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ملخص:
لدى  النف�سي  بالتوافق  االإنرتنت  على  االإدمان  معرفة عالقة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
عينة من )290( طالباً وطالبة من طلبة البكالوريو�س يف كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان 
اأهداف  قابو�س منهم )150( من االإناث و )140( من الذكور اختريوا ع�سوائياً. ولتحقيق 
بعد  النف�سي  التوافق  ومقيا�س  االإنرتنت  على  االإدم��ان  مقيا�س  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة 

التاأكد من �سدق وثبات كليهما.
ولالإجابة عن فر�سيات الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالإنحرافات 

املعيارية، ومعامل ارتباط بري�سون، واختبار )ت(، حيث اأ�صارت النتائج اإىل ما ياأتي:
توجد عالقة ارتباط عك�سية ما بني االإدمان على االإنرتنت والتوافق النف�سي لدى طلبة  -

اجلامعة.
اإن درجة التوافق النف�سي اأدنى لدى جمموعة مدمني االإنرتنت مقارنة مبجموعة غري  -

مدمني االإنرتنت.
توجد فروق دالة اإح�سائياً بني الذكور واالإناث يف م�ستوى االإدمان على االإنرتنت، وان  -

هذا امل�ستوى ل�سالح الذكور.
ال توجد فروق دالة اإح�سائياً بني الذكور واالإناث يف م�ستوى التوافق النف�سي.  -

ويف �سوء النتائج �سيغت جملة من التو�سيات واملقرتحات التي ميكن اأن ت�سهم يف 
حت�سني اأ�ساليب التعامل لدى الطلبة مع االإدمان على االإنرتنت، وزيادة االإت�سال االجتماعي، 

والوقاية من انخفا�س التوافق النف�سي.

الكلمات املفتاحية: اإدمان االإنرتنت، التوافق النف�سي، طلبة اجلامعات.



81

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between 

Internet addiction and psychological adjustment by using a sample of (290) 
undergraduate students from the Faculty of Education, Sultan Qaboos 
University, (150) females and (140) males were distributed randomly. The 
researcher used Internet addiction scale and psychological adjustment scale 
after its validity and reliability to answer the hypotheses of the study. Means 
and standard deviations, person’s relational coefficients and T-test were used. 
The results of the study indicated that there is a negative correlation between 
Internet addiction and Psychological adjustment. The level of Psychological 
adjustment is lower among the internet addicted than non-addicts ones. 
There were significant differences between males and females in the level of 
Internet addiction. Internet addiction is higher among males.

There were no significant differences between males and females in the 
level of psychological adjustment.

The findings of this study indicated that there were some recommendations 
according to the study results which may develop students coping style with 
Internet addiction, and may increase developing social communication skills, 
which in turn would help in preventing psychological adjustment.

Key words: Internet addiction, psychological adjustment, university 
students.
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مقدمة:
فقط  كان   )1995( عام  ويف   ،)1990( عام  منذ   (Internet) االإنرتنت  انت�سار  بداأت 
العنكبوتية،  ال�سبكة  اإىل  يدخلون  االأمريكية  املتحدة  الواليات  الرا�سدين يف  من  نحو)%9( 
(Dramatically)، ويف العام )2009(  وزاد هذا العدد منذ ذلك الوقت ب�سكل �رشيع وكبري 
كما  العامل،  �سكان  اجمايل  من   )%25.6( عن  تزيد  االإنرتنت  م�ستخدمي  ن�سبة  اأ�سبحت 
واالت�ساالت  للمعلومات  م�سدراً  اأ�سبحت  حيث  الفئات،  معظم  عند  ا�ستخداماتها  ازدادت 
وم�سدراً مهماً للتعليم االأكادميي والبحث العلمي، واأ�سحت جزءاً من حياة الطالب اجلامعي، 
 (Lam, Peng, اإىل املعرفة واملعلومات املختلفة والتوا�سل  و�ساهمت يف تلبية حاجاته 

.Mai, & Jing, 2009)

واالإنرتنت االآن هي واحدة من اأكرث التقنيات ا�ستخداماً لالت�سال والتوا�سل، نظراً ملا 
توفره من �سهولة يف االت�سال واحل�سول على املعلومات، كما زاد اأي�ساً معدل الوقت التي 
اأن بع�س  اإال  ال�سبكة العنكبوتية )االإنرتنت(، ورغم الفوائد العديدة لها،  مي�سيه الفرد على 
االأفراد ا�ستخدمها بطريقة غري �سحية وب�سكل مفرط، ومن هنا بداأت تظهر لديه م�سكالت 
اجتماعية ونف�سية طارئة؛ ك�سوء اال�ستخدام واال�ستخدام املتزايد القهري، وبالتايل ظهرت 
م�سكلة االإدمان على االإنرتنت (Internet Addiction) وما ي�ساحبها من اأعرا�س و�سعوبات 
(Chou, Condron, & Belland, 2005). والطالب اجلامعي لي�س يف مناأى عن هذه الظاهرة 

االجتماعية (Social Effect)، خا�سة اأن االإنرتنت اأ�سبحت جزءاً من حياته اجلامعية، وقد 
لوحظ اأن بع�س طلبة اجلامعات يبقي على ال�سبكة طوال الليل واإىل وقت ال�سباح، فياأتي 
اإىل  اأدى  مما  املحا�رشة،  يف  ينام  ورمبا  حما�رشاته،  موعد  عن  ومتاأخراً  ومرهقاً  متعباً 
للوقت،  تنظيمه  ل�سوء  (Academic Probation)، نظراً  االأكادميية  وقوعه حتت املالحظة 

.(Yang, & Tung, 2007) وبقائه يف معظمه على ال�سبكة بدالً من املذاكرة والدرا�سة
الطارئة مثل؛  النف�سي لهذه امل�سكلة اجلديدة  االأدب   لقد ظهرت م�سميات متعددة يف 
م�سكلة ا�ستخدام االإنرتنت، واإ�ساءة ا�ستخدام االإنرتنت، واالإ�ستخدام القهري لالإنرتنت، واأخرياً 
(Griffiths, 2000 (Internet Addiction). والأن �سلوك االإدمان  اإدمان االإنرتنت  ا�سطراب 
عند الطالب على االإنرتنت يتلخ�س بعدم قدرته عن االمتناع عن ا�ستخدامها، الأنه يف حالة 
هذا  فاإن  وبالتايل  وال�سغط،  التوتر  م�ساعر  عنده  ذلك  يولد  عنها رمبا  واالإمتناع  التجنب 
ال�سلوك �سوف يوؤثر �سلبياً على ممار�سة الطالب الأن�سطته ومهّماته الدرا�سية اليومية، ورمبا 
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للتوا�سل  االإنرتنت  �ساعات طويلة على  واإم�سائه  ا�ستنزاف وقته  ب�سبب  توافقه  يوؤثر على 
مع االآخرين من خالل الربيد االلكرتوين والت�سفح وغريها من املواقع التي اأ�سبح مدمناً 

.(Grohol, 2009) عليها، مما يجعله يف عزلة اجتماعية
لقد �سنف الدليل الت�سخي�س االإح�سائي للطب النف�سي (DSM-IV) كما ورد يف ن�سخة 
 (Internet االإنرتنت  على  املدمنني  اأو  املعتمدين  االأ�سخا�س   (Text Revision) املراجعة 
يف  وم�سطرد  وقهري  متزايد  بن�ساط  يقومون  باأنهم   Overuse ؛Internet Addiction)
االأعرا�س  بع�س  التحمل مع ظهور  على  قدرة  ي�ساحبها  بحيث  االإنرتنت،  �سبكة  ا�ستخدام 
 (American Psychiatric Association, االن�سحابية، وفقدان القدرة على ال�سبط الذاتي 
مب�سكالت  املتعلقة  االإدم��ان  ا�سطرابات  على  املعايري  هذه  اأي�ساً  تنطبق  كما   .2000)
 (Lacey, 1993; وغريها  االلكرتونية  واالألعاب  االإنرتنت  واإدم��ان  املواد،  ا�ستخدام  �سوء 

.Goodman, 1993)

