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ري جمرى غاملتطلبات تتطلب منه ت عض هذهبلكل منها متطلبات و  ،إن اإلنسان مير عربه منوه مبراحل حياتية خمتلفة
فقد يتعرض  ،حتقيق هذه املتطلبات أو تغري احلياة أمرا سهال دائما ولكن ليس ،أسلوب عيشه يفوإعادة النظر  ،حياته
حتقيق هدف  وأ ،أو حتقيق هدف معني ،حاجة ماحتول بني إشباع  اليت متباينة من القوى الضاغطة ألوانإىل  ساناإلن
وختتلف هذه القوى  ،على الرغم من أرادته وميوله أو اخلضوع االنصياعأو أهنا تفرض  ،أو ممارسة سلوك مرغوب ،معني

امعة يتعرض ن اجلمرحلة شبابه وخاصة بعد خترجه م يفوترى الباحثة أن اإلنسان  ،أخرىإىل  عمرية الضاغطة من مرحلة
طموح حياول حتقيقه  والشاب بعد خترجه لديه الشباب،فئة إىل  تنتمي. حيث أن طلبة الدراسات ضاغطة خمتلفة ملواقف
تصادية واألسرية واالجتماعية جتعله يتعرض قاملختلفة اال من الضغوط احلياتية اري ثن خالل حماوالته حتقيقه يتعرض لكوم

يقوم  وأحياانيستطيع الشاب التغلب على تلك الضغوط  فأحياان .يزيد من معاانته مما وجسمي وفكري نفسيلتعب 
البشرى أن يتخيل  مما مل يكون لعقل ننرن شبكة اإل تها فمع ظهور التكنولوجيا والتقنيات احلديثة مثلهمن مواج ابهلروب

 .الضغوطأو يتوقع حدوثها أصبح األمر سهال إلنسان اخلروج من هذه 

العامل مبا حتمله  أحناءشىت  يفل  مكانة كبرية تقد اح ننرن ( أن شبكة اإل382: 3002) تركيتاح ويرى عبد الف
، يةئات اجملتمع ومجيع املراحل العمر مع كافة ف ننرن اإل بل ويتناسب ،ياانت ووسائل للتسلية والنرفيهبمن معلومات و 

باعهم حاجاهتم ورغباهتم لمستخدمني وذلك نظرا إلشالتشويق واملتعة لإىل  يؤدى ملستمر، مماوذلك يتميز ابلتجديد ا
 .ننرن ال تشبع إال من خالل اإل واليت املختلفة

عامل اليوم يف  بلد واحدد ال يكاد يوج ث، حيمرتزايد مست يفبل هم  ،ننرن  لشبكة اإلنيوتزداد نسبة املستخدم
ريها وتعاظم املتعاملني ثبكة يبشر ابتساع رقعة أتالش واجتاه التطور هلذه .م الشبكة الدولية للمعلوماتارف استخدعمل ي
 د اإلقبال عليهايسريات هلؤالء املتعاملني مما يز يشهد منح تي فكل يوم ،كل أحناء العامليف   معها

احلصول على يف  استخدامه إجيابيا عندقد يكون و  إجيابيااالستخدام قد يكون يف  وترى الباحثة أن هذا التزايد
ا وقد يكون سلبيا عندما ال يوجد رقيب على هذ ،اجملاالت كافةيف   على أخر منجزات العلوم فاملعلومات والتعر 

ه هبا يتزايد وأن يكون جتعل الشاب ارتباطاليت  األلعاب ومواقع الشات واألشياءيف  االستخدام وأضاع  وإهدار الوق 
 .ننرن ملا يسمى إدمان اإل معرض
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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس إدمان اإلنرتنت

 6102، يناير 34جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد   )333(

 نفسي)وهو اضطراب  ،ننرن أن اضطراب إدمان اإلإىل  نل اإلدماجمايف  ويشري تزايد األحباث والدراسات
أصبح مشكلة  ،(ات االجتماعيةالقالعيف  قز ومت اضطراابت انفعالية، ،، التحملاالنسحابيتضمن أعراض  فسيولوجي
 كثريح اآلن الوقد أصب ،حياتنا اليوميةيف  مع تزايد أمهيته ننرن استخدام اإل اجملتمعات بتزايديف  وانتشارا أكثر خطورة

لية تسيقدم الالذي  العاملي االتصالذلك النظام  ننرن كل يوم، واإل  ننرن راد يقبلون على استخدام اإلاألف كثري منوال
 .ل خطورة كبرية للعديد من األفرادثولكنه مي ،واملعلومات

 ابقيالتدمريية عن  ال تقل خطورته ننرن أن إدمان اإلومن هنا تربز أمهية هذه الدراسة حيث ترى الباحثة 
واخلطورة هنا تقع  ننرن عليها اإل ينطوياليت  اخلطورة ظى ابهتمام اجملتمع دون أن يدركحيث أنه حي ،اإلدماانت التقليدية

فيعرض  ،نعيشهالذي  الواقعيعن العامل  خيتلفومهى  افنراضيعامل  ننرن حيث أن اإل ،على األطفال واملراهقني والشباب
 .ننرن براثن اإلدمان لإليف  علهم أشد ارتباطا به، مما يوقعهمتبهر املستخدمني وجت ،يد غريبة عن اجملتمعوعادات وتقال قيم

 مشكلة الدراسة:

أفراد اجملتمع وحياة  حياةيف  د أصبح  عامال أساسياق ننرن تنبع مشكلة الدراسة احلالية من أن شبكة اإل
وهذا  ننرن إن معظم الشباب يقوم ابستخدام اإل حيث ،صفة خاصةالشباب بصفة خاصة وحياة طلبة الدراسات العليا ب

 .(Wartella, E., Jenings, N.:2001:56)هذه التقنية  ملستخدميدة العمر ايقد يزداد بز  االستخدام

 االستخدامات ومدى الوق  هذهيف  توايهتا، وخيتلف األفرادمتعددة بتعدد حم ننرن حيث أن استخدامات اإل
ا كل خطرا كبري درجة اإلدمان مما يشإىل  يصل هذا احلد وقد ،لفرد أمام هذه التعددية من االستخداماتيستغرقه االذي 

وقد تكون  ،احلياة العامة عالقاتتكوين عالقات ختتلف عن إىل  ننرن مستخدمو اإل هذا ويلجا ،على هؤالء األفراد
 ،احلياة العامةيف  الفرد السلوك مقارنة بسلوكيف  تحكمة الاألغلب تتميز بقليف  سلبية أو إجيابية ولكنها عالقاتال هذه

يف  لنفسه أبنه يسلك كل ما ال يستطيع فعله يسمح وابلتايلحيث ال يكون هناك رقابة على تصرفات وأفعال الفرد، 
 (.Song, I., et al, 2004: 348 -394) احلياة الواقعية

الوهن أصاب نسق القيم  نأومن  .باب هذه األايمون يشكون من سوء حال الشبفدائما ما نسمع اآلابء واملر 
إىل  ويفسر البعض هذا الوهن ابنه يعود .بينهم السليب دأت تظهر أمناط من السلوكباهلا وأنواعها و ية جبميع أشكالقاألخ

فقدان ابلتحديد السريع مع نقص املهارات احلياتية لدى الشباب أو  احلضاريالتقدم  قات اإلنسانية نتيجةاضطراب العال
املواقف الضاغطة  ء الشباب تعلم كيفية التعامل معينقص هؤال وابلتايل. ( اإلجيابيةCoping Skillsة )املواجه مهارات

 (.2: 3000، ومشكالت احلياة بطرق وسلوكيات إجيابية فعالة )حممود عطية

 .النفسيغرض التوافق ب من الشباب درجة أعلى من املسايرةارع أحداث احلياة ومتطلباهتا حتتاج تسحيث أن 
قات مع العاليف  العمل أويف  أو التغلب عليها سواء هذه املوازنة الصعبة وال يستطيعون التعامل معهايف  ا يفشلونمبور 



 أ. سحر خمتار حممد
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 ث يلجأ الشباب ألساليب وطرق تغريطة حيغفعلية أو املباشرة للمواقف الضااملواجهة ال وحياولون اهلروب من ،اآلخرين
التعامل مع الضغوط يف  استخداما ليباألسا أكثروالسلبية من  .ظيم انفعاالتهنتبهذه املواقف مبعىن وأفكاره حنو  مشاعره
وب هر كوسيلة لل  ننرن اإلممارسة أنشطة أخرى مثل إدمان يف  واإلفراط التعامل مع الضغوطيف  جهد الفرد نقصيف  وتبدو

وأهداف  ل ما حييط به من عوائق ومسئولياتك  عن مشاعرهم السلبية احملبطة حيث إنه ينسى متكنهم من التنفيس
ئة وعوامل مفجرة مصدرها هيعوامل م براثن اإلدمان لهيف  وعيعيش فيه. والوق مثايل خيايللنفسه عامل  ليبين عالقاتو 

