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 طالب من عينة لدى كتئابواال المعمم بالقلق وعالقته تنراإلنت إدمان

 .اللبنانية الجامعة

 *د. نبال عباس احلاج حممد 

 الملخص
واإلكتئاب من  المعمم القلقو  اإلدمان على اإلنترنت، هدف البحث إلى دراسة العالقة بين

لدى طالب  ختصاص الدقيقواال ،الكليةو  الجنس، بمتغيرات معينة مثل هالقتاسة عر ود جهة،
في كليتي اآلداب والعلوم  لبنانيا   طالبا   (504)تألفت العينة من  من جهة أخرى الجامعة اللبنانية

تراوحت أعمارهم ما بين  ي السنة الجامعية الثانية،ف في الفروع األولى من الجامعة اللبنانية( )تحديدا  
 .سنة (20و 18)

رتفاع معدالت اإلدمان على اإلنترنت لدى طالب كلية اآلداب مقارنة اتوصلت النتائج إلى  
رتباط ذي داللة إحصائية بين اإلدمان على اكما أشارت النتائج إلى وجود  مع طالب كلية العلوم،

كما ،  رنت واإلكتئابرتباط ذي داللة إحصائية بين اإلدمان على اإلنتاوإلى وجود  ،اإلنترنت والقلق
؛ على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في اإلدمان على اإلنترنت دلت النتائج

لمتغير  تبعا   الطالب على اإلنترنت في إدمان فروق دالة إحصائيا   كما سجلت أيضا  ،  لصالح اإلناث
 ختصاص الدقيق فقط في كلية العلوم.اال
 

 اإلكتئاب. ،المعممالقلق  ،دمان على اإلنترنتاإل: المفتاحية الكلمات
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 :الدراسة مقدمة .1
شبكة إّتصاالت عاملية ميكن من خالهلا تبادل املعلومات والّرسائل تبعًا لوحدات  يشكل اإلنرتنت

حيث ميكن ألي شخص من أي مكان  ،وقد حولت شبكة اإلنرتنت العامل اىل قرية صغرية ،هامّتفق علي
عصرًا  اإلنرتنت وبذلك فتحت شبكة ،الّتواصل مع اآلخرين يف أي مكان من خالل جهاز احلاسب اآليل

 مهادّ تق اليت واملعارف للمعلومات وفرياً  وباتت مصدراً  الناس، بني والتفاعل اإلتصال عصور من جديًدا
 واإلجتماعية النفسية السلبية اآلثار من خماوف توجد ؛ومع ذلك ،ملستخدميها يف بقاع األرض كافة

يشكل اإلنرتنت حبد ذاته  ؛يف احلقيقة ،لإلنرتنت املستمر والطويلستخدام حيدثها اال قد اليت والثقافية
ه من قبل األفراد جلهة استخدام  أن كيفية، إاّل وسيلة تسهل تبادل املعلومات واملعارف كما ذكر سابقاً 

ل مادة دمسة للنقاش بني أخصائيي الصحة أمام شاشات احلواسيب اآللية شكّ  الوقت الذي يقضونه
قلق  ظهور أعراض اإلنرتنت، إضافة إىل استخدامالعقلية، الذين أشاروا إىل إحتمال إدمان األفراد على 

أكثر  الشباب هم أن ومبا، (Greenfield, 1999) لدى مستخدمي اإلنرتنت بصورة كبرية وإكتئاب
 من البدّ  كان ألهنم يتابعون كل ما هو جديد على صعيد التكنولوجيا، التقنية، هلذه اً استخدامالفئات 

ختصاصاهتا بالدى عينة من طالب اجلامعة اللبنانية  اإلنرتنت لديهم، وحتديداً  استخدام ظاهرة دراسة
اإلنرتنت  استخداموىل(، وحماولة معرفة ما إذا كانت معاناهتم من سوء )الفروع األ كافة  العلمية واألدبية

 يهدف البحث أيضاً  ،هلذه التقنية عادياً  اً استخداماإلدمان عليه، أم أن األمر ال يتعدى كونه  تصل إىل حدّ 
دى كانت هناك عالقة بني اإلدمان على اإلنرتنت ومستويات القلق واإلكتئاب ل معرفة ما إذا إىل احلايل

ختصاص الدقيق الكلية، ونوع االو أفراد العينة، إضافة إىل التحقق من وجود فروق ما بني الذكور واإلناث، 
 على هذا الصعيد.

 :البحثمشكلة . 2
 إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:يسعى هذا البحث 

لدى طالب اجلامعة  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدمان على اإلنرتنت والقلق العام .1. 2
 اللبنانية؟ 

طالب اجلامعة  كتئاب لدىهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدمان على اإلنرتنت واال  .2. 2
 اللبنانية؟

 ملتغري الكلية؟ يف إدمان الطالب على اإلنرتنت تبعاً  هل توجد فروق دالة إحصائياً . 3. 2
 ملتغري اجلنس؟ الطالب على اإلنرتنت تبعاً يف إدمان  هل توجد فروق دالة إحصائياً  .4. 2
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 ختصاص الدقيق؟لال يف إدمان الطالب على اإلنرتنت تبعاً  هل توجد فروق دالة إحصائياً . 5. 2
 :البحثأهمية . 3

اإلنرتنت لدى طالب اجلامعة  استخدامالضوء على ظاهرة  يلقيمن كونه  احلايل البحثتنبع أمهية 
يف لبنان وعاملنا  األحباثبالتايل من املهم وجود مثل هذا النوع من ، و دماناإل بشكل كبري قد يصل إىل حدّ 

 دّ تُع، و (Lancaster, 2009) يغلب عليها عنصر الشباب ألن جمتمعاتنا مبعظمها فتية ؛العريب عموماً 
اء فئة الشباب أهم الفئات اليت تعمل على بناء وتنمية اجملتمع؛ فهي عموده الفقري الذي ال ميكن االستغن

من خالل إعداد الربامج  ني النفسيني واملرشدين الرتبوينيصيصاتاألخ البحث هذا يفيدوبالتايل قد  ،عنه
املتخصصني يف جمال الدراسات النفسية بنتائج  يزود البحث احلايل أيضاً  ،النفسية اإلرشادية هلؤالء الطالب

دراسة اإلدمان على اإلنرتنت لدى  ك فإنّ لذل ،دراسة علمية عن إدمان اإلنرتنت وعالقته بالقلق واإلكتئاب
مشابه يف البيئة احمللية،   حبثعلمنا  على حدّ  يوجدطالب اجلامعة أمر ضروري، وال  فئة الشباب وحتديداً 

 هذا البحث إضافة علمية هامة يف جمال البحث العيادي العلمي. كما يشكلّ 
 :البحثأهداف . 4

طالب اجلامعة  وحتديداً  الطالب اجلامعيني، ستخدامااحلايل إىل التعرف على واقع  بحثهتدف ال
هم استخداماللبنانية يف الفروع األوىل بإختصاصاهتا العلمية واألدبية لوسيلة اإلنرتنت، ومعرفة ما إذا كان 

 أيضاً ، مبعىن إضطراب اإلدمان على اإلنرتنت اإلضطراب، أم يبلغ حدّ  عادياً  اً استخدام لإلنرتنت يعدّ 
إضافة  واإلكتئاب، املعممايل إىل دراسة العالقة بني اإلدمان على اإلنرتنت وكل من القلق يهدف العمل احل

واإلناث والذكور،  العلمية واألدبية من جهة، إىل تبيان الفروق )إن وجدت( بني طالب اإلختصاصات
 وم(.لإلختصاص الدقيق يف كل من الكليتني )اآلداب والعل إضافة إىل التحقق من وجود فروق تبعاً 

 :البحث ضياتفر . 5
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدمان على اإلنرتنت واإلكتئاب لدى طالب اجلامعة . 1. 5

