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 ملخص :

اه بين كل من مدمنى مستوى مهارات الحي في الفروقهدف البحث الحالي  بصورة رئيسة إلى الكشف عن 

  لدى أفراد  االنترنيت والعاديين من طلبة املرحلة الجامعية
ً
اقع  االنترنيت إستخداما ،والكشف عن أكثر انواع مو

 الكشف عن  مدى اختالف مستوى مهارات الحياة باختالف الجنس 
ً
 العينة وأخيرا

(  276، تكونت عينة البحث من )اتبع البحث املنهج الوصفي املقارن . وذلك للتحقق من فروض البحث 

من االناث (من  أربعة تخصصات أكاديمية مختلفة   244ذكور و  32طالبا وطالبة من طلبة املرحلة الجامعية   ) 

(  للعينة  0.848± )( وانحراف معياري   21.90( سنة بمتوسط )24( إلى )20تراوحت أعمارهم الزمنية من )

 ككل  .

مفرده  32قياس إدمان االنترنيت لدى  طلبة املرحلة الجامعية واملتضمن ل وتمثلت أدوات البحث في م 

تتناول الجانب النفس ى لالستخدام املفرط لالنترنيت ومقياس مهارات الحياة إعداد نيل ومارش و ريتشارد ،  

2003.,2003).Neill, Marsh, & Richards، والذى يتضمن ثمانية مقاييس2015( تعريب أمانى الشيراوى، 

فرعية هى إدارة الوقت ، و الكفاءة اإلجتماعية ، ودافعية اإلنجاز و املرونة العقلية والقيادة وإدارة املشاعر و 

 املبادأة و الثقة بالنفس وطبقت األدوات بعد حساب املحددات السيكومترية لهذه املقاييس. 

 ذات داللة إحصائية  بين مدمنى االنترنيت
ً
أقرانهم العاديين من أفراد  توصل البحث إلي وجود فروقا و

العينة  فى مستوى مهارات الحياه املتعلقة بإدارة الوقت  و الدافعية لإلنجاز و الكفاءة االجتماعية وإدارة 

 ذات داللة إحصائية بين املجموعتين فى  مستوى مهارات املرونة 
ً
املشاعر لصالح العاديين  بينما لم توجد فروقا

 من العقلية واملبأداه والقيا
ً
اقع ارتيادا دة والثقة بالنفس والدرجة الكلية ، كما توصل البحث إلى أن أكثر املو

اقع التواصل االجتماعى بأنواعها املختلفة مثل الفيسبوك وواتس آب وتوتير  بنسبة )   56.5أفراد العينة هي مو

اقع العلمية )  اقع املعلومات العامة )27.5% ( ثم املو ا4.3%( ثم مو قع الفنية وسير املشاهير مثل % ( ثم املو

اقع 2.9%( وااليميل ) 2.9%( ثم التعرف على الثقافات األخرى ) 3.6العبى الكرة و الفنانين  ) %( ثم املو

اقع السياسية  بنسبة )1.4املحظورة )   املو
ً
 ذات داللة إحصائية  0.7%( وأخيرا

ً
% ( ، بينما كانت هناك  فروقا

ستوى مهارات الحياه املتعلقة بإدارة الوقت ودافعية اإلنجاز والدرجة الكلية  بين كل من الذكور واالناث فى م

 فى مستوى مهارات الحياه األخرى 
ً
 دالة احصائيا

ً
 لصالح االناث بينما لم توجد فروقا
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 امعة المنصورةج –لية التربية النوعية ك –أستاذ علم النفس المعرفى 
 مقدمة 

لقددأ أحدداس  اسددتالأار ا وتروددب ن احددة هددن   المددرانقن  نالرددااي مدد  الإلددوانر التدد   م دد   ل و ددا  
وترودب العادي  أ  يرحأ اوع اسداهاا مدك كدن مد  يتعامدن مدك ندقة ال اقدة مد  الماتمدك    فاسدتالأار ا 

احدداس هدددأيف للتفاعدددن ا جتمددداع  ت  لندددا أجمعدددب الأراسددداال فدددى ندددقا المادددا  أ  ا سدددتالأار الفدددردي  
ن  لفوترونددب مدد   ددف  ال واسددنت نالاواهددي القكيددة  يدد دا ملددى الرةاددة نالمنددن للولددأة نالع لددة للمددرانق

 نالرااي مما  قلن م  فرص التفاعن نالنمو ا جتماع  نا وفعال  الص   

أ  مطفق  مصد لس الردا ة العنوتوهيدة  علدى  دا ة اتوترودب ت ندو   2007ر بررا مسماعنن تفتقك
نحي دقنق لتأثنر اتوتروب على م تالأميه  لندا أ  الداعق قدأ  قدك فدى  ندوك ن دااي   واا دة لادا  

و لق قأ هأفعه ملى أ   فقأ مستقفلنته نيصاس عتأًا هن نأسدنرًا لادا هدت  م فدى كدن أورد ة لياهده نندو مدا
 عليه مدما  ا وترونب  

نيعتتددر  مدمددا  اتوتروددب لالددة مدد  ا سددتالأار المرادد  نإلنددر التددوافق  ل وتروددب  نالددقي يدد دي ملددى 
ااددد راباال فدددد  ال دددلويت ن   ددددتأ  علنادددا مدددد   ددددف   يدددادة عددددأد ال ددداعاال  سددددتالأار الومتنددددوهر أن 

  التأا ددة نمواحددلة الالددو  أمددار الاواهددي القكيددة بردد ن يتاددان  ال دداعاال التدد  لددأدنا الفددرد لنف دده فدد
اتوترودددب بدددالرإلم مددد  نجدددود بعدددق المردددد فال مإدددن  اورقت نال دددارت ن نمدددا  الواجاددداال ا جتماعيددددة 
 ناوسددريةت باتاددافة ملددى  ددعورة بددالتوهر نالقلددق فدد  لالددة نجددود عددااق  منعدده مدد  ا هصددا  بالرددا ة قددأ

مدأ مذا طالب فترة اهتعدادة عد  اتوترودب )ألهصن ملى لأ ا كتئاي نالوسوا  القاري نالر اني ال  ية 
 ( 2005أهو ب ر ت 

نيصني معإلم اوطااء النف اونو   مدما  ا وتروب م  ام  اا رباال ال ي رة علدى ا وفعدا ال 
& Choi,2008مددا   ددمى بددالاو  ت ننندداي مدد   صدددفة مدد  اددم  اادد رباال الوسددوا  القادددرا )    أن

Jang: Hwang  2008عصار  يأا  ت ت  ) 

يدة قأ  اظارال وتااج العأيأ م   الأراساال ا   يادة التفاعن ا فترااد  علدى ا وترودب  قلدن مد  كمف
مد  ن   التفاعن ال قيق  )نجاا لوجه(مك ا  ري  ننقا هأنرة قأ يد دا ملدى ا كتئداي نالع لدة ا جتماعيدة

رودب الدقا  اللقدة ا وتثم  م   نحي  ا وتروب بأوه نو عاارة ع  هقنية عا لة تنأ  العدالم ا فتراادى 
 (  , Choi,2008 &Jang Hwang)  لمه ال قيقى نياعلة اسنرا له  ُين ى المأم  عا
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نيعددأ المددرانقن  نالرددااي  نددم أكإددر الفئدداال اسددتالأامًا ل وتروددب سددواء كددا  نددقا ا سددتالأار يددتم      
"مدمددددددا  بصددددددورة سددددددلتية أن م ااهيددددددةت نوتياددددددة لاددددددقا ا سددددددتالأار المفددددددرك ل وتروددددددب ظاددددددر مصدددددد لس 

ت نالددددقي أحدددداس م دددن ل نتمددددار نالا دددا نالمناقرددددة مددد  قتددددن الاددددالإن   Internet Addictionاتوترودددب
(  كما أ  ندقة ال اقدة مد  الماتمدك ندى أكإدر طاقداال 2010نالماتمن  ف  نقا الماا  )م مأ النوبى ت 

لمدددة هتالياهاددددا الماتمدددك هعرادددًا لللدددتوك ال ياهيدددة نلفاددد راباال النف ددددية نلوثدددار الناجمدددة عددد  العو 
 ( 2007المالتلفة ال ياسية نا قتصاد ة نالإقافية   ) بررا مسماعنن ت

(أ  الردال    دو  مدأمنًا عندأما    (Kchakraborty, Basu, Vijaya& Kumar ,2010نيدرا كدن مد       
قدب و يتأأ هتاانن اوور ة نالمناسدااال نالم د نلياال نالأراسدة ت أن عندأما  رد وا المقدربن  مد  قلدااه ال

ال ويدن أمددار اتوتروددبت نأحدداس مدد  الصددعت عليدده هقلندن نقددب متابعددة اتوتروددب أن ه أيددأ نقددب م ددأدت 
مك ظاور أعراض او  اهية ت نيصن معاا لمرللدة هدري الواجاداال ناوعمدا  المامدةت نهفلدنن ال دأيا 

 مك اآل ري  على اتوتروب هأً  م  مواجاتام نجاًا لوجه 

نددر مدد  الأراسدداال بعددق الأراسدداال ا  مدمددا  اتوتروددب أدا هاعلددام نكددقلف فقددأ أظاددرال وتددااج الوإ
ملددددى فقددددأا  عفقدددداال اجتماعيددددة جونريددددة أن منددددأار فددددرص التربيددددة نه  ددددن  الواددددك الددددوظيف  ب ددددتت 
ا ورتا  بهت فيما يلاأ بعلام ملى الودقي ن دأاأ أفدراد اوسدرة أن ال تندت أن أي  دال  ف در ت فداء 

كيددة لرددا ةت هننمددا يلادأ بعلددام ملددى اسددتالأار ال اسددوي  أن الاواهددي القمقدأار التددورك نالتعلددق الرددأيأ با
    (Bread. & Wolf, 2001كأسددلوي للاددرني مدد  المردد فال نهالايددا سددوء المدد اا الددقي  عاويدده الرددال   

  ) 

(  أ          ,Young, 1996) Griffth, 2002نعلدى حدعنأ ف در فقدأ أظادرال وتدااج العأيدأم  الأراسداال  
ا جتماعيددة نمادداراال التواحددن عنددأ بعددق المددرانقن   اعلاددم ين دد تو  هددأريايا الددى  اددعي المادداراال

عدددالم ا وترودددب ا فتراادددى الدددقا  ع دددى لادددم الفرحدددة باهالددداذ اسدددماء ن الصدددياال  ياليدددة ت نياعلادددم 
ينفصلو  م  عالمام الم اط ل ت اعتقادنم الدى عدالم  صدنعو  كدن ابعدادة هدأن  هدأ ن ان ه دلط مد  

أاأ ت فاما لماارهام نرةااهام  نأ نرا فوإنرا ما   تت لام المراكن الا أ ة مإن الصا  ري  ني و  م
 نا ر المفاحدددن ت نا ر الربادددة ناآل ر العلدددلية نال دددمنة ناترنددداق الدددقا يددد دا الدددى ادددعي المناعدددة ت

      (Dong,  Jenn , Andrew   & Huang, 2010)نسوء التتق ة نجفاف العننن   

( قداموا فنادا هتقدأ م 1998) Kraut et alراسداال ال وليدة التدى قدار هادا كدرنال نف درن  نفدى  ملدأا  الأ
كمتنددوهر لعدددأد مددد  اوسدددر التدددى هدددم ا تيارندددا نهعلدديمام علدددى اسدددتالأار اتوترودددب ت نجدددأنا أوددده بعدددأ مدددأة 
هرانلب ما هن  عار ملى عامن  ارها ب  يادة استالأار اتوتروب باوالفداض التواحدن اوسدرا ناوالفداض 
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م الأاارة ا جتماعية دا ن اوسرة  نعدفنة علدى ذلدف قدأ عدا ن نعداوى المرداركن  فدى ندقة الأراسدة لا
 ( 2007  ) فى  بررا اسماعنن ت م  الولأة النف ية نا كتئاي نالم اوأة ا جتماعية

 ,Whang G., Lee, S & Chang, L, 2003:  Lawrence )ة   دددددددددددندقا نقدأ هنندب العأيدأ مد   الأراسداال النف ن

Peng, Jin-cheng& Jin Jing, 2009    اكإدر ا فدراد هعرادا لال در ا حدابة بمدرض ادمدا  ا وترودب ت ( أ  
ندددم ا فدددراد الدددقي   عددداوو  مددد  الع لدددة ا جتماعيدددة ت نالفردددن فدددى اقامدددة عفقددداال او ددداوية طتي يدددة مدددك 

