء والتسامح تجاه الوالدين وھذه من سمات  - ٢
عامل الطيبة أو التقبل نجد أنھا تتميز بدرجة كبيرة من الثقة في النفس 

  . حترام الذات وتلك النتائج تتفق مع نتائج الدراسة السيكومتريةومن ا

يتضح من القصص أن الحالة تتميز بدرجة كبيرة من االتزان االنفعالي  - ٣
واالستقرار العاطفي وھذه من سمات عامل االنبساطية وذلك يتفق أيضا 
مع نتائج الدراسة السيكومترية من انه ال توجد عالقة بين عامل 

 . وسوء استخدام اإلنترنت االنبساطية

كذلك جعلت األم أو الزوجة مصدر الحنان والحب ومصلحة ومرشدة لكل  - ٤
 ,6GF, 7GF, 8GF(من األوالد أو الزوج كما يتضح في اللوحات 

13MF ( وذلك يتفق مع استجابتھا على استمارة المقابلة التشخيصية
يقظة الضمير ودراسة الحالة وذلك أيضا يدل على أن الحالة تتمتع بعامل 

 نأ وعامل التفتح وذلك يتفق أيضا مع نتائج الدراسة السيكومترية من
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الجانب اإليجابي ليقظة الضمير وعامل التفتح ليس له عالقة بسوء 
  .استخدام اإلنترنت

  ) ب( :الحالة

  )من ذوي الدرجات العليا( )١٦٩(:الدرجة على مقياس سوء استخدام اإلنترنت

   .أنثى: الجنس

   :حالةتاريخ ال

   .آنسة: الحالة االجتماعية

   ٢٠:  السن 

   .مدينة طنطا  :محل اإلقامة

     .التربية النوعية: الكلية 

  " شعبة عامة " قسم تكنولوجيا التعليم : التخصص 

    .الثانية: الفرقة

قاء : الترتيب الميالدي ة من االخوة األش ين ثالث ة ب ة الثاني اث،  ٢ (ھي االبن إن
د إللوبالنسبة  )ذكر اة وعمر الوال د الحي ى قي د عل ة، والوال ة الثاني ناث ھي االبن
الوريوس تجارة ويعمل محاسب  ٤٩ ه بك سنة ومستوى تعليمه جامعي، ومؤھل

تفھم  ر م ازم وغي ه ألبإحدى الشركات وھو متسلط وح ا ومن عادات والده تمام
ب راءة الكت ه الصح الرئيسية الصالة وق ى المساجد وحالت ذھاب إل ة وال ية الديني

ا ان عمرھ ا وك ع سنوات تقريب ذ أرب اة من دة متوف ن )٤٠(جيدة والوال وكانت  ةس
الحالة الحالية في المرحلة الثانوية وكان مستوى تعليم األم جامعي وكانت تعمل 
ارات  ية الصالة والزي ا الرئيس ة ومن عاداتھ دارس اإلعدادي مدرسة بإحدى الم

ب ولكنھ نمط الطي ن ال ت م دقاء وكان رة لألص توى الكثي دة، والمس ت عني ا كان
دة  م بالش ة اتس ي الطفول ة ف وع التربي دخل ون ع ال رة مرتف ادي لألس االقتص

ادي  بوتعرضت للعقا اب ھو التم ذلك العق البدني من الوالدين وكان رد الفعل ل
اد واأل ي العن ت  مف ركان دليالً  أكث ا ت ن ،لھ ن ال ا م ي طفولتھ ة ف ت الحال ط موكان

ة مع كل م ئالھاد رى، وتوقفت عن وھي متفاھم ر واألخت الكب ن األخ األكب
ا زالت  ادة قضم األظافر وم تبليل الفراش في الخامسة من عمرھا ومارست ع

آل ھا ل م تمارس ى المدرسة في سن الخامسة وكانت مسرورة ول ن،  وذھبت إل
رھم وكانت تحب دراسة  –يكن لھا أصدقاء كثيرون  اء أث وكانت تميل إلى اقتف

الم اإل وتر وع تالكمبي ذلك ،نترن ت  ول ة التحق ة التربي ا بكلي م التكنولوجي بقس
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ة، ومن الحوادث  ة الثالث ي بالفرق النوعية على أمل االلتحاق بقسم الحاسب اآلل
زمة نفسية التي تعرضت لھا بعض الجروح في األرجل واألذرع، وتعرضت أل

اة األم وزواج األب مباشر ى ةً شديدة بعد وف ا إل ك من أسباب ھروبھ ان ذل ، وك
ية  دة النفس عورھا بالوح ن ش رج م ا وتخ د ذاتھ بحت تج ت وأص بكة اإلنترن ش
ل  ددة مث والتوتر والقلق وھي على شبكة اإلنترنت، وكانت تفتح على مواقع متع

ا أصدقاء أالمواقع الترفيھية والبريد اإللكتروني وغرف الدردشة حيث  صبح لھ
ذ دأت من ي ب اكلھا الت ن مش ر اإلنترنت حيث تھرب م رون عب زوج األب  كثي ت

دتھا اة وال د وف رى بع يدة أخ ركات  ،بس دى الش ة بإح يدة موظف ذه الس ت ھ وكان
ا وكانت كانت مشغولة بعالخاصة، وكانت تترك البيت لفترات طويلة ألنھا  ملھ

دث أي  زل وإذا ح ال المن ع أعم وا بجمي ات أن يقوم ن البن ب م يدة تطل ك الس تل
ة تقصير تشكو لألب، ولذلك تعثرت الفتاة في الدر اسة ولم تستطيع أن تدخل كلي

ود  رغم جھ وتر ف ة الكمبي درس ھندس م أن ت ت تحل ا كان ة ألنھ ات القم ن الكلي م
درجات التي تُ  ى ال م تحصل عل ة ل ة العام ة الفتاة في الثانوي دخل كلي ا أن ت ؤھلھ

ة  االھندس ى درجات تُ  وإنم ان حصلت عل ك ك ة وذل ة النوعي ة التربي ا لكلي ؤھلھ
ا النفس ا وتسلط زوجة األب . يةبسبب سوء حالتھ فكانت تھرب من قسوة أبيھ

 ً ه تُ  وأيضا ذي عن طريق حقق عدم استجابة األب لرغباتھا وطلباتھا إلى العالم ال
ة وھي وتُ  ا الوھمي ى مطالبھ اكلھا وتحصل عل ات وتحل كل مش شبع كل الرغب

ً أدائمة الشكوى ب د ن ال أحد من أفراد أسرتھا يفھمھا وأنھا تشعر دائما ة أنھا وحي
ا  ا وأختھ ا بأخوھ رة استخدامھا بال أحد يحس بھا حيث ساءت عالقتھم سبب كث

ا  دني أنھ ا الب ا في تكوينھ ة، ورأيھ لإلنترنت وأصبحت تشعر بالعزلة االجتماعي
ام  ا وال تن ل أمھ دة مث ال وفي شخصيتھا عني ة من الجم ى درجة كافي ليست عل

كرر فيھا حوادث الموت، و تعاني من الكوابيس واألحالم المزعجة التي يت جيداً 
ً ومن الصراعات النفسية التي تُ  ق وخصوصا ا القل اني منھ دما تطلب من  ع عن

  . الوالد طلب تخاف رفضه وتضطر إلى فعله بدون موافقته
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  :)T.A.T( على لوحات تفھم الموضوع ) ب(تفسير قصص الحالة 

  ): ١(اللوحة 

ةالفي " ل تلميذ صغير وتدور القصة ح ة االبتدائي ى "  مرحل يجلس عل
ا ھو  ة وان يمتلكھ ذه اآلل ه ھ المائدة وينظر إلى الكمان ويتمنى أن أبيه يشتري ل
ذلك ال يشتريھا  لكي يقوم بالعزف عليھا ولكن والده ال يحقق له رغباته دائما ول

 ً ك بسبب  له ولذلك أيضا ة وانصياعية وذل لبية وعدواني ل س نجد استجابات الطف
  . سيطرة األب عليه

ن ت ً يتضح م ا ق تمام ا تنطب ك القصة أنھ ى أن  ل ي تتمن ة فھ ى الحال عل
تقبل لصرايُ  ن المس ا تخاف م ا ولكنھ اھم معھ ا ويتف ق األب رغباتھ ة األب محق

الھروب (وعدم تلبية رغباتھا كعائق وبذلك يتحقق الطموح على مستوى تخيلي 
ع ـوترج الخيال ارض الواقع بعد أن طاف بھأثم تعود إلى  )إلى شبكة اإلنترنت
  . إلى الواقع األليم

ا تُ ھذه القصة تُ  ة واالستغراق في ظھر م ة من انطوائي ه الحال اني من ع
ع  ق م ك يتف دليل وذل ى ت اج إل اءت واضحة ال تحت ة وج الم اليقظ ال وأح الخي
ال وال يوجد  الم الخي استغراقھا القھري في اإلنترنت وھروبھا من الواقع إلى ع

ا ت ال والطموح ومدى م ة من مخاوف من صرامة توازن بين اآلم ه الحال عاني
أي تتسم شخصيتھا بعامل (االتزان االنفعالي  ماره مما يجعلھا تتسم بعدآثاألب و
  ).العصابية

   :)٢(اللوحة

اس أتدور حول فتاة ريفية ذھبت إلى المدينة لتتعلم ولكنھا فقدت  عز الن
  . ةإلى نفسھا وھي أمھا قبل سفرھا مباشر

ر مم رزت كثي ة أب ذه القص ة وتُ ا تُ وھ ه الحال اني من اؤم ع ح التش وض
ى  دل عل والرؤية الحزينة للبيئة من حولھا مثل موت األم في الحقل فجأة وھذا ي
عصابيتھا لعدم وجود السبب الكافي في تسلسل أحداث القصة يؤدي إلى الموت 

ابالت اإلكلينيكي ي المق اء ف ا ج ع م ك م ق ذل ررة عن ـويتف ة عن األحالم المتك
د يرجع دث وعن افتقادھا لمن تُ الموت في حوا ان وق حبھم وعدم شعورھا باألم

عر  ا تش ا يجعلھ ان األب مم ا لحن وت األم وافتقادھ ان لم عور باألم ا الش افتقادھ
  .النفسيةبعدم الطمأنينة النفسية والوحدة والعزلة 

   :)3GF(اللوحة 
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ة  ع لاللتحاق بكلي ة كانت تتطل ة العام تدور القصة حول فتاة في الثانوي
راً ا ن نظ وتر ولك ة الكمبي ة لدراس ن  لھندس اجئ وزواج األب م ا المف وت أمھ لم

ان ووقفت مُ  ي االمتح يدة أخرى رسبت ف اب س ى ب تندت عل رأس واس ة ال نكس
  . غطي وجھھا من شدة البكاءالمدرسة وھي تُ 

د  تقبلھا أنجد ھنا أن موت األم ق ى مس ر عل ا وث ا وطموحھ أضاع آمالھ
تقبل سأوجعلھا تشعر ب ذي ن المس يء ومحبط بسبب موت األم وقسوة األب ال

ذلك  عوضه حنان أمھا وذلك جعلھا تشعر بالفشل والخوف من المستقبل،كان يُ  ك
ي مُ  ديد وھ اء ش ي بك عورھا تبك ا وش ى احباطاتھ دل عل ك ي رأس ذل ة ال نكس
  . بالضياع واستسالمھا لذلك

تقبل بسبب موت ـالقصة تتضمن الخ دائم من الموت ومن المس وف ال
ق ـات عامل العصابية الذي يتضمن سمـوالخوف من سم ،ماأل ات الخوف والقل

ذه السمات تُ  اءتھا واالكتئاب والحزن والھموم والتشاؤم، وھ ا أسباب إس فسر لن
   .استخدام اإلنترنت

  : )٤(اللوحة

ة وسعيدة  دعىتدور القصة حول سيدة تُ  زينب كانت تعيش عيشة ھادئ
ى ود عل رف محم م تع ود ث ا محم ع زوجھ بكة  م ق ش ن طري رى ع يدة أخ س

ه  ديقة زوجت حته ص ى أن نص ا إل ل معھ يدة وتقاب ذه الس بط بھ ت وارت اإلنترن
زوج  ه واستجاب ال باالبتعاد عن تلك السيدة والرجوع إلى زوجته وشريكة حيات

  . لنصيحة الصديقة ورجع إلى زوجته

ي  ه ف ى ورغبت ا األعل ين األن ح ب راع الواض ى الص ة عل دور القص ت
ى وع إل اھل  الرج ى التس ل ومنتھ ا فع ى م ه عل تقرة وندم اة المس ه والحي زوجت

ر  ا غي ديھا أن ه أي أن ل دخلت صديقة زوجت ى أن ت ك إل ي ذل ه ف ه وتمادي بخيانت
  . متكامل أو متزن

تقرارھا  دم اس اة وع الي للفت زان االنفع دم االت ى ع ة عل دل القص وت
   .العصابية العاطفي والتقلبات المزاجية وھذه من سمات عامل



 

- ١٨١ - 
 

  :(6GF) اللوحة

ا مع سعيدة تعيش كانت شابةامرأة  قصة تحكي أة ،زوجھ  حستأ وفج
هأو تصرفاته في تشك وبدأت تغيرت زوجھا مشاعر أن ى ن ة عل ا عالق  ،بغيرھ
يدة وھذه الحفلة في لسيدة يبتسم وھو زوجھا رأت ابنتھا ميالد عيد يوم وفي  الس
ا خيانته اكتشفت ماعند زوجھا في الزوجة دمتوصُ أحد أصدقائه  زوجة ھي  لھ
ا ا  كم تأنھ ة كان رى أن خائف يدة زوج ي ا الس و زوجھ ر وھ ى ينظ ه إل  زوجت

دعوين وانصرف ،بينھما التي العالقة ويكتشف ى تنظر الزوجة وجلست الم  إل
رتُ  وكانت الصورة في واضح ھو كماإليھا  يتحدث وھو زوجھا  في وتسرح فك
   تتصرف؟ وكيف تفعل ماذا

اذا تعرف ال فھي وحائرة المشكلة في ستغرقةمُ  الزوجة أن نجد ھكذا  م
ع عن تبتعد المواجھة من وبدالً  المعقدة مشكلتھا في تفعل  تجد أن وتحاول الواق
ة من الحالة تعانيه ما مع يتفق وذلك ،خيالھا في الحل  لمشاعرھا وكبت انطوائي
ا لنا فسريُ  وذلك عأيضا  اتفاقھ ا  زواج م دأبيھ اة بع ا  وف نأمھ  تسلطةمُ  زوجة م
ي ي وھ ا ف ك أن نظرھ ة ذل ا خيان ذلك ،ألمھ ر ول دوانيتھا تظھ اه ع األب  تج
  . اإلنترنت شبكة على القھري استغراقھا في المشكلة ھذه من وتھرب

  : 7GF)( اللوحة

دور ة ت ول القص رة  ح غيرةأس ة ص ن مكون اأب وأم  م اء وابنتھم  دع
داً  الحال متيسرةأسرة  وكانت ان ج ً  مشغولاألب  وك ا ه في دائم أن  حيث عمل
ا التي والمصانعالمشروعات  في الزوج عمل ه كل يستغرق يملكھ ً  وقت ا  تقريب
وفير ھو الصغيرةأسرته  سعديُ  ماأھم  أن معتقداً  وكان ال ت ر الم ه  الكثي وإجابت
ل اتھم، لك ً األب  عكساألم  وكانت احتياج ا رتھا أل تفرغت فھي تمام تس  وكان

 البنتھا الدروس ذاكرتُ األم  جلست يوم وفي ،كبير واھتمام حب في ابنتھا ترعى
ا  مع دعاء فتحدثت دعاء رة من واشتكتأمھ اب كث ا  غي  وعدم البيت عنأبيھ
دھا تمسك دعاء وكانت بھا هـاھتمام رائسأحد  بي اا ـأحضرھ التي الع األب  لھ
دخلا ـأبيھ تجد لعلھا الفيال باب إلى وتتطلع بشغف وتنظر يھم ي دة عل  شوقھا لش
ى تذھب نأباألم  وتنصحھا ،جدوى دون انتظارھا لطا ولكن لرؤيته  فراشھا إل
  . كالعادةاألب  يحضر ال فقد طال مھما نتظاراإل نألم لتنا

ن يتضح ةاإل أن القصة م د بن ان تفتق ة والحب الحن ن والرعاي األب  م
ا وذلك دم تشعر يجعلھ ة بع ة الكفاي نقص ومشاعر الذاتي ق ال  من والخوف والقل

  . الفتاة عصابية ىعل يدل مما المستقبل
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   : )8GF(اللوحة

تحكم في القدر تدخل"  فتاة حول القصة تدور تقبلھا في ال  عاشت"  مس
ي غيرة وھ ي ص رة  ف عيدةأس ين س ا  ب ا وأخواتھ غارأبويھ أة الص وت وفج  يم

