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 ممخص البحث

لػػ    تيػػ ؼ ال راسػػة الحاليػػة إلػػع قحػػص العماػػة بػػضؽ إدمػػاف النترنػػ  والتػػ ق  الػػ ىشع
( طالبػة, تػؼ 225الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة, وتكؾن  عضشة ال راسػة مػؽ )

اختيػػارىؽ بظري ػػػة عذػػؾاطية مػػػؽ طالبػػػات السدػػتؾ  اثوؿ واللػػػانع واللالػػػا والرابػػ  بالكميػػػة لمعػػػاـ 
 ( الفرل ال راسع اثوؿ , وطب ػ  عمػضيؽ م ػاييس ال راسػة مػؽ إعػ اد0202/0202الجامعع )

الباحلة )مكياس إدماف النترن , مكيػاس التػ ق  الػ ىشع(. وتؾ ػم  ال راسػة إلػع وجػؾد ارتبػا  
سػال  داؿ إحرػاطيا بػضؽ إدمػاف النترنػ  والتػػ ق  الػ ىشع لػ   الظالبػات , واػ لػ أمكػؽ التش ػػ  

 بسدتؾ  الت ق  ال ىشع مؽ إدماف النترن  ل   الظالبات.

 الت ق  ال ىشع -إدماف النترن  ات السفتاحية: سالكم

 

Abstract 
     The current study aims to examine the relation ship between 

internet addiction and mental flow among students of the Faculty of 

Early Childhood Education. The sample of the study consisted of ( 115 

) students were randomaly selected stratified from the first, 

second,third and fourth levels.the two scales of the study were applied 

to them,the internet addiction scale,and the mind flow scale,and the 

two scales prepared by the researcher. 

The results found that there was anegative significant correlation 

between internet addiction and mental flow through female student’s 

addiction to the internet, and it is also possible to predict the level of 

mental flow among female students through internet addiction. 

Key words: Internet Addication-Mental flow 
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 مقجمة

التراؿ وتبادؿ السعمؾمات ، التي  قي مجاؿ ت شيات  ىاطم تغضرا يذي  العالؼ حاليا
 الضراالتكشؾلؾجيا ساىؼ  لستخ اـوى ا التظؾر الستدارع والستمح   السعرقينفجار تدسع بال

ساؿ السمفات قي تديضل التؾا ل النداني ، وا لػ الحرؾؿ عمي السعمؾمات ، التدؾؽ ، إر 
، تمػ الذبكة العشك ؾتية السست ة السرامي  النترن استخ اـ  مؽ خمؿوغضر ذلػ وأكلر 

 . واثطراؼ

العادي الس  ؾؿ الس تر ، إنسا ي ر  بو  لستخ اـال ي ر  بو اىشا  لستخ اـوا
   ) إدمانا ( وذلػ بد لتدسضتو الشفديةالضر مؽ الس ارس  إتجي الستزاي ، وال ي  القرا 

مغريات الضرة تؾقرىا تمػ الذبكة وذلػ ثنيا تغظي الضر مؽ احتياجات الذباب بال ات وا  
، قاعمية  الجتساعيةالتؾا ل ، العماات  مللأخري  متغضراتعمي  أثر ذلػ الدماف لإلنترن 

إليو ال راسة الحالية  إتجي ال ات ..الخ وذلػ مؽ واا  بعض ال راسات ، ومؽ ضسشيا ما 
 . ماف االنترن  اسش   بسدتؾ  الت ق  ال ىشع ل   الظالبات السعمساتإدوىؾ 

. الديكؾلؾجي يشتسي إلي عمؼ الشفس اليجابي السجاؿىؾ مفيؾـ قي  ال ىشعوالت ق  
قيؾ يسلل  (198: 2016،  عفخاء إبخاهيموىؾ يعتس  بذكل ا ضر عمي حزؾر ذىؽ الفرد ) 

التؾازف بضؽ إدراؾ الفرد لسياراتو و عؾبة الشذا  ة اليجابية وىؾ ال ىشصأعمي تجميات الرحة 
ل ا ق   ااف ذلػ  ( Larry, 1998:22ويكؾف الفرد عمي ث ة أف ال شيء تح  الديظرة ) 

مظمبا أساسيا ل ي الستعمسضؽ ليدمكؾا السدار السظمؾب قي الشجاح التعميسي وبال ات قي مرحمة 
متش   يؽ قي دراسة واح ة لل ا يتؼ ربط الستغضر التعميؼ الجامعي التي تعشي بو ال راسة الحالية، 

 . ب رجة الستغضر التاب  )الت ق  ال ىشع( قع وجؾد الستغضر السدت ل )إدماف شبكة النترن (
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 مذكمة الجراسة
بع ما تؾسع  تمػ الغاىرة ودخم   النترن عاىرة إدماف  الع ي  مؽ ال راسات تشاول 

 حياة اثقرادال ي ي ثر عمي  والذراطح السختمفة ، اثمر كل ال ضؾت ، وتدتخ ميا ااقة اثعسار
، نغرا لمسغريات التي ت  ميا الذبكة لسدتخ مضيا ، ى ا وا  تؾل ت مذكمة ال راسة ل ي الباحلة 

ن ماجيؼ م  جياز التميفؾف أثشاء إمظالبات وذلػ بإنذغاليؼ الذ ي  و مؽ خمؿ ممحغتيا ل
إضاقة إلي إىساليؼ الذ ي  . ؽ خروجيؼ ودخؾليؼ لمكميةتؾاج ىؼ بالفشاء وقي ال مكاف حتي م

لمؾاجبات السظمؾبة مشيؼ ملل عسل اثبحاث ، التفاعل ، االست اار ، اسا الحغ  الباحلة 
إخفاؽ الظالبات قي تشاوؿ السؾضؾعات وإب اء الرأي ، وحتع تشغيؼ الؾا  ، اسا أنيؽ ال 

 ؽ، وذلػ حد  ما  رحؽ ب لػ ثنيطس يدتظعؽ إكساؿ أي ميسة ملل الساكضتات ، العرا
 . ذلػ لستخ اـ شبكة النترن .تراؽ السياـ و ي

 تديظر عمع  النترن أف مؾاا  (  Frase , 1998:57) وقي ى ا الطار ي ا  
يا مسا يؾل  سمؾؾ ايري ال ي اوـ لمشذا  الديكؾديشامي نحؾ تمػ السؾاا  مسا يجعل الفرد يزاطر 

 الجتساعيةمر ال ي تد ط أمامو ال أو بعض الحؾاجز ال يشية ، ل يو نيؼ ش ي  لمترفح ، اث
 ، السيشية التي تحؾؿ دوف الشباع لتمػ الرغبة السمحة لمترفح .

ىؾ اتجاه نفدي نحؾ جعل الفرد ي اوـ أي رغبات حتي يح    ال ىشعالت ق   ونغرا ثف
قي ميسة  وبكل ايان جولن ماالي ؼ ، وىؾ الؾ ؾؿ ثاري درجات العظاء والكفاءة والب اع 

والتراضز ، وضبط السؾاف ، والتؾازف  الن ماجثف مؽ مكؾناتو وى ا . تلضر دواقعو ال اخمية
 . (3 : 2015بن الذيخ ،  ربيعة) بضؽ التح ي وال  رة

ش   بسدتؾ  الت ق  ل ي الباحلة ، قي محاولة لمت ةالحاليال راسة ت قكرة  تؾلق   
وأف س   قكرة البحا ىؾ ممحغة الباحلة لمظالبات  النترن . شبكةإدماف ال ىشع قع حالة 

 يا اثولؾية .طإعظا وتأخرىؽ قي النجاز ، التراضز ، تأجضل السياـ ال راسية أو ع ـ
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 :الجراسة الحالية فى التداؤالت اآلتيةوتتبمهر مذكمة 

البػات السعمسػات ىل يسكؽ التش   بسدػتؾ  التػ ق  الػ ىشع مػؽ خػمؿ إدمػاف النترنػ  لػ   الظ-
 بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة ؟

ىػػل يؾجػػ  ارتبػػػا  داؿ بػػضؽ إدمػػاف النترنػػػ  والتػػ ق  الػػ ىشع لػػػ   الظالبػػات السعمسػػات بكميػػػة -
 التربية لمظفؾلة السبكرة؟

 أىجاف الجراسة :

 تيجف الجراسة الحالية إلي :
ظالبات السعمسات الل ي  ال ىشعوالت ق   النترن التعرؼ عمي العماة بضؽ إدماف  -2

 . بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة
الكذف عؽ إمكانية التش   بسدتؾ  الت ق  ال ىشع مؽ خمؿ إدماف النترن  ل    -0

 . الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة

 أىسية الجراسة :
 يسكن تمخيص أىسية الجراسة الحالية فيسا يأتي :

قي حياة اثقراد اغاىرة مؽ عؾاىر  لسا لو مؽ تأثضر  النترنأىسية مؾضؾع إدماف  -2
 العرر الحالي .

التي تشتسي لعمؼ  ال ىشيةباعتباره مفيؾما مؽ السفاليؼ  ال ىشعأىسية متغضر الت ق   -0
 الشفس اليجابي .

