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عالقة إدمان االنترنت بالتواصل االجتماعي لدى طمبة تخصص التربية المهنية

محمد عمر المومني

ماجستير مناهج وأساليب تدريس التربية
المهنية

كمية توليدو األهمية
الممخص:

األردن

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ظاىرة اإلدماف عمى اإلنترنت وعالقتيا بميارات التواصؿ االجتماعي لدى

عينة مف طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية األردنية ،حيث

تكونت عينة الدراسة مف ( )051طالباً وطالبة منيـ ( )63إناث )001( ،ذكور ،حيث تـ اعتماد المنيج الوصفي
التحميمي في الدراسة وقد تـ تبني مقياس إدماف االنترنت مف إعداد يونغ ومقياس العالقات االجتماعية مف إعداد

الحاج كأدوات لمبحث،وقد توصمت الدراسة بعد معالجتيا إحصائيا إلى وجود عالقة بيف اإلدماف عمى اإلنترنت
وميارات التواصؿ االجتماعي لدى أفراد العينة باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى

اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الجنس (ذكور،إناث) ولصالح اإلناث كما وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي.

الكممات المفتاحية -:إدماف االنترنت،التواصؿ االجتماعي.
Abstract:The aim of study was to identify the phenomenon of internet addiction and it's
relationship with skills of social communication among asample of students in
vocational education at al-huson college of balqa applied university of Jordan, where
the sample of study consisted of (150) students, (36) females and (114) males, with
the adoption of descriptive analytical method in the study and the adoption of
internet addiction scale by YONG and the scale of social relationships by AL-HAJ as
tools for the research, the study was reached after it's satisfically treated to a
relationship between the addiction on the internet and the skills of social
communication among the members of the sample. In addition, there were stalistically
significant in the addiction on the internet with the sample according to gender
(males,femals) in favor of females. The study also concluded that there were no
statistically significant differences in the addiction on the internet among the sample
depending on the variable of economic situation.
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المقدمة:
شيد العمـ خالؿ العقد األخير مف القرف الماضي ثورة عامة في شتى وسائؿ االتصاؿ وشبكات المعمومات
التي اختزلت الزماف والمكاف ويسرت لمفرد إمكانية التواصؿ الحضاري وخاصة بعد انتشار الفضائيات واالنترنت

واليواتؼ النقالة وال شؾ أف مف أىـ وسائؿ االتصاؿ أالف عمى مستوى العمـ االنترنت(الصباطي وآخروف)0101،
وبما أف الشريحة األكبر التي تستخدـ ىذه التقنية ىي مف فئة الشباب الذيف ىـ مستقبؿ وعماد التطور
والتقدـ واإلنتاج في العالـ كاف البد مف دراسة ظاىرة اإلدماف عمى الشابكة ومعرفة آثارىا المختمفة وخاصة
االجتماعية عند ىذه الفئة الميمة مف فئات المجتمع لنتمكف مف محاصرتيا وتحويميا مف تقنية تستخدـ بشكؿ سمبية
عند البعض إلى تقنية إيجابية وبناءة حيث نستطيع االستفادة مف ىذه الشابكة بأمور عديدة ومفيدة في تطور

مجتمعنا وخدمة العمـ والمعرفة(الحمصي.)0112،
مشكمة الدراسة:
إف االنتشار الواسع لشبكة المعمومات الدولية االنترنت في الكثير مف مناطؽ العالـ والتي ساعدت بشكؿ
كبير عمى إقباؿ جميور واسع مف الشباب عمى مشاىدة ما يبث في ىذه الشبكة فمنيـ مف يبحث عف المسميات
ومنيـ مف يبحث عمى طريقة لمتواصؿ مع اآلخريف ومنيـ مف يبحث عمى قضايا تمبي شيواتيـ ورغباتيـ وخاصة

الطمبة الذيف يمروف في مرحمة المراىقة سواء كانوا ذكو ار أو إناثا(منصور والدبوبي.)0100،
ومف ىنا ظيرت مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي:

ىؿ توجد عالقة تجمع بيف إدماف اإلنترنت وميارات التواصؿ االجتماعي لدى طمبة تخصص التربية المينية في
كمية الحصف الجامعية ؟
أهمية الدراسة:
تظير أىمية البحث في أنيا تتناوؿ ظاىرة مف ظواىر العصر الحديث أال وىي إدماف االنترنت باإلضافة إلى
تسميطيا الضوء عمى العالقة ما بيف اإلدماف عمى االنترنت وميارات التواصؿ االجتماعي ،كما أنيا تركز عمى فئة

ىامو في المجتمع أال وىي فئة الشباب الجامعي والذيف ىـ أساس المستقبؿ والذيف يتوقؼ عمييـ التطور والتقدـ
لممجتمع.
أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
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 -0معرفة العالقة ما بيف إدماف االنترنت وميارات التواصؿ االجتماعي لدى طمبة تخصص التربية المينية في
كمية الحصف الجامعية.
 –0معرفة الفروؽ في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية تبعاً
لمتغير الجنس(ذكور،إناث).

 –6معرفة الفروؽ في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية تبعاً
لمتغير الوضع االقتصادي.

فرضيات الدراسة:
تتمحور ىذه الدراسة ضمف الفرضيات التالية-:
 -0ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف اإلدماف عمى االنترنت وميارات التواصؿ االجتماعي لدى
طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية.
 –0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية
الحصف الجامعية تبعاً لمتغير الجنس(ذكور ،إناث).

 –6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية
الحصف الجامعية تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي.
منهج الدراسة :
لقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ باعتباره المنيج المناسب لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة.
حدود الدراسة:
 –0الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عمى عينة مف طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية والذيف
يبمغ عددىـ ( )051طالبا وطالبو.