   الافو  م  ا    وووا عرادة ا  ري  نالقي   عاوو  م  مالانف إلاملة انقلة الترار القاال ت نالقي
لفستا اء ان ال الرية م  قتدن ا  دري  ت ند  ء ندم اكإدر الندا  هعرادا لفحدابة هادقا المدرض  لندا 
 قدأر العدالم ا لوترنودى لاددم مادا  ناسدعا لتفريدد  مالدانفام نقلقادم ناقامدة عفقدداال إلاملدة مدك ا  ددري  

الاأيدأ المدفذ اآلمد  لادم مد   ردووة نق دوة عدالم هاللق لام ووعا م  ا لفدة الم يفدة فيصداس ندقا العدالم 
 . ال قيقة  ملى أ  يت و  عالمام نقا الى كاهو  ياأد لياهام ا جتماعية نالرالصية بالال ر

التد  ن  نفى هنئتنا العربية   احة ولمدس أ   اآلثدار ال دلتية تدمدا  اتوترودب هفدوق اآلثدار ات ااهيدة 
ا عدد  المتعددة نالا ددا عدد  عدالم ف ددر   ددين فيدده الفددرد ب ريددة   دو  مدمددا  اتوتروددب فناددا بتددرض الا د

أكتدددرت بعندددأًا عددد  القددديم نا عتاددداراال التددد  هرسدددماا لددده قندددود  ماتمعددده  نمددد  الم تمدددن أ    دددو  ذلدددف 
ملدددديعة للوقددددب نأداة لفقددددأا  العفقدددداال ا جتماعيددددةت ن نمددددا  الصدددد ة العامددددة نالعمددددنت نالتاللدددد  عدددد  

 الم ئولياال نمت لااال ال ياة  

واقدددك ا وددده لي دددب المرددد لة ندددى اسدددتالأار اتوترودددب نلوددد  فدددى كدددم مددد  الوقدددب  قلددديه الفدددرد أمدددار نال
اتوتروب؟ نما مأا هعلق الرال  باتوتروب؟ ننن نحن ملى لأ عأر ا ستتناء عنده أن مدماوده نهدري 
إلنرة م  اوور ة نا ستتناء عناا؟  نما هأثنر ذلدف علدى   الصديه اتو دا   نسدلوكه نحد ته العامدة 

 ت 

ن ذا استعرانا اوسااي التى هأفك بم تالأر  ا وتروب الى الوقوأ فى هراث  ا دما  على ا وتروب 
سناأ بعلا مناا يتمإن فى  عأر القأرة على التعامن مك اللتوك ال ياهية النومية ت عأر القأرة على 

قأرة على اقامة مواجاة المر فال  تعأر القأرة على  تن نقب الفراغ هاوا اال متنوعة تعأر ال
(  ت الرعور بالالواء النف ى   (Griffth, 2002عفقاال اجتماعية جنأة ب تت الالان ان ا و واء)    

نالولأة تالارني م  الواقك بلري م  الاليا  فى عفقاال هفتقأ فناا ال ميمية مك ا  ر  تهانت 
(   تالمعاواة 2009هركاال ت فاطمةمواجاة ا  ر نجاا لوجه سواء كا  ا  ر اوسرة أن الماتمك ) 

م  بعق ا ا راباال النف ية المتمإلة ف  ا كتئاي ت القلق ت اا راباال النور ت الرناي ا جتماع  
ت نإلنرنا م  ا ا راباال نا مراض النف ية نا فتقاد الى ال ت نالا ا عنه م   ف  ا وتروب ن 
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  (   2003حال ة سنا  ت  النف ى  ) الرعور با إلتراي 

لتواحن نى  ا أكإر المواقك مستالأامًا على ا وترونب أ   نهوحلب العأيأ م  الأراساال
راء أواا "هلف المواقك الت  هم   النا  م  مو 2012نساوج  ن نوون ت  نيعرفاا نووم  ا جتماعى 

ماتمعاال على اتوتروبت نالتراري ف  م توياال  احة هام سواء كاوب نقة الم توياال متالة 
ال ف  اتوتروب أن مقتصرة على أعلاء ف  منإلماال معننة )كالرركاالت الاامعاالت نالماتمعا للاميك

 المانية    الخ(ت نيم   أ    و  نقا الماتمك ف  نقة الرا ة نو عاارة ع  أحأقاء ف  ال ياة
امتأال حأاقتام ملى اتوتروبت أن معارف م  اتوتروبت أن نالأ أن أكإر م  الماموعاال الت  

الخ(ت ي ف  ا نتماماال )المأرسيةت الاوا اال  اونأافت الما ت اوعراقت أن الفئة العمرية  هترار 
(Trepte& Reinecke, 2012. : Won, Kim, Sang, &WonLee, 2010).   

 اعن  ال يادة فى مقأار الوقب القا  قليه الفرد أمار الومتنوهر  أ  2010نيرا فاأ  ال نتوسى ت
 أقن فى أور ة مامة ا را مإن الوجااال المأرسية   فاتفراك فى مستالأارالمرانقن   قلو  نقب 

يم   اتوتروب  م   أ  ي دا ملى وتااج سلتية ت مإن اعي اوداء الأراس  نالع لة ا جتماعية ت ن 
ا  ا   عرقن ه قنق المرانق لمت لااال النمو ا جتماع  نالنف    نعلى نقا الن و  فقأ أحاس ادم

ياة ال ال  لت ايأ القلق نا نتمار نالا وث نالمناقرة    ن احة مذا هعلق اومر بمااراا وتروب م ف
 ماايةوالتى  ات أ    ت تاا الرااي فى المرللة الاام ية لنا  هت ام  المرللة الاام ية مك مرللة 
ت هت للرجة ف  لياة ال الت هت م با وتقا  م  مرللة المرانقة ملى مرللة الرااي ت فا  مرللة 
ا ا مواالقأرة على ا عتماد على النفس  نه من الم  نلية ناهالاذ القراراال نمواجاة الت أيأاال   كم
 أماوى) مرللة اكت اي المعلوماال نالمااراال اوساسية  المماأة للم تقتن المان  نالنااح ف  ال ياة 

 (  2015الرنرانا  

ت  ه اعأة على التوافق مك اللتوك الت  فمعرفة ال الت الاامع  لاعق المااراال ال ياهية ال
يواجااا    مإن ارنرة أساسية ف  لياة ال الت الاامع   لما لتأثنر مااراال ال ياة ا ااهيا على 
هوافق ح ته النف ية نا لا النمو الرالص  نا جتماع  ن النااح اوكاد م  له ت نالنااح ف  ال ياة 

( (Bostani, Nadr & Nasab, 2014; Fallachai, 2012; Savoji & Ganji, 2013نهمن  ووعية لياهه بصفة عامة  
طالت جامع  اوثر ات ااه  الأا  لمااراال ال ياة على  40فقأ هننب دراسة هاريتية طاقب على 

(  نقأ Gharamaleki & Rajabi, 2010الص ة النف ية لل الت الاامع  ت نارهفاأ هقأير القاال لأ ه )
طالت  60( طاقب على عننة  م   Savoji & Ganji,2013دراسة أ را  )  هوافقب نقة النتياة مك

نطالاة  نهوحلب ملى أ  مااراال ال ياة ) الوع  بالقاالت اهالاذ القرار ت لن المر فالت التفونر 
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ا هأاع ت التفونر النقأيت العفقاال الرالصيةت ااط المراعرتالتعاطيت ادارة اللتوكت ادارة 
ف  ارهفاأ  عور ال الت بم توا جنأ م  الص ة النف ية   نارهفاأ التويا  الالفف( ه ثر ا ااهيا

ا جتماع  لأ ه هاعا لم توا ملمامه نه تيقه لمااراال ال ياة  كما هوحلب الأراسة ملى نجود فرنقًا 
 ذاال د لة الصااية  ف  مااراال ال ياة لصالس ا وداث 

ب نمايترهددت علناددا مدد  أثددار سددلتية علدد  النمددو نهفتددرض الاالإددة أ  ظددانرة مدمددا  الرددااي لفوتروندد
ا وفعالى ناتجتماعى هن نعل  مامن سماال الرالصدية ت  م د  أ  هلقدى بإلفلادا علدى مكت داي الفدرد 
لمادداراال ال يدداة لنددا يتفددق نددقا ا فتددراض مددك وتددااج العأيددأ مدد  الأراسدداال التددى هنانلددب عفقددة مدمددا  

ا  ة باواوددت  النمددو  ا وفعددالى ن ا جتمدداع   ) عصددار  يددأا وترونددب  باتادد راباال النف ددية  المتعلقدد
   ,  (Lawrence, Peng,  Jin-cheng&  Jin Jing, ,2009   :     Whang, Lee   &    Chang , 2003ت   2008ت

 دتوا ماداراال ال يداة هدن  كدن مد  مدأمنى م فد  الفدرنق ع  ننو مادفك بالاالإة لم انلة الوري 
امًا  تنالوردي عد  أكإدر اودواأ مواقدك  ا وتروندب مسدتالأ طلادة المرللدة الاام يدة ا وترونب نالعادين  م 

مدد   لددأا أفددراد العننددة نأ نددرًا الورددي عدد   مددأا ا ددتفف م ددتوا مادداراال ال يدداة بددا تفف الاددنس 
  ف  اتجابة ع  اوسئلة التالية 

 عينة ؟من أفراد ال هل يختلف مستوى مهارات الحياه لدى مدمنى االنترنيت وأقرانهم العاديين .1
 ؟  إستخدامًا  لدى أفراد العينةماأكثر مواقع  االنترنيت   .2

 لدى  أفراد العينة ؟ باختالف النوع ) ذكر/ أنثى ( هل يختلف مستوى مهارات الحياه  .3

 مصطلحات الدراسة 

ا ة ت نمعنانا  International Networkن  ا تصار للولمة اتوالن ية  Internetكلمة موتروب      
 المعلوماال العالميةت 

    Internet addictionإدمان اإلنترنت
 وبت م بأوه مأا استتراق م تالأر اتوتروب نهعلقه الأافع  برا ة اتوتر ُ عرف مدما  اتوتروب     

 ساعة 38لنا ا هااناال و و ا ستالأارت نه من المترهااال  نالقي  م   ه أيأة كمًا بأكإر م  
  (  Young,1998أستوعيًات ) 

نيعرف الرال  المأم  ل وتروب بأوه الرال  القي     ت يك مقانمة رإلتته ف  ا هصا       
 وب  )برا ة اتوتروبت نهإلار عليه أعراض اا راهية ف  لالة التوقي أن التقلنن م  استالأار اتوتر 

 (2003هاة  ربيك ت 

ا  لون أن معإلم نقته ف  التعامن مك لقا  م   هعريا مدما  اتوتروب بأوه: استتراق اتو      
اتوتروبت ب نا ين ى القيار هواجااهه نأمور لياهه العاد ة نيصاس ناج ا له أينما كا ت     ت يك 
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ساعة  38ا ستتناء عنه   نهصن ساعاال استالأامه لفوترونب دن  ارنرة أن نظيفة لقلف أكإر م  
 أستوعيًا   

  Life Skillsمهارات الحياة 

ال مااراالا ا ال الىى هعريا فداة الا ا  لمااراال ال ياة نالت  هعرف على  أواا : ماموعة ال يتتن 
فه أنأا الت  هع س ام اوية نفاعلية الفرد للتويا نالنمو نالتعا ن ف  ال ياة ت نكفاءهاا  ف  ه قنق

  (Neill, Marsh, & Richards2003)نطمولاهه   

ة اة فيرنر ملى ماموأ الأرجاال الت    صن علناا أفراد عننأما التعريا اتجراا  لمااراال ال ي
  الا ا ف  م  راال مااراال ال ياة الم أدة بالمقيا  الم تالأر ف  الأراسة

  نالم تالأمة ف  نقا الا ا أ  أبعاد مااراال ال ياة Neill, Marsh, & Richards)  2003,نيري كن م  )
قة لماادأة ت الإاالوفاءة ا جتماعيةت القيادةت مدارة المراعرت )مدارة الوقبت  ن  ثماوية مااراال  كالتالى:

 بالنفست المرنوة العقليةت داف ية ا واا ( 
  مدارة الوقبTime Management (TM) إن :الأرجة الت  يتم   فناا الفرد م  ا ستالأار اوم

 للوقب 
 الوفاءة ا جتماعية Social Competence (SO) الفرد هنف ه نبقأراهه :الأرجة الت  يإق فناا

 عنأ هفاعله مك اآل ري  نيتواحن بفاعلىة  معام 

  القيادة Task Leadership (TL)   الأرجة الت  يأري فناا الفرد قأرهه على بيادة او ري
 بفاعلىة عنأما يت لت الواك اواا  المامة ان وتاا 

 ااط المراعر Emotional Control (EC) الفرد على الم افإلة : الأرجة الت    ت يك فناا
 عنأ مواجاته لمواقي ااإل ة على ثااال مراعرة  نالت  م فناا 

 الماادأة الفعالة : Active Initiative (AI) الأرجة الت  يااديء فناا الفرد بالتصرف ف  المواقي
 الاأيأة