 دفع الشبابيف  جر الزاويةحجهة حمبطات الواقع ومصادر ضغوطه موا وطرق واالكتئابحيث يلعب القلق  ،احلايلالواقع 
 ما هروب من إحباطات وضغوط الواقعوإ ،إما دفاع ضد الصراعات والكفوف النفسية الداخلية ،ساحة اإلدمان إىل

 ه.يالكر  اخلارجي

يهرب  يوالذ  Virtual or Hypothetical Realityاالفنراضيعامل يسمى ابلواقع  ننرن ومن مث يتيح اإل
وهى نفس العملية  ،الفعليأو  احلقيقيالواقع  اطاتحبإليه الشاب عندما يعجز عن مواجهة الضغوط احلياتية وإ

أن  والطبيعيومن مث يصبح املتوقع  ،أو املخدرات ،كإدمان الكحوليات األخرىاإلدماانت يف  حتدثاليت  السيكولوجية
ك وهنا تنجم عن غريه من اإلدماانت.اليت  اجلديد نفس املشكالت واألخطار واالضطراابت السلوكية ينجم عن هذا النوع

 ننرن مرضى من جراء استخدام اإل انه قد ينتج إدمانإىل  قد توصل  جمال اإلدمانيف  من الدراسات الكلينيكية عددا
 ،(3000حسام الدين حممود عزب )- (3000)سليم  بسيوين-( 0101سليمة مثل: كمربىل يونج )غري  بطريقة
 (.3002) ابوالك كريج-( 3002)

ة إدمان القما ع :التايل حماولة اإلجابة عن التساؤليف  سةالباحثة مشكلة الدرا العرض السابق حتددإىل  واستنادا
 بضغوط احلياة لدى عينة من طلبة الدراسات العليا؟ ننرن اإل

 :هيجمموعة من األسئلة الفرعية  الرئيسيويتفرع من السؤال 

 وط احلياة؟وبني ضغ ننرن لإلارتباطية بني إدمان طلبة الدراسات العليا عالقة هل توجد  -0

 ؟ننرن ث من حيث إدماهنم اإلهل يوجد اختالف بني الذكور واإلان -3

الضغوط  وذوياحلياتية املرتفعة  الضغوط ذوياالختالف بني إىل  رجعل يوجد اختالف بني أفراد عينة الدراسة يه -2
 احلياتية املنخفضة؟

( على مقياس إدمان واألدىن األعلى يعالت الطرفية )األرابديناميات الشخصية بني احلايف  هل توجد فروق جوهرية -4
 ؟ننرن اإل



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس إدمان اإلنرتنت

 6102، يناير 34جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد   )332(

 ة:سداف الدراهأ

 :يليحتقيق ما إىل  هتدف الدراسة احلالية

-فروق بني الطلبة )ذكور  ود" لدى عينة من طلبة الدراسات العليا والتحقق من وج ننرن الكشف عن "إدمان اإل -0
 .ننرن اإل لتشخيص إدمان خصيصا( من خالل املقياس املصمم إانث

 .ننرن تؤدى ابلبعض إلدمان اإلاليت  (الضوء على العوامل )ضغوط احلياة إلقاء -3

ومن غري املدمنني  ننرن اإل مدمين( من سني )ذكور وإانثنت العليا من اجلالبحث عن الفروق بني طلبة الدراسا -2
 .فيما يتعلق بضغوط احلياة

 الختالف تبعا ننرن لإل درجات إدماهنم يف ليا من اجلنسنيمعرفة هل هناك اختالف بني طلبة الدراسات الع -4
 والضغوط احلياتية. ،الزمنية أعمارهم

 ننرن إبدمان اإل وعالقتها األعلى واألدىن( ي)األرابع الكشف عن ديناميات الشخصية للحاالت الكلينيكية الطرفية -5

 :الدراسة أهمية

 : األهمية النظرية:أوال

تعيشها ميكن أن تعد اليت  األحداث فكل ،يعترب عصر الضغوط ايلاحلأن عصران يف  تكمن أمهية الدراسة احللية
يتعامل من اليت  ساليب والطرقواأل ،أسباهبايف  ضرورة للبحث نتعرض هلا، حيث أصبح هناكاليت  طمصدرا للضغو 

على  من أاثر سلبية وما ينتج عنه ننرن واآلاثر السلبية الناجتة مثل إدمان اإل ،احلياتية الضاغطة ا األفراد مع املواقفهلخال
تتعلق إبدمان اليت  دراستهايف وذلك ما تسعى إليه الباحثة  (واالجتماعية ،والنفسية ،اجلسمية)احلياة  نواحيمجيع 
 الوفع أساسيالدراسات العليا، حيث إن تلك الفئة هلا دور  غوط احلياة لدى فئة طالب وطالباتالناتج عن ض ننرن اإل
 وجبب االهتمام بتلك الفئة ودراسة، وهؤالء علماء املستقبل والبحثي علميبناء اجملتمع اليف  هاماإلسيف  اجملتمع ويتمثليف 

 بفاعلية.ها على ختطى تلك املشكالت ومواجهت تساعدهماليت  مشاكلها وتقدمي نتائج الدراسات

 لدراسة احلالية هتدفأن ا طلبة الدراسات العليا حيث وهيوتتناول الدراسة احلالية فئة مهمة من فئات اجملتمع 
 لدى عينة من طلبة الدراسات العليا.وضغوط احلياة  ننرن بني إدمان اإلعالقة التعرف على الإىل 

إال أنه مل توجد  ننرن اإل تناول  إدماناليت  د من الدراساتوجود العدييف  كما تكمن أمهية الدراسة احلالية
 بضغوط احلياة لدى طلبة الدراسات العليا. وعالقته ننرن إلة تناول  إدمان احدود علم الباحثيف  دراسة واحدة
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 ة التطبيقية:مياأله ثاتنيا

ملعرفة األسباب النفسية  ننرن لشخصية املرتبطة إبدمان اإلالقيام بدراسة للتعرف على ديناميات ايف  تتمثل
 هذه الدراسة.يف  تم إعدادهاسوف ياليت  واملقاييس وذلك من خالل استخدام االختباراتالكامنة وراء هذا اإلدمان 

 راسة:دت الحامصطل

 :Internet Addiction تنرتتن إدمان اإل -1

 ( أبنه381: 3000عزب ) أوضحه حسام الدين حممودالذي  ننرن إلدمان اإل جرائيتتبىن الباحثة التعريف اإل
مهنية لة ومتزايدة ودون ضرورات لفنرات طوي ننرن شبكة اإل للمداومة على ممارسة التعامل مع نفسيمتالزمة االعتماد ال" 

 من ،اإلدماانت التقليديةيف  ةألوفهذه الضرورات وغريها( مع ظهور احملكات التشخيصية امل بل على حساب)أو أكادميية 
هذه يف  كما يكون السلوك ،افنراضيواقع إىل  فعليوب واالنسحاب من الواقع الر ة والنمطية واإلحلاح واهليقبيل التكرار 
 .نسحابية النفسيةنة عالجية للتغلب على األعراض االمعاو  تشبثا حبيث يصعب اإلقالع عنه دونوم عنيداراي احلالة قه

 :النظرياإلطار 

 ففي ،احنرام الوق  وتقديسه عمومها علىيف  حتضاليت  األحاديثمن املأثورات و  كثريابل العريبميتلئ النراث 
عبد حىت  قدميقال: وهللا لن تزوال  ()صلى هللا عليه وسلم ن رسول هللاا أعباس رضى هللا عنهم أناألحاديث النبوية عن 

وعن علمه ماذا عمل  ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،أباله موعن شبابه في ،أفناه ع: عن عمره فيتمبيسأل عن أر 
حل للمعادلة إىل  للوصول لةحماو و  ،أساسها صراع مع الوق يف  هيهذا العصر احلديث يف  ذلك أن املعركة احلقيقية فيه،

وتلهث الدول  ،أجل هذا يلهث املبتكرون واملخنرعون أقل وق ، ومنيف  أكرب إجناز ممكنهدفها حتقيق اليت  الصعبة
 ننرن إن عزو شبكة اإل .دة حجم اإلنتاج واإلجنازاتايأساسها اختصار الوق  وز اليت  اتاملخنرعإىل  التوصليف  املتقدمة
ولكن أتتى الرايح مبا ال  تصار الوق  وزايدة حجم اإلجنازاتسسات واملنازل كان هدفه ال يزال هو اخالشركات واملؤ  لكل

 تشتهى السفن أو كما قال الشاعر:

 حىت احلديد أتى عليه املربد  آفة من جنسه ءشيلكل 
هر بدأت تظ ،تجيابيااإل عض من الشباب "إىل ضده" فبدال منولألسف الشديد انقلب األمر عند الب

حيقق اخلري والنفع فأصبوا مثلهم  الذي  بوصله الشخصيةيف  احلقيقيمنا اخللل إو  ،ننرن اإليف  وليس اخللل ،السلبيات
مكانه وكل أعراض يف  د نفسهنفسه ابإلجناز فإذا تلف  وج اجهدا ويهدر وقتا وامه يبذل :مكانهيف  كمثل من جيرى

