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الدراسػػة الحاليػػة الػػ  الحػػد مػػف ادمػػاف امنتػػرت لػػدم تدميػػذ المرحمػػة ا عداديػػة  ىػػد ت 
( مػف تدميػذ المرحمػة ا عداديػة  كتػـ تمسػيميـ الػ  مجمػػكعتيف 06كتككنػت عينػة الدراسػة مػف  

متجانسػػػتيف احػػػداىما تجريبيػػػة  كالمجمكعػػػة اوقػػػرل خػػػابطة  كةػػػد تػػػـ اقتيػػػار العينػػػة بكاسػػػطة 
رنػػػت مػػػف اعػػػداد الباحثػػػة  كةػػػد تػػػـ اسػػػتقداـ المػػػني   ػػػبو التجريبػػػي  تطبيػػػؽ مميػػػاس ادمػػػاف ا نت

عدـ كجكد  رؽ داؿ احصائينا بيف ( الي SPSSكأظيرت نتائ  الدراسة التالية باستقداـ برنام   
 ػي التطبيػؽ  6060متكسطي درجات طدب المجمكعة التجريبية كالخابطة عند مستكل دملػة 

 ػػػػرؽ داؿ احصػػػػائيان بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات طػػػػدب  كجػػػػكد  مميػػػػاس ادمػػػػاف ا نترنػػػػتلالمبمػػػػي 
 ػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمميػػاس ادمػػاف  6060المجمكعػػة التجريبيػػة كالخػػابطة عنػػد مسػػتكل دملػػة 

بػيف  6060كجػكد  ػرؽ داؿ احصػائيان عنػد مسػتكل دملػة   لصالح المجمكعة التجريبيػة ا نترنت
 ػػػي امقتبػػػار المبمػػػي  ا نترنػػػتمتكسػػػطي درجػػػات طػػػدب المجمكعػػػة التجريبيػػػة لمميػػػاس ادمػػػاف 

بػيف  6060كجكد  رؽ داؿ احصائيان عنػد مسػتكل دملػة   عدـ كالبعدم لصالح امقتبار البعدم
 ػػي امقتبػػار البعػػدم  متكسػػطي درجػػات طػػدب المجمكعػػة التجريبيػػة لمميػػاس ادمػػاف ا نترنػػت

 كالتتبعي0

 ذ المرحمة ا عدادية0تدمي – ادماف امنترنت –اليندسة النفسية :الكممات المفتاحية
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Abstract 

The Effectiveness of a training program based on psychological 

engineering in reducing Internet addiction to me Pupils of middle 

school 

Shaima Talaat Mahmoud Abdullah 

The study sample consisted of 60 middle school students and 

they were divided into two homogeneous groups , one of them is 

experimental and the other group is control. The sample was selected 

by applying the internet addiction scale prepared by the researcher . 

Aquasi- experimental approach was used . The results of the following 

study using (spss) showed that there was no statistically significant 

difference between the mean scores of the experimental and control 

group students at the significance level of 0,05 in the pre application of 

the internet addiction scale. There was a statistically significant 

difference between the mean scores of the experimental and control 

group students at a significance level of 0,01 in the post application of 

the internet addiction scale for the benefit of the experimental group . 

There is a statistically significant difference at the level of significance 

of 0,01 between the mean scores of the students of the experimental 

group of the internet addiction scale in the pre and post-test in favour 

of the post test . There was no statistically significant difference at the 

level of significance of 0,05 between the mean scores of the students of 

the experimental group of the internet addiction scale in the post and 

tracer test. 

Key words: Psychological engineering - Internet addiction - Pupils of 

middle school 
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 مقدمة الدراسة :

يستقدـ امنترنت عم  نطاؽ كاسع بيف  ئات المجتمع ك   مجػامت مقتمفػة كيسػتقدـ 
بصكرة متزايدة    كاةعنػا التربػكل بػيف تدميػذ المرحمػة امبتدائيػة حتػ  طػدب الجامعػة  كنتيجػة 

كالسػػمككية ككػػاف مػػف الخػػركرل امسػػتقداـ المتزايػػد لدنترنػػت ن ػػلت بعػػض الم ػػكدت النفسػػية 
 عم  الباحثيف دراسة ىذه الم كدت بطريمة عممية صحيحة0

كنتيجػػػة لمكةػػػت الكبيػػػر الػػػذل يمخػػػية او ػػػقاص  ػػػ  اسػػػتقداـ ا نترنػػػت ن ػػػلت عػػػدة 
 ,Khazaal,مظػػػاىر مرخػػػية كتػػػلثيرات سػػػمبية منيػػػا سػػػمككية كنفسػػػية كاجتماعيػػػة كماليػػػة   

Billieux, thorens, Khan Louati Scarlattidal etal., 2008; Morhan – 
martin, 1997: Murali & George, 2007Young,1998 )0 

 ا ن ػػلاؿ الػػدائـ بػػو يػػأدل الػػ  أدم أكػػاديم  مػػنقفض كيثػػار نفسػػية سػػمبية مثػػؿ الكحػػدة 
النفسػػية كامحبػػاط كامكتئػػاب كأيخػػان يثػػار اجتماعيػػة سػػيئة مثػػؿ نمػػص التفاعػػؿ ا سػػرل ك مػػداف 

 ,Chebbi, Koong , Liu & Rottman, 2007; Shapiraاوصدةام كالعزلة ا جتماعية 
Lessig, Goldsmith , Szabo , Lazoriz, Gold et al, 2003) 

كتدميػػػذ المرحمػػػة ا عداديػػػة تعػػػد بمثابػػػة مرحمػػػة المراىمػػػة المبكػػػرة حيػػػث تتسػػػـ بػػػبعض 
التليػػرات العمميػػة العاطفيػػة كامنفعاليػػة كامجتماعيػػة كامىتمامػػات كالميػػكؿ ك ػػعكره بذاتػػو  حامػػد 

 0(5660عبدالسدـ  
امخػػطرابات النفسػػية كالصػػراعات  كتدميػػذ ىػػذه المرحمػػة عرخػػو لمكاجيػػة الكثيػػر مػػف 

  0نتيجة لممكاةؼ كاوحداث الجديدة كالمتعددة التي يكاجيكنيا  ي حياتيـ
كلذلؾ برزت أىمية التنمية الب رية كالتي تعتبر أغم  تنمية تتمدـ بيػا الػدكؿ  يػي ثػركة 

ارتيػػػػا م يسػػػػتياف بيػػػػا كىػػػػي المػػػػادرة عمػػػػ  البنػػػػام كالتعميػػػػر كامقتػػػػراع كامبتكػػػػار لػػػػك أحسػػػػنت اد
 كتنميتيا ب كؿ ايجابي مما يساىـ  ي تمدـ المجتمع 0

كمع التمدـ التكنكلػكجي كالعممػي اليائػؿ ظيػرت عمػـك يمكػف امسػتفادة منيػا  ػي التنميػة 
 Neuro Linguisticالب ػػػرية كمنيػػػاا عمػػػـ اليندسػػػة النفسػػػية  البرمجػػػة الملكيػػػة العصػػػبية 

programming,    0(5661ا06(  كاركؿ ىاريس 
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نػػػي العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس التفػػػكؽ ا نسػػػاني كيحمػػػؿ مماكماتػػػو  كيعػػػد أيخػػػان دلػػػيدن كىػػػك يع
 سف مف أدام او راد0التفكير ا يجابي كي نح  مستقداـ البنام ا بداعي كا بتكارم  كما أنو يدرس كيفية 

كمػػا أنػػو عمػػـ يك ػػؼ لنػػا عػػف عػػالـ ا نسػػاف الػػداقمي كطاةاتػػو الكامنػػة كيمػػدنا بػػلدكات 
كميػػارات تسػػتطيع بيػػا التعػػرؼ عمػػ   قصػػية ا نسػػاف كطريمػػة تفكيػػره كسػػمككو كالعكائػػؽ التػػي 
تمػػؼ  ػػي طريػػؽ ابداعػػو كتفكةػػو  كمػػا يمػػدنا بػػلدكات كطػػرؽ يمكػػف بيػػا احػػداث التلييػػر ا يجػػابي 

          (                                      5661ا0كةدرتو عم  تحميؽ أىدا و0  ثريا حامد  ساف كسمككو ك عكره المطمكب  ي تفكير ا ن
كيعد عمـ اليندسة النفسية   البرمجة الملكية العصبية( عمـ حديث يستند ال  التجربػة  

أنيػا عمميػة يمكػف كيأدم ال  نتائ  محسكسة مممكسة  كينظر ال  مسللة النجاح كالتفكؽ عم  
صػػناعتيا كليسػػت كليػػدة الحػػظ أك الصػػد ة  ذلػػؾ أف احػػدل ةكاعػػد ىػػذا العمػػـ تمػػكؿ ا أنػػو لػػيس 
ىناؾ حظ كليست ىناؾ صد ة بؿ ىناؾ أسباب كمسببات  كيعد ىذا العمـ ذا أىمية كبرل لكؿ 

ـ السيئة كيأثركا  ي غيرىـالناس قاصة المذيف يريدكف أف   0(1  5663ليمكؿ    اسماعيؿ ا يليركا مف عاداتي
بانػدلر  "كيرل كثيػر مػف المفكػريف كالمػادة كالمصػمحيف امجتمػاعييف كرجػاؿ التربيػة مػنيـ  

أنػػػو عمػػػ  ا نسػػػاف أف يكػػػكف مثػػػابران مجػػػدان  "كجػػػاردنر  كسػػػاتر  كأر يكسػػػكف  كالفمػػػي  كسػػػميماف
نسػاف أف يفعػؿ لعممو كمنظمان لكةتػو 000000 الػ,   كلكػنيـ لػـ يمكلػكا كيػؼ يمكػف لإ صبكران متمنان 

ذلػػؾ  حيػػث أف عمػػـ الػػنفس م ييػػتـ با جابػػة عمػػ  ىػػذا التسػػاأؿ أمػػا اليندسػػة النفسػػية  البرمجػػة 
محمػػد الملكيػة العصػػبية(  تجيػب عمػػ  ىػذا التسػػاأؿ كتػدرس ا يجابيػػات ككيفيػة الكصػػكؿ الييا0 

 (0056 5600عسمية كأنكر البنا  
معمميػو كمجتمعػػو ةيمػة كمعػػاييره كتػرل الباحثػة أف ا نسػػاف يكتسػب مػػف أبكيػو كأسػػرتو ك 

كسػػمككو كطريمػػة تفكيػػره  كذلػػؾ عػػف طريػػؽ الحػػكاس  كالملػػة التػػي يسػػمعيا منػػذ صػػلره  كيمرأىػػا 
عندما يتعمـ المرامة  كتذىب جميع ىذه المعمكمات ال  دماغو كجيازه العصػبي  كم يكػكف لديػو 

القػارجي  كمػف ناحيػة ام ذلؾ العالـ الذم ت كؿ  ي ذىنو بلض النظر عما يحػدث  ػي العػالـ 
 اف العالـ بالنسػبة لػو سػكؼ يتليػر كبالتػالي  ػاف ا نسػاف اذا  أقرم  انو اذا تلير ما  ي ذىنو 

اعتمد اف بإمكانو أف يمكـ بعمؿ ما  أك اعتمد انو م يمكنو أف يمـك بو   اف ما يعتمده صػحيحا 
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بية( عبارة عف طريمو تساعد ف اليندسة النفسية  البرمجة الملكية العصإ ي الحالتيف  كمف ثـ  
صدح تفكيره  كتيذيب سمككو  ممكاتو كميارتو0ة   كتنميو عاداتو  كتنميا نساف عمي تليير نفسو  كا 

 مف ىنا برزت الحاجة الي استقداـ اليندسة النفسية  ي الحد مف ادماف ا نترنت0  
 مشكمة الدراسة:

ميات  ػ  المحػيط امجتمػاع  مػف زيػادة مدحظة الباحثة ل ككل العديد مف امبام كاو 00
عػػدد السػػاعات التػػ  يمخػػكنيا أبنػػائيـ أمػػاـ امجيػػزة امكتركنيػػة مثػػؿ جيػػاز الكمبيػػكتر 

ـ مع المحيطيف بـيكالياتؼ المحمكؿ كاويباد  ـ كتعاممي ـ كانفعامتي  0كتلثير ىذه امجيزة عم  سمككياتي
كؿ ب ػػكؿ ممحػػكظ عنػػدما كمػػا محظػػت الباحثػػة تعمػػؽ الطػػدب ال ػػديد باليػػاتؼ المحمػػ 50

يليػب عنػو الطػدب ول ظػرؼ مػف الظػركؼ كيبػدل سػمككيات كتصػر ات متمػؿ  ػبيا 
بتصػػػر ات المػػػدمف لممقػػػدرات عنػػػدما يليػػػب عنيػػػا كيػػػلت  مكعػػػدىا  يظػػػؿ يبحػػػث عنيػػػا 

 0مف ىذا التعمؽ ال ديد ليذه امجيزهكالمجنكف  تقك ت الباحثة عم  مصير ىأمم الطمبة 
ىػػذه امجيػػزة عمػػ  سػػمكؾ ام ػػراد كالتػػ  تػػـ تحديػػدىا مػػف قػػدؿ سػػمبيات كاخػػرار ادمػػاف  30

( 5600امطدع عم  المراجع    ىذا المجاؿ منيا دراسة كساـ عزت محمد عبػاس  
( كالتػػ  أكخػػحت نتائجيمػػا امثػػر السػػمب  5660كدراسػػة حسػػاـ الػػديف محمػػكد عػػزب  

 0مدماف امنترنت عم  الصحة النفسية لدطفاؿ كالمراىميف
السػػػمبية التػػػي ةػػػد تن ػػػل عػػػف  كػػػرة اليندسػػػة النفسػػػية كعػػػدـ المػػػدرة عمػػػ  اسػػػتقداـ اآلثػػػار  10

استراتيجيات التحكـ     ادماف امنترنت بكفامة ك اعمية  كالتػي ةػد م يسػمـ منيػا الفػرد 
كالمجتمػػع عمػػ  حػػد سػػكام  حيػػث ةػػد تػػأدم الملالطػػات القاصػػة باليندسػػة النفسػػية أك 

ات عديػػدة  بػػؿ ةػػد تجعمػػو أةػػؿ مسػػئكلية تجػػاه غيابيػػا لتعػػريض الفػػرد وقطػػار كاخػػطراب
تصػػػر اتو التػػػي يمػػػـك بيػػػا قاصػػػة تدميػػػذ المرحمػػػة امعداديػػػة   يػػػـ  ػػػي مرحمػػػة ميمػػػة 
كقطيرة  يحتػاجكف  ييػا الػ  زيػادة الػكعي باليندسػة النفسػية  ػي كػؿ مػا يحػيط بيػـ  ػي 

 ػي حياتيـ  كخػبط م ػاعرىـح حتػ  م يمػؿ اعتمػادىـ كثمػتيـ  ػي ةػدراتيـ عمػ  اودام 
 . مجاؿ معيف مما ةد يممؿ مف انجازه كيعطؿ ةدراتو كأىدا و
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كلكػػػؿ مػػػا سػػػبؽ  ينػػػاؾ خػػػركرة أقدةيػػػة  كاجتماعيػػػة  كاةتصػػػادية تػػػدعك لمتعػػػرؼ عمػػػ  
  .العدةة بيف اليندسة النفسية كادماف امنترنت مف تدميذ المرحمة ا عدادية

 : نماط اآلتيةأما الجانب القامس مف م كمة الدراسة الحالية  يتخح  ي ال -0
عػػدـ معر ػػة الكثيػػر مػػف المتعممػػيف  ػػػي المرحمػػة ا عداديػػة عػػف اليندسػػة النفسػػية ك كائػػػدىا  -0

ككيفية تنميتيا  كةد يرجع ذلؾ ال  عدـ تػكا ر ا مكانػات المناسػبة  كةمػة الكػكادر المدربػة عمػ  
 . تفعيؿ كتن يط اليندسة النفسية 

ددمػػاف امنترنػػتح كةػػد يرجػػع ذلػػؾ الػػ  الخػػلكط تدميػػذ المرحمػػة ا عداديػػة ةػػد يتعرخػػكف ل -5
 الكثيرة التي تمع عم  عاتميـ

ـ امنترنت المرخ التمميذ  ي المرحمة ا عدادية ةد م يستطيع مكاجية  -3 ـ    استقدا  . كالتحك
دمػاف امنترنػت ػ  ػي حػدكد عمػـ الباحػث ػ لػـ  -1 أف البحث  ي العدةػة بػيف اليندسػة النفسػية كا 

تناكلػػت العدةػػة بينيمػػا0  –كم تكجػػد دراسػػة عربيػػة كاحػػدة ػ  ػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث يكػػف كثيػػرنا  
                   كبيذا تتخح م كمة الدراسة  ي ا حساس بيا كالحاجة الممحة لحميا0

 -وبناء عمي ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة فى :    
تدميذ د مف ادماف ا نترنت لدم  عالية برنام  تدريب  ةائـ عم  اليندسة النفسية لمح  

 يمكف تحديد م كمة الدراسة  ي السأاؿ الرئيسي اآلتي االمرحمة ا عدادية0 ك 
 ؟ المرحمة اإلعداديةتالميذ لدي  الحد من إدمان اإلنترنتفي  الهندسة النفسيةما مدى فاعمية 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية :
 ػػػػركؽ ذات دملػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة  ػػػػي  تكجػػػػدىػػػػؿ 0 0

 ؟ ادماف ا نترنتالتطبيميف  المبمي كالبعدم( عم  ممياس 
احصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة  ػػػػي دملػػػػة  ػػػػركؽ ذات  تكجػػػػد 0 ىػػػػؿ5

 ؟ ادماف ا نترنتالتطبيميف ألبعدم كالتتبعي عم  ممياس 
ذات دملػػة احصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كالخػػابطة   ػػركؽ تكجػػد0 ىػػؿ 3

 ؟ ادماف ا نترنت ي التطبيؽ ألبعدم كالتتبعي عم  ممياس 
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 أهداف الدراسة:
لمحػد مػف تسع  ىذه الدراسة الي البحث عف اجرامات كأن طة عممية ذات صمة كثيمػة 

عمػػ  بعػػض  مػػف قػػدؿ تػػدريبيـ نظريػػان كعمميػػان  تدميػػذ المرحمػػة ا عداديػػةلػػدل ادمػػاف امنترنػػت 
التػػي تػػأثر عمػػ  قصائصػػيـ العمميػػة كامنفعاليػػة كالسػػمككية كتسػػاعدىـ  اليندسػػة النفسػػيةمفػػاىيـ 