قي ايفية  عديكؾلؾجالتفض  نتاطج ال راسة الحالية قي تؾجيو السيتسضؽ بالسجاؿ ا   -3
 بال رامج التشسؾية . ال ىشعت عيؼ الت ق  
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 حجود الجراسة :
 زمانية :حجود 

 ( 0202  -0202لمعاـ الجامعي )  االوؿتؼ تظ ض  مكياسي ال راسة قي الفرل ال راسي -

 مكانية :حجود 

 جامعة السشرؾرة . –التربية لمظفؾلة السبكرةتؼ التظ ض  بكمية -

 بذخية :حجود 

 ( طالبة.225السبكرة ) الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة -

 مرظمحات الجراسة :
  Internet Addiction:  اإلنتخنت أوال : إدمان

 :  إجخائيا بانو اإلنتخنتتعخف الباحثة إدمان 

السدػتخ ـ  النترنػ عمي مكياس إدمػاف السعمسة ىؾ ال رجة التي تحرل عمضيا الظالبة 
  االنتكاس(-اثمراض االندحابية-حسلالت-ت م  السزاج-ويتكؾف مؽ )ال روز قي ال راسة الحالية

. 
 Psychoiogical Flow الحىشىثانيا : التجفق 

 إجخائيا بانو : الحىشىتعخف الباحثة التجفق 

السدػػػتخ ـ قػػػي  الػػػ ىشععمػػػي مكيػػػاس التػػػ ق  السعمسػػػة ىػػػؾ ال رجػػػة التػػػي تحرػػػل عمضيػػػا الظالبػػػة 
وضػػػػؾح -ماج قػػػي السيسػػػةالنػػػػ -ويتكػػػػؾف مػػػؽ )التػػػؾازف بػػػػضؽ التحػػػ   والسيػػػارةال راسػػػة الحاليػػػة 

 -عػ ـ الذػعؾر بالؾاػ  -الذػعؾر بػالتحكؼ -التراضػز عمػع السيسػة-تغ ية راجعة قؾرية-اثى اؼ
 .الستستاع ال اتي بالتجربة( -ق  اف الذعؾر بال ات
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  اإلطار الشظخي :
 Internet Addiction   -: اإلنتخنتأوال : إدمان 

ي دي وال    ذبكة النترن ي وغضر التؾاق ي لالسرض لستخ اـىؾ حالة ا النترن إدماف     
ملل : تزاي  ع د الداعات أماـ  التررقاتوت ؿ عميو مجسؾعة مؽ . إلي اضظرابات الدمؾؾ

 , Trai الكس ضؾتر بذكل ممحؾظ ، تتجاوز الفترات التي ح دىا الفرد لشفدو قي ال  اية 
2000 : 18 ). ) 

اية عيؾره بال  ؾؿ إلي أف ا م  اسرظمح قي ب  النترن شبكة ولؼ يحع إدماف 
ضظراب لالنترن  : عيؾر  ( دراسة بعشؾاف " إدمافYoungعالسة الشفس اثمريكية )

 , Youngإكمضشيكي ج ي  " وذلػ قي االجتساع الدشؾي لرابظة عمساء الشفس اثمريكضضؽ )
 السفر  لستخ اـ( وتباعا عيرت تأيض ات ل لػ السرظمح والتي تع ر عؽ ا1998:12

ال يري  لستخ اـالسرضي لإلنترن  ، ا لستخ اـلإلنترن  ال ي يرل إلي ح  الدماف ملل ا
( وىؾ مفيؾـ ج ي  مؽ عاىرة أ بح  Davis, 2001: 191) النترن لإلنترن  ، ىؾس 

إستخ اـ مشتذرة بضؽ جسي  الفئات ول لػ ال يسكؽ تجاىميا اسا أنو ال يسكؽ االستغشاء عؽ 
اسعظي مؽ معظيات  النترن  ه السعادلة التي تتسلل قي استخ اـ ولح اث ى النترن 

 العرر ، وبضؽ ت شضؽ استخ امو ااف الب  مؽ البحا فيو ودراستو .

قي  القرا يغيروف بعض الدمؾايات ملل :  النترن شبكة حضا أف م مشي 
لؾعيفة ، الفذل ، ع ـ ال  رة عمي الزبط أو التحكؼ ، التؾتر ، االكتئاب ، ق  اف ا لستخ اـا

 :Duran, 2003، اليروب واالندحاب )العماات الجتساعية ، الك ب قي الس اكرة ، قذل 
17) 

ىؾ إدمانا :  النترن إلي اف مؽ معايضر الحكؼ عمي أف استخ اـ  )كسا تذضر )يؾنج 
، ساعة إس ؾعيا ، لمستعة ،أو ال ردشة  02:  35ىؾ الب اء عمي الذبكة قترة تترواح ما بضؽ 

( وا  عير ذلػ وأكلر قي ال راسة الحالية حضا أف   Young , 2004: 17أو التدؾؽ )
ساعة يؾميا عمي  ي عذرتأنيؽ ا  ي زضؽ أكلر مؽ ) اثشبالظالبات قي العضشة ا   رحؽ 
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 إستخ اـ عمي اجيزة التميفؾف الخا ة بيؽ ويتشاس  ذلػ م  التعريف اآلتي لدماف النترن 
 : النترن 

ل ي النترن  شبكة ال اق  والرغبة نحؾ عمي أنو : " اضظرابات التحكؼ ب حضا يعرؼ
وال يدتظي  االستغشاء  ى ا االضظراب يشدية الكياـ بؾاجباتو ، ومياـ حياتو العادية، الذخص،

 ( .( Sato , 2006 : 279 . عشو

 محكات تذخيص إدمان اإلنتخنت :
  Salienceالبخوز :  -1

الدمؾؾ مؽ أىؼ اثنذظة وأكلرىا قيسة قي حياة الفرد وذلػ يذضر إلي أف يكؾف ى ا 
م  قالنذغاؿ يكؾف بارزا وزاط ا . عمي تفكضره ، ومذاعره. ويديظر عميو سيظرة تامة

قال روز يعشي أف يكؾف ذلػ . الكياـ بي ا الشذا  رغبة قعاضظراب الدمؾؾ االجتساعي وال
 بااي اثنذظة .ة زاحي د  لمسا  عمع الدظح الشذا  ىؾ الغاىر والبارز 

 :Mood Modificationالسداج  تقمب -2

 اشباع الرغباتقيامو ب ع ـ وىؾ يذضر إلي الخ رة ال اتية التي يذعر بيا الفرد نتيجة
مؾاجية السؾااف الرعبة أو لميروب مؽ مؾااف أخري : وىؾ استراتيجية فيح ث اندحاب

 ؾاجبات.قضمجأ لإلنترن  لميروب مؽ السزاج الديء أو مؽ السياـ وال

 Toleranceالتحسل :  -3

وىؾ تمػ العسمية التي يزداد بيا حجؼ الشذا  وذلػ بي ؼ تح ض  أك ر ا ر مؽ الستعة ،  
برغؼ وجؾد قضتحسل ال التع  والسذ ة . والثارة التي يحرل عمضيا لسسارسة ى ا الدمؾؾ

 مياـ أخر  مظمؾبة.

 Withdrawal Symptoms األعخاض اإلندحابية :  -4

مؽ الكآبة ، وح ة الظب  وع ـ الراحة ، أو آثار قدضؾلؾجية ناتجة عؽ ع ـ  وىي مذاعر 
 .ملل التع  والرىاؽمسارسة الشذا  أو ت مضمو بذكل قجاطي 
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 Relapseاالنتكاس : -5

الرراع داخل الفرد لحداسو بال ن  نتيجة إىسالو نذاطات أو أمؾر أخري حضؾية مؽ ويشتج 
 الجتساعية ا الشذا  السديظر وأنذظة أخري ملل الحياة أو ضرورية ونتيجة التزارب بضؽ ى

وىؾ رجؾع يذعر الفرد بالتأنض  ال اخمع مسا يؾاعو قع  راع م  ذاتو , واالىتسامات ، والتعميؼ 
وذلػ لع ـ ا رتو عمي  –الفرد مرة أخري إلي اثنذظة التي ااف ي مشيا بع  أف أام  عشيا لفترة 

 .لعميا قع تؾجضيوو ثف ليا الض  االتخمي عشيا 
 (Griffiths, 2000;chung,2006 ; Young, 2007; 

Cackenbach,1998) 

 النترن  قي ال راسة الحالية . شبكة إدمافت شتيا الباحلة ل شاء مكياس وتمػ اثعراض 

 السفدخة إلدمان اإلنتخنت : االتجاىات
تشاولػػػة اثسػػػباب ( م النترنػػػ اىتسػػػ  الكلضػػػر مػػػؽ االتجاىػػػات الشغريػػػة لتفدػػػضر ) إدمػػػاف 

 والعؾامل السد ولة عؽ ذلػ الدماف وىي :
 تجاه الدمهكي : اإل  :أوال

عمي انو سمؾؾ متعمؼ يخز  لس  أ السلضر واالستجابة  النترن ذلػ االتجاه إدماف  يفدر
ال ي ي ار أف تذكضل الدمؾؾ ال ي يجم  السكاقأة . وا لػ االشترا  الجراطي واانؾف اثثر

عؽ ى ه اثنذظة  الشاتجثؼ يربح سمؾؾ نسؾذجي لكل قرد نتيجة الشباع  يتؼ تعزيزه ومؽ
الضرة ما بضؽ  النترن ت التي تتيحيا شبكة آقالسكاق،   (39 :2010،  سمظان عائض)

 السعمؾمات أو الميؾ والسرح.

بجان  أنو ا  يخ ـ أولئػ . إضاقة إلي أنو عالؼ اقتراضي أيزا ا  تدؾده اثكاذي   
نؾع مؽ ع ـ ال  رة عمي مؾاجية اآلخريؽ وجيا لؾجو الذخص ال ي يذعر  ال يؽ ل ييؼ

بالدعادة والدرور  يذعره نترن المجؾء لإلبالخجل مؽ م ابمة اآلخريؽ والتفاعل معيؼ نج  أف 
 (Duran, 2003والرضي وب لػ قيي خ رة معززة قي ح  ذاتيا. )
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مسا يؾا  بالشذؾة والدعادة الذعؾر  وىؾوبع  ى ه الخ رة السعززة يح ث ما ىؾ أسؾأ  
 :2007،  بذخى إسساعضل)ة واالنفعالية ال ىشصالفرد قي الع ي  مؽ االضظرابات الدمؾاية و 

113. ) 

السكاقئات التي تعت ر  مؽ خمؿلو أثره   النترن  ويذضر ى ا االتجاه إلي أف استخ اـ
 رق  معشؾيات الفرد .لسا لو مؽ أثر قي  لستخ اـتعزيزا قؾريا وبالتالي المجؾء ل لػ ا

 االتجاه السعخفي : :ثانيا 

ل شي السعرفية الخاطئة يرج  إلي اثقكار وا النترن  يري أ حاب ى ا االتجاه أف إدماف
 مدتعيزا بيا عؽ الؾاا  .. محؾرا لحياتو الفرد يعت رىا التي

ت ، ال ات ملل : الذػ قي ال ات وانخفاض ت  ير ال ا عؽكسا أف التذؾىات السعرفية 
والت  ير الدم ي لم ات تجعل اثقراد ال يؽ يحسمؾف تمػ الدراكات الدم ية عؽ ذواتيؼ يفزمؾف 

 . ( Davis , 2001: 193.) النترن التفاعل عمي 

 : االتجاه الديكهديشامي : ثالثا 

حباطػػػات ب مػػػؽ الو النترنػػػ  ىػػػؾ اسػػػتجابة لميػػػر يػػػري أ ػػػحاب ىػػػ ا االتجػػػاه أف إدمػػػاف 
 (Nalwa & Anand , 2008  (654: اع وإنكار الؾاا  .والحرؾؿ عمي الشب

كسا أف االتجاه الديكؾديشامي يعتس  عمي خ رات الذخص والتي مر بيا قي مرحمة 
أو  النترن الظفؾلة وأثرت عميو وعمي سساتو الذخرية والتي ت ىمو ليكؾف عرضة لدماف 

ق لػ االتجاه ييتؼ بالذخص   زغؾ االستع ادات وال لي هغضره مؽ أنؾاع الدماف وذلػ نتيجة 
 (Stern, 1997: 898والشذا  ال ي ي مشو ) 

ىؾ استجابة إلي  النترن وب لػ يسكؽ الجـز بأف االتجاه الديكؾديشامي يرجح أف إدماف 
اليروب مؽ االحبا  أو الرغبة قي الحرؾؿ عمي ل ة ب يمة لتح ض  الشباع وسعيا لمشدياف 

 ماف الفرد لإلنترن  .وذلػ م شر عمي إدكحضمة دقاعية 
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 االتجاه الظبي ::رابعا 

. إلي بعض العؾامل الكيسياطية والعر ية النترن  أ حاب ى ا االتجاه إدمافيفدر 
والد   اثساسي أف ىشاؾ تغضرات ت دي إلي اختمالت قي الشؾاال العر ية واليرمؾنية ، 

 والتي تعسل عمي تشذيط الشغاـ الكيسياطي العر ي لمفرد .