وىف دوامة  ،هروبإىل  حلقة مفرغة من اهلروبيف  ويصبح ،ننرن دمان اإلإيف  تغمره فال يفعل إال مزيد من التورط الفشل
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إىل  عليها من قيمة وأمهية غري انظر بوما ينرت هوإلجنازات وفاقد املعىن والقيمة حلياته ،إنه فاقد اإلرادة ،فشلإىل  من فشل
 .(41: 3002 ،)حسام الدين حممود عزب وال عابئ حباضر ،مستقيل

 ،وه مبراحل حياتية خمتلفةمن أن اإلنسان مير عربإىل  فرد راجعشخصية اليف  ذا اخللل الناتجوترى الباحثة أن ه
ليس ولكن  ،أسلوب عيشهيف  وإعادة النظر ،جمرى حياته عض هذه املتطلبات تتطلب منه تغريلكل منها متطلبات وب

 ألوان متباينة من القوىإىل  نساناإل دائما، فقد يتعرض سهالليس  اجمرى احلياة أمر  حتقيق هذه املتطلبات أو تغري
تفرض اخلضوع على الرغم من  هدف معني أو ممارسة سلوك معني أوحتول بني إشباع حاجة ما أو حتقيق اليت  الضاغطة

وعها من حيث شدة الضغوط وتن ،أخرىإىل  مرحلة عمرية هذه الضغوط أو القوى الضاغطة من وختتلف ،أرادته وميوله
ا، فمع هوأحياان يقوم ابهلروب من مواجهت ،يستطيع التغلب على تلك الضغوط فأحياان لفرد هلا.ومن حيث استجابة ا

 .الضغوط روب من هذهأصبح األمر سهال للفرد خلروج واهل ننرن التكنولوجيا والتقنيات احلديثة مثل اإل ظهور

والبعض أخذ  ،توجس وقلق يففالبعض ظل واقفا يراقب  ،املراهقني والشباب والشيوخ ننرن حيث أنبهر ابإل
أما  ،تنمية علومه وإمكانياتهيف  تعلمه من مهارات قام ابلتوظيف اجليد ملا ،والبعض الثالث ،ننرن يتعلم مهارات اإل

عنه  االبتعادمل يعد معه يطيق الذي  احلدإىل  ننرن ابإلته القعيف  فقد تطرف الدراسةيف عليه البعض األخري وهو ما نركز 
وأتثرت دراسته أو مهاراته  ه االجتماعيةعالقاتفتدهور اتصاالته و  ننرن حياته عدا هذا اإليف  شيئا له قيمة ال جيد وكأنه

مبا يطلق عليه  مصاابواجلسمية فأصبح هذا البعض األخري  فسيةوبدأت عليه االضطراابت الن .األكادميية وكفاءاته املهنية
 .(210: 0110 ،ترمجة عصام الشيخ قاسم ،رألفن توفل) Internet addiction ننرن إدمان اإل

 :نرتنتإدمان اإل -

والشركات  املؤسسات غالبيةيف  متوافرافإن التواجد على خط الشبكة العاملية أصبح  ميسوراوإلن األمر ابت 
قع وحتقيق الصداقات والدخول على موا ننرن اإل والبيوت وأصبح التنقل بني مواقع واملدارس واجلامعات ومراكز البحوث

أمرا ميارسه الصغار والكبار كما لو كان  Userخاص ابملستخدم  ننرن على اإل ث واحملاورة بل واالحتفاظ مبواقعالتحاد
ليس  ،اإلدمان نوع جديد منيف  لةثتلك السلبيات املتم تدرجيياالزحف يف  وهنا بدأت السلبيات .يتنفسونه هواءا

 ،" )حسام الدين حممود عزبننرن اإل انبل أخطر من ذلك إنه "إدم .أوردة اجلسميف  حقنااستنشاقا أو ابتالعا أو 
3000: 380). 

وهبذا فهو اضطراب  لكليهما ن امليسر من حيث الطبيعة املرضيةنه مشابه إلدماأب"  ننرن ولقد عرف إدمان اإل
 .Impulse -control "( .Young, K, 1996: 67) تاالندفاعاضبط 

طويلة أو متزايدة ودون  لفنرات ننرن التعامل مع شبكة اإللمداومة على ممارسة ل نفسيهو متالزمة االعتماد ال
إىل  فعليمن الواقع ال واالنسحاب روبواإلحلاح واهل على حساب هذه الضرورات والنمطية بل أكادميية أوة نيضرورات مه
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ة عالجية عنه دون معاون اإلقالعهذه احلالة قهراي عنيدا ومتشبثا حبيث يصعب يف ، كما يكون السلوك افنراضيالواقع 
 .(1: 3000 ،حسام الدين حممود عزبنسحابية النفسية )األعراض اال للتغلب على

على النشطات األخرى  ويفضله أسرياهو املكوث فنرة طويلة حبيث يصبح الفرد  أيضا ننرن ويقصد إبدمان اإل
هو عبارة عن حالة  :بشكل ملف  لالنتباه أما املريض رينيبعده عن األخ لتايلوالعالقات االجتماعية املختلفة األخرى واب

ار من كال غويصاب به الكبار والص طبيعيبشكل عن أداء وظيفته الفسيولوجية  شئة عن عجز العضوانغري سوية 
: 3000 ،يبالنو  حيتاج للعالج )حممد مرضاقد يكون  ننرن ومن هذا املنطلق ميكن أن نقول أبن إدمان اإل اجلنسني
002). 

 نفسياللفرد إدماان  تسبب ننرن بالغة فيها لشبكة اإلوتؤكد األحباث النفسية والدراسات أن االستخدامات امل
لتعرض الفرد للعديد من االضطراابت  يكون مقدمة نوهذا اإلدما ،ما من إدمان املخدرات والكحوليات نوعابا يقر 

ان وكذلك فأن األفراد الذين يتعرضون إلدم ،نفسيلضغط الوا واحلرمان واإلحباط ،نفسيالنفسية مثل القلق والصراع ال
يعانون أصال من  ،أصال من االكتئاب واملزاج نفسه املتقلب واخنفاض تقدير الذات الغالب يعانونيف  هم ننرن اإل

نه من ملا يعانو  ننرن اإل مانأخرى من اإلدمان مثل إدمان الطعام أو الشراب أو التدخني مما جيعلهم عرضه إلد أشكال
 .(021 :3000ت نفسية )يمرية شند، ابصعو 

 :ننرن مح التشخيصية إلدمان اإلالصورة الكلينيكية واملال -

 ننرن املفرط لإل بتصنيف االستخدام (A. P. A)  قام  مجعية علم النفس ننرن لتشخيص إدمان اإل
 ,Hichman et al) ةرابياضطأعراض  لطبيعية مع ظهورممارسة الشخص حلياته ا وذلك إذا كان يعوق كاضطراب

1997:8-17) 

فعادة ما  DSM 5 أو DSM-IVالرابع  التشخيصيالدليل يف  الن هذا االضطراب مل أيت ذكره ونظرا
الرابع واخلامس  التشخيصياملدرجة ابلدليل  ان األخرىيستخدم املتخصصون نفس حمكات تشخيص حمكات اإلدم

(Jennifer et al, 1999:46). 

الدليل يف  املوجودة تفيدة من اخلصائص العامة لإلدمانكمبريىل يونج مس  الدكتورةبه وهناك تقيم قام  
 عبارة عن األسئلة التالية: وهي DSM-IV اإلحصائي التشخيصي

 ؟ته أو فيما ستتصفحه( ابستمرارتفكر فيما تصفح أي) ننرن هل أن  مشغول البال ابإل -0

 ملدة أطول إلشباع رغبتك؟متزايد و بشكل  ننرن هل تشعر حباجتك الستعمال اإل -3

 ؟ننرن الكمبيوتر أو دخول اإل و التقليل أو النرشيد من استخدامقم  هبا للتوقف متاما أ حماوالت هل فشل  عدة -2
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 ؟ننرن حتاول احلد من دخولك لإل عندما ،الكآبة ،تقلب املزاج ،هل تشعر ابلتوتر -4

 ؟لفنرة أطول مما كن  تنوى ننرن إلهل تظل تتصفح ا -5

 ؟ننرن لإلاستخدامك  راستك أو عملك بسببديف  قاتك مع اآلخرين أوالعيف  من مشاكلهل عاني   -1

 ؟ننرن لإل طبيعة استخدامكأحد إلخفاء  أيأو  نفسيهل تكذب أمام أحد أفراد عائلتك أو معاجل  -2

 ؟مثالكوسيلة للهروب من مشكلة أو بسبب شعورك ابلكآبة   ننرن تخدم اإلتسهل  -8

فما فوق فهو يؤكد  وابلذات إذا كان  ملدة ستة أشهر عالهأ من العناصرأكثر  أو نعم على مخسةإن اإلجابة ب
 .(Young, 1996:211) ننرن وجود مشكلة إدمان قوية على اإل