 –0الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي .0105-0101
 –6الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة في كمية الحصف الجامعية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية.
مجتمع الدراسة -:
تكوف مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية والبالغ عددىـ ()311
طالب وطالبو.
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عينة الدراسة-:
تكونت عينة الدراسة مف ( )051طالب وطالبو مف طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية والذيف
تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية وبنسبة  %05مف مجتمع الدراسة والجدوؿ التالي يوضح عينة الدراسة حسب
المتغيرات التالية-:

أدوات الدراسة:
لقد قاـ الباحث

المتغير

عدد أفراد العينة

المجموع

الجنس

 63إناث 001 ،ذكور

051

 55طالبا يبمغ دخميـ الشيري حتى  511دينار

بتبني مقياس

أردني

إدماف االنترنت

مف إعداد يونغ.
ومقياس العالقات

 13طالبا يبمغ دخميـ الشيري حتى  011دينار

الوضع االقتصادي

أردني

االجتماعية مف

051

 13طالبا يبمغ دخميـ الشيري أكبر مف 011

إعداد الحاج.

دينار أردني

أوال-:
مقياس إدماف االنترنت مف إعداد يونغ وىو عبارة عف مقياس يتكوف مف  00فقره حيث يتـ توزيع الدرجات عمى
بدائؿ المقياس كما في الجدوؿ التالي-:

ناد اًر

أحياناً

كثي اًر

عادة

دائماً

أبداً

0

0

6

1

5

1

ثانيا-:
مقياس العالقات االجتماعية مف إعداد الحاج وىو عبارة عف مقياس يتكوف مف  30فقره حيث تعبر الدرجة التي
يحصؿ عمييا الطالب في ىذا المقياس عف طبيعة العالقات بينو وبيف أفراد المجتمع واإلجابة عمى فقرات ىذا
المقياس تتـ بػ نعـ أو ال  ،حيث أف الطالب الذي يحصؿ عمى درجة منخفضة يدؿ عمى أنو يحب االجتماع مع
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اآلخريف ولديو ميارات تواصؿ جيدة،أما الطالب الذي يحصؿ عمى درجة عالية فيدؿ عمى أنو غير ناضج اجتماعياً

ولديو عالقات اجتماعية غير طيبة.

حيث أف الطالبة السوية تحصؿ عمى  03درجة خاـ ما يقابؿ  51درجة تائية أما الطالب السوي فيحصؿ عمى 01
درجة خاـ ما يقابؿ  12درجة تائية وكمما ارتفعت الدرجة عف ىذا المستوى يدؿ ذلؾ عمى انحراؼ العالقات
االجتماعية والحاجة لمتوجيو واإلرشاد.

مصطمحات الدراسة:
 -1إدمان االنترنت:
عرفو وارد  )0111(wardعمى انو سموؾ مرتبط باستخداـ االنترنت بشكؿ مفرط.
وقد عرفتو ) )michell 2000بأنو زيادة مفرطة واضط اررية في استخداـ االنترنت واالبتعاد عنو يؤدي إلى
سموكيات مزاجية عصبية.
كما عرفو ) (Davis 2001بأنو عدـ قدرة األفراد لمسيطرة عمى استخداميـ لالنترنت وىذا بدوره يؤدي إلى تأثيرات
نفسية واجتماعية ومدرسية وصعوبات في حياة األفراد وعمميـ.
يعرفو عزب( )0110بأنو متالزمة االعتماد النفسي لممداومة عمى ممارسة التعامؿ مع شبكة االنترنت لفترات طويمة
أو متزايدة دوف وجود ضرورات مينية أو أكاديمية.

كما وعرفو ( )rice 2005بأنو ميؿ أو اتجاه نحو االستخداـ االضطراري لإلنترنت.
أيضا ويعرفو زيداف( )0115بأنو االستخداـ المفرط لالنترنت مف حيث الزمف واألغراض حيث يكوف الفرد مدفوعا
إليو ومنشغال بو عما سواه رغـ إرادتو وال يستطيع مقاومتو أو االمتناع عنو أو التخمص منو وال يستطيع أف

يتحكـ فيو بؿ يخضع لو فيصبح عادة ثابتة مترسخو في حياتو اليومية.

ويعرفو الصباطي وآخروف( )0101بأنو إدماف الفرد لمجموس فترات أطوؿ في تصفح االنترنت وعدـ القدرة عمى
تقميؿ تمؾ الفترة مما يفقده التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف المحيطيف بو ويعطؿ مصالحو الضرورية وواجباتو.
أما التعريؼ اإلجرائي إلدماف االنترنت في ىذه الدراسة  :فيي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس
إدماف االنترنت.
 –2مهارات التواصل االجتماعي:
وقد عرفو محمد( )0111بأنو قدرة الفرد عمى التحرؾ نحو اآلخريف واقبالو عمييـ وحرصو عمى التعاوف معيـ

واالتصاؿ بيـ والتواجد وسطيـ واالنشغاؿ بيـ واالىتماـ بأمورىـ والعمؿ عمى جذب اىتماميـ وانتباىيـ نحوه

ومشاركتيـ انفعاليا والتواصؿ معيـ والسرور لتواجده بينيـ.
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وعرفو أيضا (الشعراني وسميـ )0113 ،بأنو مجموعة مف أفعاؿ أو ردود أفعاؿ تصدر عف أفراد الجماعة في موقؼ
مف المواقؼ االجتماعية التي تعيشيا الجماعة.
كما عرفو (الصباطي وآخروف )0101،بأنو عبارة عف قدرة الفرد عمى التواصؿ مع اآلخريف بشكؿ ايجابي وفعاؿ
وسوي.
أما التعريؼ اإلجرائي لميارات التواصؿ االجتماعي في ىذه الدراسة  :فيي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى
مقياس العالقات االجتماعية.
الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة ليذه الدراسة وىي:
 -0معامؿ االرتباط بيرسوف الختبار الفرضية األولى.
 –0اختبار  T.Testالختبار الفرضية الثانية.
 Anova test –6الختبار الفرضية الثالثة.
الدراسات السابقة:
 -0دراسة "كمبرلي يونغ" عاـ 0225
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى استخداـ االنترنت لدى المستخدميف القدماء لالنترنت والمستخدميف الجدد
لالنترنت لمتعرؼ عمى عدد الساعات التي يقضونيا عمى االنترنت وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى مجموعو أمور
وىي أف إدماف االنترنت ىو إدماف سموكي باإلضافة إلى ظيور مشكالت كبيرة في حياة المستخدميف القدماء كما
أظيرت النتائج أف المستخدميف القدماء يقضوف حوالي  5مرات أكثر مف المستخدميف الجدد أسبوعيا باإلضافة إلى
انو لـ يظير أي مشكالت جديدة عند المستخدميف الجدد وذلؾ ألنيـ قادريف عمى السيطرة عمى الوقت الذي