  الإقة بالنفس (SC) Self Confidenceالأرجة الت  يرا فناا الفرد قأرهه على ه قنق النااح 
 ف  اونأاف الت    عى ملىاا ن مم اونته ف  التويا مك الإلرنف المتتنرة  

 المرنوة العقلية Intellectual Flexibility (IF)  الأرجة الت   يرا الفرد فناا وف ه القأرة على :
 ااافة هفونرة نهونيا معلوماال جأيأة ب رق مالتلفة نبرؤا مالتلفة 

  ف ية ا واا Achievement Motivation (AM)  د : الأرجة الت    و  فناا الفرد مأفوعا لت قنق
) أماوى الرنراني  Neill, Marsh, & Richards)  2003,) التمن  نيلك الااأ الم لوي لت قيقه 
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 (2015ت

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة 

 عأيأ م ا  ظاور  ا ة اتوتروب كوسنلة اهصا  لأيإة ناوترارنا الواسك نال ريك وتج عنه ال 
ة مااراال هنمي اآلثار ات ااهية نال لتيةت فم  اآلثار ات ااهية تدما  اتوتروب  أ  اتوتروب ي دي ملى

ية ى هنمالتفونر نالتعلم القاه  لأا ال لاةت ووه يراعى الفرنق الفرد ة هننام  ني دا اتوتروب مل
 رة على التال يطت نلن المر فالتالقأراال نالمنو  نا هااناال لأا ال لاة مما  اعلام أكإر قأ

 حن مكنه من م ئولية أوف ام  ني ثر اتوتروب بر ن م ااه  على هعليم ال لاة م   ف   يادة التوا
 دي يالمعلمن  نال مفءت نكقلف مهالة الفرحة للوحو  ال ريك ملى الا وث نالمواد الم تتيةت كما 

ياال سة كما أ  استالأار اتوتروب ي دي ملى م تو استالأار اتوتروب ملى ه  ن  ساعاال نعاداال الأرا
ولأة مرهفعة م  الرفاهية النف ية )جودة ال ياة(  نالمراركة ف  إلرف الأرد ة  قلن م  الرعور بال

 (        2010لعصيم  ت  سل ا  اني يأ م  الم اوأة ا جتماعية   )

ه انفهي  للاوء مليهت ناستالأار ه نكما أ  ل وتروب ماموعة م  ات ااهياال الت  ه مس الوإنر      
ر وفواانه تيقاهه ن أماهه المتنوعةت فإوه على الااوت اآل ر فإ  مدما  اتوتروب ُ وو  العأيأ م  

ماد    ن ي دي مدما  اتوتروب ملى اعت(    (Griffth, 2002الفعقفوية الت  هت لت العفا النف   
فقأة ر م  قتن اوفراد المتصلن  برا ة اتوتروبت مما  الرال  المأم  على الأعم ا جتماع  المقأ

 ب ملىه صنن الأعم الف ر م  قتن اوفراد الم ي ن  به ف  التنئة الواق ية  ني دي مدما  اتوترو
( 2015مل ا  الفرد بالع لة ت ناعي التواحن ا جتماع ت ) مرفب ع مى تن أسماء فت ى ت

وت م لوبة منه  كما ي دي مدما  اتوتروب ملى الرعور بالقناعي القأرة على القيار باودنار ال
العالم    ملىنالتقصنر ف  أداء الفرد لواجااههت ن عورة باتلااك عنأ ا وتقا  م  عالم اتوتروب الاليال

لفة  ال قيق ت مما ي ثر ف  مامله على اوالفاض اوداء العار للرال  المأم  ف  ووال  ال ياة المالت
 دي ة  نيوتروب ملى اكت اي الفرد لإقافاال متايرة لإقافته نبيمه نمعاينرة ا جتماعيني دي مدما  ات

ق ية الوا مدما  اتوتروب ملى هأنور الفرد على الم توي الرالص  نالمان   قأ  فقأة ودنارة ف  ال ياة
Trepte, & Reinecke, 2012)   )       

ن  عالمة النفس اومري ية  Internet Addictionأ  أن  م  استالأر مص لس مدما  اتوتروب  
نالت  هعأ أنل  اوطااء النف نن  القي  ع فوا على دراسة الإلانرة ف   Kimberly Youngكمترل  يووج

هتأسيس ن دارة " مرك  اتدما  على  1999نقأ قامب  عار  1994الو  اال المت أة اومري ية منق عار 
لا ا نعفا نقة الإلانرةت كما أحأرال كتاهن  لو  نقة  Center for Online Addictionاتوتروب" 
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 Tangled in theت ن" التورك ف  الرا ة " Caught in the Netالإلانرة نما " الوقوأ ف  بالة اتوتروب" 

Web (  2010) م مأ النوبى ت 

بددأن  دراسددة عدد  مدمددا  اتوتروددبت نذلددف مدد   ددف    1994نكاوددب التأا ددة لننمددا  قامددب يددووج 
م ددتالأر ل وتروددبت لنددا همددب مقاروددة سددلوكياال مدد   لددعوا لاددقة الأراسددة  500اسددة  ددملب لددوال  در 

بالمعاينر اتكلنني ية الت  ه تالأر ف  هصنيا اتحدابة بالمقدامرة المرادية نذلدف كمدا هدم هعريفادا علدى 
 Diagnostic andالرابدددك  –ل دددت مدددا نرد فددد  الدددألنن التراليصددد  اتلصددداا  لل اددد راباال  العقليدددة 

Statistical Manual of Mental Disorders-IV    نالمنردور مد  قتدن راب دة او صداانن  النف دنن  اومري يدة
% ممدد   لددعوا لاددقة الأراسددة هددم 80باسددتالأار نددقة المعدداينرت فقددأ هددم الت قددق مدد  أ  ثمدداون  بالمااددة 

ومدوذا سدلوك  مدمداو   هصنيفام على اوام مرها ن  أن معتمأي  على استالأار اتوتروب  ن وادم يتدأن  
اسددتنتاتا يددووج أ   اسددتالأار  ددأماال اتوتروددبت  م دد  بمددا   يددأأ مادداً  للرددفت أ  يدد دي ملددى هع نددن 
ال يدداة العلميددة ن ا جتماعيددة نالوظيايددة نا قتصدداد ة للفددرد هددنفس النتياددة التدد  هدد دي ملناددا أوددواأ أ ددرا 

 ,Fenichel, 2004, Young)ن هعاط  الو ولياال م  اتدما  مإن المقامرة المراية ن اا راباال التتق ة 

)1996   

لنددا أجدداي المردداركو  فدد  الأراسددة هددنعم علددى ال دد ا  الددقي نجدده لاددم ننددو: عنددأما هتوقددي عدد  
اج استالأار اتوتروبت نن هعاو  م  أعراض ا وق اأ كا كتئاي نالقلق نسوء الم اا؟ نقدأ جداء فد  وتدا

سددداعة أسدددتوعيا علدددى اتوترودددبت مقارودددة ب دددوال   38اوقدددن ندددقة الأراسدددة أ  المف وحدددن   قلدددوا علدددى 
 مدددس سددداعاال فقدددط أسدددتوعيًا لتندددر المدددأمنن   كمدددا أ دددارال الأراسدددة أ  مددد   م ددد  نحدددفام بمدددأمن  
 تاتوتروبت لم يتصف وا اتوتروب م  أجن ال صو  على معلوماال مفنأة لام ف  أعمدالام أن دراسداهام 

 أرد ة معام عتر اتوتروب  ننبناء علدى ماسدتق فقدأ عرفدب   "ن وما م  أجن ا هصا  مك اآل ري  نال
 ساعة أستوعيًا      38يووج " مدما  اتوتروب" بأوه استالأار اتوتروب أكإر م  

(مدك يدووج  أ  أفلدن طريقدة مكلنني يدة  ستورداف   ,Fenichel  2004  نيتفدق  ميالااندن فننالدن  )  
عاينر اووواأ او را ل دما   نم  هدن  التراليصداال الدواردة ا ستالأار القاري ل وتروب نو مقاروته بم

فدددإ  القمددار المرادددى نددو أقدددري ظدددانرة تدمددا  اتوترودددب   لنددا يتفدددق كددف الندددوعن  فدددى  DSM-4فددى 
ا دما  كوواما اا راي فى ااط الدأافك  نمد   دف  اسدتالأار القمدار المرادى كنمدوذا ت هدم نادك 

لودى ه دتالأر كدأداة فدر  لتمنند   DSM-4المعداينر التراليصدية فدى  عاداراال هدم فنادا هعدأين 8استتيا  ذن 
الم ددتالأمن  المعتمدددأي  نإلنددر المعتمدددأي  علددى اتوترودددب ننددى  ندددن هرددعر با وردددتا  باتوتروددب كدددأ  
هفوددر فيمددا قمددب بعملدده مدد  قتددن نالرددرنأ فددى هددأء جل ددة جأيددأة علددى اتوتروددب؟ ن نددن لانلددب مددرارًا 
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ن التوقدددي عددد  اسدددتالأار اتوترودددب؟  نندددن هردددعر أودددف ه تددداا ملدددى نهودددرارًا برددد ن إلندددر وددداجس اددداط أ
استالأار اتوترودب لمدأة أطدو  كدى ه قدق الرادا نات دااأ؟ نندن هردعر بعدأر الرالدة نا اد راي نلدأة 
المدد اا عنددأما ه ددان  التوقددي عدد  اتوتروددب؟ ن نددن هالددس علددى اتوتروددب مددأة أطددو  مدد  التددى كنددب 

أا  عفقاهدف الاامدة أن عملدف أن مأرسدتف ب دتت اتوترودب؟ ن ه أدنا؟ ننن أوب فقدأال أن معدرض لفقد
نن هوقي على أفراد اوسرة نالمعالان  نهالفى مأا جلوسدف نهورطدف علدى اتوترودب؟  ن ندن ه دتالأر 
اتوتروددددب ك ريقددددة للاددددرني مدددد  المردددد فال أن هالايددددا لددددأة المدددد اا مإددددن اتل ددددا  بددددالقلق نالددددقوت 

 نا كتئاي؟

عندأما  اندت ب لمدة وعدم علدى  مدس أن أكإدر مد  هلدف اوسدئلة  نقدأ  نيعأ الرال  مدأم  ل وترودب
% مدد  عننددة الأراسددة     ددت يعو  ال ددين هددأن  النددب ت نأ  45أنادد ب وتددااج ملددأا الأراسدداال أ  

% أجداهوا بدأوام  قلدو  علدى 35% أجاهوا بأ  أحأقاا  على النب أكإر م  أحأقاا  فى الواقدكت ن25
ترودب النور  نعليه فإ  نقا  رنر ملى أ  ثلدا أفدراد العنندة مدأمنن  ل وساعاال فى  5اتوتروب أكإر م  

 فى الوقب ال اار  

ملدددى أ  أا سدددلوي يتمنددد  بالم  ددداال ال دددتة التاليدددة   م ددد     2010كمدددا أ دددار   فادددأ ال نتوسدددى ت
 Salienceهعريفدددده مجراايددددًا باتدمددددا  ت ن نددددقة الم  دددداال نددددى  اون   أ    ددددو  ا ل ددددلوي سددددمة بددددار ة 

ترن ( ننقا   أث عنأما  صاس نقا ال لوي أنم اوور ة نأكإرنا بيمة فى لياة الفدرد ني دي ر علدى )ال
هفوندددرة نمرددداعرة لندددا ا وردددتا  الادددار  نال اادددأ نالتردددوناال المعرفيدددة نااددد راي ال دددلوي ا جتمددداع  

 Moodنندر المد اا:   نالإداوى  هتFenichel, 2004, Young, 1996) نالرعور باللافة على القيار هاقا النراك 

Modification  نيردددنر ملدددى الالتدددرة القاهيدددة التدددى  ردددعر هادددا كنتيادددة للقيدددار هادددقا ال دددلوي نيم ددد  رؤيتادددا
)   كإستراهياية للمواجاة لوى يت ا ى اآلثار المترهاة على افتقادنا نقأ  صالتاا ه مدن أن    صدالتاا 

مإن كن أسالنت اتدمدا   فدإ  مدمدا   eranceTolالت من   ( نالم ف الإالا       2010فاأ ال نتوسى ت
نندد  أ  ثتددوال  Tolerance اتوتروددب  عتتددر مددرض وف دد  في ددنولوج  يتلددم  نجددود كددن مدد  المماوعددة

الوميداال الم دتالأمة مد  العقددار هد دي ملدى اسدتاابة اقددن لتدأثنرةت نعليده فدإ  ال يددادة فد  مقدأار التعدداط  
كمددا اودده نددو العمليددة التددى يدد داد هاددا كميددة أن  لمرجددوة عددأ اددرنرة لتميددة لت قنددق وفددس مقددأار النرددوة ا