ل بعض الع ااضر عمي زيادة واستلارة الشذا  ل ي الفرد وال ي ب وره ي دي إلي وعس
 .( Suler, 2002: 458). قترة طؾيمة النترن بذبكة  الستستاع

ستخ اـ الشغاطر السذعة )ال ؾزيلروف( با لمسخ وا  تؾ ل العمساء مؽ خمؿ قحص م ظعا
ة بالسخ تتاثر بالستعة واالبتياج وامسا إلي دور )ال وبامضؽ( قي الدماف حضا أنو مادة مؾجؾد

كان  الخ رة أكلر إمتاعا لمفرد ، سعي إلي الكلار مشيا مراحبا ذلػ لزيادة إقراز ال وبامضؽ 
(Nichols & Nicki, 2004: 383) 

 االتجاه االجتساعي الثقافي :: خامدا

،  لنترن اشبكة ليا دور قي إدماف  الجتساعيةيري أنرار ى ا االتجاه أف الجؾان  
قيؼ يبحلؾف عؽ السذابيضؽ معيؼ النترن . قالتفاعل االجتساعي ىؾ غاية معغؼ مدتخ مي 

 (Lin & Tasi , 2002 : 422لضتؾا مؾا سؾيا )

ومؽ وجية نغر أ حاب ى ا الرأي قإف أي اضظراب سمؾاي يج  الشغر إليو مؽ  
سمظان ) السختمة  الجتساعية قالدمؾؾ المسؾي مؽ ضسؽ أسبابو ال ضئة. خمؿ ال ضئة الل افية

 ( 42 : 2010،  عائض

أف نفيؼ الدمؾؾ المسؾي ل ي  أردنالؾ . الفرد بول ا الب  مؽ قحص السجتس  التي يعيش 
التفدضرات التي ت ش  ى ا االتجاه عمي ال شاء والتفاعل اثسري  إتجي ل ا ق   . اثقراد

 (Nichols & Nicki, 2004 : 384)الجتساعية. والتؾا ل والزغؾ  

تع  مكسمة لبعزيا  النترن وتري الباحلة أف االتجاىات الداب ة قي تفدضر إدماف 
البعض إضاقة إلي أنيا ا  حررت جسي  جؾان  التفاعل الحياتية لمفرد اجتساعيا ، نفديا ، 
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والخمل قي بعزيا ي دي إلي بعض الدمؾايات الذاذة  بذكل يؾمع جد يا ، سمؾايا ومعرفيا
متسلم قي ال راسة الحالية فيسا يدسي ، إدمانا  النترن ، مشيا إساءة استخ اـ  المسؾية

 . لذبكة النترن 

 : اإلنتخنتأسباب إدمان 
بالرغؼ مؽ الفؾاط  الع ي ة لإلنترن  وت  يؼ الخ مات قي ااقة السجاالت ولكاقة الفئات إال 

ة والتي ت دي ال ىشصالسسارسات أف ىشاؾ تغضرا ىاطم قي السفاليؼ والخمط بضشيا وا لػ خمل 
 ومشيا : النترن لدماف 

العاطفي ل ي السراى ضؽ ، قيؼ يميلؾف وراء الشباع الؾىسي والم ة الس اتة  ال عؼاقت اد  -2
. 

 .الدريةإطمؽ الرغبات ال قضشة والتع ضر عشيا ع ر غرؼ ال ردشة  -0
 ولضج دمحم). الضؾمية الحياة تفاعمت وتأثضر ال ىشعمحاولة التخمص مؽ الزغط وال م   -3

 ،2006: 173. ) 
 . النترن وتؾقر الدضؾلة السالية لم خؾؿ عمي  النترن  انتذار م اىي  -0
 . والسشفتح التأثر بل اقات مختمفة قي عرر التظؾر الياطل -5
 . لذبكة النترن تأثضر جساعة اثاراف واث  ااء إذا اانؾا م مشضؽ  -6
 (166: 2002.  )خمضل ، ستيؾاءوال ابمية لإلالسفيـؾ الدم ي لمتحزر  -7

وتتسلل ذلػ قي النترن . بالضاقة إلي استيؾاء البعض مجرد البحا عؽ أي شيء ع ر 
السعمؾماتي  القرا ل لػ .كسا يعت ر السعمسات عضشة ال راسة الحالية حضا أشارت الظالبات 
 (82 :2007،  العبابجيعسخ )أيزا دوف الذعؾر بالؾا  س با ي عؾ لإلدماف 

 : اإلنتخنتضخار إدمان أ
ا أخلخى تشلت  ضلخار أاإلنتخنت في إضاعة الهقت فحدب بلل ىشلاك التقترخ أضخار إدمان  

 الشهع من اإلدمان وىي : عن ىحا
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 ( ( Thatcher & Goolman, 2005 أضخار صحية :

 . مؽ اثمراض عرضة لمكلضر مسا يجعل الفرد ةالسشاع ضعف جياز -

 .الر اع السدتسر -

)عشػػػػ  بعػػػػض والسيػػػػاه الغازيػػػػة والسش يػػػػات نتيجػػػػة تشػػػػاوؿ الس رمذػػػػات والتدػػػػالي الدػػػػسشة  -
 .اثقراد(

 الشحاقة نتيجة إىساؿ الؾجبات الغ اطية )عش  بعض االقراد( -

نتيجػة الزػغط عمػي  Carpal tunnel  Syndrome) )الشفػ  الرسػغي، متمزمػة -
 . بذكل داطؼ سحبو بالمسس أو الس شر

 أضخار نفدية :

 ردود االقعاؿ .قع تزاف االنفعالي ال ي ي دي إلي بطء ع ـ اال -

 . الكؾرتضزوف نتيجة القراز السفر  ليرمؾف الذ ي ة التؾترات العر ية  -

 ا  ترل لمكتئاب الحاد .التع االكتئاب  نؾبات -

 .العزلة وتجش  اآلخريؽ لتؾح  الفرد م  جياز التميفؾف أو الكس ضؾتر -

  اثقراد. الرىاب الجتساعع ل   بعض-
 (( Soule & Shell , 2003 : 71 أضخار أسخية واجتساعية :

إذا ااف أح  الزوجضؽ م مشا  النترن شبكة حضا تتأثر العماات اثسرية بإدماف 
 وإىساؿ السياـ اثسرية والسشزلية .. قي العماات قتؾرلإلنترن  أو امىسا فيح ث تباع ا أو 

 . النترن لألسرة وذلػ لمنذغاؿ بترفح  عيةالجتسابع  اثبشاء عؽ الحياة  -

  الجتساعيةت مص الشذا  االجتساعي لمفرد حضا ي ثر بالتأكض  عمي عمااتو  -
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 ضخار تعميسية :أ

 . النترن شبكة إىساؿ السياـ ال راسية وذلػ قي م ابل ازاء الؾا  عمي  -

 : Noreen, 2013)التعميسية  والستظمباتالفراغ االكاديسي وع ـ إلساـ الفرد بالسشاىج  -
1795) 

الرغبػػػة قػػػي الشػػػـؾ عشػػػ  طػػػمب بعػػػض السػػػ ارس باالضػػػاقة إلػػػي شػػػعؾر طػػػاغي بػػػالخسؾؿ  -
 (Choi , 2009 : 61) والكدل

    تؾا ل سم ي داخل الس سدات اثكاديسيةو  ع وانية سمؾايات -

جة ( طال  واان  نتي0222وا  أجري  دراسة بالياباف عمي عضشة مسلمة بمغ  حؾالي )
 النترن قي إرساؿ الرساطل وترفح  النترن شبكة السدح عمي العضشة أف الظمبة يدتخ مؾف 

ال ي أدي إلي االنذغاؿ عؽ الضؾـ ال راسي وع ـ  مرة ( أثشاءالضؾـ ال راسي اثمر022أكلرمؽ )
الدمؾؾ الع واني و مذكمت ملل االكتئاب  ثي ميسة أكاديسية ، مسا ساىؼ قي عيؾر السذاراة

  (Sato, 2006: 282) .لزغط العر ي او 

م قومسا ي ا  ذلػ ما الحغتو الباحلة مؽ إىساؿ الظالبات لمس اكرة وحتي لممتحانات  
يؾج  ل ييؽ ال  رة عمي التفاعل المغؾي أو حدؽ الرياغة أو أداء السياـ التعميسية ، وبعزيؽ 

 وترفحو . النترن  لستخ اـاعترؼ بالدير 

تيسؾف بي ه الغاىرة بعض الظرؽ التي ا  تداىؼ قي التخفيف أو العمج ى ا وا  ااترح الس
. 