يحتاجونو لالنترنت.
 -0دراسة كمبرلي يونغ وروبرت رودجر عاـ 0223
تمت ىذه الدراسة عمى  061ذكر متوسط أعمارىـ  60سنة ػ  002أنثى متوسط أعمارىف  66سنة .بمغ حجـ
العينة  052فرد ،واستخدـ الباحث استبياف االعتماد عمى اإلنترنت مف إعداد الباحثيف.وأسفرت النتائج عمى:
إف المعتمديف عمى اإلنترنت عمى مستوى عاؿ مف ناحية االعتماد الذاتي -الحساسية والتفاعمية العاطفية

واليقظة وكشؼ ذاتية منخفضة(.الحمصي.)0101،
 -6دراسة عيسى الشماس عاـ 0113
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آراء طمبة السنة األولى في كميتي التربية والعموـ بجامعة دمشؽ حوؿ
مقاىي االنترنت حيث أظيرت نتائج الدراسة أف  %00مف عينة الد ارسة يقضوف في مقيى االنترنت مف ()6-0
ساعات يوميا كما أظيرت أيضا انو مف  51إلى  %50مف عينة الدراسة يرتادوف مقاىي االنترنت بيدؼ التسمية
وتبادؿ الرسائؿ مع اآلخريف باإلضافة إلى أف مف  51إلى  %31مف عينة الدراسة يفضموف الدخوؿ إلى المواقع

العربية.

 -1دراسة فيرجسوف وبيرس 0111
حيث توصمت ىذه الدراسة إلى خمسة دوافع ترتبط باستخداـ االنترنت لدى األفراد وىي التسمية وقضاء
الوقت واالسترخاء والمعمومات االجتماعية واالختالء بالنفس حيث حصؿ دافع التسمية عمى ( )%10.0ودافع
قضاء وقت الفراغ عمى ( )%5.3ودافع االسترخاء عمى ( )%3.3ودافع المعمومات االجتماعية عمى(.)%5.6
 -5دراسة حساـ الديف عزب 0110
والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف إدماف اإلنترنت وبعض أبعاد الصحة النفسية لدى طمبة المرحمة الثانوية
حيث طبؽ عمييـ مقياس الصحة النفسية لمشباب حيث أظيرت الدراسة مجموعة مف النتائج منيا وجود عالقة
ارتباطية سالبة بيف إدماف االنترنت ومشاعر الصحة النفسية التالية(التحرر مف العصبية،استغالؿ الطاقات وتوظيفيا

في مجاؿ العمؿ،مراعاة مشاعر اآلخريف،االلتزاـ بالقيـ األخالقية،تقبؿ الذات).
 -3دراسة ىانج وآخروف 0116

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى إدماف االنترنت وحدوث اضطراب في السموكيات االجتماعية والشعور بالوحدة
النفسية لدى عينة مف الرجاؿ والنساء في منطقة كوريا الجنوبية والذيف طبؽ عمييـ مقياس يونج إلدماف االنترنت

حيث أسفرت نتائج الدراسة إلى أف ( )%06.5مف أفراد العينة ىـ مدمنيف عمى االنترنت وبنسبة ( )%2.15لمرجاؿ
و( )%1.10لمنساء واف ( )%05.11مف أفراد العينة ككؿ لدييـ استعداد إلدماف االنترنت كما أظيرت نتائج
الدراسة الو وجود عالقة ارتباطية بيف إدماف االنترنت وحدوث خمؿ في السموؾ االجتماعي والشعور بالوحدة النفسية
وضعؼ التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف.
 -0دراسة كريمو ميدي 0111
ى دفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اآلثار النفسية واالجتماعية التي يسببيا استخداـ االنترنت حيث أجريت الدراسة
عمى عينة مف طمبة جامعة األزىر حيث أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور
واإلناث في استخداـ االنترنت ولصالح الذكور باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث
في اآلثار النفسية واالجتماعية ولصالح الذكور.
 -5دراسة تحسيف منصور 0111
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حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دوافع استخداـ الطمبة في جامعة البحريف لالنترنت حيث توصمت
الدراسة إلى وجود تنوع في ىذه الدوافع حيث حصؿ دافع استخداـ البريد االلكتروني عمى المرتبة األولى
بنسبة( )%51.6باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في كؿ مجاؿ مف مجاالت دوافع االستخداـ تعزى
إلى متغيرات الجنس والعمر وفي نفس الوقت كاف ىنالؾ داللة إحصائية في المعمومات والتي تعزى إلى الكمية التي

يتبع إلييا الطالب.

 -2دراسة ليري 0112
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر المشكالت االجتماعية والنفسية المصاحبة لمستخدمي االنترنت في مدينة
الكويت حيث أكدت نتائج الدراسة إلى أف أفراد العينة يقضوف ما يقارب  05ساعة أسبوعيا عمى االنترنت وغالبا ما
يتـ ضياع ىذا الوقت في استخداـ برامج غير مفيدة كما أنيا توصمت إلى أف االنترنت يساىـ في خمؽ أمراض
ومشاكؿ اجتماعية ونفسية مختمفة وتزيد مف المشكالت االجتماعية واألسرية.