مقددأار النردداك أن ال ددلوي الم لددوي مواددا ة لل صددو  علددى وفددس اوثددر الددقا أم دد  ه صددنله مدد  قتددن 
بمقأار أن كمية أقن فالمقامر قأ  ل ر هدأريايًا ل يدادة لادم أن مقدأار المقدامرة لتدى  ردعر با وتعدا  

(نالرابددك   (Fenichel, 2004, Young, 1996 يددة حددتنرة مدد  القمددار الدقا كددا    صددن عليدده أساسددًا مدد  كم
ندددى مرددداعر عدددأر الرالدددة أن ال دددعادة ن   أن اآلثدددار   Withdrawal Symptomsاوعدددراض ا و ددد اهية 

نعلددددى الالصددددوص الف ددددنولوجية التددددى  م دددد  أ  ه ددددأث عدددد  ا وق دددداأ عدددد  النردددداك أن هقلنلدددده فاددددأة )
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نأ لددا ا ادد راباال مإددن سددرعة التلددت نا كتئدداي نأ نددرا الاللددن  ا رهادداف ن القلددق ن المدد اا ال ددن  
  ف  ال ياة ا جتماعية نذلف مما  ف  التقلنن ف  العفقاال ا جتماعية أن لتى فقأنا نذلف كمدا نكيفداً 

Dong,  Jenn , Andrew   & Huang, 2010)   ) الصدراأ  نالم دف الالدامسConflict  ن  ردنر ملدى الصدراعاال
نالصددددراعاال  Interpersonal conflict  المددددأم  نالم ي ددددن  بدددده كالصددددراأ التننرالصددددى التددددى هددددأنر هددددن

نالتلددداري هدددن  ندددقا النرددداك نإلندددرة مددد  اوورددد ة او دددرا )العمدددن ت ال يددداة ا جتماعيدددة ت اومنيددداال ت 
 Intrapsychicنا نتمامداالت نالأراسددة( أن الصددراأ الددقا يدأنر دا ددن الفددرد ذاهدده نندو الصددراأ التننف ددى  

nflictCo   نالم دف ال داد  ناو ندر ندو  ا وتودا :   المتعلدق هادقا النرداكRelapse  نندو المندن للعدودة
 تستالأار ا وترونب بر ن مراى بعأ فترة م  الت      

اتاد راباال نالمرد فال المصدالاة تدمدا  اتوترودب نقأ هوحلب العأيأ م  الأراساال مل  هعأد 
لتأويددة المعتألددة مإددن ف ر الإلاددر ن جادداد العددن  ناادد راي الوقددب مإددن اادد راي النددور ت نالمردد فال ا

الاددددو  ت القلددددق ا جتمدددداع  ت الرددددرة المراددددى ناادددد راباال اوكددددن ت هعدددداط   –ناادددد راي اكتئدددداي 
الو وليددداال ت نااددد راي المددد اا ت نعدددأر الرادددا عددد  ال يددداة ال نجيدددة نا لتدددراق المانددد  ت نالتعدددرض 

ئددداي العدددار ت نااددد راي قصدددور ا وتاددداة ت الوسدددوا  القادددري ت لفإلتصددداي فدددى مرللدددة ال فولدددة ت ا كت
 (Fenichel, 2004, Young, 1996 القمار المراى ت اتدما  الان   )

أ مد  كقلف فإدما  اتوتروب له العأيأ م  اوثار  النف ية ناتجتماعية نالا أ ةت نقأ أظادرال العأيد
  اتوتروددددب هرددددمن الولددددأةت ناتلاددددداكت الأراسدددداال أ  هلددددف اوعددددراض النف ددددية نا جتماعيددددة تدمددددا

ت ( ت نالتدأ ر عد  العمدن2008( ت نالقلق نالتوهر ) وا ا فار  ت  2008نا كتئاي ) عصار  يأا  ت 
نلأنث مر فال  ناجيدة نفقدأا  للعفقداال اوسدرية ا جتماعيدةت مإدن قلداء نقدب كداف مدك اوسدرة 

ة هردددددمن التعدددددت نالالمدددددو  ناورقت (   ناوعدددددراض الا دددددأ  2009ناوحدددددأقاء ) فاطمدددددة هركددددداال ت 
نال رمددا  مدد  النددورت نف ر الإلادددر نت نالتادداي العننددن   نعلددى نجددده الالصددوص فددإ   يددارة المواقدددك 
  اتباليدة يدد دي ل ثددارة الان ددية نالوتدب الان دد  نظاددور العأيددأ مد  المردداكن ا جتماعيددة ناوسددرية

ا هصددا  ال أيإددةت نأ لددًا هددأثنر نددقا باتاددافة لمالدداطر ات ددعاعاال الصددادرة عدد   ا دداال أجادد ة 
الماددددددا ال المتناطي ددددددية الصددددددادرة عدددددد  الددددددأناار ا لوترنويددددددة نالواربيددددددة  نمردددددد فال ف ددددددنولوجية 

الدقا  مإن الصأاأ ت نا ر المفاحن ت نا ر الرباة ناآل ر العلدلية نال دمنة ناترنداقنسي وسوماهية 
 (Dong,  Jenn , Andrew   & Huang, 2010ي دا الى اعي المناعة ت نسوء التتق ة نجفاف العنندن   )

 (   2007عمر ال ااجى ت  ت  

نقأ ظارال العأيأ م  النإلرياال المف رة  ا راباال مدما  اتوتروب هنانلب كن مناا اهاانا 
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فمناا ما انتم هتف نر مدما  اتوتروب م  النالية ال لوكية نمناا م  منتم مالتلفا ف  التف نر  
ى ت ننناي فريق ثالا قار بالتف نر على أسا  اجتماع  ثقاف ت نثمة فريق بالااوت ال ي ودينام

 رابك انتم بالتف نر ال ت  تدما  اتوتروبت 

فنددرا أ  الوظددااي نال ددلوكياال الفرد ددة هاللددك لف ددتراك اتجراادد  فايمددا يتعلددق بددالمنإلور ال ددلوكى 
اء ت  لفرد بالالان عنأ مقاهلدة التربدالقا قأمه "س نر" فعلى ستنن المإا  ففى الوقب القا  رعر فيه ا

لوجده  فإوه  اأ اتوتروب  مإن له  ترة ال رنر نالراا نا رهياح دن  ال اجدة للتفاعدن الماا در نجاداً 
ة ت نم  ثم فا   ترة مع  ة فى لأ ذاهاا  فالنموذا ال لوك  يرا أ  أسااي ال لوي هوم  فدى التنئد

ال  ادا التددأعيم نالعقداي  سددتااباال م دأدة لاددقة المإنددراال اليدة التددى ه دأث فناددا المإندراال ني ددأث فن
(Feniche , 2004) 

أمددددا المنإلددددور  ال ددددي ودينامى فنركدددد  علددددى  تددددراال الرددددال  المااددددية نال ااددددرة  ت نهعتمددددأ هلددددف 
الالتراال على اولأاث التى مدر هادا ال فدن فدى مرللدة ال فولدة نأثدرال عليده نعلدى سدماهه الرالصدية 

اتوترودب أن وي مدمدا  ف در  نوادأ أ  ندقا التف دنر يادتم بالردال   نبالتالى  صاس عراة تدمدا 
 نبالنراك أن ال لوي القا  مارسه باتاافة ملى أسا  مدماوه  

نيرا أح اي ا هااة الإقداف  ا جتمداع  أوده أوده    م د  فادم أا ااد راي وف د  م  فدى  مطدار 
اوفددراد  نلددقلف ركدد ال هف ددنراهام علددى التندداء التنئددة الإقافيددة مذا أردوددا أ  وفاددم ال ددلوي الفسددوا لددأا 

 & Chang, , Leeاوسدرا نالتفاعدن اوسدرا نالتواحدن ناللدتوك ا جتماعيدة نال اقدة ا جتماعيدة ت )

Whang, 2003 ) 

ني لق علية النموذا التأين تدمدا  ا وترودب:  نالدقا  ف در   Groholكما أ  نناي وموذا )جرن ( 
رالددن الت ددو  ملدد  ا دمددا  هأا ددة مدد  هفاعددن الفددرد مددك ا وترونددب ملدد  مدمددا  اتوترونددب مدد   ددف  م

نيواددس ذلددف النمددوذا التددأرا المن قدد  مدد  قتددن  ددال  مددا نحددوله ملدد  ا دمددا  أن ملددى ا هدد ا   ت 
عنددأ بيامدده هنردداك  بإسددتالأار اتوتروددب  فمدد  يوحددفو  بمددأمن  اتوتروددب ياقددو  قددابعن  فدد  المرللددة 

 The Stage of Enchantment orأن مرللدددة ا سدددت واذ أن ا فتندددا  ر اونلدددى ننددد  مرللدددة ا وتادددا

Obsession  ن    دددت يعو  المدددرنر الدددى المدددرللتن  التدددالنتن    فدددى لدددن  أ  الم دددتالأر ال تيعددد  بعدددأ
 Disillusionmentأن الت درر مد  الدونم" اوتاارة هنراك معن ت يتأأ ف  الدأ و  الدى مرللدة اتجتنداي  

Stage اي بعق م   ناة اومن هناء على ما هوقك مد  ا  هقأمده لده ندقة الالأمدة مد  لنا   و  نن
مع يدداالت نلودد  بمارسددته لاددا هعددرف علددى وقدداك قصددورنا نم ددأنديتاا  ينتادد  الم دداف بالم ددتالأر 

نالتدد  عنددأنا  The Balance Stageننددى مرللددة التددوا   ال تيعدد  الددى الوحددو  الددى مرللددة ا هدد ا   
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م  نقا النراك نمدا الدقي  م د  ا   قأمده اليده فعليدا فيصدن الدى ا هد ا  فد    و  قأ لأد ماذا يريأ 
 ( 2007( ) فى بررا مسماعنن تGrohol, 2003) ا ستالأار دن  مفراك  

 .Won, Kim, RanJeong, Sang,&WonLee)نلقأ أجمعب  العأيأ م  الأراساال   

2010: Trepte, & Reinecke, 2012)     Kwon, & Wen,2010: أ  مواقك  ا اال  على
التواحن ا جتماعى نى أكإر المواقك استالأامًا لأا م تالأمى ا وترونب  لنا  هعأدال اوسااي 

الت  من ال  ا اال التواحن ا جتماع  ع  سوانات نجعلاا أكإر اجتقاًبا لاماور الم تالأمن ت نم  
  الاواهي النقالة نقة اوسااي ساولة الوحو ت  فقأ أحا ب معإلم نقة الرا اال متالة م   ف

دن  رسورت فف ه تاا ملى القلنن م  الااود للوحو  ملناا ن فورية الت أيا نالمراركة:  هاق  
 ا اال التواحن ا جتماع  الم تالأمن  على مطفأ على ه أيإاال الموقكت نبا ماا ر للفنأيو 

له م  التفاعن الماا ر نل إلة ه منن الصورة نهتلم  نقة المن ة فورية ورر ال أث نهم ن  المتابك 
معه نياأ الم تالأمو  القلا ا الت  هامام ه ب )نا تاق( مولأ يتفاعن م   فله عرراال اآل ف 
ف  الوقب ذاهه مما  اللق   ًما فوريًّا كتنًرا   ه أة ال أند الاترافيةت ن  يتعإر بالفوارق الإقافية ننقا 

فناا هويترت م الاال ه توي هااري اجتماعية ب أ ذاهه  ع   م  كو  الرا اال ا لتماعيةت بما 
مرها ة بالواقك المعاحر م  جاة نمتتلاة على لأند الم ا  نال ما  م  جاة أ را    كقلف  

الت رر م  الرقابة ن هوفنر سقي مرهفك م  ال رية نالارأة ف  التعتنر ع  الرأي: ننو م  أنم ما 
لنا واس م تالأمونا م  التعتنر ع  رؤانم  هتمتك به  ا اال التواحن ا جتماع  م  الالصاا ت

نأفوارنم نمراعرنم ب رية هامة هتاان  ال واج  الإقافية نال ياسيةت لنا أ  الم تالأمن   اأن  م  
يتفق معام ف  اوفوار نيأعم مواقفام نواأ أ  سقي ال رية الإقاف  نال ياس  نا جتماع  ف  الأن  

ن القاام دا ن نقة الرا اال لتى نحن الى درجة الفواى نعأر العربية  احة ارهفك كإنًرا ف  التفاع
 ( 2014المصأابية ف  معإلم ا ليا    )فى م ما  عتنأ هللا ت

اقترلدب العأيدأ مد  الأراسداال  طدرق عدفا ادمدا  ا وتروندب  نفى ماا  عفا مدما  ا وترونب فقأ 
  ادداد مواوددك ت ن  نددر العدداداال مدد   ددف  هتن :فعددن  الع ددسفددى حددورة ماموعددة مدد  الفنيدداال مدد  أنماددا 