 اللبنانية. 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدمان على اإلنرتنت والقلق لدى طالب اجلامعة اللبنانية. .2. 5
 .أديب()علمي،  لطالب على اإلنرتنت تبعا ملتغري الكليةيف إدمان ا توجد فروق دالة إحصائياً . 3. 5
 يف إدمان الطالب على اإلنرتنت تبعا ملتغري اجلنس. توجد فروق دالة إحصائياً  .4. 5
 )آداب، يف إدمان الطالب على اإلنرتنت تبعا لإلختصاص الدقيق توجد فروق دالة إحصائياً . 5. 5

 .علوم(
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 :البحثمصطلحات . 6
 :نرتنتإدمان اإل .1. 6

عضوية تنتج  وأحياناً  اإلدمان على أنه:" حالة نفسية، "1973منظمة الصحة العاملية عام "فت عرّ 
تشمل  ،ستجابات وأمناط سلوك خمتلفةاومن خصائصها ، عن تفاعل الكائن احلي مع العقار أو املادة

اليت  املزعجة )عوارض اإلنقطاع(ب اآلثار لشعور بآثاره النفسية أو لتجنّ وا ة والدائمة للتعاطيالرغبة امللحّ 
 (.2004وقد يدمن الشخص على أكثر من مادة )عبد املعطي،  فره،اتنتج عن عدم تو 

دمن يالشخص  أنبعضهم رأى ف مفهوم اإلدمان على اإلنرتنت، استخداماختلف العلماء حول 
ومظهر من  سيلة تقنيةو  هيألن شبكة اإلنرتنت  د املعقوله له عن احلّ استخدامإلنرتنت يف حال زاد اعلى 

الدراسات  غري أن، تقنية مظاهر احلياة احلديثة اليت ال ميكن اإلستغناء عنها، وبالتايل ال ميكن اإلدمان على
دت أن اإلدمان على اإلنرتنت حياكي يف أعراضه اإلدمان على لعب القمار املعتمد يف الدليل احلديثة أكّ 

اإلدمان على التكنولوجيا  يف الواقع متت دراسة مفاهيم، التشخيصي واإلحصائي لإلضطرابات العقلية
(Grifliths, 1996،)  الكومبيوتر يف بريطانيا يف السابق استخدامواإلدمان على (Shotton, 

يف اإلجتماع السنوي  1996يف العام  وىللمرّة األوعندما ظهر مصطلح إدمان اإلنرتنت ل، (1991
النقيض  فعلى، بني األكادمييني والعياديني واسعاً  ، أحدث جداالً APA (Young, 1996)ملنظمة 

ر جمموعة من الفوائد فإن اإلنرتنت يوفّ  على املواد الكيميائية )األدوية أو العقاقري(، من حالة اإلعتماد
 الولوج إىل املكتبات اإللكرتونية،و  القيام بأحباث، :مثل؛ ات عمليةاستخداماليت ترتاوح ما بني  العلمية

 ,Rheingold, 1993; Tarkle) األمور إىل التواصل مع األصدقاء يف شىت يالت ماليةإجراء حتو و 
1991.)  

سلوك اإلدمان على اإلنرتنت بأنه حالة من  (Torry, 2000" )توري"وبدوره عرف 
عدة  عليها بظواهر ويستدلّ  املرضي وغري التوافقي لإلنرتنت يؤدي إىل اضطراب يف السلوك، ستخداماال

لنفسه يف  دها الفردعدد الساعات أمام الكمبيوتر بشكل مضطرد تتجاوز الفرتات اليت حدّ  منها زيادة
 البداية.

فا سلوك اإلدمان على اإلنرتنت بأنه "عملية تصحيحية فقد عرّ " هول وبريسونز"أما العاملان 
 Hall & Parsons, 2001).) لثقة بالنفس يف جماالت احلياة املختلفةلوتعويضية 

اإلدمان على اإلنرتنت من خالل الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب على  وسيتم قياس
 مقياس اإلدمان على اإلنرتنت املستخدم يف هذا البحث.



 2020  - األولالعدد   -المجلد الثامن عشر .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

139 

 :املعممالقلق  .2. 6
عادًة ما تكون دون أي  ،رهو حالة مزمنة من القلق والتوتّ  "GAD" إضطراب القلق املعمم

م ما يقلقون بشكل مفرط على صحته االضطراب احلوادث، وكثرياً يستبق املصابون هبذا  ،مثريات خارجية
ضطراب من قلق حاد بشكل مستمر، ويرتافق ذا اإليعاين املصابون هب، أو ماهلم أو عائالهتم أو عملهم

 (Teresa, 2015). ببأعراض جسدية وقد يعانون من االكتئا عادة
بأنه اضطراب يشمل  ملعّمماالقلق  (Beck and Stanley, 1997" )بيك وستانلي"ف وعرّ 

بعدم  بشعور الفرد ل العوارض السيكولوجيةوتتمثّ  ،جمموعتني من العوارض الفيزيولوجية والسيكولوجية
وجفاف  أما العوارض الفيزيولوجية فتشمل الشعور بالوهن، رتياحوعدم اإل اإلستقرار النفسي وضعف الرتكيز

 عضالت الصدر وتسارع ضربات القلب. احللق وتشنج
إضافة إىل  ر والضيق،بالذعر والتوتّ  ( بأنه اضطراب يشعر خالله الفرد1998 ،شعيب) فهوعرّ 

جمموعة من األعراض الفيزيولوجية مثل تسارع يف ضربات القلب وإنقباض شديد يف العضالت وجفاف 
 احللق.

ر واخلوف أن القلق العام هو شعور غري سار بالتوتّ  (Corsini, 1999) "كورسيين" أىور 
 :منها ؛ويظهر من خالل أعراض عدة، حبيث يدوم ملدة ستة أشهر على األقل وقع حدوث مصيبة ما،وت

 واإلستغراق يف النوم. التوتر العضلي والنشاط احلركي الزائد واألرق والصعوبة يف الرتكيز
وسيتم قياس القلق املعمم من خالل الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب على مقياس القلق 

 ستخدم يف هذا البحث.امل
 اإلكتئاب: .3. 6

اإلكتئاب على أنه اضطراب يف التفكري تنجم أعراضه عن  (Beck, 1976) "بيك"ف عرّ 
 دّ ويتضمن أسلوب التفكري لدى املكتئب متثالت سلبية عن العامل تع، تنشيط اجلهاز النفسي الداخلي

 مسؤولة عن إنفعاالت غري مرغوبة وإضطرابات سلوكية.
فيها مشاعر  ( بأنه حالة إنفعالية دائمة أو مؤقتة تنتاب الشخص1999 ،عبد اخلالق)فه كما عرّ 

 ويسيطر عليه الشعور بالتشاؤم إضافة إىل الشعور بالعجز واليأس والقنوط، الضيق واحلزن واإلنقباض،
كإخنفاض وترافق حالة اإلكتئاب أعراض معينة تتصل بالنواحي املعرفية واملزاجية والسلوكية واجلسدية  

ضطراب الشهية والوزن والنوم وسرعة اإلجهاد وعدم القدرة على الرتكيز او  ات احلياة،اإلهتمام مبسرّ 
 إضافة إىل األفكار اإلنتحارية. واإلحساس بإخنفاض الكفاءة و اجلدارة



 د. الحاج محمد.. ......................................................كتئابوال  المعمم بالقلق وعالقته اإلنتنرت إدمان
 
 

 
140 

حالة إنفعالية تتجسد يف تأخر اإلستجابة  هوأن اإلكتئاب  (Storr, 1991" )ستور"ورأى 
 وامليول التشاؤمية اليت قد تدفعه إىل التفكري يف اإلنتحار. زن الشديد،لدى الشخصواحل

وسيتم قياس اإلكتئاب من خالل الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب على مقياس اإلكتئاب 
 املستخدم يف هذا البحث.