عليها وإذا   واالجتماعية املتعارف قافيةثحدود املعايري اليف  إذا كان طبيعيسلوك يقوم به الفرد هو سلوك  فأي
ك حنكم على بدرجة ابلغة عند ذل متكرراجتاهل هذه املعايري وكان  أما إذا ،والعقل اجلسمي كان متناسبا مع مستوى منوه
 وية يكون هذا السلوك أمرا طبيعياإذا اتفق مع معايري الس ننرن ابلشذوذ هذا اإلقبال على اإل هذا السلوك أو التصرف
ل نوعيته أصبح إقبايف  واحنرف شدتهيف  اء، وزادجتاوز حدود السو لالبسان، أما إذا  والعقلي نفسيويساعد على النمو ال

 .(45 :3004 ،بشرى إيماعيل) ننرن ما نطلق عليه إدمان اإل و وشاذا وغري سواي، أابسلوكا مضطر  ننرن الفرد على اإل

 :احملكات هذه يليوفيما  ،فه إجرائيا ابإلدمانريميكن تع ،سلوك يتميز ابحملكات الستة أيإن 

السلوك أهم األنشطة  حيدث عندما يصبح هذا السلوك أهم وهذا :(Salienceة )ابرز  أن يكون السلوك يمة -0
االنشغال البارز والزائد والتحريفات املعرفية  د ويسيطر على تفكريه ومشاعره حيثحياة الفر يف  قيمة وأكثرمها

 .على القيام هبذا النشاط والشعور ابللهفة االجتماعيواضطراب السلوك 

للقيام هبذا السلوك وميكن  يشعر هبا كنتيجةاليت  ة الذاتيةاخلرب إىل  ويشري :Mood Modification تغري املزاج -3
 وقد يصاحبها حتمل أو ال يصاحبها.افتقادها  يتحاشى اآلاثر املرتبة على لكية للمواجه كاسنراتيجيةرؤيتها  

املطلوب إجنازه للحصول على  سلوككمية أو مقدار النشاط أو ال  يزداد هبااليت  العملية و: ه Tolerance التحمل -2
فاملقامر قد يضطر تدرجييا لزايدة حجم أو مقدار  صيله من قبل مبقدار أو كمية أقلأمكن حتالذي  نفس األثر

 أساسا من كمية صغرية من القمار. حيصل عليهالذي  ملقامرة حىت يشعر ابالنتعاشا

 السعادة أو اآلاثر الفسيولوجية وأالراحة مشاعر عدم  هي :Withdrawal Symptomsة األعراض االنسحابي -4
 ش والكآبة وحدة الطبع أو غريها.)االرتعا ثلم قطاع عن النشاط أو تقليله فجأةميكن أن حتدث عن االناليت 
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 Interpersonal البينشخصي دمن واحمليطني كالصراعالصراعات تدور بني املإىل  تشري وهي :Conflict الصراع -5

Conflict   احلياة االجتماعية ،األخرى )العمل األنشطة ضارب بني هذا النشاط وغريه منالتوالصراعات و، 
 Intrapsychic نفسييدور داخل الفرد وهو الصراع البيالذي  الصراع (والدراسة ،واالهتمامات ،األمنيات

conflict  املتعلق هبذا النشاط. 

الفرد وميارسها  كان يدمنهااليت   نشطةالعودة مرة أخرى ألنواع األإىل  وهو امليل :Relapse االنتكاس -1
(Gackenbach, 1998: 145 -156.) 

 :تنرتتن باب إدمان اإلسأ

حافل ابالضطراب والتفكك  وب من واقعر طياته حماوالت تعويض النقص واهليف  اإلدمان حيمليف  أن الوقوع
 .(381 :3000 ،واألسرى )حسام الدين حممود عزب نفسيال

 :Parsons, 2005)والنشاط  الشعور ابحلرية والشعور ابلسعادة ،الشعور ابلوحدة  ننرنومن أسباب إدمان اإل

169.) 

 :لثم ننرن وامل ذات صلة إبدمان اإلوهناك جمموعة من الع

 ى التعامل مع الضغوط احلياتية.عدم القدرة عل -

 م القدرة على مواجهة املشكالت.عد -

 .وعةعدم القدرة على شغل وق  الفراغ هبواايت متن -

 جيدة بسبب اخلجل أو االنطواء. ات اجتماعيةالقم القدرة على إقامة ععد -

 .والوحدة نفسيالشعور ابخلواء ال -

 تفتقد فيها احلميمية مع اآلخر.عالقات يف  من الواقع بضرب من اخليال روباهل -

 ء كان اآلخر األسرة أو الزوجة.جتنب مواجهة اآلخر وجها لوجه سوا -

وغريها  ،االجتماعيالرهاب  ،اضطراابت النوم ،، القلقاالكتئابيف  ةلثلنفسية املتمبعض االضطراابت ا املعاانة من -
 يد متخصصني. من مداومتها على روبمن االضطراابت واألعراض النفسية واهل

 .ننرن احلب والبحث عنه خلو اإلإىل  االفتقاد -
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 .نفسياالغنراب ال -

القيود على األفعال والكالم مما  من ضرواب منظمة تفرض ليد وقواننياهلروب من الواقع وما حييط به من أعراف وتقا -
مل على ( يعوجداينأخرى من ضرب خياله )تناقض  شخصيةيف  نفصال عن نفسه والدخولاالإىل  يدفع الشخص

 (.3: 3008 ،هاين فخري)أمحد  نفسيال عدم نضج الشخص ويعوق منوه

 قة:راسات سابد

ضوء يف  (ننرن )اإل كة املعلومات واالتصاالت الدوليةإدمان شب :العنوان (3002يع )بالدين ر  هبيدراسة هبة  -0
ع قومعرفة أهم موا ،ننرن الناجتة عن إدمان اإل معرفة اآلاثر السلبيةإىل  لدراسةهدف  ا :بعض املتغريات اهلدف

( 004) ،طالب وطالبة من طالب اجلامعة 050 عينة الدراسة من العينة: تكون  .يفضلها الشباباليت  ننرن اإل
 غري املدمنني (، والثانية23وعددهم ) ننرن اإل مدمين ىلاألو  :تنيجمموعإىل    العينةقسمو" ( إاناث41و) ذكورا
املعلومات )إعداد  استخدم  الدراسة استمارة دوافع استخدام شبكة :األدوات (008م )وعدده ننرن لإل

أسفرت الدراسة عن بعض النتائج من  النتائج: .(حثةمقياس إدمان شبكة املعلومات الدولية )إعداد البا- .(الباحثة
هلا بني  اليوميالدافع حنو الشبكة وعدد ساعات االستخدام  فروق دالة إحصائيا بني متوسط شدةأمهها: وجود 
 ود فروق دالة إحصائيا بني جمموعةاملدمنني للشبكة لصاحل جمموعة املدمنني وعدم وج وغري ،جمموعة املدمنني
وجود إىل  أشارت النتائج حنييف  ع البحث عن معلومات عامةاستخدامها بدافيف   املدمنني للشبكةاملدمنني وغري

الواقع يف  وإشباع رغبة يصعب إشباعها ،حرية التعبري تخدام الشبكة بدافعاسيف  فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني
بكة بدافع مسايرة األصدقاء استخدام الشيف  فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني وجود .لصاحل جمموعة املدمنني

ضوء املتغريات يف سبة إلدمان الشبكة ندالة إحصائيا بني اجملموعتني ابلوجود فروق  .جمموعة املدمنني لصاحل
أو  ،املنزليف  آيلحاسب  ككالمها، وامتال و وفاة أحدمها أوأ ،كوجود األب واألم على قيد احلياة  ،الدميواجغرافية
جود فروق دالة و  .ضوء مستوى دخل املستخدم هلايف  إلدمان الشبكة عدم وجود فروق دالة .اندى يف االشنراك

 الذكور واإلانث لصاحل الذكور. إلدمان الشبكة بني

إىل  هدف  الدراسة ،اهلدف ،إيطاليةدراسة  ننرن اضطراب إدمان اإل :العنوان Farraro G( 3002دراسة ) -3
خمتلفني من حيث اجلنس  اإليطاليني من 321تكون  من  :العينة ،إليطالينياعند  ننرن الكشف عن إدمان اإل

 شباب كانواالنتائج: أظهرت النتائج أن املستخدمني من ال .ننرن اإل إلدمان األدوات: اختبار يونج .والعمر واملهنة
استخدام إىل  هبمأدت  من الكبار، وعدم جودة حياهتم االجتماعية والفردية ننرن اإل عرضة خلطر إدمانأكثر 
 .من الطالب ننرن كانوا أكثر عرضة خلطر اإلدمان اإل  ننرن وابملثل العاملني املستخدمني لإل .كتعويضي  ننرن اإل

 ،ننرن اختبار إدمان اإليف  عالية ننرن اإل على ثرشخاص الذين يقضون وقتا أكعالوة على ذلك كان  درجات األ
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وقتهم يف  عدم التحكمإىل  لديهم ابإلضافة ننرن اضطراب إدمان اإل ورعرضة لتط رأكثوكانوا املستخدمني ليال 
 وتناقص جودة حياهتم.