ه أيدأ   مإن ربط الأ و  عل  الرا ة قتن موعأ العمن فيل ر للتوقي لل داق بموعدأ العمدن ن  ارجية
يددأ ن  -مددإفً –  لددت مدد  المددريق هقلنددن نهنإلدديم سدداعاال اسددتالأامه ب نددا مذا كددا  : نقددب ا سددتالأار

سداعة نن دقا )   20سداعة أسدتوعيًّا ثدم  30ساعة أستوعيًّا و لدت منده التقلندن ملدى  40على اتوتروب لمأة 
) Dong,  Jenn , Andrew   & Huang, 2010  . و لدت مد  المدريق أ   فودر فد   :معدادة هو يدك الوقدب  ن

معدأاد ب اقداال مد  أجدن    اوور ة الت  كا   قور هاا قتن مدماوه ل وتروب ليعرف ماذا   ر بإدماوه ن
 تددت علناددا  مً ددا مدد  أنددم المردداكن الناجمددة عدد  مسددرافه فدد  فيقور الرددال   بإعددأاد ب اقدداال  التددقكنر 
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استالأار اتوترودب كإنمالده وسدرهه نهقصدنرة فد  أداء عملده مدإًف ني تدت علنادا أ ًلدا  مً دا مد  الفواادأ 
و لدت مد  المدريق  يدادة رقعدة  :ن ا ولمار ملى ماموعداال التأيندأ .الت  ستنتج ع  مقفعه ع  مدماوه

  نأ ندرًا )Bread. & Wolf, 2001 .(   ا متنداأ التدار عد  بعدق المواقدك   ت  ن (قيقيدةلياهده ا جتماعيدة ال 
فدد  بعددق اوليددا  ه تدداا اوسددرة بأكملاددا ملددى هلقدد  عددفا أسددري ب ددتت المرددداكن : المعالاددة اوسددرية

 اوسدرية التد    ددأثاا مدمدا  اتوتروددب ب ندا   دداعأ ال تندت اوسدرة علددى اسدتعادة النقددا  نال دوار فيمددا
 ( 2009هنناا ) فاطمة هركاال ت

ك نالمتأمن  لون م  اوعراض المصدالاة  دمدا  ا وتروندب  نفنيداال العدفا  ادأ ا  ننداي ارهادا      
 هن  م توا مااراال ال ياة ننقة ا عراض نالفنياال  لنا هدرهاط اوعدراض ناوثدار الناجمدة عد  مدمدا 

ماددداراال  دددية ناتجتماعيددة للفددرد ذاال العفقدددة الوثيقددة با وترونددب  نفنيدداال العدددفا المقترلددة بال يدداة النف
نالإقدة  ال ياة نهإلار جلية فى ل   مدارة الوقب نالأاف ية لفوادا  نالوفداءة ا جتماعيدة ن دارة المرداعر

 بالنفس نإلنرنا م  مااراال ال ياة التى هع س التوافق النف   نا جتماعى للفرد  

( مااراال ال ياة بأواا ماموعة م  المااراال  WHO,1999نهعرف منإلمة الص ة العالمية )
ن ري  االرالصية نا جتماعية الت    تاجاا الرااي لو  يتعاملوا هإقة نكفاءة مك أوف ام ان مك او 

 مك الماتمك 

اال الت  ( المااراال ال ياهية بأواا  الماار 2010م تت التربية العرب  لأن  الالليج  فيعرف )أما 
فرد نالتعامن مك مقتلياال ال ياة النومية على مالتلي اوحعأة الرالصية هعنى هتناء  الصية ال

 نا جتماعية نالوظياية  على قأر مم   م  التفاعن الالفق مك ماتمعه نمر فهه هرنح ماللصة 

ال هدن  ( فقأ حنَّفب الماارااِل ال ياهية ملى مااراال التواُحدن نالعفقدا2005أما  منإلمة "ملىوو يا")
 التَّفدددانض نالدددرَّفق ماددداراال اتودددأماا اتوفعدددالىت مادددارااِل التعدددان  نعمدددن الفريدددقِ  او دددالاص ماددداراال

  ت  م نالدوعمااراال الأَّعوة لو ِت التأينأت مااراال جمك المعلوماال مااراال التَّفونر النَّاقأ ن مااراال الد
توك   بالقاالت مااراال مدارة المَراعِر مااراال مدارِة التَّعامن مك اللُّ

م  المااراال الم ت اة م  ماموعة  ( أ  مااراال ال ياة Nasiri,Asfajir& Doosti,2014يري )ن 
ااا يواج  ف  التعليم العار أن الالترة الماا رة ه تالأر لمواجاة نمعالاة المر فال نالمواوعاال الت 

 الفرد ف  لياهه النومية نالعنصر اوساس  لاقة المااراال ن  القأرة  على  لق نه قنق عأد م 
  تياراال الفعالة المت ل لة نم  ثم هنا  اوثر المرإلوي به ا 

ت مت لاددداال مااريدددة عأيدددأة  21نفدددى الوقدددب الدددقا  فرادددب القدددوا الأنليدددة ن العولمدددة فددد  القدددر  
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واجاة الت دأ اال المانيدة المتعدأدة التد  قدأ يواجاووادا لالريا  الاامعة ت كررك  أساس  لناالام ف  م
فدد  سددوق العمددن   نددقة الت ددأ اال هركدد  علدددى مت لادداال ا قتصدداد المعرفدد  ن التددأفق المعلومدداه  فددد  
العصددددر ال ددددإلى الددددقي يت لددددت مادددداراال عددددأة مناددددا: القددددأرة علددددى المناف ددددة ناتهددددأاأ ن الماددددادأة ت مدارة 

دةت الماددداراال ا جتماعيدددةت المادددارة التقنيدددةت مهقدددا  اللتدددة ا والن يدددةت المعلومددداالت الت لندددن النقدددأيت القيدددا
 (  Fong, Sidhu, & Fook, 2013داف ية اتواا   )

نالتدى ندأفب (  (Young, 1996دراسةة يةون  نم  الأراساال ال دابقة ذاال العفقدة بالا دا ال دال  
  نهوووددب العننددة مدد   م ددمااة ملددى التعددرف علددى المردد فال الناجمددة عدد  ا سددتالأار المفددرك ل وتروددب

% مد  العنندة حدنفب علدى أسدا  أوادم مد  80م  مفرط  استالأار اتوتروب  نهوحلب النتااج ملى أ  
ودب المعتمأي  على الرا ة مإلاري  سلوكياال دالة على اتدما   كما هتدن  أ  ا سدتالأار المفدرك ل وتر 

واأ د ددة نالمانيددةت مإلدده فدد  ذلددف مإددن بقيددة أودد م دد  أ  يددأمر ليدداة الفددرد اوكاد ميددة نا جتماعيددة نالما
اتدمددا  او ددرا  نمدد  وتددااج الأراسددة أ  مددأمن  اسددتالأار اتوتروددب  عدداوو  مدد  اددعي الإقددة بددالنفست 

دراسة وان   ولةى و شةان  نهفوف أناحر العفقاال ا جتماعيةت ن ساءة فام سلوي اآل ري    نكرفب 
(Whang G., Lee, S & Chang, L 2003) لترنفنن النف   لمفرط  اسدتالأار اتوترودب مد   دف  عنندة ع  ا

أوإددى( مدد   ددف  ه تنددق مقيددا  لقيددا   5710ذكددرًات ن 7878( م ددتالأمًا ل وتروددب )13588م ووددة مدد  )
 %13.5مدمددا  اتوتروددب  نقددأ هوحددلب الأراسددة ملددى وتددااج مناددا    و دداة اتدمددا  لعننددة الأراسددة هلتددب 

% مد  مجمدال  العنندة أ  لدأيام اسددتعأادًا 18.4مد  اتوداثت نحدني  %4.02% مد  الدقكورت 9.48هواقدك 
تدمدددا  اتوترودددب  كمدددا هتدددن  نجدددود عفقدددة ارهااطيدددة موجادددة هدددن  مدمدددا  اتوترودددب نااددد راي ال دددلوي 
ا جتمددداع ت لندددا هتدددن  أ  مدددأمن  اتوترودددب   دددانلو  الادددرني مددد  الواقدددك الفعلددد   ن احدددة عندددأما 

رادددو  لفكتئددداي نبالتدددال  هرهفدددك لدددأيام الرةادددة فددد  الدددأ و  علدددى يواجادددو  ادددتوك فددد  العمدددن أن يتع
ن  أ  اتوتروب أكإر م  القي  لأيام استعأادًا تدما  اتوتروب م  إلندر المدأمنن   مادافة ملدى ندقات هتد

ك مدمأمن  اتوتروب  عاوو  م  الرعور بالولأةت نالمد اا ا كتئداه ت نال  اسديةت نالالدوف مد  التفاعدن 
 اآل ري 

نالتى ندأفب ملدى ف د  العفقدة هدن  مدمدا  اتوترودب  2007راسة  بشرى اسماعيل أرنوط ، دنفى 
نأبعاد الرالصية نا ا راباال النف ية لأا المرانقن ت ننن هر ن نقة المتتنراال الإفثدة وموذًجدا سدتتيًّا 

نف دد    ف در نددقة العفقددة؟ كددقلف معرفددة مددا مذا كاوددب هتناددأ بعددق أبعدداد الرالصددية بإدمددا  اتوتروددبت
الفدددرنق هدددن  مدددأمن  اتوترودددب نمأمناهددده فددد  أبعددداد الرالصدددية نا اددد راباال النف ددديةت نكدددقلف ف ددد  
الفرنق هن  مأمن  اتوتروب نإلنر مأمنيه فد  أبعداد الرالصدية نا اد راباال النف دية  كمدا هادأف ندقة 

مملودددة الأراسددة ملددى ف ددد  الفددرنق هدددن  مددأمن  اتوترودددب فدد  جماوريددة مصدددر العربيددة نمأمنيددده فدد  ال
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 1000العربيددة ال ددعود ة فدد  أبعدداد الرالصددية نا ادد راباال النف ددية  نقددأ أجريددب الأراسددة علددى عننددة )
طالًادا مدنام إلندر مدأمنن  لده  نقامدب الاالإدة  454طالًاا مدنام مدأمنو  ل وترودبت  546طالت جامع (ت 

: مصدد فى سددويا(ت بإعدأاد مقيددا  تدمدا  اتوتروددبت نهدم ه تنددق )اسددتالاار "اي ودف" للرالصدديةت معدأاد
نمقيددا  الصدد ة النف ددية )الترددالي  ا كلني دد  الددقاه  لةعددراض المرادديةت معددأاد: ل دد  مصدد فى(  
نأظاددرال النتددااج أ  متتنددراال الأراسددة هردد ن وموذًجددا سددتتيًّا  ف ددر العفقدداال المتاادلددة فيمددا هنناددا  كمددا 

 دددية نأبعددداد الرالصدددية ن دمدددا  أ دددارال النتدددااج ملدددى نجدددود ارهاددداك دا  ملصددداايًّا هدددن  ا اددد راباال النف
اتوتروددب  كدددقلف هوحددلب النتدددااج ملدددى نجددود فدددرنق ذاال د لددة ملصدددااية هدددن  مددأمن  اتوترودددب نإلندددر 
مأمنيدده فدد  أبعدداد الرالصددية نا ادد راباال النف ددية  ننجددود فددرنق دالددة ملصدداايًّا هددن  مددأمن  اتوتروددب 

ود فددرنق هددن  مددأمن  اتوتروددب فدد  نمأمناهدده فدد  أبعدداد الرالصددية نا ادد راباال النف ددية  نكددقلف نجدد
جماوريدددة مصدددر العربيدددة نمأمنيددده فددد  المملودددة العربيدددة ال دددعود ة فددد  أبعددداد الرالصدددية نا اددد راباال 

 النف ية 

دراسة نأفب ملى التعرف على مدما  اتوتروب لأا  (2008عصام محمد زيدان )نقأ أجرا 
  اسة مالإقة بالنفست نهوووب عننة الأر طلاة الاامعة نعفقته بالقلق نا كتئاي نالولأة النف ية ن 

ة ( طالاًا هن ا32( م  ال في القكور باامعة المنصورة بمصرت نبل  عأد مأمن  اتوتروب )156)
%(  نهم معأاد مقيا  تدما  اتوتروب نه تيقه مك مقاييس همإلب ف : مقاييس القلق 51.20)

قة ة اوساسيةت نكرفب النتااج ع  نجود عفنا كتئاي نالولأة النف ية نالإقة بالنفس على العنن
ااطية ة ارهارهااطية موجاة ندالة هن  مدما  اتوتروب نكن م  القلق نا كتئاي نالولأة النف يةت نعفق