ة والعمل المدرسة ترك إلى الفتاة فاضطرت سيارة حادث فياألبوين   في خادم
  . الصغار اخوتھا يوترب تعيش أن تستطيع حتى المنازل

 في فجأةاألب واألصدقاء  موت بسبب الموت من والقلق الخوف يتضح
ى التشاؤمية نظرتھا وتظھر ،القصة تلك تقبل إل  عدم القصة من ويتضح ،المس
ة النفس الثق الم ب ع واالستس در"  للواق ذ الق م يال ي تحك تقبلھا ف م"  مس ا رغ  م
 تكوين فھو حقيقي ليس لديھا فالعند"  عنيدةاإلكلينيكية أنھا  المقابالت في ذكرته
  ".  عكسي

 بالحب ليئةم طبيعية حياة كريمةأسرة  في المعيشة من القصة جو تغير
ان ة والحن ى  والرعاي وتإل وين  م لويُ األب ي البطل قت  عن العصابي قصص ف
 .  حادث بفعل يموت أو قصد غير أو قصد

  ):13MF( اللوحة 

ا ةحيا صورتُ  ع المستوى االقتصادي  مواألمع كل من األب  ةفت ويرتف
ويدور الزمن مثل االسطوانة يموت األب وتمرض (         لألسرة ولكن تذكر

راقصة في إحدى المالھي، وذات يوم اصطحبھا رجل من  ةوعملت الفتا)  األم
ا  ى م دم عل رواد الملھى إلى شقته وقام باالعتداء عليھا ولكن صحا ضميره ون

  .فعل

دوانيتتُ  ة ع ور القص رص نس  ةھا ونظ ل الج دم تقب ة وع الخيان
راآل ابه بقي ).األب(خ ا تش ى  ةإال أنھ ق عل اؤم والقل ث التش ن حي القصص م

وت  تقبل، وم ماألمالمس ق س ابية ة، والقل ل العص مات عام ن س ة  ،م والعدواني
  .لعامل الطيبة أو التقبل والتشاؤم من سمات السمات السلبية
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  ):ب(تعليق على الحالة 

مكنھا من إدراك الواقع وال تستطيع لى قدر من السواء يُ الحالة ليست ع - ١
  .الفكاك من مشكالتھا

وذلك يتفق مع استغراقھا القھري في ( تستغرق دائما في الخيال  - ٢
في معظم القصص وعلى طول أحداث القصة مما يدلنا ) اإلنترنت 

 اإلكلينيكيةدعم ذلك ما ذكرته الحالة في المقابالت ويُ  ،على إنطوائية
وتلجا إلي التعبير عن حبھا  اإلنترنت ةبھا للكمبيوتر وشبكمن ح

 . لالنترنت من خالل قصصھا

ويدور (القصة لمجرد اآلمال واألماني كتعبيرھا  ةتصف األحداث لبطل - ٣
مثلما يحدث وھى تتجول  ،)رض الواقع المرأوتعود إلى  –بھا الخيال 

عالم حيث تعيش في ) تـاإلنترن ةعلى شبك(في العالم االفتراضي
 .ثم بعد ذلك ترجع إلى عالم الواقع المر ،اآلمال والخيال

 ً ا ة القصة دائم تقبل ونھاي ه في المس ال يصل  وبالنسبة لما ترغب تحقيق
دل  ا ي ة وحاجات البطل مم ب البيئ ين مطال ق ب عيد أو توفي ى حل س إل

لبية. على تذبذب ثقتھا بنفسھا ة  وذلك يتفق مع السمات الس لعامل الطيب
  . عدم الثقة بالنفس ةومن سمات ھذا العامل سم أو التقبل

أو  األممعظم أحداث القصص مفاجآت غير سارة مثل فقدان األب أو  - ٤
العمل أو الثروة وموت البطل أو البطلة بقصد أو بدون قصد يدلنا على 

 . العصابية فھذا ما يميز قصص العصابيين

 مع عامل تفقي وذلك تقبلالمس من والقلق الخوف من الفكاك ال تستطيع - ٥

  )2,3GF,7GF,8GF,13MF (اللوحات فير بذلك وتكرالعصابية 

عانيه من عدم االتزان االنفعالي في وجود أنا أعلى شديدة وضح ما تُ  - ٦
في معظم القصص وأنا أعلى ) الغواية -الخيانة(التساھل والتسامح 

 ). والموت فجأة –بالحرمان (شديدة الصرامة أحيانا أخري 

  ) ج( :الحالة

   )من ذوي الدرجات الدنيا( )٦٨:(درجة على مقياس سوء استخدام اإلنترنتال

   .ذكر: الجنس 

   :تاريخ الحالة
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   .أعزب: الحالة االجتماعية

   .سنة ١٨: السن

   .طنطا ةمدين: اإلقامةمحل 

  .الھندسة ةكلي: الكلية

   .قسم اتصاالت: التخصص

   .ىاألول: الفرقة 

يالدي ب الم و اإل:الترتي ن األصغرھ ا  ب ه عمرھ ر من ه أخت أكب رة ل ي األس ف
اة ويعمل ضابط شرط ةطالب) ةسن٢٠( د الحي ى قي د عل ة الصيدلة، والوال  ةبكلي

ره  ن ٤٧عم دخين ةس ية الت ه الرئيس ن عادات امعي وم ه ج توى تعليم  –، مس
ه  تم بأناقت و مھ ب وھ ام والترتي ة والنظ ات االجتماعي ب للعالق اعي مح اجتم

نمط ال وى الشخصية مُ ومظھره، كذلك ھو من ال ر ومُ طيب الق تسامح حب للخي
ة ولبق ويُ  حافظ على الصالة، والوالدة على قيد الحياة وتعمل دكتورة في الجامع

د ةسن ٤٠ن آلاوعمرھا  اد ةوصحتھا جي نمط الطيب الھ بسط المُ  ئوھى من ال
ا اومن سمات شخصيتھا وعاد ،لألمور اةتھ اد مراع اس  ئالمب يم وحب الن والق

و) ةاجتماعي( ي تلقون ة الت ين، اع التربي دة والل ن الش يط م ه خل ي طفولت ا ف ھ
توى االقتصادي  رةوالمس ى حب األب  لألس ل إل ه يمي ي طفولت ان ف ع وك مرتف

ر من  ان هألن األمأكث ل لمث ك م يحظ بتفضيل أحد ب ى في كل شي، ول ه األعل
اد نمط الھ راش في  ئتساوى تدليل كل منھما وكان من ال ل الف وتوقف عن تبلي

ً الراب ا ة تقريب ه  ع دني أن ه الب ه في تكوين ي المدرسة في السادسة ورأي وذھب إل
ً  ئممتل ا م نوع ه عل الجس ا ولكن ر ةدرج ىم ى  ةكبي ال، وف امة والجم ن الوس م

داً  ام جي ة وين ية معتدل راً ويُ  شخص تيقاظ مبك ذ الصغر، وال  حب االس ك من وذل
اتعاني من الكوابيس واألحالم المزعجة واألحالم المتكررة خايُ   ،صة باالمتحان

ما وسرعان ماينتھى القلق بالوصول إلى حل  ةنه يقلق إذا صادفه مشكلأويذكر 
ه بوقوف بعض األ ئلالمشكلة مثلما يحدث في أحالم ه في لجن ةكعقب ةس  ةأمام

ا يتوص ى اإل لاالمتحان وسرعان م ا ةجابإل داً . عليھ وتر ج و  ويحب الكمبي فھ
 ً فضل المواقع إلى أعلى مواقع مختلفة و اإلنترنت ويدخل ةيبحث على شبك دائما

ى شبكة  دخل إل تنفسه ھي المواقع الرياضية والثقافية وھو ي ع  اإلنترن ذ أرب من
ة األسرية سنوات وھو يعيش مع شقيقته ووالديه والعالقات  ربطھم طبيعي التي ت

 تصيبوال يوجد خالفات وھو صغير أصيب بالحصبة وبعض األمراض التي 
ي مرحلا ال ف ةا ةألطف تخدم  ،لطفول تويس د ةبدرج اإلنترن ة لم اعة  ةمعتدل س
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 ً ا في  ،، وفى أثناء الدراسة يستخدمه في األبحاث الجامعية المطلوبة منهيوميا أم
ي األ تخدمه ف ازة يس ي مرحل ه،الترفيج ا ف رض لھ ي تع وادث الت ن الح  ةوم

الشديد بالرياضة  هأصيب بشرخ في القدم اليسرى وذلك بسبب شغف هالطفولة أن
دة، وھو راض عن نفسه وذو  ةكر ةخاصة رياضو ه الصحية جي دم، وحالت الق

  .بارعة وقوية ةجذاب ةشخصي

  :        )T. A .T(على لوحات اختبار تفھم الموضوع )ج(تفسير قصص الحالة

  :)١(ةوحلال

هصور القصة نجاح تلميذ تُ  ة  وتفوق ه الفني العزف (في دراسته وموھبت
ان ى الكم انين المشھورين في أن يصبح هملأو) عل ار الفن دل القصة  ،من كب ت

هماله وأھدافه وتخيالته التحصيلية آتناول  ألنهعلى الطموح  ه  وتفوق في موھبت
ي وق الدراس ب التف اط  ،بجان امه باالنبس ى اتس دل عل ا ي ي حفل(ومم اء ف  ةالغن

ً متفرج ضيوف وإدخاله جمھوراً الوالتعرف على  ً  ا دل  ،ومستمعا ونھاية القصة ت
ه في ( ھى الثقة بالنفسعلى منت ه أمل في أن يتحقق حلم يذھب إلى فراشه وكل

  ).الغد القريب

  : )٢(اللوحة

ا د أن تُ تُ  ةطموح ةتدور القصة حول فت تقبلري ا في المس  ،حقق أحالمھ
ة ا أصبحتو ،ولذلك فھي متفوقة في دراستھا الجامعي ى دفعتھ ل عل  ،من األوائ

ي ة ف بالد األجنبي ى إحدى ال افرت إل ذلك س ة علمي ول د  ةمنح ا أن بع ع عليھ وق
وقين ات المتف ة والطالب ة ھي ومجموعة من الطلب اك  ،االختيار من الجامع وھن

ً  اواتفق هحبتأتعرفت على زميل لھا في الرحلة العلمية و ا اط مع ى االرتب د  عل بع
  .التخرج

ة  ات األجنبي ھذه القصة تدل على رغبته في السفر والتعرف على الثقاف
ة  هلماآو هوعلى طموح ى الثق دل عل ذه السمات ت تقبل وھ ه في المس وتحقيق ذات

   .واعتدال الرأي وھذه من سمات عامل الطيبة أو التقبل

ذه القصة تُ  ذلك ھ نس اآلوك و الج ه نح دد اتجاھ رح ابي( خ ث ) إيج حي
زواج ى ال ا عل ي القصة اتفق ى أن بطل ى اتسامه بسمات  ،أشار إل دل عل ذا ي وھ

زان  اطفي واالت تقرار الع اة االنفعاالس ي الحي ل  ةلياف مات عام ن س ذه م وھ
  .ةاالنبساطي

  ):3BM(اللوحة 
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اء ذُ  ه ثالث أبن و دخل محدود ويعمل في تدور القصة حول موظف ل
رك وم بصرف مرتب ةش اـويق املين بھ تھر بأم ،ات الع ي ـويش تقامته ف انته واس
ى مجموعة من الموظفين الجدد وإال أل ـالعم ق جنه تعرف عل ى طري وه إل رف
ادال ر( فس ار ،الخم ب القم ن ف. )ولع تالس م ى االخ طر إل ه واض رت ديون كث

ة م المحكم ذه القصة  .الخزينة وتم القبض عليه ودخل السجن في انتظار حك ھ
ة هعطائتدل على تكامل األنا إل ا . قصة متكاملة وتسلسل األحداث في عقالني كم

  . ب على الخطأعطائه العقاب المناستدل على اتزان األنا األعلى في قسوته إل

  ): ٤(اللوحة

از فتُ  دم ممت ة مق ي الشرطة برتب اة شاب ضابط ف  ىصور القصة حي
م يستطرد في أوصافه و" حمد أ" عمله ويدعي ه هفعالأث م  ،وشجاعته وفدائيت ث

وازن  ده وكيف ي يستعرض بعد ذلك دوره كأب وزوج وضابط أمين مخلص لبل
  . بين الوظائف الثالث

ل تھذه القصة أوضحت مدى ما  نفس ب ة من رضا من ال ه الحال تمتع ب
اد  ة الفس ي محارب جاعة ف أب وزوج وش دوره ك ه ب النفس لقيام ة ب ى الثق ومنتھ

ابالت واإل ي المق ره ف ا ذك ع م ك م ق ذل ده ويتف ى بل ين عل ور أم رام، غي ج
ده و ه في شخصية وال ة عن رأي ه في كل شيء في أاإلكلينيكي ى ل ل أعل ه مث ن

ي جاعة واإلخالص ف وة والش ً  األب ا ه أيض ل، ورأي ه  العم ي شخصيته وتكوين ف
ذا واضح في تسلسل أحداث إالبدني و الي وھ زان االنفع ى االت ن كانت دالة عل

  . القصة ومنتھى العقالنية في سلوكه إزاء المواقف واألزمات

  ): 6BM(اللوحة 

قيقين تُ  اة ش ة حي ور القص روأ"ص ن وعم دھما " يم رو"أح ان " عم ك
لية فقط  معجب بالحياة السيئة التي و ولعب وتس كان يعيشھا ويعتبرھا مجرد لھ

ى شبكة اإلنترنت  ة عل ع اإلباحي ى المواق ال يھتم بالقيم والمبادئ حيث يدخل عل
ى  ويمكن أن يسرق إميل شخص ليضايقه أو إميل بنت أو صورتھا لينشرھا عل

ه وال أخاإلنترنت ويُ  ا أي ال ضمير ل ھر بھ ا ـش عور أالق، كم ه ال يراعي ش ن
ر ر ـوالشقي .يناآلخ ن " ق األكب ل " ايم ى بك ن يتحل ذب ورزي ل ومھ شاب عاق

ى  ة باإلضافة إل ً أالصفات الكريم ا ه دائم ته ونتائج ي دراس دم ف ه متق ازة،  ن ممت
 ً ً  ودائما  يستخدم اإلنترنت في البحث العلمي الذي يخدم دراسته ويستخدمه أيضا

ي حادث رو ف اب عم ة، ويص ة والثقافي واحي الديني ي الن يا ةف ى ويُ  ةرس ل إل نق
  . وكذلك األخ األكبر بالنجاة والھداية األمالمستشفى وتدعو له 
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ل  وم تكام ه العم ى وج ي القصص عل ين ف و مب ا ھ ح كم ا آلايتض ن
زان( ين ) االت ود النقيض ق(بوج س ) قانيالش يئة وتعك غر الس ة األخ األص ونھاي

ين  رابط في األسرة ب ا األممدى الت ذلك أظھر أن الموت  ،وأبنائھ ممكن أن وك
  ).نھاية األخ األصغر(يكون عقاب لعمل السيئات 

  ):7BM( اللوحة

ي  افر للعمل ف ازألاتحكى القصة عن شاب يس ود"الصيفية  ةج  "محم
ن  ع رجل م ل م اك تقاب إنجلترا وھن دعى أب ي ي ليمان"صل عرب ي  "س ل ف يعم

ابرات ضد  "محمود"خاصة وحاول ھذا الرجل استخدام  ةشرك للعمل في المخ
فوافق محمود وسافر إلى مصر وعمل كل  ةسري ةبالعمل في منظم" رمص"بلده

اءاألمان وطلب منھم الحضور إلى مصر  إلعطائھماالحتياطات  وصولھم  وأثن
   .تم القبض عليھم

وھى الرغبة فى  )٢(تلتقي ھذه القصة مع القصة المذكورة على اللوحة
ا  ،مع األفراد والشخصيات والتآلفمعرفة المجتمعات الجديدة  ى م دلنا عل ا ي مم

اط متتس ن انبس يته م ه شخص كالت  ية،ب ه المش ي مواجھ ه ف ذلك عقالنيت وك
   .وكذلك تدل على توفر عامل يقظة الضمير لدى الحالة ،والمواقف

  ):8BM(اللوحة

دور حول  راھيم"ت ده  "إب وق ووال و شاب زكى ومتف بطل القصة، وھ
زوالً ش ةفي سفر إلى مدين "عثمان بك"المشھور األعمالرجل  ى  رم الشيخ ن عل

ه  ة ابن راھيم"رغب راً  "إب يارة الخاصة نظ ت الس ق تعطل ى الطري روف  وف للظ
ا  ى م وم وتعرضوا لعصابة في الطريق استولت عل ذا الي يئة في ھ الجوية الس