عمػػػػ   يػػػػـ الػػػػذات ك يػػػػـ اآلقػػػػريف كتسػػػػاعدىـ بالتػػػػالي عمػػػػ  تحميػػػػؽ مزيػػػػد مػػػػف النجػػػػاح كالتمػػػػدـ 
 كامستفادة مف امكاناتيـ 0

ادمػاف  اليندسػة النفسػية  ػ  الحػد مػفدراسة عف مػدل  اعميػة كمف المتكةع أف تك ؼ ىذه ال   
 0تدميذ المرحمة ا عداديةلدم  ا نترنت

 همية الدراسة:أ
 تكمف أىمية الدراسة الحالية  ي التالي ا

    النظرية: األهميةـ 1
اليندسة النفسية    الحد كتتمثؿ  ي طبيعة المكخكع الذم تتناكلو كىك  اعمية برنام  

 أنو م تكجد دراسة تناكلت مثؿ ىذا المكخكع 0حيث  امنترنت لدل تدميذ المرحمة ا عدادية مف ادماف
 البحثية:  األهميةـ 2

تتمثػػؿ  ػػي تكجيػػو أنظػػار البػػاحثيف الػػ  دراسػػة مثػػؿ ىػػذا المكخػػكع كتنػػاكؿ مكخػػكعات 
 بحثية جديدة لمكاكبة التطكر المعر ي  ي ميداف عمـ النفس0

 التطبيقية:  األهميةـ 3
الحػػػد مػػػف ادمػػػاف  ػػػي اليندسػػػة النفسػػػية كتتمثػػػؿ  ػػػي التحمػػػؽ مػػػف مػػػدل  اعميػػػة برنػػػام  

 ػي  اليندسػة النفسػية  ممػا ي ػجع عمػ  اسػتقداـ بػرام  تدميذ المرحمػة ا عداديػةلدم ا نترنت 
 عدج أمكر أقرل   كالصراع النفسي كامكتئاب كغير ذلؾ مف امخطرابات النفسية0

 :  مصطمحات الدراسة
   Neuro Linguistic Programming :النفسية العصبيةالهندسة  -1

ىػػػي  ػػػف كعمػػػـ لمكصػػػكؿ با نسػػػاف لدرجػػػة اممتيػػػاز الب ػػػرم كالتػػػي يسػػػتطيع بيػػػا أف يحمػػػؽ 
 0(5661لفمي  اأىدا و كير ع دائما مف مستكل حياتو  ابراىيـ 
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 عمـ يمصد بو اعادة ت كيؿ الصكر كالمعػارؼ التػي يتمماىػا العمػؿ مػف القػارجأيخاا ىي ك 
ب ػػػكؿ مبػػػرم    بيػػػدؼ الكصػػػكؿ الػػػ  للػػػة متمنػػػة  ػػػي التكاصػػػؿ مػػػع اآلقػػػريف كالتعامػػػؿ معيػػػـ 
بال ػػكؿ اومثػػؿ  كذلػػؾ عبػػر التػػلثير عمػػ  الجيػػاز العصػػبي الػػذم يكػػكف الكعػػام الػػذىني لممعر ػػة 
 يدرس طريمة التفكير  ي ادارة الحكاس كمف ثـ يبرم  ذلؾ ك ؽ الطمكحات التي يخػعيا لنفسػو

 0( 5661النصر   مدحت محمد أبك 
 Internet addiction :إدمان اإلنترنت  -5

أنػػػو امسػػػتقداـ المفػػػرط لدنترنػػػت كالف ػػػؿ  ػػػ  السػػػيطره عمػػػ   -(اYoung  0332تعر ػػػو 
 ادارة الكةت عم  امنترنت0 

ذيػػػػػادة مفرطػػػػػة كاخػػػػػػطرارية  ػػػػػ  اسػػػػػتقداـ امنترنػػػػػػت  -( اMichell  5666تعريػػػػػؼ 
 كامبتعاد عنو يأدل ال  سمككيات مزاجية كعصبية0  

كمػػف قػػدؿ ىػػذا التعريػػؼ يتخػػح أف ادمػػاف امنترنػػت يرتكػػز عمػػ  ركيػػزة أساسػػية ىػػ  
المػػدة الطكيمػػة التػػ  يمخػػييا الفػػرد عمػػ  امنترنػػت كالتػػ  تػػأثر عمػػ  ميامػػة كأن ػػطتة الخػػركرية 

لركيػزة الثانيػة التػ  ت ػير الييػػا الػبعض ىػ  العجػز عػف التكةػػؼ عػف اسػتقدامة كىػك مػػايعرؼ كا
 ػ  نتػائ  دراسػتو  stern . S . E( 0333بامسػتقداـ الميػرل لدنترنػت كىػك مػا أ ػار اليػة  

ل  تمارير غير مأكدة ال  أف بعض المدمنيف ا   دراستيا  K . S  Young(0332كذكرت  
مدمنييف عم  امنترنت بنفس الطريمة الت  أدمف بيا عم  المقدرات أك  عم  امنترنت أصبحكا

 الكحكؿ مما أدل ال  ا نقفاض امكاديم  كامجتماع  كالمين 0 
 التأصيل النظري لمدراسة والدراسات السابقة:   

 .العصبية الهندسة النفسيةالمحور األول: 
 NLP( أك Neuro Linguistic Programming  البرمجػة الملكيػة العصػبيةتمثػؿ 

 "ريت ػػارد بانػػدلر كجػػكف جرينػػدر"الطريمػػة التػػي يفكػػر كيتصػػرؼ بيػػا النػػاس كترجػػع تسػػميتيا الػػ  
(Grinder,Bandler,1972)    كمنػذ ذلػؾ الحػيف تكاجػدت اليندسػة النفسػية لمجيػاز العصػبي

ىتماـ اوكانصب  (Dilts&et al ,1979 : 5 )كعمـ ةائـ بذاتو  ي الكميات المتحدة اممريكية 
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عمػػ  التطبيمػػات العمميػػة ليػػا اكثػػر مػػف الجكانػػب النظريػػة0 ككانػػت اكثػػر التسػػاأمت المثػػارة ىػػي 
 (0 33ا 5661  نادر   التمنية ؟ ككيفية تكظيؼ كؿ المعمكمات ب كؿ يأدم ال  المنفعةطريمة استقداـ ىذه 
ران  ػػػي بحػػاث  ػػي ىػػػذا المجػػاؿ الػػ  حميمػػة اف ىػػػذه التمنيػػة تػػأدم دكران كبيػػكتكصػػمت او

النجػػاح كالتفػػكؽ  ػػي مجػػامت الحيػػاة كا ػػة   يػػي تثػػرم الفػػرد بمفػػردات م ػػاعره ككيفيػػة التعػػاطي 
السمككية لديو  كمحاكلة رأية الػنفس  كالجكانبمعيا  كتحديد نماط المكة كالخعؼ  ي انفعامتو 

ابيػػة  ػػي منظػػكر ايجػػابي  ػػي ظػػؿ بػػدائؿ تفكيػػر لممػػكاطف السػػمبية  كامكانيػػة رأيتيػػا  ػػي ألػػكاف ايج
لمػام العػبم عمػ  اوقػريف امت سعادة  بعيدن حك  ا عف جمد الػنفس كتكميفيػا مامطاةػة ليػا بػو  أكا 

عفام النفس مػف المكاجيػة0  اعػرؼ نفسػؾ(  كمأيػديف لمػا جػام   "سػمراط"منطممػيف مػف حكمػة  كا 
عف الذات المراةبة أم ةدرة الكعي بالنفس التي تتػيح لدقصػائي النفسػي أف يرصػد  " ركيد"بو  

عػف ا طػار  ردكد أ عالو عم  أةكاؿ المتدرب كالكيفية التي تتكلد بيا التداعيات الحرة لديو بعيدان 
النظػػػرم لرأيػػػة مفيػػػـك الػػػكعي بػػػالنفس  كمتعمماتػػػو السػػػيككلكجية  كلمػػػد تلكػػػدت الرأيػػػة النظريػػػة  

  لمبرمجة  ػي ظػؿ تمرينػات عمميػة كجمسػات تدريبيػة  لمتعممػات الت ػفير  ػي ة ػرة المػ, الجديػدة
كامنتفػػاع الػػكاةعي العممػػي ليػػا  ػػي ظػػؿ مكاجيػػة مصػػاعب الحيػػاة  كتتلكػػد أىميػػة تفعيػػؿ ميػػارات 
التفكيػػر  ػػي ظػػؿ تمػػؾ التػػدريبات العمميػػة  ػػي ىػػذا الصػػدد كالتػػي تتمثػػؿ  ػػي رأيػػة مجػػردة كناةػػدة 

عمي حسػػيف لمػػذات  تت ػػكؿ منيػػا صػػكرة ابداعيػػة  ػػي مكاةػػؼ سػػعيدة متجسػػدة بالبيجػػة كالسػػركر 
 (0 0  5600المعمكرم  
ذف ىػػػػي اسػػػػتراتيجيات محايػػػػدة تحػػػػا ظ عمػػػػ  تلمػػػػؿ الػػػػذات حتػػػػ   ػػػػي اثنػػػػام القبػػػػرات أ

المنييجة  عف طريؽ مدحظة القبرة نفسػيا كت ػفيرىا  ػي ظػؿ رأيػة ايجابيػة  كتمقػص بإيجػاز 
الػػكعي بالم ػػاعر كأم كػػار المرتبطػػة بيػػا  كةػػد تكػػكف باسػػتجابة سػػمككية  كريػػة  ػػي تلييػػر القبػػرة 

جابيػػػة أك بػػػدكف اسػػػتجابة أم تلمػػػؿ كتػػػدبر لرأيػػػة تنفيذيػػػة مأجمػػػة  لمتعبيػػػر عػػػف السػػػمبية الػػػ  اي
 (0100ا 0320  باترسكف   الم اعر كاو كار المرتبطة بيا  ي تداعيات كغايات ممصكدة

 دراسات سابقة:  
 العصبية كمنيا عم  سبيؿ المثاؿا اليندسة النفسيةكيكجد العديد مف الدراسات كالبحكث الت  تناكلت 
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ثػػر اسػػتقداـ اسػػتراتيجيات أالتعػػرؼ عمػػ  الػػ  ىػػد ت ا( (Hydi,2001دراسػػة ىايػػدم
عػداد المر ػديف التربػكيف كالنفسػيف  كاجريػت الدراسػة  ػي المركػز االيندسة النفسية العصبية  ي 

 قصػػكا عمػػ  انيػػـ دكف المسػػتكل المطمػػكب  ػػي  ( مر ػػدان 00المػػكمي لمقػػدمات الصػػحية عمػػ   
رنػػام  منحػػت ليػػـ  رصػػة لممارسػػة اعمػػاليـ لمػػدة ثدثػػة ا ػػير كةػػد العمػػؿ كبعػػد امنتيػػام مػػف الب

  0معالجة الم اكدت كالخلكط لدل المستر ديفصبحت لدييـ قبرة  ي أنو أتابعتيـ ىايدم كذكرت 
 ال  معر ةكالتي ىد ت (ا,Skinner & Stephens 2003كستيفنس  دراسة سكنرك 

زيػادة   ػي العصػبية الملكيػة البرمجػة  ػي ) حسػي بصػرم  سػمعي  (التمثيميػة اونظمػة أىميػة
 عينػة عمػ  الدراسػة تطبيػؽ التجريبػي  ػي المػني  اسػتقدما حيث التسكيمية  امتصامت  اعمية
 مككف كؿ منيما مجكعتيف  ال  ةسمكا ثـ ةصدية  بطريمة تـ اقتيارىـ  قصا  02 مف مككنة
  ػي غدمكرغػاف جامعة  ي التسكيمية تقصص امتصامت الماجستير بدط مف أ راد 3 مف

 العصػبية  لملكيػةا البرمجػة بمفػاىيـ سػابمة معر ػة لػدييا مجمكعػة  المتحػدة UK  المممكػة
 أف النتػائ  كأظيػرت العصػبية  الملكيػة بمفػاىيـ البرمجػة سػابمة معر ػة لػدييا لػيس كمجمكعػة

 ال  يأدم مما المطمكبة لإعاف  امستجابات مستكل زيادة  ي دكر ليا التمثيؿ الحسية أنظمة
 .الزائدة الدعاية تكاليؼ مف التسكيمية كيك ر امتصامت  اعمية زيادة

ممدمػة  الػي التعػرؼ عمػ  ا( Carol Harris,2004كاركؿ ىػاريس  راسة كما ىد ت 
 ي عمـ البرمجة الملكية العصبية  كت مؿ تعريفاتو كن لتو كتطكره  كما تتنػاكؿ البعػد التػاريقي 

يرتكز عمييػا عمػـ البرمجػة الملكيػة العصػبية كعدةتػو بػالعمكـ اوقػرل  لو  كتتناكؿ المبادئ التي
الت  كعمػـ السػبرانية كالتػدريب كالتربيػة طمثؿ عمـ الػنفس التطبيمػي  كعمػـ نفػس السػمككي كالج ػ

كالتعميـ كاقتد و عنيـ كعمـ مستمؿ  كتمدـ بعض التمنيات التي يمكف أف تطبؽ لتطػكير اودام 
النمػػػػك ال قصػػػػي  العدةػػػػات امجتماعيػػػػة  الكظػػػػائؼ كمجػػػػامت   ػػػػي مقتمػػػػؼ المجػػػػامت مثػػػػؿ
 لممصطمحات التي تستقدميا0 اوعماؿ  كما تتخمف  رحان 

أثر برنام  اليندسة النفسية  ي تنمية ا( 5660دراسة المعاخيدم  كما أظيرت   
المجمكعة المفاىيـ ا دراكية لدل طالبات المرحمة ا عدادية كالتعرؼ عم  الفركؽ  ي درجات 

كعة الخابطة كتكصمت الدراسة ال  كجكد  ركؽ دالة احصائيان بيف متكسط مالتجريبية كالمج
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درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الخابطة  ي امقتبار البعدم  ي 
 0ممياس تكامؿ اونماط ا دراكية لصالح البرنام 

ثر  اعمية اوسمكب المعر ي أر ة ىد ت ال  معاحيث (5661راسة العطا ي  كأيخان د
 اليندسة النفسية العصبية (  ي تنمية  مفيكـ الذات لدل طدب المرحمة المتكسطة كةد بمغ 
عدد جمسات البرنام  ا ر ادم ع ريف جمسة كا ارت النتائ  ال  كجكد  ركؽ ذات دملة 

 0التجريبية احصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالخابطة لصالح أ راد المجمكعػػة
 معر ةال  (ا ,Singh & Abraham (2008  كأبراىاـ دراسة سايفكما ىد ت 

عم   تعمؿ التي التنظيمية المدرات بنام  ي دكرىا العصبية  كمعر ة الملكية البرمجة عف المزيد
 أف ينبلي التي الرئيسة كعم  المخايا المنظمة  داقؿ العمؿ  ي التميز ال  الطريؽ تمييد
 جمع كةد تـ العصبية  الملكية البرمجة تنفيذ لنجاح ا دارة مف ةبؿ امعتبار بعيف تأقذ

 مقتمؼ مف  ردان  (550 مف مككنة عينة كالممابات عم  امستبانة استقداـ قاؿ مف البيانات
 تعطي العصبية البرمجة الملكية أف كتبيف اليند  مف الجنكبي الجزم  ي ال ركات كالمنظمات

أك  لأل راد سكام اآلقريف كتحفيز ك يـ العمؿ  كفامة  ي بيران ك تحسنان  كالمكظفيف المديريف
  ي التفكؽ عم  المديريف  ي مساعدة كبير دكر ليا العصبية الملكية البرمجة كأف الجماعات 

يفخمكف  المستجيبف مف%  01 أف الدراسة كك فت ال قصية كالعممية  الجكانب جميع
 الثمة ال  تأدم كالتي مفتكحة  بيئة عمؿ عم  ي جع مما المأسسة  ي الرسمي غير التكاصؿ
 .المأسسة او راد  ي بيف كالكمم

ال  معر ة أثر أسمكبيف ار ادييف لميندسة ا(5663دراسة عبدالرزاؽ  كما أ ارت 
سفرت نتائ  كأ النفسية كالتمكيـ الذاتي  ي تنمية الذكام اوقدةي لدل تدميذ المرحمة امبتدائية0

عف  اعمية البرنام  ا ر ادم ك ؽ أسمكبي اليندسة النفسية كالتمكيـ الذاتي  ي تنمية الدراسة 
الذكام اوقدةي لدل تدميذ المرحمة امبتدائية  اذ تمكف اوسمكباف  ي تنمية درجات 
المجمكعتيف التجريبيتيف  اوكل   كالثانية(  ي حيف لـ يحدث تليير ذك دملة عم  درجات 

طة التي لـ تتعرض وم أسمكب ار ادم  كتبيف أيخان أف أسمكب اليندسة المجمكعة الخاب
 النفسية كأسمكب التمكيـ الذاتي ليما درجة الفعالية نفسيا0
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 ىػد تحيػث (ا5600ىػاني  بنػي صالح العاؿ  محمد عبد الرحمف عبد دراسة  مريـك 
 مػديرم لػدل العصػبية الملكيػة البرمجػة ميػارات اسػتقداـ درجػة عػف الك ػؼ الػ  الدراسػة ىػذه

 بصػكرتيا مككنػة اسػتبانة كتطػكير اعػداد تػـ الدراسػة أىػداؼ الرمثا  كلتحميػؽ لكام  ي المدارس
 العدةػات امعتمػاد  ا دراؾ  التفكير ( :ىي مجامت ستة عم  مكزعة  مرة  (33 مف النيائية

مػف  التلكػد بعػد كذلػؾ امسػتبانة  ىػذه كك ّزعػت) التمثيميػة اونظمػة الم ػكدت  حػؿ ا نسػانية 
 كمديرات مديرم مف الدراسة مجتمع أ راد جميع مف المككنة الدراسة عينة عم  كثباتيا  صدةيا
 مػديرا (02 عػددىـ كالبػالغ الرمثػا  لمػكام كالتعمػيـ التربية مديرية اوردنية  ي الحككمية المدارس
 الدراسػة نتػائ  كأظيػرت  لمتحميؿ ا حصػائي صالحة استبانة (00  استرجاع تـ حيث كمديرة 

الرمثػا   لػكام  ػي المػدارس مػديرم لػدل العصػبية الملكيػة البرمجػة ميػارات اسػتقداـ درجػة أف
 مسػتكل عنػد احصػائية دملػة ذات  ػركؽ كجػكد عػدـ الػ  با خػا ة متكسػطة  بدرجػة جػامت
 عينػة أ ػراد تمػديرات لتمػديرات الحسػابية ( بػيف  المتكسػطات α6060 =ا حصػائية   الدملػة
 الملكيػة بميػارات البرمجػة كالمتعممػة اوداة  مجػامت جميػع عمػ  )المػدارس مػديرم(  الدراسػة
 ككجػكد العممػي  كالمأىػؿ الجػنس لمتليػر تعػزل الرمثػا لػكام  ػي المػدارس مػديرم لػدل العصبية
 المتكسػطات (  بػيف α6060 =ا حصػائية   الدملػة مسػتكل عنػد دملػة احصػائية ذات  ػركؽ