 الدراسات السابقة:. 7
 ,Lund mark) "ليسماكوبادهوي، وشار و كيسلري، و باترسون، و الندمارك، و  كروت،" ىأجر 

Patterson, Kiesler, Mukopadhyoy, and ScherlisKraut, 1998)  دراسة
اإلنرتنت على استخدام آثار  على مدى عامني يف والية بنسلفانيا األمريكية اليت هدفت إىل معرفةطولية 

 ثني،إعداد الباح ستمارات مناله، وحيث طبقت عليهم  أمريكيا مستخدماً  (169)عينة تألفت من 
ما زاد اإلنرتنت، كما أظهرت النتائج أنه كلّ  ستخدامجتماعية سلبية الاأظهرت النتائج وجود آثار نفسية و 

جتماعي وزاد مستوى الشعور بالعزلة واإلكتئاب لدى إخنفض مستوى النشاط اال اإلنرتنت، استخدام
 مستخدميه.

 & Sanders, Field, Diego" )وكابالن دييغو،و فيلد، و  ساندرز،"وهدفت دراسة 
Kaplan, 2000)  ّوكل من اإلكتئاب والعزلة  شبكة اإلنرتنت، استخدامف على العالقة بني إىل تعر

منهم ؛ طالبًا باملرحلة الثانوية (89) نت العينة مناإلجتماعية لدى عينة من املراهقني األمريكيني، وتكوّ 
 ,Young) "يونج" رتنت من إعدادإدمان اإلن استخداموطبق عليهم إستبيان  إناث(، 52ذكور،  37)

 وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة إرتباطية موجبة بني مدمين لإلكتئاب، "بيك"وقائمة  ،(1998
أن منخفضي  وهذا يعين شبكة اإلنرتنت والشعور بالعزلة اإلجتماعية واإلكتئاب لدى املراهقني، استخدام
 استخدامعلى النقيض من مدمين  عية أكثر إجيابيةشبكة اإلنرتنت كانت لديهم عالقات اجتما استخدام

كانوا أكثر معاناة من الشعور بالوحدة النفسية وأكثر شعورًا باإلكتئاب وأقل شعوراً  شبكة اإلنرتنت الذين
 باملساندة اإلجتماعية.

 (LaRose, Mastro & Eastin, 2001) "وإيستني ،ماسرتوو  الروز،"وهدفت دراسة 
عن  نرتنت وكل من اإلكتئاب لدى طالب اجلامعة يف أمريكا، فضالً اإل استخدام ف العالقة بنيإىل تعرّ 
من  أمريكياً  (171) نت العينة منوتكوّ  ،واملساندة االجتماعية اإلنرتنت بفعالية الذات، استخدامعالقة 

ق عاماً، وطبّ  21من اإلناث، وبلغ متوسط أعمارهم  (%40)من الذكور و (%60)طالب اجلامعة 
لإلكتئاب ومقياس فعالية الذات لإلنرتنت ومقياس الضغط النفسي العام  "بيك"مقياس عليهم 
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ة اخلربة السابقة باإلنرتنت وقد أشارت النتائج إىل أن مدّ ، )كاملشاحنات(، ومقياس املساندة االجتماعية
كتئاب من اإلنرتنت خيفض من اإل  استخدامكما أشارت النتائج إىل أن  تزيد من فعالية الذات لإلنرتنت،

كما أظهرت النتائج ،  للحصول على املساندة اإلجتماعية "E-Mail"الربيد اإللكرتوين  استخدامخالل 
اإلنرتنت من أقل  ستخداماخلربة السابقة ال ييف فعالية الذات لإلنرتنت بني ذو  وجود فروق دالة إحصائياً 

بذلك يشعرون أكثر بالضغط النفسي و  اخلربة األقل من عامني، يلصاحل ذو  ؛من عامني وأكثر من عامني
 لإلنرتنت.

الكومبيوتر واإلنرتنت  استخدام( بدراسة حول العالقة بني اإلفراط يف 2005وقامت )الدندراوي، 
والالمباالة لدى املراهقني(،  ،والعزلة اإلجتماعية ،وبني بعض املشكالت النفسية )كاألعراض اإلكتئابية

مقياس )األعراض  استخدامومت  ،من اإلناث 150و ،من الذكور طالباً  150وتكونت عينة الدراسة من 
والالمباالة(، وكشفت الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية دالة بني إفراط  ،والعزلة اإلجتماعية ،اإلكتئابية

ضاً والالمباالة والعزلة اإلجتماعية لديهم، وتبنّي أي ،اإلنرتنت وبني األعراض اإلكتئابية استخداماملراهقني يف 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث على مستوى األعراض اإلكتئابية والالمباالة.

إىل  فقد هدفت (Whang, Lee and Chang, 2007) "وشانغ يل،و وانغ، "أما دراسة 
 7878) فرداً ( 13588)اإلنرتنت لدى عينة مؤلفة من  استخدامملفرطي  فحص اخلصائص النفسية

 استخدمت إستمارات من إعداد الباحثني،، ( من فئة املراهقني الكوريني يف كورياإناثاً  5710( و)ذكوراً 
لت نتائج الدراسة إىل أنه توجد عالقة قوية بني إدمان اإلنرتنت واخللل الوظيفي يف العالقات وتوصّ 

عندما كانت تظهر اإلنرتنت  استخدامأن مدمين اإلنرتنت يصبحون أكثر رغبة يف   أيضاً تبنّي ، اإلجتماعية
كما أشارت تقارير مدمين اإلنرتنت أهنم يعانون من مستويات مرتفعة من ،  لديهم أعراض القلق واإلكتئاب

 لإلنرتنت. اً استخدامالوحدة النفسية واملزاج اإلكتئايب واإلندفاعية مقارنة باجملموعات األخرى األقل 
قته بالتوافق النفسي اإلجتماعي ( دراسة حول إدمان اإلنرتنت وعال2010وأجرى )العصيمي، 

واعتمدت الدراسة  ،( تلميذًا سعودياً 350لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، تألفت العينة من )
على املنهج الوصفي، من جهة أخرى استخدم يف البحث مقياس اإلدمان على اإلنرتنت )وهو من إعداد 

لنفسي اإلجتماعي )إعداد سهري إبراهيم(، أظهرت النتائج كما استخدم أيضًا مقياس التوافق ا  ،الباحث(
وجود عالقة إرتباطية سلبية بني الدرجة الكلية ملقياس اإلدمان على اإلنرتنت والدرجة الكلية ملقياس التوافق 
النفسي اإلجتماعي، وأظهرت النتائج أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 
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يف أبعاد مقياس التوافق النفسي  نرتنت وغري مدمين اإلنرتنت من تالمذة املرحلة الثانويةالتالميذ مدمين اإل
 اإلجتماعي لصاحل غري مدمين اإلنرتنت.