ى األب وُض نيملكو ى رأسه وتصادف وأطلقت الرصاص عل راھيم عل رب إب
ً وتمنى إبر "األب وإبراھيم"  مرور طبيب فأنقذھما أو رجل  اھيم أن يكون طبيبا

  .بوليس يتصدى لإلرھاب في كل مكان

ذه القصة طموحه وليس(أوضحت ھ ا أو رجل ب ى أن يكون طبي ) يتمن
ا ةوتلتقي مع مدى وطني ه إليھ ده وانتمائ ك يتفق مع  ،ھذا الشخص وحبه لبل وذل

  ).٤(تربيته وطبيعة عمل والده ويتفق مع اللوحة

  :)13MF(اللوحة

ور مشھور في الجراحة أصابه الغرور نتيجة نجاحه وغالى في  دكت
   .مما تسبب في وفاتھا ةأھمل بل وتأخر في إسعاف مريض ةأتعابه وذات مر
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ى ) 6BM(تسير على نفس الفكرة في القصة ذه القصة عل دل ھ حيث ت
يخطئ البد أن يعاقب، ولذلك  الذييقظة الضمير لدى الحالة وعلى أن الشخص 

  . الفصل من العملعاقب الدكتور في القصة ب

ا  ك يوضح لن ة وذل دى الحال الي ل زان االنفع ى االت وتلك القصة تدل عل
  استخدامه لشبكه اإلنترنت بطريقه معتدلة 

  ):ج(التعليق على الحالة

على  للسبب وراء انخفاض درجته ةقصص ھذه الحالة مفسر جاءت - ١
  :كما يتضح مما يأتي اإلنترنتمقياس سوء استخدام 

والواجب  أو الطموح ن الدراسة أو العمل أو الزواجالموازنة بي –أ 
   .تجاه الوطن وااللتزام بالقيم مثل والده

ناضل بالجيش أو كذلك أمنيته بالعمل في البوليس أو طبيب أو مُ  –ب 
  .)4,8BM(المخابرات كما في استجابته على اللوحات

 كعقاب على عمل السيئات ةجعل تفسيره للموت في حادث سيار –ج 
)6BM ( ً   .)13MF(إلى إھمال الطبيب أرجعه أيضا

أما ، مستوى طموحه عموما) 7BM ,2 ,1(عكست استجابته للوحات  - ٢
ظھروا رغبته في التعرف على مجتمعات أف) 7BM ,2( اللوحات
ً  ةجديد يعطى  مامإلي الناس ومحبوب لديھم  وجعل بطل القصة مقربا
  .اطيةعلى الثقة بالنفس وما تتسم به شخصيته من إنبس ةدالل

٣ -  ً ؤدى إلى فالمقدمات تُ  وضح اتزانه االنفعالي في القصص عموما
كعقاب في (والمفاجآت المذكورة كلھا ترجع إلى سبب كافي ،النتائج

ً  ،)6BMاللوحة  نا الواضح في موازنته تكامل األ كما يتضح أيضا
للمواقف وكذلك صرامة وقسوة األنا األعلى بالعقاب على 

اإلنترنت  ةمه لشبكافسر لنا استخديُ وذلك  )6BM , 3BM(األخطاء
ً  ةبصور  تفي النواحي اإليجابية وليس معتدلة واستخدامھا أيضا
  .السلبية

  ) د(:الحالة

من ذوي الدرجات ( )١٦٩(: الدرجة على مقياس سوء استخدام اإلنترنت
  ).العليا

   .ذكر: الجنس
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   .مدينة طنطا: محل اإلقامة

   :تاريخ الحالة

  عزبأ: الحالة االجتماعية

   .٢١: السن

   .التربية: الكلية

   .الرابعة: الفرقة

   .لغة إنجليزية: التخصص

ة من األھو اإل: الترتيب الميالدي ين ثالث اني ب ن الث بقه واحد ب قاء يس خوة األش
وا  ،من الذكور ويليه واحدة من اإلناث وكان يعيش مع أسرته في الريف ثم انتقل

ة ة اإلعدادي ره ،إلى المدينة وھو في المرحل اة وعم د الحي ى قي د عل  )٥٦(والوال
اء ل موظف بشركة الكھرب امعي ويعم ه ج دة ومؤھل ه الصحية جي نة وحالت  ،س

اس  ية حب الن ه الرئيس ن عادات اھل وم امح المتس نمط الطيب المتس ن ال و م وھ
ا ،وخدمتھم بدون مقابل والمرح والتفاؤل اة وعمرھ د الحي  )٤٥(والوالدة على قي

ا الصحية متو نة وحالتھ فياتس د المستش ي أح ة ف ة وموظف طة وھي جامعي  ،س
ه  وھي من النمط الطيب العنيد، وھو يعيش مع بقية أفراد األسرة واتسمت تربيت
في الطفولة بالحزم والشدة وتعرض للعقاب من جانب الوالدة، وكان يحب والده 

ً ككثر من أمه ولم يأ أخوه الذكر بتفضيل األب،  يولقد حظ ،خوتهأمع  ن متفاھما
رونوذ ه أصدقاء كثي م يكن ل  ،ھب إلى المدرسة من السادسة وھو مسرور ول

ي  ان يقتف ادة قضم أوك ارس ع ادئ وم نمط الھ ن ال ه م ي طفولت ان ف رھم وك ث
  . األظافر واستمرت حتى اآلن

د  افي بأح ق ثق ون ملح ى أن يك ة ويتمن ة اإلنجليزي ادة اللغ ل م ويفض
 ُ ارج، أ ي الخ ر ف فارات مص دةس ة الزائ ه عملي ت ل ة  جري ي المرحل و ف وھ

ً  ،ى االقتصادي لألسرة متوسطووالمست ،اإلعدادية ا و دائم داً  ولذلك فھ ى  حاق عل
كما أن المستوى االقتصادي المتوسط  ،زمالئه ذو المستوى االقتصادي المرتفع

راً  ائم كثي تقبل لألسرة يجعله متش دني . من المس ه الب ه في تكوين ا أن رأي ه أكم ن
ً  وال ينام جيداً ضخم الجسم، وشخصيته ضعيفة  ا أن  ويرى أحالما مزعجة ومنھ

ه ب ذكر عالقت ا يت ه النفسية حينم زداد متاعب ه يخأعصابة تھاجمه وتريد قتله، وت
راً  دائم نظ التوتر ال م ب دا وتتس يئة ج ة س ذه العالق ث أن ھ ر حي يل  األكب لتفض

وب  ار عي ة الظھ ي محاول ذلك ف ر ل تغالل األخ األكب ر واس ألخ األكب دين ل الوال
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ة " ه أخي األخ " الحال ا، ف ل صغيرة وتفاقمھ ر ك ارب وتكبي دين واألق ام الوال أم
ة و ئونه الخاص ي ش دخل ف م الت ر دائ ل أاألكب ه طف ه كأن ذ دور األب ويعامل خ

 ً ة  صغير ال يعي شيئا ه قيم وليس له الحق في التصرف في أي شيء وليس لرأي
رة ي األس ار ف ل  ،أو اعتب ا جع ك مم ة " وذل اع" الحال عر بمش نقص يش ر ال

وذلك ما توصلنا  ،نتقام من اآلخرينوالعصبية وعدم كفاية الذات والعدوانية واإل
  . "الحالة"إليه من خالل المقابالت اإلكلينيكية مع 

من الشعور بالنقص والعصبية وعدم الكفاية الذاتية من ل جد أن كوقد وُ 
ام من اآلخرين واالستھزاء بمشسمات عامل العصابية وكل من اإل اعرھم نتق

الم  من السمات السلبية ى ع ه إل لعامل الطيبة أو التقبل، ولذلك يھرب مما ھو في
ة  ة والمحادث رف الدردش اب وغ ة واأللع ة الترفيھي ه المختلف ت بمواقع اإلنترن

ه  ،والبريد اإللكتروني والمواقع الخليعة ا ويحقق آمال ه ويشعر بھ حيث يجد ذات
ا يشاء وطموحه ويعقد صداقات مع من يحب ويتصرف  ره كم ا يشاء ويك كم

ا أي يھرب من الصراعات النفسية التي يُ  ،د من اآلخرينيدون نقد وتق اني منھ ع
يته  عف شخص مه وض خامة جس النقص لض عور ب يق والش ق والض ل القل مث

تقبل ذلك يستغرق هوافتقاده لھويته عندما يفكر في مس نأ، ول ر م ساعات  )٣(كث
 ً داً على اإلنترنت في المنزل وذلك ض يوميا ه ج ده ووالدت اع  نظراً  ايق وال الرتف

الً فاتورة اإلنترنت وعدم استذكاره لدروسه وذلك أل أثر فع تواه التعليمي ت  ن مس
  . ورسب السنة الماضية

راً  ه  ونظ ن عالقات حب م ت انس بكة اإلنترن ى ش تغراقه عل رة اس لكث
رية و ة واألس والً أاالجتماعي دف صبح كس ه ھ يس ل اطئ ال يسعى لشيء ول اً متب

ذلك اإل ،لعامل يقظة الضمير وھو من السمات السلبية اً،اضحو نسحاب من وك
  . لعامل الطيبة أو التقبل الحياة االجتماعية والتشاؤم من السمات السلبية

  ):T.A.T(على لوحات اختبار تفھم الموضوع )د(تفسير قصص الحالة

  ): ١(اللوحة

ه في عامصطفى طفل صغير يمتلك كم يالده نجة اشتراھا له والدي د م ي
ا جعل ى ثم وش وكان يلعب ويعزف عليھا كثيراً  ه مم به شقيقه األكبر عند والدي

ى المكتب  د الصغير عل والده يقذف بھا على األرض فانكسرت ثم وضعھا الول
ن او ام م ة إصالحھا واالنتق ي كيفي ر ف رة ويفك زن وحس ي ح ا ف ذ ينظر إليھ خ

  . شقيقه
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اع ي المش ى اضطراب ف ذه القصة عل دلنا ھ ة ت دى الحال ة ل ر العاطفي
نقص  وشعورھا بالظلم واالضطھاد من األخ األكبر مما يجعله يشعر بمشاعر ال

بية وال الم عوالعص ى ع ه إل ك يوضح ھروب رين وذل ن اآلخ ام م ة واالنتق دواني
  . اإلنترنت

   ):٢(اللوحة

يم رغم كتح ا في الريف وترغب في التعل اة عاشت طفولتھ ي قصة فت
ع رأي أھل ك م ا تعارض ذل يم"ھ دم التعل ع صديقتھا  "ع ى الھروب م فلجأت إل

  . أتمت تعليمھا وبعدھا حاولت االتصال بأھلھاوالمقيمة في القاھرة 

ى  دل عل اذ الھروب كحل للموقف ي ة القصة واتخ توحد الحالة مع بطل
النفس و ة ب دم الثق ل أي ع اع األھ ى إقن درة عل دم المق ارة إع اك إش ان ھن ن ك

   ."ب مع صديقتھاالھرو"للجنسية المثلية 

ة في نوذلك يتفق مع الحالة أل ه كان يعيش مع أسرته في مرحلة الطفول
ة أ ،الريف ثم انتقلوا إلى المدينة في المرحلة اإلعدادي ذلك ھو مت ر في سرد ثول

  . "األمية"القصة بمشاكل الريف 

  ): 3BM(اللوحة

ظروفه النفسية قاسية حيث أن  )شدر(تحكي قصة شخص يطلق عليه 
ة أسرته أه األسرية ظروف دت إلى رسوبه في االمتحان وھو ال يستطيع مواجھ

ى األرض يبكي  ،بھذا الخبر ودفعه ذلك إلى الحزن واالكتئاب ولذلك يجلس عل
ن يُ  د م ة وال يج ى الكنب ه عل تند برأس ة ويس ي مواجھ ه ف تعين ب اعده أو يس س

ذاء نفسه ل ،مشكلته در ومن شدة خوفه من مواجھة الوالدين فكر في إي ه ال يق كن
   . سيفلضعفه الن

ة يُ   رى أن الحال ذا ن ا يُ وھك ه صراحة وم ن شعور صور حيات ه م عاني
اطؤ اط والكسل والتب ه  ،بالفشل واإلحب دأ ب ذي ب م الشاب ال ع مالحظة أن اس م

ى  ،القصة مطابق السم الدلع، الذي ينادي به ة الواضحة عل وھذا يدل كل الدالل
هلنفسية واألسرية ويُ عدم مقدرته التخلص من مشكالته ا . ظھر مدى تأثيرھا علي

في استخدام اإلنترنت كذلك نجد " الميل لزيادة الجرعة " وذلك يفسر لنا تحمله 
لبية ة من السمات الس اءة الذاتي اطؤ وضعف الكف ل  أن سمات الكسل والتب لعام

  . يقظة الضمير

  ): ٤(اللوحة
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مه  اب اس ن ش ي القصة ع اد"تحك ت "عم اة المس ه الحي ي دفعت ھترة الت
ا وأيعيشھا إلى التعرف على صديقة من صديقات السوء والذي  ا أحبھ خلص لھ

فھي سيئة السلوك والسمعة وتعمل في  ،عه في مشكلة بسببھاونه فوجئ بوقأإال 
ا دون أن يشعر اد ،  تجارة غير مشروعة والتي استغلته في تسھيل ترويجھ وك

رر  ا وق ه لھ ا وحب ه فيھ بب ثقت دخل السجن بس ه أن ي ا إال أن والدت ام منھ االنتق
  . صمم على االنتقامول أن تخفف عنه لكنه مُ اأمسكت به وتح

ام إال إيتضح أن رغم محاولة األم التخفيف عن الشاب و ثنائه عن االنتق
  . قاسية التي تلقاھا جعلته ال يستطيع أن يحس باآلخرينالأن الصدمة 

ع للشابتُ  ذي وق م ال ذه القصة عن الظل ر ھ ذل ،عب ا ول د عكست لن ك فق
ا ھو واضح في اللوحة م كم ة من ظل ً ) 1,3BM(مدى ما تشعر به الحال  أيضا

  . لقي المسئولية على أسرته التي تسببت في مشكلتهوھو يُ 

   :)(6BMاللوحة  

مه  اب اس ن ش ة ع ذه القص ي ھ دأ"تحك ً  "حم ذنبا اء  م اول استرض يح
ذري ي ع ب أن تقبل ول يج اء ويق ي كبري ه ف تط ،والدت و ال يس ق وھ يع أن ينط

زل  ،بذلك ه من المن ه ل ومين بسبب طرد أبي دة ي فقد غاب عن منزل األسرة لم
ذھب  ل، ف أخر من اللي ى أألنه تأخر في العودة إلى المنزل حتى وقت مت د إل حم

تائ ،منزل خاله ة ومس ذة حزين دعو هللا  ةفاألم تنظر من خالل الناف ا حدث وت لم
ود أن يھدي ولدھا وال تعرف كيف ستحل المشكل ى أة مع األب لكي يع د إل حم

  . المنزل مرة أخرى دون مشاكل

ة تُ  ة القص ور حال ن أص ف ع ي تكش رية فھ اكله األس د ومش حم
ا ه في الھروب منھ د أن  ،االضطراب في عالقته مع أسرته ورغبت و ال يري فھ

ع و درك الواق وھة أي ه المش ى رؤيت دل عل ا ي ه أي مم رب من د أن يھ ا يري نم
دالً  ،حمد بعامل العصابيةأداللة على اتسام عطي وھذا يُ  ،للوقائع من أن  ولكنه ب

  . يھرب إلى خاله يھرب إلى غرف الدردشة والمحادثة على اإلنترنت

  ):7BM(اللوحة

د ال يرضي ع ث أن الوال ه حي ين األب وابن وارا ب  نتصور القصة ح
ه واإل ا تصرفات ابن ام مم ل من األب النصيحة واالھتم ن ال يتقب ار غضب أب ث

ر وأ األب اب الواجب أكث ن ب ه م تم ب ه ويھ ذ يعرض عن ابن طفخ د أن  ،ق ونج
ه اعدته ل ى مس رفض حت ده وي ت لوال ن ال يلتف ه يُ  ،االب عوره بأن ذلك لش ز ف مي
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هالشقيق األكبر عنه ويُ  ه كل طلبات ه ال يستطيع أن يصل في أمع  ،حقق ألخي ن
  . عالقته مع أبيه إلى ھذه الدرجة

وشعوره بالظلم من " ثقته بنفسه " فس القصة تدل على ضعف الثقة بالن
ذي  ه ال ب أبي ة هـأوضحجان رده للقص ي س ي  ،ف ره ف ا ذك ع م ق م ك يتف وذل

النفس وعدم ـر لنـوذلك يظھ، ) (1,3BM, 4ات ـاللوح ة ب ا سمات ضعف الثق
ذات ة ال ذه  ،كفاي ن وھ لبيةم مات الس ز  الس ذي يمي ل، وال ة أو التقب ل الطيب لعام