 ق مقتخحة لعالج إدمان اإلنتخنت :طخ
ا  يرل ل رجة الدماف , ق   تح ث وال ي  ذبكة النترن ال يري ل إلستخ اـنغرا ل

 رؽ إليواالكاديسية التي تمح  بالفرد ل ا وج  التظ الجتساعيةمؽ الخداطر الرحية و  بعض
 ااآلتع:بعض طرؽ العمج الس ترحة 
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 (:Grohol, 2003أوال : نسهذج جخول )

السعت ؿ لإلنترن  وىي  لستخ اـ( ثمث خظؾات أساسية ترل بالفرد إلي اوؿوا  ااترح )جر 
 Stage of Enchantmentمخحمة االستحهاذ : 

الشذا   وى ه السرحمة عش ما يكؾف قضيا الذخص قي ب اياتو لسرحمة الدماف ، فيكؾف 
ل ا يج  . مدتحؾذا عمي الفرد وذلػ ثنو الشذا  الؾحض  ال ي يديظر عميو قي ى ه السرحمة

ليس بالزرورة واجبات م رسية أو . م  استخ امو لإلنترن  أنذظة أخري الذخص  أف يسارس
 الرياضة ....( –الخياطة  –قمتكؽ أنذظة ترقضيية ملل ) الرسؼ . مياـ عسل

 Stage of Disillusioment : ممخحمة التحخر من الهى -1

قع حضا ي  أ  النترن عؽ إستخ اـ ت ريجيا  ي تع وقي تمػ السرحمة ي  أ اىتساـ الفرد 
 أف قض  أ بالي غة ومعرقةالنترن . شبكة بضؽ راحتو وع ـ راحتو وىؾ يدتخ ـ الس ارنة 

 يا., قع حالة تك س السياـ أو ع ـ أداطالنترن  ما ىؾ إال وىؼ ومزيعة لمؾا 

 :Balance stageمخحمة التهازن  -2

 لستخ اـ.وذلػ بع ما يتحرر مؽ ا لستخ اـوىي و ؾؿ الفرد لسرحمة االعت اؿ قي ا
الظاغي والسديظر ، ق   ي  أ يكتذف أف ىشاؾ أمؾرا أخري يج  أف تحؾز اىتسامو ومسارستيا 

 يؾال إليو مؽ أعساؿ. عمع أف يشيع ماالنترن  واالمؾر اثخري قض  أ بالسؾازنة بضؽ استخ اـ 

 (Young, 2009ثانيا : نسهذج يهن  )
 (C B Tوىؾ نسؾذج يعتس  عمي م  أ العمج الدمؾاي السعرقي ) 

  (Cognitive Beharioral Therapy )  وا  ااترح  يؾنج قي ى ا الشسؾذج
 مللالسفر  لذبكة النترن   ي الح  مؽ الستخ اـمجسؾعة مؽ االستراتيجيات والتي تعتس  عم

: 
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 :   Practicing the Oppositeالقيام بالدمهك العكدي -1

وتعتس  ى ه االستراتيجية عمي )الرجاء ( أي تاجضل الدمؾؾ ال ي يسارسو عمي 
أو الشذا  السفزل لؾا  آخر قمؾ ااف الشذا  السفزل ملم يسارسو عش  االستي اظ النترن . 

شضئا قذضئا ولؾ ااف جياز الكس ضؾتر أو السؾبايل ي  أ قي تأجضمو لبع  القظار وي  أ بتأجضمو 
 (( Young , 2007 : 675 يدتخ مو قي غرقتو قميدتخ مو قي مكاف آخر

 :Time Mangement إلستخجامالتحكم في وقت ا-2

عمي مدتؾي االس ؾع قمؾ ااف الفرد  لستخ اـوذلػ بالتخظيط لت ميص ساعات ا
 Settingؿ رغ تو قي الؾ ؾؿ لمي ؼ )( ساعة باثس ؾع يحاوؿ مؽ خم02يدتخ ـ )

goals النترن  وليس ( أف ي مريا لمشرف وذلػ بجعل الفرد ل يو ا رة عمي التحكؼ قي
 (Senormanci , 2012: 185) العكس 

 

 : Reminder Cardsالبظاقات التحكارية -3

تح ث  سم ياتالخسس االولي يكت  عمضيا خسس . وىي نؾعاف ال نؾع خسس بظااات
والخسس اثخري يكت  عمضيا خسس إيجابيات تح ث نتيجة ت ميرو  ،النترن دماف بد   إ

 الح ضبة، عمي اف تؾض  تمػ البظااات قي مكاف اري  ملل الجض ، النترن  لستخ اـ
 (Lo, 2005:17) عش ما يري  ت ضيؼ ما ح ث السكت  ... ليدتظي  الؾ ؾؿ إلضيا

 :  external stoppersاستخجام السشبيات الخارجية -4

قميكؽ ا ل ساعة مؽ  النترن وذلػ بزبط الؾا  ال ي سؾؼ يدتخ مو الفرد عمي  
(الدابعة والشرف عميو استخ اـ 7,32عسمو أو است ااره قمؾ ااف ميعاد خروجو لمعسل ملم )

( الدادسة والشرف م  ضبط السشبو أو الجرس وأف يمتـز بأف يغادر 6,32مؽ ) النترن 
 (Senormanci, 2012:186  ضرب السشبو .)قؾرا عش النترن 

 : Replacement Strategy بجالاستخاتيجية اإل-5
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يجعل الفرد ال يري أمامو سؾي السؾاا  ، تحسضل اثلعاب ، ال ردشة ،  النترن إدماف 
ل ا قإنو ييسل أنذظة أخري وبالتالي قإف ى ه االستراتيجية ي ؾـ قضيا الفرد بجعل بعض 

ملل الرسؼ ، الرياضة ، ال راءة ، الظبخ ،  النترن بعض أوااتو عمي االنذظة تحل محل 
التفرضل ، وغضره مؽ اثنذظة ، وتعتس  ى ه االستراتيجية عمي ا رة الفرد ورغ تو بسداع ة 

 ,Hus, & Lu)وأنذظتو نفدو لمتخمص مؽ الديظرة الكاممة لمنترن  عميو وعمي مسارساتو 
2004: 859) 

 Family Supportالسدانجة األسخية -6

وتدتخ ـ ى ه االستراتيجية م  اثعسار الرغضرة ند يا إلي أنيا تتظم  تكاتف اثسرة  
واتفاايا جسيعا عمي أف يتؼ ت  يؼ السدان ة لمفرد الس مؽ لإلنترن  وذلػ مؽ خمؿ بعض 

 اآلليات، ملل :

 :  Filtering programsاستخ اـ برامج الفمترة  - أ

خ اـ الضر مؽ السؾاا  والتي يتعرؼ عمضيا اثوالد مؽ والتي تداع  عمي ع ـ است
زممطيؼ أو أيا ااف مر ر السعرقة وخرؾ ا السؾاا  الباحية ، ال سار ، ال ردشة ، 

  اثلعاب  الخظرة ...

مؽ ا ا إلي ا ا ... بع   النترن أف تح د اثسرة الؾا  ال ي سيدتخ ـ فيو الفرد  - ب
لؾاجبات ..أيا ااف الؾا  السيؼ أف يتؼ االتفاؽ عمي أو بع  إتساـ ا –العذاء  –الغ اء 

 . إلستخ اـوا  مح د ل
وذلػ . عمي النداف أماـ اثطفاؿ والذباب باثسرة النترن تع ي  مخاطر إدماف  - ت

 بالبع  عؽ الشرح السباشر .

 برغؼ االتفاؽ  لستخ اـوا  ال ظ   : وىي آلية تمجأ إلضيا اثسرة إذا استسر االبؽ قي ا -ث 
مدب ا عمي تح ي  الؾا  ، وىي تعتس  عمي سح  جياز الكس ضؾتر أو التميفؾف مشو 

 (Young , 2004: 166.) وت اضره أنو ا  تع ي التفاؽ
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بشاء وع ـ ترايؼ . مؽ حضا مراقبة اثوتري الباحلة أف اثسرة عمضيا دور ميؼ ج ا
و ذلػ لسعرقة السخاطر  ترن يتعمؼ اآلباء ايفية البحا قي الن قترات طؾيمة بسفردىؼ أو اف

 التي ا  تح ث ثبشاطيؼ .

وبالرغؼ مؽ اآلثار الدم ية لإلنترن  قي بعض الجؾان  إال أف لو بعض الجؾان  
 االيجابية ملل السؾاا  العمسية واثدبية ، تعمؼ السيؽ ، اثخبار ...

 :psychological Flow الحىشىالتجفق   :ثانيا
مؽ السرظمحات التي تشتسي إلي حراة عمؼ الشفس  ال ىشعيعت ر مرظمح الت ق  

اليجابي ، ال ي ب أه )مارتؽ سضمجساف ( ثؼ اىتؼ عالؼ آخر وىؾ )كديكدزنضتامضيالي ( وال ي 
وض  نغرية ذات أىسية ا ضرة تفدر تراضبة االب اع الذخري ل ي الفرد وىي نغرية )الت ق  

رؤية ج ي ة وتفدضر مختمف لم واق   ( والتي اان  بسلابةPsychological Flow( ) ال ىشع
 (38:2015بن الذيخ , ربيعة ). البذرية نحؾ االنجاز أو الب اع قي شتي مجاالت الحياة

والتي يش ل  مشيا أف الت ق  اخ رة ذاتية تسلل عاىرة إيجابية تتح   عش ما ي وب الفرد 
 ة ، وبالتالي إلي الب اعقي السياـ واثعساؿ وبالتالي يكتذف معشي لحياتو وتربح حياتو ىادق

 (13 : 2013, دمحم سعضجعبجالجهاد)

وتري الباحلة أف ذلػ الب اع ال ي يتؾل  ل ي الفرد ىؾ جراء سعية لي ؼ ما يري  
تحكي و ىؾ بسلابة زخسا قكريا ي دي بالفرد إلي تؾاتر ا راتو وتزاقرىا مسا ي دي إلي إنتاج تمػ 

 الحالة والتي تدسي ت ق ا نفديا .