وبالتايل فاإن اإدمان االإنرتنت (Internet Addiction) هو ا�سطراب قهري يت�سمن فقدان 
ال�سيطرة وفقاً للمعايري االآتية: فقدان ال�سيطرة على مقدار وقت ا�ستخدام االإنرتنت، ومواجهة 
�سغط وا�سح، وا�ستهالك للزمن، ومواجة الفرد مل�سكالت اجتماعية ومهنية ومالية، وعدم 

.(Heron & Shapira, 2003) ظهور اأعرا�س االإدمان خالل دورة هو�س اأو هو�س خفيف
بداية  االإنرتنت:  اإدمان  لت�سخي�س   (Diagnostic Criteria) التف�سيلية  املعايري  ومن 
حدوث التحمل (The Occurrence of Tolerance)، حيث مي�سي الفرد وقتاً طويالً على 
ال�سبكة لكي يح�سل على م�ساعر ال�رشور، وي�سبع حاجاته التي من املفرو�س اإجنازها �سابقاً 
 ،(Abstinence Symptoms) باأقل وقت ممكن. ثم حدوث اأعرا�س ت�سمى اأعرا�س االمتناع
اأو  التقليل،  حماوالت  عند  اأو  ال�سبكة  اإىل  للدخول  الوقت  اإنقا�س  الفرد  حاول  كلما  حيث 
ايقاف ا�ستعمال االإنرتنت، كلما حدث له �سعور باالإعياء والع�سبية، كما تزداد حدة م�ساعر 
الغ�سب والقلق لديه، وبالتايل يدخل اإىل االإنرتنت وب�سكل قهري لكي يتجنب حدوث اأعرا�س 
وقتاً  تاأخذ  ال�سبكة  البقاء على  اأن مدة  املزعجة(Beard, & Wolf, 2001). كما  االإمتناع 
اأكرث مما هو خمطط له يف اأغلب االأحيان، مع العلم باأن هناك رغبة ثابتة لدى الفرد لتقليل 
ال  عندما  الوقت  من  كثريا  االإنرتنت  على  املدمن  الفرد  اإم�ساء  اإىل  باالإ�سافة  الوقت،  هذا 
يكون على ال�سبكة باأن�سطة مرتبطة با�ستعمال االإنرتنت، وي�سمى هذا االإدمان غري املت�سل 

.(Offline Addiction) (Moody, 2001)

اأو فر�س الدرا�سة  اأو مهنته  كما يوجد خطر واقعي باأن يخ�رش الفرد عالقاته املهّمة 
الأن�سطته  وخف�سه  الفرد  اإهمال  واأي�ساً  ومتزايد،  مفرط  ب�سكل  لالإنرتنت  ا�ستخدامه  ب�سبب 
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الأثرها  بالرغم من فهمه  لالإنرتنت  الفرد  ا�ستعمال  واالأ�رشية، كذلك  واملهنية  االجتماعية 
ال�سلبي عليه؛ كاالأرق وعدم النوم، وامل�سكالت االأ�رشية، و�سعوبات احل�سول على الوظيفة، 
وحدوث م�ساعر ترك االآخرين له. واأخرياً ا�ستعمال االإنرتنت كو�سيلة هروب من امل�سكالت، 
االإنرتنت  تاأخذ  وبالتايل  واالإكتئاب،  والقلق  كالعجز  ال�سلبية  امل�ساعر  من  ي�ساحبها  وما 
الدور ال�سلبي ليعمل الفرد من خاللها يف خف�س ال�سغوط وبطريقة �سلبية، وبالتايل يهرب 
اإىل العامل االفرتا�سي (cyberspace). ويف هذا ال�سياق يعرف اإدمان االإنرتنت؛ باأنه �سكل 
من ا�ستخدام االإنرتنت، ويكون داالً اذا انطبقت على الفرد خم�سة من هذه املعايري ال�سابقة 

.( Beard & Wolf, 2001) على االأقل يف اطار زمني مدته �سنة واحدة على االقل
الطلبة  بينهم  االأفراد ومن  اإليها  يلجاأ  االإنرتنت  لالإدمان على  اأ�سكال متعددة  وهناك 
مثل؛ اإدمان جمع املعلومات بدرجة كبرية من قواعد البيانات ال�سخمة واملتعددة التي تولد 
�سلوكاً قهرياً للبحث يف م�سامينها، وهذا ي�سكل ما ن�سبته 84% من م�ستخدمي االإنرتنت، 
ثم االإدمان على االألعاب، نتيجة وجود �سلوك قهري ملناف�سة الالعبني االآخرين يف املوقع 
نف�سه. ثم اإدمان العالقات االجتماعية على االإنرتنت، وي�سمل هذا امل�سطلح اأولئك االأفراد 
الذين يبحثون عن بناء عالقات اجتماعية عرب االإنرتنت حيث ي�ساركون االآخرين يف غرف 
املحادثة املختلفة، بحيث تتطور العالقة كي ت�سبح يف النهاية �سلوكاً قهرياً، االأمر الذي 
يكلف الفرد جزءاً من حياته العائلية واأ�سدقائه ويقود اإىل م�سكالت مالية وغريها، واإدمان 
مواقع  ي��زورون  الذين  االأف��راد  اأولئك  النوع  هذا  وي�سمل  االلكرتونية،  اجلن�سية  العالقات 
ال�سباب وب�سكل قهري مل�ساهدة املواد املثرية جن�سياً، ومن ثم يقومون بتنزيل تلك املواد 

 (Young, 2004).واالحتفاظ بها
متنوعة  م�سكالت  من  اجلامعات  طلبة  عند  االإنرتنت  على  االإدمان  ي�سببه  ملا  ونظراً 
ومتعددة؛ كاإ�ساعة الوقت، وا�ستنزافه ب�سبب الت�سفح القهري، والتعلق واحلوار غري الهادف 
)الدرد�سة(، وم�سكالت يف النوم واالأرق والتعب، فاإن هذا رمبا ينعك�س اأي�ساً على حياتهم 

 .(Bonebrake, 2002) اجلامعية، ويعزلهم عن امل�ساركة يف احلياة االجتماعية
وميكن النظر اإىل التوافق النف�سي (Adjustment) من زاويتني؛ االأوىل باعتباره عملية 
حميطه  يف  والتغريات  ال�ساغطة  العوامل  مع  التعامل  تت�سمن  الفرد  بها  يقوم  م�ستمرة 
بحيث  اإليها  الو�سول  اإىل  الفرد  ي�سعى  حالة  باعتباره  والثانية  واالجتماعي،  ال�سخ�سي 
تتوافر لديه خ�سائ�س مرغوبة ومظاهر اإيجابية، وعند و�سوله اإىل ذلك ميكن و�سفه باأنه 
اإ�سباع  النف�سي يت�سمن  التوافق  اأن  التكيف(erdes, & Mallinckrodt, 1994). كما  ح�سن 
حاجات الفرد ودوافعه ب�سورة ال تتعار�س مع معايري املجتمع وقيمه، وال ت�رش باالآخرين 
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اأو باملجتمع. فالفرد املتوافق نف�سياً توافقاً اإيجابياً هو الذي ينجح يف حتقيق التوازن بني 
الفرد  قدرة  تعرب عن  م�ستمرة  دينامية  عملية  هو  التوافق  اأن  وبخا�سة  كلها،  االأمور  هذه 
على حل �رشاعاته وتوتراته الداخلية حالً مالئماً، في�سعر الفرد باالأمن واالأمان وال�سعادة 
مع النف�س، والثقة والكفاءة والتقدير واالعتزاز (Engelberg & Sjoberg, 2004). ويحدث 
�سوء التوافق عندما يعجز الفرد عن اإقامة التواوؤم واالن�سجام بينه وبني بيئته وبني نف�سه، 
وعجزه عن حل م�سكالته اليومية على اختالفها ب�سورة مالئمة وواقعية، واأن اال�ستخدام 
القهري واملتزايد لالإنرتنت لدى بع�س االأفراد ما هو اإال حماولة للتكيف ال�سلبي، والهروب 