  . استخدام اإلنترنتيئي مس

   :)8BM(اللوحة

ً  ىتدور القصة حول ولد رأ ً  حلما ا ر ،وھو نائم أو كابوسا ه آويتلخص م
حضر أوقد  ،نه أطلق الرصاص على الشخص المتمدد على المنضدةأفي الحلم 
ب و و اآلن ينأطبي ة، وھ ة جراحي ه عملي رى ل ةتج ة العملي ر نتيج ف ، ظ تكش

ه في االنت قيقه ورغبت ه والتي ال يستطيع القصة نزعاته العدوانية تجاه ش ام من ق
  .تحقيقھا في الواقع وانما يحققھا في الحلم

لوبه  الواقع وأس وص ب ال المفح دى اتص ن م ة ع ف القص ذا تكش وھك
ل دواني المتخي ه، ويالحظ أن سمات . الع اؤمية لواقع ه التش ذا يصور نظرت وھ

لبية ة أو لعامل الط العدائية والتشاؤم وإيذاء اآلخرين واالنتقام من السمات الس يب
   .التقبل

ة ـق مع ما توصلت إليه الدراسة السيكـوذلك يتف ومترية من وجود عالق
لعامل الطيبة أو التقبل وسوء استخدام  ة بين السمات السلبيةـذات داللة إحصائي

  . اإلنترنت

  ):  13MF(اللوحة

صور شاب واقف في وسط الحجرة يغمض عينيه بيده بدأ القصة وھو يُ 
ى مأل لنه قد ندم عل اھرات وھو  ،افع رأة من الع د مارس الجنس مع ام و ق فھ

لونه لم يقاوم إغراء المرأة أنادم على  ا فع وإغضابه  ،أحس بتأنيب ضميره لم
  .  سبحانه وتعالي

ن  ه وع ن نفس ر راض ع وص غي ة أن المفح ذه القص ن ھ ح م ويتض
ت ى اإلنترن ة عل ع الخليع  إال ،تصرفاته وأيضا غير راض عن استخدامه للمواق

ذات  وم ال انه ال يستطيع أن يمنع نفسه عن استخدامھا وذلك بسبب انخفاض مفھ
   .عنده وشعوره بمشاعر النقص والعصبية
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  :)د(التعليق على الحالة

ً يُ  - ١ النظرة التشاؤمية للمستقبل ومشكالته وال يستطيع  سيطر عليه تماما
ولذلك يتحدث عن نفسه صراحة بدون استخدام قصة أو  ،الفكاك منھا

ة وخالفه كما في استجابته على ـحداث وبطل للقصأان لھا وعنو
 ة واالنتقام من شقيقه على مستوى تخيلي،ـحقق رغبته العدواني )١(اللوحة

عبر فيھا عن إحساسه بالفشل ) 3BM( وكذلك استجابته على اللوحة
واإلحباط والكسل والتباطؤ وذلك يدل على عدم مقدرته التخلص من 

ه مع إحساسه بالظلم ـويظھر مدى تأثيرھا علي ،ةـسريمشكالته النفسية واأل
فسر لنا كثرة استغراقه ة لھذا اإلحساس، وذلك يُ ـمدعم )٤(وجاءت اللوحة

وذلك لكي يستطيع  ،"الميل لزيادة الجرعة " ت والتحملـعلى شبكة اإلنترن
أن يحل مشكالته النفسية واألسرية ويجد من يسمعه ويحس به ولو على 

   .مستوى تخيلي

عطي داللة على عدم يسلك مسلك الھروب من المشكالت والمواقف مما يُ  - ٢
وعلى ھروبه من الواقع إلى  ،)٢(ثقته بنفسه كما في استجابته على اللوحة

حقق ذاته ويشعر بالكفاءة الذاتية ي يشعر بثقته بنفسه ويُ ـعالم اإلنترنت لك
  . على شبكة اإلنترنت 

حباط والكسل والتباطؤ وضعف مما سبق يتضح لنا أن الفشل واإل  -
ولقد أوضحت  ،لعامل يقظة الضمير الكفاءة الذاتية من السمات السلبية

لعامل يقظة  لنا نتائج الدراسة السيكومترية ارتباط السمات السلبية
وكذلك ضعف الثقة بالنفس من ، الضمير بإساءة استخدام اإلنترنت

ً  وأوضحت ،لعامل الطيبة أو التقبل السمات السلبية الدراسة  أيضا
أي أن نتائج  ،السيكومترية ارتباط ھذا العامل بإساءة استخدام اإلنترنت

دراسة الحالة والمقابلة اإلكلينيكية متوافقة مع نتائج الدراسة 
  . السيكومترية

ال تحتاج إلى تعليق فلخصت ما  6BM)(جاءت االستجابة على اللوحة - ٣
به من الواقع وانسحابه يمكن أن يعاني منه من ضعف ذاته وعزلته وھرو

عبر عن إحساسه بالعدائية تُ  ) (8BM, 4وكذلك استجابته على اللوحة ،منه
سببه له من مشكالت مع تجاه أخوه ورغبته في االنتقام منه بسبب ما يُ 

  . عبر عن نظرته التشاؤمية للمستقبلالوالدين وكذلك تُ 
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ص غير المفحوأن صور تُ  ) (13MFكذلك جاءت استجاباته على اللوحة - ٤
راض عن نفسه وعن تصرفاته ولكنه ال يستطيع أن يمنع نفسه عن تلك 

ه لشبكة اإلنترنت وذلك كله يدل ـالتصرفات التي يقصد بھا إساءة استخدام
 ،ى انخفاض مفھوم الذات عنده وشعوره بمشاعر النقص والعصبيةـعل

وتلك من سمات عامل العصابية التي أوضحت الدراسة السيكومترية 
  . بإساءة استخدام اإلنترنت هارتباط

كاته بصبغة االمشوھة للوحات يدل على صبغ حياته وادر هإدراكاتكل  - ٥
المعاناة والتشاؤم والضيق والشعور بالنقص مما يتيح عنه عدم االتزان 
االنفعالي ولجوئه إلى التخيل والھروب من الواقع إلى عالم اإلنترنت 

انطوائية واكتئاب وعدم  االفتراضي وذلك يدلنا على ما يتسم به من
  . االستقرار العاطفي والتقلبات المزاجية

   :الدراسة اإلكلينيكيةما أسفرت عنه : ثانيا 

ل قامت الباحثة بانتقاء الحاالت اإلكلينيكية من عينة الدراسة بحيث تُ  مث
اس سوء استخدام اإلنترنت بالنسبة للجنسينوأعلى الدرجات  ى مقي  ،أدناھا عل
درجات في أوحالتان حصال على  ،على أعلى الدرجات أي حالتان حصال ل ال ق

ت  تخدام اإلنترن وء اس اس س بعض ) ٤(مقي ة ب تعانت الباحث د اس االت، وق ح
ة  تمكن من الدراسة المتعمق ع لت ذكورة في الفصل الراب ة الم األدوات اإلكلينيكي

ة مُ  ة اإلكلينيكي ائج الدراس اءت نت ة وج االت الطرفي ذه الح رض لھ ة للف حقق
ةاإلك ل الدينامي ات العوام تالف دينامي ؤداه اخ ذي م ي ال ة  لينيك االت الطرفي للح
ات ئي يلمس اس سوء استخدام اإلنترنت عن دينامي ى مقي استخدام اإلنترنت عل

ة ر مس العوامل الدينامي ة لغي ى نفس يئي للحاالت الطرفي استخدام اإلنترنت عل
  : ية فيما يليالمقياس، ويمكن تلخيص ما أسفرت عنه الدراسة اإلكلينيك

تيئي غير مس"أن الحاالت الطرفية الدنيا أي :أوالً  ذين " استخدام اإلنترن م ال وھ
لوا ى  حص لأعل درجات ق ى ال اس عل وء مقي تخدام س ت اس ز  ،اإلنترن تتمي

الي االتزان االنفع النفس ب ة ب اطية والثق رت ،واالنبس د أظھ ة فق  الدراس

ة ة أن الحال ع) أ(اإلكلينيكي در تتمت ن بق ر م ي كبي واء ف بكة  الس تخدام ش اس
ت ة ،اإلنترن ة اإلكلينيكي الل المقابل ن خ ير وم ار قصص وتفس م اختب  تفھ

  :للحالة أنھا تتميز) T.A.T(الموضوع

ا يتضح  ،بالواقعية حيث أنھا تدرك الواقع بدون تشويه أو تحريف -١ كم
بة والبُ  ات بقصص مناس ى اللوح تجابتھا عل ي اس ال ف ن الخي د ع ع
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ام شخصيتھا باالنبساطيةواالستغراق فيه مم و  ،ا يدلنا على اتس وتخل
ى  دل عل ا ي ة مم ر المتوقع داث غي آت واألح ن المفاج القصص م

ى  ،انخفاض القلق لديھا ئولية كل شيء عل اء مس ى إلق ويرجع ذلك إل
  . ف األسريةوالظر

كما أن الحالة تتميز بالحب والحنان والدفء والتسامح تجاه الوالدين - ٢
كما نجد أنھا تتميز بدرجة  ،الطيبة أو التقبل وھذه من سمات عامل

وتلك النتائج تتفق مع  ،كبيرة من الثقة في النفس ومن احترام الذات
  . نتائج الدراسة السيكومترية

كما تتميز الحالة باالتزان االنفعالي واالستقرار العاطفي وھذه من  - ٣
ً وذلك يتفق  ،سمات عامل االنبساطية مع نتائج الدراسة  أيضا

 توجد عالقة بين عامل االنبساطية وسوء النه أالسيكومترية من 
  . استخدام اإلنترنت

كما أن الحالة تتمتع بعامل يقظة الضمير وعامل التفتح وذلك يتفق  - ٤
 ً مع نتائج الدراسة السيكومترية من أن الجانب اإليجابي ليقظة  أيضا

  . نتالضمير وعامل التفتح ليس له عالقة بسوء استخدام اإلنتر

ة ن الحال ا ع م  :)ج(أم ار تفھ ات اختب ى لوح تجاباته عل اءت اس د ج فق
وع ابالت  )T.A.T(الموض ي المق ات ف ن معلوم ه م ول علي م الحص ا ت وم

ذا  ة ھ الي وأوضحت حقيق زان انفع ن ات ه م ع ب ا يتمت ى م ير إل ة تش اإلكلينيكي
زان اس  ،االت ى مقي ه عل وجاءت القصص مفسرة للسبب وراء انخفاض درجت
  : تخدام اإلنترنت كما يتضح مما يأتيسوء اس

الوطن  تجاه والواجب والطموح الزواج أو العمل أو الدراسة بين الموازنة - ١
 ,4 (اللوحات على استجاباته في واضح ھو كما والده مثل بالقيم وااللتزام

8BM .(  

 )(6BMجعل تفسيره للموت في حادث سيارة كعقاب على عمل السيئات  - ٢
وقدره وال دخل إلنسان فيه كما في استجابته  وجعل الموت قضاء هللا

  . )(13MFللوحة 

ً ) 1,2,7BM (عكست استجابته للوحات - ٣ ظھروا أو مستوى طموحه عموما
) 2,7BM(رغبته في التعرف على مجتمعات جديدة كما في اللوحات 
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 ً ھم مما يعطي داللة على ـى الناس ومحبوب لديـإل وجعل بطل القصة مقربا
  . تسم به شخصيته من انبساطية الثقة بالنفس وما ت

٤ -  ً فالمقدمات تؤدي إلى النتائج  وضح اتزانه االنفعالي في القصص عموما
كعقاب في اللوحة " والمفاجآت المذكورة كلھا ترجع إلى سبب كافي 

6BM"،  13(أو للموعظة والحكمة في اللوحةMF(، كما أيضا يتضح
امة وقسوة األنا وكذلك صر ،تكامل األنا الواضح في موازنته للمواقف

وذلك يفسر لنا االعتدال ) 3BM, 6BM( األعلى بالعقاب على األخطاء 
في استخدامه لشبكة اإلنترنت واستخدامه لھا في النواحي اإليجابية وليست 

نه ال توجد عالقة أوذلك يتفق مع نتائج الدراسة السيكومترية من  ،السلبية
لجانب اإليجابي لعامل يقظة بين كل من عامل االنبساطية وعامل التفتح وا

  . الضمير وسوء استخدام اإلنترنت

وھم " استخدام اإلنترنت يئي من مس "بالنسبة للحاالت الطرفية العليا أي :ثانيا
أي التي  ،اإلنترنت استخدام سوء مقياس على الدرجاتأعلى على  الذين حصلوا

ظھرت الدراسة أتعاني من عدم االتزان االنفعالي واالنطوائية والعصابية، ف
  : )ب(أن الحالة تاالستجابة على لوحات التا هما أوضحتاإلكلينيكية وخصوصا 

دراك الواقع وال تستطيع الفكاك من إمكنھا من ليست على قدر من السواء يُ  - ١
 مشكالتھا ومن الخوف والقلق والنظر إلى المستقبل بنظرة كلھا تشاؤم

 , 2(  ذلك اللوحاتوقد عكست  ،وذلك يتفق مع عامل العصابية سىأو

3GF , 4 ,7GF , 8GF , 13MF  ( ُصرح به مباشرة في بأكثر مما ت
وتعاني من الكوابيس ودائما  المقابالت اإلكلينيكية بأنھا ال تنام جيداً 

أحالمھا مخيفة ومعظم أحداث القصص غير سارة مثل فقدان األب أو األم 
  . نيعصابيأو االثنين أو العمل أو الثروة وھذا ما يميز قصص ال

كذلك وضح ما تعانيه من عدم االتزان االنفعالي في وجود أنا أعلى شديد  - ٢
في معظم القصص وأنا أعلى " الغواية  -الخيانة " التساھل أو التسامح 

   ."والموت فجأة  –الحرمان " شديد الصرامة أحيانا أخرى 

تستغرق دائما في الخيال في معظم القصص وذلك يتفق مع استغراقھا  - ٣
دعم ذلك ما ذكرته ويُ  ،قھري في اإلنترنت ويدل على اتسامھا باالنطوائيةال

الحالة في المقابالت اإلكلينيكية من حبھا للكمبيوتر وتلجأ إلى التعبير عن 
  . حبھا لإلنترنت من خالل قصصھا رغم إساءتھا في استخدامه
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ا ويدور بھ"تصف األحداث لبطلة القصة لمجرد اآلمال واألماني كتعبيرھا  - ٤
مثلما يحدث وھي تتجول على " رض الواقع المر أوتعود إلى  –الخيال 

" العالم االفتراضي " شبكة اإلنترنت حيث تعيش في عالم اآلمال والخيال 
عد ذلك ترجع إلى عالم الواقع المر بالنسبة لما ترغب في تحقيقه في بثم 

ن مطالب المستقبل ونھاية القصة دائما ال تصل إلى حل سعيد أو توفيق بي
وذلك يتفق مع  ،البيئة وحاجات البطل مما يدل على تذبذب ثقتھا بنفسھا

. لعامل الطيبة أو التقبل الذي من سماته عدم الثقة بالنفس السمات السلبية
وفي ھذه الحالة تأكد التقاء نتائج الدراسة السيكومترية من نتائج الدراسة 

  . اإلكلينيكية 
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  :)د(وإذا انتقلنا إلى الحالة

فإننا نجد أن استجاباتھا على لوحات اختبار تفھم الموضوع جاءت متفقة مع ما 
وفي ھذه  ،تم الحصول عليه من معلومات عن الحالة في المقابالت اإلكلينيكية

الحالة وضح وجه االلتقاء بين نتائج الدراسة السيكومترية والدراسة اإلكلينيكية 
جاباته على لوحات اختبار تفھم ونالحظ في تفسير است ،مثل الحالة السابقة

  ): T.A.T(الموضوع

نه يسيطر عليه النظرة التشاؤمية للمستقبل ومشكالته وال يستطيع الفكاك أ - ١
منھا كذلك شعوره بالنقص وذلك يدلنا على اتسامه بعامل العصابية الذي 

عدم االتزان االنفعالي واالكتئاب وعدم االستقرار العاطفي "من سماته 
   ."مزاجيةوالتقلبات ال

كذلك يتضح لنا أن لديه عدوانية ورغبته في االنتقام من شقيقه على  - ٢
وذلك يدل على  )3BM(مستوى تخيلي كما جاء في استجابته على اللوحة

  . لعامل الطيبة أو التقبل اتسامه بالسمات السلبية

عطي داللة على عدم يسلك مسلك الھروب من المشكالت والمواقف مما يُ  - ٣
وعلى ھروبه من الواقع إلى  )٢(ا في استجابته على اللوحةثقته بنفسه كم