 صل مرظمح التجفق الحىشى :أ
" حالة يشذغل قضيا الفرد قي نذا  معضؽ بحضا ال يكؾف ىشاؾ شيء آخر ميؼ قي 

إضاقة إلي استستاع الفرد ج ا وىؾ ي ؾـ ب لػ الشذا  ميسا امفو اثمر لتحكي و . ذلػ الؾا 
 " (Csikszentemihaly , 1990 : 81) 
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 م  وا لػ االستغراؽ قي اثداء م  ىؾ " حالة مؽ ندياف ال ات تعكس التأمل وال أو
)جهلسان ، . الذعؾر بالدعادة وال ي يكؾن اقعا ومحفزا لمتخفيف مؽ االضظرابات االنفعالية

2000: 134 ) 

)أراد مضيالي اديكدز نتامضيالي ( دراسة مفيـؾ االب اع و التفاني قي العسل ل ي عضشة 
( اسا ت ى  السياه م  التيار عريزة مؽ الرياضضضؽ ، قؾ فؾا العسل عمي أنو )ت ق  

(Gow With Flow)  احالة مؽ الندياب واالخمص قي العسل. 
(Csikszentemihaly, 2000:22) 

ويع ر ذلػ بذكل اؾي عؽ تفاني الفرد قي أداء السيسة االمر ال ي يؾل  ل يو ت ق ا  
فدر ذلػ تعريف وي. ال ي يؾ مو إلي درجة الب اع واالخمص وات اف اثداء نفديا قي إنجاز

الت ق  بأنو حالة يج  الفرد قضيا ان ماجا تاما قي السيسة التي ي ؾـ بيا م  تجاىمو ثي 
 (.29 :2012،كضخبفايدة ) الذخري الستستاعنذاطات أخري م  الؾ ؾؿ لحالة مؽ 

الذخري ت دي بالفرد غمي بمؾغ ذروة اثداء االيجابي  الستستاعوى ه الحالة مؽ 
: 2000، جهلساندانضضل )أو ال م  لفرد مؽ السمل واالكتئاب والتؾترالتي ت ي االسمئ بالظااة 

134). 

ال ي . ىؾ حالة التسكؽ وجؾدة اثداء ال ىشعوتري الباحلة مؽ خمؿ ذلػ أف الت ق  
 .مؽ خمؿ إن ماجو م  السياـ التع ي دييا ال ىشعي ؾد الفرد لمرحة والدؾاء 

 Flow Stateحالة التجفق : 
ما يتعايش م  حالة ة التي تشتاب الفرد عش ال ىشصمػ الخ رة الشاتجة عؽ السراحبات وىي ت

بيا يدتظي  أف ي اوـ أي مغريات دعادة ، الخمص ، التفاني ، و الداء والعسل ملل اث
نو عمى أأوحتي عمي اثال ي جل إشباعيا وذلػ تساشيا م  تعريف جاكدؾف ومارش لمت ق  

ما يكؾف الذخص مش مجا اميا قي اثداء قي مؾاف تكؾف فيو تح ث عش حالة انفعالية 
تغضضر لمؾعي وقضيا يعيش الفرد حالة  ,السيارات الذخرية متؾازنة م  متظمبات التح ي

 (.Jakson , & Marsh , 1996 : 22 )والعسل الشذا   أثشاءداء اثب
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ي أف اسة ذلػ تربؾيضؽ ا امي وم ثريؽ ملل ) مشتدؾري ( والتي أشارت إل وضحوا  
النجاز والتفاني وإت اف السيسة ىؾ ت ق ا ، قالفرد قي ى ه الحالة ي ؾـ باثعساؿ الرعبة 
باسترخاء واانو قي نزىة ، ويتجو إلي ى ؼ وىؾ العسل ال ي ي ؾـ بو ، وإلي متظمبات مؽ 
تم اء نفدو ، متحسم السدئؾلية وى ه الحالة مؽ الت ق  تديؼ قي الب اع ، والحل الفعاؿ 

 (.35 : 2012كضخ ، بفايدة )لمسذكمت 

 و مبجأين أساسضضن لزسان تحقيقو :يمدم الحىشىوالتجفق 
 Motiveالسبجأ األول : الجافع 

وىؾ ال اق  الستعم  بتح ض  ال ات ال ي لو آثاره االيجابية ولو عماة برق  الكفاءة ، 
ا  أي أف ال اق  ىؾ وسضمة وا ا التخمص مؽ اثقكار الدم ية التي ت دي بالفرد لمفذل والحب

  .لمؾ ؾؿ إلي االنجازوذلػ حالة الت ق   لح وث

 Matchingالثاني : التشاسق  السبجأ
ل ا قإف حالة الت ق  . بضؽ السيارات والتح يات التي تؾاجو الفرد التؾازف ويعشي ذلػ 

 (CsikszentMihally, 2000: 213نذا  يتؾاق  م  ميارات الفرد)وجؾد تذتر  

تشاس  ييدر عمي الفرد تح ي  الشذا  ال ي يسارسو لتساـ السيسة  وي خمو وذلػ ال
 . (KirchHoff ,  2013: 197)حالة الت ق  ال ي ي دي بو لإلت اف 

يمزمو ال اق  وا رة النداف  ال ىشعأف الت ق   يتزح مؽ خمؿ الس  أيؽ الداب ضؽو 
ا رة الفرد عمي زيادة ي دي إلي ا مس. عمي اف يشد  ما بضؽ مياراتو والتح يات التي تؾاجيو
 مؾاجية العكبات وا لػ إيجاد حمؾؿ لمؾ ؾؿ لمي ؼ .

 السفدخة لمتجفق الحىشى : االتجاىات
ال مؽ وجية نغره اسا أك وا جسيعا أنو قرع  ال ىشعتشاوؿ الضر مؽ العمساء الت ق  

 مؽ قروع عمؼ الشفس االيجابي يتزسؽ إنديابية وسضؾلة اثقكار .
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 CsikszentMihaly,Mتامضيالي نضد كديكدتجاه أوال : ا

وأوؿ مؽ وض  ذلػ السرظمح قي الدبعضشات ،  ال ىشعوىؾ راط  نغرية الت ق   
ويذضر إلي أف الت ق  يح ث عش ما يكؾف الفرد مدتغراا تساما قي نذا  يف   معو إحداسو 

د بالسذاعر ، ب اتو ويتغضر إحداسو بالؾا  ، والت ق  ال يدسح ق ط بتأجضل انذغاؿ الفر 
والدم يات ، بل يداع  ايزا عمي جعل الفرد أكلر ا رة عمي تأسيس نغاـ مرف وواضح 

 .( 16:2013، دمحم الدعضجعبجالجهاد. )ي قعو إلي التظؾر و تشسية نفدو

كسا أشار )مضيالي ( إلي اف الت ق  قي حالة و ؾلو إلي اؾنو )خ رة ( ق   حاز 
معرفيا ىاطم يزسؽ لو أف يعتاد عمي ذلػ ، وال يدتظي   نسظاالفرد ىشا إتجاىا ع ميا أو 

 Voiskounskyلنجازا لتح ض الشزوؿ عشو في  ر ىشا عمي التراضز وتأجضل السغريات 
,2005: 390)) 

 -ويتكهن التجفق عشج )مضيالي ( من تدع مكهنات ىي :

غ ية ت ,وضؾح اثى اؼ  ,قي السيسة  الن ماج ,التؾازف بضؽ التح ي والسيارات  
ع ـ الذعؾر  ,ق  اف الذعؾر بال ات  ,الذعؾر بالتحكؼ  ,التراضز عمي السيسة  ,راجعة قؾرية 

 .بالتجربةال اتي  الستستاع -بالؾا  

 Silegman,Mثانيا : اتجاه مارتن سضمجسان 

اخ رة تدسي ) السعشي ( و التي يعت رىا  ال ىشعوأشار) سضمجساف (أف الت ق    
والت ق  يح ث . قي الحياة ، ووسضمة لح وث الخ رة السلالية الن ماج سضمجساف طري ا إلي

ولعمء ى ه ال  رات وتعزيزىا يذضر سضمجساف ، . عش ما تتشاس  ا رات الفرد م  التح يات
بن الذيح ربيعة )  الحىشىإلي أىسية العسل عمي اعتباره ىؾ الؾسضمة السلالية لح وث الت ق  

 ,2015: 46.) 

العسل قي ح  ذاتو ت ق ا حضا يراز الفرد قي أداء السيسة و يحتؾي  أي أف العسل
 عمي ا ر مؽ التراضز واالخمص قي اثداء .أيزا 
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 -ى ا وي  ـ سضمجساف خظؾات لزساف ح وث الت ق  ىي :
 (223 :2002سضمجسان ، مارتن ) 

 أف يتعرؼ الفرد عمي ا راتو السسضزة .-2

  اـ تمػ ال  رات يؾميا .ختيار العسل ال ي يتيح لمفرد استخإ-0

 ال  رات السسضزة  بذكل يتيح لو استخ اـ مت شاعسم إلع الفرد مؽ عسمو الحالي  يحؾؿأف -3

 العسل. نسط ا راتيؼ السسضزة م  تتؾاق إذا ااف الفرد مؽ مد ولي التؾعيف قميختر ال يؽ -0

 Golman,Dدانضضل جهلسان اتجاه  ثالثا :

ىؾ حالة مؽ حاالت ال ااء الؾج اني قيؾ  ال ىشعف الت ق  يري )دانضضل جؾلساف ( أ 
 دمحم الدعضج عبجالجهاد) يدسح بتعزيز االنفعاالت والتي تخ ـ ا رة الفرد عمي تحدضؽ أداطو 

2013: 22. ) 

ملل : تراضز االنتباه  ال ىشعويزيف ل لػ أف ىشاؾ ع ة وساطل لمؾ ؾؿ إلي حالة الت ق      
ىؾ جؾىر الت ق  ، والجي  الس  وؿ لمؾ ؾؿ لحالة التراضز  قالتراضز. عمي العسل الجاري 

تتخ  حالة الت ق  اؾة دق  ذاتية ، مسا ي دي إلي تخفيف االضظرابات  ى ا، ومؽ بع  ك لػ
 ( .135 : 2000جهلسان ، دانضضل ) االنفعالية ومؽ ثؼ الؾ ؾؿ لمي ؼ دوف جي  

 تجفق ىي:والعشاصخ األساسية لجي جهلسان الالزمة لحجوث خبخة ال

 (22 :2013دمحم الدعضج عبجالجهاد ) 

 قي العسل أثشاء قيامو بالسيسة .تراضز الفرد -2

 ندياف ال ات م  وعي وإدراؾ ش ي  بالشذا  .-0

 ة .يتشاس  م  مظال  ال ضئمدتؾي مشاس  مؽ السيارات لسا -3

 .بالتجربةال اتي  الستستاعاالبتياج و حالة -0
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 Gardner,H ىهارد جاردنخاتجاه رابعا : 
عمي قت ؿ عمي انذغاؿ الفرد بعسل سميؼ ىؾ حالة نفدية داخمية  ال ىشعيري أف الت ق  