فرع  –ف على إدمان اإلنرتنت لدى طالب جامعة دمشق ( بدراسة للتعرّ 2014، العمار)وقام 
عدد ساعات و  وضع اإلقتصادي،الو  مستوى التحصيل،و  التخصص،و  ات اجلنس،درعا يف ضوء متغريّ 

وطالبة من مجيع  طالباً  (674)تكونت العينة من ، و واملواقع املفضلة اجللوس على الشبكة املعلوماتية،
عدم  أظهرت النتائج، و واستخدم مقياس إدمان الشبكة املعلوماتية من إعداد الباحث، الكليات واملعاهد

يف حني وجدت عالقة إجيابية دالة  ل الدراسي،نرتنت واملعدّ وجود عالقة إجيابية دالة بني اإلدمان على اإل
تعزى  يف إدمان اإلنرتنت  عدم وجود فروق دالةكما تبنّي  بني اإلدمان على اإلنرتنت والوضع اإلقتصادي،

إناث(، ومل تظهر فروق دالة يف إدمان اإلنرتنت تعزى للتخصص الدراسي سوى بعض  ،ملتغري اجلنس )ذكور
طالب   الب اآلداب من جهة والرتبية واحلقوق والعلوم واإلقتصاد من جهة أخرى لصاحلالفروقات بني ط

 كلية اآلداب.
-Hashemian, Direkvand" )دلبيشهو ديركفاند خمدم، و هامشيان، "وقام كل من 

Moghadam & Delpisheh, 2014 ) بدراسة ظاهرة إنتشار إدمان اإلنرتنت لدى طالب
وطالبة من جامعات خاصة ورمسية يف  طالباً  (1066)فت العينة العشوائية من وقد تأل، اجلامعة اإليرانيني

إستمارة  واستخدمت يف الدراسة، منطقة غرب إيران مسجلني يف إختصاصات طبية وأخرى غري طبية
من  (%43.7)أظهرت النتائج أن "، و IAT"بيانات شخصية ومقياس يونغ لإلدمان على اإلنرتنت 

طالب اإلختصاصات الطبية مقارنة  وارتفعت النسبة لدى مان على اإلنرتنت،الطالب يعانون من اإلد
 (.(p<0.0001باإلختصاصات غري الطبية 

 نازر،و  حداد،و  ياسني،و  بطارسح،و  بطاينة،و  مسنات،و  اجلوين،و  ربادي،"كل من م أيضًا  قاو 
 ,Rabadi, Ajlouni, Msannat, Bataineh, Batarseh, Yessin)"وربادي احلمود،و 

Haddad, Nazer, aL Hamoud & Rabadi, 2017)  بدراسة حول آثار اإلدمان على
واألعراض النفسية لدى طالب جامعيني أردنيني يف  والقلق، والضغوط، باإلكتئاب، تهاإلنرتنت وعالق

العينة حبسب إختصاصاهتم على  عت أعداد أفرادتوزّ و  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا بإختصاصاهتا املتنوعة
 وطالبة، طالباً  (130) كلية التمريضو  وطالبة، طالباً  (189) كلية العلوم الطبية التطبيقية كل التايل:الش

 (910) كلية طب األسنانو وطالبة،  طالباً  (594) كلية اهلندسةو  وطالبة، طالباً  (415) كلية الطبو 
، سنة 22و 17ما بني  وتراوحت أعمارهم وطالبة، طالباً  (1095) كلية التكنولوجياو  وطالبة، طالباً 
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 ومقياس الوحدة (،IAT)لإلدمان على اإلنرتنت  "يونغ" واستخدمت يف الدراسة املقاييس التالية: مقياس
(UCLA،) ومقياس اإلكتئاب من وحدة العناية الصحية (Depression Test from 

Health Promotion Agency أظهرت النتائج إرتباط إدمان اإلنرتنت باإلكتئاب،(، و 
 ومل تظهر فروق ما بني اإلناث والذكور على صعيد متغريات الدراسة.، والقلق ،الضغوطو 

 يارمولنيك،و  بوكوفزا،و  اهلاديف،و  دوراين،و  وينشتاين،" أشارت دراسة كل من؛ من جهة أخرى
 ,Weinstein, Dorani, Elhadif, Bukovza,Yarmulnik & Dannon) "ودانون

طالب اجلامعة  ( منإناثاً  (60)و ،ذكوراً  60) فرداً  (120)فة من اليت أجريت على عينة مؤل( 2015
 لإلدمان على اإلنرتنت "يونغ"استخدم فيها مقياس و سنة،  29ل متوسط أعمارهم بلغ معدّ  يف أمريكا،

"IAT،"  للقلق اإلجتماعي "ليبويتز"ومقياس "Liebowitz Social Anxiety Scale " إىل
مان على اإلنرتنت والقلق اإلجتماعي،يف حني مل تظهر أية فروقات على وجود عالقة إرتباط ما بني اإلد

 أساس اجلندر.
 ,Kandasamy, Buhari & Janakiوجاناكي" ) ،وحباري ،أجرى كل من "كانداسامي

طالب اجلامعة يف اهلند،  ( دراسة حول إضطراب القلق واإلدمان على اإلنرتنت على عينة من2019
عاماً، استخدم مقياس "يونغ"  21-19الباً وطالبة تراوحت أعمارهم ما بني ( ط200وتألفت العينة من )

%( من الطالب يعانون من 52لإلدمان على اإلنرتنت، ومقياس "هاميلتون" للقلق، وأظهرت النتائج أن )
اإلنرتنت بصورة قوية، وأظهرت  استخدام%( منهم مدمنون على 6اإلدمان املتوسط على اإلنرتنت، وأن )

%( منهم من 17.9يف حني يعاين ) ،%( من الطالب يعانون من القلق املتوسط22.4ج أيضاً أن )النتائ
 القلق الشديد.

( بدراسة Feng, Ma & Zhong, 2019وزونغ" ) ،ما ،ويف املقابل؛ قام كل من "فنج
يذًا ( تلم1634حول العالقة بني الضغوط واإلدمان على اإلنرتنت لدى املراهقني، وتكونت العينة من )

عامًا،  18و 11% من اإلناث(، وتراوحت أعمارهم ما بني 29.5% من الذكور، و70.5مدرسيًا )
-SAS"، ومقياس القلق اإلجتماعي للمراهقني "CPSSواستخدم الباحثون مقياس الضغوط املدركة "

A"ومقياس اإلدمان على اإلنرتنت الصيين ،"CIAS( من املراهقني 12"، وأظهرت النتائج أن )%
انون من اإلدمان على اإلنرتنت، وتبني أيضًا وجود إرتباط إجيايب بني اإلدمان على اإلنرتنت واملعاناة من يع

 الضغوط والقلق اإلجتماعي.
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أشارت الدراسات السابقة إىل اآلثار النفسية السلبية اليت قد يتسّبب هبا سلوك اإلدمان على 
 إرتفاع معدالت القلق واإلكتئاب وكذلك الضغوط لدى طالب املدارس واجلامعات، فقد تبنّي  ،اإلنرتنت
اإلنرتنت إىل حّد اإلدمان عليه، ويف حني أشارت بعض الدراسات  استخدامفراد الذين يفرطون يف لدى األ

مل تشر أخرى إىل وجود مثل تلك  ،إىل وجود فروقات بني اإلناث و الذكور يف اإلدمان على اإلنرتنت
 الفروق بني اجلنسني.

 : البحث منهج. 8
احلايل، وهو منهج يعتمد على دراسة الظاهرة يف الواقع  البحثيف  التحليلي اعتمد املنهج الوصفي

ووصفها بدقة والتعبري عنها كميًا وكيفيًا يف تصنيف املعلومات،وتنظيمها والسعي لفهم عالقات الظاهرة 
 الواقع املدروس. املدروسة مع غريها من املتغريات والوصول إلستنتاجات تسهم يف تطوير

 :المكانية والزمنية البحثحدود . 9
يف فروعها  مشلت الدراسة احلالية عينة من طالب اجلامعة اللبنانية بإختصاصاهتا العلمية واألدبية

 )إناثاً  طالباً  504كلية العلوم(، وعددهم و  ،والعلوم اإلنسانية ،يف العاصمة بريوت )يف كلية اآلداب األوىل
إىل شهر تشرين الثاين يف العام  2018يف العام  الدراسة يف الفرتة املمتدة من شهر نيسان وجرت ،(وذكوراً 

2019 . 
 ث:مجتمع البح. 10

يف  امعة اللبنانيةيتألف جمتمع البحث من طالب كلييت العلوم،واآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجل
الكيمياء و  علوم احلياة، ة التالية:يتوزع طالب كلية العلوم على اإلختصاصات العلمي، العاصمة بريوت

أما طالب كلية اآلداب والعلوم ( طالباً، 6862؛ وعددهم )والكيمياء الفيزياء،و  الرياضيات،و  ،احلياتية
 األدب العريب،و  األدب اإلنكليزي،و  التاريخ،و  ،اإلنسانية فيتوزعون على اإلختصاصات التالية: اجلغرافيا