 كعمػ  اوداة  مجػامت جميػع المػدارس( عمػ  مػديرم(  الدراسػة عينػة أ ػراد لتمػديرات الحسػابية
الرمثػا  لػكام  ػي المػدارس مػديرم لػدل العصػبية الملكيػة البرمجػة بميػارات كالمتعممػة كميػا  اوداة
 كأكصػ (0 سػنكات 06 مػف أكثػر(  القبػرة ذكم كلصػالح القبػرة  سػنكات عػدد لمتليػر تعػزل

 محا ظػات  ػي أقػرل منػاطؽ عمػ  الم ػابية البحػكث كالدراسػات مػف زيػدالم بػإجرام الباحثػاف
 .كميا التعميمية التربكية  ي العممية كمياراتيا العصبية الملكية البرمجة كدكر تلثير تتناكؿ المقتمفة المممكة

  :تعقيب عمي دراسات المحور األول
 العصبية يتخح اوتيابامطدع عمي الدراسات السابمة  ي مجاؿ البرمجة الملكية 
البرمجػػة الملكيػػة اليندسػػة النفسػػية  ىػػد ت بعػػض الدراسػػات الػػي التعػػرؼ عمػػي  اعميػػة 

 (5600ىػػاني  بنػػي صػػالح العػػاؿ  محمػػد عبػػد الػػرحمف عبػػد مثػػؿ دراسػػة  مػػريـ( العصػػبية 
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دراسة العطا ي ك ( ,Singh & Abraham (2008 كأبراىاـ دراسة سايفك ( 5663عبدالرزاؽ  ك 
 (  (Hydi2001ة  ىايدمدراسك ( 5661 

 اليندسة النفسػية أىمية بتركيزىا عم  الدراسات مف غيرىا عف الحالية الدراسة تقتمؼ
اليندسػة النفسػية لمجيػاز ك   سػرت اليندسػة النفسػية لمجيػاز العصػبي  التي نظرياتكالالعصبية  

 امتصاؿ ك فّ  العصبية اليندسة النفسية بيف العصبي كتطبيماتيا العممية با خا ة ال  العدةة
 كاآلقريف0 بالذات

 العصػبية ب ػكؿ اليندسػة النفسػية مكخػكع  ػي بحثػت التػي الدراسػات نػدرة لػكحظ كةػد
كاليندسػػػػػة النفسػػػػػية كعدةتيػػػػػا  ػػػػػ  الحػػػػػد مػػػػػف ادمػػػػػاف امنترنػػػػػت لػػػػػدل تدميػػػػػذ المرحمػػػػػة  عػػػػػاـ 

ـ البرمجػػة اف معظػػـ الدراسػػات اسػػتقدمت اقتبػػارات متنكعػػة لميػػاس اثػػر اسػػتقداا عداديػػة0حيث 
 الملكية العصبية0

يكجد اقتدؼ بيف الدراسة الحاليػة كالدراسػات السػابمة  ػي تطبيػؽ دكر البرمجػة الملكيػة 
 0الحد مف ادماف امنترنتالعصبية  ي 

كتسػػتفيد الباحثػػة مػػف ىػػذه الدراسػػة  ػػي تػػدعيـ الجػػزم النظػػرم  ػػي البحػػث بمػػا  يػػو مػػف 
ية كمفيكمػػػو كن ػػػلتو  كتطبيماتػػػو المقتمفػػػة معمكمػػػات  ػػػاممة عػػػف عمػػػـ البرمجػػػة الملكيػػػة العصػػػب

  كقاصة  يما يتعمؽ بإمكانية امستفادة منو  ي تطكير الميارات ال قصية كالتفكير ا يجابي0
اليندسػة النفسػية لكػؿ مػف المعمػـ كالطالػب كالعمميػة التعميميػة  اعميػة كمما سبؽ يتخػح 

مكانية كالمجتمع ككؿح مما يثرم مكخكع الدراسة الحالية   امستفادة منو  ي مكاجية ادماف امنترنت0 كا 
 المحور الثاني: إدمان اإلنترنت.

ا نترنػػت نعمػػة مػػف نعػػـ اد المتعػػددة لإنسػػاف  اذا أحسػػف اسػػتعماليا  كىػػك أيخػػان نممػػة 
اذا أسام اونساف استعماليا   مثمػو مثػؿ أم تمػدـ تكنكلػكجي لػو  كائػده كأخػراره0  اونترنػت ثػكرة 

كأكبر مكتبة عر يا التاري, ككسيمة خركرية لمحصكؿ عمػ  المعمكمػات  كمػا   ي عالـ المعر ة 
أنػػو كسػػيمة لمتسػػمية كلمتجػػارة كلممراسػػمة كلمصػػداةة كىػػك أيخػػان كسػػيمة لمعبػػث كلػػألذل  كةػػد صػػدؽ 

بكة العنكبكتيػػة   يػػك كصػػؼ دةيػػؽ لتػػلثير ا نترنػػت عمػػ   ػػمػػف أطمػػؽ عمػػ   ػػبكة ا نترنػػت بال
مع  ي قيػكط ك ػباؾ م نيايػة ليػا  كبػذلؾ يسػم اسػتعمالو كيفػرط مستعمميو  اذ أف البعض ةد ي
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 يو كيعتمد عميو اعتمادان  بو تاـ   كي عر بام تياؽ الدائـ لو اذا حدث ما يمنػع اتصػالو بيػذه 
ال ػػبكة  كيحػػاكؿ تصػػفية كػػؿ التزاماتػػو ةبػػؿ أف يمػػارس ا نترنػػت  اذ يصػػبح  ػػلمو ال ػػاغؿ ىػػك 

ه ال ػبكة العنكبكتيػة  كبيػذا يفمػد اسػتمدليو كيصػبح عبػدان كيؼ يعكد مرة أقرل لمدقكؿ عم  ىػذ
بػػؿ كأسػػيران لإنترنػػت  الػػذم أصػػبح يػػتحكـ  ػػي كػػؿ أن ػػطتو الحياتيػػة  كىػػذا ىػػك مػػا نطمػػؽ عميػػو 

 (56610ادماف ا نترنت0  أرنأط  
البػاب   ػتح المتعػددة كاسػتقداماتيا امنترنػت  ػبكة مجػاؿ  ػي اليائػؿ التمػدـ أف  ػؾ كم

مقتمػؼ  عػف كالبحػث العمميػة البحػكث  ػي اسػتقداميا مثػؿ كثيػرة  ومػكر مصػراعيو عمػ 
 التسكؽ  البحث كالتعميـ  كالتككيف العالـ  عبر او قاص بيف كالتكاصؿ امتصاؿ المعمكمات 

  ػي امسػتقداـ  ا  ػراط نتيجػة كسػمبيات مظممػة جكانػب ليػا الكسػيمة كىػذه الػ, ...عمػؿ عػف
 مػا كىػذا (056010  سػمية بكبعايػة  امنترنػت عمػ  با دمػاف يسػم  مػا الجكانػب ىػذه كأقطػر
 .البحث ىذا لو  ي سنتطرؽ

 دراسات سابقة:
 كيكجد العديد مف الدراسات كالبحكث الت  تناكلت ادماف ا نترنت كمنيا عم  سبيؿ المثاؿ0

ىػد ت الػ   حػص العدةػة بػيف اسػتعماؿ اكالتػي (Kubey,& et al., 2001دراسػة  
يرجػػػع الػػػ  او ػػػراط  ػػػي ادمػػػاف الػػػذم امنترنػػػت كانقفػػػاض اودام اوكػػػاديمي لطػػػدب الجامعػػػة 

ا نترنػػت  اذ أف امسػػتعماؿ التركيحػػي كالتر ييػػي لإنترنػػت بكثػػرة يعػػكؽ اودام اوكػػاديمي  كأف 
اعػػػة الدراسػػية ىػػػي نتػػػائ  الكحػػدة النفسػػػية كالسػػير لكةػػػت متػػػلقر كالليػػاب عػػػف الحخػػكر  ػػػي الم

 0المفرط لإنترنت ؿلدستعما
%( مػف 06-0الػ  أف نسػبة  ا((Kraut et al ,2001دراسػة كمػا أكخػحت نتػائ  

مسػتعممي ا نترنػت يمكػف أف يصػػنفكا عمػ  أنيػـ يعػانكف مػػف م ػكمة ادمػاف ا نترنػت  أف نسػػبة 
ر كػانكا يعػانكف ( منيـ مف الػذكك 366( طالب جامعي  010%( مف عينة مككنة مف  3050 

( م ػػترؾ عمػػ  ا نترنػػت كػػاف 01500%( مػػف  0مػػف ادمػػاف اسػػتعماؿ ا نترنػػت  كأف نسػػبة  
  كأف ا دماف مػرتبط بزيػادة ةلدييـ استعماؿ ةيرم لإنترنت  ككاف معظميـ مف طدب الجامع

 الكحدة كامكتئاب كالميؿ الػ  زيػادة التػكتر لػدل ال ػقص  كمػف عدماتػو المػركر بقبػرات الممػؽ
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كػػػذلؾ ال ػػػعكر بػػػالفزع  mood swingsأك اللخػػػب أك تممػػػب المػػػزاح  insomniaأك اورؽ 
panic  أك الخجر أك امكتئابDepression  عندما يككف المدمف غير ةػادر عمػ  اسػتعماؿ

    Kraut.الكمبيكتر كامتصاؿ با نترنت أك عندما يتعطؿ 
 ثػػار السػػمبية الػػ  الك ػػؼ عػػف اا((Suhail & Bargeese,2006دراسػػة كىػػد ت 

كا يجابيػػة  دمػػاف ا نترنػػت عمػػ  طمبػػة الجامعػػة  كةػػاـ الباحثػػاف ببنػػام مميػػاس اثػػار ا نترنػػت 
المككف مف سبعة مجامت ىيا الم كدت السمككية  كالم ػكدت البػيف  قصػية  كالم ػكدت 

ط  التربكيػػػة  كالم ػػػكدت الجسػػػدية  كالم ػػػكدت النفسػػػية كيثػػػار سػػػكم اسػػػتعماؿ ا نترنػػػت المفػػػر 
كاآلثػػػػار ا يجابيػػػػة  كةػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة الػػػػ  أف امسػػػػتعماؿ المفػػػػرط لإنترنػػػػت يػػػػأدم الػػػػ   

 قطيرة  كأف اآلثار السمبية  دماف ا نترنت تفكؽ يثاره ا يجابية0م كدت جسدية كنفسية كتربكية كسمككية 
لػػ  المػػام الخػػكم عمػػ  ظػػاىرة ا دمػػاف عمػػ  اا(5606دراسػػة  الحمصػػي  كمػػا ىػػد ت 

رنػت كعدةتيػا بميػارات التكاصػؿ ا جتمػاعي لػػدل طمبػة الجامعػة  كةػد بملػت عينػة البحػػث ا نت
نسػػػانية كأكخػػػاع 001( انػػػاث   30( طالبػػػان كطالبػػػة  006  ( ذكػػػكر مػػػف تقصصػػػات عمميػػػة كا 

اةتصادية مقتمفة  كاعتمدت مني  البحث الكصفي التحميمي  كاسػتعممت الباحثػة مميػاس ادمػاف 
(  5662( كمميػاس العدةػات امجتماعيػة اعػداد  الحػاج  0332نػغ  امنترنت الذم أعدتػو  يك 

كتكصػػمت الدراسػػة الػػ  كجػػكد عدةػػة بػػيف ادمػػاف امنترنػػت كميػػارات التكصػػؿ امجتمػػاعي  كأف 
الطالبػػات ا نػػاث أكثػػر اسػػتعمامن لإنترنػػت مػػف الطمبػػة الػػذككر  كأنػػو م تكجػػد  ػػركؽ ذات دملػػة 

 لير الكخع امةتصادم0احصائية بيف عينتي البحث تبعان لمت
أجريػػػت بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػ  كالتػػي (ا5606دراسػػة  رزؽ عبػػػد الحميػػػد محمػػػد  تػػػكح  ك 

 اعميػػة برنػػام  بالكسػػائط المتعػػددة لتنميػػة الػػذكام الكجػػداني لػػدل الطمبػػة الػػذيف يسػػيئكف اسػػتقداـ 
سػػنة  كتػػـ 02-00طالػػب ممػػف تتػػراكح أعمػػارىـ 56كةػػد ا ػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػ  ا نترنػػت0 

    ت ير نتائ  لعدة الدارسة تكصمت تمسيميـ ال  مجمكعتيف تجريبية كخابطة بالتساكم0 كةد
  بالكسػػائط المتعػػددة لتنميػػة الػػذكام الكجػػداني اعميػػة البرنػػام  المسػػتقدـ  ثبػػكت الػػ  مجمميػػا

 كقفض مستكل اسامة استقداـ ا نترنت لدل الطمبة عينة الدراسة0
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 (اعتمػاد بػيف العدةػةا الػ  الك ػؼ عػف (5603كيقػركف   ازابػد دراسػةكمػا ىػد ت 
 الجػامعييف مػف الطمبػة عينػة عمػ  دراسػة– النػكعي النػكـ ةمػة كاخػطراب الفيسػبكؾ ادمػاف(
النػكعي  النػكـ كةمػة الفيسػبكؾ عمػ  ا دمػاف بػيف العدةػة معر ػة الػ  الدراسػة ىػد تك  ."–بػالبيرك
( 102ةكاميػا   بػالبيرك  (Lilma)بمدينػة  لمطػب العميػا بالمدرسػة الجػامعييف الطمبػة مػف لعينػة
طبػؽ  6( سػنة5600لػدييـ   العمػر معػدؿ ( طالػب 21( طالبػة   355مػنيـ   كطالبػة  طالبػة
النػـك  ةمػة لمأ ػر "بيتسػرغ "كمميػاس الفيسػبكؾ عمػ  المكيػؼ ا نترنػت ادمػاف اسػتبياف عمػييـ
نسػبة  يعػاني  بينيػا مػف النتػائ  مػف مجمكعػة الػ  التكصػؿ تػـ  عالميػان  المسػتقدـ النػكعي

 عينػة %( مػف00نسػبة   أف حػيف  ػي الفيسبكؾ عم  ا دماف مف الدراسة عينة %( مف002 
 الفيسػبكؾ عمػ  ا دمػاف بػيف احصػائيان  دالػة عدةػة تكجػد  النػكـ ةمػة مػف يعػانكف الدراسػة

 0الجامعييف لدل الطمبة النكعي النكـ ةمة كاخطراب
 ادمػاف بػيف العدةػة عمػ  التعػرؼ الػ  ىػد ت(اكالتػي 5600كدراسػة  يكسػؼ ةػدكرم  

  غردايػة جامعػة طمبػة عينػة مػف لػدل النفسػية امخػطرابات أعػراض ببعض ا نترنت استقداـ
 العمػكـ كميتي مستكل عم  ع كائية بطريمة اقتيارىا تـ كطالبة  طالب (0566  (تعدادىا بمغ

 كمميػاس الكصػفي المػني  عمػ  امعتمػاد تػـ  كامجتماعيػة ا نسػانية العمػكـ كالتكنكلكجيا ككمية
 الحالػة مميػاس الػ  اخػا ة البحػث عمػ  عينػة المعدلػة اوعػراض ةائمػة – امنترنػت اسػتقداـ
 اسػتقداـ ادمػاف بػيف عدةػة ىنػاؾ بػلف الدراسػة نتػائ  أظيػرت  كالرا ػديف لممػراىميف النفسػية
 مدمني بيف  ركؽ ىناؾ أف  الدراسة عينة لدل النفسية امخطرابات أعراض كبعض امنترنت
النفسػية  امخػطرابات أعػراض بعػض  ػي امنترنػت اسػتقداـ مػدمني كغيػر امنترنػت اسػتقداـ
 .الجنس لمتلير تبعا البحث عينة لدل النفسية امخطرابات أعراض بعض  ي  ركؽ ىناؾ  المدمنيف لصالح

 عػةيطب عػف الك ػؼ الػ  (ا5600كمػا ىػد ت دراسػة  سػحر مقتػار محمػد مرسػي  
 تككنػت كةػد ا يػالعم الدراسػات طمبػة مف نةيع اة لدليالح كخلكط ا نترنت ادماف فيب العدةة

 المقتمفة الدراسية المراحؿ مف العميا الدراساتبكطالبة  طالب ) 066 (مف ةيككمتر يالس نةيالع
ف يبػ مػا نػةيالع أعمػار كتتػراكح فيالجنسػ مػف  ر(يكالماجسػت القاصػة كالدبمكمػة العامػة  الدبمكمػة

 كىػـ ةيككمتر يالسػ نػةيالع أ ػراد مف ىـ ( حامت 1مف  ةيكينيالكم نةيكتككنت الع  سنة53-36
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 درجػة ذات ( أنثػ  –  ذكػر كحالتػاف ة يػانترنػت عال ادمػاف درجػة ذات أنثػ ( – حالتػاف ذكر
 محمػكد فيالػد حسػاـ اادمػاف ا نترنت اعػداد اسيػمم كاسػتقدمت   منقفخػة انترنػت ادمػاف
الباحثػة(  اعػداد(اةيػالح خػلكط اسيػالباحثػة( كمم اعػداد (ا نترنػت ادمػاف اسيػكمم  عػزب(
 (  5660 ال ػقص  زيػالعز   عبػد :اعػداد لألسػرة امةتصػادل امجتمػاع  المسػتكل اسيػكمم

 كةػد  دراسػة الحالػة  اعػداد الباحثػة( اسػتمارة الباحثػة(  :اعػداد( ةيػأكل انػاتيب جمػع كاسػتمارة
 كدالػة مكجبػة ةيػارتباط عدةػة تكجػد المدراسػةة يككمتر يالسػ الفػركض ؽيػتحم النتػائ  أسػفرت
 ا نترنػت ادمػاف اسيػمم عمػ  فيا المػدمنيػالعم الدراسػات طمبة درجات متكسطات فيب ان ياحصائ

 ة يػلفرعا أبعػاده ككػذلؾ ة يػكم اة كدرجػةيػالح خػلكط اسيػمم عمػ  درجػاتيـ متكسػطات فيكبػ
 مػدمني مػف ايػالعم الدراسػات درجػات طمبػة متكسػطات فيبػ ةياحصػائ دملػة ذات  ػركؽ كتكجػد