 -01دراسة عبد الكريـ 0113
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اآلثار االجتماعية لشبكة االنترنت عمى المراىقيف في جميورية مصر العربية
حيث توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج وىي أف أغمبية أفراد العينة يرتادوف مقاىي االنترنت بشكؿ منتظـ

باإلضافة إلى أف معظـ أفراد العينة يذىبوف إلى مقاىي االنترنت برفقة أشخاص آخريف كما وتوصمت إلى أف معظـ
أفراد الدراسة يتناقشوف ويتفاعموف مع اآلخريف بشأف ما يتعرضوف لو عبر االنترنت مف موضوعات جادة.
 -00دراسة الصباطي وآخروف 0101
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف إدماف االنترنت ودوافع استخدامو في عالقتيما بالتفاعؿ االجتماعي لدى طالب

وطالبات الجامعة حيث تـ تطبيؽ مقاييس إدماف االنترنت ودوافع استخداـ االنترنت والتفاعؿ االجتماعي والتي تـ
إعدادىا مف قبؿ الباحثيف حيث توصؿ الدراسة إلى مجموعو مف النتائج وىي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في

إدماف االنترنت لدى طمبة الجامعة وفقا لمنوع البشري(ذكر،أنثى) باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في
دوافع استخداـ االنترنت لدى طمبة الجامعة وفقا لمنوع(ذكر،أنثى) كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائيا بإدماف االنترنت ودوافع استخدامو والتفاعؿ االجتماعي لدى طمبة الجامعة باإلضافة إلى انو

ال ينبئ دوافع استخداـ االنترنت بإدماف االنترنت لدى طمبة الجامعة.
اإلطار النظري:
مقدمة:

ازداد االىتماـ بدراسة إدماف اإلنترنت كظاىرة انتشرت بيف األفراد في المجتمعات المختمفة وربما يرجع
ذلؾ إلى ما ليذه الظاىرة مف آثار متعددة نفسية واجتماعية وصحية تؤثر عمى األشخاص المستخدميف ليذه الشبكة
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فمع استمرار قضاء مستخدمي اإلنترنت المزيد مف الوقت عمى الخط المباشر مف الطبيعي أنيـ يخصصوف وقتاً أقؿ
لمنشاطات األخرى واألشخاص اآلخريف في حياتيـ مع عدـ إغفاؿ الدور الكبير الذي تقوـ بو ،حيث تنقؿ كميات

ىائمة مف المعمومات بيف أبناء الجنس البشري بسرعة مذىمة حيث جعمت العالـ قرية كونية صغيرة يتفاعؿ أىميا مع
بعضيـ البعض(الحمصي)0101،واالنترنت يعد مف ابرز التقنيات الحديثة في مجاؿ شبكة المعمومات الدولية في
العالـ والتي تقدـ لإلنساف بتكمفة اقؿ ووقت اقصر وانجا از اكبر وجاذبية لمستخدميو نظ ار لمخدمات المتعددة التي

يقدميا االنترنت(مراياني.)0110،
أسباب إدمان اإلنترنت:
ويحددها منصور( )2002بما يلي-:
 -1سد الحاجات النفسية والعاطفية غير المحققة في الواقع ،فنجد بعض الشباب يهرب إلى هذا العالم االفتراضي ،ليجد بغيته؛
التي تحول معضالت الواقع االقتصادية والمجتمعية دون تحقيقها.
 -2حاالت االكتئاب ،والشخصيات القلقة والخجولة؛ التي ال تجد لها صدي اقا للى ررض الواقع ممن حولها من الشباب ،فتلج
إلى اإلنترنت ،لعله يؤنس وحدتها ،ويخفف آالمها.
 -3الملل والرتابة في الحياة اليومية ،ربما بسبب الروتين الوظيفي ،ولدم التجديد في البرامج الحياتية ،مما يدفع هؤالء
الشباب إلى البحث لن كل جديد ،ومتابعة التحديثات.