 ( طالبًا.3176هم )؛ وعددواألدب الفرنسي الفلسفة،و 
 العينة:. 11

اآلداب والعلوم  كلية من طالب السنة الثانية يف الفروع األوىل من ختيار العينة بطريقة عشوائيةامت 
% 60ومن املعلوم أن اجلامعة اللبنانية تضم حوايل ، اإلنسانية وكلية العلوم من اجلامعة اللبنانية يف بريوت

ع األوىل تضم أكرب عدد من الطالب يف اجلامعة مبختلف مستوياهتم كما أن الفرو   ،من عدد طالب لبنان
العلمية واألدبية  اإلختصاصات وطالبة من طالباً  (504) بلغ عدد أفراد العينة، اإلقتصادية واإلجتماعية

كل طالب  )وهو أمر مّت التحقق منه من خالل توقيع الذين ال يعانون من أي إضطراب نفسي املختلفة،



 2020  - األولالعدد   -المجلد الثامن عشر .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

145 

( الذي يتضمن إشارة إىل أن الطالب ال ميانع يف informed consentللموافقة املسبقة )على منوذج 
وال يستخدمون اإلنرتنت ألغراض البحث  ،وبأنه ال يعاين من أي اضطراب نفسي( ،املشاركة بالبحث
ن كلية وطالبة م طالباً ( 251) توزعوا ما بني (عاماً  20و 18)تراوحت أعمارهم ما بني ، العلمي أو املهين

كلية اآلداب من  من وطالبة طالباً  (253و %،3.7)أي ما نسبته  ،طالباً  (6862)العلوم من أصل 
( خصائص عينة 1دول رقم )اجلويوضح ، من جمموع الطالب (%8)أي ما نسبته (؛ 3176)أصل 

 الدراسة:
 1جدول 

 خصائص عينة البحث
 النسبة التكرار 

 اجلنس
 %44.2 223 الذكور
 %55.8 281 اإلناث
 %100 504 اجملموع

 العمر
 %24.2 122 سنة 18
 %53.0 267 سنة 19
 %22.8 115 سنة 20

 %100 504 اجملموع
 الكلية

 %49.8 251 كلية العلوم
 %50.2 253 كلية اآلداب

 %100 504 اجملموع:
 إختصاصات كلية العلوم

 %35.1 88 علوم احلياة
 %20.7 52 كيمياء حياتية

 %19.1 48 رياضيات
 %13.5 34 فيزياء
 %11.6 29 كيمياء
 %100.0 251 اجملموع
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 إختصاصات كلية اآلداب
 %20.6 52 جغرافيا
 %17.8 45 تاريخ

 %17.8 45 أدب إنكليزي
 %17.4 44 أدب عريب

 %15.0 38 فلسفة
 %11.5 29 أدب فرنسي

 %100.0 253 اجملموع
عدد  يوتساو ، نسبة اإلناث يف الدراسة تقريباً  يإىل أن نسبة الذكور تساو  (1دول )اجليشري 

 حيث انقسمت نسبة املستطلعني مناصفًة بينهما. الطالب يف كلييت العلوم واآلداب،
 األدوات:. 12

 ،السنة الدراسية ،لطالب اجلامعة )اجلندر مت إعداد قائمة من األسئلة حول املعلومات الشخصية
مقياس استخدام مت  ولقياس اإلدمان على اإلنرتنت ؛من جهة أخرى، الكلية( ،اإلختصاص الدقيق

"International Addiction Test- IAT"  يونغ"الذي وضعته" (Young, 1998) 
 باإلعتماد على معايري الدليل التشخيصي واإلحصائي لإلضطرابات العقلية لسلوك اإلدمان على القمار،

 ويستخدم هذا املقياس عاملياً ، (IADQ) حثةا الباوهو مبثابة نسخة معدلة إلستمارة سبق أن أعدهتّ 
وأشارت دراسات عديدة إىل  ،باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والرتكية والصينية والكورية واإليطالية

املرضي لإلنرتنت حيث يشري إىل مدى إنشغال  ستخداماألساسية لال أن هذا املقياس يغطي اخلصائص
وباإلمكان ، شديد ،متوسط ،ف السلوك اإلدماين مبستويات: بسيطيصنّ و ، اإلنرتنت استخدامالفرد ب

 ،)أمحد ة وغري مرضية، ويطبق على املراهقني والراشدين على حد سواءه مع عينات مرضيّ استخدام
2013). 

املظاهر  سابقة تناولت من أحباث مبكرة و دراسات عيادية وقد صيغت فقرات الرائز إنطالقاً 
العاديني لإلنرتنت وأولئك  ز ما بني املستخدمنياإلنرتنت واخلصائص اليت متيّ  اماستخدالعديدة لسلوك 
 ,Griffiths, 1996; Morahan-Martin) بطريقة قهرية وقسرية هاستخداماملدمنني على 

الكذب و  اإلنشغال باإلنرتنت، املرضي القسري لإلنرتنت ما يلي: ستخدامنت خصائص االتضمّ  ،(1997
أو األشخاص  األخرى فقدان اإلهتمام بأمور احلياة اإلنرتنت، استخدامي املستهلك بحيال الوقت احلقيق
عدم القدرة على السيطرة على و  اإلنرتنت كوسيلة للهرب، استخدامو  اإلنرتنت، استخداملصاحل اإلنشغال ب
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 :ثلاإلنرتنت إىل أمور أخرى من م استخدامكما يشري املدمنون على ،  وسوء التوافق املهين السلوك،
والسرية التامة حيال األنشطة املتعلقة  العزلة اإلجتماعية،و  يف حاالت كثرية، نعدامه كلياً امشاكل يف النوم و 

وقد تناولت هذه الدراسات تقييم نشاطات اإلنرتنت غري الضرورية )أي اليت ال متت إىل ، باإلنرتنت
 طوال فرتة ستة أشهر. (املهنية بأية صلة واحلياة األكادمييا
القسري لإلنرتنت  ستخدامفقرة تقيس اخلصائص والسلوكات املرتبطة باال (20)ألف املقياس من يت

وجياب عن كل فقرة على أساس مقياس تقدير مخاسي ، اهلروب، واإلعتماديةو القهرية،  ن:واليت تتضمّ 
إىل  5 من ويستغرق تطبيقه، ("سلوك شديد" 5إىل  "سلوك خفيف" 0النقط )منوذج ليكرت( )مرقمة من 

وأشارت الباحثة إىل مستويات معدالت ، تعليمات تطبيقه بعد قراءة دقائق من قبل األفراد ذاهتم 10
إدمان خفيف على  (49 - 31)، عادي لإلنرتنت استخدام( 30 - 0اإلجابة على املقياس كما يلي: )

، إلنرتنتا استخدامقوي على  ( إدمان100 - 80)، إدمان متوسط (79 - 50)، اإلنرتنت استخدام
من طالب اجلامعة يف  (215)ق على عينة مؤلفة من ويتمتع املقياس خبواص سيكومرتية جيدة حيث طبّ 

(، وبلغ معامل ثبات α= 0.90وبلغ معدل اإلتساق الداخلي لبنود املقياس ) الواليات املتحدة األمريكية،
 .(Widyanto & McMurran, 2004)( 0.85ختبار )اإلختبار مث إعادة اال

 300من اجلامعة اللبنانية ) طالباً  (550)مؤلفة من  عينة مت تقنني املقياس على؛ ن جهة أخرىم
ختبار مث إعادة وبلغ معامل ثبات اال، سنة 21و 19تراوحت أعمارهم ما بني  ذكور( 250إناث و

التحقق من صدق ملقياس من  ومتّ (، 0.92)يف حني بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ (، 0.89)ختبار اال
 (،2013 خالل تطبيق تقنية الصدق املرتبط باحملك حيث مت تطبيق مقياس إدمان اإلنرتنت )إمساعيل،