الكشف عن إىل  الدراسة وهدف  نفسيواالضطراب ال ننرن العنوان إدمان اإل Mustafa koc (2011)ة دراس -2
ينة: تكون  عينة الدراسة الع .تركيايف  لديهم نفسيلدى طالب اجلامعة واالضطراب ال ننرن قة بني إدمان اإلالعال
طالبا  008( من اإلانث ومت العثور على 12من الذكور و) (22) تركيا،يف  من جامعة ساركااي طالبا( 024من )
 ننرن ت: مقياس يونج إلدمان اإلاألدوا .ننرن لإل اليوميوذلك وفقا لالستخدام  ننرن اإل استخدام مدمينمن 
أظهرت النتائج أن  النتائج: .لطلبة اجلامعات النركية الوطينملسح استمارة بياانت مستمدة من ا- .(0118)

الضطراابت نفسية أكثر من الطالب  ألكثر من س  ساعات لديهم أعراض الطالب الذين يستخدمون الن 
ورهاب  القهريوالوسواس  االكتئابيف  االضطراابتهذه  قد متثل ط، و بشكل مفر  ننرن يستخدمون اإل الذين ال
 ابلوحدة واالنعزالية. والشعور ،ساسية املفرطةالقلق واحل

 :وإجراءات الدراسة حدود الدراسة

 منهج الدراسة:

 .منريتعتمد هذه الدراسة على املنهج السيكو 

 عينة الدراسة:

 مرتية: أوال العينة السيكو

الدبلومة العامة )املختلفة  اسات العليا من املراحل الدراسية( من طلبة الدر 000متثل  عينة السيكومنرية من )
 سنة. 20- 32ما بني  من اجلنسني وتنراوح أعمار العينةوالدبلومة اخلاصة واملاجستري( 

 Internet Addiction Scale( إعداد الباحثة) ننرن مقياس إدمان اإل -

 :ف من املقياسدأوال اهل

 .عند الشباب ننرن قياس إدمان اإلإىل  يهدف املقياس
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 :املقياس وصف اثنيا

( 3002حممود عزب عام ) وضعه حسام الدينالذي  ننرن إلدمان اإل جرائيف اإليالتعر  بتبين  الباحثة قد قام
"  لفنرات طويلة ومتزايدة ودون ضرورات ننرن شبكة اإل للمداومة على ممارسة التعامل مع نفسي"أبنه متالزمة االعتماد ال
 :وهي ننرن اإلجرائية لبناء مقياس إدمان اإلفاهتا يأبعاد فرعية وتعر    الباحثة بوضعومن خالل هذا قام

 Salienceز السيطرة أو الربو  :البعد األول

ابللهفة الستخدام  ري الفرد وانشغاله الزائد وشعورهعلى تفك ننرن أبهنا سيطرة استخدام اإل"  وتعرفها الباحثة
 ."يقوم هبا الفرد اليت  أصبح من أهم األنشطةالذي  ننرن اإل

 Toleranceلتحمل ا :الثاينالبعد 

 ". من استخدامه ى الراحة والسعادةللحصول عل ننرن دة الفرد ملقدار استخدام اإلزايوتعرفه الباحثة " أبنه 

 Withdrawal Symptomsة األعراض االنسحابي :البعد الثالث

ن استخدام الفرد م ليلحتدث عن التوقف أو التقاليت  وتعرفها الباحثة " أبهنا األاثر النفسية أو الفسيولوجية
 ." ننرن لإل

 Conflictع الصرا  :البعد الرابع

خرى أو بني الفرد األ واألنشطة ننرن حيدث بني الفرد وذاته أو بني اإلالذي  وتعرفها الباحثة أبهنا " الصراع
 .ة "طوالبيئة احملي

 Relapse ساالنتكا :البعد اخلامس

عن االنقطاع عن  صورة أكرب لتفادى األاثر الناجتةخدام بالرغبة امللحة للعودة مرة أخرى وزايدة االست وهي
 .لفنرة ننرن استخدام اإل
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 (0جدول )
 صورته النهائيةيف  يسفوالن املهينع العبارات على أبعاد مقياس الرضا زيتو 

 عدد العبارات أرقام العبارات البعد م
 00 00 -00 -1 -8 -2 -1 -5 -4 -2 -3 -0 السيطرة والربوز 0
 00 30 -30 -01 -08 -02 -01 -05 -04 -02 -03 التحمل 3

 -20 -20 -31 -38 -32 -31 -35 -34 -32 -33 األعراض االنسحابية 2
23- 22- 24- 

02 

 1 42 -43 -40 -40 -21 -28 -22 -21 -25 الصراع 4
 2 50 -41 -48 -42 -41 -45 -44 االنتكاسة 5

 50 اإلمجايل

 :خطوات بناء املقياس ااثلث

 ام  الباحثة ابخلطوات املنهجية اآلتية:ق

 من الناحية النفسية. ننرن اإل ب عن إدمانتعلى خالصة ما ك حيتوي نظريإعداد إطار  -0

اليت  وضعتهااليت  املعايري الستة اصةخبو  ننرن جمال إدمان اإليف  ةوالدراسات السابق النظرياالطالع على النراث  -3
 .نفسيوضعتها اجلمعية األمريكية لطب ال

مقياس إدمان  ،الباحثة اطلع  عليهااليت  ن أهم املقاييسوم ننرن اإلعلى املقاييس املتوفرة إلدمان  االطالع -2
 ننرن لإلج" لالستخدام املفرط ومقياس "يون ،Rauterberg & Egger (0111) جري بإلجير وروتر  " ننرن اإل

Young (0111)، برينر وقائمة"" Brenner (0112 ) ومقياس "مارتن وشوماكر" ،ننرن لإل اإلدماينللسلوك 
Martin & Schumacker (0112) لألطفال من  ننرن ومقياس إدمان اإل ،ننرن لالستخدام املرضى لإل

اآلخر، واختبار التشخيص الذايت  للزوج أو الزوجة كما يراه الشريك ننرن ومقياس إدمان اإل ،وجهة نظر اآلابء
ومقياس  ،Davis (3000)ز لدافي ننرن ومقياس إدمان اإل Greenfield (3000،)د جلرينفيل ننرن إلدمان اإل
 .(3000)املرحلة الثانوية حلسام الدين حممود عزب  لدى طالب ننرن اإلإدمان 

 :رابعا تكوين املقياس

 وتوزع  العبارات ،الشباب عند ننرن ة تقيس أعراض إدمان اإلعبار  (50صورته األولية من )يف  تكون املقياس
 :يليكما   ننرن أبعاد إدمان اإل 5يف 
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 (6جدول )
 األوليةالصورة يف  املقياس وعدد العبارات أبعادع زيتو 

 البعد عدد العبارات
 السيطرة أو الربوز 00
 التحمل 00
 ابيةحاألعراض االنس 02
 عا الصر  1
 االنتكاس 2
 اجملموع 50

 :ننرن صائص السيكومنرية لتقنني مقياس إدمان اإلاخل

 ننرن بات مقياس إدمان اإلثق من صدق و للتحق

 Validity of the Scaleس قياصدق امل -1

- الداخليالتساق  صدق-من طريقة )صدق احملكمني  ثرصدق املقياس مت حساب الصدق أبك وللتأكد من
 (.التالزميالصدق 

 صدق احملكمني: -أ

 موضحاالنفس والصحة النفسية  م( من أساتذة عل00صورته األولية على جلنة حتكيم تضم )يف  مت عرض املقياس
 بنود املقياس وأبعاده من حيث:يف  الرأيوذلك إلبداء  ،اخلاص بكل بعد من أبعاد املقياس جرائيفيها التعريف اإل

 وضع لقياسه.الذي  ملقياس للهدفمدى مالئمة ا -

 .مدى مالئمة األبعاد املختلفة للمقياس -

 بد من البنود للبعد اخلاصة به.مدى مالئمة كل ن -

 وضوح البنود من الناحية اللغوية والنفسية. -

يف  00صياغة العبارة رقم  صياغة بعض البنود. حيث مت إعادة السادة احملكمني على إعادة رأيولقد أسفر 
)أهم طريقة لتهنئة إىل  (ننرن اإل لاملناسبات من خاليف  أصدقائيكان  )أهنئ واليت   البعد األول )السيطرة أو الربوز(
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د ي)أز  كان واليت   )التحمل( الثاينالبعد يف  4ومت أيضا إعادة صياغة العبارة رقم  ،ننرن اإلهي املناسبات  يف أصدقائي
 ،للحصول على السعادة والرضا( ننرن )أزيد من استخدام اإلإىل  (للحصول على السعادة والرضا ننرن من االتصال ابإل