 اةيػالح خػلكط اسيػمم  ػي أبعػاد فيالمدمن ريغ مف نظرائيـ درجات متكسطات فيكب ا نترنت
 الػذككر درجػات ف متكسػطاتيبػ ةياحصػائ دملػة ذات  ػركؽ كتكجػد ف يالمػدمن اتجػاه  ػي كذلػؾ
 خلكط اسيمم أبعاد ف  ييالمدمن ريغ مف نظرائيـ درجات متكسطات فيكب ا نترنت فيمدمن
 متكسػطات فيبػ ةيدملػة احصػائ ذات  ػركؽ تكجػد ف يالمػدمن الػذككر اتجػاه  ػي كذلػؾ اةيػالح

  ػي المػدمنات ريػمػف غ نظػرائيف درجػات متكسػطات فيكبػ ا نترنػت مػدمنات ا نػاث درجػات
 دالػة  ػركؽ ذات تكجػد م المػدمنات  ا نػاث اتجػاه  ػي كذلػؾ اةيػالح خػلكط اسيػمم أبعػاد

مػدمني  مػف  )انػاث – ذكػكر( فيالجنسػ مػف نػةيالع أ ػراد درجػات متكسػطات فيبػ ةياحصػائ
 كخػلكط ا نترنػت ادمػاف فيبػ ةيسػبب عدةػة تكجػد اة يػالح خػلكط اسيػمم أبعػاد  ػي ا نترنػت

  ا نترنػت ادمػاف لدرجػة تبعػان  ةيال قصػ اتيػناميد فيكتتبػا ا يػالعم الدراسػات طمبػة اة لػدليػالح
 اوعمػ  ا ربػاع   ػ  ةيػالطر  الحػامت ةيػكينيالكم نػةيالع أ ػراد لػدل ) مػنقفض – مرتفػع(

  .اةيالح خلكط اسيكمم ا نترنت اس ادمافيمم عم  كاودن 
  :تعقيب عمي دراسات المحور األول
 يتخح اوتي ا ادماف امنترنتبامطدع عمي الدراسات السابمة  ي مجاؿ 

أكدت نتائ  الدراسات العربية كاوجنبية عم  أف اسامة استعماؿ ا نترنػت  كامسػتقداـ 
المفرط الدتكيفي يػرتبط بالعديػد مػف الم ػكدت كامخػطرابات النفسػية لػدل المػراىميف كال ػباب 
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امكتئػػػاب  كالممػػػؽ  كالكحػػػدة النفسػػػية  كالعػػػدكاف  كعػػػدـ :كبقاصػػػة بعػػػض تدميػػػذ الجامعػػػة  مثػػػؿ
كلية  كاللخب  كاخطرابات النكـ  كانقفاض الذكامامنفعالي  كانقفاض الثمػة  ػي تحمؿ المسئ

الػػػنفس  كالممػػػؽ امجتمػػػاعي  كالقجػػػؿ  كامنطػػػكام  كامند اعيػػػة  كالسػػػمنة  كالتحصػػػيؿ الدراسػػػي 
المػػػنقفض  كةمػػػة التركيػػػز  كعػػػدـ ا حسػػػاس بالطملنينػػػة النفسػػػية  كعػػػدـ المسػػػاندة امجتماعيػػػة  

كالتدقيف كتعاطي المقدرات  كتناكؿ العماةير  ك رب الكحكؿ  كاخطراب ,ةكالمعارؼ الدتكيفي
   0كالممامرة,نمص امنتباه ك رط الن اط لدل اوطفاؿ

كيمكػػػػف تكخػػػػيح العدةػػػػة بػػػػيف ادمػػػػاف امنترنػػػػت كبعػػػػض متليػػػػرات ال قصػػػػية كعدةػػػػة 
 اليندسة النفسية ببعض المتليرات النفسية بالمعادلة التالية ا

النفسية ليا عدةة ب  امكتئاب   كجية الخػبط   التكا ػؽ   الخػلكط  بما اف اليندسة
امند اعية   تمدير الذات كاخػطراب ال قصػية   التكاصػؿ امجتمػاع    الممؽ(كبمػا اف ادمػاف 
امنترنت لو عدةة ب  امكتئػاب   اخػطراب ال قصػية   امند اعيػة   تمػدير الػذات   كغيرىػا 

 0يندسة النفسية ليا عدةة ب  ادماف امنترنت(مف المتليرات النفسية(اذف ال
 ويمكن أن نستخمص من الدراسات السابقة مايمى :

 حاجة مدمن  امنترنت ال  تعمـ ميارات اليندسة النفسية مف قدؿ البرام  التدقمية 0 -0
 ػػ  تحديػػد ةػػدرة الفػػرد عمػػ  التلمػػب عمػػ   ميمػػان  أىميػػة اليندسػػة النفسػػية حيػػث يعتبػػر عػػامدن  -5

 يات الحياة كالتعامؿ معيا ب كؿ بنام كصح  0تحد
أىميػػة التػػدريب عمػػ  ميػػارات اليندسػػة النفسػػية لػػدل ال ػػريحة العمريػػة  مرحمػػة المراىمػػة (  -3

حيث تتسـ بلنيا الميدد السيككلكج  لمفرد  كأنيا  ترة تممبات مزاجية لػذا تحتػاج الػ  الػدعـ مػف 
 قدؿ مثؿ ىذه البرام  معداد المراىميف عم  ا

 خػؿ مػع أنفسػيـ أكيفية  يػـ أنفسػيـ ك يػـ طبيعػة المرحمػة التػ  يمػركف بيػا لمتعامػؿ ب ػكؿ  ( أ
نفسػيـ كبػكةتيـ كالتعبيػر عػف انفعػامتيـ لكثػر ةػدرة عمػ  الػكع  بأقريف كالبيئة ليصبحك كاو
  كارىـ كم اعرىـ بطريمة بنامة كصحية0أك 
  0كثر ةدرة عم  امحساس بالكاةعأف يككف أك ب( 
 0بداع اكثر ةدرة عم  حؿ الم كدت ب كؿ أف يككف أك ج( 
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 0قر لتفيـ احتياجاتو منوكثر ةدرة عم  النفاذ ال  اآلأف يككف أك د( 
 0كثر ةدرة عم  التحكـ    انفعامتو كتلجيؿ ام باعأف يككف أك ق( 
 قريف ككسب محبتيـ كامستمتاع بالحياة0كثر ةدرة عم  التعامؿ مع اآلأف يككف أك ك( 
دؿ ذلػػؾ تػػـ صػػياغة الم ػػكمة  ػػ  التػػال ا  عاليػػة برنػػام  تػػدريب  ةػػائـ عمػػ  اليندسػػة كمػػف قػػ  

 ا عدادية0النفسية    الحد مف ادماف ا نترنت لدل تدميذ المرحمة 
 فروض الدراسة:

ػػػ تكجػػد  ػػركؽ ذات دملػػة احصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيمػػيف 0
 لبعدم0اادماف ا نترنت لصالح المياس المبمي كالبعدم عم  ممياس 

ػػػ تكجػػد  ػػركؽ ذات دملػػة احصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيميػػيف 5
 البعدم كالتتبعي عم  ادماف ا نترنت0

ػػػ تكجػػد  ػػركؽ ذات دملػػة احصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كالخػػابطة  ػػي 3
 التطبيؽ كالبعدم كالتتبعي عم  ادماف ا نترنت0 

 منهج الدراسة:
المني  المستقدـ  ي الدراسة ىك المني   بو التجريبي  كالتصميـ  بو التجريبي الذم 

كعػػة تجريبيػػة كمجمكعػػة خػػابطة  حيػػث أنيػػا اتبعتػػو الباحثػػو ىػػك التصػػميـ الػػذم يتخػػمف مجم
تقتبػػر  اعميػػة  برنػػام  تػػدريبي ةػػائـ عمػػي اليندسػػة النفسػػية  ػػي الحػػد مػػف ادمػػاف ا نترنػػت لػػدل 

 عينة مف تدميذ المرحمة ا عدادية بمحا ظة بني سكيؼ0
كةد ةامت الباحثو بتمسيـ عينة الدراسة ال  مجمكعتيف متساكيتيف كمتكا ئتيف احداىما  
ة تػػػػـ تعريخػػػػيا لممتليػػػػر المسػػػػتمؿ  البرنػػػػام  التػػػػدريبي المػػػػائـ عمػػػػ  اليندسػػػػة النفسػػػػية(  تجريبيػػػػ
 -خابطة لـ تتعرض لمبرنام  كي مؿ التصميـ  بو التجريبي المراحؿ التاليةا لكاوقر 

     Pre-Testمرحمة المياس المبمي  -
   Treatmentمرحمة التدقؿ ا ر ادم  البرنام ( -

    Post-Testمرحمة المياس البعدم  -

 Follow up- Testمرحمة المياس التتبعي  -
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كتػػػدقؿ الدراسػػػة الراىنػػػو خػػػمف البحػػػكث  ػػػػبو التجريبيػػػة  حيػػػث يمكننػػػا الممارنػػػة بػػػػيف 
مجمػػػػكعتيف المجمكعػػػػة اوكلػػػػ  ىػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي تقخػػػػع لمبرنػػػػام  المػػػػائـ عمػػػػ  
اليندسػػة النفسػػػية  كالمجمكعػػػة اوقػػػرل  الخػػػابطة( كىػػػي التػػػي لػػػـ تقخػػػع لمبرنػػػام   كيػػػتـ مػػػف 

البرنام   ي تحميؽ اليدؼ منو مف قػدؿ ممارنتيػا بالمجمكعػة  قدليا الممارنة بيف مدل نجاح
التجريبية0 كيتميز ىذا المني  بالتليير المتعمد كالمخبكط ب ركط محددة لحدث ما  كمدحظػة 
التليػػرات الناتجػػة  ػػي الحػػدث ذاتػػو كتفسػػيرىا  كالػػذم يمػػـك عمػػ  التعيػػيف الع ػػكائي لممجمكعػػات 

 (0 503  ص 5661أبك عدـ  ( ح  رجام 312  ص 0336  اف داليف  
 مجتمع الدراسة :

 المرحمة امعدادية  ي مدرسة "عم  حمكدة امعدادية"0المجتمع الكمي ىك مستقدمك ا نترنت مف تدميذ 
 عينة الدراسة :

( طالب مف تدميذ  حيث تػـ تمسػيـ العينػة الػي 06لمد تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عم   
 ( تمميذ360تمميذ  كالمجمكعة الثانية الخابطة  (  36ريبية  مجمكعتيف  المجمكعة امكلي التج

 :تكافؤ المجموعات

فرؽ بيف متكسطي درجات طدب دملة ال لمتحمؽ مف تكا أ مجمكعتي الدراسة تـ اقتبار      
اسػتقداـ اقتبػػار بمميػاس ادمػاف ا نترنػت0 لالمجمكعػة التجريبيػة كالخػابطة  ػي التطبيػؽ المبمػي 

 ( التالي نتائ  ذلؾ00 "ت" لدملة الفركؽ بيف المتكسطات غير المرتبطة كيكخح جدكؿ رةـ 
 (1جدول)

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 
 مقياس إدمان اإلنترنتلالتطبيق القبمي 

 ممياس ادماف ا نترنت المجمكعة ف المتكسط ارمامنحراؼ المعي ةيمة ت مستكل الدملة

 التجريبية 36 03016 00150 606062 غَر دالة
 الزائد امستقداـ

 الخابطة 36 03011 00233  

 التجريبية 36 03003 00101 60530 غَر دالة
 ميديا السك يؿ

 الخابطة 36 03063 00053  

 الصحية الم كدت التجريبية 36 03011 00100 60361 غَر دالة
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 الخابطة 36 03003 00006  

 التجريبية 36 55066 50552 60010 غَر دالة
 امجتماعية الم كدت

 الخابطة 36 50036 50530  

 التجريبية 36 50066 50631 60301 غَر دالة
 المزاجية اوعراض

 الخابطة 36 56026 50022  

 التجريبية 36 53001 50055 60035 غَر دالة
 ا نسحابية اوعراض

 الخابطة 36 53013 50103  

 التجريبية 36 050001 00213 60006 غَر دالة
 المجمكع

 الخابطة 36 051051 00265  

( السابؽ عدـ كجكد  رؽ داؿ احصائينا بيف متكسطي درجات 0يتخح مف جدكؿ رةـ  
مميػػاس ل ػػي التطبيػػؽ المبمػػي  6060طػدب المجمكعػػة التجريبيػػة  كالخػػابطة عنػػد مسػػتكل دملػػة 

كىػػي الحػػد امدنػػ  لدملػػة اقتبػػار  0030ادمػػاف ا نترنػػت0 حيػػث كانػػت جميػػع ةػػيـ "ت" أةػػؿ مػػف 
 60600"ت" عند مستكل دملة 

 في الدراسة:األدوات المستخدمة 
 مقياس إدمان اإلنترنتأواًل:

كييػػػػدؼ ىػػػػذا المميػػػػاس الػػػػ  ةيػػػػاس ادمػػػػاف ا نترنػػػػت لػػػػدل تدميػػػػذ المرحمػػػػة امعداديػػػػة  
( عبػػػارة تمػػػيس متليػػػرات عديػػػدة تػػػرتبط امسػػػتقداـ الذائػػػد لإنترنػػػت  06كيتكػػػكف المميػػػاس مػػػف  

الصػػحية لممػػدمني كسػػائؿ التكاصػػؿ امجتمػػاعي ك السك ػػيؿ ميػػديا  كعبػػارات تمػػيس الم ػػكدت 
ا نترنػػػت  الم ػػػكدت امجتماعيػػػة لمػػػدمني ا نترنػػػت  اوعػػػراض المزاجيػػػة ا عتماديػػػة لمػػػدمني 

 ا نترنت  ا عراض ا نسحابية لمدمني ا نترنت0
 -ولقد مر إعداد المقياس بعدد من الخطوات كما يمي:

   -الدراسة االستطالعية: -)أ(
ت السػػػػابمة  ػػػػي مجػػػػاؿ ادمػػػػاف امنترنػػػػت تػػػػـ امطػػػػدع عمػػػػ  التػػػػراث النظػػػػرم كالدراسػػػػا

كبقاصة المعايير الستة التي كخعتيا الجمعية اومريكية لمطب النفسي  ككذلؾ امطدع عم  
الممػػاييس المتػػكا رة  دمػػاف امنترنػػت كمػػف أىػػـ الممػػاييس التػػي أطمعػػت عمييػػا الباحثػػة   مميػػاس 
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دمػاف امنترنػت اعػدادا ايمػاف   كمميػاس ا5605ادماف امنترنت اعدادا ب رم اسماعيؿ أحمػد  
 (0 0332الككمبيكتر اعدادا كريماف عكيخة من ار    كممياس امتجاه نحك  5600مصطفي سرميني  

 -ومن خالل ما سبق تم تحديد األبعاد الفرعية التي أشتممت عميها المقياس:
 امستقداـ الذائد لإنترنت0 -0
 كسائؿ التكاصؿ امجتماعي ك السك يؿ ميديا0 -5
 الم كدت الصحية لممدمني ا نترنت0 -3
 الم كدت امجتماعية لمدمني ا نترنت0 -1
 اوعراض المزاجية ا عتمادية لمدمني ا نترنت0 -0
 ا عراض ا نسحابية لمدمني ا نترنت0 -0

كتـ صياغة عبارات ىذه اوبعاد الستة بطريمة التمرير الذاتي  كةد حرصت الباحثة عم  
رات ةصػػيرة كسػػيمة كمفيكمػػة كم تحمػػؿ أكثػػر مػػف معنػػي ككاخػػحة لمارئيػػا  كبعػػد أف تكػػكف العبػػا

ذلؾ عرخت الباحثة الصكرة المبدئية لمممياس عم  عدد مف المحكميف كىـ أساتذة عمـ الػنفس 
ك الصحة النفسػية بيػدؼ تحديػد العبػارات اللامخػة أك تمػؾ التػي تحمػؿ أكثػر مػف معنػي  حتػي 

ؾ بيػدؼ امطمئنػاف عمػ  عػدـ كجػكد تػداقؿ  ػي أبعػاد المميػاس  يتـ تعديؿ ىذه العبارات  ككذل
كانتمػػام كػػؿ عبػػارة لمبعػػد القػػاص بيػػا  كاسػػتبعاد المت ػػابية  كاةتػػراح المحكمػػيف لعبػػارات جديػػدة  

( عبػارة  مكزعػة بالتسػاكم 06كبنامان عم  ذلؾ أصبح الممياس  ي صكرتو النيائيػة مككنػان مػف  
 ي كالتاليا عم  ستة أبعاد  دماف امنترنت كى

 ( 5جدكؿ  
 توزيع عبارات مقياس إدمان اإلنترنت عمى األبعاد الفرعية

 العبارات  البعد  ـ

 2 1 0 0 1 3 5 0 االستخدام الذائد لإلنترنت 0
 00 01 03 05 00 06 3  وسائل التواصل االجتماعي و السوشيل ميديا 5
 53 55 50 56 03 02 01 00 المشكالت الصحية لممدمني اإلنترنت 3
 35 30 36 53 52 51 50 50 51 المشكالت االجتماعية لمدمني اإلنترنت 1
 16 33 32 31 30 30 31 33 األعراض المزاجية اإلعتمادية لمدمني اإلنترنت 0
 06 13 12 11 10 10 11 13 15 10 اإلعراض اإلنسحابية لمدمني اإلنترنت 0
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 -الدرجات: تصحيح المقياس وتفسير -)ب(
 ايتم اإلجابة عن عبارات المقياس وفقًا لثالث مستويات هي

  ًا ك ييا يحصؿ المفحكص عم   ثدث درجات(0كثيرا 

  ًا ك ييا يحصؿ المفحكص  عم  درجتاف(0 أحيانا 

  ا ك ييا يحصؿ المفحكص عم    درجة كاحدة(0 ال 

كتعد الدرجػة المرتفعػة ىػي كت ير الدرجة المرتفعة ال  حدة ا صابة بإدماف ا نترنت   
درجة(  كيتـ ت قيصيا عم  أنيا  حادة( أما الدرجػة التػي م تمثػؿ قطػكرة  00التي تزيد عف  

درجة(  كيتـ ت قيصيا عم  أنيا معتدلػة  كتتػراكح الدرجػة الكميػة  00 - 10 يي الكاةعة بيف  
لؾ ي ير ال  قمك ( درجة  ككمما انقفخت الدرجة  إف ذ36( درجة ال   36لمممياس ما بيف  

 المفحكص مف أعراض ادماف ا نترنت0
 الخصائص السيكومترية لممقياس:    (1)