تروب سالاة هن  مدما  اتوتروب نالإقة بالنفست ف  لن  نجأال فرنق دالة ملصاايًا هن  مأمن  اتو
لة نق داا كتئاي نالولأة النف ية لصالس المأمنن ت نأ لًا نجأال فر نإلنر المأمنن  ف  كن م  القلق ن 

 ملصاايًا هن  مأمن  اتوتروب نإلنر المأمنن  ف  الإقة بالنفس لصالس إلنر المأمنن  

 ملى التعرف على مدما  اتوتروب نعفقته هاعق (2011دراسة محمد القرني )نكقلف نأفب 
جامعة الملف عتأ الع ي  بالمملوة العربية ال عود ة ا ا راباال النف ية لأا عننة م  طفي 

طفي  ( طالاًا م 290)ا كتئايت نالقلق ا جتماع ت نالولأة النف ية(  نهوووب عننة الأراسة م  )
( 24-19جامعة الملف عتأالع ي  بمالتلي كلياهاا العلمية ناودهيةت لنا هرانلب أعمارنم ما هن  )

(  نكا  إلالتنتام م  إلنر 78.1( ناو راف م ياري مقأارة )93.21عاما بمتوسط عمري قأرة )
قيا  مأدناال الأراسة  )استااوة جمك التياواال اونليةت مقيا  مدما  اتوتروبت همإلب المت نجن   

ا ا راباال النف ية( معأاد الاالا  نهوحلب الأراسة ملى  نجود عفقة ارهااطيه موجاة دالة 
 نكن م  ا كتئاي  نالقلق ا جتماع  نالولأة النف يةت  ملصاايا هن  مدما  اتوتروب
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نالتى ندأفب ملدى ف د  الفدرنق  (2015مرفت عزمى عبدالجواد و أسماء فتحى أحمد )نف  دراسة 
فدددى بعدددق سدددماال الرالصدددية نالقلدددق ا جتمددداعى هدددن  م دددتالأمى نإلندددر م دددتالأمى  دددا اال التواحدددن 

طالددت نطالاددة مدد   300فقددأ هوووددب العننددة مدد   نيدداا جتمدداعى لعننددة مدد  طددفي كليددة التربيددة جامعددة الم
الم ددتالأمن  نإلنددر الم ددتالأمن  لمواقددك التواحددن ا جتمدداعى فقددأ أ ددارال النتددااج ملدد  نجددود فرنقددا ذاال 

ف  القصدور فدى التفداعفال ا جتماعيدة نبعدق المإلدانر الف دنولوجية 0.01د لة الصااية  عنأ م توا 
 لأرجة الولية للقلق ا جتماعى لصالس إلنر الم تالأمن  للقلق نالالوف م  التقنيماال ال لتية نا

 ه واأنباستعراض الأراساال ال ابقة الت  هم اتطفأ علناا  ناتطار النإلرا القا هم استعراا     
أ  نناي كإنر م  الأراساال الت  أكأال نجود عفقة ارهااطية هن  مدما  اتوتروب نبعق 

إن متئايت نا و واءت نالع لةت نالالان(ت نبعق ال لوكياال ا ا راباال النف ية مإن )القلقت ا ك
اال )عأر القأرة على مقامة لواراال أن عفقاال اجتماعية ماا رة مك اآل ري (ت نإلنرنا م  ال لوكي

ة م انللإلنر ال وية ت ننو ماهرا الاالإة مرهااطه بصورة ماا رة بمااراال ال ياة ننو مادفك الاالإة 
 لية : الت قق م  الفرنض التا

 فروض البحث     

 علي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدمنى االنترنيت والعاديين من أفراد العينة .1
 مقياس مهارات الحياه المستخدم فى البحث 

 رنيت النتاهناك مواقع  أكثر  استخدامًا ) إرتيادًا ( ألفراد العينة من مواقع أخرى على  .2

س مقيا كل من الذكور واإلناث  من أفراد العينة عليتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .3
 مهارات الحياه المستخدم فى البحث 

 منهج البحث وإجراءته

 منه  البحث 
 اهاك الا ا المناج الوحف  المقار    نذلف لمفءمته  للت قق م  فرنض الا ا  ت 

 عينة البحث 
 244ذكدور ن  32الاام يدة   )  (  طالاا نطالاة مد  طلادة المرللدة276هوووب عننة الا ا  م  )

م  ا واث (م   أربعة هالصصاال أكاد مية مالتلفة   م  كليدة التربيدة النوعيدة جامعدة المنصدورة ندى 
( مد  132(ت ا عدفر التربدوي  )90(ت التربية الفنية )22(ت مقتصاد من لى ) 32معأاد معلم لاست فلى )

( ناو ددراف م يدداري   21.90( سددنة بمتوسددط )24لددى )( م20الفرقددة الرابعددة هرانلددب أعمددارنم ال منيددة مدد  )
 21مد  طلادة )   89(  للعننة ك ن    هننما هوووب عننة الا ا  للأراسة ا سدت فعية مد   ±0.848 )



 

 

  الفروق في مستوي مهارات الحياه بين كل من مدمني االنتر نت والعاديين    
 

 (18) 1620يولية  – العشرون و  سادسمجلد اللا 92العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية  

مدد  اتودداث  (ت  ينتمددو   ملددى وفددس التالصصدداال ال ددابقة مدد  الفرقددة الإالإددة  هددقاال  68مدد  الددقكور ت 
 الولية  

ة وترونددب مدد  الددقكور مدد  أفددراد العننددة بالن دداة للمامددوأ الولدد  لعننددنقددأ هلتددب و دداة المددأمنن  لف
أ % هننمددا هلتددب  و دداة المددأمناال لفوترونددب  مدد  ااتودداث مدد  أفددراد العننددة بالن دداة للمامددو 50الددقكور 

%  ت كمدا أ  متوسد اال درجداال الدقكور بصدفة عامدة علدى اسدتااوة مدمدا   20.49الول  لعنندة اا وداث 
  متوسدد اال درجدداال  ا ودداث لنددا كاوددب بيمددة ال للفددرنق هددن  الددقكور نا ودداال  ا وترونددب  أعلدد  مدد

ن  26.19(  بداو راف م يدار ا  73.52ت ر لفوداث    90.75) ر للدقكور    0.001بم توا د لة  3.99
 عل  الترهنت   22.51

 أدوات البحث 
 الباحثة مقياس  إدمان االنترنيت لدى  طلبة المرحلة الجامعية     إعداد أواًل  

نحي المقيا   :    ياأف االمقيدا    فدى  دقه الوحدفى ملد  بيدا  مدأا اسدتالأار أفدراد العنندة 
ة  لةوترونب م  لنا عأد ساعاال ا ستالأار نأإلراض اتستالأار ن أكإدر المواقدك مسدتالأامًا    با اداف

ندداء علددى مااهفقدددب هدددم ناددعاا ه  مفددردة هتنددان  الااوددت النف دددى لفسددتالأار المفددرك لفوترونددب  32ملددى 
ت هتنندددر المددد اا   Salienceعليددده الأراسددداال علددد  م  ددداال ا دمدددا  نندددى أ    دددو  ال دددلوي سدددمة بدددار ة 

Mood Modification   :ت الت منTolerance   :تاوعدراض ا و د اهيةWithdrawal Symptoms  ت الصدراأ
Conflict  : ت نأ نرًا ا وتواRelapse    

 الدرجة تصحيح المقياس    وتفسير 

داامدًا  ) درجدة  –إلالادًا  –ألياوًا  –وادرًا  –لون مفردة م  المقيا   م ة هأاان هتأرا م  م لقًا 
 م ة درجاال (  علدى الترهندت نجميدك المفدرداال موجاده  –أربعة درجاال  –ثفثة درجاال  –رجتا  د –

وتروندب لمرهفعة على ادمدا  ا فى اهااة مدما  ا وترونب ففهوجأ عااراال سالاة ت نبالتالى هأ  الأرجة ا
درجدة ( ب ندا   دتل ر  160نأعلد  درجدة   32نالمنالفله عل  ع س ذلف   ) أقن درجة عل  المقيدا  

لوى  عتتر المف وص مأم  لفوتروندب أ    دتالأر ا وتروندب) فدى إلندر أإلدراض العمدن أن ا سدتقكار ( 
ته فدى و داق ا ربداعى نأ  هقك درج -لمى فقًا للم ف العان  -ساعة على اوقن أستوعيًا   38أكإر م   

 اوعل  عل  مفرداال المقيا    
 المحددات السيكومترية للمقياس 

 صدق المقياس 

طالت نطالاة م   89هم ل اي ا ه اق الأا ل  للمقيا    عل  عننة است فعية م ووه م  
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عة المنصورة م  أربعة جام –طلاة مرللة الا الوريو  بالفرقة الإالإة  ب لية التربية النوعية 
هالصصاال أكاد مية متااينة م   ف  ل اي معامفال ارهااك المفرداال الم ووة للمقيا   مك الأرجة 
الولية لهت لنا هأ  معامفال ا رهااك الم  وبة عل  أ  المفرداال هقيس  نئا مرتركا مما  عن  

 (  1( كما يتلس م  جأن  )2005حأق التناء المرتري )مراد ن سليما  , 
 (1جدول )

درجة كل مفردة من مفردات المقياسمعامالت درجات اإلرتباط بين   

89مع الدرجة الكلية لها  ن=   
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة

1 0.629**  9 0.834**  17 0.64**  25 0.79**  1 

2 0.598**  10 30.79**  18 0.69**  26 60.75**  

3 0.474**  11 0.669**  19 0.61**  27 0.772**  

4 0.484**  12 0.723**  20 0.61**  28 30.79**  

5 0.589**  13 0.580**  21 0.684**  29 0.794**  

6 0.582**  14 ** 0.643  22 0.687**  30 60.83**  

7 0.570**  15 0.665**  23 0.432**  31 0.795**  

8 0.611**  16 0.446**  24 0.765**  32 .7280**  

  001 0**جميك ا رهااطاال دالة عنأ م توي 

(  د لة جميك معامفال ا رهااك هن  كن مفردة م  مفرداال المقيا   1ن يتلس م  جأن  )
 ننو ما ع س حأق المقيا    0.001عنأ م توي نالأرجة الولية له  

 الثبات 

نندددى بيمدددة مرهفعدددة  0.941قامدددب الاالإدددة ب  ددداي معامدددن الفدددا كرنواددداه  نالدددقا هلتدددب بيمتددده 
هع س ثاداال المقيدا   كمدا قامدب الاالإدة ب  داي الإاداال ب ريقدة التا ادة النصداية للمقيدا   ف صدلب 

نبعددأ ه تندددق معادلددة سدددتنرما  نبددرنا  هلددد  معامددن الإاددداال  بعددأ التصددد يس  0.851علدد  معامددن ألفدددا   
يدددأ  علددد  ارهفددداأ ثاددداال نندددو ما 0.919ن كمدددا كدددا  معامدددن الإاددداال بعدددأ  ه تندددق معادلدددة جتمدددا   0.919

 المقيا   

 & ,Neill, Marsh.,2003(.2003مقياس مهارات الحياة إعداد نيل ومارش و ريتشارد ،   ثانيًا 

Richards، 2015( تعريب أمانى الشيراوى 
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ن ياأف نقا المقيا  الى بيا  هقنيم الفرد لمأا فعالية سلوكه ف  مدارة لياهه نالنااح فناات ن قأ 
( نيتلم   ه م  مفاور هناء القاال) الإقة بالنفست نفعالية القاال  نالنإلرية اتستراهايةاستناط هصميم

) مدارة الوقبت الوفاءة ا جتماعيةت القيادةت مدارة المراعرت المااداءة ت الإقة :المقيا  ثما  ماا ال كاوه 
اال التربوية نالتعليمية نالتأريتيةت ني تق نقا المقيا  ف  الم س  بالنفست المرنوة العقليةت داف ية ا واا (  

لقيا  قاهلنتاا على التأثنر ف  اكت اي اوفراد لمااراال ال ياة  نوإلرا  وتماء عننة الا ا الى م س ة 
 (2015أماوى الرنرانا ت)   هعليمية )طلاة جامعة( فقأ هم ا تيار نقا المقيا 

لمقيا  ف  حورهه اوحلية م    تق المقيا  على فئة الرا أي   نيتوو  ا: وصف المقياس 
يقيس ن مفرداال (ت  3مفردة مو عة عل  ثماوية أبعاد أن مقاييس فرعية  قيس اون  مدارة الوقب  ) 24

بك  المرنوة مفرداال ( نالرا 3مفرداال ( ت نالإالا  قيس داف ية اتواا  ) 3الإاو  الوفاءة امجتماعية  )
بك مفرداال (نال ا 3داال ( نال اد  مدارة المراعر )مفر  3مفرداال (نالالامس القيادة ) 3العقلية )
 مفرداال (    3مفرداال (نالإام  الإقة بالنفس ) 3الماادأة )