 عبارة. (50) صورته النهائية يتكون منيف  قياسامل لتايلابو 

أساتذة علم النفس والصحة  احملكمني والبالغ عددهم عشرة من نسب االتفاق بني السادة التايلويوضح اجلدول 
 :يتكاآل  وهي ،النفسية

 (3ل )جدو 
 (0 1ن = ) نرتنتيوضح نسب اتفاق احملكمني على عبارات مقياس إدمان اإل

رقم 
 العبارة

عدد مرات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

عدد مرات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

مرات  عدد
 االتفاق

سبة ن
 االتفاق

رقم 
 العبارة

مرات  عدد
 االتفاق

سبة ن
 االتفاق

0 8 80% 04 00 000% 32 1 10% 40 00 000% 
3 00 000% 05 00 000% 38 00 000% 40 00 000% 
2 1 10% 01 00 000% 31 00 000% 43 00 000% 
4 00 000% 02 00 000% 20 8 80% 42 00 000% 
5 00 000% 08 00 000% 20 00 000% 44 00 000% 
1 1 10% 01 00 000% 23 8 80% 45 00 000% 
2 1 10% 30 00 000% 22 1 10% 41 00 000% 
8 00 000% 30 8 80% 24 00 000% 42 00 000% 
1 1 10% 33 1 10% 25 8 80% 48 00 000% 
00 00 000% 32 00 000% 21 8 80% 41 00 000% 
00 1 10% 34 00 000% 22 8 80% 50 00 000% 
03 1 10% 35 00 000% 28 00 000%    
02 00 000% 31 8 000% 21 1 10%    

: 80املقياس تراوح  ما بني  سادة احملكمني على عبارات )بنود(تضح من اجلدول السابق أن نسب اتفاق الوي
000 %. 
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 :داخليالالصدق ابستخدام االتساق  -ب

 التايلواجلدول  إليه تنتميالذي  للبعد جة الكليةمت حسابه عن طريق إجياد معامل االرتباط بني العبارة والدر 
 يوضح هذه املعامالت.

 (3جدول )
 (011ن = ) نرتنتاق الداخلي ألبعاد إدماق اإلتساال

 املفردة
السيطرة 
 املفردة التحمل املفردة أو الربوز

األعراض 
 االنتكاس املفردة الصراع فردةامل االنسحابية

0 0611** 03 0652** 33 0642** 25 0618** 44 0610** 

3 0682** 02 0613** 32 0652** 21 0680** 45 0621** 

2 0651** 04 0680** 34 0652** 22 0622** 41 0615** 

4 0650** 05 0622** 35 0640** 28 0620** 42 0685** 

5 0621** 01 0613** 31 0613** 21 0620** 48 0685** 

1 0623** 02 0610** 32 0652** 40 0623** 41 0622** 

2 0611** 08 0621** 38 0611** 40 0641** 50 0680** 

8 0612** 01 0613** 31 0618** 43 0621**   

1 0620** 30 0611** 20 0644** 42 0611**   

00 0614** 30 0611** 20 0618**     

00 0653**   23 0622**     

    22 0611**     

    24 0611**     

 0600 ** دالة عند
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اق تسيؤكد اال والذي ،0600اد املقياس كان  دالة عند مستوى ( أن مجيع مفردات أبع4يتضح من جدول )
كما ابجلدول   الكلية للمقياس وكان  النتائج باط بني األبعاد الفرعية والدرجةكما مت حساب االرت  ،للمقياس الداخلي
 .التايل

 (4جدول )
 عاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياسبت االرتباط بني األمعامال

 بعدلا ة الكليةدرجاط ابلاالرتبمعامل 

 زأو الربو  ةالسيطر  ** 0683

 التحمل ** 0681

 ض االنسحابيةرااألع ** 0681

 عرا الص ** 0688

 االنتكاس ** 0682

- 0641) :االرتباط بني املقياس ككل حيث تنراوح معامالت عاد تتسق مع( أن األب5يتضح من جدول )
 وأنه بوجه عام صادق ،بني مجيع أبعاد املقياس اتساقا أن هناكإىل  ( مما يشري0600ومجيعها دالة عند مستوى )( 0681
 قياس ما وضع لقياسه.يف 

 :التالزميالصدق -ج 

 ننرن مقياس إدمان اإل عن طريق ارتباط درجات ننرن اإلملقياس إدمان  التالزمي ق التحقق من الصدمت
عزب(، وميكن توضيح ما توصل  إليه الباحثة من  إعداد: حسام الدين حممود) اإلننرن ابختبار إدمان  ()إعداد: الباحثة
 :التايلاجلدول  لنتائج من خال
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 (2جدول )
 (011ن= )ملقياس القلق  التالزمييوضح الصدق 

 اإلنرتنتياس إدمان مبق طاالرتبامعامل 

 ب(ز الدين عحسام )

 املقياس

 )إعداد الباحثة(اإلننرن   انمإد ** 0621

 ننرن ملقياس إدمان اإلالتالزمي يتضح من اجلدول السابق أن معامل االرتباط مرتفع مما يدل على الصدق 
 .()إعداد: الباحثة

 Reliability of the Scale: بات املقياسث -6

واجلدول التايل يوضح  ككل ة ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس واملقياسقيبات املقياس بطر ث بقام  الباحثة حبسا
 بات:ثمعامالت ال

 (3جدول )
 ياس ككلقامالت الثبات ألبعاد املقياس واملمع

 التجزئة النصفية )سبريمان براون( معامل ألفا كرونباخ البعد

 0685 0682 السيطرة أو الربوز

 0680 0681 التحمل

 0682 0684 عراض االنسحابيةاأل

 0683 0681 الصراع

 0682 0682 االنتكاس

 0610 0615 املقياس ككل
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بات املقياس وذلك من ث يؤكد والذيبات مرتفعة ث( أن مجيع معامالت ال2ابق جدول )من اجلدول الس حيتض
بات وميكن ثملستخدمة تتميز ابلصدق والداة افإن األ ولذلك ،خالل ارتفاع قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 استخدامها علميا.

 :تنرتتن تعليمات مقياس إدمان اإل

تلك التعليمات طبيعة يف وقد راع  الباحثة  ،قام  الباحث بوضع التعليمات املالئمة لطريقة تطبيق املقياس
وقد مت تكليف املفحوص  ،هوضع  ألجل قياس سيطة وواضحة ومقننة ودالة على ماصورة بيف  حبيث تكون ،العبارات

وذلك بناء على اختيار  ،كل عبارة من عبارات املقياسيف   له بكل دقة وصدق أمام االختيار املناسب (√)بوضع عالمة 
 .(أبدا ،أحياان)دائما،  هيثالثة بدائل لكل عبارة  واحد من

 Method of Scale Correlation طريقة تصحيح املقياس

 ،(000السيكومنرية وعددهم ) د تطبيقه على أفراد عينة الدراسةلتصحيح املقياس بع ةطريققام  الباحثة بوضع 
األرقام مح ابلتعامل مع هذه تساليت  اللغة الرقميةإىل  عبارات املقياس من لغة حروف أووذلك حبيث تسمح لنا بتغري لغة 
 من بني االستجابةة يتم فيها اختيار يقالطر وهذه  ،نتائج دقيقة ومنظمة ألبعاد املقباسإىل  بصورة علمية هتدف للوصول

 .(أبدا- أحياان-حيث يقوم الطلبة ابالختيار من بني هذه البدائل )دائما  ،ثالثة بدائل

 .درجات (2ى املفحوص بدرجة كبرية وتقدر )دائما( أن البند ينطبق عل)حيث تعىن اإلجابة 

وتعىن اإلجابة أبدا  ( درجتني.3در )جة متوسطة وتقعلى املفحوص بدر  ينطبقأن البند  (وتعىن اإلجابة )أحياان
 .( درجة واحدة0أن البند ال ينطبق على املفحوص وتقدر )

 (درجات ثالث- درجتان-درجة واحدة ) عكسياعلما أبن هناك عبارات موجبة تقدر 

على  الدرجة املرتفعة حيث تدل 50 هيوالدرجة الصغرى للمقياس  ،050 هيوأن الدرجة العظمى للمقياس 
 .من ذلك اإلدمان والدرجة املنخفضة تدل على خلوه ننرن املقياس على إدمان الطالب إل
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 (3)جدول 
 يوضح طريقة تصحيح املقياس

 اإلجابة ئلبدا

 تراالعبا

 ائماد ياانأح أبدا

 ةلبيس 2 3 0

 موجبه 0 3 2

 راسة:د تائجتن

يتمتع بدرجة عالية من  الدراسة احلاليةيف  دهمت إعدا والذي ننرن أن مقياس إدمان اإلإىل  توصل  الدراسة
اليت  النتائجيف  ية، وهذا ما جيعلنا نثقباملصرية والعر  البيئةيف  ستخدامبات، مما يؤكد صالحية هذا املقياس لالثالصدق وال