بلغ معامل اإلرتباط ما بني ، أبعاد إلدمان اإلنرتنت (6)فقرة موزعة على  (60)وهو مقياس يتألف من 
 سيكومرتية جيدة. ائصخبص األمر الذي يشري إىل متتع املقياس ،(0.88)املقياسني 

، عبد اخلالق)إعداد ؛ مقياس جامعة الكويت للقلق استخدامولقياس القلق مت ؛ يف املقابل
 جياب عن كل منها على أساس مقياس رباعي: ويتألف هذا املقياس من عشرين عبارة قصرية،، (2000

( يف حني تبلغ 20ا على املقياس )وتبلغ الدرجة الدني(، دائماً  =4 ،كثرياً   =3 ،أحياناً = 2 ،نادراً  =1)
 رتفاع القلق.ا(، وتشري الدرجة املرتفعة إىل 80الدرجة العليا )

والصيغة العربية من مقياس مسة القلق من  ق مقياس جامعة الكويت للقلق،وحلساب الصدق طبّ 
 ,Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs" )تأليف "سبيلربجر وزمالئه

" "ديروجاتيس وآخرون من تأليف ومقياس "هوبكنز" للقلق ،(عبد اخلالق) إعداد( 1983
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(Derogatis, Covi, LipmanRickels and Uhlenhuth, 1983)  يف صيغته العربية
وطبقت املقاييس الثالثة على ، وتتسم القائمتان األخريتان خبواص سيكومرتية جيدة(، اخلواجة)اليت أعدها 

 لت عاملياً وحلّ  (، وحسبت معامالت اإلرتباط املتبادلة،105= اجلنسني )ن طالب املدارس الثانوية من
لدى عينة  (0.82)اإلرتباط املتبادلة بني املقاييس الثالثة  وبلغت معامالت ،بطريقة املكونات األساسية

 لدى عينة اإلناث. (0.91)و ،الذكور
على  (2004 ،خلالق وحيفويفعبد ا) تقنني هذا املقياس يف لبنان من قبل متّ ؛ ومن جهة أخرى 

وبلغت معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدى تطبيق ، املدارس الثانوية وطالب اجلامعات من تالمذة عينة
ختبار إعادة اال ختبار مثّ يف حني بلغ معامل ثبات اال(، 0.86)ختبار على عينة من التالمذة الثانويني اال
ختبار على عينة من الطالب اجلامعيني بيق االوبلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ لدى تط(، 0.87)
، وتعد مجيعها معامالت ثبات (0.77)ختبار ختبار مث إعادة االيف حني بلغ معامل ثبات اال ،(0.92)

 مرتفعة.
 ،عبد اخلالق)إعداد وتعريب ؛ لإلكتئاب "بيك"قائمة يف البحث  ستخدماولقياس اإلكتئاب 

يف  اً استخدامترب هذا املقياس من أكثر مقاييس اإلكتئاب ، ويع1978(، بصيغتها املعدلة عام 1996
استخدم هذا املقياس فيما يربو عن ألف دراسة يف خمتلف  1988وحىت العام  1961فمنذ العام ، العامل

ميكن تقديرها على أساس مقياس  بنداً  (21)ويتألف املقياس من ، اً استخدامأحناء العامل، وال يزال األكثر 
وتشمل البنود األعراض  ،متثل أدىن وأقصى درجات اإلكتئاب(، و 3و 0)اوح بني يرت  تقدير رباعي

لوم و  األفكار اإلنتحارية،و  الشعور بالفشل،و  التشاؤم،و  املزاج السيء،و  مشاعر الذنب، واإلجتاهات اآلتية:
 ألرق،او  صعوبات العمل،و  ختاذ القرارات،اعدم القدرة على و  اإلنسحاب اإلجتماعي،و  البكاء،و الذات، 

اإلنشغال و   صورة اجلسد،تغرّي و  التهيج،و  ضعف اللبيدو،و  كراهية الذات،و  فقدان الشهية،و  التعب،و 
 وعدم الرضا عن الذات. فقدان الوزن،و باجلسد، 

 من طالب اجلامعة اللبنانية، فرداً  (55)طبقت القائمة على عينة من ؛ وللتأكد من ثبات املقياس
أما بالنسبة لثبات ، وهو معدل مقبول(؛ 0.69)لغت قيمة الثبات وأعيد تطبيقها بعد أسبوعني، وب

من طالب اجلامعة يف أربع  فرداً  (380)حبسابه على عينة من  (عبد اخلالق)اإلتساق الداخلي، فقد قام 
؛ 0.67(تراوحت قيمة ألفاكرونباخ على التوايل: ، ولبنان الكويت،و السعودية، و  دول عربية هي: مصر،

 . (Abdelkhalek, 1998)(0.78؛ 0.89؛ 0.82
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وذلك حبساب معامل إرتباط بريسون  تقنية الصدق املرتبط باحملك، استخداممت  ؛وحلساب الصدق
ضمت العينة  ،(1996، عبد اخلالق)تأليف ؛ ومقياس التفاؤل والتشاؤم ،لإلكتئاب "بيك"بني مقياس 

وأشارت النتائج إىل أن معامل إرتباط  ريوت،وطالبة، من اجلامعتني اللبنانية واألمريكية يف ب طالباً  (310)
ت كما دلّ   (،0.49)يف حني بلغ معامل إرتباط اإلكتئاب بالتفاؤل (، 0.62)قد بلغ  اإلكتئاب بالتشاؤم

 ،(0.01)عند مستوى داللة  النتائج على وجود معامل إرتباط موجب بني مقياسي اإلكتئاب والتشاؤم،
 .(0.01)عند مستوى داللة  التفاؤلوإرتباط سالب بني مقياسي اإلكتئاب و 

 إجراءات التطبيق:. 13
امليدانية يف شكل مقابالت مجاعية مع أفراد عينة البحث )الطالب(، داخل  البحثمت مجع بيانات 

قاعات التدريس يف اجلامعة.وأعطي كل طالب من أفراد العينة صورة عن املقاييس الثالثة املعتمدة يف 
عبارة على كل طالب أن يقرأ كل منها  (20)ويتضمن ؛ معة الكويت للقلقمقياس جا؛ الدراسة: األول

 ،كثرياً  ،أحياناً  ،نادراً  وذلك بوضع دائرة حول كلمة خيار واحدة: وأن حيدد مدى إنطباقها عليه بوجه عام،
ها على الطالب أن يقرأ كل من عبارة (21)الذي يتألف من ؛ كذلك األمر بالنسبة ملقياس اإلكتئاب،  دائماً 
احلالة اليت كان  اليت تسبق العبارة اليت تصف متاماً  (3-2-1-0حول أحد األرقام ) مث يضع دائرة بعناية

الذي  ؛مقياس اإلدمان على اإلنرتنت ؛وأخرياً ، يشعر هبا خالل السنة األخرية، مبا يف ذلك اليوم احلايل
-1-0ئرة حول أحد األرقام )عبارة، يتوجب على الطالب أن يقرأها ومن مث يضع دا (20)يتألف من 

 –غالباً  –كثرياً  –أحياناً  –نادراً  -الينطبق ( املرادفة خليارات اإلجابة اليت ترتاوح ما بني:2-3-4-5
 .دائماً 
 األساليب اإلحصائية:. 14

وهو النظام احلايل؛  البحثاإلحصائي يف  SPSSنظام  استخدامإلستخراج النتائج اإلحصائية مّت 
وبالتايل مّت حساب املتوسطات واإلحنرافات املعيارية، ة، ث والدراسات النفسية واإلجتماعياملعتمد يف األحبا

ولدى حساب أوجه اإلرتباط ، واختبار "ت" للمجموعات املستقلة لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات
باحث إمكانية يتيح لل SPSSوجتدر اإلشارة إىل أّن نظام ، اعتمد معامل ارتباط بريسون؛ ملتغريين اثنني