 ةاـ معد الممياس بالتلكد مف صدؽ كثبات الممياس بالطرؽ اآلتيةا 
 صدق المقياس:   - أ  

تػـػ اجػػرام ثدثػػة أنػػكاع مػػف الصػػدؽ ىػػيا صػػدؽ التحكػػيـ  كالصػػدؽ المحكػػي  كتػـػ اسػػػتقداـ 
( كمحػػػؾ صػػػدؽ حيػػػث بمػػػغ 0332كتر"  كريمػػػاف عكيخػػػة من ػػػار  "مميػػػاس امتجػػػاه نحػػػك الككمبيػػػ

(  كالصدؽ التمييزم حيث اسػتطاع المميػاس التمييػز بػيف مجمػكعتيف 6020معامؿ امرتباط بينيما  
مف الطدب  صػنؼ أ ػراد احػداىما أنفسػيـ بػلنيـ مػدمنيف انترنػتح  يـػ م يطيمػكف يكمػان يمػر عمػييـ 

عة اوقرل ةرركا أنيـ معتػدليف  ػي اسػتقداـ ا نترنػت  حيػث بدكف الجمكس أماـ ا نترنت  كالمجمك 
 ( مما يدؿ عم  صدؽ الممياس60600ظيرت بينيما  ركؽ دالة عند مستكل  

 :ثبات المقياس    - ب  

 ( Test-Retest Methodا  طريقة إعادة االختبار -1
التطبيػؽ ( طالب بعد قمسة ع ر يكمان مف 566حيث تـ اعادة التطبيؽ عم  عينة عددىا  

 (60200(  حيث كاف معامؿ الثبات مساكيان  Personاوكؿ  كاستقدـ معامؿ ارتباط بيرسكف  
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 االتساق الداخمي لعبارات المقياس:  -2
 ػػػي ايجػػػػاد معامػػػؿ امرتبػػػاط بػػػػيف كػػػؿ عبػػػارة مػػػػف ( Spss حيػػػث اسػػػتقدمت حزمػػػػة البػػػرام  

(  كجػامت جميعيػا Cronbach. Lخ  ( كركنبػاaعبػارات المميػاس  كالدرجػة الكميػة لػو بطريمػة ألفػا  
 (0 كةامت الباحثو الحاليو بإعادة حساب الثبات كالصدؽ لمممياس كالتاليا6060دالة عند مستكل  

  ثبات:إعادة حساب ال  - ج  
 Test-Retest ةامػػػت الباحثػػػو الحاليػػػو بإعػػػادة حسػػػاب الثبػػػات بطريمػػػة اعػػػادة امقتبػػػار 

Method 16قمسػة ع ػر يكمػان  عمػ  عينػة ةكاميػا    حيث طبؽ الممياس مرتيف بفاصؿ زمنػي )
 (  كىك معامؿ ثبات ممبكؿ60110طالب  كبمغ معامؿ الثبات  

 األبعاد الرئيسة ألعراض إدمان االنترنت:  (1)

  -امستقداـ الذائد لإنترنتا -1
 -اكسائؿ التكاصؿ امجتماعي ك السك يؿ ميديا -5
 -الم كدت الصحية لممدمني ا نترنتا -3
 -ت امجتماعية لمدمني ا نترنتاالم كد -1
  -اوعراض المزاجية ا عتمادية لمدمني ا نترنتا -0
 ا عراض ا نسحابية لمدمني ا نترنت0 -0

 صدق المحكمين: -(2)
تػػـ عػػرض المميػػاس  ػػ  صػػكرتو السػػابمة  عمػػ  مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف بمػػغ عػػددىـ  -

 (  كذلؾ بيدؼ التعرؼ عم ا 0( محكميف ممحؽ 1 
 مدئمة عبارات الممياس لميدؼ منو0* مدل 

 * مدل كخكح كسدمة صياغة كؿ عبارة مف عبارات الممياس0
 * مدل مناسبة العبارة لطدب المرحمة امعدادية0

 * نظاـ تمدير الدرجات0
%( بالنسػبة لمػدل مدئمػة 066%( ال   26كةد امتدت نسبة امتفاؽ لممحكميف مف  

 %( بالنسبة لكخكح كسدمة صياغة كؿ عبارة0660عبارات الممياس لميدؼ منو  ك 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021الجزء األول 

583 

تػػػـ عمػػػؿ التعػػػديدت التػػػ  أ ػػػار بيػػػا المحكمػػػكف  كالتػػػ  تمثمػػػت  ػػػ  تعػػػديؿ بعػػػض  -
 العبارات لتناسب اليدؼ الذم يميسو  كالجدكؿ التالي يكخح النسب المئكية متفاؽ المحكميف0

 (3جدول )
 تالنسب المئوية التفاق المحكمين حول عبارات إدمان اإلنترن

نسبة  م نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م
 االتفاق

1 09 % 11 09% 52 09% 13 199% 

5 199 % 11 199% 53 09% 10 199% 

1 09% 12 199% 53 199% 10 09% 

1 09 % 13 09% 50 09% 19 199% 

2 199% 13 09% 50 199% 11 199% 

3 199% 10 199% 19 199% 15 199% 

3 09% 10 199% 11 09% 11 199% 

0 199% 59 199% 15 199% 11 09% 

0 199% 51 09% 11 09% 12 09% 

19 09% 55 199% 11 199% 13 09% 

11 09% 51 09% 12 199% 13 09% 

15 09% 51 09% 13 199% 10 199% 

 10 09% 

29 199% 

 :ثانيًا: البرنامج القائم عمى الهندسة النفسية : إعداد الباحثه

تعد مرحمة المراىمة مف مراحؿ النمك الحرجة التي يمر بيا ا نساف  حيػث يعػاني  ييػا 
المراىػػؽ مػػف العديػػد مػػف الم ػػكدت النفسػػية كالسػػمككية التػػي تعػػكؽ النمػػك السػػكم  كتعػػد البػػرام  
المائمة عم  اليندسة النفسية كسيمة  عالة  ي مكاجية ىذه الم كدت ك ي قمؽ جػك مػف اولفػة 

محتراـ   خدن عف ةدرتيا  ي مساعدة المستر ديف عم  الػتقمص ممػا يػكاجييـ مػف كالمحبة كا
أزمػػات كم ػػكدت  ػػي جكانػػب الحيػػاة التػػي أعػػدت ليػػا تمػػؾ البػػرام  ا ر ػػادية  كتعتبػػر البػػرام  
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الناجحة ىي تمؾ التػي تكخػع ليػا مجمكعػة مػف اوىػداؼ العامػة كالقاصػة المابمػة لمتطبيػؽ  ػي 
 الميداف التربكم0 

كيعتبر أسمكب اليندسة النفسية مف أ خؿ أسػاليب ا ر ػاد التػي تسػاعد ا نسػاف عمػ  
التلمػػػب عمػػػ  م ػػػكدتو كمػػػف ثػػػـ تكجييػػػو الػػػ  تحميػػػؽ ذاتػػػو كتكا مػػػو كصػػػحتو النفسػػػي  كيسػػػتمي 
البرنػػام  المػػائـ عمػػ  اليندسػػة النفسػػية أىميتػػو  ػػي الدراسػػة الحاليػػة ممػػا أسػػفرت عنػػو الدراسػػات 

امخػػػطرابات النفسػػػية المرتبطػػػة بإدمػػػاف ا نترنػػػت لػػػدل تدميػػػذ المرحمػػػة  السػػػابمة التػػػي تناكلػػػت
امعداديػة  ػي بيئػػات عربيػة كأجنبيػػة أظيػرت نتائجيػا أف تدميػػذ المرحمػة امعداديػػة يعػانكف مػػف 
دمػػاف اسػػتقداـ ا نترنػػت كأعراخػػو المقتمفػػة لػػدل ىػػذه  العديػػد مػػف الم ػػكدت المتعممػػة بإسػػامة كا 

ا ينعكس سمبان عم  جميع مظاىر نمكىـ كسمككيـ كعم  تحصيميـ  ال ريحة مف المجتمع  كىذ
كلػػذا  يػػذا البرنػػام  المػػائـ عمػػ  اليندسػػة النفسػػية يحػػاكؿ الحػػد مػػف ادمػػاف ا نترنػػت لػػدل تدميػػذ 
المرحمػػة امعداديػػة  حتػػ  يمكػػنيـ مػػف التلمػػب عمػػ  الم ػػكدت التػػي تعترخػػيـ  كمػػف ثػػـ اعػػادة 

   تعديؿ سمككيـ ال  سمكؾ قدؽ0امتزاف امنفعالي لدييـ  كيعمؿ عم
 :التعريف اإلجرائي لمبرنامج اإلرشادي (1)

تعػػػرؼ الباحثػػػو البرنػػػام  المػػػائـ عمػػػ  اليندسػػػة النفسػػػية  اجرائيػػػان( بلنػػػوا قطػػػة اجرائيػػػة 
منظمة  محددة القطكات  متكاممة  متناسػمة زمنيػان  ةائمػة عمػ  أسػس ك نيػات عمميػة  تتخػمف 

كالن ػاطات التػي تػـ تصػميميا وغػراض ىػذه الدراسػة  كمػا مجمكعة مف المعمكمػات كالفعاليػات 
يصػػاحبيا مػػف عدةػػات كتفاعػػؿ اجتمػػاعي متبػػادؿ  تمػػدـ عبػػر أسػػاليب ك نيػػات كطػػرؽ مبا ػػرة 

 تدميذ المرحمة امعدادية  ي محا ظة بني سكيؼ0كغير مبا رة  بيدؼ الحد مف ادماف ا نترنت لدل 

 :الهندسة النفسيةاألساس النظري لمبرنامج القائم عمى  (2)

يعػػػد المػػػني   اليندسػػػة النفسػػػية( المتبػػػع  ػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة أسػػػمكبان مفخػػػدن  ػػػي الحػػػد 
 ػػػي جػػػك  –باعتبػػػارىـ مخػػػطربيف انفعاليػػػان  –لمػػػدمني امنترنػػػت مػػػف تدميػػػذ المرحمػػػة امعداديػػػة 

نتػاج  جماعي  كما أنو يعد أحد المناى  المائمة عم  المعر ة  كتعتبر أعػراض ادمػاف ا نترنػت
اخػطرابات الفػرد كتعاسػتو الناتجػة عػف أ كػػاره الدعمدنيػة كالدمنطميػة كأحاديثػو الذاتيػة المػػدمرة 

 لمذات كالتي استكعبيا الفرد بإدراكاتو كبطريمتو القاصة  الكممات التي يمكليا لنفسو(0 
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 خطوات إعداد البرنامج القائم عمى الهندسة النفسية: (3)
 م  المائـ عم  اليندسة النفسية القطكات التاليةاراعت الباحثو  ي اعداد البرنا

امطدع عم  معظـ الكتابات القاصػة بإدمػاف امنترنػت كالتػي سػبؽ تمػديميا  ػي ا طػار   - أ  
 النظرم لمدراسة 

 أ ب جػػػ( حيػػث انيػػا تمثػػؿ اوسػػاس الػػذم ينطمػػؽ منػػو أم  A.B.Cالفيػػـ الكامػػؿ لنظريػػة   - ب  
 ةة بيف التفكير كامنفعاؿ0باحث  ي مجاؿ اليندسة النفسية كىي نفس العد

امطػػػدع عمػػػ  الدراسػػػات السػػػابمة العربيػػػة كاوجنبيػػػة كالتػػػي تناكلتيػػػا الباحثػػػو  ػػػي كالتػػػي   - ج  
 تنصب حكؿ مكخكع الدراسة0

 اليندسة النفسية العربية كاوجنبية التي تناكلت متليرات الدراسة الحالية0امطدع عم  بعض البرام    - د  

  ي ادماف تدميذ المرحمة ا عدادية لإنترنت0محاكلة دحض كمسح او كار التي تتسبب   - ه  
اعػداد اودكات الدزمػة لمميػاـ بالتجربػة امسػتطدعية كتحديػد العينػة التجريبيػة كالتػي يػػتـ   - و  

 تطبيؽ البرنام  المائـ عم  اليندسة النفسية عمييا0
عػداده لعمػد  تييئة الظركؼ المناسبة لتطبيؽ البرنام  مف حيث  - ز   تحديػد الكةػت كالمكػاف كا 

 الجمسات  كتييئة الجك الذم يساعد عم  الحكار كالمناة ة0
 المنهج المستخدم في البرنامج القائم عمى الهندسة النفسية: (4)

سػػػػكؼ تسػػػػتقدـ الباحثػػػػو المػػػػني   ػػػػبو التجريبػػػػي  حيػػػػث يكػػػػكف المتليػػػػر المسػػػػتمؿ ىػػػػك 
ر التابع ىك  الحػد مػف ادمػاف ا نترنػت(  كسػكؼ  برنام  المائـ عم  اليندسة النفسية(  كالمتلي

يتـ تنفيذ البرنام   بعد تطبيؽ امقتبار المبمي لكؿ مف ةياس ادماف ا نترنت عم  أ ػراد العينػة 
اوساسية  كمعر ػة مػدمني ا نترنػت  كمػف ثػـ سػيتـ تمسػيميـ بلسػمكب ع ػكائي الػ  مجمػكعتيف 

  اليندسػػػة النفسػػػية عمػػػ  أ ػػػراد المجمكعػػػة  تجريبيػػػة كخػػػابطة(  كسػػػيطبؽ البرنػػػام  المػػػائـ عمػػػ
ـ  بو التجريبي اآلتياالتجريبية  بينما يمارس  ـ المعتادة طبما لمتصمي  أ راد المجمكعة الخابطة ن اطاتي

 ( التصميم شبه التجريبي 1شكل رقم )

 اختبار قبمي

 برنامج قائم عمى الهندسة النفسية مجموعة تجريبية

 اختبار بعدي

 
 اختبار تتبعي

 
 ال يوجد برنامج إرشادي مجموعة ضابطة
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 ( أهداف البرنامج القائم عمى الهندسة النفسية:5)

 اليدؼ العاـا         
ييدؼ البرنام  المائـ عمػ  اليندسػة النفسػية  ػي الحػد مػف ادمػاف امنترنػت لػدم تدميػذ 

 اآلتيةاالمرحمة امعدادية0كلتحميؽ ىذا اليدؼ العاـ صاغت الباحثو اوىداؼ الفرعية 
 أن يصبح المسترشد بعد المرور بخبرة البرنامج قادر عمى أن:    

 يتعرؼ عم  ن لة كأىـ مزايا كمساكئ ا نترنت0  - أ  
 يتعرؼ عم  ادماف ا نترنت كأعراخو كيثاره0  - ب  

 يزيد ةدرتو عم  التنمية الذاتية لمياراتو امجتماعية0  - ج  

 منظـ0يكتسب المدرة عم  المياـ بفنية امسترقام بلسمكب عممي   - د  

يعبر عػف م ػاعره بحريػة كصػدؽ كصػراحة كمػا تعممػو مػف قػدؿ البرنػام  المػائـ عمػ    - ه  
 اليندسة النفسية مف قبرات ايجابية مقتمفة0

 ( األساليب والفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي:6)

 التقيؿ0        -تككيف عدةة بيف الباحث كأ راد المجمكعة التجريبية0                -
 امسترقام0                 -                                  الحكار0                         -
التعزيز0                                  - نت0                        الدحض كالتفنيد لمحد مف ادماف امنتر  -
 لعب الدكر0                            -                                التحميؿ الذاتي العمدني0           -
المناة ة الجماعية0                                                          -  المحاخرة0     -ر المعر ي كالعمدني0         تعميـ التفكي -
 الحث كالت جيع كالتدعيـ0   -
                                       الكاجب المنزلي0 -                        امستبصار0                         -
التدريب عم  الميارات امجتماعيةا                                                                                -
            ا يخاح0                                                      -
 :( خطوات تنفيذ لمجمسة 7) 

 الترحيب بل راد المجمكعة0 -0
 مناة ة الكاجب المنزلي0 -5
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 عمؿ تمييد لمجمسة0 -3

 تعريؼ اليدؼ مف الجمسة0 -1

 عرض مكخكع الجمسة0-0

 طرح بعض اوسئمة حكؿ مكخكع الجمسة0 -0

 امستماع ال  اجابات أ راد المجمكعة كتمقيصيا0 -1

 مكخكع الجمسة0تمقيص  -2

 الكاجب المنزلي0 -3

 ( تحكيم البرنامج:8)

تـ عرض البرنام  عم  مجمكعة مف أساتذة مف المتقصصيف  ي مجاؿ عمـ   
النفس ك الصحة النفسية لمكةكؼ عم  مدل مناسبة محتكل البرنام  لتحميؽ أىدا و  كمناسبتو 

 تقدمة  يو0 لمفئة المستيد ة  كمناسبة الفنيات كاودكات كاوساليب المس
( 0كتـ تعديؿ البرنام   ي خكم يرام كتعميمات السادة المحكميف  كيكخح ممحؽ  

 ةائمة بلسمام السادة المحكميف0
 ( إجراءات تقييم البرنامج: 9)

 تـ اتباع ا جرامات اآلتية  ي تمييـ البرنام ا  
 التقييم البنائي:  -أ

 بنائي لجمسات البرنام اتـ امعتماد عم  المأ رات اآلتية  ي التمييـ ال
 متابعة مدل انتظاـ اوعخام  ي حخكر الجمسات0 -0

 متابعة مدل التزاميـ بلدام الكاجبات المنزلية0 -5

مدحظة التفاعؿ ا يجابي بيف اوعخام أثنام جمسات البرنام   مما يعد مأ ران عم  
 بداية تقمصيـ مف أعراض ادماف ا نترنت0

 عم  نماذج تمييـ الجمسات بعد كؿ جمسة0 ةياـ الباحثو كاوعخام با جابة

 :  التقييم النهائي -ب 

 تـ امعتماد عم  المأ رات اآلتية  ي التمييـ النيائي لمبرنام ا
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 ةياـ اوعخام با جابة عم  نمكذج تمييـ البرنام   ي نياية الجمسة اوقيرة0 -
التجريبية كالخابطة  بعد التطبيؽ البعدم لممياس ادماف ا نترنت عم  أعخام المجمكعتيف  -

انتيام البرنام   كحساب دملة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أعخام المجمكعتيف  ي 
المياس البعدم لمحد مف ادماف امنترنت  ككذلؾ حساب دملة الفركؽ بيف متكسطات رتب 

 ترنت0درجات أعخام المجمكعة التجريبية  ي المياسيف المبمي كالبعدم لمحد مف ادماف ا ن

 : التقييم التتبعي -ج

كتػػػـ عػػػف طريػػػؽ اعػػػادة الميػػػاس عمػػػ  أعخػػػام المجمكعػػػة التجريبيػػػة بعػػػد انتيػػػام  تػػػػرة 
المتابعة كةدرىا ثدثة  يكر  كحساب دملة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجػات اوعخػام  ػي 