عالم اإلنترنت لكي يشعر بثقته بنفسه ويحقق ذاته ويشعر بالكفاءة الذاتية 
لعامل  وضعف الثقة بالنفس من السمات السلبية ،على شبكة اإلنترنت

  . الطيبة أو التقبل

غير صور أن المفحوص تُ  )13MF(كذلك جاءت استجاباته على اللوحة - ٤
راضي عن نفسه وعن تصرفاته ولكنه ال يستطيع أن يمنع نفسه عن تلك 
التصرفات التي يقصد بھا إساءة استخدامه لشبكة اإلنترنت وذلك كله يدل 

وتلك  ،النقص والعصبية وشعوره بمشاعر على انخفاض مفھوم الذات عنده
 ارتباطه السيكومترية الدراسة أوضحت التي من سمات عامل العصابية

   .استخدام اإلنترنت إساءةب

ال تحتاج إلى تعليق فلخصت ما  )6BM(جاءت االستجابة على اللوحة - ٥
يمكن أن يعاني منه من ضعف ذاته وعزلته وھروبه من الواقع وانسحابه 

عبر عن إحساسه تُ ) 8BM ,4(وكذلك استجابته على اللوحات  ،منه
سببه له من بالعدائية تجاه أخوه ورغبته في االنتقام منه بسبب ما ي

  . عبر عن نظرته التشاؤمية للمستقبلوكذلك تُ  ،مشكالت مع الوالدين
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ر في قصصه عن إحساسه بالفشل واإلحباط والكسل نه عبّ أكذلك نجد  - ٦
لعامل يقظة الضمير وذلك يفسر لنا كثرة  والتباطؤ وتلك السمات السلبية

ولقد  ،"الميل لزيادة الجرعة " استغراقه على شبكة اإلنترنت والتحمل 
لعامل يقظة  أوضحت نتائج الدراسة السيكومترية ارتباط السمات السلبية

وكذلك أوضحت الدراسة السيكومترية  ،الضمير بإساءة استخدام اإلنترنت
لعامل الطيبة أو التقبل بإساءة استخدام اإلنترنت أي  ارتباط السمات السلبية

فقة مع نتائج الدراسة أن نتائج دراسة الحالة والمقابلة اإلكلينيكية متوا
  . السيكومترية

  

  : خالصة النتائج اإلكلينيكية

مما سبق أن نتيجة المقابالت اإلكلينيكية والتفسير الستجابات الحاالت 
الطرفية الدنيا والحاالت الطرفية العليا على لوحات اختبار تفھم 

نھم يتسمون ببعض السمات بالنسبة للسمات التي يتسم أ )T.A.T(الموضوع
ھا الحاالت الطرفية الدنيا أي الحاصلين على أقل الدرجات على مقياس سوء ب

   ):ج ، أ(الحالة استخدام اإلنترنت

نھم على قدر كبير من السواء في استخدامھم لشبكة اإلنترنت، كذلك أ -
نھم يدركون الواقع بدون تشويه أو أنھم يتميزون بالواقعية حيث أيتضح 

 ً االنفعالي واالستقرار العاطفي مما يدل  باالتزان تحريف ويتسمون أيضا
وتخلو القصص من المفاجآت  ،على اتسام شخصياتھم بعامل االنبساطية

 ،واألحداث غير المتوقعة مما يدل على انخفاض القلق والعصبية لديھم
وذلك يتفق مع نتائج الدراسة  ،وذلك يدل على عدم اتسامھم بعامل العصابية

عالقة بين عامل االنبساطية وإساءة  وجود السيكومترية التي أوضحت عدم
ووجود عالقة بين عامل العصابية وإساءة استخدام  استخدام اإلنترنت

  . اإلنترنت

يتسمون بالحب والحنان والدفء والتسامح والثقة بالنفس  أنھمكذلك يتضح  -
 ،واحترام الذات وھذه من سمات الجانب اإليجابي لعامل الطيبة أو التقبل

التي أوضحت أن الذي يرتبط  ع نتائج الدراسة السيكومتريةوذلك يتفق م
 تلعامل الطيبة أو التقبل وليس السمات السلبية يبسوء استخدام اإلنترنت ھ

  . له ةاإليجابيسمات ال
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الثقة بالنفس " نھم يتمتعون بسمات عامل يقظة الضمير التي منھاأكما  -
   ."اعتدال الرأيواالستقامة والصراحة واإلخالص واإليثار والتواضع و

الطموح والجمال وحب الفن " وكذلك سمات عامل التفتح التي منھا  -
" واألدب والمشاعر وتجديد األنشطة واألفكار المتفتحة المتجددة والقيم 

 ً مع نتائج الدراسة السيكومترية من أن الجانب اإليجابي  وذلك يتفق أيضا
قة بسوء استخدام لكل من عامل يقظة الضمير وعامل التفتح ليس له عال

  . اإلنترنت

أما بالنسبة للسمات التي يتسم بھا الحاالت الطرفية العليا أي الحاصلين  -
" ب، د " على أعلى الدرجات على مقياس سوء استخدام اإلنترنت الحالة 

  .استخدام اإلنترنتيئي أي السمات المميزة لمس

نفعالي االن تزااالقلق وخوف واكتئاب وعدم " عامل العصابية بسماته من  -
وذلك يتفق مع " ة ـوعدم االستقرار العاطفي ومشاعر النقص والعصبي

نتائج الدراسة السيكومترية من وجود عالقة موجبة بين عامل العصابية 
   ."الميل لزيادة الجرعة " عد التحمل وبُ 

"  االتي منھولعامل الطيبة أو التقبل  كذلك يتضح اتسامھم بالسمات السلبية -
التشاؤم والوقاحة وعدم الثقة بالنفس والعزلة االجتماعية، منتقمين العدائية و

وبالتالي ال يستطيع الفرد مواجھة اآلخرين فينسحب من  "ال أخالق لھم
   .عالقاته االجتماعية 

وذلك يتفق مع نتائج الدراسة السيكومترية من وجود عالقة ذات داللة  -
عد لتقبل وكل من بُ لعامل الطيبة أو ا إحصائية بين السمات السلبية

" عد التحمل عد الھروب من الواقع وبُ االستغراق القھري في اإلنترنت وبُ 
عد االنسحاب، وتلك أبعاد مقياس سوء استخدام وبُ " الميل لزيادة الجرعة 

  اإلنترنت 

 يئيكذلك يتضح من الحاالت السابقة ومن المقابالت اإلكلينيكية لھم أن مس -
التي ولعامل يقظة الضمير  لسمات السلبيةاستخدام اإلنترنت يتسمون با

ضعف الكفاءة الذاتية وعدم االلتزام بالواجبات والشعور بالنقص "  ھامن
وھذا ، "والكسل والتباطؤ والسعي للذة وعدم التريث ومفھوم الذات السلبي

يتفق مع نتائج الدراسة السيكومترية حيث توجد عالقة موجبة بين السمات 
عد الھروب عد االستغراق القھري في اإلنترنت وبُ ر وبُ ليقظة الضمي السلبية
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وتلك أبعاد مقياس سوء " الميل لزيادة الجرعة " التحمل  دعمن الواقع وبُ 
  . استخدام اإلنترنت

استخدام  يئيمن الدراسة اإلكلينيكية أن من سمات مس تضحاكذلك  -
" منھا التي ولعامل االنبساطية  اإلنترنت اتسامھم بسمات السمات السلبية

رغم أن الدراسة السيكومترية لم  "االنطوائية والوحدة النفسية والخجل
  . توضح وجود عالقة بين إساءة استخدام اإلنترنت وعامل االنبساطية

مما سبق يتضح لنا مدى التقاء نتائج الدراسة اإلكلينيكية بنتائج الدراسة  -
ستخدام السيكومترية في الحاالت الطرفية العليا على مقياس سوء ا

وكذلك في الحاالت  )د ب،(الحالة اإلنترنت أعلى الدرجات من الجنسين
من " قل الدرجاتأ "استخدام االنترنت الطرفية الدنيا على مقياس سوء 

   ).ج ،أ ( الحالة" الجنسين

  خالصة النتائج  :ثانيا
  :تتلخص نتائج الدراسة الحالية فيما يلي

  : نتائج الدراسة السيكومترية -١

  : األولبة للفرض بالنس

موجبة ذات داللة إحصائية  ةنه توجد عالقة ارتباطيأأوضحت النتائج 
" الميل لزيادة الجرعة " عد التحمل بين عامل العصابية وبُ  )٠.٠٥(عند مستوى

في حين كانت معامالت االرتباط غير دالة مع األبعاد األخرى والدرجة الكلية 
  . لمقياس سوء استخدام اإلنترنت

ت االرتباط بين كل من عامل االنبساطية وعامل التفتح وأبعاد معامال -
مقياس سوء استخدام اإلنترنت والدرجة الكلية لمقياس سوء استخدام 

  . إحصائيا ةاإلنترنت غير دال

بين ) ٠.٠١(موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ةتوجد عالقة ارتباطي -
لعامل يقظة  والسمات السلبيةلعامل الطيبة أو التقبل  كل من السمات السلبية

عد الھروب من عد االستغراق القھري في اإلنترنت وبُ الضمير وكل من بُ 
عد أعراض االنسحاب وبُ " الميل لزيادة الجرعة " عد التحمل الواقع وبُ 

 والدرجة الكلية لمقياس سوء استخدام اإلنترنت، بينما كانت العالقة
  . الشديد الستخدام اإلنترنتعد االشتياق االرتباطية غير دالة مع بُ 
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  : الثانيبالنسبة للفرض 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أأوضحت النتائج 
في أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت باختالف عدد المواقع  )٠.٠١(مستوى

لداللة  "شافيه"م استخدام اختبارتوللتعرف على اتجاه الفروق  ،المستخدمة
وقد أوضح أن الفروق لصالح مستخدمي أربع مواقع  ،الفروق بين المتوسطات

  . كثرأف

  : بالنسبة للفرض الثالث

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب أأوضحت النتائج 
يقظة  –التفتح  –االنبساطية  –العصابية " الجامعة في عوامل الشخصية 

وق دالة عند باختالف عدد المواقع المستخدمة، في حين كانت الفر" الضمير 
عد الطيبة أو التقبل، ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام في بُ  )٠.٠٥(مستوى
لداللة الفروق بين المتوسطات فكانت الفروق لصالح أربعة  "شافيه"اختبار

  . مواقع فأكثر

  :بالنسبة للفرض الرابع

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب أأوضحت النتائج 
عة في كل من أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت باختالف وطالبات الجام
  . أسلوب الدخول

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب وطالبات الجامعة في كل من  -
وكانت  ،أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت باختالف عدد الساعات

ساعتان، ثالث ساعات " الفروق لصالح ذوى االستخدام المتوسط والكثيف 
ً فأ   "  كثر يوميا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب وطالبات الجامعة في أبعاد  -
مقياس سوء استخدام اإلنترنت في التأثير المشترك لتفاعل أسلوب الدخول 

" الميل لزيادة الجرعة " عد التحمل على الشبكة وعدد الساعات ما عدا بُ 
 ً    .حيث جاءت الفروق دالة إحصائيا

  : لخامسض ابالنسبة للفر

  : لقد أوضحت النتائج ما يلي

بين الجنسين في  )٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -
عد عد الھروب من الواقع وبُ عد االستغراق القھري في اإلنترنت وبً كال من بً 
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عد أعراض االنسحاب والدرجة الكلية وبُ " الميل لزيادة الجرعة"التحمل 
لصالح الذكور، بينما جاءت النتائج غير دالة لسوء استخدام اإلنترنت 

 ً    .ستخدام اإلنترنتالفي بعد االشتياق الشديد  إحصائيا

في التخصص في  )٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
عد االشتياق الشديد عد االستغراق القھري في اإلنترنت وبُ كل من بُ 

الميل لزيادة "عد التحمل بُ عد الھروب من الواقع والستخدام اإلنترنت وبُ 
عد أعراض االنسحاب  والدرجة الكلية لسوء االستخدام لصالح وبُ " الجرعة

  . طالب الكليات النظرية

-  ً لعاملي النوع والتخصص في تأثيرھما  ال يوجد تأثير دال إحصائيا
  . المشترك على أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت

   :دسبالنسبة للفرض السا

عد االستغراق القھري يقظة الضمير بكل من بُ  ،لطيبة أو التقبلتنبئ سمتي ا -
 )%١،%٧(عد الھروب من الواقع بنسبة مساھمة مقدارھافي اإلنترنت وبُ 

  . )% ٨(على التوالي بإجمالي نسبة المساھمة مقدارھا 

 . باالشتياق الشديد لإلنترنت منبأةال توجد متغيرات مستقلة  -

  .)%٨(بنسبة "الميل لزيادة الجرعة  "لتحمل با تنبئ سمة الطيبة أو التقبل -

  . )%٤(تنبئ سمة الطيبة أو التقبل بأعراض االنسحاب بنسبة مساھمة  -

تنبئ سمة الطيبة أو التقبل بالدرجة الكلية لسوء استخدام اإلنترنت بنسبة  -
  ).%٦(مساھمة 

 

  : نتائج الدراسة اإلكلينيكية -٢

  :بالنسبة للفرض اإلكلينيكي

قل أ" فية الدنيا أي من غير مسيء استخدام اإلنترنت الحاالت الطر -
تتميز باالتزان االنفعالي " الدرجات على مقياس سوء استخدام اإلنترنت

ينخفض  –واالستقرار العاطفي  –كما يتميزون بالواقعية  ،والثقة بالنفس
القلق ومشاعر النقص والعصبية لديھم وذلك يدل على عدم اتسامھم 

وذلك يتفق مع نتائج  ،تسمون بعامل االنبساطيةيكن بعامل العصابية ول
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الدراسة السيكومترية التي أوضحت عدم وجود عالقة بين عامل 
  . االنبساطية وإساءة استخدام اإلنترنت

كذلك يتسمون بالحب والحنان والدفء والتسامح وھذه من سمات  -
راسة الجانب اإليجابي لعامل الطيبة أو التقبل، وذلك يتفق مع نتائج الد

السيكومترية التي أوضحت أن سوء استخدام اإلنترنت مرتبط بالسمات 
نھم أكما  ،لعامل الطيبة أو التقبل وليس بالجانب اإليجابي له السلبية

ھا الثقة بالنفس واالستقامة منيتمتعون بسمات عامل يقظة الضمير التي 
ي والصراحة واإليثار واعتدال الرأي، وكذلك سمات عامل التفتح الت

األنشطة واألفكار المتفتحة  دفيھا الطموح والجمال والمشاعر وتجدي
ً  ،المتجددة والقيم مع نتائج الدراسة السيكومترتية من أن  وذلك يتفق أيضا

الجانب اإليجابي لكل من عامل يقظة الضمير وعامل التفتح ليس له 
  . عالقة بسوء استخدام اإلنترنت

الذين حصلوا " ستخدام اإلنترنت ايئي الحاالت الطرفية العليا أي مس -
وتغلب " على أعلى الدرجات على مقياس سوء استخدام اإلنترنت 

عليھم سمات عامل العصابية بسماته من قلق وخوف واكتئاب وعدم 
 ،اعر النقص والعصبيةـتزان االنفعالي وعدم االستقرار العاطفي ومشاال

عالقة موجبة بين ق مع نتائج الدراسة السيكومترية من وجود ـوذلك يتف
   ."الميل لزيادة الجرعة "عد التحملعامل العصابية وبُ 

لعامل الطيبة أو التقبل وھي  كذلك يتضح اتسامھم بالسمات السلبية -
سمات العدائية والتشاؤم والوقاحة وعدم الثقة بالنفس والعزلة 

وبالتالي ال يستطيع الفرد مواجھة  ،االجتماعية ومنتقمين ال أخالق لھم
رين فينسحب من عالقاته االجتماعية، وذلك يتفق مع نتائج الدراسة اآلخ

 ة بين السمات السلبيةـالسيكومترية من وجود عالقة ذات داللة إحصائي
عد االستغراق القھري في اإلنترنت لعامل الطيبة أو التقبل وكل من بُ 

عد وبُ " الميل لزيادة الجرعة " لـعد التحمد الھروب من الواقع وبُ ـعوبُ 
  . اد مقياس سوء استخدام اإلنترنتـوتلك ھي أبع ،االنسحاب

كذلك يتضح من الحاالت السابقة ومن المقابالت اإلكلينيكية معھم أن  -
لعامل يقظة الضمير  استخدام اإلنترنت يتسمون بالسمات السلبية يئيمس

التي من سماته ضعف الكفاءة الذاتية وعدم االلتزام بالواجبات والشعور 
ي للذة وعدم التريث ومفھوم الذات علكسل والتباطؤ والسبالنقص وا
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السلبي، وھذا يتفق مع نتائج الدراسة السيكومترية حيث توجد عالقة 
ستغراق االعد لعامل يقظة الضمير وبُ  موجبة بين السمات السلبية