أعراض إدمان اإلنترنت:
 -0زيادة عدد الساعات أماـ اإلنترنت بشكؿ مطرد وتتجاوز الفترات التي حددىا الفرد لنفسو.
 -0التوتر والقمؽ الشديداف في حاؿ وجود أي عائؽ لالتصاؿ بالشابكة قد تصؿ إلى حد االكتئاب إذا ما طالت فترة
االبتعاد عف الدخوؿ واإلحساس بسعادة بالغة وراحة نفسية حيف يرجع إلى استخدامو.
 -6إىماؿ الواجبات االجتماعية واألسرية والوظيفية بسبب استعماؿ الشابكة.
 -1التكمـ عف اإلنترنت في الحياة اليومية.
 -5استمرار استعماؿ اإلنترنت عمى الرغـ مف وجود بعض المشكالت مثؿ فقداف العالقات االجتماعية والتأخر عف
العمؿ(.ويكيبديا الموسوعة الحرة.)0112 ،
مشاكل إدمان اإلنترنت
٠ؤوذ ِٕظٛس ( )2002أٗ ال شه ،أْ إدِبْ ٌإلٔزشٔذ ،أٔزظ ٌٍشجبة اٌّذِٓ ػٍِ ٗ١شبوً ػذ٠ذح ،ظٙشد ٚرفبلّذ
ثغشػخٚ ،أػؾذ رغط ٟعّ١غ اٌّغبالد اٌز٠ ٟزؾشن فِ ٟؾ١طٙب اٌشجبةِٕٙٚ ،ب:
ِ -1شبوً طؾ١خ.
ِ -2شبوً ٔفغ١خ.
ِ -3شبوً اعزّبػ١خ.
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ِ -4شبوً ػٍّ١خ ٚرؼٍ١ّ١خ
ِ -5شبوً ػٍّ١خ ٚٚظ١ف١خ.
أٚال ِٓ :اٌّشبوً اٌظؾ١خ:
 -1األسق.
 -2آالَ اٌظٙش ٚاٌشلجخ.
 -3اإلس٘بق اٌجظشٚ ،ٞلظش إٌظشٚ ،عفبف ثبٌؼ.ٓ١
فّٓ شأْ "اإلدِبْ" أْ ُ٠ؾذس آصبسً ا طؾ١خ عٍج١خ ِزؼذدح؛ إر رش١ش ثؼغ اٌذساعبد إٌ ٝأْ ؽبالد اإلعٙبد اٌجظش،ٞ
رض٠ذ ثٕغجخ ٌ %55ذِ ٜغزخذِ ٟاٌىّجٛ١رش؛ األِش اٌز٠ ٞزطٍت أخز فزشاد ِزمطؼخ ٌٍشاؽخ ،فؼال ػٓ اعزخذاَ
اٌشبشخ اٌٛال١خٚ ،إٌظبسح اٌطج١خ اٌؼبوغخ ٌألشؼخ إٌّجؼضخ ِٓ عٙبص اٌىّجٛ١رش.
 ِٓٚا٢صبس اٌغٍج١خ أ٠ؼً ب :أْ اٌغٍٛط اٌط ً٠ٛأِبَ اٌىّجٛ١رش ٠ؤد ٞإٌ ٝػذَ لذسح اٌّغزخذَ ػٍ ٝاٌؾشوخ ثشىً
ؽج١ؼٚ ،ٟػذَ أزظبَ ٔغجخ اٌّؼبدْ ٚاٌّبء ف ٟاٌغغُٔٚ ،مض اٌٛصْ ٔٚغجخ اٌىبٌغ َٛ١ف ٟاٌؼظبَٚ ،اٌّؼبٔبح ِٓ آالَ
اٌشلجخٚ ،ف ٟأعفً اٌظٙشٚ ،اخزالي إٌغت اٌطج١ؼ١خ ٌٍىٌٛغزشٚي ٚاٌذ٘ ْٛثبٌذَ.
صبًٔ١ب ِٓ :اٌّشبوً إٌفغ١خ:
٠ش١ش ثؼغ األؽجبء إٌ ٝثؼغ اٌّشىالد إٌفغ١خ؛ اٌز ٟالزشٔذ ثبعزخذاَ اٌىّجٛ١رشِ ،ضً "أطٛائ١خ اٌىّجٛ١رش"؛ اٌزٟ
رظ١ت اٌّذِٕ ٓ١اٌز٠ ٓ٠شغج ْٛف ٟاٌٙشٚة ِٓ ٚالؼٚ ،ُٙوزٌه اٌز٠ ٓ٠زٛؽذِ ْٚغ اٌغٙبص٠ٚ ،غزؼ١ؼ ْٛثٗ ػٓ
األٔشطخ االعزّبػ١خ األخشٜ؛ ِب ٠ؤد ٞإٌ ٝأخفبع ِٙبساد اٌزٛاطً االعزّبػِ ٟغ ا٢خش.ٓ٠
صبٌضًب ِٓ :اٌّشبوً االعزّبػ١خ:
 -1اػطشاة ؽ١برٗ األعش٠خ ؽ١ش ٠مؼ ٟاٌّذِٓ أٚلبٔب ألً ِغ أعشرٗ.
 -2وّب  ًّٙ٠اٌّذِٓ ٚاعجبرٗ األعش٠خ ٚإٌّضٌ١خ؛ ِّب ٠ؤد ٞإٌ ٝإصبسح أفشاد األعشح ػٍ.ٗ١
ً
أؼضاال فٛ٘ ٟا٠برٗ
 -3فمذاْ اٌؾظ االعزّبػ ،ٟؽ١ش ٔغذ اٌشبة اٌّذِٓ ٌإلٔزشٔذ فشدً٠ب ف ٟعٍغبرٗ ٚلشاسارٗ،
ٚآِبٌٗ ٚآالِٗ ،ال ٠ظبدق اٌشجبةٚ ،ال ٠غزّغ ِؼٚ ،ُٙال ٠شبسو ُٙاعزّبػبرٚ ُٙآساءُ٘ ٚلؼب٠بُ٘.
 -4ال ٠ضٚس ألبسثٗٚ ،ال ٠زؼبؽف ِغ ع١شأٗٚ ،ال ٠زفبػً ِغ ِشبوً ِغزّؼٗٚ ،ال ٠جؾش ػٓ ؽٍٛي إ٠غبث١خ ٌٙب.
ساثؼًب ِٓ :اٌّشبوً اٌزؼٍ١ّ١خ:
 -1غ١بث ُٙػٓ ؽظظ ُٙاٌّمشسح ثبٌّذاسط ،أِ ٚؾبػشار ُٙاٌّّٙخ ف ٟاٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼٍّ١خ.
 -2رذٔ ٟاٌّغز ٜٛاٌزؾظٚ ،ٍٟ١أخفبع ِؼذي االعزفبدح ِٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ؛ ٔظ ًشا الٔشغبٌٗ اٌذائُ ثبإلٔزشٔذ،
ٚػذَ رشو١ضٖ فِٛ ٟاد اٌذساعخ ِٕٚب٘غٙب.
٠ -3ؤد ٞإٌ ٝاٌزٛلف ػٓ ِّبسعخ اٌٛٙا٠بد ٚاألٔشطخ اٌؼٍّ١خ األخش ،ٜوبٌز٘بة إٌ ٝاٌّىزجبدٚ ،اٌمشاءح ف ٟاٌىزت
ٚاٌّشاعغ ٚاٌّظبدس اٌؼٍّ١خ.
 -4ػؼف ؽّٛؽٗ اٌؼٍّٚ ٟاٌزؼٍ ،ّٟ١فٕغذٖ صا٘ذًا ف ٟإوّبي ِشٛاس اٌذساعبد اٌؼٍ١ب١ٌٚ ،غذ ٌذ ٗ٠سغجخ ف ٟاٌزشلٟ
اٌؼٍّٚ ٟاٌزؼٍ ،ّٟ١أ ٚاٌؾظٛي ػٍ ٝدسعخ اٌّبعغز١ش أ ٚاٌذوزٛساٖ.
خبِغًب ِٓ :اٌّشبوً اٌؼٍّ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ:
 -1اٌزأخش ػٓ اٌؼًّ اٌظجبؽٚ ،ٟوضشح االػززاس ػٓ ػذَ اٌم١بَ ثبألػّبي.
 -2إّ٘بي ٚاعجبد ِٛٚاػ١ذ اٌؼًّٚ ،اٌزفش٠ؾ ف ٟاٌّغئ١ٌٛبد اٌٛظ١ف١خ.
 -3إ٘ذاس فشص اٌزشل١خٚ ،رؾغ ٓ١اٌٛػغ االلزظبدٚ ٞاالعزّبػٚ ٌٗ ،ٟألعشرٗ.
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آثار اإلدمان عمى اإلنترنت:
أ -اآلثار الصحية :ويجمميا (العباجي )0110،بما يمي-:
 -0األضرار التي تصيب األيدي مف االستخداـ المفرط لمفأرة.
 -0أضرار تصيب العيف نتيجة لإلشعاع الذي تبثو شاشات الحاسوب.
 -6أضرار تصيب العمود الفقري والرجميف نتيجة نوع الجمسة والمدة الزمنية ليا مقابؿ أجيزة الحاسب.
 -1أضرار تصيب األذنيف لمستخدمي مكبرات الصوت.
 -5أضرار مترافقة مثؿ البدانة وما تسببو مف أمراض مرافقة.
ب -اآلثار النفسية:
 -0الدخوؿ في عالـ وىمي بديؿ تقدمو شبكة اإلنترنت مما يسبب آثا اًر نفسية ىائمة حيث يختمط الواقع بالوىـ.
 -0تقمي ؿ مقدرة الفرد عمى خمؽ شخصية نفسية سوية قادرة عمى التفاعؿ مع المجتمع والواقع المعاش.
جػ -اآلثار االجتماعية :ويجمميا حسيف( )0113بما يمي-:
 -0انسحاب ممحوظ لإلنساف مف التفاعؿ االجتماعي نحو العزلة.
 -0األثر في اليوية الثقافية والعادات والقيـ مع ىذا الغزو المعموماتي اليائؿ.
 -6خسارة األصدقاء.
 -1ضعؼ الرقابة األسرية عمى األبناء.
 -5التفكؾ والتصدع األسري.
األشخاص األكثر قابمية إلدمان اإلنترنت:
تؤكد (يونغ )0225،أف أكثر الناس قابمية إلدماف اإلنترنت ىـ-:
 -0حاالت االكتئاب.