 ك يمػػا يمػػ  كصػػؼ لمبرنػػام   ػػ  صػػكرتو التطبيػػؽ البعػػدم كالتتبعػػي لمحػػد مػػف ادمػػاف ا نترنػػت0
جـدول النيائية مف حيث المراحؿ كالجمسات كالمحتكل كالػزمف كتػاري, التنفيػذ لجمسػات البرنػام ا

(4.) 
 ممخص جمسات البرنامج اإلرشادي: -(10)

 ( 4جدول )
 ممخص جمسات البرنامج القائم عمى الهندسة النفسية

رقم 
 الجمسات

 المستخدمةاالساليب والفنيات  الهدف العام من الجمسة  الزمن عنوان الجمسة

التعػػػػػػػػػػارؼ مػػػػػػػػػػع الم ػػػػػػػػػػاركيف  دةيمة10 التعارؼ كالتعريؼ بالبرنام  1
كتعػػػػػػػػريفيـ بلىػػػػػػػػداؼ كأىميػػػػػػػػة 

 البرنام 0

الحكار كالمناة ة  الػتقمص مػف 
القجػػػػػػػػػػػؿ  المػػػػػػػػػػػرح كالدعابػػػػػػػػػػػة  
التػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػ  الميػػػػػػػػػػػػػارات 

 امجتماعية0
تزكيد الم اركيف بمعمكمات  دةيمة10 ممدمة عف ا نترنت  2

 ا نترنتعف ن لة 
المحاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  كالمناة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الجماعيػػػػػػػة  كالحػػػػػػػكار  كالحػػػػػػػث 

 كالت جيع كالتدعيـ0
تزكيد الم اركيف بمعمكمات  دةيمة10 امستقدامات ا يجابية لإنترنت 3

عف امستقدامات ا يجابية 
 لإنترنت

المحاخرة  كالمناة ة 
الجماعية  كالحكار  كالحث 

 كالت جيع كالتدعيـ
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تزكيد الم اركيف بمعمكمات  دةيمة10 ا نترنت0أىـ مساكئ  4
 عف أىـ مساكئ ا نترنت

المحاخرة  كالمناة ة 
الجماعية  كالحكار  كالحث 

 كالت جيع كالتدعيـ
تزكيد الم اركيف بمعمكمات  دةيمة10 ادماف ا نترنت0 5

 عف ادماف ا نترنت
المحاخرة  كالمناة ة 

الجماعية  كالحكار  كالحث 
 كالتدعيـكالت جيع 

الفرؽ بيف امستقداـ المعتدؿ  6
دماف ا نترنت0  كا 

تزكيػػػػد الم ػػػػاركيف بمعمكمػػػػات  دةيمة10
عػػػػػػف الفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف امسػػػػػػتقداـ 

دماف ا نترنت   المعتدؿ كا 

المحاخرة  كالمناة ة 
الجماعية  كالحكار  كالحث 

 كالت جيع كالتدعيـ
أغراض كأنكاعو كاآلثار المترتبة  7

 عم  ادماف ا نترنت0

تزكيػػػػد الم ػػػػاركيف بمعمكمػػػػات  دةيمة10
عف ادماف ا نترنت كأعراخػو 
 كأنكاعو كاآلثار المترتبة عميو0

المحاخرة  كالمناة ة 
الجماعية  كالحكار  كالحث 

 كالت جيع كالتدعيـ
المعر ة كالمعمكمات    الحياة  8

 اليكمية0

تزكيد الم اركيف بالمعر ة  دةيمة10
 كالمعمكمات    الحياة اليكمية

الحكار كالمناة ة  العصؼ 
 الذىني  التلذية الراجعة 

التنمية الذاتية لمميارات  دةيمة10 الميارات امجتماعية  9
 امجتماعية0

التػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػ  الميػػػػػػػػػػػػػارات 
امجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  كالمناة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الجماعيػػػػػػة  كالتقيػػػػػػؿ العمدنػػػػػػي 
امنفعػػػػػػػالي السػػػػػػػمككي  كالحػػػػػػػث 
كالت ػػػػػػػػػجيع كالتػػػػػػػػػدعيـ  كلعػػػػػػػػػب 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر  كامستبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  
كا يخػػػػاح  كالكاجػػػػب المنزلػػػػي  
كتطكيػؽ اللخػػب  تعمػـ التفكيػػر 

 المعر ي0
التنمية الذاتية لمميارات  دةيمة10 استبعاد معكةات السمكؾ الميارم 11

 امجتماعية
التدريب عم  الميارات 
امجتماعية  كالمناة ة 

الجماعية  كالتقيؿ العمدني 
امنفعالي السمككي  كالحث 

كلعب كالت جيع كالتدعيـ  
الدكر  كامستبصار  

كا يخاح  كالكاجب المنزلي  
كتطكيؽ اللخب  تعمـ التفكير 

 المعر ي
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المناة ة الجماعية  كالحكار   المعر ة كاتقاذ المرار دةيمة10 المعر ة كاتقاذ المرار0 11
كامسترقام  كامستبصار  
كالتعبير عف الم اعر 

 كامنفعامت
التدريب عم   نية امسترقام  دةيمة10 التدريب عم  امسترقام0 12

 بلسمكب عممي منظـ
المناة ة الجماعية  كالحكار  
كامسترقام  كامستبصار  
كالتعبير عف الم اعر 

 كامنفعامت 
 العمدني امنفعالي ا ر اد 13

 السمككي

المحاخرة كالمناة ة الجماعية  اكتساب  مسفة عمدنية دةيمة10
 كالتلذية الراجعة

الدحض كالتفنيد  الحكار  تجنب التفكير غير العمدني دةيمة10 أنماط التفكير 14
كالمناة ة  اعادة البنام 

المعر ي  لعب الدكر  الكعي 
 بالم اعر  التقيؿ العمدني

امبتعاد عف امدماف امنترنت  دةيمة10 التحفيز كتطكير الذات 15
 كالتحفيز لمنجاح تطكير الذات

التحميؿ السرد المصصي  
المنطمي  التفنيد  المناة ة 
كالحكار  التقيؿ العمدني  
التعبير عف الم اعر 
 كامنفعامت  امستبصار0

السرد المصصي  التحميؿ  امستعاد النفسي كالمبكؿ دةيمة10 اليندسة النفسية 16
المنطمي  التفنيد  المناة ة 
كالحكار  التقيؿ العمدني  
التعبير عف الم اعر 

 عامت  امستبصار0كامنف
التفكير قارج الصندكؽ" حؿ  17

 الم كدت"

حؿ  التفكير قارج الصندكؽ" دةيمة10
 الم كدت "

التحميؿ المنطمي  التفنيد  
المناة ة كالحكار  التقيؿ قارج 

 الصندكؽ
التحدث الذاتي  النمذجة   " التلمؿ الذاتي " دةيمة10 المستمبؿ ترل كيؼ 18

 كالتفسير  امستنباط 
 امستنتاج  تمكيـ الحج 

" أتماف التصكيب عم   دةيمة10 المناص 19
 السمات ا يجابية "

التحدث الػذاتي  النمذجػة   
كالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير  امسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنباط  

 امستنتاج  تمكيـ الحج 
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" التدريب عم  التكةعات  دةيمة10 الجاني مطاردة 21
 ا يجابية "

التحػػػػػػػػػدث الػػػػػػػػػذاتي  النمذجػػػػػػػػػػة  
 كالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير  امسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنباط 

 امستنتاج  تمكيـ الحج 
دحػػػض كاسػػػتبداؿ الفكػػػرة غيػػػر  دةيمة10 تفنيد الفكرة الدعمدنيةا  21

العمدنيػػػػػػػػة "مصػػػػػػػػادر سػػػػػػػػعادة 
ا نسػػػػػاف قارجيػػػػػػة  لػػػػػيس لػػػػػػو 

 دقؿ  ييا "
 

التحميؿ المنطمي  التفنيد  
المناة ة كالحكار  التقيؿ 

 العمدني

تفنيد الفكرة الدعمدنية "الحمكؿ  22
 كالمثالية" ةالكامم

دحض كاستبداؿ الفكرة غير  دةيمة10
العمدنية " الحؿ الكامؿ 

 كالمثالي "

التحميؿ المنطمي  التفنيد  
المناة ة كالحكار  التقيؿ 

 عمدني
دحض كاستبداؿ الفكرة غير  دةيمة10 المعر ة كالتنبأ 23

العمدنية " الحؿ الكامؿ 
 كالمثالي "

الحكار كالمناة ة   العصؼ 
   التلذية الراجعةالذىني 

انيام البرنام  بطريمة  دةيمة10 الجمسة القتامية 24
 مناسبة0

 المناة ة كالحكار
 

 إجراءات الدراسة:

 مرَّ إعداد الدراسة الحالية باإلجراءات اآلتية:
 ا طدع عم  الدراسات كالبحكث السابمة كاودبيات التي تناكلت متليرات الدراسة0 -1
 لمدراسة0اعداد ا طار النظرم  -2

 الحصكؿ عم  أدكات الدراسة  كالتلكد مف صدةيا كثباتيا0 -3

 اعداد ممياس ادماف ا نترنت0 -4
 اعداد برنام  ةائـ اليندسة النفسية المستقدـ  ي الدراسة0 -5

 تحديد عينة الدراسة اوساسية0 -6

 تطبيؽ اودكات عم  أ راد العينة اوساسية  كذلؾ لتحديد عينة الدراسة التجريبية0  -7
أ راد العينة عم  المجمكعات التجريبية كالخابطة  كمجانستيـ مف حيث العمر  تكزيع -8

 الزمني كالمستكل امجتماعي امةتصادم كدرجة ادمانيـ لإنترنت0
 التطبيؽ المبمي ودكات الدراسة عم  أ راد المجمكعات التجريبية كالخابطة0 -9

 تطبيؽ البرنام  عم  أ راد المجمكعات التجريبية0 -11
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 لبعدم ودكات الدراسة عم  أ راد المجمكعات التجريبية كالخابطة0التطبيؽ ا -11
 التطبيؽ التتبعي ودكات الدراسة عم  أ راد المجمكعات التجريبية0 -12
 تفريغ البيانات كجدكلتيا ك مان لمتليرات الدراسة0 -13
 المعالجة ا حصائية لمبيانات باستقداـ اوساليب ا حصائية المناسبة0 -14
   كمناة تيا كتفسيرىا0استقدص كعرض النتائ -15

 تمديـ تكصيات الدراسة كممترحات ب لف البحكث كالدراسات0
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تػػػػـ اجػػػػرام المعالجػػػػة ا حصػػػػائية لمبيانػػػػات  ػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة باسػػػػتقداـ برنػػػػام  الحػػػػـز 
 المستقدمة  ي الدراسة ىي0  ككانت اوساليب ا حصائية SPSS ا حصائية لمعمكـ امجتماعية 

 Kruskal  Wallis test0اقتبار كركسكاؿ كاليز  -
لممجمكعات المستممة  لمتحمؽ مف دملة الفركؽ  Man-Whitney testاقتبار ماف كيتني  -

 بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية كالخابطة المناظرة ليا  ي كؿ متلير0
لممجمكعات المرتبطة لمتحمؽ مف دملة الفركؽ بيف  Wilcoxon  testاقتبار كيمكككسف  -

متكسطات رتب درجات المياسيف المبمي كالبعدم كالمياسيف البعدم كالتتبعي  ي كؿ مجمكعة 
 مف المجمكعات التجريبية0

 نتائج الدراسة: 
 ول:نتائج الفرض األ 

نػػػػػػو " يكجػػػػػػد  ػػػػػػرؽ داؿ احصػػػػػػائيان عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل دملػػػػػػة أكؿ عمػػػػػػ  يػػػػػػنص الفػػػػػػرض او
بػػػػػػػيف متكسػػػػػػػطي درجػػػػػػػات طػػػػػػػدب المجمكعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة كالخػػػػػػػابطة   ػػػػػػػي التطبيػػػػػػػؽ  6060

البعػػػػػدم لمميػػػػػاس ادمػػػػػاف ا نترنػػػػػت لصػػػػػالح المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة0 تػػػػػـ اسػػػػػتقداـ اقتبػػػػػار "ت" 
التػػػػػالي نتػػػػػػائ   (0لدملػػػػػة الفػػػػػركؽ بػػػػػيف المتكسػػػػػػطات غيػػػػػر المرتبطػػػػػة كيكخػػػػػح جػػػػػػدكؿ رةػػػػػـ  

 ذلؾ0
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 (5جدول )
روق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في "ت" لداللة الف نتائج اختبار

 القياس البعدى لمقياس إدمان اإلنترنت
 ممياس ادماف ا نترنت المجمكعة ف المتكسط امنحراؼ المعيارم ةيمة ت مستكل الدملة حجـ التلثير

 التجريبية 36 02061 00005 30053 6060 97102931
 الزائد امستقداـ

 الخابطة 36 03016 00263   
 التجريبية 36 01061 10203 00060 6060 97121150

 ميديا السك يؿ
 الخابطة 36 03036 00150   

 التجريبية 36 00003 30020 00135 6060 971590139
 الصحية الم كدت

 الخابطة 36 03023 00111   
 التجريبية 36 01011 30612 00001 6060 97105113

 امجتماعية الم كدت
 الخابطة 36 50013 50363   

 التجريبية 36 00001 30321 00013 6060 97115213
 المزاجية اوعراض

 الخابطة 36 56003 50010   
 التجريبية 36 03056 30550 00101 6060 97110051

 ا نسحابية اوعراض
 الخابطة 36 53013 50103   

 التجريبية 36 066066 030011 30631 6060 97203010
 المجمكع

 الخابطة 36 051003 00116   

جػػػدكؿ السػػػابؽ كجػػػكد  ػػػػرؽ داؿ احصػػػائيان بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طػػػػدب اليتخػػػح مػػػف 
 ػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمميػػاس ادمػػاف  6060المجمكعػػة التجريبيػػة كالخػػابطة عنػػد مسػػتكل دملػػة 

كىػي الحػد  5002لصالح المجمكعة التجريبيػة0 حيػث كانػت جميػع ةػيـ "ت" أكبػر مػف  ا نترنت
0 كما كانت جميع ةيـ متكسطات المجمكعة 6060امدن  لدملة اقتبار "ت" عند مستكل دملة 

كبػػػػر مػػػػف متكسػػػػطات المجمكعػػػػة الخػػػػابطة  ػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمميػػػػاس ادمػػػػاف أالتجريبيػػػػة 
 (60000ـ التلثير مف النكع المكم  اكبر مف كما كانت جميع ةيـ حج ا نترنت0

دملػػػة الفػػركؽ بػػػيف متكسػػػطي درجػػات طػػػدب المجمكعػػػة  ال ػػػكؿ البيػػاني التػػػال كخػػح يك 
 لصالح المجمكعة التجريبية0 التجريبية كالخابطة   ي التطبيؽ البعدم لممياس ادماف ا نترنت
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 (2شكل )

دملػػػػػة الفػػػػػركؽ بػػػػػيف متكسػػػػػطي درجػػػػػات طػػػػػدب  ال ػػػػػكؿ البيػػػػػاني التػػػػػال كخػػػػػح يك       
لصػالح المجمكعػة  المجمكعة التجريبية كالخابطة  ي التطبيؽ البعػدم لمميػاس ادمػاف ا نترنػت

 التجريبية0
 نتائج الفرض الثانى:

بػػػػػيف متكسػػػػػطي درجػػػػػات طػػػػػدب  6060يكجػػػػػد  ػػػػػرؽ داؿ احصػػػػػائيان عنػػػػػد مسػػػػػتكل دملػػػػػة       
 ػػػي امقتبػػػار المبمػػػي كالبعػػػدم لصػػػالح امقتبػػػار  المجمكعػػػة التجريبيػػػة لمميػػػاس ادمػػػاف ا نترنػػػت

البعدم0 تـ استقداـ اقتبػار "ت" لدملػة الفػركؽ بػيف المتكسػطات المرتبطػة كيكخػح جػدكؿ رةػـ 
 ( التالي نتائ  ذلؾ00 

 (6جدول رقم )
ن متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبار نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بي

 القبمي والبعدي لمقياس إدمان اإلنترنت

ممياس ادماف 
 ا نترنت

 الوتوسط التطبَك
هتوسط 
 الفروق

االنحراف 
الوعَارً 
 للفروق

الخطأ 
الوعَارً 
 للفروق

 "ت"

حجن 
 التأثَر

 امستقداـ
 الزائد

 57311 97203 17531 17311 10739 لبلي
10216 

 بعذى
10793 

 10518 27203 97093 17030 27933 10711 لبلي ميديا السك يؿ
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الت

طة 
اب
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االستخدام  
 الزائد

السوشيل  
 ميديا

المشكالت  
 الصحية

المشكالت  
 االجتماعية

األعراض  
 المزاجية

األعراض  
 اإلنسحابية

 المجموع
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 11793 بعذى

 الم كدت
 الصحية

 27355 97321 17152 17511 10733 لبلي
10521 

 بعذى
12721 

 الم كدت
 امجتماعية

 37311 97331 17301 17211 55799 لبلي
10611 

 بعذى
13713 

 اوعراض
 المزاجية

 07151 97233 17199 27111 51799 لبلي
10754 

 بعذى
12733 

 اوعراض
 ا نسحابية

 37109 97392 17031 17133 51723 لبلي
10569 

 بعذى
10759 

 07510 57351 117051 527133 152713 لبلٌ المجمكع
10746 

 199799 بعذى

بػػيف  6060احصػػائيان عنػػد مسػػتكل دملػػة جػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد  ػػرؽ داؿ اليتخػػح مػػف 
 ػي امقتبػار المبمػي  متكسطي درجات طدب المجمكعة التجريبيػة لمميػاس ادمػاف ا نترنػت

كىػي الحػد  5002كالبعدم لصالح امقتبار البعدم0 حيػث كانػت جميػع ةػيـ "ت" أكبػر مػف 
طات 0 كمػػػا كانػػػت جميػػػع ةػػػيـ متكسػػػ6060امدنػػػ  لدملػػػة اقتبػػػار "ت" عنػػػد مسػػػتكل دملػػػة 

كمػػا  كبػػر مػػف متكسػػطاتيا  ػػي التطبيػػؽ المبمػػي0أالمجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيػػؽ البعػػدم 
 (60000كانت جميع ةيـ حجـ التاثير مف النكع المكم  أكبر مف 

كجػػكد  ػػرؽ داؿ احصػػائيان بػػيف متكسػػطي درجػػات طػػدب  (3ال ػػكؿ البيػػاني  كخػػح يك 
امقتبػػار المبمػػي كالبعػػدم لصػػالح امقتبػػار  ػػي  المجمكعػػة التجريبيػػة لمميػػاس ادمػػاف ا نترنػػت