.(Lanthier & Windham, 2004) من مواجهة م�سكالته
الذي  املعتاد  الوقت  يف  خف�س  قد  االإنرتنت  ا�ستخدام  اأن  بينت  االأخرية  والدرا�سات 
كان يق�سيه الفرد مع اأ�سدقائه وعائلته، وهذا اأثر �سلبياً على مهاراته التكيفية للتعامل 
 .(Campbell, Cumming, & Hughes), 2006 انعزاله  ب�سبب  احلياة،  جمريات  مع 
زاد  املجموعات  بع�س  عند  لالإنرتنت  املتزايد  اال�ستخدام  اأن  بينت  الدرا�سات  وبع�س 
االأفراد  واأن  النف�سية،  احلالة  و�سوء  واالإنعزال  كاالإكتئاب  النف�سية عندهم؛  امل�سكالت  من 
الذين ي�ستخدمون االإنرتنت مب�ستوى عاٍل ومرتفع مقي�ساً باملعدل الن�سبي لعدد ال�ساعات 
الراحة  يف  انخفا�س  من  خربات  يظهرون  فاإنهم  ال�سبكة،  على  مي�سونها  والتي  املتزايد 
على  الوقت  زيادة  اأن  الدرا�سات  من  اأي�ساً  تبني  كما   .(Kraut et al., 1998) النف�سية 
ال�سبكة يقرتن بزيادة م�ساعر الوحدة، كما يقرتن اأي�ساً بزيادة االإح�سا�س بالتوتر والقلق 

.(Caplan, 2007) االجتماعي
كما يرى الباحثون اأن ظاهرة اإدمان االإنرتنت عند طلبة اجلامعات حتتاج اإىل مزيد من 
اأن هناك موؤ�رشات  النف�س، وبخا�سة  والدرا�سة من قبل املخت�سني يف علم  والبحث  التحليل 
النخفا�س  نتيجة  عندهم،  والتعب  واالإرهاق  والتجنب  القلق  بحاالت  الظاهرة  هذه  الرتباط 
يوؤثر هذا  وبالتايل رمبا  االإنرتنت،  التي مي�سونها على  ال�ساعات  وتزايد عدد  النوم،  �ساعات 
يف انخفا�س االأداء الدرا�سي عند هذه الفئة (Watson, 2005). ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة 
ال�ستك�ساف اأثر اال�ستخدام الكبري واملتزايد لالإنرتنت على التوافق النف�سي عند الطالب اجلامعي.

ويف جمال الدرا�سات ال�سابقة، اأجرى �صو وهو�صيو (Chou & Hsiao, 2000) درا�سة 
هدفت التعرف اإىل م�سكلة االإدمان على االإنرتنت لدى طالب اجلامعة على عينة بلغت )910( 
طالباً. اأظهرت بع�س نتائجها باأن م�سكلة االإدمان موجودة على االأقل لدى )54( طالباً من 
ال�ساعات  عدد  �سعف  االإنرتنت  ي�ستخدمون  الطلبة  هوؤالء  باأن  وجد  حيث  العينة،  اإجمايل 
مقارنة بالطلبة االآخرين، حيث اإنهم يق�سون معظم اأوقاتهم يف مواقع االألعاب واملرا�سلة 
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عن طريق الربيد االلكرتوين. وقد اأ�سار مدمنو االإنرتنت من الطلبة باأن االإنرتنت تعّد بالن�سبة 
لهم ممتعة وجذابة وم�سبعة نف�سيا، كما اأ�ساروا باأن هناك اأثراً �سلبياً على حياتهم اليومية، 

وعلى درا�ستهم ب�سبب ا�ستخدام االإنرتنت ب�سكل متزايد.
االجتماعية  االآث��ار  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   (Anderson, 2001) اندر�صون  واأج��رت 
جامعي،  طالب   )1300( من  مكونة  عينة  لدى  طويلة  لفرتات  االإنرتنت  ال�ستخدام  واالأكادميية 
واأظهرت نتائجها اأن )10%( منهم ي�ستخدمون االإنرتنت ب�سورة كبرية، واأن هذا اال�ستخدام الطويل 

اأ�سبح بديالً عن االأن�سطة االجتماعية، مما اأدى اإىل انخفا�س امل�ساركة االجتماعية عندهم.
كما اأجرى لنرث وونداهام (Lanthier & Windham, 2004) درا�سة على عينة تكونت 
من )272( طالباً وطالبة للتعرف اإىل عالقة االإنرتنت بالتوافق يف اجلامعة، حيث قي�ست 
االإنرتنت،  ا�ستخدام  و�ساعات  عليهم؛  وزعت  التي  اال�ستبانة  خالل  من  التالية  املجاالت 
واال�ستخدام الأهداف اجتماعية، واالآثار ال�سلبية. واأظهرت بع�س نتائجها باأن الوقت الذي 
لال�ستخدام  كان  اجلامعية، يف حني  احلياه  مع  بالتوافق  يرتبط  ال  االإنرتنت  ي�ستخدم يف 
االإيجابي لالإنرتنت عالقة اإيجابية يف التوا�سل االجتماعي، والتوافق مع متطلبات احلياه 
اجلامعية لدى الطالب الذكور فقط، واأن اال�ستخدام ال�سىء ارتبط بالتوافق ال�سلبي للطالب 
واالإناث يف  الذكور  باأنه ال يوجد فرق بني  النتائج  اأظهرت  النظر عن اجلن�س، كما  بغ�س 

ا�ستخدام االإنرتنت وم�ستوى التوافق يف اجلامعة.
واأجرى ت�صاي واآخرون (Tsai et al, 2009) درا�سة هدفت اإىل معرفة خماطر االإدمان 
اأظهرت  االأوىل،  ال�سنة  يف  جامعياً  وطالبة  طالباً   )1360( بلغت  عينة  على  االإنرتنت  على 
النتائج اأن ما ن�سبته ) 17.9%( من العينة ح�سلوا على درجات عالية على مقيا�س االإدمان 
الطعام �سباحاً،  يتناولون  ال  الذين  الطالب  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما  االإنرتنت.  على 
ولي�س لديهم م�سادر دعم اجتماعي، هم اأكرث عر�سة لتطوير م�سكلة االإدمان على االإنرتنت. 
 (Velezmoro, Lacefield, & Roberti, وروبريت  ول�صيفلد  فالزمور  اأجرى  كما 
اإ�ساءة  يف  ودوره��ا  اجلامعة  طالب  على  ال�سغوط  اأثر  اإىل  التعرف  هدفها  درا�سة   2010)
ا�ستخدام االإنرتنت، واأظهرت النتائج باأن متغري ال�سغوط له دور تنبوؤي يف اإ�ساءة ا�ستخدام 
بالياأ�س  وال�سعور  لل�سغوط  تنبوؤياً  دوراً  هناك  واأن  اجلن�سية،  للمواقع  وخا�سة  االإنرتنت، 
وامللل يف اإ�ساءة ا�ستخدام االإنرتنت، واأن هذا اال�ستخدام ميكن اأن يف�رش باأنه و�سيلة تكيفية 

�سلبية منهم للتعامل مع ال�سغوط. 
االإنرتنت بكل من  اإدمان  اإىل بحث عالقة  )2010(، درا�سة هدفت  اإبراهيم  اأجرى  كما 
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الوحدة النف�سية والطماأنينة النف�سية على عينة مكونة من )444( طالباً وطالبة من جامعة 
امللك خالد بال�سعودية، اأظهرت بع�س نتائجها اأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة بني 
ادمان االإنرتنت والوحدة النف�سية، وتوجد عالقة ارتباطية �سالبة دالة بني اإدمان االإنرتنت 
اإدمان  يف  اجلامعة  طالب  من  اجلن�سني  بني  دالة  فروق  توجد  كما  النف�سية،  والطماأنينة 

االإنرتنت ل�سالح الذكور.
ويف درا�سة هدفت اإىل التعرف على عالقة االإدمان على االإنرتنت مع تاأجيل املهمات 
 (Saville, وكارليون  وكوبي  وجي�صربت  �صافيل  من  كل  بها  قام  اجلامعة،  طالب  لدى 
(Gisber, Koppi & Carolyn, 2010 من خالل توزيعهم )276( ا�ستبانة تقي�س جوانب 