 -0الحاالت القمقمة.

 -6ىؤالء الذيف يتماثموف لمشفاء مف حاالت

 -1الناس الذيف لدييـ قدرة خاصة عمى

إدماف سابقة.
 -5األشخاص االنطوائييف.

التفكير المجرد.
-3األشخاص الذيف لدييـ مشكالت
عاطفية ونفسية.
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إرشادات لمتخفيف من اآلثار السمبية:
توضح يونغ ( )0225بعض اإلرشادات التي قد تساعد في التخفيؼ مف اآلثار السمبية لالنترنت وىي-:
 -0تحديد وقت االستخداـ واستخداـ أساليب إدارة الوقت.
 -0إيجاد نشاطاً بديالً.
 -6صرؼ طاقة أكبر في التواصؿ مع أشخاص يقفوف أماـ الشخص مباشرة أكثر مف الغرباء الموجوديف عمى
الشبكة ،إيجاد الدعـ مف العالـ الحقيقي.
 -1التخمص مف أكثر عادات اإلنترنت التي ليا أث اًر تدميرياً كالتخمص مف البرنامج أو التطبيؽ الذي يدمف عميو
الفرد.

 -5تعميـ اآلخريف عف اإلدماف عمى اإلنترنت.
 -3قراءة الكتب الحقيقية.
 -0استخداـ بطاقات تذكيرية عف إيجابيات وسمبيات اإلدماف عمى اإلنترنت.
 -5اتخاذ خطوات ممموسة لمعالجة المشكالت.
الجوانب اإليجابية لالنترنت:
يشير العباجي ( )0110إلى الجوانب االيجابية لالنترنت ويجمميا فيما يمي-:
 -0تبادؿ الممفات.
 -0عممية االقتباس لالستفادة مف البحوث العممية.
 -6عمميات جراحية والتصوير الطبي.
 -1القياـ بأعماؿ التجارة والبنوؾ واألعماؿ االقتصادية.
 -5التعمـ االفتراضي (التعمـ عف ُبعد).
الوقاية والعالج-:
ٕ٘بن ػذح خطٛاد ٌؼالط إدِبْ اإلٔزشٔذِٕ(:ٟ٘ٚ ،ظٛس)2002،
 -1أْ ٠ؼ ٟاٌّظبة أٔٗ ٠ؼبٔ ِٓ ٟاإلدِبْ١ٌ ،جذأ ِشؽٍخ اٌؼالط.
 -2أْ رىٌ ْٛذ ٜاٌّظبة اٌشغجخ األو١ذحٚ ،اٌؼضَ اٌغبصَ ف ٟاٌؼالطٚ ،اٌظجش ػٍِ ٝشاسح اٌذٚاء.
 -3أْ ٠ؼشع ٔفغٗ ػٍ ٝشخض ٠ضك ف ٟػٍّٗ ٚأِبٔزٗ٠ٚ ،مجً أْ ٕ٠فز ِب ٠طٍجٗ ِٕٗ٠ٚ ،غزغ١ت ٌزؼٍّ١برٗ ف٘ ٟزا
اٌخظٛص؛ اٌز ٟلذ ٠ى ِٓ ْٛثٕٙ١ب:
 -1ػًّ اٌؼىظ :فئرا اػزبد اٌّش٠غ اعزخذاَ اإلٔزشٔذ ؽٍ١خ أ٠بَ األعجٛعٔ ،طٍت ِٕٗ االٔزظبس؛ ؽز٠ ٝغزخذِٗ فٟ
 َٛ٠اإلعبصح األعجٛػ١خٚ ،إرا وبْ ٠فزؼ اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚأٚي شٟء ؽ٠ ٓ١غز١مع ِٓ إٌٔ ،َٛطٍت ِٕٗ أْ ٕ٠زظش ؽزٝ
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٠فطش٠ٚ ،شب٘ذ أخجبس اٌظجبػٚ ،إرا وبْ اٌّش٠غ ٠غزخذَ اٌىّجٛ١رش ف ٟؽغشح إٌٔ ،َٛطٍت ِٕٗ أْ ٠ؼؼٗ ف ٟؽغشح
اٌّؼ١شخ٘ٚ ..ىزا.
 -2إ٠غبد ِٛأغ خبسع١خٔ :طٍت ِٓ اٌّش٠غ ػجؾ ِٕجٗ ،لجً ثذا٠خ دخ ٌٗٛاإلٔزشٔذ؛ ثؾ١ش  ٕٞٛ٠اٌذخٛي ػٍٝ
اإلٔزشٔذ عبػخ ٚاؽذح ،لجً ٔضٌٍ ٌٗٚؼًّ ِضال؛ ؽز ٝال ٕ٠ذِظ ف ٟاإلٔزشٔذ ،ثؾ١ش ٠زٕبعِٛ ٝػذ ٔضٌٍ ٌٗٚؼًّ.
 -3رؾذ٠ذ ٚلذ االعزخذاَ٠ :طٍت ِٓ اٌّش٠غ رمٍٚ ً١رٕظ ُ١عبػبد اعزخذاِٗ ،ثؾ١ش إرا وبْ – ِضال٠ -ذخً ػٍٝ
اإلٔزشٔذ ٌّذح  40عبػخ أعجٛػً١بٔ ،طٍت ِٕٗ اٌزمٍ ً١إٌ 20 ٝعبػخ أعجٛػً١بٚ ،رٕظ ُ١رٍه اٌغبػبد ،ثزٛص٠ؼٙب ػٍٝ
أ٠بَ األعجٛع ،ف ٟعبػبد ِؾذدح ِٓ اٌ ،َٛ١ثؾ١ش ال ٠زؼذ ٜاٌغذٚي اٌّؾذد.
دور الذولة والمجتمع المذني في تخفيف اإلدمان على االنترنت
ّ٠ٚىٓ ٌٍذٌٚخ ِٚؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟاٌم١بَ ثجؼغ األٔشطخ ٌٍّغبػذح ف ٟػالط اٌشجبة ِٓ إدِبْ اإلٔزشٔذ،
ٚرٌه ثٛعبئً وض١شحِٕٙ ،بِٕ(:ظٛس)2002،
 :1ػًّ ٚسشبد ػًّ ٌٍشجبة ،رج ٓ١خطش اإلٔزشٔذٚ ،رجؾش ف ٟاألعجبة اٌز ٟرذفغ اٌشجبة اٌّذِٓ إٌ ٝاٌزٛؽذ ِغ
اٌىّجٛ١رشٚ ،االعزغشاق فِٚ ،ٗ١ؾبٌٚخ ِؼبٌغزٙبٚ ،ػذَ اٌٙشٚة ِٕٙب.
 :2رٛع١غ أفك اٌشبة ٌالعزفبدح ِٓ اإلٔزشٔذ ،ػٓ ؽشق رشغ١ؼٗ ػٍ ٝاٌذخٛي فِٕ ٟبفغبد ػٍّ١خ ،أوبد١ّ٠خ ٚرٕ٘١خ،
ِغ شجبة دٚي أخش.ٜ
 :3أْ رىٕ٘ ْٛبن سلبثخ ػٍ ٝاٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ؛ ٌٍزأوذ ِّب رؼشػٗ.
 :4إشغبي ٚلذ اٌشجبة ثشٟء ِف١ذِ ،ضً ٔٛا ٍد ٌٍش٠بػخ أ ٚاٌىزبثخ.
مهارات التواصل االجتماعي:
تعتبر ميارات التواصؿ االجتماعي لبنة األساس لعممية التنشئة االجتماعية حيث يتعمـ الفرد والجماعة أنماطاً مف