 التصحيح وتفسير الدرجة 

أ ب ريقة متأرجة ب نا هوج عل  هأرا ثماو  ) ُحّمم المقيا  ب نا هوو  ا ستاابة على مفرداهه
صفن  همل  ال اارة  درجة نالأة ( )   هصفن  م لقاً ال اارة  لون مفردة ( هتأرا م   ثماوية درجاال

    درجاال (  8هماما ) 

  نجميك فقراال المقيا  موجاة ب نا هأ  الأرجة المرهفعةعل  جميك اوبعاد عل  م توي مرهفك م
   ذلف  مااراال ال ياة ف  نقة اوبعاد نالأرجة الولية للمقيا  هننما هأ  الأرجة المنالفلة عل  ع س

 الصدق 

أثنددددداء هعريتادددددا للمقيدددددا   ( 2015) أمددددداوى الردددددنرانا ت  قامدددددب الاالإدددددة :   أنً  حدددددأق الم تدددددوي 
لنددا ا ددتملب م دانر الت  دديم علدد   با عتمداد علدد  حدأق الم  مددن  فدد  ال  دم علدد  حددأق المقيدا 

ت مددأي  م ددور مددأا مفامددة كددن مفددردة لقيددا  المفاددور الددقي  قي دده المقيددا  الفرعدد  الددقي هنتمدد  مليدده
 متاا للتنئة أن الإقافة االعربية  مفا

 42ب  دداي ا ه دداق الددأا ل  للمقيددا  علدد  عننددة اسددت فعية م وودده مدد   ثاويددًا قامددب الاالإددة  
مدد   ددف  ل داي معددامفال ارهادداك  طالدت نطالاددة مد  طلاددة مرللددة الا دالوريو  مدد  جامعددة الا دري  

تمد  مليده  ت باتادافة ترهاداك الأرجدة الوليدة المفرداال الم ووة لون بعأ مك الأرجة الولية للاعدأ الدقي هن
لودددن مقيدددا  فرعددد  مدددك الأرجدددة الوليدددة للمقيدددا   با ادددافة ملددد  حدددأق الم  مدددن  الدددقي ي كدددأ حدددأق 



 

 

      أمينة إبراهيم شلبيا. د /  

 (21) 2016وليةي -العشرون و ألسادس المجلد  -92المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

 الم توي لل ماال مواوأ القيا  م   ف  ماموعة الالتراء نالمتالصصن  ف  الماا    

ن مفردة مد  مفدرداال المقداييس نقأ لصلب الاالإة  على بيم  مرهفعة لمعامفال اترهااك هن  ك
مدا م  0.0010.01الفرعية نالأرجدة الوليدة للاعدأ ) المقيدا  ( الفرعد  التد  هنتمد  مليده عندأ م دتوي د لدة 

  رنر مل  همتك المقيا  هأرجة مقتولة م  الصأق 

 الثبات 

مقيدددا  فرعددد  مددد  اوبعددداد   قامدددب الاالإدددة ب  ددداي معدددامفال ألفدددا كرنواددداه فيمدددا يتعلدددق ب دددن
   α ن داف يددة اتواددا   α   0.694  ن الوفدداءة اتجتماعيدةα   0.748مدارة الوقدب ) ماويدة للمقيددا الإ

دأة ن المادا  α   0.831 ن مدارة المرداعر  α   0.648 نالقيدادة α   0.578المرنودة العقليدة   ن  0.732
α   0.729 ناالإقة بالنفسα   0.658 )   ألفدا  ما بالن اة للمقيا  ك ن  فتل  معامدنα   0.859 و نند

    عل  ارهفاأ بيم معامفال الإااال  ما يأ 

معدددامفال ألفدددا نفدددى الا دددا ال دددالى قامدددب الاالإدددة ب  ددداي الإاددداال للمقيدددا  ف صدددلب علدددى  
ن  α  0.768مدارة الوقدددب ) مقيدددا  فرعددد  مددد  اوبعددداد الإماويدددة للمقيدددا   كرنواددداه فيمدددا يتعلدددق ب دددن

 α   0 748المرنودددة العقليدددة   ن  α   0.821 داف يدددة اتوادددا ن   α   0.789  الوفددداءة اتجتماعيدددة
 α   0.867ناالإقددة بددالنفس α   0.792ن الماددادأة   α   0.858 ن مدارة المردداعر  α   0.694 نالقيددادة

ا مدنندو  0.001نجميدك المعدامفال دالدة عندأ  α   0.873ما بالن اة للمقيا  ك ن  فتل  معامن ألفا    (
    يم معامفال الإااالعل  ارهفاأ ب  يأ 

 نتائج البحث ومناقشتها 

من  اديينوينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدمنى االنترنيت والع  الفرض األول
 أفراد العينة علي مقياس مهارات الحياه المستخدم فى البحث 

بيمددة ة ل  دداي قامددب الاالإددة باسددتالأار ا تاددار) ال ( للماموعدداال الم ددتقل  تاددار حدد ة الفددرض 
"ال" لأ لدددة الفدددرنق هدددن  متوسددد اال درجددداال أفدددراد العنندددة مددد  مدددأمنى ا وتروندددب  نالعدددادين   مددد  أفدددراد 

ريقدة نذلدف مد   دف  هق ديم أفدراد العنندة ب  العننة على استااوة مدما  ا وترونب  الم تالأمة فى الا ا
 لدى اسدتااوة ادمدا  ا وتروندب مدكا رباعياال ملى مأمنى ا وترونب ننم ال احلن  علد  أعلد  درجداال ع

سددداعة اسدددتوعيًا نيمإدددن العدددادين  ا ربددداعى ا دودددى علددد   38هددوافر  دددرك اسدددتالأار ا وتروندددب أكإدددر مددد  
 اا سداعة اسدتوعيًا فواودب النتدااج التد  يواد 38ا ستااوة  مك هوافر  رك استالأار ا وترونب أقن  م  

 (  2جأن  ) 

 (2جدول )
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ين متوسطات درجات أفراد العينة من مدمنى االنترنيت والعاديين علي قيمة "ت" لداللة الفروق ب
 مقياس  مستوي مهارات الحياة )الدرجة الكلية واألبعاد الثمانية ( المستخدم فى البحث

 مهارات الحياة المقياس
قيمة  مدمنى االنترنيت  العاديين

 الداللة "ت"
 ع م ن ع م ن

 
 
 

استبانة 
إدمان 
 االنترنيت 

 
 

 **0.001 4.55 4.55 13.14 66 4.03 16.99 71 إدارة الوقت
 *0.05 1.94 5.38 18.15 66 3.30 19.92 71 الدافعية
 0.195 1.20 4.53 16.31 66 4.65 15.19 71 القيادة
 0.149 0.321 4.62 18.09 66 3.82 17.85 71 المبأداه
الكفاءة 
 االجتماعية

71 16.87 4.37 66 13.19 4.55 4.57 0.001** 

 0.190 1.31 4.86 18.61 66 3.31 17.66 71 المرونة العقلية
 *0.05 1.81 5.40 14.00 66 4.60 15.66 71 إدارة المشاعر
 0.611 0.509 4.62 18.21 66 3.87 18.59 71 الثقة بالنفس

 0.223 1.27 29.47 132.47 66 23.82 138.4 71 الدرجة الكلية 

 (0.001دال عند )**   (0.05* دال عند )

نجدددود فرنقدددًا ذاال د لدددة ملصدددااية  هدددن  مدددأمنى ا وتروندددب نأقدددراوام ( 2نيتلدددس مددد  جدددأن  ) 
العدددادين  مددد  أفدددراد العنندددة  فدددى م دددتوا ماددداراال ال يددداة المتعلقدددة بدددإدارة الوقدددب  ن الأاف يدددة ل وادددا  ن 

ًا ذاال د لددة ملصددااية هددن  الوفدداءة ا جتماعيددة ن دارة المردداعر لصددالس العددادين   هننمددا لددم هوجددأ فرنقدد
ننددو المامددوعتن  فددى  م ددتوا مادداراال المرنوددة العقليددة نالماددأداة نالقيددادة نالإقددة بددالنفس نالأرجددة الوليددة 

 Whang G., Lee, S)ت  (2015دراسة  كن م  مرفب ع مى عتأالاواد ن أسماء فت ى ألمأ )مايتفق مك 

& Chang, L 2003) فيما يتعلق هاعأ الإقة بالنفس  2008نهالتلي مك دراسة عصار  يأا  ت 

 ن مواقعينة موينص على أنه هناك مواقع  أكثر  استخدامًا ) إرتيادًا ( ألفراد الع  الفرض الثانى
 أخرى على االنترنيت 

(3جدول )   

  نازلياً ترتبة م التكررات والنسب المئوية الستخدام أفراد العينة ألنواع مواقع االنترنيت المختلفة 
اقع  النسب املئوية التكررات املو

 56.5 156 التواصل االجتماعى 

اقع العلمية   27.5 76 املو

 4.3 12 املعلومات العامة

 3.6 10 سير املشاهير 
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 2.9 8 الثقافات األخري 

 2.9 8 االيميل

اقع املحظورة  1.4 4 املو

اقع السياسية   0.7 2 املو

 276 100% 

المواقددك ارهيددادًا مد  أفددراد العننددة ند  مواقددك التواحددن ا جتمدداعى ( ملدى أ  أكإددر 3نيتلدس مدد  جددأن  ) 
%( 27.5% ( ثدم المواقدك العلميددة )  56.5بأوواعادا المالتلفدة مإدن الاي دتوي نناهددس في نهدوهنر  هن داة ) 

% ( ثددم المواقددك الفنيددة نسددنر المردداننر مإددن  عتددى الوددرة ن الفندداون   4.3ثددم مواقددك المعلومدداال العامددة )
%( 1.4%( ثدم المواقدك الم إلدورة ) 2.9%( نا  مندن ) 2.9التعرف على الإقافداال او درا )  %( ثم3.6)

 ,Won, Kim, RanJeong)% (  ننددددو مدددداهيفق مددددك دراسدددداال 0.7نأ نددددرًا المواقددددك ال ياسددددية  هن دددداة )

Sang,&WonLee. 2010: Trepte, & Reinecke, 2012)     Kwon, & Wen, 2010: 
من   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذكور واإلناثنه الفرض الثالث وينص على أ

 أفراد العينة علي مقياس مهارات الحياه المستخدم فى البحث 
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(4جدول )  

 قياس قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة من الذكور واالناث  علي م
 ثمانية ( المستخدم فى البحثمستوي مهارات الحياة )الدرجة الكلية واألبعاد ال

 مهارات الحياة المقياس
 االناث  الذكور

 الداللة قيمة "ت"
 ع م ن ع م ن

 
 
 

استبانة 
إدمان 
 االنترنيت 

 
 

 *0.019 2.35 4.25 15.37 244 4.56 13.37 32 إدارة الوقت
 **0.01 3.21 3.96 19.54 244 5.91 17.00 32 الدافعية
 0.625 0.454 6.18 16.30 244 5.63 15.78 32 القيادة
 0.512 0.657 4.34 18.10 244 4.82 17.56 32 المبأداه

 0.749 0.262 4.84 16.79 244 4.47 16.56 32 الكفاءة االجتماعية
 0.154 1.43 4.20 18.15 244 4.91 17.00 32 المرونة العقلية
 0.912 0.103 5.13 15.41 244 5.97 15.53 32 إدارة المشاعر
 0.277 1.09 3.60 18.54 244 5.76 17.66 32 الثقة بالنفس

138.1 244 34.70 128.73 32 الدرجة الكلية 
7 

26.56 3.71 0.01** 

( أ  نناي  فرنقًا ذاال د لدة ملصدااية  هدن  كدن مد  الدقكور نا وداث فدى 4نيتلس م  جأن  ) 
نمدا لدم ا  نالأرجدة الوليدة  لصدالس ا وداث هنمااراال ال ياة المتعلقة بدإدارة الوقدب نداف يدة اتواد م توا 

اني هوجأ فرنقًا دالة الصاايًا فى م توا مااراال ال ياة او را   ننو مايتفق مدك دراسدة أمداوى الردنر 
 (( Savoji & Ganji,2013ت  2015ت

 مناقشة النتائج 

ندب نأقدراوام هرنر وتااج الفرض اون  ملى نجود فرنقًا ذاال د لة ملصااية  هن  مأمنى ا وترو
العدددادين  مددد  أفدددراد العنندددة  فدددى م دددتوا ماددداراال ال يددداة المتعلقدددة بدددإدارة الوقدددب  ن الأاف يدددة ل وادددا  ن 

  نهرا الاالإة من قية النتااج ال دابقة   لندا أ  الوفاءة ا جتماعية ن دارة المراعر لصالس العادين   
ى الماددداراال المتعلقدددة بالمترهاددداال ال دددلتية المتأمدددن لادددقة النتدددااج  ادددأ ا  الفدددرنق ذاال الأ لدددة هتالددد  فددد