االإدمان وتاأجيل املهمات اليومية. ولقد اختري )14( طالباً وطالبة انطبقت عليهم اأعرا�س 
االإدمان، وقورنت مبجموعة �سابطة مت�سابهة من حيث النوع االجتماعي والعمر واملعدل 
قاموا  االإنرتنت  على  املدمنني  الطالب  باأن  ووجد  التجريبية،  املجموعة  مع  االأكادميي 
اأ�رشع من الطالب يف املجموعة ال�سابطة، واأنه ال توجد فروق  بتاأجيل املهمات، وب�سكل 

بني الطالب والطالبات يف م�ستوى االإدمان على االإنرتنت.
)2012(، على عينة مكونة من )595( طالباً  والفنيخ  الطراونة  ويف درا�سة قام بها 
وطالبة من جامعة الق�سيم بال�سعودية، وكان هدفها ا�ستق�ساء اأثر االإنرتنت على التح�سيل 
نتائجها  بع�س  اأظهرت  االت�سال،  ومهارات  واالكتئاب  االجتماعي  والتكيف  االأكادميي 
اال�ستخدام  الطلبة ذوي  لدى  االإت�سال منخف�سة  التكيف االجتماعي ومهارات  اأن درجتي 
املرتفع لالإنرتنت، واأن هناك فروقاً ذات داللة اإح�سائية يف كل من التح�سيل االأكادميي 

والتكيف االجتماعي تعزى لعدد �ساعات ا�ستخدام االإنرتنت ل�سالح الطلبة الذكور.
وعليه ميكن اأن ن�ستخل�س اأنه كلما زادت �ساعات ا�ستخدام طالب اجلامعات لالإنرتنت، 
كلما انخف�س الوقت الذي مي�سونه مع االأفراد املحيطني بهم، وانخف�س الوقت املخ�س�س 
التي تقل�س م�ساركة  الرئي�سة  العزل  االإنرتنت رمبا تكون تكنولوجيا  اأي�ساً، واأن  للمذاكرة 
االأفراد يف املجتمع اأكرث مما فعل التلفاز، واأن هذا رمبا يوؤثر يف توافق االأفراد النف�سي، ومن 
بينهم طلبة اجلامعات، وهذا ما رمت الدرا�سة اإىل ا�ستق�سائه وبحثه، ومما يعطي الدرا�سة 
اأهمية علمية حماولتها ا�ستق�ساء طبيعة هذه العالقة بني اإدمان االإنرتنت والتوافق النف�سي 
غاية  يف  وطنية  ثروة  تعد  اجلامعات  طلبة  وان  وبخا�سة  اجلامعة،  طلبة  من  عينة  لدى 

االأهمية يف املجتمعات.
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مشكلة الدراسة:
يتبني من االأدب النف�سي اأن اال�ستخدام ال�سيء من قبل طلبة اجلامعات لالإنرتنت، وطول 
 ،(Lanthier & Windham, 2004)للطالب ال�سلبي  باالأداء  ارتبط  عليها  امل�ستخدم  الوقت 
واأن الطالب املدمنني على االإنرتنت يوؤّجلون املهمات والواجبات الدرا�سية بدرجة وا�سحة 
الدرا�سة  (Saville, Gisber, Koppi & Carolyn, 2010). وبالتايل تكمن م�سكلة  وكبرية 
يف حماولة ا�ستق�سائها لنوع العالقة االرتباطية بني اإدمان االإنرتنت عند طلبة اجلامعة 
مع التوافق النف�سي؛ ملا لهذه املرحلة اجلامعية من طبيعة خا�سة، حيث اإن تعر�س الطالب 
معاناته  وا�ستمرار  النف�سي،  توافقه  م�ستوى  انخفا�س  يف  يت�سبب  رمبا  االإنرتنت  الإدمان 
واإخفاقه يف حتقيق اأهدافه الدرا�سية، واأن فهم كيفية ت�سكل ال�سلوك االإدماين على ال�سبكة 
عند الطالب يف هذه املرحلة ي�ساهم يف و�سع الربامج واال�سرتاتيجيات االإر�سادية الوقائية 
اإجراء هذه  اإىل  والعالجية املنا�سبة الجتيازه مثل هذه ال�سعوبات، وهذا ما دفع الباحث 
جمتمعاتهم،  لدعم  مهما  م�سدرا  ميثلون  الذين  اجلامعة،  طلبة  من  عينة  على  الدرا�سة 
وبالتايل تتمثل م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�س:  »هل توجد عالقة ارتباطية بني اإدمان 

االإنرتنت والتوافق النف�سي عند طلبة اجلامعة وما نوعها؟«.

أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئي�س للدرا�سة يف تعرف عالقة اإدمان االإنرتنت بالتوافق النف�سي لدى 
عينة من طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س، ويتفرع من هذا الهدف الهدفان االآتيان:

حتديد الفروق بني جمموعة مدمني االإنرتنت وجمموعة غري مدمني االإنرتنت من طلبة . 1
املرحلة اجلامعية يف م�ستوى التوافق النف�سي.

حتديد الفروق يف درجات اإدمان االإنرتنت ودرجات التوافق النف�سي لدى طلبة املرحلة . 2
اجلامعية.

فروض الدراسة:
بني . 1  )a≥0.05( الداللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال 

االإدمان على االإنرتنت والتوافق النف�سي لدى طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س.
جمموعة . 2 بني   )a≥0.05( الداللة  على  اإح�سائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال 

مدمني االإنرتنت وجمموعة غري مدمني االإنرتنت يف التوافق النف�سي.
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�سائية على الداللة )a≥0.05( بني اجلن�سني يف . 3

درجات اإدمان االإنرتنت ودرجات التوافق النف�سي.
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أهمية الدراسة:
وب�سورة  والبحثية،  العلمية  لالأغرا�س  االإنرتنت  ا�ستخدام  اإىل  اجلامعة  طلبة  يحتاج 
منها،  التخل�س  ي�سعب  �سلبية  عادات  لديه  تطورت  بع�سهم  الأن  ونظراً  متزايدة،  اأ�سبحت 
وقته،  معظم  خاللها  مي�سي  معينة  مواقع  على  وخا�سة  لالإنرتنت،  املتزايد  كاال�ستخدام 
ومبا ال يعود على درا�سته االأكادميية بفائدة، وا�سبح بع�ساً منهم يعاين من ظاهرة االإدمان 
على االإنرتنت، وانعك�س ذلك �سلباً على اأدائه االأكادميي. وعليه فاإن اأهمية الدرا�سة تكمن يف 
النف�سي  االإنرتنت عند طلبة اجلامعة والتوافق  اإدمان  العالقة االرتباطية بني  معرفة نوع 
لديهم، االأمر الذي �سي�ساهم يف تقدمي موؤ�رشات علمية لتلبية احلاجات االإر�سادية لهذه الفئة، 
بهدف ا�ستق�ساء �سبل حت�سني التوافق النف�سي لديهم الذي �سينعك�س اإيجاباً على امل�ستويات 

االأكادميية عند طلبة اجلامعة. 
وت�سعى الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء نوع العالقة االرتباطية بني اإدمان االإنرتنت والتوافق 
النف�سي عند طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س، وبالتايل تعد خطوة مهمة ال�ستك�ساف طبيعة 
هذه العالقة، واأن هذا اال�ستق�ساء �سوف ي�سهم يف تعرف مدى اإمكانية تعميم نتائج هذه 

الدرا�سة عرب اجلامعات العربية. 

حمددات الدراسة:
اأُجريت هذه الدرا�صة يف اإطار املحددات الآتية:

التوافق . 1 ومقيا�س  االإنرتنت،  اإدمان  مقيا�س  هما؛  اأداتني  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت 
النف�سي، وبناء على ذلك فاإن النتائج تتحدد مبدى �سدق االأدوات امل�ستخدمة وثباتها.