وحالة  ىؾ ت ق  عاطفي – ال ىشعكل إنداف أف يج  شضئا يحبو ويتسدػ بو ، وأف الت ق  
ل ا يشبغي استلسار ى ه  ,لتعميؼ االطفاؿ خرؾ ا اثملليجابية يسلمف جانبا مؽ اثسمؾب إ

 (Gardener,1991:140)  االيجابية لتشسية ا راتيؼ الجؾان

( وذلػ ثنيا  نضتامضيالى دكديكداآلتي نغرية ) ال راسة الحاليةوا  ت ش  الباحلة قي 
بسكؾناتو  ال ىشعأعؼ وأشسل مؽ الشغريات اثخري اسا انيا اثس   وأساس التعريف بالت ق  

 التد  وىي :

 :Skills Match Challengeالتهازن بضن التحجي والسيارة -1

قالسيسة ليد  سيمة اثداء يدتظي   قيؾوىؾ استلارة ميارات الفرد قي جؾ مؽ الل ة 
وىي أيزا ليد  مدتحضمة ، مسا يؾل  ل يو تؾازنا إنفعاليا ، وى ا التؾازف يرج  لل ة الفرد قي ,

لحرماف ذاتو وتحسمو الرعؾبات ثنو يل  أف الشياية مرضية وستعؾضو عؽ قترة الزغط وا
(Csikszentmihaly, 2005: 102) 

 : Concentration in deepفي السيسة  اإلنجماج-2

ل لػ  –حضا يدتبع  الفرد ال الذكؾؾ والسخاوؼ حؾؿ احتساؿ اخفااو قي السيسة 
 :Kirchoff, 2013)ع ميا وجد يا . 8.يكؾف الفرد مش مجا قي االداء بتم اطية وعفؾية

196) 

ا يحفز الفرد ثف يعسل ويعسل حتي يرل إلي الغاية والي ؼ قي اثداء ىش الن ماجو 
 . السرغؾب
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 : Goals are clearوضهح األىجاف  -3

قاثى اؼ ىي السحرؾ اثساسي لمدمؾؾ ومؽ ثؼ قيي تسلل اثساس ثي سمؾؾ 
(.واف تكؾف اابمة لإلنجاز قي ضؾء ا رات وميارات 33:  2012كضخ، بفايدة ) إنداني 
حضا يؾجو الفرد . ى اؼ ىؾ الباعا االساسي لح وث حالة الت ق ووضؾح اال. الذخص

 ,Nakamura & Csikszentmihaly).نذاطو لذيء مح د دوف ضياع الؾا  
2009:90) 

 :  Immediate Feedbackتغحية راجعو فهرية     -4

. اثداء وىي مكؾف ميؼ مؽ مكؾنات الت ق  ، قيي تديؼ قي إم اد الفرد بت ضيؼ نؾعية
، وخارجية مؽ خمؿ الؾساطل التي واثقكارخميو السر ر مؽ خمؿ رد قعل الحؾاس وىي دا

 (  Ishimura , 2008:13استخ ميا قي اثداء  )

 : Sense Of Controlالذعهر بالتحكم     -5

اثمر . وى ا الذعؾر يدضر معو بالتؾازي شعؾر بالراحة والظسأنضشة والظااة اليجابية
 Csikszentemihaly ,2002)مذاعر الخؾؼ وال م  والفذل  تخفيفال ي يداع  عمي 

:39)    

والذعؾر بالتحكؼ ,وىؾ أيزا ا رة الفرد عمي إدارة السؾاف أو الشذا  ال ي ي ـؾ بو 
يعظي الفرد حالو مؽ التزاف ال ي يحفز السدتؾيات ال رؾي مؽ مياراتو لسؾاجية التح يات 

 . ( korhen,2007:35. ) م التي ت ؾده إلي الرجؾع لحاالت السمل وال 

 :   Focus on the taskالتخكضد عمي السيسة-6

االنتباه ىؾ أساس قال ىشع ، وىي الدسة اثكلر أىسية وحزؾرا قي مكؾنات الت ق  
العسل  التراضز عمع، حضا استلارة شكل مح د مؽ اثداء الع مي الس شي عمي  الحالةى ه 

 (Csikszentemihaly, 2002: 105)   .لنجازتح ض  اواثداء ل
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 0202(، يؾنضؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 : Self-Consciousness disappears  فقجان الذعهر بالحات -7

دمحم ) حتي يتؼ النجاز. حؾلو الفرد م  السيسة التي ي ؾـ بيا ويشدي ما يتؾح حضا 
 (  20:2013الدضجعبجالجهاد,

 وىؾ شعؾر الفرد باالستغراؽ ق ط م  اثداء واالتحاد م  ما ي ؾـ بو ،وال يعشي ذلػ
ق  اف ال ات أو ق  اف الؾعي ولكؽ الفرد يشدي م اتا الشباع لمرغبات حتي تشتيي التجربة أو 

 (  Dwayne & larry , 2008: 59)  تشتيي السيسة

 :  Sense Of time is alteredعجم الذعهر بالهقت   -8

برغؼ  عؾبة  ,حضا يغير ل ي الفرد الست ق  قي أداطو أف الؾا  ا  مر بذكل سري 
)       هد عمي إكساؿ العسل وتحسل السعانا رار الفر إناتجة عؽ ى ه وسرعة الؾا   ,سيسةال

Korhen, 2007 : 35 )  

سؾي . خر خارجيآا  ناتج ع ـ اظ  الؾا  ثي ملضر وغياب شعؾر الفرد بالؾ 
 ( Egberl , 2003: 512) . بعض أواات الراحة

 :  Experience become autotelicالحاتي بالتجخبة    اإلستستاع-9

 ,Korhenكاقئات الخارجية)سال تي قي غيابوىي حالة داخميو تداع  عمي االستسرارية ح
2007 : 36  ) 

عؽ أمل  تجنا الستستاعوى ه الحالو مدئؾلة عؽ استذاره وتحفضز اثداء ل واق  داخميو وى ا 
 (Dwaxne &Larry, 2008: 55الفرد أف السكاقئة اادمة وىي الشجاح أو تح ض  الي ؼ)

 قي قئتضؽ وىسا:  ال ىشعويسكؽ ترشيف ى ه السكؾنات أو اثبعاد التدعو لمت ق  

 ووىػػػي : اثىػػػ اؼ الؾاضػػػحة  الػػػ ىشع: مكؾنػػػات تعت ػػػر شػػػرطا لحػػػ وث حالػػػة التػػػ ق   األوللللي
 . الفؾرية ةالراجعالتغ ية  وح يات والسيارات التؾازف بضؽ الت
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التراضز عمي  وقي السيسة  الن ماجوىي  ال ىشعق  : مكؾنات تعت ر  فات لحالة الت الثانية 
 ,Ishimura)  الػػػػػ اتي بالتجربػػػػػة السػػػػػتستاع والذػػػػػعؾر بػػػػػالتحكؼ  والسيسػػػػػة 

2008:196). 

بتمػ السكؾنات ترتبط أساسا بسػ ي وعػي الفػرد أف االشػباع الفػؾري  ال ىشعوخ رة الت ق         
لػػػػ ا يجػػػػ  أف تربػػػػي  – لمسػػػػ خمت أو السغريػػػػات تدػػػػاىؼ قػػػػي تأجضػػػػل الؾ ػػػػؾؿ لميػػػػ ؼ

 . اثجياؿ عمي إدارة الؾا  ، تأجضل الشباع ، والشغر إلي السدت  ل

 دراسات سابقة : 
 تشاول الباحثة الجراسات الدابقة في الجراسة الحالية في محهرين ىسا :

 . النترن  شبكة  السحؾر اثوؿ : دراسات حؾؿ إدماف

 . السحؾر اللاني : دراسات حؾؿ الت ق  ال ىشع 

 
 . اإلنتخنتشبكة السحهر األول : دراسات عن إدمان  

 (   Nie & Erbing , 2000)  و ايخبش دراسة ناي  -1
عمي التؾا ل والعماات  النترن  شبكة ى ق  إلي التعرؼ عمي أثر إدماف

، التؾا ل ،  النترن ل ي  طمب الجامعة وباستخ اـ م اييس لدماف الجتساعية. 
لو أثر سم ي عمي  النترن أعيرت الشتاطج أف إدماف  جتساعيةالومكياس العماات 

 ل ي أقراد العضشة . الجتساعيةالتؾا ل والعماات 

 (  Nalwa &Anan , 2003دراسة نالها وأنان  )  -2
و وأثره ال ىشصوعماتو بالؾح ه  النترن ى ق  إلي التعرؼ عمي م ي انتذار إدماف 

( طال  وطالبة ، واستخ ـ 222ال راسة مؽ ) عضشة  وتكؾن عمي النجاز ال راسي 
(  Uclaالسرضي لإلنترن  ومكياس )  لستخ اـ( لكياس اDOSEالباحا مكياس ) 

( لكياس اآلثار السترتبة عمي استخ اـ  Davisة ، ومكياس ) ال ىشصلكياس الؾح ه 
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 ن النتر وأعيرت الشتاطج أف السجسؾعة التي اان  ت زي واتا طؾيم عمي . النترن 
ل ييا اضظرابات قي الشـؾ ، وتأجضل السياـ ال راسية ، بد   الدير السفر  اسا 

ة ل ي السجسؾعة التي ال ىشصومدتؾي الؾح ة  النترن وج ت عماة مؾجبة بضؽ إدماف 
 ل ييا الدماف .