 ختبارات واملقاييس.اجناز مثل هذه اال
 النتائج:. 15

ختبار)ت( للمجموعات املستقلة،  اإلحنرافات املعيارية، إلستخراج النتائج مت حساب املتوسطات،
 .ANOVAوحتليل التباين  معامل اإلرتباط بريسون،
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 2جدول 
 معدالت الطالب على مقياس اإلدمان على اإلنرتنت

 لنسبةا التكرار 
 %28.8 145 0 -30مستوى طبيعي 
 %11.3 57 31-49مستوى معتدل 
 %43.8 221 51 -79مستوى متوسط 
 %16.1 81 80 -100مستوى شديد 

 %100.0 504 اجملموع
 اإلنرتنت. استخداممرتفعة من الطالب والطالبات يدمنون على  ( إىل أن نسبة2يشري جدول )

 3جدول 
 مقياس القلق العام معدالت إجابات الطالب على

 النسبة التكرار 
 %24.0 121 20-34قلق متدين 
 %26.8 135 49-35قلق طفيف 
 %36.7 185 64-50قلق متوسط
 %12.5 63 80-65قلق عايل

 %100.0 504 اجملموع
نقسام العينة إىل قسمني متساويني تقريبا بني من يعانون من قلق طفيف إىل اإىل  (3يشري جدول )

 .وبني الطالب الذين يعانون من قلق متوسط وقلق مرتفع قلق متدن،
 4جدول 

 معدالت إجابات الطالب على مقياس اإلكتئاب
 النسبة التكرار 

 %13.5 68 0-9إكتئاب متدين 
 %15.1 76 10-18إكتئاب طفيف 
 %24.6 124 19-29إكتئاب معتدل 

 %46.8 236 30-63 إكتئاب حاد
 %100.0 504 اجملموع
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أن النسبة العالية من الطالب يعانون من اإلكتئاب الذي يرتاوح ما بني  ( إىل4) ليشري جدو 
 معتدل وحاد.

 5 جدول
 معامل إرتباط سبريمان بني اإلدمان على اإلنرتنت والقلق

معامل إرتباط سبريمان ما بني 
 والقلق اإلدمان على اإلنرتنت

 قيمة سبريمان الداللة اإلحصائية العدد
 0.866 0.000 ينة()جممل الع 504

 0.836 0.000 223 الذكور
 0.901 0.000 281 اإلناث

بالقلق، ويسجل  قوياً  رتباطاً ا( إىل أن اإلدمان على اإلنرتنت لدى الطالب يرتبط 5دول )اجليشري 
 أقوى لدى اإلناث منه لدى الذكور. رتباطاً ا

 6جدول 
 ئابمعامل إرتباط سبريمان بني اإلدمان على اإلنرتنت واإلكت

معامل إرتباط سبريمان ما بني 
 واإلكتئاب اإلدمان على اإلنرتنت

 قيمة سبريمان الداللة اإلحصائية العدد
 0.818 0.000 )جممل العينة( 504

 0.759 0.000 223 الذكور
 0.828 0.000 281 اإلناث

ويسّجل ارتباطًا  رتباطا قوياً،ا( أن إدمان الطالب على اإلنرتنت يرتبط باإلكتئاب 6دول )اجليشري 
 أقوى لدى اإلناث منه عند الذكور.

 7جدول 
 ختبار"ت" للمجموعات املستقلة ملتغريي اإلدمان على اإلنرتنت والكليةا

 قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الكلية
الداللة 
 اإلحصائية

مقياس اإلدمان 
 على اإلنرتنت

 0.000 17.985 26.74 33.66 251 كلية العلوم
 16.91 69.53 253 كلية اآلداب

اإلنرتنت تبعاً  استخدام( إىل وجود فروق دالة إحصائيًا يف إدمان الطالب على 7دول )اجليشري  
 حيث أّن طالب كلية اآلداب مدمنون على اإلنرتنت أكثر من طالب كلية العلوم. ملتغرّي الكلّية،
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 8جدول 
 تغريي اإلدمان على اإلنرتنت واجلنسختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملا

 الداللة اإلحصائية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس
مقياس اإلدمان 
 على اإلنرتنت

 27.84 46.92 223 ذكر
3.360 0.001 

 28.77 55.43 281 أنثى
 من الذكور. ( إىل أّن الطالبات اإلناث مدمنات على اإلنرتنت أكثر8دول )اجليشري  

 9 جدول
 anovaختبارا-كلية العلوم ملتغري اإلختصاص الدقيق يف حتليل تباين اإلدمان على اإلنرتنت تبعاً 

 
اإلختصاصات 

 العلمية
 قيمة ف اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد

الداللة 
 اإلحصائية

مقياس 
اإلدمان على 

 اإلنرتنت

 24.01 42.51 88 علوم احلياة

8.514 0.000 

 24.40 19.88 34 فيزياء
 26.02 19.31 29 كيمياء

 28.57 29.73 48 رياضيات
 24.20 39.33 52 كيمياء حياتية

 26.736 33.66 251 اجملموع
االختصاص الدقيق لطالب   ( إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغرّي 9دول )اجليشري 

أّن املتوسط احلسايب لطالب اختصاص علوم احلياة  ويالحظ، نرتنتكلية العلوم واإلدمان على اإل
أن هذين على وهذا ما يُدّل األخرى،  والكيمياء احلياتية هو األعلى مقارنًة مع االختصاصات

 ختصاصات الدقيقة األخرى يف كلية العلوم.اً لإلنرتنت من باقي اإلاستخداماالختصاصني مها األكثر 
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 10جدول 
 anovaختبار ا –تباين اإلدمان على اإلنرتنت تبعا ملتغري اإلختصاص الدقيق يف كلية اآلداب حتليل 

 
اإلختصاصات األدبية 

 والعلوم اإلنسانية
 العدد

املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

مقياس 
اإلدمان على 

 اإلنرتنت

 14.482 71.69 45 أدب انكليزي

0.496 0.779 

 18.233 68.56 45 تاريخ
 20.813 70.52 52 جغرافيا

 18.371 71.24 29 أدب فرنسي
 13.070 68.37 38 فلسفة

 14.932 67.02 44 أدب عريب
 16.906 69.53 253 اجملموع

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متغرّي االختصاص الدقيق  ( إىل أنه10) لدو اجليشري  
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بني إختصاصات ؛ وعليه، الب كلية اآلداب واإلدمان على اإلنرتنتلط

 .طالب كلية اآلداب وإدماهنم على اإلنرتنت
 مناقشة النتائج:. 16

احلايل إىل دراسة اإلدمان على اإلنرتنت وعالقته بالقلق العام واإلكتئاب لدى عينة  البحث هدف
وهدف ، طالب كلية اآلداب وطالب كلية العلوم يف الفروع األوىل وحتديداً  نية،من طالب اجلامعة اللبنا

نوع الكلية  إىل دراسة الفروق بني طالب اجلامعة يف مستويات اإلدمان تبعا للمتغريات اآلتية: أيضاً 
 واإلختصاص الدقيق. ،اجلنسو  علوم(، ،)آداب

بني من يعانون من  متساويني تقريباً نقسام عينة الطالب إىل قسمني ا البحثوقد أظهرت نتائج 
، وبني الطالب الذين يعانون من قلق متوسط إىل عال بنسبة (%50)قلق طفيف إىل متدن بنسبة 

من الطالب يعانون من إكتئاب معتدل إىل  (%71.4)على أن  كما دلت النتائج أيضاً   (،49.2%)
أن نسبة الطالب ذوي  ظهرت النتائجكما أ على وجود اإلكتئاب لديهم، قوياً  حاد، وهو يعد مؤشراً 
يف حني بلغت نسبة ذوي املستوى املعتدل  ،(%28.8)اإلنرتنت قد بلغت  استخداماملستوى الطبيعي يف 