 البعدم0
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 (3شكل )

 ػػػػي  متكسػػػػطي درجػػػػات طػػػػدب المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة لمميػػػػاس ادمػػػػاف ا نترنػػػػتيكخػػػػح 
 امقتبار المبمي كالبعدم لصالح امقتبار البعدم0

تدميػػػذ المرحمػػػة  للػػػد ادمػػػاف امنترنػػػت درجػػػات  ( ارتفػػػاع3  يتخػػػح مػػػف ال ػػػكؿ البيػػػاني
 0يـ    المياس البعدمبالممارنة بدرجات   المياس المبمي بالمجمكعة التجريبية امعدادية 

 الثالث:نتائج الفرض 
 6060يكجػػد  ػػرؽ داؿ احصػػائيان عنػػد مسػػتكل دملػػة م  نػػو "أعمػػ   الثالػػثيػػنص الفػػرض 

 ي امقتبػار البعػدم  بيف متكسطي درجات طدب المجمكعة التجريبية لممياس ادماف ا نترنت
0 تـ استقداـ اقتبار "ت" لدملة الفركؽ بيف المتكسطات المرتبطة كيكخػح جػدكؿ رةػـ كالتتبعي

 ( التالي نتائ  ذلؾ10 
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 ميديا

المشكالت  
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 االجتماعية
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 (7جدول )
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبار 

 لمقياس إدمان اإلنترنتوالتتبعي البعدي 

ممياس ادماف 
 ا نترنت

 الوتوسط التطبَك
هتوسط 
 الفروق

االنحراف 
الوعَارً 
 للفروق

الخطأ 
الوعَارً 
 للفروق

 "ت"

 هستوى الذاللة

 امستقداـ
 الزائد

 97000 97191 97210 97199 10793 بعذى
 غَر دالة

 تتبعٌ
13703 

 17903 97930 97132 97933 11793 بعذى ميديا السك يؿ
 غَر دالة

 11799 تتبعٌ

 الم كدت
 الصحية

 17310 97525 17105 97111 12721 بعذى
 غَر دالة

 تتبعٌ
12703 

 الم كدت
 امجتماعية

 17551 97113 97313 97133 13713 بعذى
 غَر دالة

 تتبعٌ
13719 

 اوعراض
 المزاجية

 17110 97901 97293 97111 12733 بعذى
 غَر دالة

 تتبعٌ
12721 

 اوعراض
 ا نسحابية

 17195 97551 17051 97133 10759 بعذى
 غَر دالة

 تتبعٌ
10731 

 97031 97211 57011 97299 199799 بعذى المجمكع
 غَر دالة

 00729 تتبعٌ

بػيف  6060كجػكد  ػرؽ داؿ احصػائيان عنػد مسػتكل دملػة عػدـ السابؽ  جدكؿاليتخح مف 
 ػػي امقتبػػار البعػػدم  متكسػػطي درجػػات طػػدب المجمكعػػة التجريبيػػة لمميػػاس ادمػػاف ا نترنػػت

 كالتتبعي0
 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

مػػف قػػدؿ العػػرض السػػابؽ  ػػإف أىػػـ مػػا حممتػػو ىػػذه الدراسػػة لنػػا ىػػك اثبػػات مػػا لميندسػػة 
كبػذلؾ  يػي تتفػؽ مػع الدراسػات  النفسية مف كفامة ك عَّاليػة عاليػة  ػي الحػد مػف ادمػاف ا نترنػت

السابمة  ي ذلؾ0  العمؿ اوساسي ىندسػي نفسػي ىػك تعمػيـ المستر ػد كيػؼ يكػكف  عػامن قػدؿ 
حخػػارىا الػػ   العمميػػة امستر ػػادية  كتكػػكف لػػو المػػدرة عمػػ  زيػػادة كعيػػو كاستبصػػاره كمعار ػػو  كا 
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تػأدم اليندسػة النفسػية  مستكل الكعي كتعديؿ أ كاره التي مف  لنيا أف تأدم ال  ال ػفام0 كمػا
ال  حصكؿ المستر د عم  ذقيرة مف المعمكمػات  كالمعػارؼ كالميػارات التػي يمكنػو أف ينمييػا 

 كمف قدليا يستطيع التعامؿ ب كؿ أ خؿ مما كاف عميو  ي السابؽ0

اف المعمكمػػات كالميػػارات كالتػػدريبات التػػي حصػػؿ عمييػػا أ ػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف 
مػػف جمسػػات البرنػػام  مػػف محاخػػرات كمناة ػػات جماعيػػة  كمػػا حػػدث بيػػنيـ قػػدؿ مػػا تخػػمنتو 

مف تفاعؿ ايجابي أدل ال  تنمية ةدرتيـ عم  التصرؼ  ي المكاةؼ المقتمفة  كزاد مف ةدرتيـ 
عم  التفكير ا يجابي  كنم  ةدرتيـ عم  التعامؿ مع اآلقريف  كىػذه العكامػؿ التػي مػف  ػلنيا 

لنفسػػي كامجتمػػاعي لػػدل الفػػرد  كزيػػادة ةدرتػػو عمػػ  التعامػػؿ مػػع أف تػػأدم الػػ  زيػػادة التكا ػػؽ ا
  6الكاةع بمكخكعية كمركنة  مما كاف لو أثر  ي الحد مف ادماف ا نترنت لدييـ

با خػػا ة الػػ  تنػػكع المكخػػكعات كالمعمكمػػات التػػي تػػـ تمػػديميا لألعخػػام أثنػػام جمسػػات 
القبرات كالمكاةؼ التعميمية التي تزيد مػف البرنام   مما أدل ال  تككيف رصيد كاٍؼ لدييـ مف 

ةدرتيـ عم  مكاجية ما ةد يعترخػيـ مػف م ػكدت  ػي حيػاتيـ  ممػا سػاعد عمػ  ابمػام مسػتكل 
اوعػػػراض المصػػػػاحبة  دمػػػػاف ا نترنػػػػت لػػػػدل اوعخػػػام منقفخػػػػان حتػػػػ  بعػػػػد انتيػػػػام جمسػػػػات 

 البرنام   كاستمرار  اعميتو أثنام  ترة المتابعة0
سػػػمكب ا ر ػػػاد الجمػػػاعي يعػػػد مػػػف العكامػػػؿ الميمػػػة مسػػػتمرار  اعميػػػة كمػػػا أف اسػػػتقداـ أ

البرنػػام   بمػػا لػػو مػػف أثػػر  عػػاؿ  ػػي الحػػد مػػف ادمػػاف ا نترنػػت  كيعتبػػر مػػف الخػػركرم ادقػػاؿ 
بعض اون طة الجماعية المكجية التي مف  ػلنيا أف تمنػع الفػرد مػف العػكدة مػرة أقػرل لمكةػكع 

 ػػلنيا زيػػادة المػػدرة عمػػ  التفاعػػؿ امجتمػػاعي  كلعػػؿ مػػا  ػػي مسػػتنمع ادمػػاف ا نترنػػت كالتػػي مػػف 
أتاحو البرنام  لألعخام مف  رصة لتنمية العدةات مػف قػدؿ تبػادؿ اآلرام كاو كػار ككجيػات 
النظػػػػػر حػػػػػكؿ مقتمػػػػػؼ المكخػػػػػكعات كالم ػػػػػكدت التػػػػػي تػػػػػـ تناكليػػػػػا أثنػػػػػام الجمسػػػػػات  كالنمػػػػػد 

جتماعيػػػػػػة  كتعمػػػػػػـ يداب الحػػػػػػكار المكخػػػػػػكعي آلرام اآلقػػػػػػريف  كالتػػػػػػدريب عمػػػػػػ  الميػػػػػػارات ام
كالتكاصػػؿ  كاكتسػػاب المػػدرة عمػػ  التفكيػػر المكخػػكعي  ةػػد سػػاىـ  ػػي ا ػػباع حاجػػاتيـ لمتفاعػػؿ 
ةامػة العدةػػات امجتماعيػة مػػع اآلقػريف  كىيػل ليػػـ الفرصػة لتحميػػؽ امنػدماج مػػع  امجتمػاعي كا 

مجتماعيػػػة اومر بعخػػيـ الػػبعض  تمييػػدان لتحميػػؽ امنػػدماج مػػع المحيطػػيف بيػػـ  ػػي حيػػاتيـ ا



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021الجزء األول 

599 

الػػذم سػػػاىـ  ػػػي اسػػػتمرار  اعميػػػة البرنػػػام   ػػػي الحػػػد مػػػف ادمػػػاف ا نترنػػػت بعػػػد انتيػػػام جمسػػػات 
 البرنام  0

ثػػػر أىػػػد ت التعػػػرؼ عمػػػ  اكالتػػػي ( (Hydi,2001 كىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع مػػػا يػػػراه كػػػؿ مػػػف
 0يفياسػػػػتقداـ اسػػػػتراتيجيات اليندسػػػػة النفسػػػػية العصػػػػبية  ػػػػي اعػػػػداد المر ػػػػديف التربػػػػكيف كالنفسػػػػ

 أىميػة الػ  معر ػةكالتػي ىػد ت (ا,Skinner & Stephens 2003كسػتيفنس  دراسة سػكنرك 
 زيػادة  اعميػة  ػي العصػبية الملكيػة البرمجػة  ػي ) حسػي سمعي بصػرم  (التمثيميػة اونظمػة

 .التسكيمية امتصامت
اكالتي أكدت ( 5660دراسة المعاخيدم  كما تتفؽ نتائ  الدراسة الحالية مع نتائ  

برنام  اليندسة النفسية  ي تنمية المفاىيـ ا دراكية لدل طالبات المرحمة ا عدادية أثر عم  
راسة 0كأيخان دكعة الخابطة مكالتعرؼ عم  الفركؽ  ي درجات المجمكعة التجريبية كالمج

ثر  اعمية اوسمكب المعر ي  اليندسة النفسية أىد ت ال  معر ة احيث (5661العطا ي  
 0مفيـك الذات لدل طدب المرحمة المتكسطةالعصبية (  ي تنمية 

ا نتائ  الدراسة الحالية مع ما أ ار اليو   & Singh (2008 كأبراىاـ سايفكتتفؽ أيخن
Abraham, المدرات بنام  ي دكرىا العصبية  كمعر ة الملكية البرمجة عف المزيد معر ة ي (ا 

 كعم  المخايا المنظمة  داقؿ العمؿ  ي التميز ال  الطريؽ عم  تمييد تعمؿ التي التنظيمية
 الملكية البرمجة تنفيذ لنجاح ا دارة مف ةبؿ امعتبار بعيف تأقذ أف ينبلي التي الرئيسة

أثر أسمكبيف ار ادييف لميندسة النفسية أظيرت  تيالا(5663دراسة عبدالرزاؽ  ك  العصبية 
اسفرت نتائ  الدراسة  المرحمة امبتدائية0كالتمكيـ الذاتي  ي تنمية الذكام اوقدةي لدل تدميذ 

عف  اعمية البرنام  ا ر ادم ك ؽ أسمكبي اليندسة النفسية كالتمكيـ الذاتي  ي تنمية الذكام 
 0اوقدةي لدل تدميذ المرحمة امبتدائية

ككػػؿ ماسػػبؽ يتفػػؽ مػػع مػػا أكػػده الميتمػػكف باليندسػػة النفسػػية العصػػبية  ػػي بنػػام المػػدرات 
 المحدكدة كطرؽ تلمبيـ عم  الصعكبات كالمحف التي تفتؾ بالمجتمع0ككخع أىدا يـ 

لميندسة النفسية العصبية لدل كفامة ك عَّالية عالية  مد أكدت نتائ  الدراسة الحالية عم  
   ي الحد مف ادماف ا نترنت0 تدميذ المرحمة اوبتدائية 
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  ممخص نتائج الدراسة:
تكسطي درجات طدب المجمكعة التجريبية كالخابطة عدـ كجكد  رؽ داؿ احصائينا بيف م -1

مميػاس ادمػاف ا نترنػت0 حيػث كانػت جميػع ةػيـ ل ػي التطبيػؽ المبمػي  6060عند مسػتكل دملػة 
 60600كىي الحد امدن  لدملة اقتبار "ت" عند مستكل دملة  0030"ت" أةؿ مف 

كجكد  رؽ داؿ احصائيان بيف متكسطي درجات طدب المجمكعة التجريبية كالخػابطة عنػد  -5
لصػالح المجمكعػة التجريبيػة0   ي التطبيؽ البعدم لممياس ادماف ا نترنػت 6060مستكل دملة 

كىػي الحػد امدنػ  لدملػة اقتبػار "ت" عنػد مسػتكل  5002حيث كانت جميع ةيـ "ت" أكبر مػف 
كبػػػػر مػػػػف متكسػػػػطات أانػػػػت جميػػػػع ةػػػػيـ متكسػػػػطات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة 0 كمػػػػا ك6060دملػػػػة 

كمػا كانػت جميػع ةػيـ حجػـ  المجمكعة الخػابطة  ػي التطبيػؽ البعػدم لمميػاس ادمػاف ا نترنػت0
 (60000التلثير مف النكع المكم  أكبر مف 

بيف متكسطي درجات طدب المجمكعة  6060كجكد  رؽ داؿ احصائيان عند مستكل دملة  -3
 ي امقتبار المبمػي كالبعػدم لصػالح امقتبػار البعػدم0 حيػث  التجريبية لممياس ادماف ا نترنت
كىػي الحػد امدنػ  لدملػة اقتبػار "ت" عنػد مسػتكل دملػة  5002كانت جميع ةيـ "ت" أكبر مف 

كبػػر مػػف أجميػػع ةػػيـ متكسػػطات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيػػؽ البعػػدم  0 كمػػا كانػػت6060
ـ التاثير مف النكع المكم  أكبر مف كما كانت جميع ةيـ  متكسطاتيا  ي التطبيؽ المبمي0  (60000حج

بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طػػػدب  6060كجػػػكد  ػػػرؽ داؿ احصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل دملػػػة عػػػدـ  -1
 كالتتبعي0 ي امقتبار البعدم  ا نترنت المجمكعة التجريبية لممياس ادماف

 توصيات الدراسة:
 ي خكم ما أسفرت عنو الدراسة الحالية كاستكمامن لمجيكد السابمة المبذكلػة  ػي مجػاؿ 
عمػػـ الػػنفس كالصػػحة النفسػػية  ك ػػي خػػكم م ػػكمة الدراسػػة كأىػػدا يا  ك ركخػػيا كنتائجيػػا التػػي 

اوسػاليب ا ر ػادية التػي تعمػؿ عمػ  تلييػر أكخحت أف اليندسة النفسية ىي مف أىـ الطرؽ ك 
كتعػػديؿ او كػػار كالمعتمػػدات الدعمدنيػػة القاطئػػة كاليازمػػة لمػػذات الػػ  أ كػػار جديػػدة  ػػي الحيػػاة 

ـ صياغة التكصيات اآلتيةاكتحمؽ جكانب الصحة النفسية لأل راد كقاصة  ي  ترة   المراىمة   مد ت
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مأسسػػػة تعميميػػػة ينتمػػػي الييػػػا الطػػػدب بتكػػػكيف  ػػػرؽ ةيػػػاـ كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ باعتبارىػػػا  -0
ار ادية مف متقصصيف  ي عمـك الحاسػب كا نترنػت تكجػو الطػدب لممكاةػع المفيػدة المكجػكدة 
عمػػػ   ػػػبكة ا نترنػػػت كالتػػػي مػػػف الممكػػػف أف يمػػػـك الطػػػدب بػػػامطدع عمييػػػا لتنميػػػة ميػػػارتيـ 

 ك قصياتيـ كمكاكبة اوحداث العالمية0
راكز لميندسة النفسية داقؿ المدارسح مع خركرة كجكد أقصائيكف نفسػيكف ان ام كتفعيؿ م-5

 ػػي المأسسػػة التعميميػػة كبلعػػداد تتناسػػب مػػع عػػدد الطػػدب  نظػػران لحاجػػة الطػػدب الماسػػة الػػ  
ـ0التكجيو كا ر اد  ي ىذه المرحمة  كمف أجؿ المساعدة  ي حؿ   الم كدت النفسية كامجتماعية لديي

يبيػػة لألقصػػائييف النفسػػييف لر ػػع ةػػدراتيـ  ػػي الميػػاس النفسػػي كسػػيككلكجية تػػك ير دكرات تدر  -3
 المبكر عف الم كدت النفسية كامنفعالية0المراىمة  كا ر اد كالعدج النفسي  مف أجؿ الك ؼ 

حػػث الطػػدب عمػػ  خػػركرة امسػػتفادة مػػف أكةػػات  ػػراغيـ  ػػي الميػػاـ بلن ػػطة مفيػػدة ليػػـ أك  -1
ر اون ػػطة الطدبيػػة بالمػػدارس  كت ػػجيع الطػػدب عمػػ  الم ػػاركة لليػػرىـ مػػف قػػدؿ تفعيػػؿ دك 

تاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف أنفسيـ0   الفعالة  ييا  كا 
تدريب تدميذ  ػي المرحمػة امعداديػة عمػ  المناة ػات الجماعيػة الحػرة  كالحػكار الصػحيح   -0

ةدرة عم  مكاجية  لتصريؼ ما ةد يتعرخكف لو مف م كدت نفسية كانفعالية مما يجعميـ أكثر
 كدحض نكات  التفكير الدعمدني0

العمػػػؿ عمػػػ  تػػػك ير القػػػدمات ا ر ػػػادية  كالعيػػػادات النفسػػػية المتكاممػػػة  ػػػي المدرسػػػة   ػػػي  -0
صػػكرىا ا ر ػػادية كالكةائيػػة كالعدجيػػة كالتنمكيػػة لمطمبػػة بيػػدؼ معػػاكنتيـ عمػػ  تحميػػؽ جكانػػب 

 0الصحة النفسية كالتكا ؽ النفسي  ي ىذه المرحمة
 دراسات مقترحة:

 ػػػي خػػػكم اجػػػرامات الدراسػػػة الحاليػػػة  كمػػػا أسػػػفرت عنػػػو مػػػف نتػػػائ  ثػػػـ اثػػػارة العديػػػد مػػػف      
التسػػاأمت كالتكصػػؿ الػػ  العديػػد مػػف الجكانػػب التػػي مػػا زالػػت  ػػي حاجػػة الػػ  اجػػرام المزيػػد مػػف 