تدما  ا وترونب م  لنا الفرن فى مدارة الوقب ب ريقة ح ي ة كما يتلس فدى اتسدتتراق المرادى 
للفرد ل اعاال طويلدة فدى اسدتالأار ا وتروندب ممدا يد ثر سدلاًا علدى ممارسدة الفدرد ل ياهده بصدورة طتي يدة 

لماددار ننددو مددايلقى بإلفلدده علددى داف يددة اا واددا  لأ دده ت نحدد ية ليصددن الددى منمددا  الواجادداال ن واددا  ا
 منلددو  ملددى ا و دد اي نالالاددن نالع لددة نالمنددن  -نكمددا اهفقددب الأراسدداال  -كمددا أ  مددأمنى ا وترونددب 

للولدأة ناا سددتتناء  بدالعوالم ا فترااددية عد  الواقددك ن م فداقام فددى  مدارة المرداعر ال ددلتية نالدت  م فدد  
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قاال مجتماعية  فعالة مك او ري  نادارة اللدتوك التنئيدة يد دا هادم ملد  هدأوى التلتتنفى  مقامة عف
 الوفاءة اتجتماعية  

حددن ملددى أ  أكإددر المواقددك ارهيددادًا مدد  أفددراد العننددة ندد  مواقددك التوانهرددنر وتددااج الفددرض الإدداوى  
 ننددو ما عددأ و دداة% (  56.5ا جتمدداعى بأوواعاددا المالتلفددة مإددن الاي ددتوي نناهددس في نهددوهنر  هن دداة ) 

الم مرهفعددة للتا ددة نلوناددا هع ددس الواقددك ت فددالالواء الفوددرا نالفددراغ العدداطف  نالاددرني مدد  الواقددك ملددى عدد
معإلمه م يا نإلنر لقيقى فافة المرانقن  نالردااي للادرني مد  الواقدك يدأفعم ملدى التواحدن علد  مإدن 

ورة التدى   دت ا    ووادا نلي دب الصد نقة المواقك نالعوالم ا فترااية التى  إلار فنادا الرداي بالصدورة
الردااي  التتلدت علدى الفدوراق ا جتماعيدة  اعدنالواق ية له مما  من ده  دعورًا  اافدًا بالمتعدة     كمدا أ  

 قتلدددو  علددد  مإدددن ندددقة المواقدددك بدددإ تفف أوواعادددا لندددا  قلصدددب  دددا اال التواحدددن ا جتمددداع  فادددوة 
 ت ددب النددا  هاعلددام علددى ا ددتفف العمددرت نالعددرق ا هصددا  التدد  قددأ  اللقاددا الفددارق ا جتمدداع ت نرب

ا أ لًا فتلف المواقك قأ سم ب  ب قي مرهفك م  ال ريدة نالادرأة فد  التعتندر عد  الدرأي نندو مد  أندم مد
هتمتك به  ا اال التواحن ا جتمداع  مد  الالصداا ت لندا وادس م دتالأمونا مد  التعتندر عد  رؤاندم 

  واج  الإقافية نال ياسيةنمراعرنم ب رية هامة هتاان  ال  نأفوارنم

%(  مد  هودرار اسدتالأماا نيم د  هف دنر ذلدف علدى أسدا  27.5ثم لا ال االمواقك العلمية  علدى ) 
 صاا  العننة ننى مد  طلادة المرللدة الاام يدة نمد  ال تيعدى لادوءنم لادقة المواقدك لديس موتادار أن 

أ هددم هولدديفام بدده مدد  قتددن ألددأ رةاددة فددى هلقددى المعلومدداال نالا ددا عناددا ن ومددا  واددا  مامددة أن مرددرن 
إدددن % ( ثدددم المواقدددك الفنيدددة نسدددنر المرددداننر م4.3ا سددداهقة بالوليدددة ثدددم هدددأهى مواقدددك المعلومددداال العامدددة )

%( ثدددم 2.9%( نا  مندددن ) 2.9%( ثدددم التعدددرف علدددى الإقافددداال او دددرا ) 3.6 عتددى الودددرة ن الفنددداون   )
ك نقددأ لددا ال كددن نددقة المواقدد % (  0.7ة  هن دداة )%( نأ نددرًا المواقددك ال ياسددي1.4المواقددك الم إلددورة ) 

علددى و ددت اددئنلة فددى هوددرار ا سددتالأار ننددو مددا ع س بقددوة الالددواء الفوددرا ناوعددأار القيمددة لددأا  ددااي 
 النور  

  نفيمدا يتعلددق هنتددااج الفددرض الإالدا فتددرا الاالإددة أ لددًا من قيددة ندقة النتددااج فتفددوق اوودداث فدد
معددد اءة ملدددى أ   اتوددداث فدددى معإلدددم اوليدددا  ن احدددة فددد  الوقدددب  ادارة الوقدددب نداف يدددة اتوادددا   م ددد 

ال ددالى  نددم أكإددر هفوقددا مدد  الددقكور فدد  الت صددنن اوكدداد م  نلنددا م  نددقة المادداراال هددرهاط بددالتفوق 
 اوكاد م  ت فم  المتوقك ا  ه إلى اتواث بم توا مااراال أعلى م  القكور 

 مصادر البحث

توتروددب فددد  عفقتدده هدداعق ا اددد راباال النف ددية لددأا طلادددة (  مدمددا  ا2005ألمددأ م مددأ أهددو ب دددر ) -
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 .64-39(: 3) 18، مجلة البحث بالتربية وعلم النفس، جامعة عن   مس كلية التناال
الفددرنق فدددى ووعيدددة ال يدداة نالت صدددنن اوكدداد م  هاعدددًا لم دددتوا ( 2015أمدداوى عتدددأ الددرلم  الردددنرانا )  -

مجلةةةة العلةةةوم النفسةةةية  . ملودددة الا دددري مادداراال ال يددداة لدددأا طلادددة المرللدددة الاام يدددة بم
 49-13( : 4)16والتربوية ، جامعة البحرين  

( الن ددق القيمدد  لددأا م ددتالأم   ددا ة التواحددن ا جتمدداع  هددويتر 2014م مددا  عتددأ ال  دديم  عتنددأ هللا ) -
إلندر منردورة ت كليدة اآلداي  رسةالة ماجسةتيرم  الرا أي  ف  اوء بعدق المتتندراال    

  ت جامعة الا ري  

 إدمةةان االنترنةةت وعالقتةةه بكةةل مةةن أبعةةاد الشخصةةية واال ةةطرابات  (2007بشةةرى إسةةماعيل أرنةةوط ) -
ة مالدة كليدالنفسية لدى المراهقين : دراسة مقارنة بةين عينةة مصةرية وعينةة سةعودية .

 . 55التربية جامعة  ال قا يق ت 

ي ت عما : دار ماأ ن عي(. ثقافة اإلنترنت: دراسة في التواصل االجتما2005للم   لر  ساري )  -
 للنرر نالتو يك 

اتهأاعية )المعرفية  الالصا مدما  اتوتروب نعفقته هاعق ( 2012 ينت م مأ على الصفار ) -
 شورة. رسالة ماجستير غير مننالوجأاوية( لأا طالااال المرللة الإاووية هأنلة الوويب 

 ت جامعة الالليج العربى

ي اتوتروب نعفقته بالتوافق النف   ناتجتماع  لأا طف (  مدما 2010سل ا  عااق العصيم   ) -
بية ت جامعة وا ا العر رسالة ماجستير غير منشورهالمرللة الإاووية بمأينة الرياض  

 للعلور اومنيةت المملوة العربية ال عود ة 
 ة (  ا إلتراي النف   نالقلق العار لأا عننة م  طالااال جامعة أر القرا بم2003حال ه سنا ) -

ت ، رسالة ماجستير غير منشورةالم رمة م  الم تالأماال نإلنر الم تالأماال ل وتروب
 جامعة أر القرات م ة الم رمة 

 بويةةاالختبارات والمقاييس في العلةوم النفسةية والتر (   2005حفح ألمأ مراد ن أمن  عل  سليما  ) -
   القانرة   دار الوتاي ال أيا  2  ك

. ة بالنفسمدما  اتوتروب نعفقته بالقلق نا كتئاي نالولأة النف ية نالإق ( 2008عصار م مأ  يأا  ) -
 .452 - 371(: 2) 7مجلة دراسات عربية في علم النفس، 

المؤتمر العلمي الثاني لشباب (  مدما  اتوتروب لأا طفي الاامعة  2008عل  حفح ل   )  -
 امعة أسيوط.ج -الباحثين  أسيوط، مصر: كلية التربية 
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   دار ماأ ني للنرر نالتو يكت عما  اإلدمان واإلنترنت(  2007مر موفق ال ااج  )ع -
( المرددددد فال اوسدددددرية المترهادددددة علدددددى مدمدددددا  اتوترودددددب  لدددددأا الدددددقكور 2009فاطمدددددة سدددددعنأ هركددددداال  ) -

 ،نةةدوة علةةم الةةنفس وقألةةايا األسةةرة الخليجيةةة   المت نجندد  "دراسددة فدد  اتر داد ال ناجدد "
 ن اآلداب جامعة البحريمايو ، كلية  12-13

ياض إدمان اإلنترنت بين طالب المدارس الثانوية في مدينة الر (  2010فاأ الناحر ال نتو   ) -
 لانئةا  )مدى انتشاره، محدداته، وعالقته باالكتئاب( بالمملكة العربية السعودية

 ال عود ة للتالصصاال ال تيةت المملوة العربية ال عود ة 
دما  اتوتروب نعفقته هاعق ا ا راباال النف ية لأا عننة م  طفي (  م2011م مأ القرو  ) -

 .137 - 102(: 75مجلة كلية التربية، )جامعة الملف عتأ الع ي   
 ما    دار الصفاء للنرر نالتو يكت عإدمان اإلنترنت في عصر العولمة(  2010م مأ النوب  عل ) -
لفرنق فى بعق سماال الرالصية نالقلق ( ا2015مرفب ع مى عتأالاواد ن أسماء فت ى ألمأ ) -

ا جتماعى هن  م تالأمى نإلنر م تالأمى  ا اال التواحن ا جتماعى لعننة م  
 بحرين مجلة العلوم النفسية والتربوية ، جامعة الطفي كلية التربية جامعة المنيا   

16(4 ،)187-208 
  تيةةةةةة حقيبةةةةةة عةةةةةالم العمةةةةةلبرنةةةةةام  المهةةةةةارات الحيا( 2010م تدددددت التربيدددددة العربددددد  لدددددأن  الاللددددديج ) -

 الرياض:م تت التربية 
   م تاة اه  كإنرت الوويب اإلنترنت ماله وما عليه(  2008وا ا مننر فار  )  -
 (  مدما   ا ة المعلوماال نا هصا ال الأنلية )اتوتروب( ف  اوء2003هاه ها  الأي  ربيك  ) -
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Abstract 

     The study aimed at identifying the differences in Life Skills levels, 

between Internet Addicts and normal undergraduates' students. In addition, 

explore the most used sites on the Internet among participants.  Then, identify 

the significant the differences in life-skills levels regarding gender.  

   The study sample consisted of (276) undergraduates' students (32 males, 

and 244 females) aged between 20-24 years, with an average of 21.90,  ± 

(0.848 ) from diverse stages of study and four  different academic disciplines.   

    The comparative Descriptive method was used. The study used the 

following tools: Life skills scale was developed by Neill, Marsh, & Richards, 

2003, Arabized and translated by Amany AL Sherawe, 2015, this measure 

includes eight dimensions (Time Management, Social Competence, 

Achievement Motivation, Intellectual Flexibility, Task Leadership, 

Emotional Control, and Active Initiative & Self –confidence).  And Internet 

Addiction questionnaire prepared by researcher. 

    The results of the research concluded the presence of the existence of 

significant differences between Internet Addicts and normal   on Life skills 

levels in Time Management, Social Competence, Achievement Motivation, 

Emotional Control dimensions in favor of normal; However no significant 

differences were seen between Internet Addicts and normal   on Life skills 

levels in Intellectual Flexibility, Leadership, Social Competence, Active 

Initiative And total score.  

       The results also indicated that the most commonly used types of sites of 

respondents were:  Social Media (56.5%), Scientific sites (27.5%), General 

information sites (4.3%), Artistic sites (artists and football players) (3.6%), 

other cultures (2.9%), Email (2.9%), Restricted sites (1.4%), Political sites 

(0.7%) 

     There were significant differences between female and male students in 

life-skills levels regarding Time Management, Motivation Achievement, and 

Total Score in favor of female. However no significant differences were seen 

between female and male students regarding Intellectual Flexibility, 

Leadership, Emotion Control, Self –confidence Active Initiative.  

Keywords: Life-Skills, Internet Addiction, Gender, 