تتحدد نتائج الدرا�سة بالعينة التي اختريت، وهي عينة من طلبة البكالوريو�س يف كلية . 2
الدرا�سي  الف�سل  الدرا�سة خالل  واملنتظمني يف  قابو�س  ال�سلطان  الرتبية يف جامعة 
الثاين)2013/2012(. لذا فاإن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يقت�رش على املجتمع الذي 

ا�ستقت العينة منه.
تتحدد نتائج الدرا�سة بالطرق االإح�سائية امل�ستخدمة فيها.. 3

مصطلحات الدراسة:
الأغرا�س هذه الدرا�سة فاإن امل�سطلحات الواردة حتمل املعاين املحددة االآتية: 

1 .:(Internet Addiction) اإدمان الإنرتنت
 (Behavioral Addiction) �سلوكي  اإدم��ان  باأنه  االإنرتنت  اإدم��ان  يعرف  اأن  ميكن 
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اإ�ستخدام  وقت  مقدار  على  ال�سيطرة  فقدان  االآتية:  للمعايري  وفقاً  ال�سيطرة  فقدان  يت�سمن 
اجتماعية  الفرد مل�سكالت  للزمن، ومواجهة  وا�ستهالك  االإنرتنت، ومواجهة �سغط وا�سح، 
 (Heron & ومهنية ومالية. وعدم ظهور اأعرا�س االإدمان خالل دورة هو�س اأو هو�س خفيف
(Shapira, 2003. ويعرف اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�س اإدمان 

االإنرتنت امل�ستخدم يف الدرا�سة.
التوافق النف�صي: . 2

يعرف التوافق النف�سي باأنه العملية التي بو�ساطتها يحاول الفرد اأن يحافظ على قدر من 
ه  التوازن ال�سخ�سي واالنفعايل واالأ�رشي واالجتماعي، وهذا التوازن يرجع اإىل ال�سلوك امُلوجَّ
نحو تخفي�س التوتر، وهذا يت�سمن حالة من العالقة االإيجابية بني الفرد وبيئته، وهو عملية 
�سلوكه  من  اأو  النف�سي  بنائه  من  الفرد  بها  يعدل  التي  االأفعال  ردود  من  جمموعة  تت�سمن 
اإجرائيا  النف�سي  التوافق  ويعرف   (Blocher, 2000). املحيطة  البيئية  للتغريات  ا�ستجابة 

بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�س التوافق النف�سي امل�ستخدم يف الدرا�س��ة.

طالب كلية الرتبية:
اإنهم الطالب والطالبات املنتظمون يف الدرا�سة خالل العام الدرا�سي)2013/2012( 

بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س )تعريف اإجرائي(.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة:

تعّد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات االرتباطية التي تتبع املنهج الو�سفي، وت�ستخدم 
الباحث بجمع  قام  )فاندالني،1997(. حيث  والتحليلية  االرتباطية  االإح�سائية  االأ�ساليب 
البيانات (Data) من خالل توزيع مقيا�س اإدمان االإنرتنت ومقيا�س التوافق النف�سي على 
الكايف  الوقت  الطلبة  واأعطي  قابو�س،  ال�سلطان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الدرا�سة  اأفراد 

لالإجابة عليها للتاأكد من االإجابة على الفقرات كلها. 
جمتمع الدرا�صة وعينتها:

ال�سلطان قابو�س من  الدرا�سة من جميع طلبة كلية الرتبية يف جامعة  حتدد جمتمع 
 )1241( والت�سجيل  القبول  عمادة  اإح�سائية  ح�سب  عددهم  والبالغ  البكالوريو�س  مرحلة 
بطريقة  وطالبة  طالباً   )290( عددها  والبالغ  الدرا�سة  عينة  واختريت  وطالبة.  طالباً 
ع�سوائية باأ�سلوب العينة املتاحة (Convenience Sampling) من الف�سول الدرا�سية التي 
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اختريت اأي�ساً بطريقة ع�سوائية، )140( طالباً و )150( طالبة، وكانت ن�سبتها )%23.3( 
من املجتمع الكلي للدرا�سة.

أدوات الدراسة: 
1- مقياس إدمان اإلنرتنت:

طلبة  من  العمانية  الدرا�سة  لبيئة  منا�سباً  ليكون  املقيا�س  طور  الدرا�سة  الأغرا�س 
اجلامعات، حيث ا�ستفاد الباحث من اأفكار الدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع اإدمان االإنرتنت 
�سو  كمقيا�س  الغر�س؛  لهذا  املعدة  املقايي�س  بع�س  من  اُ�ستفيد  كما  املقيا�س،  اعداد  يف 
فقد  وعليه   (Young, 1998) يانغ  كمبرييل  ومقيا�س   ،(Shaw, & Black, 2008)وب��الك
اإليها يف العديد من الدرا�سات واملقايي�س كموؤ�رشات لالإدمان  اأ�سري  اختريت الفقرات التي 

على االإنرتنت(Internet Addiction) عند توافرها بدرجة معينة. 
 صدق االختبار وثبـاته:

�سدق  دالالت  ا�ستخرت  حيث  للمقيا�س،  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�س  من  الباحث  حتقق 
على  بعر�سه  وذلك  لالختبار،  املنطقي  ال�سدق  الباحث  ا�ستخرج  حيث  لالختبار،  متعددة 
وعلم  النف�سي  االر�ساد  جماالت  يف  واالخت�سا�س  اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من  ع�رشة 
اللغة،  و�سالمة  الفقرات،  و�سوح  حيث  من  اآرائهم  البداء  وذلك  والتقومي،  والقيا�س  النف�س 
ومدى انتماء الفقرات لالإختبار، واأخذ مبالحظات املحكمني، واأبقيت الفقرات التي اتفق على 
�سدقها ثمانية فما فوق منهم، واأجريت التعديالت على بع�س الفقرات بناء على مالحظاتهم 
العلمية. كما مت التحقق من �سدق البناء، وذلك بقيا�س العالقة بني فقرات املقيا�س واملقيا�س 
ككل، وقد اعتمد الباحث وجود ارتباط دال اإح�سائياً ال يقل عن )0.2( بني الفقرة واملقيا�س، 
الطرفية(  )املقارنة  التمييزي  ال�سدق  ح�سب  كما  اإح�سائياً.  دالة  فقراته  جميع  كانت  وقد 
الدرجات  وق�سمت  تنازليا،   )67( اال�ستطالعية  العينة  اأفراد  درجات  رّتبت  للمقيا�س، حيث 
اإىل طرفني ح�سب االإرباعيات؛ حيث ميثل الطرف العلوي االإرباعي االأعلى)جمموعة مدمني 
االإنرتنت(، وهم الطالب الذين ح�سلوا على درجة اأكرب من اأو ت�ساوي املتو�سط )95(، وميثل 
الطرف ال�سفلي االإرباعي االأدنى )جمموعة غري مدمني االإنرتنت(، وهم الذين ح�سلوا على 
درجة اأقل من اأو ت�ساوي املتو�سط )55(، ثم بعد ذلك ح�سب املتو�سط واالنحراف املعياري 
بني  )ت(  قيمة  وكانت  االإنرتنت(،  مدمني  غري  مقابل  يف  االإنرتنت  )مدمني  للمجموعتني 
الطرفني )31،315(، وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )a≥0.01(.، وهذا ي�سري اإىل 

قدرة املقيا�س على ال�سدق التمييزي، واجلدول )1( يبني ذلك.
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اجلدول )1(
ال�صدق التمييزي ملقيا�س ادمان الإنرتنت

قيمة »ت«غري مدمني الإنرتنتمدمني الإنرتنت
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
31.315املعياري

106.505.7548.814.60املقيا�س
.)a ≥ 0.01( دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة الدللة   

 ثبات املقياس:
حيث  وطالبة،  طالباً   )50( من  مكونة  عينة  على  املقيا�س  ثبات  الباحث  ا�ستخرج 
ا�ستخرج معامل ثبات االت�ساق الداخلي )التجان�س( للمقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ 
الفا، وقد بلغت قيمة معامل الثبات الفا )0.94(، وهي قيمة منا�سبة لثبات املقيا�س، كما 
اإىل  املقيا�س  جتزئة  ومتت  الن�سفية،  الطريقة  با�ستخدام  املقيا�س  ثبات  معامل  ا�ستخرج 
الثبات  معامل  وا�ستخرج  الزوجية،  الفقرات  والثاين  الفردية،  الفقرات  هو  االأول  ن�سفني: 
الثبات امل�سحح مبعادلة �سبريمان  با�ستخدام معادلة بري�سون، حيث كانت قيمة معامل 