الميل " عد التحمل عد الھروب من الواقع وبُ القھري في اإلنترنت وبُ 
  . أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنتوتلك " لزيادة الجرعة 

استخدام اإلنترنت يئي مس ن سماتأ كذلك اتضح من الدراسة اإلكلينيكية -
نطوائية اإل " التي منھاولعامل االنبساطية  السمات السلبيةباتسامھم 

رغم أن الدراسة السيكومترية لم توضح  "والوحدة النفسية والخجل
  . ترنت وعامل االنبساطيةوجود عالقة بين إساءة استخدام اإلن

مما سبق يتضح لنا مدى التقاء نتائج الدراسة اإلكلينيكية بنتائج الدراسة  -
ة العليا على مقياس سوء استخدام ـالسيكومترية في الحاالت الطرفي

وكذلك في " ب، د "من الجنسين الحالة " أعلى الدرجات"ت ـاإلنترن
قل أ"ام اإلنترنتالحاالت الطرفية الدنيا على مقياس سوء استخد

  . )ج،أ ( من الجنسين الحالة" الدرجات

  



  

  

  

  

  

  خاتمة الدراسة 
 

  

  . ملخص الدراسة باللغة العربية: أوالً 

 ً   .توصيات الدراسة:  ثانيا

 ً   .بحوث ودراسات مقترحة: ثالثا
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  خاتمة الدراسة
  

  :ملخص الدراسة باللغة العربية: أوالً 

  : مقدمة

ن  رف م تطيع أن تتع ات تس ذھل للمعلوم در م ت مص بكة اإلنترن ش
ات  خاللھا على أي شيء، وتصل إلى أي ة والثقاف از األقطار المختلف مكان تجت

المھم  زاحم ع ت، فأصبح ي اءوا استخدام اإلنترن اس أس المختلفة، لكن بعض الن
ت  د قام ت، وق تخدام اإلنترن اءة اس ة إلس ر عرض م أكث باب ھ ي، والش الطبيع
زة لمسيئي استخدام اإلنترنت  الدراسة الحالية باستجالء سمات الشخصية الممي

ال ن ط رھم م ن غي ورة ع ى الخط ر عل وء األحم يء الض ة، وتض ب الجامع
ة  ى رعاي ائمين عل اه الق ت، وتلفت انتب بكة اإلنترن تخدام ش اءة اس المرتبطة بإس
ايتھم  ة حم ام بكيفي ى االھتم ا إل ق التكنولوجي رفھم بري ذين يج بابنا ال ا وش أبنائن

  .ووقايتھم من الوجه السلبي لشبكة اإلنترنت

  : أھمية الدراسة

لدراسة الحالية في أنه ال يوجد ھناك تشخيص سيكولوجي تبرز أھمية ا
ائج  إن نت م ف ن ث ت، وم تخدام اإلنترن وء اس مى س مي يس يكومتري رس أو س
ية  الم شخص د مع ي تحدي ية ف ة تشخيص ا قيم ون لھ وف يك ة س ة الحالي الدراس
رھم من مستخدمي الشبكة، وإذا كانت  مسيئي استخدام شبكة اإلنترنت عن غي

اءة ھناك دراسات كثير ان اإلنترنت وإس ة على مستوى العالم حول ظاھرة إدم
  .استخدامه، إال إنه ال توجد دراسات عربية كافية في ھذا المجال

اد النفسي  رامج اإلرش داد ب د في إع ة سوف تفي لذا فإن الدراسة الحالي
ارتھم في التعامل  ة مھ ت، لتنمي والتربوي للشباب من مستخدمي شبكة اإلنترن

ع اإل ابي م باب اإليج د الش ة عن ية اإليجابي ب الشخص ة جوان ت، وتنمي نترن
  .المتعاملين مع شبكة اإلنترنت
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  : أھداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف التالية

التعرف على الفروق بين الجنسين وبين التخصصات العملية والنظرية من  - ١
 .طالب الجامعة في سوء استخدام اإلنترنت

لفروق بين مسيئي وغير مسيئي استخدام اإلنترنت في سمات الكشف عن ا - ٢
 .الشخصية

ة الموضوعات  - ٣ الكشف عن الفروق بين مستخدمي شبكة اإلنترنت في نوعي
 .والمواقع التي يتم الدخول عليھا من خالل شبكة اإلنترنت

اعات  - ٤ دد س ي ع ت ف بكة اإلنترن تخدمي ش ين مس روق ب ن الف ف ع الكش
 .االستخدام اليومي لإلنترنت

تخدام  - ٥ يئي اس ز لمس دينامي الممي اء ال ات الشخصية والبن الكشف عن مكون
  .اإلنترنت

  : مشكلة الدراسة

تحاول الدراسة الحالية الكشف عن سمات الشخصية المرتبطة بسوء 
اً  تخدام وفق اءة االس روق في مستوى إس ى الف ت، والتعرف عل استخدام اإلنترن

ين الشباب ) نظري  –عملي ( والتخصص ) إناث  -ذكور(لمتغيرات الجنس  ب
ل  ة بالعوام ة المرتبط ية الدينامي ل النفس ى العوام وف عل ذلك الوق امعي، وك الج

  .الديناميةالمميز لألفراد األكثر إساءة الستخدام اإلنترنت

  :ومن ثم فإن مشكلة الدراسة يمكن صياغتھا في التساؤالت التالية

راد العي - ١ ة من مستخدمي شبكة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أف ن
ن  ا م دخول عليھ تم ال ي ي ع الت ة الموضوعات والمواق ي نوعي ت ف اإلنترن

 .خالل شبكة اإلنترنت

ة من مستخدمي شبكة  - ٢ راد العين ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أف
 .اإلنترنت في عدد ساعات االستخدام اليومي لإلنترنت

مات الش - ٣ ي س ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يئي ھ ين مس ية ب خص
 .وغير مسيئي استخدام شبكة اإلنترنت من طالب الجامعة
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نس - ٤ ائياً للج أثير دال إحص د ت ل يوج ور(ھ اث -ذك ي(والتخصص) إن  -عمل
لدى مسيئي استخدام اإلنترنت على سمات الشخصية لدى عينة من ) نظري

 .طالب الجامعة

ا - ٥ ا بإس ة دون غيرھ دى طالب الجامع ءة ھل تنبئ بعض سمات الشخصية ل
 .استخدام اإلنترنت

ن طالب  - ٦ ت م تخدام اإلنترن يئي اس زة لمس ة الممي ل الدينامي ي العوام ا ھ م
  .  الجامعة من الجنسين

  : فروض الدراسة

ى الدراسة الفروض  في ضوء ما سبق، وفي ضوء صياغة مشكلة البحث تتبن
  : التالية

وء  - ١ ية وس مات الشخص ين س ائية ب ة إحص ة ذات دالل ة إرتباطي د عالق توج
 .تخدام اإلنترنتاس

وع عدد  - ٢ اءة استخدام اإلنترنت بتن ة إحصائية في إس توجد فروق ذات دالل
 .المواقع التي يستخدمھا الطالب

اين  - ٣ ة بتب توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات شخصية طالب الجامع
 .عدد المواقع التي يستخدمونھا

عدد ساعات يوجد تأثير دال إحصائياً لعاملي أسلوب االستخدام، ومتوسط  - ٤
 .االستخدام اليومي في تأثيرھا المشترك على سوء استخدام اإلنترنت

 -عملي(والتخصص ) إناث -ذكور(يوجد تأثير دال إحصائياً لعاملي النوع   - ٥
 .  في تأثيرھا المشترك على إساءة استخدام اإلنترنت) نظري

ة   - ٦ دى طالب الجامع مات الشخصية ل ئ بعض س ا(تنب وء ) دون غيرھ بس
 .م اإلنترنتاستخدا

رانھم من ت  - ٧ دى مسيئي استخدام اإلنترنت عن أق ة ل ختلف العوامل الدينامي
 . غير مسيئي استخدام اإلنترنت من طالب الجامعة

  :  الطريقة واإلجراءات

  : عينة الدراسة
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  :عينة الدراسة السيكومترية -١

ات ) ٤٠٠(عدد  طالب وطالبة من طالب الجامعة ذكوراً وإناثاً من كلي
  .وعملية نظرية

  : عينة الدراسة اإلكلينيكية -٢

التين  تم اختيار أربعة حاالت لدراستھا دراسة إكلينيكية متعمقة، منھا ح
التين من )سوء استخدام اإلنترنت(من ذوي الدرجات العليا على المقياس  ، وح

، وذلك )غير مسيئي استخدام اإلنترنت(ذوي الدرجات الدنيا على ذات المقياس 
ى  وف عل تخدام للوق وء اس ة وراء س عورية الدافع ة الالش ل الدينامي العوام

ر مسيئي استخدام  رانھم من غي اإلنترنت، والتي تميز مسيئي اإلستخدام عند أق
  .شبكة اإلنترنت

  : أدوات الدراسة

  :األدوات السيكومترية -١

  ).إعداد الباحثة(استمارة بيانات عامة  -أ

  ).لباحثةإعداد ا(مقياس سوء استخدام اإلنترنت -ب

اكري -ج تا وم رى لكوس ة الكب ية الخمس ل الشخص اس عوام . مقي
)١٩٩٢(Costa & Mccrae.   

  :األدوات اإلكلينيكية -١

  .لموراي)   T.A.T(اختبار تفھم الموضوع  -أ

ة  -ب ة الحال ية، ودراس ة التشخيص تمارة المقابل داد أ(اس ن .إع د حس
  ). مصطفى عبد المعطي



 

- ٢١٢ - 
 

  : مةاألساليب اإلحصائية المستخد

روض  ق من ف ة للتحق اليب اإلحصائية المالئم تخدام بعض األس م اس ت
  .الدراسة

  :نتائج الدراسة

  :نتائج الدراسة السيكومترية: أوالً 

   :نتائج الفرض األول

ة إحصائية  ة ذات دالل أوضحت النتائج أنه توجد عالقة إرتباطية موجب
، )ل لزيادة الجرعةالمي(بين عامل العصابية وُبعد التحمل ) ٠.٠٥(عند مستوى 

ة  في حين كانت معامالت االرتباط غير دالة مع األبعاد األخرى والدرجة الكلي
  .لمقياس سوء استخدام اإلنترنت

معامالت االرتباط بين كل من عامل االنبساطية وعامل التفتح وأبعاد مقياس   -
ة ر دال اس سوء االستخدام غي  سوء استخدام اإلنترنت، والدرجة الكلية لمقي

 ً   .إحصائيا

د مستوى   - ين ) ٠.٠١(توجد عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عن ب
ل  لبية لعام مات الس ل، والس ة أو التقب ل الطيب لبية لعام مات الس ن الس ل م ك
د  ت، وُبع ي اإلنترن ري ف تغراق القھ د االس ن ُبع ل م مير، وك ة الض يقظ

ل د التحم ع، وُبع ادة الجرع(الھروب من الواق ل لزي د أعراض )ةالمي ، وُبع
ت  ا كان ت، بينم تخدام اإلنترن وء اس اس س ة لمقي ة الكلي حاب والدرج االنس

  .العالقة اإلرتباطية غير دالة مع ُبعد االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت

  : نتائج الفرض الثاني

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج ائج أن أوضحت النت
وء اس) ٠.٠١( اس س اد مقي ي أبع ع ف دد المواق اختالف ع ت ب تخدام اإلنترن

ة  افية لدالل ار ش تخدام اختب م اس روق ت اه الف ى اتج رف عل تخدمة، وللتع المس
الفروق بين المتوسطات، وقد أوضح أن الفروق لصالح مستخدمي أربعة مواقع 

  .فأكثر
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  : نتائج الفرض الثالث

ين طالب  ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ه ال توج ائج أن أوضحت النت
تح، يقظة الضمير(الجامعة في عوامل الشخصية ) العصابية، االنبساطية، التف

توى  د مس ة عن روق دال ت الف ين كان ي ح تخدمة، ف ع المس دد المواق اختالف ع ب
ار ) ٠.٠٥( تخدام اختب م اس روق ت اه الف ة اتج ل، ولمعرف ة أو التقب د الطيب في ُبع

روق لصا ة شافية لداللة الفروق بين المتوسطات، وكانت الف لح مستخدمي أربع
  .مواقع فأكثر

  : نتائج الفرض الرابع

ين طالب  ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ه ال توج ائج أن أوضحت النت
اختالف  اس سـوء استخدام اإلنترنت ب اد مقي وطالبات الجامعة في كل من أبع

  .أسلوب الدخول

ة في كل من  - ات الجامع توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب وطالب
ا ت أبع اعات، وكان دد الس اختالف ع ت ب تخدام اإلنترن ـوء اس اس س د مقي

ساعتان، ثالث ساعات ( الفروق لصالح ذوي االستخدام المتوسط والكثيف
 ً   ). فأكثر يوميا

اد   - ة في أبع ات الجامع ين طالب وطالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
دخول مقياس سـوء استخدام اإلنترنت في التأثير المشترك لتفاع ل أسلوب ال

ل د التحم دا ُبع ا ع اعات، م دد الس بكة وع ى الش ة(عل ادة الجرع ل لزي ) المي
 ً   . حيث جاءت الفروق دالة إحصائيا

  : نتائج الفرض الخامس

  :  لقد أوضحت النتائج ما يلي

بين الجنسين في كل ) ٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
د من ُبعد االستغراق القھري في اإلن ع، وُبع د الھروب من الواق ت، وُبع ترن

ل ة(التحم ادة الجرع ل لزي ة )المي ة الكلي د أعراض االنسحاب والدرج ، وُبع
ة  ر دال ائج غي ت النت ا كان ذكور، بينم الح ال ت لص تخدام اإلنترن وء اس لس

  .إحصائياً في ُبعد االشتياق الشديد الستخدام اإلنترنت

د مستوى  - في التخصص في ) ٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
ديد  تياق الش د االش ت، وُبع ي اإلنترن ري ف تغراق القھ د االس ن ُبع ل م ك

د التحمل ع، وُبع د الھروب من الواق ادة (الستخدام اإلنترنت، وُبع ل لزي المي
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، وُبعد أعراض االنسحاب والدرجة الكلية لسوء استخدام اإلنترنت )الجرعة
 .لصالح طالب الكليات النظرية

أ - د ت ا ال يوج ي تأثيرھم ص ف وع والتخص املي الن ائياً لع ثير دال إحص
  .المشترك على أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت

  : نتائج الفرض السادس

ويقظة الضمير بكل من ُبعد االستغراق القھري  لتنبئ سمتي الطيبة أو التقب -
ع دارھا  في اإلنترنت، وُبعد الھروب من الواق  ١، % ٧(بنسبة مساھمة مق

 %).٨(على التوالي بإجمالي نسبة المساھمة مقدارھا % ) 

 .ال توجد متغيرات مستقلة منبأة باالشتياق الشديد لإلنترنت -

ل - ل بالتحم ة أو التقب مة الطيب ئ س ة(تنب ادة الجرع ل لزي بة ) المي بنس
 %).٨(مساھمة

 %).٤(بة مساھمةتنبئ سمة الطيبة أو التقبل بأعراض االنسحاب بنس -

ـة سمة تنبئ - ل أو الطيب ة لسو بالدرجة التقب  بنسبة اإلنترنت استخدام ءالكلي

  %).٦(مساھمة 

  :نتائج الدراسة اإلكلينيكية: ثانياً 

ت  - تخدام اإلنترن يئي اس ر مس ن غي دنيا أي م ة ال االت الطرفي ل (الح أق
اس سوء استخدام اإلنترنت  ى مقي االتزان االنف) الدرجات عل ز ب الي تتمي ع

ة  زون بالواقعي ا يتمي النفس، كم اطفي  –والثقة ب تقرار الع نخفض  –واالس ي
القلق ومشاعر النقص والعصبية لديھم، وذلك يدل على عدم اتسامھم بعامل 

ائج الدراسة  -العصابية ك يتفق مع نت ولكن يتسمون بعامل االنبساطية، وذل
اءة السيكومترية التي أوضحت عدم وجود عالقة بين عامل االنب ساطية وإس

 .استخدام اإلنترنت

مات  - ن الس ذه م امح، وھ دفء والتس ان وال ب والحن مون بالح ذلك يتس ك
اإليجابية لعامل الطيبة أو التقبل، وذلك يتفق مع نتائج الدراسة السيكومترية 
لبية لعامل  رتبط بالسمات الس تخدام اإلنترنت م ي أوضحت أن سوء اس الت

  .إليجابية لهالطيبة أو التقبل وليس بالسمات ا

النفس،  - ة ب ا الثق ي منھ ة الضمير الت ل يقظ مات عام ون بس م يتمتع ا إنھ كم
تح  واالستقامة والصراحة واإليثار واعتدال الرأي، وكذلك سمات عامل التف
ار المتفتحة  التي منھا الطموح، والجمال والمشاعر وتجديد األنشطة واألفك
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ائج ال ك يتفق أيضاً مع نت يم، وذل دراسة السيكومترية من أن المتجددة والق
ه  يس ل تح ل ل التف ة الضمير، وعام ل يقظ ن عام ل م ة لك مات اإليجابي الس