ولكن الغالبية العظمى من الطالب وجدت يف خانة اإلدمان املتوسط على اإلنرتنت بنسبة  ،(11.3%)
 اإلنرتنت. وصلوا ملرحلة اإلدمان الشديد على (%16.1% و43.8)
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على اإلنرتنت مقارنة بطالب   أن طالب كلية اآلداب أكثر إدماناً  البحثأظهرت نتائج ؛ وباملقابل
( اليت أشارت إىل بعض 2014 )العمار، دراسةما مع نتائج  وقد تقاطعت هذه النتائج نوعاً ، كلية العلوم

اليت أظهرت " دلبيشهو اند خمدم، ديركفو  هامشيان،"الفروقات بني طالب اآلداب من جهة والرتبية كل من 
 طالب اإلختصاصات الطبية مقارنة باإلختصاصات غري الطبية رتفاع نسبة اإلدمان على اإلنرتنت لدىا

Hashemian, Direkvand- Moghadam & Delpisheh, 2014).) 
 على اإلنرتنت يرتبط إرتباطا داالً  أن إدمان الطالب البحثأظهرت نتائج ؛ من جهة أخرى

ويسّجل ارتباطًا أقوى لدى اإلناث مقارنة بالذكور بالنسبة لكل من  بكل من القلق واإلكتئاب، ئياً إحصا
ما  وتتقاطع هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى كشفت عن وجود عالقة إرتباط دالة إحصائياً  ،املتغريين

والوسواس  القلق،و  ،اإلكتئاب: وبعض اإلضطرابات النفسية مثل، بني اإلدمان على اإلنرتنت من جهة
 ماكوبادي،و  كيسلر،و  الندمارك،و  باترسون،و  كروت،" وبدورهم أشار كل من، (Koc, 2011)القهري 

 ,Patterson landmark, kiesler, mukopadhay & scherlis kraut" )وشارليس
 عور بالوحدةاإلنرتنت يرتبط بإخنفاض الفعالية النفسية وازدياد الش استخدامإىل أن اإلفراط يف  (1998

 & ko, yen, chen, chen" )وين شن،و  شن، ينو كو، "كما أشار كل من   ،النفسية واإلكتئاب
yen, 2008)  إىل أن املدمنني على اإلنرتنت يعانون من إخنفاض تقدير الذات وارتفاع معدالت

 & ha, kim, bae, kim" )وسيم كيم،و  باي،و  كيم،و  ها،"وأشارت دراسة ، اإلكتئاب واخلجل
sim, 2007 )وأشار كل من ، إىل إرتباط اإلدمان على اإلنرتنت باإلكتئاب لدى املراهقني الكوريني

 ,blazer, kesseler, mcgonagle & swertz" )وسويرتز ماكجونال،و  كيسلر،و  باليزر،"
 ،بصورة أكرب من الذكور إىل وجود أعراض اإلكتئاب والقلق لدى اإلناث املدمنات على اإلنرتنت( 1994
 ,Regier, Farmer, Rae, Myers) د على مثل هذه النتائج علماء آخرونوقد أكّ 

Kramer & Robins, 1993حيث ارتفعت  ال أن دراسات أخرى أظهرت عكس هذه النتائج،( إ
 (.(Young, 2004 إضافة إىل القلق واإلكتئاب اإلنرتنت معدالت إدمان الذكور على

دالة إحصائيا بني اإلختصاصات الدقيقة يف كلية عن عدم وجود فروق  البحثوكشفت نتائج 
النظر عن  بقطعاآلداب واإلدمان على اإلنرتنت،معىن ذلك أن طالب كلية اآلداب يدمنون على اإلنرتنت 

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغرّي اإلختصاص الدقيق يف حني تبنّي ، نوع اإلختصاص الدقيق
حيث سجل طالب اختصاصي علوم احلياة والكيمياء احلياتية  اإلنرتنت، لطالب كلية العلوم واإلدمان على

، وقد مقارنًة مع اإلختصاصات األخرى يف كلية العلوم املعدالت على مقياس اإلدمان على اإلنرتنت، أعلى
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يعزى هذا األمر إىل أن الوقت املستغرق يف الدراسة يف هذين اإلختصاصني هو أقل نسبيًا مقارنة مع 
صات األخرى، أيضًا إن نسبة اإلناث يف هذين اإلختصاصني تفوق نسبة الذكور املنتسبني إىل  اإلختصا

ومن املعلوم أن الذكور يقضون أوقاتًا أطول خارج منازهلم )يف ممارسة الرياضة والقيام  ،كل منهما
من اإلنرتنت بصورة أكرب إىل هذين اإلختصاصني( يستخد ممّا يرجح أن اإلناث )املنتسبات ،بالرحالت...(

بصورة أكرب من الذكور وهذا ما أدى إىل إرتفاع معدالت اإلدمان على اإلنرتنت لدى الطالب يف هذين 
 اإلختصاصني.

 ، ويوجدضخماً  تقنياً  تقدماً  العامل يواكب إذ تغيريات حياتية عديدة، احلالية أيامنا يف الواقع تشهد
 قد االنرتنت، شبكة مقدمتها ويف احلديثة اإلتصال تكنولوجيا أن على الباحثني من العديد بني إمجاع

 مهاتقدّ  اليت واملعارف املعلومات وفرة ويف البشر بني والتفاعل تصالاال عصور من جديداً  عصراً  فتحت
حتدثها هذه التقنية  قد اليت النفسية السلبية اآلثار من خماوف توجد اآلخر اجلانب يف ولكن ملستخدميها،

 هذه تستخدم اليت األكرب الشرحية أن ىل اآلثار اإلجتماعية واجلسدية األخرى، ومباإ إضافة ،)اإلنرتنت(
طالب  االنرتنت لدى عينة من على اإلدمان ظاهرة دراسة من البدّ  كان ،الشباب فئة من هي التقنية

 املهمة الفئة ذهلدى ه اإلكتئاب والقلق العام ، وحتديداً منها النفسية السّيماو  املختلفة آثارها ومعرفة اجلامعة
 تقنية إجيابية إىل ،همبعض لدى سليب بشكل تستخدم تقنية من حتويلها اجملتمع، لعلنا نتمكن من فئات من

 طالب من لدى عينة اإلدمان باإلكتئاب والقلق العام عالقة معرفة إىل ا البحثهذ هدف لذلك ة،وبناء
 .اجلامعة اللبنانيةالعلوم يف  وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية وطالبات

 مقرتحات وتوصيات البحث:. 17
دون إغفال  أخرى مشاهبة تشمل كل اإلختصاصات احليوية األخرى يف اجلامعة بأحباث القيام. 1. 17

ألن النتائج الكاملة تفسر  حبث مشابه يضم تالمذة املرحلة الثانوية ضرورة إجراء مسألة هامة أال وهي
األمر الذي يسهل احلديث عن حلول مستقبلية  رحلة الشباب ككل،فروقات ومستويات اإلدمان يف م

 ظاهرة اإلدمان على اإلنرتنت. ودقة يف ظل تصاعد أكثر وضوحاً 
وإعداد برامج توعية للطالب  هتمام املؤسسات الرتبوية ووسائل اإلعالم بظاهرة إدمان االنرتنت،. ا2. 17

 مشاكل هذه الظاهرة. حلّ  يفولألهل تساعد 
للطالب يف اجلامعات أسوة باإلستشاريني النفسيني املعتمدين يف  أمهية وجود إستشاريني نفسيني .3. 17

وذلك من أجل تقدمي النصح واإلرشاد للطالب الذين يعانون من اإلضطرابات النفسية؛ ومنها:  ،املدارس
 واليت تؤثّر يف مستواهم العلمي والدراسي. ،إضطراب اإلدمان على اإلنرتنت
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