براون )0.91(، وبالتايل اعترب املقيا�س منا�سباً الأغرا�س الدرا�سة.
)نادراً-  رباعي  تدريج  على  يحتوي  املقيا�س  فاإن  الت�سحيح،  بطريقة  يتعلق  وفيما 
احياناً – غالباً – دائماً(. حيث نادراً تاأخذ رقم )1(، واأحياناً رقم )2(، وغالباً رقم )3(، 
اأن يح�سل عليها املفحو�س هي  اأعلى درجة ميكن  ودائماً رقم )4(. وبناء على ذلك فاإن 
)132(، واأقل درجة هي )33(. وقد اعترب كل طالب يح�سل على درجة اأكرب من اأو ت�ساوي 
املتو�سط )95( مدمناً على االإنرتنت، وكل من يح�سل على درجة اأقل من اأو ت�ساوي املتو�سط 

)55( غري مدمن على االإنرتنت.
 2- مقياس التوافق النفسي:

 ،)2011 )اخلواجه،  قبل  من  العمانية  البيئة  على  املطور  املقيا�س  هذا  الباحث  ا�ستخدم 
واملكون من )32( فقرة، تقي�س اأربعة اأبعاد، وكل منها يتكون من ثماين فقرات، وهذه االأبعاد هي:

البعد ال�سخ�سي ومتثله الفقرات )1 ،4 ،6 ،12 ،16، 22 ،25 ،32(. . 1
البعد االنفعايل ومتثله الفقرات )5 ، 9 ،13 ،15 ،18، 20،23 ،28(.. 2
البعد االأ�رشي ومتثله الفقرات )2 ،8 ،11 ،14 ،17 ،24، 27، 30(.. 3
البعد االجتماعي ومتثله الفقرات )3 ، 7، 10، 19، 26، 21، 29، 31(.. 4
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صـدق املقياس:
حقق الباحث من �سدق املقيا�س على البيئة العمانية من قبل )اخلواجه، 2011(،حيث 
الهيئة  اأع�ساء  ومن  النف�سي  باالإر�ساد  املتخ�س�سني  املحكمني  من   )8( على  عر�س 
التدري�سية يف ق�سم علم النف�س بجامعة ال�سلطان قابو�س. وقد اأجمع املحكمون على منا�سبة 
التمييز  على  املقيا�س  قدرة  من  حتقق  كما  املعتمدة.  ب�سورته  وابعاده  املقيا�س  فقرات 
 )36( من  مكونة  عينة  على  وذلك  النف�سي،  التوافق  درجة  يف  خمتلفتني  جمموعتني  بني 
طالباً ن�سفهم م�سنفون �سمن جمموعة التوافق االإيجابي، والن�سف االآخر �سمن جمموعة 
مراجعتهم  خالل  النف�سي  االأخ�سائي  بو�ساطة  الطلبة  اأولئك  نف  �سُ حيث  ال�سلبي،  التوافق 
اأن  ووجد  املجموعتني،  على  املقيا�س  طّبّق  وبالتايل  باجلامعة،  الطالبي  االإر�ساد  مركز 
املقيا�س قادر على التمييز بينهما، حيث كانت قيمة )ت( 4.9 وهذه القيمة دالة اإح�سائياً 

 .)a≥0.01( عند م�ستوى الداللة

 ثبات املقياس:
املقيا�س  تطبيق  اإع��ادة  خالل  من  املقيا�س  ثبات   )2011 )اخلواجه،  ا�ستخرج  كما 
على عينة مكونة من )54( طالباً من طلبة اجلامعة، بفا�سل زمني مقداره اأ�سبوعان، وقد 
بلغ معامل ثبات املقيا�س الكلي )0،92(، وكان معامل الثبات مبفهوم االت�ساق الداخلي 
با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا )0.91 (. وعليه فقد اعتربت دالالت ال�سدق، والثبات التي 

مت التو�سل اإليها مالئمة ال�ستخدامه يف الدرا�سة.
ولت�سحيح املقيا�س اعتمد على تدريج خما�سي لت�سحيح االإجابات، بحيث حتّدد درجة 
 .)3( )2(. متو�سطة  )1(. كبرية  ياأتي: كبرية جداً  امل�ستجيب وفقا ملا  الفقرة على  انطباق 
قليلة )4(. قليلة جداً )5(. وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س بني )32 –160(، واعترب 
كل متو�سط اأقل من )3.5( ذا م�ستوى متو�سط يف التوافق النف�سي، وبالتايل اعتربت نقطة 
يعني   )160( االأعلى  احلد  من  الطالب  درجة  اقرتاب  واأن   ،)160/112( للمقيا�س  القطع 
اأن الطالب يتمتع بدرجة عالية من التوافق النف�سي، واقرتابه من احلد االأدنى يعني تدين 

م�ستوى التوافق النف�سي لديه.

األساليب اإلحصائية:
الختبار فرو�س الدرا�سة، ا�ستخدم برنامج SPSS االإح�سائي لتحليل البيانات، حيث 
املتو�سطات  االأوىل. وح�سبت  الدرا�سة  لالإجابة عن فر�سية  ارتباط بري�سون  ح�سب معامل 
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مدمني  غري  وجمموعة  االإنرتنت  مدمني  ملجموعة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 
الثانية.  الدرا�سة  فر�سية  عن  لالإجابة  م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  واأجري  االإنرتنت، 
وح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعينة الذكور وعينة االإناث، واأجري 
اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني لالإجابة عن فر�سية الدرا�سة لالإجابة عن فر�سية الدرا�سة 
من  التحقق  الأغرا�س  األفا  كرونباخ  ومعامل  بري�س�ون،  ارتباط  معامل  وا�ستخدام  الثالثة. 

ثب�ات املقيا�س. 

عرض النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالفر�صية الأوىل:

ن�ست الفر�سية االأوىل على "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
الداللة )a≥0.05( بني االإدمان على االإنرتنت والتوافق النف�سي لدى طلبة جامعة ال�سلطان 

قابو�س". 
والتوافق  االإنرتنت  اإدمان  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  ح�سب  الفر�سية  هذه  والختبار 
النف�سي، واجلدول )2( يبني نتائج معامل ارتباط بري�سون بني اإدمان االإنرتنت والتوافق النف�سي.

اجلدول )2(
معامل ارتباط بري�صون بني اإدمان الإنرتنت والتوافق النف�صي

التوافق النف�صياإدمان الإنرتنت 

0.724-1درجة بري�سوناإدمان االإنرتنت الداللة
 0.01 

التوافق النف�سي
0.724-درجة بري�سونالداللة

0.011

290العدد
 )α ≥0.05( دال اإح�صائياً عند م�صتوى الدللة 

بلغت  النف�سي  والتوافق  االإنرتنت  اإدم��ان  بني  العالقة  اأن   )2( اجل��دول  من  يت�سح 
)-0.724(، وان هذه العالقة دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≥0.05 (، لذا رف�ست 
هذه الفر�سية ال�سفرية؛ حيث تبني اأن هناك عالقة ارتباطية �سالبة ذات داللة اإح�سائية 
اإدمان  عالقة  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  النف�سي،  التوافق  ودرجات  االإنرتنت  اإدمان  درجات  بني 
االإنرتنت والتوافق النف�سي عالقة عك�سية، حيث اإن الزيادة يف درجة اإدمان االإنرتنت تقرتن 

بانخفا�س م�ستوى التوافق النف�سي، وبالتايل مل يتحقق �سدق الفر�سية االأوىل.
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النتائج املتعلقة بالفر�صية الثانية:
ن�ست الفر�سية الثانية على: "توجد ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى الداللة)a≥0.05( بني جمموعة مدمني االإنرتنت وجمموعة غري مدمني االإنرتنت 

يف م�ستوى التوافق النف�سي".
والختبار هذه الفر�سية ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية ملجموعة مدمني االإنرتنت وجمموعة 
اإىل جمموعتني؛  العينة  ُحّددوا من خالل تق�سيم درجات  االإنرتنت، والذين  غري املدمنني على 
جمموعة مدمني االإنرتنت، وهم الطالب الذين ح�سلوا على درجة اأكرب من اأو ت�ساوي املتو�سط 
)95(، وكان عددهم )35( طالباً وطالبة. وجمموعة غري مدمني االإنرتنت، وهم الذين ح�سلوا 
على درجة اأقل من اأو ت�ساوي املتو�سط )55(، وكان عددهم )255( طالباً وطالبة. ثم بعد ذلك 

اأجري اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني، واجلدول )3( يبني نتائج اختبار )ت(.