  .عالقة بسوء استخدام اإلنترنت

ى ( الحاالت الطرفية العليا أي مسيئي استخدام اإلنترنت  - ذين حصلوا عل ال
يھم سمات )أعلى الدرجات على مقياس سوء استخدام اإلنترنت ، وتغلب عل

الي عامل العصاب زان االنفع اب وعدم االت ق وخوف واكتئ ية بسمات من قل
ائج  وعدم االستقرار العاطفي ومشاعر النقص والعصبية، وذلك يتفق مع نت
د  ين عامل العصابية، وُبع ة ب ة موجب الدراسة السيكومترية من وجود عالق

 ).الميل لزيادة الجرعة(التحمل 

ل وھي سمات كذلك يتضح اتسـامھم بالسمات السلبية لعامل الط - ة أو التقب يب
ـة  ة االجتماعي النفس والعزل ة ب دم الثق ة وع اؤم والوقاح ة والتش العدائي

ال ين ال أخ رين  قومنتقم ة اآلخ رد مواجھ تطيع الف الي ال يس م، وبالت لھ
ة  ائج الدراس ع نت ق م ك يتف ة، وذل ه االجتماعي ن عالقات حب م فينس

ين  ائية ب ة إحص ة ذات دالل ود عالق ن وج يكومترية م لبية الس مات الس الس
ت،  ي اإلنترن ري ف تغراق القھ د االس ن ُبع ل م ل، وك ة أو التقب ل الطيب لعام

ل  د التحم ع، وُبع ن الواق روب م د الھ ة(وُبع ادة الجرع ل لزي د ) المي وُبع
 .االنسحاب، وتلك ھي أبعاد مقياس سوء استخدام اإلنترنت

 

ة مع - ابالت اإلكلينيكي ن المق ابقة وم االت الس ن الح ح م ذلك يتض م أن ك ھ
ل يقظة الضمير  لبية لعام تخدام اإلنترنت يتسمون بالسمات الس يئي اس مس

ا ي منھ عور ( الت ات والش زام بالواجب دم االلت ة، وع اءة الذاتي عف الكف ض
ذلك من )بالنقص والكسل، والتباطؤ وعدم التريث ومفھوم الذات السلبي ، ك
ساطية والتي سمات مسيئي االستخدام لإلنترنت السمات السلبية لعامل االنب

، رغم أن الدراسة السيكومترية )االنطوائية، والوحدة النفسية والخجل( منھا
  .لم توضح وجود عالقة بين إساءة استخدام اإلنترنت وعامل االنبساطية

  

  :توصيات الدراسة: ثانياً 

ة ات والمعرف بكة للمعلوم رد ش ت مج وات ، إن اإلنترن رد قن ي مج فھ

ا  يبغوالمدح أو الذم ال ين، اتصال در م ا بق ذه الشبكات في ذاتھ أن ُيوجه إلى ھ

ات ات أو معطي واد أو محتوي ه من م ا يمكن أن تنطوي علي ى م ا ، ُيوجه إل كم
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ا، أو  ا، أو توظيفھ ل معھ ا التعام تم بھ ي ي لوكيات الت ق والس ى الطري ه إل ُيوج

  .استخدامھا، أو األھداف التي نسعى إلى تحقيقھا من خاللھا

تفإنه يتعين علينا تر يد استخدامنا لشبكة اإلنترن ووضع الضوابط ، ش

ا ة لكي نجني ، المحكمة لكي نجني فوائدھا ومميزاتھ ووضع الضوابط المحكم

حيث أن اإلفراط أو اإلسراف ، ونتجنب أضرارھا ومآخذھا، فوائدھا ومميزاتھا

  .في أي شيء يمكن أن ُيحوله إلى نقمة

 "إنه ال يحب المسرفين ، وكلوا وأشربوا وال تسرفوا" قال هللا تعالى 

  ) .  ٣١آية ،  سورة األعراف، قرآن كريم( 

ى النحو  ة عل ى بعض التوصيات التربوي من ھذا المنظور القرآني نخلص إل

  :التالي

ا - ١ ى ، يجب علينا أخذ التدابير الوقائية لتحصين شبابنا وأبنائن اظ عل والحف

ة واألخ ة األصيلةھويتنا العربية واإلسالمية والتمسك بقيمنا الديني ، القي

دى  وجي ل اري والتكنول دم الحض اليب وأدوات التق تفادة بأس ع االس م

  . الغرب

باب - ٢ دون أس راغ أو ب ن ف أتي م ت ال ي تخدام اإلنترن اءة اس ل ، إن إس ب

ة المؤسسات  ،ھناك أسباب حقيقية تتعلق بالمجتمع ككل ق بكاف كما تتعل

ائل اإلعالم ، في ھذا المجتمع خ....كاألسرة والمدرسة ووس ذلك ، ال ول

ة  ى كاف اءة االستخدام عل ة وراء إس وجب علينا معالجة األسباب الكامن

  .المستويات

ارھم - ٣ م وأفك تمعون ألرائھ ائھم ويس ع أبن اء م  ،ضرورة أن يتوصل اآلب

اوفھمو درون مخ ل ويق اتھم ب ون رغب دئتھم ،يحترم ى تھ ون عل  ،ويعمل

ال آخر وخلق جو من الدفء النفسي حتى ال يبحث المراھقون عن مج

 .قدونهتما يفعيعوضھم 
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ت - ٤ ع اإلنترن ل م ة التعام ر ثقاف ا أن ننش ب علين دين  ،يج ة الوال وتوعي

لبية النا ة والس ب اإليجابي ى الجوان اء إل ين واألبن ن جموالمعلم ة ع

 .االستخدام المفرط لإلنترنت على الفرد واألسرة والمجتمع

ين ا - ٥ ة ب اس العالق ي أس ة ھ راحة التام وار والص ون الح اء أن يك آلب

اء اعليتھم، واألبن دم ف ت ع ذي ثب ع ال ر والمن لوب القھ ن أس د ع ، والبع

زل  خاصة مع توافر أماكن عديدة الستخدام االنترنت خارج نطاق المن

 .وبعيدا عن رقابة األسرة

ازات  - ٦ رات األج ي فت ت ف ائھم لالنترن تخدام أبن ت اس اء لتوقي ضبط اآلب

يفية دة  ،الص ة الواح د الجلس ا وتحدي دبم دة  ال يزي اعة الواح ن الس ع

 ً ي ،يوميا ل ينبغي ،بشرط عدم التواصل الزمن تم بشكل منقطع ب ، أن ي

بحيث ال يصبح ، إلى إدمان ياالستخدام العادي أو السو لحتى ال يتحو

دة ة الوحي يلة الترفي ي وس ت ھ اب اإلنترن رك ، ألع دم ت ي ع ا ينبغ كم

 .األبناء بمفردھم لفترات طويلة

ول نوع - ٧ ادئ ح كل ھ بكة التحري بش ر الش ارف عب ة األصدقاء والمع ي

م في مشكالت  حتى ال يتورط األبناء في عالقات ومعارف يزجون بھ

 .أخالقية أو نفسية أو اجتماعية

ا قضاء جزء من وقت  - ٨ تم عن طريقھ طرح عدة بدائل للھوايات التي ي

راغ دة أو  ،الف ة الوحي ام اإلنترنت ھو الھواي وس أم ى ال يكون الجل حت

رة ى واألخي اءة  ،األول ي إس تمرار ف وع واالس ى الوق جع عل ا يش مم

 .استخدام االنترنت

ة من جانب محاولة اآل - ٩ ه قيم د ول باء إيجاد رابطة وصلة بين إنجاز جي

م  ة التي ت األبناء وبين الدخول على الشبكة بحيث تكون الفترات الزمني

دة  ذاكرة جي ى م ة عل ة مكافئ االتفاق عليھا بين الوالدين والمراھق بمثاب

ة في المدرسةأو  ة  ،على درجات مرتفع ة طيب أو أي سلوكيات أخالقي

 .اءةنوب
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محاولة تربية الضمير وتدعيم جھاز القيم عند المراھقين من قبل اآلباء  -١٠

ة تسئ  ،والمعلمين ر أخالقي حتى ال يستخدمون االنترنت ألغراض غي

يھم  ة أو المضادة ، إل ات المعادي اول بعض الجھ د تح ه ق وعيتھم بأن وت

ع لمجتم واذ أو المواق ع الش الل مواق ن خ ة م اء األم ر أبن ا أن تض عن

 ةأو تحريف الدين والعقيدة حتى يكونوا في حال ،الخارجة عن األخالق

ار وھمي أعمى ال يميت الخبيث من  زيقظ وانتباه وليسوا في حالة انبھ

  .                  الطيب

  بحوث ودراسات مقترحة: ثالثاً 
  

ن الدر - ١ د م راء المزي بكة إج تخدام ش ين اس ة لتقن ة التأكيدي ات العلمي اس

  .ن الدراسات العربية فى ھذا المجال قليلة جداً أاالنترنت حيث 

ة  - ٢ اول مشكالت نفسية مختلف إجراء المزيد من الدراسات العلمية التي تتن

 .لدى المراھقين قد يكون لھا عالقة باالستخدام المفرط لشبكة االنترنت

م - ٣ اول تص ات تتن راء دراس ة لمسإج رامج عالجي تخدام يئي يم ب اس

 .االنترنت

رية  - ٤ ات األس أثير العالق ات عن ت راء دراس ى ) دور األب واألم ( إج عل

 .إدمان االنترنت

بعض  ةإجراء دراس - ٥ ه ب عن اإلفراط فى استخدام شبكة االنترنت وعالقت

 .ھقيناالمشكالت االجتماعية لدى المر

نمإجراء العديد من الدراسات التي تُ   - ٦ ين المستخدم وضح ال اعلي ب ط التف

وء  تخدام وس زى اس ة ومغ ا لطبيع ادة فھمن ك لزي ت وذل بكة االنترن وش

 .استخدام اإلنسان لشبكة االنترنت

ن   - ٧ ات ع ل دراس ات واالتصاالت أعم بكة المعلوم تخدام ش وء اس ر س ث

 .على التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية) االنترنت(الدولية 



 

- ٢١٩ - 
 

رة من الشباب دراسة تأثير االستخ - ٨ ات كبي دى عين دام المفرط لالنترنت ل

 .فى مراحل سنية مختلفة

ة  - ٩ ع الترفيھي ى كل من المواق ال الشباب عل عمل دراسة مقارنة لمدى إقب

 ).  إكلينيكية –دراسة سيكومترية ( والثقافية والجنسية والدينية 

ت   -١٠ تخدام االنترن وء اس ة وراء س باب الكامن اول األس ات تتن ل دراس عم

 .ى كافة المستويات وكيفية معالجتھاعل

إجراء دراسات عن عالقة سوء استخدام االنترنت بالمشكالت األخالقية   -١١

 .والنفسية واالجتماعية

اييس أخرى لسمات الشخصية  -١٢ ة بحيث تستخدم مق إعادة الدراسة الحالي

ر التي فى  ة غي نية مختلف وعلى عينات أكبر من الشباب وفى مراحل س

                 .الدراسة الحالية
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ت، الكويت . قياس الشخصية ) ١٩٩٦(الخالق  أحمد محمد عبد -٥  ،جامعة الكوي
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 . ١٩: ٦: شرة االسنة الع، 

ة، االستدراج عب) : ٢٠٠١(الرياض نت  -٧ ة مخاطر الطفول ر اإلنترنت في قائم

 :من  ٢٨/٦/٢٠٠١الخميس، 

http://www.altiyadh.com.sa/net/fam.html .  

و ، القاھرة، المنھج الكلينكي) :  ١٩٩٨( مال عبد السميع باظة أ -٨ ة األنجل مكتب

 . ٤٢-٤٠: لى الطبعة األو، المصرية
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 ،تنشئة الشباب، الواقع واألفاق ، مجلة الديموقراطية) : ٢٠٠٢(السيد عليوة  -٩

ية  ات السياس رام للدراس ز األھ اھرة، مرك الق

 .  ١٠٥:واالستراتيجية، العدد السادس 

و -١٠ ل رزق أوت ده ميخائي ر، عب الح مخيم ة ص ل، ترجم ة ): ١٩٧٩(فينخ نظري

نجلو مكتبة األ ،رة، القاھ٢التحليل النفسي في العصاب ، ج

  . ٣٣٧– ٣٣٤: المصرية

اعود  -١١ ان أبوق دث) : ٢٠٠٢(إيم ارير الح بوعية، ٢تق دث األس دة الح ، جري

 : سبتمبر ، من ٢٠

http:// www.al-hadth.arabia.com/article/0.8071. 197582900. htm  

مدى كفاءة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ): ١٩٩٧(بدر محمد األنصاري -١٢

:  ٢، ع٧دراسات نفسية م ،في المجتمع الكويتي، القاھرة

٦١ -٥٩.   

ــ): ١٩٩٦(بهــاء شــاهين  -١٣ ـــالعربي ،ت، القــاهرةـشــبكة اإلنترن ــوم الحاســـ ب، ـة لعل

  .١٩: ٢ط

تقبل، ترجمة عبد طريق المس: المعلوماتية بعد اإلنترنت) : ١٩٩٨(بيل جيتس  -١٤

ـــة ـــم المعرف ـــت، )٢٣١(الســـالم رضـــوان، سلســـلة عل ، الكوي

  ٣٩٧:المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

معجــم علــم الــنفس والطــب ) : ١٩٨٩(الحميــد وعــالء الــدين كفــافي جــابر عبــد -١٥

الجــزء  ،العربــي لإلعــالممطــابع الزهــراء : القــاهرة ،النفســي

 . الثاني

مناهج البحث في التربية ) : ١٩٨٩(خيري كاظم جابر عبدالحميد جابر، أحمد  -١٦

  ١٣٥-١٣٤وعلم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
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إدمــان اإلنترنــت وعالقتــه بــبعض أبعــاد الصــحة ) : ٢٠٠١(حســام الــدين عــزب -١٧

الوجـه اآلخـر لثـورة ( النفسية لدى طالب المرحلـة الثانويـة 

. البيئــة المــؤتمر العلمــي الســنوي للطفــل و )  . األنفوميــديا 

 . مارس  ٢٥،  ٢٤

ة، علم النفس اإلكلينيكي) :  ٢٠٠٦( حسن مصطفى عبد المعطي -١٨ ة التربي ، كلي

ازيق ة الزق اديوعموس ،جامع نفس العي م ال : ،) ١(ة عل

١٥٧ -١٤٦. 

تـأثير االسـتخدام المفـرط لإلنترنـت علـى ): ٢٠٠٥(خالد جالل ، السعيد محمـد  -١٩

لمجلـــة بعــض متغيـــرات الشخصـــية لــدى طـــالب الجامعـــة، ا

تصـدر عـن الجمعيـة : المصرية للدراسات النفسية، القاهرة 

  ٥٥-١ :)٤٩( ١٥المصرية للدراسات النفسية، 

مظـاهره  –مكوناتـه  (مقياس االغتراب النفسي:  ) ٢٠٠٢( زينب محمود شقير -٢٠

  .مكتبة النهضة المصرية ،، القاهرة)

س، الطبعـة مناهج البحث في التربية وعلم الـنف) : ٢٠٠٠(سامي محمد ملحم  -٢١

والتوزيـــــع دار المســـــيرة للنشـــــر  ،عمـــــان، األردناألولـــــى، 

 . ٣٢٥ :والطباعة

اإلفـــراط فـــي اســـتخدام كـــل مـــن الكمبيـــوتر ): ٢٠٠٥(ســـامية صـــابر الدنـــدراوي -٢٢

ـــة  ـــبعض المشـــكالت النفســـية، المجل ـــه ب ـــت وعالقت واإلنترن

  ٢٧٦-٢٤٤ القاهرة، المصرية للدراسات النفسية،
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ع ) : ١٩٩٥(سعيد إسماعيل على  -٢٣ د الراب ر، المجل الم الفك التعليم واألعالم ، ع

رون ، الع و دداوالعش اني ، يولي بتمبر، / ن األول والث س

  .١١٤: أكتوبر، ديسمبر 

 ،قياســها ،محــدداتها ، ســيكولوجية الشخصــية) :  ١٩٧٥( ســيد محمــد غنــيم  -٢٤

 . دار النهضة العربية: القاهرة  ،نظرياتها

 : ت ، من مقاھي اإلنترن) : ٢٠٠٠(عادل العبد  -٢٥

http :// www.alshab.net/html/makaha.htm:1. 
 