 ( . Niemz etal.,2005دراسة نيسضد وآخخون )  -3
رن  عمي احتراـ ال ات ل ي طمبة لمنت السفر  لستخ اـى ق  إلي التعرؼ عمي أثر ا

( ومكياس ) احتراـ ال ات ( ل ي  النترن الجامعو ، وباستخ اـ مكياس ) استخ اـ 
ت ضؽ أف بعض الظمبة يمجأوف لإلنترن  لمحرؾؿ عمي ال عؼ . طمبة الجامعو

بضشسا تختمف درجة احتراـ ال ات . االجتساعي مؽ خمؿ مؾاا  التؾا ل االجتساعي
 بشاءا عمي نغرتو لمسؾاا  التي يزورىا ويتفحريا . مؽ طال  ثخر

  2007 بذخى اسساعضلدراسة  -4
ة ل ي ال ىشصواالضظرابات  النترن ى ق  إلي التعرؼ عمي العماة بضؽ إدماف شبكة 

ـ قي ستخ إ( طال  ، 222بمغ  عضشة ال راسة) طمبة الجامعو بسرر والدعؾدية ، و 
 (أيزنػ)النترن  )لضؾنج ( واختبارس إدماف ال راسة استسارة بيانات شخرية ومكيا

ومدتؾي  النترن لمذخرية ، وأعيرت ال راسة أف ىشاؾ عماة بضؽ إدماف 
 اسا ت ضؽ وجؾد عماة مؾجبة بضؽ االنظؾاطية والسضل لمعزلة و , الشفديةاالضظرابات 

وإدماف  إنبدا  الذخريةبضؽ  ، وعماة سالبة النترن إدماف  و والع وانيو  ة ال ىاني
 . النترن 

 2007السجالي  فايد دراسة -5
ل ي طمب  الجتساعيةعمي العماات  النترن ى ق  إلي التعرؼ عمي أثر استخ اـ 

واستخ م  ال راسة استظمعا لمرأي عمي عضشة بمغ  . الجامعة قي السجتس  اثردني
قي   القراو أعيرت الشتاطج أف  ,( طالبا وطالبة اختضروا بذكل عذؾاطي305)

بذكل سم ي إضاقة إلي تدجضل  الجتساعيةي ثر عمي العماات  النترن استخ اـ 
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ثنيا س با مؽ اسباب البع  عؽ  ,العضشة شعؾرىؼ بالزجر والزض  مؽ زيارات اثاارب
 ولؾ لفترة ارضرة . النترن 

 ( Ozcan & Buzlu, 2007دراسة أوزكان وبازله ) -6
ة واثداء اثكاديسي ال ىشصوالغروؼ  النترن ـ ى ق  إلي تح ي  العماة بضؽ استخ ا

( طالبا جامعيا وباستخ اـ 732وا  بمغ  عضشة ال راسة ). ل ي طمب الجامعة بترايا
،ومكياس الؾح ة واالكتئاب ، أعيرت الشتاطج أنو امسا زادت  النترن مكياس  إدماف 

البحا والتفاعل ال اداء الظمب لألنذظة االكاديسية ملل  النترن درجة إدماف 
والذعؾر بالؾح ة واالكتئاب ل ي  النترن ووجؾد ارتبا  مؾج  بضؽ إدماف  ,ال راسي

عاىرة ترل لمسع الت العالسية بضؽ  النترن عضشة ال راسة اسا ت ضؽ أف إدماف 
 الظمب .

 ( .Moltram , 2009دراسة مهلتضخام ) -7

( 070  وبمغ  عضشة ال راسة )لإلنترن السفر  لستخ اـى ق  إلي البحا عؽ مش ئات ا
واستخ م  ال راسة استبانة الت  ير ال اتي وتؾ م  الشتاطج غمي وجؾد . طالبا جامعيا

بذكل مرضي حضا  النترن قروؽ ذات داللة إحراطية ترج  غمي الشؾع قي استخ اـ 
واثلعاب أكلر مؽ الناث ووجؾد عماة  النترن سجل ال اؾر مدتؾي اعمي قي إدماف 

 ون ص السلابرة بضؽ الجشدضؽ . النترن إدماف  بضؽ

 ( Due , 2010دراسة ديهو ) -8

الس رسية  والتي ى ق  إلي معرقة اثر استخ اـ قشيات العمج الدمؾاي السعرقي والسدان ة
( سشة 27-20العضشة مؽ مجسؾعتضؽ ما بضؽ ), وتكؾن  قي تخفيف إدماف النترن 

ا( اسجسؾعة ضابظة واستخ م  ال راسة طالب00طالبا ( اسجسؾعة تجري ية ) 30),
ؽ خمؿ السدان ة الس رسية ( ومC B Tبرنامجا ااطسا عمي العمج الدمؾاي السعرقي )

أعيرت الشتاطج ت  ما ممسؾسا قي الامؿ مؽ استخ اـ . ال رنامج ستة أشير استسر
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 لعمجيةوضرورة وجؾد ال عؼ اثسر  بجان  ال رامج ا ل ي السجسؾعة التجري ية النترن 
  2019الحسري روال دراسة 

ميارات التؾا ل االجتساعي عمي النترن  و إدماف  العماة بضؽ  ى ق  إلي التعرؼ عمي
( طالبة  36(طالبا وطالبة )252عضشة مؽ طمب الجامعة ب مذ  وبمغ  عضشة ال راسة )

ىي :  ( طالبا واستخ ـ السشيج الؾ في التحمضمي واستخ م  قي ال راسة أدوات220، )
وتؾ م   ,)لمحاج ( الجتساعية)لضؾنج( ، ومكياس العماات  النترن مكياس إدماف 

 النترن ال راسة إلي وجؾد عماة ارتباطية ذات داللة إحراطية بضؽ الدماف عمي 
 وميارات التؾا ل االجتساعي ل ي العضشة .

 ( Amir  , 2014دراسة أمضخ ) - 10
بضؽ  ال ىشعوال م  و الحبا  والزغط  النترن  ى ق  إلي معرقة العماة بضؽ إدماف

( 0220، 0223قي ترايا لمعاـ الجامعي )امعة إزاد السممية (طمب الجامعة ) ج
( طالبة واستخ م  76( طالبا ، )233( طالبا )029اختضرت العضشة عذؾاطيا وبمغ  )

مؽ إع اد  نترن الوال م  ، واست ياف إدماف  ال ىشعال راسة م اييس االحبا  والزغط 
وال الستغضرات االخري  النترن واعيرت الشتاطج وجؾد عماة مؾجبة بضؽ إدماف  الباحا

 أو الدؽ بضؽ طمبة الجامعة .. ترج  لعامل الجشس النترن وع ـ وجؾد قروؽ قي إدماف 

 2014العسار خالج دراسة  -11     

: مللوبعض الستغضرات  ن النتر ى ق  ال راسة إلي التعرؼ عمي العماة بضؽ إدماف 
، الؾض  االاترادي ، واستخ م  ال راسعالجشس ، التخرص ، مدتؾي التحرضل 

( طالبا وطالبة مؽ مختمف 670ال راسة السشيج الؾ في التحمضمي وبمغ ع د أقراد العضشة )
كميات جامعة دمذ  بذكل عذؾاطي ، وباستخ اـ مكياس إدماف الذبكة السعمؾماتية 

، والؾض  االاترادي  النترن ت الشتاطج عؽ ع ـ وجؾد عماة بضؽ إدماف لمباحا ، أسفر 
والتخرص العمسي سؾي بعض الفروؽ  النترن أو الجشس وال تؾج  عماة بضؽ إدماف 

 البديظة بضؽ طمب امية اآلداب والتربية والح ؾؽ والعمؾـ لرالح طمب امية اآلداب .
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 ى الحىش السحهر الثاني : دراسات عن التجفق
 (Frase  , 1998دراسة فخيد ) -1

ى ق  إلي دراسة عماة خ رة الت ق  ل ي السعمسضؽ بالكفاءة لمكيادة التربؾية واان   
( م رسا قي م رستضؽ داخمضتضؽ مؽ م ارس )ساف دييجؾ ( 022عضشة ال راسة )

واستخ ـ قي ال راسة مكياسا لمكفاءة الكيادية والتربؾية ل ي السعمسضؽ ومكياسا لخ رة 
الت ق  ، وأعيرت الشتاطج أف خ رة الت ق  تغير بذكل جمي م ترنة ببعض الكيؼ ل ي 

 إدراؾ اآلخريؽ لسجيؾده . – ضيسو درجة ت –السعمسضؽ ملل درجة أداطو 

 (Tardy  & Snyder , 2006دراسة كخيدتن تاردي وبضل سشايجر ) -2

ريدية ل ي معمسي المغة والسيارات الت  ال ىشعى ق  إلي التعرؼ عمي العماة بضؽ الت ق   
( وعضشة ال راسة مؽ English as aForen Language( اخترارا )E F Lالنجمضزية )

 –لمباحلضؽ  ال ىشعوباستخ اـ مكياس لمت ق   –( م رسضؽ بجامعة خا ة بترايا 22)
التؾا ل  –وت ويؽ العضشة لمسذاعر التي تشتابيؼ أثشاء العسل ملل االىتساـ بسذاراة الظمب 

أثشاء  ال ىشعأث ت  الشتاطج وجؾد درجة عالية مؽ الت ق   –العفؾية  –جاد م  الظمب ال
وبرغؼ تفاوت درجة الت ق   –اللساـ بسا سيج   –الرغبة قي االت اف . العسل يرج  إلي

اسا أو ي الباحلاف بزرورة التخظيط ل رامج تشسي  –ل ي العضشة إال أنيا مؾجؾدة  ال ىشع
   ل ي السعمسضؽ .الؾعي بحالة الت ق

 ( Bakker, 2005دراسة باكضخ )  -3
ى ق  إلي دراسة ط يعة العماة بضؽ الت ق  ل ي م رسي السؾسي ي والت ق  ل ي طم تيؼ 

. ( م رسة لمسؾسي ي26مؽ ) ( طالبا625( م رسا و )278وتسلم  عضشة ال راسة قي )
ت الشتاطج أف خ رة ) لمباحلة ( وا  أعير  ال ىشعواستخ ـ قي ال راسة مكياس الت ق  

مؾجؾدة ل ي بعض الس رسضؽ لح يؼ لمعسل. وذلػ لو عماة بؾجؾدىا ل ي  ال ىشعالت ق  
 واراءة الشؾتو السؾسيكية . – عير ذلػ أثشاء العزؼ –طم تيؼ أيزا 
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 (  Salnova & liorens,2006دراسة سالشهفا ولضهريشد )  -4
وبغ  . معمسي السرحمة اللانؾيةى ق  إلي التعرؼ عمي س   خ رة الت ق  وقياسيا ل ي 

( م رسة ثانؾية .واستخ ـ الباحلاف مكياس الت ق  52( معمسا مؽ )058عضشة ال راسة )
 ال ىشع

وأعيرت الشتاطج أف خ رة الت ق  يمزميا ) الكفاءة ال اتيو وذلػ ااف  ( 2005) لباكضخ 
بالسيسة  لستستاعاأيزا   ال ىشعويمـز لغيؾر حالة الت ق   –مكررا قي إجابات العضشة 

 وا لػ االستغراؽ قي اثداء .