اجلدول )3(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار)ت( لعينتني م�صتقلتني 
للختلف يف التوافق النف�صي بني جمموعة مدمني الإنرتنت وجمموعة غري مدمني 

الإنرتنت. ن )املدمنني 35؛ غري املدمنني 255(

املتو�صط احل�صابي املجموعة
التوافق النف�صي

النحراف 
الدللة»ت«املعياري

0.01-61.6812.7023.259مدمني االإنرتنت

121.2414.39غري مدمني االإنرتنت
 )α ≥0.05( دال اإح�صائياً عند م�صتوى الدللة 

يتبني من اجلدول )3( اأن هناك فروقاً بني جمموعة مدمني االإنرتنت، وجمموعة غري 
“ت” )-23.259( وهي  بلغت قيمة  النف�سي، حيث  التوافق  االإنرتنت يف م�ستوى  مدمني 
هذا  يف  ال�سفرية  الفر�سية  هذه  رف�ست  لذا   ،)  α  ≥0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دالة 
االإنرتنت، وبني جمموعة غري  املجال؛ حيث توجد فروق ذات داللة بني جمموعة مدمني 
مدمني االإنرتنت يف م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان 
قابو�س. وبالرجوع اإىل املتو�سطات احل�سابية يت�سح اأن م�ستوى التوافق النف�سي اأدنى لدى 
جمموعة مدمني االإنرتنت مقارنة مع جمموعة غري مدمني االإنرتنت، وبالتايل مل يتحقق 

�سدق الفر�سية الثانية.
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النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
ن�ست الفر�سية الثالثة على: "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
النف�سي".  التوافق  ودرجات  االإنرتنت  اإدمان  درجات  اجلن�سني يف  الداللة)a≥0.05( بني 
والختبار هذه الفر�سية ح�سب املتو�سطات احل�سابية لعينة الذكور وعينة االإناث، واأجري 

اإختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني واجلدول )4( يبني نتائج اختبار )ت(.
اجلدول )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( لعينتني م�صتقلتني 
للختلف يف التوافق النف�صي ودرجات اإدمان الإنرتنت تبعا ملتغري اجلن�س.

ت  املتغريات
اناث)150(ذكور)140(

الدللةت املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

62.6017.4658.1514.122.3910.017اإدمان االإنرتنت
0.335- 112.6423.65115.3724.420.966التوافق النف�سي

.) α ≥0.05( دال اإح�صائياً عند م�صتوى الدللة 
يت�سح من اجلدول )4( وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى املتو�سطات احل�سابية 
“ت” )2.391(،  الإدمان االإنرتنت، تبعاً ملتغري اجلن�س ول�سالح الذكور، حيث بلغت قيمة 
واأن هذه القيمة دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≥0.05 (، وبالتايل ُرف�ست الفر�سية 
طلبة  لدى  واالإن��اث  الذكور  بني  داللة  ذات  فروق  توجد  حيث  املجال؛  هذا  يف  ال�سفرية 
اجلامعة يف م�ستوى اإدمان االإنرتنت ول�سالح الذكور. يف حني يت�سح من اجلدول )4( عدم 
وجود فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى املتو�سطات احل�سابية للتوافق النف�سي تبعاً ملتغري 
لذا  اإح�سائياً،  دال��ة  غري  قيمة  هذه  وان   ،)  0.966  -( “ت”  قيمة  بلغت  حيث  اجلن�س، 
حتقق �سدق الفر�سية ال�سفرية يف هذا املجال؛ حيث ال توجد فروق ذات داللة بني الذكور 
واالإناث يف م�ستوى التوافق النف�سي، بالرغم من اأن م�ستوى املتو�سطات احل�سابية للتوافق 

النف�سي اأعلى عند االإناث. 

مناقشة النتائج:
اأ�سارت النتائج املتعلقة بالفر�سية االأوىل اإىل رف�سها، حيث اإن هناك عالقة ارتباطية 
النف�سي، وهذا  التوافق  اإدمان االإنرتنت ودرجات  �سالبة ذات داللة اح�سائية بني درجات 
اإن الزيادة يف  اإدمان االإنرتنت والتوافق النف�سي عالقة عك�سية، حيث  اأن عالقة  اإىل  ي�سري 
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يتحقق  وبالتايل مل  النف�سي،  التوافق  م�ستوى  انخفا�س  االإنرتنت تقرتن يف  اإدمان  درجة 
اأثر �سلبي جديد الإدمان االإنرتنت  �سدق الفر�سية االأوىل. وهذه النتيجة تلقي ال�سوء على 
عند فئة الطلبة اجلامعيني، فاالإدمان على االإنرتنت يت�سبب يف انخفا�س التوافق النف�سي 
لديهم، وانخفا�س التوافق النف�سي رمبا يت�سبب يف املزيد من املعاناة الدرا�سية لدى الطالب 
للدرا�سة  املخ�س�سة  االأوق��ات  ي�ستنزف  االإنرتنت  على  االإدم��ان  واأن  وبخا�سة  اجلامعي، 
واملذاكرة، وهذا ما اأكد عليه االأدب النف�سي يف جمال اإدمان االإنرتنت؛ وبخا�سة اأن هناك 
وفتور  والعزلة  كالقلق  النف�سية  امل�سكالت  من  بحاالت  الظاهرة  هذه  الرتباط  موؤ�رشات 
االإنرتنت،  التي مي�سونها على  ال�ساعات  لتزايد عدد  الدافعية عند طلبة اجلامعات، نتيجة 
وعلى ح�ساب نومهم ودرا�ستهم، وبالتايل رمبا توؤثر �سلباً يف االأداء االأكادميي لهذه الفئة 

.(Watson, 2005)

وهو�سيو  ���س��و  ���س��ة  درا ئ��ج  ن��ت��ا بع�س  م��ع  وت��ت��ف��ق  لنتيجة  ا ه��ذه  ك��د  وت��وؤ
(Chou & Hsiao, 2000)، حيث وجد باأن الطلبة املدمنني على االإنرتنت يق�سون وقتاً 
على ال�سبكة يعادل �سعف عدد ال�ساعات عند الطالب العاديني، كما اأن الطلبة املدمنني على 
اأثراً �سلبياً على حياتهم اليومية ودرا�ستهم  اأفادوا باأنه كان ال�ستخدام االإنرتنت  االإنرتنت 
اجلامعية، وبالتايل تاأثر توافقهم النف�سي ب�سكل �سلبي. كما توؤيد هذه النتيجة وجود العالقة 
النف�سية،  الوحدة  م�ساعر  زيادة  مع  باقرتانه  ال�سبكة  على  الوقت  زيادة  بني  االرتباطية 
اأي�ساً على  ينعك�س  (Caplan, 2007)، مما  االجتماعي  والقلق  بالتوتر  االإح�سا�س  وزيادة 
التوافق النف�سي لديهم �سلبياً، خا�سة واأن اللجوء اإىل االإنرتنت عند بع�س الطلبة جاء كنوع 
من التكيف ال�سلبي، والهروب من مواجهة ال�سغوط االأكادميية والدرا�سية، ورمبا الفتقارهم 

اإىل مهارات و�سلوكيات اأكرث فاعلية يف حياتهم اجلامعية.
اأ�سارت النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية اإىل عدم حتقق �سدقها، حيث توجد فروق 
ذات داللة بني جمموعة مدمني االإنرتنت وجمموعة غري مدمني االإنرتنت من طلبة اجلامعة 
يف م�ستوى التوافق النف�سي. حيث اإن م�ستوى التوافق النف�سي اأدنى لدى جمموعة مدمني 