السموؾ المتنوع واالتجاىات التي تنظـ العالقات بيف أفراد وجماعات المجتمع الواحد في إطار القيـ السائدة والثقافية

والتقاليد االجتماعية المتعارؼ عمييا.

(مرعي ،)0251 ،باإلضافة إلى انو يتضمف التأثير المتبادؿ لسموؾ

األفراد والجماعات الذي يتـ عف طريؽ االتصاؿ الذي يتضمف بدوره العديد مف الرموز المتعارؼ

عمييا(.زىراف)0251،
وسائل التواصل االجتماعي:
يحددىا (بو بكر )0113،بما يمي-:
 )0وسائؿ لفظية :وتضـ الكالـ المحكي في نطاؽ المغة المستخدمة بأشكالو وأنماطو المختمفة ويتأثر بالصوت
والنبرة والمناخ المادي والنفسي السائديف وفرص التبادؿ والتفاعؿ.
 )0وسائؿ غير لفظية :كؿ ما ىو غير لؼ)0251 ،كؿ مثي اًر الستجابات سموكية مختمفة تسيـ في إحداث عممية

التواصؿ االجتماعي وتنشيطيا أمثمة حركات الجسـ واألطراؼ واإليماءات بالجسـ والرأس واليديف وتعابير الوجو
والمالبس واأللواف والجموس والوقوؼ والمالمسة الجسدية واالقتراب واالبتعاد وتختمؼ دالالت وقيمة ىذه الوسائط
بالنسبة لعمميات التواصؿ ونتائجيا مف ثقافة ألخرى ومف جماعة األخرى ومف فرد آلخر.
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شروط حدوث التواصل االجتماعي( -:مرعي)0251،
 -0توفير موقؼ اجتماعية.
 -0أطراؼ التواصؿ( .شخصيف أو أكثر).
 -6وسائطو المفظية وغير المفظية.
 -1العناصر المادية مف مكاف وزماف معينيف.
العوامل المساعدة في التواصل االجتماعي (-:الشرقاوي)0111،
 -0تأكيد قيمة األىداؼ المشتركة بدال مف األىداؼ الفردية عف طريؽ العمؿ الجماعي والشعور بالجماعة.
 -0الشعور بمسؤولية الفرد داخؿ الجماعة عف طريؽ التضامف مع اآلخريف في القياـ بالمياـ التي تحقؽ أىداؼ
الجماعة.

 -6إحساس الفرد بجذب الجماعة المستمر لو.
 -1وجود تنسيؽ بيف أنشطة األفراد وفاعميتيا في تحقيؽ أىداؼ الجماعة.
عرض النتائج وتفسيرها:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلدماف عمى االنترنت وميارات التواصؿ
االجتماعي لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية-:
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف أف (ر=  )1.030ومستوى الداللة ( )1.110وبمقارنتيا بمستوى الداللة
االفتراضي ( )1.15نجد أف مستوى الداللة أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض الفرضية أي:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اإلدماف عمى االنترنت وميارات التواصؿ االجتماعي لدى طمبة
تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية.
الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية
في كمية الحصف الجامعية تبعاً لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى)-:
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ تبيف أف قيمة (ت=  )1.331ومستوى الداللة ( )1.111وبمقارنتيا بمستوى
الداللة االفتراضي ( )1.15نجد أف مستوى الداللة أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض الفرضية
أي :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية في كمية

الحصف الجامعية تبعاً لمتغير الجنس وىو لصالح المتوسط األكبر أي اإلناث.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة
تخصص التربية المينية في كمية الحصف الجامعية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي-:
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة (ؼ=  )0.003ومستوى الداللة ( )1.000وبمقارنتيا بمستوى الداللة
االفتراضي ( ) 1.15نجد أف مستوى الداللة أكبر مف مستوى الداللة االفتراضي وبالتالي نقبؿ الفرضية أي  :ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية في اإلدماف عمى االنترنت لدى طمبة تخصص التربية المينية
في كمية الحصف الجامعية تبعاً لمتغير المستوى المادي.
تفسير النتائج:
دلت الفرضية األولى عمى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف اإلدماف عمى اإلنترنت وميارات