 .عند استخدامها هلذا املقياس ننرن املستقبلية واخلاصة إبدمان اإل الدراساتيف  ميكن التوصل إليها

 أسفرت نتائج الدراسة عن: ولقد

املدمنني على مقياس  ت درجات طلبة الدراسات العلياموجبة ودالة إحصائيا بني متوسطا ارتباطيةوجد عالقة ت -0
 كدرجة كلية وكذلك أبعاده الفرعية. ت درجاهتم على مقياس ضغوط احلياةوبني متوسطا ننرن إدمان اإل

قة بني الضغط الع نتائجها وجودواليت  Gharib et. al (2010)ة د اتفق  نتيجة هذا الفرض مع دراسولق
د من ياإلفراط واحلصول على مز إىل  مليلوا ننرن اإل يعاىن من الضغط أكثر اعتماد علىالذي  وأن الفرد ننرن وإدمان اإل
 نتائجها أنواليت  Yan Wansen et al. (2014)ة دراسات أخرى مثل دراس مع أيضاواتفق   ،ننرن استخدام اإل
ومزيد من  العصابية وأحداث حياة ضاغطةيف  ىن  لديهم درجات أعلنر يعانون من إدمان شديد لإلن لذينالطالب ا

يف  نتائجها وجود اضطراابتواليت  Wang et al.(2004) واتفق  مع دراسة .املشكالت الصحية والتكيف
نسبة كبرية من عينة  مقارنة بغري املدمنني وأنروب من الواقع ابهل حيث يتصفون ننرن اإل دمينالسلوكيات االجتماعية مل

ضعف  يعانون من لإلننرن وأن فئة املدمنني  ،مثالالعمل يف  عندما يكونون حت  ضغط ننرن اإلإىل  ونبالدراسة يهر 
 Kaltialiaة واتفقتا مع دراس ،احمليط هبم فيما بينهم وبني األسرة واجملتمعية عجتماعية ومن مث العزلة االجتمااال عالقاتال

نها وأهنم لديهم مشكالت سواء نفسية أو اجتماعية يعانون م ننرن اإل مدميننتائجها أن نسبة كبرية من واليت  (2005)
 د الساعات كل يوم عن األخر.يفهم يريدون أن يز  ننرن يقضوهنا أمام اإلاليت  عدد الساعاتيف ال يستطيعون التحكم 
 ،الفراغ هبواايت متنوعة عدم القدرة على شغل وق إىل  ننرن إدمان اإلأسباب ( 3: 3008 ،كما يرجع )أمحد خليل
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واملعاانة من  ،والوحدة نفسيواالنطواء والشعور ابخلواء ال اجتماعية جيدة بسبب اخلجل عالقاتعدم القدرة على إقامة 
احلب إىل  واالفتقاد ،عياالجتماواضطراابت النوم والرهاب  ،االكتئاب والقلقيف  النفسية املتمثلةبعض االضطراابت 

وقوانني منظمة  قع وما حييط به من أعراف وتقاليدواهلروب من الوا نفسيواالغنراب ال ،ننرن عن طريق اإل والبحث عنه
شخصية أخرى يف  االنفصال عن نفسه والدخولإىل  فعال والكالم مما يدفع الشخصتفرض ضرواب من القيود على االن

 .نفسيعلى عدم نضج الشخص ويعوق منوه ال ( يعملوجداينمن ضرب خياله )تناقض 

ني متوسطات بو  ننرن اإل مدمينة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة الدراسات العليا من اللتوجد فروق ذات د -3
 املدمنني. اجتاهيف  وذلك أبعاد مقياس ضغوط احلياةيف  مننينظرائهم من غري املد تادرج

من نتائجها وجود فروق واليت ( 3002يع )بالدين ر  هبيسة دراسة هبة ولقد اتفق  نتيجة هذا الفرض مع درا
بة استخدام الشبكة بدافع حرية التعبري، وإشباع رغيف  وغري املدمنني ننرن دالة إحصائيا بني اجملموعتني مدنني شبكة اإل

 من أمههاواليت  Wang et al. (2004) واتفق  أيضا مع دراسة .جمموعة املدمنني الواقع لصاحليف  يصعب إشباعها
مستهدفني إلدمان  % 0864 سبةنو  ننرن من العينة مت تشخيصهم على إهنم مدمنني لإل % 265نتائجها أن نسبة 

ابهلروب من الواقع ابملقارنة  اتصفواوالذين  ننرن اإل دمينملاالجتماعية السلوكيات يف  اضطراابتوتبني وجود  ،ننرن اإل
يف  عندما يكونون حت  ضغط ننرن اإلإىل  ونبة من العينة يهر وتبني أن نسبة كبري  ،ن ننر اإل مدمينابملستهدفني وغري 

القهرية مقارنة ابلفئات األخرى كما واالندفاعية  االكتئايبالعمل مثال وكذلك ارتفع  درجاهتم على مقياس الوحدة واملزاج 
ومن  االجتماعيةالعينة يعانون من ضعف العالقات يف  ننرن اإل اه الغرابء، وتبني أن فئة مدمننيأن لديهم شعورا متعلقا جت
 ني األسرة واجملتمع احمليط هبم.ببينهم و  مث العزلة االجتماعية فيما

متوسطات درجات نظرائهم  وبني ننرن ة إحصائية بني متوسطات درجات الذكور مدمنني اإلاللتوجد فروق ذات د -2
 الذكور املدمنني.اجتاه يف  كأبعاد مقياس ضغوط احلياة وذليف  من غري املدمنني

 ننرن اإل مدمين الطلبة أنمن نتائجها واليت  Saville (2010) اتفق  نتيجة هذا الفرض مع دراسة ولقد
 .ننرن يكونون أكثر تسرع من الطلبة غري املدمنني لإل

ات متوسطات درج وبني ننرن ث مدمنات اإلانة إحصائية بني متوسطات درجات اإلتوجد فروق ذات دالل -4
 .اإلانث املدمنات يف اجتاهأبعاد مقياس ضغوط احلياة وذلك يف  نظرائهن من غري املدمنات

من نتائجها هناك واليت  (3001ولقد اتفق  نتيجة هذا الفرض مع دراسة يمرية بن  عبد هللا بن مصطفى )
 اكتئاابأكثر  لبات املدمناتأن الطا أي( 00618)ي ني املدمنات وغري املدمنات يساو ب االكتئابيف  داللة فروق ذات

 .من الطالبات غري املدمنات
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 مدمينمن  (إانث- ينة من اجلنسني )ذكورلعصائية بني متوسطات درجات أفراد اال توجد فروق ذات دالة إح -5
 .أبعاد مقياس ضغوط احلياةيف  ننرن اإل

الطلبة الذين تعرضوا  نمن نتائجها أواليت  Pawlak, k (2002)ة د اتفق  نتيجة هذا الفرض مع دراسولق
مشاعر الوحدة وقلة املساندة االجتماعية ابللجوء  عية قليلة حاولوا أن يتغلبوا علىلقدر كبري من الوحدة ومساندة اجتما

واتفق  مع  ،ننرن إبدمان اإلعالقة وأن املتغريات الشخصية واجلنس ليس هلا  ،ننرن إدمان اإلإىل  قادهمالذي  ننرن لإل
استخدام يف  واإلانث بني الذكورداللة  من نتائجها مل توجد فروق ذاتواليت  (3008مد صالح حممد )حم دراسة دراسة

ق رو من نتائجها وجود فواليت  (3005) وآخرون اهلادي ا اختلف  مع دراسة حممد حممد عبدبينم .إدمانهيف  أو ننرن اإل
 ث.انوذلك لصاحل اإل ننرن إدمان اإليف  (وإاناث ذكورا)من اجلنسني  دالة إحصائية بني طالب اجلامعة

يزداد  ننرن التكنولوجيا فاإل وهو عصر احلايلطبيعة العصر إىل  وترى الباحثة أن هذه النتيجة ميكن إرجاعها
وذلك يرجع لتوافر احلاسبات الشخصية أكثر  بصورة استخداماتهأخر بسرعة كبرية وتزداد إىل  نسبة استخدامه من عام

اء حركة اإلفراد ثنمكان أخر أ أيمن  االتصاليف  االستفادةة ميكن ملستخدميها كثري  وسائل اتصالية احملمولة حيث هناكو 
حيث يستطيع الشاب  الرمزيسيارة جبانب خاصية الثمن اليف  قال أو جهاز فاكسيميل يوضعن إلكنرويناحلاسب  لثم

دها مما يتيح لذكور واإلانث يير اليت  اعاتالس عدد ننرن يستطيع من خالله استخدام اإل ننرن إل شهريعمل اشنراك 
يتعرض هلا الشباب اليت  تيةالضغوط احليا أنجبانب  .بسهولة عن طريق استخدامه يتعرضون هلااليت  روب من الضغوطاهل