االإنرتنت من جمموعة غري مدمني االإنرتنت.
وي�سري االأدب النف�سي اإىل خماطر االإدمان على االإنرتنت على طلبة اجلامعات، وبع�س 
الدرا�سات اأظهرت نتائجها اأن ما ن�سبته )17.9%( من العينة ح�سلوا على درجات عالية على 
مقيا�س االإدمان على االإنرتنت (Tsai et al, 2009)، كما يوجد خطر واقعي باأن يخ�رش الفرد 
 ،(Campbell, Cumming, & Hughes, 2006) الدرا�سة  االإنرتنت فر�س  املدمن على 
كما تظهر لدى بع�س الطلبة م�سكالت االأرق والتاأخر عن الدوام ب�سبب اال�ستخدام املفرط 
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مواجهتها،  من  بدال  امل�سكالت  من  و�سيلة هروب  اال�ستخدام مبثابة  هذا  وكان  لالإنرتنت، 
 Beard & ; والعمل على و�سع احللول املنا�سبة لها، وهذا �سكل من اأ�سكال التوافق ال�سلبي
(Wolf, 2001) Kraut et al., 1998. وعليه فاإن هذه النتيجة للدرا�سة، التي اأظهرت وجود 

عالقة ارتباطية �سالبة بني اإدمان االإنرتنت والتوافق النف�سي عند طلبة اجلامعة، توؤكد على 
خطورة هذه امل�سكلة عند مدمني االإنرتنت من طلبة اجلامعات وانعكا�ساتها ال�سلبية على 

توافقهم النف�سي وحياتهم اجلامعية. 
وروبريت  وال�سيفلد  فالزمور  درا�سة  نتائج  بع�س  مع  اأي�ساً  النتيجة  هذه  وتتفق 
(Velezmoro, Lacefield, & Roberti, 2010) من حيث اأن هناك دوراً تنبوؤياً لل�سغوط 

اأ�ساءة ا�ستخدام االإنرتنت عند الطالب، واأن اال�ستخدام ال�سيء  وال�سعور بالياأ�س وامللل يف 
العوامل  مع  للتعامل  منهم  �سلبية  تكيفية  و�سيلة  باأنه  يف�رش  اأن  ميكن  لالإنرتنت  واملفرط 

ال�ساغطة. 
 (Lanthier & كما تختلف هذه النتيجة هنا، مع بع�س نتائج درا�سة النرث وونداهام
التي  بالتوافق يف اجلامعة،  االإنرتنت  اإىل معرفة عالقة  التي هدفت   Windham, 2004)

اأظهرت بع�س نتائجها باأن الوقت الذي ي�ستخدم يف االإنرتنت ال يرتبط بالتوافق مع احلياه 
عند  ال�سلبي  بالتوافق  ارتبط  ال�سيء  اال�ستخدام  باأن  نتيجتها  مع  تتفق  ولكنها  اجلامعية، 
الطلبة بغ�س النظر عن النوع االجتماعي)اجلن�س(، وهذا ما اأكدت عليه بع�س نتائج درا�سة 
اأن مدمني االإنرتنت من الطلبة يرون  �سو وهو�سيو(Chou & Hsiao, 2000)، التي بينت 
اأن ال�سبكة ممتعة وم�سبعة نف�سياً لرغباتهم، واأن هذا ت�سبب يف االأثر ال�سلبي على درا�ستهم 

وحياتهم اليومية.
اأ�سارت النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة اإىل وجود فروق ذات داللة بني الذكور واالإناث 
لدى طلبة اجلامعة يف م�ستوى اإدمان االإنرتنت ول�سالح الذكور، وبالتايل مل يتحقق �سدق 
الفر�سية الثالثة فيما يتعلق بعدم وجود فروق بني اجلن�سني يف م�ستوى اإدمان االإنرتنت. 
ويف�رش الباحث ذلك لتوافر االإنرتنت االآن واتاحتها ب�سور متعددة؛ فالطالب اجلامعي ميكن 
اأن ي�ستخدمها من خالل جهازه املحمول، وحا�سوبه ويف مكتبات جامعته، كما اأن الطالب 
اجلامعي ي�سعر بحرية اأكرب من الطالبات للتوا�سل االجتماعي من خالل الربامج املتعددة 
يف ال�سبكة. ورمبا يعود ذلك اإىل نق�ٍس يف م�سادر الدعم االأ�رشي واالجتماعي عند بع�سهم، 
كما اأ�سار اإىل ذلك(Tsai et al, 2009)، اأو كما اأ�سار اأندر�سون ( Anderson, 2001) اإىل اأن 
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البقاء على ال�سبكة جاء بديالً عن االأن�سطة االجتماعية عند بع�س االأفراد. وتتفق النتيجة 
هنا مع نتيجة درا�سة اإبراهيم)2010( من حيث وجود فروق يف اإدمان االإنرتنت بني اجلن�سني 
ل�سالح الذكور، وتتفق اأي�ساً مع بع�س نتائج درا�سة )الطراونة، والفنيخ، 2012(، من حيث 
اأن النتيجة هنا ال تتفق مع  اأطول على االإنرتنت. يف حني نتبني  اإن الذكور مي�سون وقتاً 
 (Saville, Gisber, Koppi &سافيل وجي�سربت وكوبي وكارليون� درا�سة  نتائج  بع�س 
م�ستوى  والطالبات يف  الطالب  فروق بني  توجد  ال  باأنه  اأظهرت  التي   Carolyn, 2010)

اإىل اختالف املجتمعات وطرق  االإدمان على االإنرتنت، وميكن عزو اختالف النتيجة هنا 
توا�سلها ودعمها االأ�رشي الأبنائها، ومدى احلرية املعطاة لكل نوع منهما. 

اأنه ال توجد فروق ذات داللة بني اجلن�سني يف م�ستوى  اإىل  النتائج  اأ�سارت  يف حني 
التوافق النف�سي، على الرغم من اأن م�ستوى املتو�سطات احل�سابية للتوافق النف�سي اأعلى عند 
االإناث. وبالتايل حتقق �سدق الفر�سية الثالثة فيما يتعلق بعدم وجود فروق بني اجلن�سني 
نتائج  بع�س  مع  تتفق  املجال  هذا  يف  النتيجة  هذه  ان  اأي  النف�سي،  التوافق  م�ستوى  يف 
درا�سة النرث وونداهام ،(Lanthier & Windham, 2004) التي اأظهرت بع�س نتائجها اأن 

الوقت الذي ي�ستخدم يف االإنرتنت ال يرتبط بالتوافق مع احلياه اجلامعية.

التوصيات واملقرتحات:
 يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليه الدرا�سة يو�سي الباحث باالآتي:

التوافق . 1 انخفا�س  من  يعانون  والذين  االإنرتنت،  على  املدمنني  الطلبة  عن  الك�سف 
النف�سي وتدريبهم على املهارات االإر�سادية املنا�سبة.

الوقائية والعالجية لفئة الطلبة املدمنني على االإنرتنت من . 2 بناء الربامج االإر�سادية 
حت�سني  يف  الربامج  هذه  ت�ساهم  بحيث  التوافق،  عدم  من  يعانون  والذين  اجلن�سني، 
اأ�ساليب ال�سبط الذاتي لديهم، خلف�س االأوقات التي ت�سيع ب�سكل �سلبي على االإنرتنت.

اأخرى من طلبة اجلامعات يف جمال . 3 البحثية على عينات  الدرا�سات  اإجراء مزيد من 
التغلب على  اأف�سل االأ�ساليب االإر�سادية مل�ساعدتهم يف  اإىل  اإدمان االإنرتنت للتو�سل 
املحتمل،  الدرا�سي  الف�سل  من  وقايتهم  وبالتايل  واالأكادميية،  ال�سلوكية  م�سكالتهم 
وعلى  خا�س  ب�سكل  النف�سي  امل�ستوى  على  توافقاً  واأكرث  كفاءة  اأكرث  يجعلهم  وهذا 

امل�ستوى اجلامعي ب�سكل عام. 
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