 الدراسات كالبحكث لتناكلياح كىيا

المرحمػػػة الثانكيػػػة كالجامعيػػػة  كممارنػػػة دراسػػػة مماثمػػػة لمدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػ  عينػػػات تمثػػػؿ  -1
 النتائ  التي يتـ التكصؿ الييا مع نتائ  الدراسة الحالية0
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 ا نترنت كعدةتو بالعزلة امجتماعية لدل طدب المرحمة الثانكية0دراسات متجاىات نمك استقداـ  -2
 دراسة أثر امستقداـ اللير سكم ل بكة ا نترنت كمنبم بحدكث امكتئاب0 -3

 أعراض اكتئابية لدل طدب المرحمة الثانكية0العدةة بيف ارتياد المكاةع ا باحية كظيكر دراسة  -4
دراسػػػة ممارنػػػة بػػػيف طمبػػػة المػػػدارس القاصػػػة كالحككميػػػة  ػػػي سػػػمككيات اسػػػتقداـ ا نترنػػػت  -5

 كعدةتيا باتجاىاتيـ0
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 قائمة المراجع
 :المراجع بالمغة العربية

( 0 ادماف ا نترنت كعدةتو بالكحدة النفسية كالطملنينة النفسية لدل طدب 5606ابراىيـ  ابراىيـ ال ا عي 
كطالبات جامعة الممؾ قالد بالسعكدية عم  خكم بعض المتليرات الديمكجرا ية 0 مجمة 

 0 101 – 131(    3   56دراسات نفسية   
امنترنت  رسالة ماجستير  معيد  ادماف  ي لمتحكـ ممترح برنام  (ا  اعمية5600أحمد سعيد السيد  كزم   

 لدطفاؿ  جامعة عيف  مس0 الدراسات العميا لمطفكلة  ةسـ الدراسات النفسية
( 0 تلثير استقداـ ا نترنت عم  الميـ كامتجاىات اوقدةيػة لم ػباب الجػامعي0 5663أميف سعيد عبد اللني  

يػػات ا عػػدـ بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ(0 جامعػػة بحػػث ممػػدـ الػػ  المػػأتمر العممػػي السػػنكم التاسػػع  أقدة
 الماىرةا كمية ا عدـ0

( 0 ادماف ا نترنت كعدةتو بكؿ مف أبعاد ال قصية كامخطرابات 5661ب رل اسماعيؿ أحمد أرنكط  
 0 30-33   00النفسية لدل المراىميف0 مجمة كمية التربية  جامعة الزةازيؽ  

 ػػباب الجػػامعي ل ػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة  ا نترنػػت(  دراسػػة ميدانيػػة (0 اسػػتقدامات ال5661جمػػاؿ النجػػار  
 01360-0320   35عم  طدب جامعة اوزىر0 مجمة الزىرام  

 ( 0 ا دماف0 الماىرةا دارال ركؽ56600جكاد  طاير  
( 0 ادمػػػاف ا نترنػػػت كعدةتػػػو بػػػبعض أبعػػػاد الصػػػحة النفسػػػية لػػػدل طػػػدب 5660حسػػػاـ الػػػديف محمػػػكد عػػػزب  

حمػػػة الثانكيػػػة  الكجػػػو اآلقػػػر لثػػػكرة ا نفكميػػػديا(0 المػػػأتمر العممػػػي السػػػنكم  الطفػػػؿ كالبيئػػػة( 0 معيػػػد المر 
 3550-526دراسات الطفكلة  

(0 عدةػػة اسػػتقداـ  ػػبكة ا نترنػػت بالعزلػػة امجتماعيػػة لػػدل طػػدب 5660حمػػكد الم ػػعاف  كيعمػػكب الكنػػدرم  
(  0  01ة   جامعػػة ا مػػارات العربيػػة المتحػػدة   جامعػػة الككيػػت 0 مجمػػة العمػػـك ا نسػػانية كامجتماعيػػ

0–100 
(0 تػلثير امسػتقداـ المفػرط لإنترنػت عمػ  بعػض متليػرات 5660قالد أحمد جػدؿ  كالسػعيد عبػد الصػالحيف  

 000- 0(   13  00ال قصية لدل طدب الجامعة0 المجمة المصرية لمدراسات النفسية   
اعمية برنام  بالكسائط المتعددة لتنمية الذكام الكجداني لدل الطمبة  ا (5606 رزؽ عبد الحميد محمد  تكح  

  رسالة دكتكراة  كمية البنات لآلداب كالعمـك التربكية  ةسـ عمـ الذيف يسيئكف استقداـ ا نترنت
 النفس  جامعة عيف  مس0

تماعي لدييـ0 رسالة (0 استقداـ المراىميف لإنترنت كعدةتو بامغتراب امج5660دينا محمد محمكد عساؼ  
 ماجستير غير من كرة  معيد الدراسات العميا لمطفكلة جامعة عيف  مس0
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(0 ا  راط  ي استقداـ الككمبيكتر كا نترنت كعدةتو ببعض الم كدت 5660سامية صابر الدندراكم  
 0 513 – 510(   12  00النفسية لدل المراىميف0 المجمة المصرية لمدراسات النفسية  

(0 ادماف ا نترنت كعدةتو بالتكا ؽ النفسي امجتماعي لدل طدب 5606ف عائض مفرح العصيمي  سمطا
المرحمة الثانكية بمدينة الرياض0 رسالة ماجستير  جامعة نايؼ العربية لمعمـك اومنية  كمية 

 http://www.nauss.edu.saالدراسات العميا  ةسـ العمـك امجتماعية0
 الدراسات طمبة مف نةيع اة لدليالح كخلكط كعدةتو ا نترنت ادماف(ا 5600سحر مقتار محمد مرسي   

جامعة عيف   النفس  كا ر اد ةيالنفس الصحة ةسـ  رسالة ماجستير  كمية التربية  ايالعم
  مس0

عدةتو بال عكر بالكحدة كاليلس لدل عينة مف ( 0 اسامة استقداـ ا نترنت  ي 5661سيد عبد العظيـ محمد  
 300 - 0(   3 56ال باب الجامعي0 مجمة كمية التربية  جامعة المنيا  

( 0 سػػػمككيات اسػػػتقداـ الككمبيػػػكتر كعدةتيػػػا بمركػػػز الػػػتحكـ لػػػدل طػػػدب 5660 ػػػادية أحمػػػد عبػػػد القػػػالؽ  
ؿ كالبيئػػة(  معيػػد دراسػػات الطفكلػػة   المرحمػػة الثانكيػػة  دراسػػة ممارنػػة(0 المػػأتمر العممػػي السػػنكم  الطفػػ

51 -50  /30 
 مف عينة لدل النـك كظيكر اخطربات امنترنت عم  ا دماف درجة بيف العدةة(ا 5601سمية بكبعاية   

  رسالة ماجستير  كمية العمـك ا نسانية المسيمة بكخياؼ محمد بجامعة الجامعي ال باب
 كامجتماعية  ةسـ عمـ النفس  الجزائر0

(0 ادمػػػاف 5660بػػػد الفتػػػاح رجػػػب عمػػػي مطػػػر  كعػػػادؿ صػػػدح محمػػػد غنػػػايـ   كمحمػػػد محمػػػد عبػػػد اليػػػادم  ع
ا نترنػػت كعدةتػػو بكػػؿ مػػف امكتئػػاب كالمسػػاندة امجتماعيػػة لػػدل طػػدب الجامعػػة  مجمػػة كميػػة التربيػػة 

 030-01(   ص ص 1  0ببني سكيؼ  جامعة الماىرة   
سػػات الصػػحية كالنفسػػية كامجتماعيػػة لطفػػرة المعمكمػػات  ا نترنػػت(0 ( 0 امنعكا5661عبػػد المػػنعـ عبػػد الحكػػـ  

مػأتمر ةطػػر الػدكلي الطبػػي الثالػػث0 مركػز حمػػد الػػدكلي لمتػدريب0 مأسسػػة حمػػد الطبيػة   العػػدد الثػػاني  
 أكتكبر 0
 (0 ا دماف عم  ا نترنت لدل مرتادم مماىي ا نترنت  ي اوردف0 مجمػة العمػـك التربكيػة5661عدناف الفرح  

 0130 -006( سبتمبر   3  0كالنفسية  كمية التربية جامعة البحريف  
(0 ممػػػػاؿ بعنػػػػكاف "ادمػػػػاف الككمبيػػػػكتر كا نترنػػػػت" مكةػػػػع  ػػػػبكة راصػػػػد ا قباريػػػػة 5662عمػػػػي جػػػػابر السػػػػدمة  

www.rasid.com 
الذات لدل  تمبؿأثر اوسمكب المعر ي البرمجة الملكية العصبية  ي تنمية  ا(5661العطا ي  حسف عبد اد 

 طدب المرحمة المتكسطة  رسالة ماجستير غير من كرة  كمية التربية  جامعة ديال 0

http://www.nauss.edu.sa/
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(ا المرجع الكامؿ ا ا نترنت لمتعميـ قطكة قطكة 0 الماىرة ا دار الك ام 5666اللريب زاىر اسماعيؿ  
 لمن ر0
لػػدلتا لمطباعػػة كالن ػػر كالتكزيػػع (0 ممدمػػة  ػػي ا ر ػػاد النفسػػي0 ا سػػكندريةا مركػػز ا5660محمػػد ابػػراىيـ عيػػد  

 (0 ادماف ا نترنت0 الماىرةا مكتبة اونجمك المصرية56620محمد اولفي  
 (0 ممياس ادماف ا نترنت0 عماف ا دار صفام56060محمد النكبي محمد عمي  

مبؿ ( ا  اعمية برنام   ي البرمجة الملكية العصبية  ي قفض ةمؽ المست5600  ألبنامحمد عسمية  كأنكر 
لألبحاث  النجاح جامعة مجمةلدم طمبة جامعة اوةص  المنتسبيف لمتنظيمات بمحا ظات غزة  

 0التربية  جامعة اوةص   غزة   مسطيف ةا نسانية  كمي  العمـك
 مديرم لدل العصبية الملكية البرمجة (ا ميارات5600ىاني  بني صالح العاؿ  محمد عبد الرحمف عبد مريـ

 الرمثا  مجمة اآلداب كالعمـك امجتماعية  جامعة السمطاف ةابكس  اوردف0 لكام  ي المدارس
(0 ادماف ا نترنت كعدةتو بتنظيـ الذات كحب امستطدع لدل طدب 5662محمد صدح محمد عبد الجيد  

0  المرحمة الثانكية0 رسالة ماجستير غير من كرة  كمية التربية جامعة الفيـك
(ا  اعمية البرمجة الملكية العصبية  ي تنمية ميارات التكاصؿ لدم طمبة 5606كائؿ السيد حامد السيد  

  كمية التربية من كرة رماجستير غيالجامعة ممارنة بالعدج العمدني امنفعالي رسالة 
 0با سماعيمية  جامعة ةناة السكيس

ك ػػػػركؽ تػػػلثيره  ػػػػي  (0 ادمػػػاف ا نترنػػػػت  حميمتػػػو 5663محمػػػد عبػػػد المطمػػػػب جػػػاد  كعبػػػػد الػػػرمكؼ السػػػػكاح   
امكتئػػاب لػػدل عينػػة مػػف مقتمػػؼ المسػػتكيات التعميميػػة0 المػػأتمر العممػػي السػػنكم  كميػػة التربيػػة  جامعػػة 

 ( 00  0المنصكرة  
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 مقياس إدمان اإلنترنت 

 اعداد الباحث
 -بيانات عامه:

 ..المدرسة :................................ ............................االسم :.
 الفصل :.........................     الســن :................................. 

 يمػػا يمػػ  تجػػد مجمكعػػة مػػف العبػػارات التػػي يصػػؼ النػػاس بيػػا أنفسػػيـ  كالمطمػػكب منػػؾ 
( أمػػاـ العبػػارة تحػػت ةػػرامة كػػؿ عبػػارة باىتمػػاـ   ػػإذا كانػػت تنطبػػؽ عميػػؾ كثيػػران خػػع عدمػػة  

ذا كانت تنطب ( أمػاـ العبػارة تحػت أحيانػان  أمػا اذا كانػت ؽ عميؾ أحيانان خع عدمة  كثيران  كا 
( أمػاـ العبػارة تحػػت م  مػع مراعػاة عػدـ تػرؾ أل عبػارة بػػدكف م تنطبػؽ عميػؾ خػع عدمػة  

اجابػػػة  عممػػػان بػػػلف معمكمػػػات ىػػػذا المميػػػاس تحػػػاط بالسػػػرية التامػػػة  كم تسػػػتقدـ ام  ػػػ  البحػػػث 
     العمم 0 

 على تعاونك ، ،،،وشكرًا        
 ال أحياناً  كثيراً  العبـــارة م

 البعد األول: االستخدام الذائد لإلنترنت.
    أميؿ  ي ةخام المزيد مف الكةت عم  ا نترنت0  1
    أىرب مف الم كدت كالصعكبات التي تكاجيني باستقداـ ا نترنت0   2
    اتلقر  ي النـك كثيران مف امحياف بسبب سيرم أماـ ا نترنت0   3
ينتابني الممؽ لعدـ استقدامي ا نترنت ب كؿ كبيػر جعمنػي م ازكر أةػاربي  4

 كانمطع عنيـ0
   

    أمخي  ترات زمنيو عم  ا نترنت أكثر مف المتكةع0 5
    لإنترنت0أعاني مف يمـ  ي اوطراؼ بسبب أستقدامي طكيؿ اممد  6
    اذا جمست أماـ ا نترنت  ميس مف السيؿ تركو0  7
ساعة ومػارس ىكايػة 51كنت أتمني أف يككف عدد ساعات اليـك أكبر مف  8

 تصفح امنترنت0 
   

 0البعد الثاني: وسائل التواصل االجتماعي و السوشيل ميديا
    أ عر بلني ممبكؿ  مط مف أصدةائي عبر ا نترنت0 9
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 ال أحياناً  كثيراً  العبـــارة م
    عممي مف قدؿ ا نترنت يعطني ةيمو0 10
أ ػػػػػعر با نفتػػػػػاح  ػػػػػي التكاصػػػػػؿ مػػػػػع ا قػػػػػريف أكثػػػػػر مػػػػػف التكاصػػػػػؿ عبػػػػػر  11

 ا نترنت0
   

    أ ارؾ زمدئ  أحزانيـ كأقفؼ عنيـ عف طريؽ ا نترنت0   12
    اوصدةام المقمصيف ىـ أصدةام ا نترنت0 13
    عبر ا نترنت0أ خؿ التكاصؿ كجيا لكجو عف التكاصؿ  14
    ا نترنت يتيح لي المعر و  ي أم مجاؿ أكثر بكثير مف الكتب0 15

 البعد الثالث: المشكالت الصحية لممدمني اإلنترنت.    
    أ عر بامرىاؽ ال ديد بسبب استقدامي لألنترنت0 16
    أ عر بامرتعاش  ي يدام عندما أتكةؼ عف استقداـ امنترنت0 17
    أ عر بالصداع اذا ا جمست كثيران أماـ امنترنت0  18
    أصبح نظرم خعيفان بسبب استقداـ امنترنت0  19
    استقدامي لدنترنت أثر عم  ذاكرتي0  20
    اصبحت مكتئبان أكثر بعد دقكلي عم  امنترنت0  21
    الجمكس الطكيؿ أماـ امنترنت جعؿ عظدتي أخعؼ0  22
    أصبحت مصابان بالممؽ بسبب سكم أستقداـ امنترنت0  23

 البعد الرابع: المشكالت االجتماعية لمدمني اإلنترنت.   
    أ ارؾ زمدئ  أحزانيـ كأقفؼ عنيـ عف طريؽ ا نترنت0   24
    اوصدةام المقمصيف ىـ أصدةام ا نترنت0 25
    الحياة الحميمية ىي حياة ا نترنت0 26
أستمر  ي أستقداـ ا نترنػت ب ػكؿ كبيػر رغػـ مػا يسػببو لػي مػف م ػكدت  27

  ي حياتي0
   

    أكذب كأقفي عف أصدةائي الكةت الذم أةخيو  ي استقداـ ا نترنت0 28
أذىب لإستقداـ ا نترنت  ي أحد النكادم بسػبب تحػريـ كالػدم عمػ  بعػدـ  29

 استقداـ ا نترنت0
   

    بإلتزاماتي بسبب استقدامي لإنترنت0تلقرت عف الك ام  30
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 ال أحياناً  كثيراً  العبـــارة م
    ا عر بالخيؽ عندما يزكرني أصدةائي  أثنام استقدامي لإنترنت0 31
    تبدلت حياتي امجتماعية منذ معر تي با نترنت0 32

 البعد الخامس: األعراض المزاجية اإلعتمادية لمدمني اإلنترنت.
    المتعددة كالطكيمة0أ خؿ ألعاب ا نترنت ذات المراحؿ  33
    الجمكس أماـ ا نترنت أ خؿ مف قركجي مع أصدةائي0 34
    اذىب ال  أم ممي  انترنت اذا تعطؿ ا نترنت  ي المنزؿ0 35
    اىتـ بالمكاةع التي تجعمني أطيؿ عدد ساعات استقدامي لإنترنت0 36
    لمنزلي0أ عر بالميفة مف أجؿ امتصاؿ با نترنت عندما أعكد  37
    أ عر بالراحة عندما أككف مجيكؿ اليكية عبر ا نترنت0 38
    أجد  ي ا نترنت المتعة ك ا ثارة التي م أجدىا بلم  م أقر0 39
    استقدامي لدنترنت يجعمني أ عر بلنني عظيـ0 40

 البعد السادس: اإلعراض اإلنسحابية لمدمني اإلنترنت.
كثيرا ما أةـك بفرةعة اوصابع أك ىزىزة اورجؿ بسبب  عكرم بالخيؽ مف  41

 عدـ استقداـ امنترنت0 
   

ةمػػػت بمحػػػاكمت عديػػػدة لتمميػػػؿ عػػػدد السػػػاعات التػػػي أةخػػػييا  ػػػي اسػػػتقداـ  42
 امنترنت0

   

    كثيرا ما أعكد مستقداـ امنترنت بعد أف عزمت عم  التكةؼ عنو0 43
    الكا ية لمتكةؼ عف استقداـ عف ا نترنت0 م اممؾ ا رادة 44
    استقدـ ا نترنت عم  الرغـ مف المكاةؼ السيئة التي يسببيا لي0 45
    أ عر بالخيؽ عند عدـ استقدامي لإنترنت0 46
    بعد ةطع ا تراكي با نترنت أعكد مستقدامو رغـ تكمفتو المادية المرتفعة0 47
    ا نترنت  ميس مف السيؿ تركو0اذا جمست أماـ  48
    م استطيع امستلنام عف ا نترنت نيائيان0 49
    أ عر بلنني أرل صفحات ا نترنت أماـ عيني بعد غمؽ ا نترنت0 50
 