مســتقبل الثــورة الرقميــة العــرب والتحــدي القــادم، كتــاب ): ٢٠٠٤(عــادل ريــان  -٢٦

، ٥٥مكتبــــة الكويــــت الوطنيــــة، العــــدد  ،العربــــي، الكويــــت

 . ١٦١ :يناير١٥

، الشبكة العالمية للمعلومات، القاھرة: اإلنترنت ) : ١٩٩٨(فاروق سيد حسن  -٢٧

   .٥٦: الھيئة المصرية العامة للكتاب

ترجمة محمد : مناھج البحث في التربية وعلم النفس ) :  ١٩٧٩( فان  دالين  -٢٨

ر ل وآخ ل نوف اھرة، نونبي و المصرية ، الق ة األنجل  :مكتب

٢٥١. 

علـــم الـــنفس والتحليـــل  موســـوعة) :  ١٩٩٣(القـــادر طـــه وآخـــرون  فـــرج عبـــد -٢٩

 . دار سعاد الصباح للنشر : الكويت . النفسي 

نظريـات الشخصـية ، ترجمـة فـرج أحمـد فـرج، ) : ١٩٧١(ي دز لن. هوك، ج. ك -٣٠

دار ، قدري حفني ولطفي فطيم، مراجعة لويس مليكة، القـاهرة 

 . الفكر العربي 

. رام مؤسســة األهــ: القــاهرة . ذخيــرة علــوم الــنفس ) : ١٩٩٠(كمــال دســوقي  -٣١

 . المجلد الثاني 
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التشخيص والتنبـؤ فـي ( علم النفس اإلكلينيكي ):  ١٩٨٠(لويس كامل مليكة  -٣٢

الهيئــة المصــرية العامــة : ، القــاهرة١، ج)الطريقــة اإلكلينيكيــة 

   .٤٣٠– ٤٢٩: للكتاب

ســيكولوجية الشخصــية، كليــة التربيــة ، ) : ١٩٩٨(محمــد الســيد عبــد الــرحمن  -٣٣

 . جامعة الزقازيق

علم األمـراض : موسوعة الصحة النفسية) : ٢٠٠٠(سيد عبد الرحمن محمد ال -٣٤

 –التشــــخيص –األعــــراض  –األســــباب (  النفســــية والعقليــــة

دار قبــــاء  ،، الكتــــاب األول، الجــــزء الثــــاني، القــــاهرة)العــــالج

 . للطباعة والنشر والتوزيع

د -٣٥ د عب د  محم أثير) : ١٩٩٧(الحمي ات الت الم واتجاھ ات األع اھرة، ،نظري  الق

  ٥٤ :١لم الكتب، طعا

إدمـان اإلنترنـت حقيقـة، ):  ٢٠٠٣(الـرؤف السـواح  محمد عبـد المطلـب وعبـد -٣٦

وفروق تأثيره في االكتئاب لدى عينة من مختلفـي المسـتويات 

ــة، جامعــة المنصــورة المــؤتمر العلمــي  ،التعليميــة، كليــة التربي

 .  ٣٩٩ – ٣٥٥ :مارس ٢٦-٢٥السنوي، 

دراســـة ديناميـــات شخصـــية الحـــاالت  ) :١٩٧٨(ق هويـــدي االـــرز  محمـــد عبـــد -٣٧

البينية، رسالة دكتوراه غيـر منشـورة، كليـة اآلداب، جامعـة 

  .٧٤:عين شمس 
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منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم ) : ٢٠٠٠(الظـــاهر الطيـــب وآخـــرون  محمـــد عبـــد -٣٨

: التربويـــة والنفســـية، مكتبـــة األنجلـــو المصـــرية ، القـــاهرة 

١٠٧-١٠٥  

ماعيل -٣٩ دين إس اد ال د عم ي،القاھرةالشخص): ١٩٧٩(محم الج النفس : ية والع

 . مكتبة النھضة المصرية

المواقـع اإلباحيـة علـى شـبكة اإلنترنـت ) : ٢٠٠٣(اهللا القـدهي  مشعل بن عبـد -٤٠

 : وأثرها على الفرد والمجتمع ، من 

http://www. Saaid.net /mktarat /abahiah / 1.htm,op.3. 

سلسـلة عـالم ، " نظرة تكامليـة "درات والمجتمع المخ): ١٩٩٦(مصطفى سويف -٤١

المجلس الوطني للثقافـة والفنـون  الكويت،) ٢٠٥(المعرفة 

 . واآلداب 

دجاني  -٤٢ ر ال اء جب ه ، دع ا هللا وھب ادر عط ي ) :  ٢٠٠١(ن ة ف ة التعليمي العملي

 : عصر االنترنت ، من 

http://www.najah.edu/arabic-text/internetcom/ internt 1.htm:2 

ة مـن أطفـال نـيعالعزلـة االجتماعيـة لـدى ) : ٢٠٠٥(نبيلة عبـاس الشـوربجي  -٤٣

ــة المصــرية للدراســات النفســية، القــاهرة،  الكمبيــوتر، المجل

٤٠٣-٣٤٩، )٤٨(١٥  

لمرتبطـة بالتوجـه نحـو شـبكة السـمات النفسـية ا) : ٢٠٠٤(نشوى زكي حبيـب  -٤٤

لدى عينة مـن ) اإلنترنت ( المعلومات واالتصاالت الدولية 

مـؤتمر علـم الـنفس  ،جامعة طنطا  ،داباآلكلية  ،الراشدات

 . إبريل  ٢٩ -٢٧ :األول 
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العالقــة  –اســتخدام األطفــال لإلنترنــت : )  ٢٠٠٣(  هبــة اهللا بهجــت الســمري -٤٥

جلــة المصــرية لبحــوث التفاعليــة بــين األبــاء واألبنــاء، الم

 ). ١٨(الجيزة، ع : اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة

( إدمان شبكة المعلومات واالتصاالت الدولية ) : ٢٠٠٣(هبة بهي الدين ربيع  -٤٦

 ،دراســات نفســية، فــي ضــوء بعــض المتغيــرات)  اإلنترنــت 

، القــاهرة ،دوريــة علميــة ســيكولوجية ربــع ســنوية محكمــة

، )رانـم (  خصائيين النفسيين المصريةتصدر عن رابطة األ

٥٨٠-٥٥٥: )٤(١٣  . 

عالقـــة اســـتخدام : )  ٢٠٠١(  يعقـــوب يوســـف الكنـــدري،حمود فهـــد القشـــعان -٤٧

شـــبكة اإلنترنـــت بالعزلـــة االجتماعيـــة لـــدى طـــالب جامعـــة 

الكويت، بحث منشور، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة 

ـــ ـــة، جامع ـــوم اإلنســـانية واالجتماعي ـــة العل ة اإلمـــارات ، كلي

  . )١(، ع)١٧(المتحدة، مج 
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Summary of the Study 
Introduction: 

The World Wide Web (Internet) is a magnificent 
resource of information by which we can identify almost 
every thing and reach almost any place we choose of the 
world. It passes through all nations and cultures. But some 
people are misusing the internet as they make it as a 
parallel world to their real world. Youth are more at risk of 
misusing the internet more than any other age group. The 
present study is trying to recognize the specific personality 
characteristics of the internet miss users that distinguish 
them from other university students. The study is also 
highlighting the risks impeded in misusing the internet and 
focuses the attention of stakeholders of our youth, who is 
fascinated by this hi-tech, to be more careful about how to 
protect young people from the negative aspects of the 
internet.  

Importance of the Study:  

 The importance of this study is derived from the 
fact that, until now, there is no official psychological or 
psychometric diagnosis for the internet misuse. Thus, the 
present study findings will have the diagnostic value of 
identifying the personality characteristics of internet miss 
users that distinguish them from other internet users. 
While there are many studies all over the world about the 
internet addiction and misuse, the Arabic studies 
concerning this issue are lacking. So, the following study 
will help in preparing a psychological and educational 
counseling program for young people who use the internet 
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to develop their skills in positive dealing with the internet 
and developing the positive personality characteristics of 
them.  

Aims of the Study: 

    The study is aiming at achieving the following goals: 

1- Recognizing the gender-related and specialty-
related (practical/theoretical) differences among 
university students and its effects on the internet 
misuse.  

2- Recognizing the personality characteristics 
differences among those who make use of the 
internet and those who do not. 

3- Recognizing the differences among the internet 
users in the topics and sites accessed through the 
internet.  

4- Recognizing the differences among internet 
users in the daily usage time (number of hours).  

5- Recognizing the personality components and the 
dynamic structure distinguishing the internet 
miss users.  

Problem of the Study: 

 The study is trying to discover the personality 
characteristics related to internet misuse and recognizing 
the differences in the misuse level according to the 
variables of gender (male/female) and specialty 
(practical/theoretical) among the university students. The 
study is also trying to identify the dynamic psychological 
factors related to the distinctive psychological structure of 
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the individuals who are more misusing the internet than 
their peers. 

     The study problem can be formulated in the following 
questions: 

1- Are there any statistical significant differences 
among the sample of internet users in the topics and 
sites accessed through the internet? 

2- Are there any statistical significant differences 
among the sample of internet users in the daily 
usage hours of the internet? 

3- Are there any statistical significant differences 
between the two groups (good users and miss users) 
of university students in the personality 
characteristics? 

4- Is there any statistically significant effect of gender 
(male/female) and specialty (practical/theoretical)? 

Hypotheses of the Study:  

 In accordance with what is mentioned above and the 
problem of the study, this study adopts the following 
hypotheses:  

 

1- There is a statistically significant relation between 
the personality characteristics and the internet 
misuse. 

2- There are statistically significant differences in the 
internet misuse according to the variation of the 
sites used by the student.  
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3- There are statistically significant differences in the 
personality characteristics of the students according 
to the number of used sites.  

4- There is a statistically significant effect of the style 
of use and mean of daily usage hours variables as 
they have a conjoint effect on the internet misuse. 

5-  There is a statistically significant effect of the 
gender and specialty variables as they have a 
conjoint effect on the internet misuse. 

6- Some of the personality characteristics, in specific, 
of university student can predict the internet 
misuse. 

7- The psychological structures of internet miss users 
are different from the psychological structures of 
their good user-peers.  

Methodology & Procedures:  

Sample:  

1- Psychometric Study: (400) university students 
(males/females) from practical and theoretical 
faculties.  

2- Clinical Study: Four cases were chosen for an in-
depth clinical study from the cases with the highest 
records on the internet misuse scale and two cases 
of the lowest records on the same scale, so as to 
facilitate the identification of dynamic non-
conscious factors motivating the internet misuse that 
characterize the miss users from their peers of good 
users.  
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Tools:  

Psychometric Tools: 

1- General Information Form (prepared by the 
researcher). 

2- Internet misuse Scale (prepared by the researcher). 

3- Big Five Factors Scale (Costa & McCrae 1992).  

Clinical Tools:  

1- TAT Test (Murray). 

2- Interview and Case Study Form (PhD, Hassan 
Mustafa Abd El-Moaaty). 

Statistical Treatments:  

 The researcher used some statistical treatments that 
are suitable for validating the study hypotheses.  

Findings:  

Firstly: The Psychometric Study:  

First Hypothesis:  

 Results showed a statistically significant positive 
relation on (p=0.05) between neuroticism and tolerance 
while the same relation was not statistically significant 
between neuroticism and other dimensions and the total 
record on the internet misuse scale. 

  

Correlation coefficients between the factors of 
extraversion and openness to experience on one side and 
the internet misuse scale dimensions and total record of 
the scale on the other were not statistically significant.  
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 There was a statistically significant positive relation 
on (p=0.01) between the negative aspect of agreeableness  
and consciousness on one side and the dimensions of 
absorption compulsion in the internet, escape from reality, 
tolerance (tendency to higher doses), withdrawal 
syndromes and total record on the Internet Misuse Scale 
on the other. The correlation was not statistically 
significant for the severe longing for internet use. 

Second Hypothesis:  

 Results showed that there are statistically significant 
differences (p= 0.01) on the dimensions of Internet Misuse 
Scale according to the number of used sites. To recognize 
the difference direction, the researcher used Chaffee 
difference significance test and it was clear that the 
difference was in favor of the user of 4 or more sites.  
 

Third Hypothesis: 

 There were no statistically significant differences 
among university students on the personality factors 
(neuroticism, extraversion, openness to experience, 
consciousness) according to the differences on the number 
of sites used. Differences were significant at (p=0.05) for 
agreeableness . To recognize the difference direction, the 
researcher used Chaffee difference significance test and it 
was clear that the difference was in favor of the user of 4 
or more sites. 

Fourth Hypothesis:  

 Results showed no statistically significant 
differences among male and female university students on 
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all dimensions of the Internet misuse scale according to 
the access style.  

 There are statistically significant differences among 
male and female university students on all dimensions of 
the Internet misuse scale according to the daily use hours. 
Differences were in favor of moderate to heavy use (2-3 
hours per day or more). 

 There are no statistically significant differences 
among male and female university students on all 
dimensions of the Internet misuse scale according to the 
conjoint effect of the interaction between the internet 
access and numbers of hours excluding the tolerance 
dimension as the differences on it were significant.  

Fifth Hypothesis: 

 There are statistically significant differences 
(p=0.01) among male and female university students on 
the dimensions of absorption compulsion in the internet, 
escape from reality, tolerance (tendency to higher doses), 
withdrawal syndromes and total record on the Internet 
Misuse Scale in favor of male students, while the 
differences were not statistically significant on severe 
longing for internet use.  

 There are statistically significant differences 
(p=0.01) among university students for specialty on the 
dimensions of absorption compulsion in the internet, 
escape from reality, tolerance (tendency to higher doses), 
withdrawal syndromes, total record on the Internet Misuse 
Scale and severe longing for internet use in favor of 
students of theoretical faculties. 
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 There were no statistically significant effects for the 
factors of gender and specialty in their conjoint effect on 
the dimensions of the Internet misuse scale.  

Sixth Hypothesis: 

 Both agreeableness and consciousness 
characteristics can predict the dimensions of 
absorption compulsion in the internet and escape 
from reality with a contribution percentages of (7%) 
and (1%) successfully with a total of (8%).  

 There were no independent variables that can 
predict severe longing of internet use.  

 Agreeableness can predict tolerance with (8%) of 
contribution. 

 Agreeableness can predict withdrawal symptoms 
with (4%) of contribution. 

 Agreeableness can predict total record of Internet 
misuse scale with (6%) of contribution. 

Secondly: The Clinical Study: 

 Lower extremity cases (good internet users) whose 
records were lowest on the internet misuse scale were 
characterized by emotional balance and self-confidence 
besides rationality, emotional stability and have lower 
levels of anxiety, deficiency feelings and nervousness. 
This indicates that they do not have the neuroticism factor 
while having extraversion factor. This is in consistence 
with the results of the psychometric study that indicated 
no relations between extraversion and internet misuse.  

  They are also characterized by love, warmth, 
sympathy and tolerance which are from among the 
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positive aspects of agreeableness factor. This is in 
consistence with the results of the psychometric study that 
indicated a relationship between the internet misuse and 
the negative, and not the positive, aspects of agreeableness 
factor.  

 They also have the characteristics of consciousness 
like self-confidence, straight forwardness, frankness, 
preference and moderate views. They also have the 
aspects of openness to experience factor like ambition, 
fairness, emotionality, activity renewal, open and renewed 
ideas and values. This is also in consistence with the 
results of the psychometric study that indicated no 
relationship between the positive aspects of consciousness 
and openness to experience and internet misuse.  

 Upper extremity cases (internet miss users) whose 
records on the internet misuse scale were highest tend to 
have the characteristics of neuroticism factor like anxiety, 
fear, depression, emotional imbalance, emotional 
instability, deficiency feelings and nervousness. This is in 
consistence with the findings of the psychometric study 
that indicated a positive relationship between neuroticism 
factor and tolerance dimension.  

  This is clear as they have the negative aspects 
of agreeableness factor that are hostility, pessimism 
rudeness, self-distrust, social isolation and non-ethical 
vengeance. Thus, the individual can not face the others 
and withdraws from all his/her social relations. This is in 
consistence with the findings of the psychometric study 
that indicated a statistically significant relationship 
between the negative aspects of agreeableness and the 
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dimensions of absorption compulsion in the internet, 
escape from reality, tolerance (tendency to higher doses) 
and withdrawal syndromes. These are all the dimensions 
of the internet misuse scale.  

 It is clear from the previous cases and from the 
clinical interviews with the internet miss users that they 
are characterized by the negative aspects of consciousness 
like weakness of self-efficiency, non-commitment with 
duties, feeling of deficiency, impatience and negative self-
concepts. They are also characterized by the negative 
aspects of extraversion factor like introversion, 
psychological loneliness and shyness, although the 
psychometric study did not identify any relations between 
extraversion and internet misuse.  
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