التواصؿ االجتماعي فالجموس فترات طويمة الستخداـ اإلنترنت تجعؿ الفرد يخصص وقتاً أقؿ لمنشاطات األخرى.
دلت الفرضية الثانية عمى أف اإلناث يتعمقف باستخداـ اإلنترنت أكثر مف الذكور ويعود ذلؾ إلى طبيعة
التنشئة االجتماعية لإلناث في مجتمعاتنا.
دلت الفرضية الثالثة عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في اإلدماف عمى اإلنترنت مع تغير واختالؼ الوضع
االقتصادي لألفراد وىذا يعود لتكمفة استخداـ اإلنترنت المتيسرة لمجميع.

التوصيات:
 -0اىتماـ وسائؿ اإلعالـ بظاىرة إدماف االنترنت وبث برامج توعية تساعد عمى حؿ مشاكؿ ىذه الظاىرة.
 -0العمؿ عمى عقد الدورات والندوات لبياف أضرار اإلدماف عمى االنترنت.
 -6العمؿ عمى إجراء المزيد مف ىذه الدراسات المتخصصة باإلدماف عمى االنترنت مثؿ -:أ -العالقة بيف اإلدماف
عمى االنترنت والتحصيؿ الدراسي.
ب -العالقة بيف اإلدماف عمى االنترنت والدافعية نحو التعمـ.
 -1إجراء دراسات مشابيو في مواقع جغرافية مختمؼ
المراجع العربية:

 -0بو بكر ،بو خريسة.)0113(.المفاىيـ والعمميات األساسية في عمـ النفس االجتماعي ،جامعة باجي مختار.
 -0الشعراني ،إلياـ وسميـ ،مريـ.)0113(.الشامؿ في المدخؿ إلى عمـ النفس ،دار النيضة العربية ،بيروت لبناف.
 -6الشماس ،عيسى.)0113(.مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ،جامعة دمشؽ ،كمية التربية مجاد
رابع ،العدد األوؿ.
 -1العباجي ،عمر موفؽ بشير  .)0110(.اإلدماف واإلنترنت ،ط ،0دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -5مرعي ،توفيؽ .)0251(.الميسر في عمـ النفس االجتماعي ،ط ،0دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف -األردف.
 -3يونغ ،كيمبرلي.)0225(.اإلدماف عمى اإلنترنت (ىاني أحمد ثمجي ،مترجـ) ،بيت األفكار الدولية ،عماف.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -0الصباطي،إبراىيـ ورسالف،محمود و عمي،محمد.)0101(.ادماف االنترنت ودوافع استخدامو في عالقتيما

بالتفاعؿ االجتماعي لدى طمبة الجامعة.المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿ(العموـ اإلنسانية

واإلدارية).011-20،)0(،00،

 -5منصور،عصاـ والدبوبي،عبداهلل.)0100(.ادماف االنترنت وآثاره االجتماعية ،العددية لدى طمبة الثانوية اؿ،

651-660عماف كما يدركيا األخصائيوف االجتماعيوف.مجمة كمية التربية -جامعة عيف شـ ،العدد الخامس
والثالثوف ،الجزء الثاف.6511-660 ،

 -2الحمصي،روال و بالف،كماؿ.)0101(.ادماف االنترنت عند الشباب وعالقتو بميارات التواصؿ االجتماعي
دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب جامعة دمشؽ.مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ اإلنسانية.100-622،
 -01محمد،عادؿ.)0111(.بعض أنماط األداء السموكي االجتماعي لألطفاؿ التوحدييف وأقرانيـ المعاقيف
عقميا.مجمة كمية التربية،جامعة الزقازيؽ،العدد(.)65

 -00عزب،حساـ الديف.)0110(.ادماف االنترنت وعالقتو ببعض أبعاد الصحة النفسية لدى طالب المرحمة
الثانوية(الوجو اآلخر لثورة االنفوميديا)دراسة غير منشورة،جامعة عيف شمس.
 -00ميدي،كريمو.)0111(.االثار النفسية واالجتماعية المرتبطة باالنترنت لدى طالب الجامعة(دراسة

مقارنة)،ممخصات أبحاث المؤتمر الدولي بمركز صالح كامؿ لالقتصاد اإلسالمي،جامعة األزىر.60-00،

 -06منصور،تحسيف.)0111(.استخداـ االنترنت ودوافعو لدى طمبة جامعة البحريف.مجمة جامعة البحريف.
 -01ليري،احمد.)0112(.اثر المشكالت االجتماعية والنفسية المصاحبة لمستخدمي الكمبيوتر في مقاىي
االنترنت.و ازرة الصحة الكويتية،جريدة الشرؽ األوسط،العدد.5101

 -05عبد الكريـ ،إبراىيـ.)0113(.االنترنت وأثاره االجتماعية عمى المراىقيف:دراسة ميدانية عمى عينة مف
المتردديف عمى مقاىي االنترنت ممف تقع أعمارىـ بيف  05-00سنو.متواجدة عمى شبكة االنترنت عمى
العنواف التالي-:
\http://childhood.gove.sa\vb
 -03مراياني،محمد.)0110(.المغة العربية واالنترنت.المجمة العربية لمعموـ،العدد(.)61
 -00منصور ،إبراىيـ(.)0112إدماف الشباب لالنترنت.موقع فور شباب،تاريخ المشاىدة .0101\00\00
http://www.4shbab.com/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=9&categoryid=459
 -05عبد المحسف ،حسيف. )0113( .إدماف اإلنترنت.موقع دروب ،تاريخ المشاىدة .0101\00\03
http://www.doroob.com/archives/?p=9574
 -02زىراف،حامد.)0251(.عمـ النفس االجتماعي.الطبعة(،)5القاىرة،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع.
 -01الشرقاوي،مصطفى.)0111(.مدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعي .الطبعة( ،)0القاىرة ،مكتبة االنجمو
المصرية.
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