 03إىل  ننرن استخدام اإل عدد ساعاتإىل  ة جدا حيث تصلبمتقار  ننرن يقضوهنا على اإلاليت  وعدد الساعات واحدة
 .اميساعة يو 
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 (0ملحق )
 قائمة أمساء السادة احملكمني

 م االسم الصفة

 1  أ.د/ حسن شحاته عني مشس جامعة- نربيةبكلية ال يسوطرق التدر أستاذ ورئيس قسم مناهج 

 2  حمسن خضر أ.د/ عني مشس جامعة- نربيةبكلية ال نربيةال أصولأستاذ ورئيس قسم 

 3  أ.د/ شادية أمحد عبد اخلالق عني مشس جامعة-ية بكلية البنات الصحة النفس أستاذ

 4  يمرية حممد شند أ.د/ عني مشس جامعة-النربية بكلية  أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 5  حمفوظ أنورأ.د/ سهري  عني مشس جامعة- نربيةبكلية ال النربويأستاذ علم النفس 

 6  أ.د/ عمرو حممد اسعد ظيب أبو جامعة-رات للتكنولوجيا ملساعد بكلية اإلماأستاذ األعالم ا

 7  أ.د/ حممود أمحد عمر عني مشس جامعة- نربيةلية البك النربويس فأستاذ علم الن

 8  حممد إبراهيم لطفيإميان  د./ عني مشس جامعة- نربيةبكلية ال مدرس الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 9  د./ رايض سليمان طه عني مشس جامعة- نربيةبكلية ال النربويلنفس مدرس علم ا

 10  د./ وليد حسن عاشور عني مشس جامعة- نربيةية البكل النربويمدرس علم النفس 

 دير.قوهلم من الباحثة كل الشكر والت ،مت ترتيب األيماء حسب الدرجة اجلامعية :ملحوظة
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 (6) لحقم

 اإلنرتنت ندماإ سائية ملقياهالصورة الن

 :البياانت

 ..............................................................................سماال

 ...........................................................................السن

            ى ثأن                                           :النوع

 ............................................................ املرحلة الدراسية....... :كلية

 .......................................................... :التخصص

 ..................................................................... :احلالة االجتماعية

 ......................................................................... :ة املهنيةاحلال

 ................................................ :ننرن عدد الساعات اليومية الستخدام اإل

 التعليمات

 الطالبة: عزيزيتالطالب /  عزيزي

يتم قضاؤه على الذي  الوق  ومقدار ننرن ملواقع اإل استخدامكتقيس مدى اليت  جمموعة من العبارات يليفيما 
 ريه على حياتك.ثالشبكة ومستوى أت

الذي  أمام االختيار( √)ووضع عالمة  ،واملطلوب منك هو قراءة كل عبارة بدقة واإلجابة عليها بكل أمانة
 .اندرا- أحياان- دائماينطبق عليك من بني االختيارات اآلتية 

 نه:علما أب

ألغراض النرفيه وإشباع  تكون ألغراض الدراسة أو العمل بلال  ننرن تقضيها على شبكة اإلاليت  د الساعاتعد -
 .حب االستطالع واالكتشاف
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 وجد إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة.ال ت -

 .علميفقط ألغراض البحث ال موستستخدمنتهى السرية  يفإجاابتك ستكون  -

 ن إجابة.و رة دقف أيرجاء ال تنرك  -

 حلسن تعاونكم وشكرا

 

 م العبارات دائما أحياان اندرا

 0 يسببها يلاليت  املشكالت األسرية على الرغم من ننرن استخدام اإليف  أستمر   

 3 كماء واهلواء.  يلابلنسبة  ننرن أشعر أن اإل   

 2 .ننرن أفعله هو استخدام اإل ءشيفإن أول  نوميعندما استيقظ من    

 4 به. متصالعندما أكون  ننرن اإليف  تفكرييينحصر    

 5 .ننرن أشعر ابللهفة من أجل االتصال ابإل   

 1 .ننرن ابإل متصالكون أ عندما هيأقضيها اليت  جد أن أفضل األوقاتأ   

 2 .ننرن أسريا لشبكة اإل أصبح  أبنينأشعر    

 8 .احلياة يبإذا ضاق   يلآمنا  مالذا ننرن تعترب شبكة اإل   

 1 .ننرن بدون اإل حيايتعلى ختيل  بيصع   

 00 .أسريتتكون مع  أقضيهااليت  وقاتأفضل األ   

 00 .ننرن اإل هياملناسبات يف  أصدقائيأهم طريقة لتهنئة    

 03 .اإلننرن استخدام يف  طويلحتتاج وق  اليت  عابأللوا األنشطةأختار    

 02 .ننرن متصال ابإل يايوممن ثالث ساعات  أكثر أقضي   
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 م العبارات دائما أحياان اندرا

 04 يف  أشياء أخرىيف  أجدهاة ال ن  فنرات طويلنر استخدام اإلنيف  أجد سعادة   

 05 للحصول على السعادة والرضا. ننرن د من استخدام اإليأز    

 01 .ننرن استخدم اإل كيحىت أوفر الوق    نوميأقلل من ساعات    

 02 .ننرن أمام شبكة اإل أطعميت أتناول   

 08 .ننرن ري اإلغاحلياة يف  أشياء أخرىيف  سعادة جدأ   

   
 ملشكالتلفنرات طويلة على الرغم من ا ننرن استخدام اإليف  أستمر

 01 .يليسببها اليت  اجلسمية

 30 ية.مجسعندما أشعر مبشكالت  ننرن عن استخدام اإل تعداب   

 30 حددته.ذي ال لوقتا أطول من الوق  ننرن استخدم اإل   

 33 ة.ئبطي ننرن أشعر ابلضيق عندما تكون سرعة اإل   

 32 .ننرن عن استخدام اإل فالتوقيف  لق عندما أفكرقوف والاخل يصيبين   

 34 .ننرن أحد وأان متصل ابإل يزعجينعندما  غضبأ   

 35 أحبث عن نشاط آخر بكل هدوء. ننرن إذا أنقطع اإل   

 31 .ننرن ابلضيق من عدم استخدام اإل شعوريز األرجل بسبب أقوم هب   

 32 .أماميأراها  بر كأن صفحة الويأشعاستخدام اإلننرن  وقف عن تما أندع   

 38 ننرن أشعر ابلسعادة عندما انقطع عن استخدام اإل   

 31 .ننرن لإل استخدامياشعر ابمللل عندما أقلل من مدة    

 20 .ننرن أقوم ابستخدام اإل أبنين نومي أثناءأحلم    



 أ. سحر خمتار حممد

 (320(      6102، يناير 34جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 م العبارات دائما أحياان اندرا

 20 .ننرن عندما أمتنع عن استخدام اإل بابالكتئاأشعر    

 23 .ننرن عندما أتوقف عن استخدام اإل وأصابعي يداييف  أشعر ابرتعاش   

 22 .ننرن سوف أجلس فيها أمام اإلاليت  أكون متحمسا للمرة القادمة   

 24 .ننرن ويصعب عليا استخدام اإل عملي يف أشعر ابلضيق عندما أكون   

 25 أمر هبا.اليت  والضغوط مشكاليت على نسيان ننرن اإل يساعدين   

 21 .ابإلرهاق شعوريرغم  ننرن استخدام اإليف  استمر   

   
 فة والتواصلعلى أنه من أشكال املعر  ننرن لإل استخدامي كثرة أبرر

 22 .االجتماعي

 28 .أسريتأبفراد  عالقيتيؤثر على   لإلننرن استخدامي   

 21 .إلننرن أقضيه متصال ابالذي  وق مقدار ال أسريتأخفى عن    

 40 حبها.أال اليت  األنشطةيام ببعض لتجنب الق ن نر استخدم اإلن   

 40 .ننرن ابإل متصالشعر ابلندم بعد قضاء وق  طويل أ   

 43 .إلرهاقابعندما أشعر  ننرن أتوقف عن استخدام اإل   

 42 عن قضاء املناسبات االجتماعية. ننرن دام اإلخأفضل است   

 44 .ننرن عن استخدام اإل انقطاعيشل حماوالت فت   

   
 سببهااليت  اجلسدية من اآلالم شفائيبعد  ننرن أعود بشغف الستخدام اإل

 45 .يل

   
 امتناعيد بع ننرن عرب اإل أصدقائيحملادثة  عوديتشعر ابملتعة عند أ

 41 .حمادثتهمعن 
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 م العبارات دائما أحياان اندرا

 42 .ننرن للتوقف عن استخدام اإل حماواليتيف  أجنح   

 48 فشل . ولكنين لإلننرن  استخداميحاول  تقليل عدد ساعات    

 41 .ننرن لإل استخداميأفضل قضاء املناسبات االجتماعية عن    

 50 أكرب. استخدامه بصورةإىل  ة أعودلفنر  نرن عندما أمتنع عن اإلن   
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