  2009 دمحمالدضجدراسة  -5
 –ة االسلابرة ال ىشصوبعض العؾامل  ال ىشعى ق  إلي معرقة العماة بضؽ الت ق  

وبمغ   –والكتئاب والسمل  –وال م   –واالعتساد عمي الشفس  –والرضا عؽ ال ات 
 ال ىشعتخ م  ال راسة مكياسا لمت ق  واس. سشة 00( طالبا بعسر626عضشة ال راسة ) 

 ال ىشعة ، وأعيرت الشتاطج ع ـ وجؾد عماة بضؽ الت ق  ال ىشص، ومكياس العؾامل 
 –والسلابرة  ال ىشعاسا أعيرت الشتاطج وجؾد عماة مؾجبة بضؽ الت ق   –والشؾع 

ب وال م  واالكتئا ال ىشعووجؾد عماة سالبة بضؽ الت ق   -واالعتساد عمي الشفس
 والسمل .

  2010 سضج أحسجدراسة  -6
وال م  االجتساعي ل ي الظمب  ال ىشعالعماة بضؽ الت ق   معرقةى ق  ال راسة إلي 

مفرطي . ( طالبا مؽ السرحمة اللانؾية056وبمغ  عضشة ال راسة ) النترن مدتخ مي 
أعيرت  ع(ال م  االجتساع)و (ال ىشعالت ق  ) عوباستخ اـ مكياس النترن استخ اـ 

م  االجتساعي ل ي عضشة وال  ال ىشعبضؽ الت ق   سالبوالشتاطج وجؾد عماة ارتباطية 
 ال راسة .
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 : 2013  مضخفت عدمىو  أسساء فتحىدراسة  -7
ى ق  ال راسة إلي التعرؼ عمي م ي إسياـ ال مؽ التفكضر اليجابي والدمؾؾ 

 –سيا مؽ طمبة الجامعة ل ي بعض الستفؾاضؽ درا ال ىشعالتؾاض ي قي التش   بالت ق  
( طالبا وطالبة ، واستخ ـ قي ال راسة مكياس الدمؾؾ 232وا  بمغ  عضشة ال راسة )

، وا  اعيرت الشتاطج وجؾد عماة  ال ىشعالتؾاض ي والتفكضر اليجابي ومكياس الت ق  
والدمؾؾ التؾاض ي ل ي العضشة ، وا لػ عماة  ال ىشعارتباطية مؾجبة بضؽ الت ق  

 .والتفكضر اليجابي ال ىشعطية مؾجبة بضؽ الت ق  ارتبا

 2015قظب إيسان دراسة  -8
ى ق  إلي التعرؼ عمي أثر برنامج ت ري ي ااطؼ عمي خ رة الت ق  قي تشسية الرقالية 
ال اتية ل ي طمب امية التربية واستخ ـ قي ال راسة السشيج شبو التجري ي لمسجسؾعة 

سشة ( واان  أدوات  28طالبة بستؾسط عسري )( 07وبمغ  عضشة ال راسة ). الؾاح ة
الرقالية )ومكياس  – (لجاكدؾف ومارش ال ىشعمكياسا لكياس خ رة الت ق  )ال راسة 

وأعيرت الشتاطج وجؾد قروؽ ذات داللة إحراطية قي درجات مكياس الت ق  . (ال اتية
. جؼ التأثضر( لرالح الكياس البع ي م  ارتفاع حبع ي –ت الستكررة )ا مي قي الكياسا

كسا عيرت قروؽ ذات داللة إحراطية قي درجات مكياس الرقالية ال اتية قي 
كسا . ثضرأرتفاع حجؼ التإبع ي( لرالح الكياس البع ي و  –ت الستكررة )ا مي الكياسا

وج ت قروؽ ذات داللة إحراطية بضؽ متؾسظات رت  درجات الظمب مرتفعي 
 ال ىشع .ية ال اتية لرالح مرتفعي الت ق  قي الرقال ال ىشعومشخفزي خ رة الت ق  

  2015بن الذيخ ربيعة دراسة  -9
ل ي عضشة  ال ىشعى ق  إلي الكذف عؽ ط يعة العماة بضؽ االتزاف االنفعالي والت ق  

مؽ معمسي مرحمة التعميؼ اللانؾي بس يشة ) ورقمة بالجزاطر ( وم ي داللة الفروؽ قي 
التخرص ( وتألف  العضشة مؽ  –اثا مية  –كل مؽ الستغضرات اآلتية ) الجشس 

واستخ م  الباحلة م اييس . ( معمسا مؽ معمسي السرحمة اللانؾية بذكل عذؾاطي023)
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) لجاكدؾف  ال ىشعومكياس الت ق   (2012) ألحالم سسهر  : االتزاف االنفعالي
 ومارش ( .

العضشة تبعا الشتاطج إلي : وجؾد مدتؾي مرتف  مؽ االتزاف االنفعالي ل ي  وتؾ م 
 ال ىشعلمستغضر الجشس لرالح ال اؾر وال تؾج  قروؽ دالة إحراطيا قي درجة الت ق  

( ووجؾد عماة مؾجبة بضؽ االتزاف االنفعالي والت ق   التعضضؽتبعا لمدؽ )اثا مية قي 
 .ل ي العضشة  ال ىشع

  2016 عفخاء ابخاهيمة دراس -10

 ي الظمبة تبعا لمستغضر الجشس ل ال ىشعى ق  إلي التعرؼ عمي مدتؾي الت ق  
( طالبا وطالبة اختضروا بذكل عذؾاطي : 022وبمغ  عضشة ال راسة ). والتخرص ال راسي

أعيرت الشتاطج وجؾد قروؽ قي درجة الت ق   –لمباحلة  ال ىشعوبتظ ض  مكياس الت ق  
 بضؽ الظمبة تبعا لمتخرص ال راسي لرالح طمبة التخرص العمسي .

 ( Vorkapic, 2016ك )دراسة فهركابي -11

وسسات الذخرية ل ي معمسات  ال ىشعى ق  إلي التعرؼ عمي العماة بضؽ الت ق  
( معمسة مؽ ستة روضات بس يشة 96وتكؾن  العضشة مؽ ). مرحمة ما ا ل الس رسة

وا لػ ااطسة  – ال ىشعواستخ م  الباحلة است يانضؽ االوؿ لمت ق  . )جروناسكا ( ارواتيا
،  ال ىشعالك ري لمذخرية ، وأعيرت الشتاطج وجؾد عماة بضؽ الت ق   الدسات الخسدة

واالنفتاح  ال ىشعومدتؾي التفاعل م  اآلخريؽ ل ي العضشة وا لػ وجؾد عماة بضؽ الت ق  
 ل ي العضشة ترج  لعامل الدؽ . ال ىشععمي الخ رات وع ـ وجؾد قروؽ دالة قي الت ق  

 
 
 



 جامعة بشي سؾيف -لسبكرةكمية التربية لمظفؾلة ا   

730 

 0202(، يؾنضؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 تعقضب عمي الجراسات الدابقة :
 ح من الجراسات الدابقة ما يمي :يتز

ومتغضرات أخري ملل : التؾا ل االجتساعي ،  النترن وجؾد عماة بضؽ إدماف  -1
 & Nalwa،   بذخى اسساعضل , 2007)ة ال ىشصالنجاز ال راسي ، االضظرابات 

Anand , 2003 Erbing &Nie, 2000. ) 
 Due etal)ملل دراسة باستخ اـ بعض ال رامج  النترن يسكؽ التخفيف مؽ إدماف  -0

 واستخ ـ الباحلضؽ قضيا برنامج ااطؼ عمي قشيات العمج الدمؾاي . . (2010
م  رغبة الفرد قي العسل قي السجاؿ ال ي يت شو ملل دراسة  ال ىشعيزي  الت ق   -3

(Bakker, 2005 )( وVorkapic,2016). 
الرضا عؽ ال ات  –وبعض الستغضرات ملل ) السلابرة  ال ىشعتؾج  عماة بضؽ الت ق   -0

، 2010سضج أحسج، 2009دمحمالدضج)  (السيارات الت ريدية  –ال م  االجتساعي  –
Tardy, & Snyder,  2005  ). 

بالتخظيط لم رامج التي تشسيو باستخ اـ بعض الفشيات  ال ىشعيسكؽ تشسية الت ق   -5
 .(2015قظب  إيسان)

 فخوض الجراسة :
لداب ة اام  الباحلة برياغة قروض ال راسة مؽ خمؿ الطار الشغر  وال راسات ا

 الحالية ااآلتع:

يؾج  ارتبا  داؿ بضؽ إدماف النترن  ومدتؾ  الت ق  ال ىشع ل   الظالبات -2
 السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة.

يسكؽ التش   بسدتؾ  الت ق  ال ىشع مؽ خمؿ إدماف النترن  ل   الظالبات -0
 ربية لمظفؾلة السبكرة.السعمسات بكمية الت
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 : مشي  البحث
نو السشيج السشاس  لمبحا اعتس  البحا الحالي عمع استخ اـ السشيج الؾ في؛ لكؾ      

 الحالي.
 إجخاءات التظبضق :

 اام  الباحلة قي ب اية الخظؾات السض انية لمبحا بع د مؽ الجراءات اسا يمي : 
 ي : تؼ تح ي  ع د مؽ شرو  اختيار العضشة تسلم  ق (2
أف تسلل عضشة البحا السرحمة الجامعية لمظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة  -

عمع مدتؾ  الت ق  ال ىشي  النترن السبكرة بجامعة السشرؾرة وذلػ ل راسة م   تأثضر إدماف 
 لمظالبات .

ااتررت عضشة البحا عمع الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة بجامعة  -
 سشرؾرة .ال
 النترن بي ؼ التعرؼ عمع ع د ساعات استخ اـ  ال ياناتتؼ تظ ض  استسارة جس   (0

 (ت ريباً  أو أال مؽ عذر ساعاتت ريبًا )أكلر مؽ عذر ساعات 
( تؼ شرح الي ؼ مؽ البحا وايفية الجابة عمع أدوات البحا، والتأكض  عمع سرية 3

 .السكياس السدتخ ـاالجابة ب اة عمع ق رات  ال يانات، وإف اتابة االسؼ ليس ضروري، وأىسية

ساعات بالضؾـ لتظ ض  أدوات  22تؼ اختيار العضشة التع تدتخ ـ النترن  أكلر مؽ  (0
( وزع عمضيؽ مكياس إدماف إستخ اـ 282(طالبة معمسة مؽ )225ال راسة عمضيا وبمغ  )

 النترن  .

 : عضشة البحث االستظالعية
بظري ة عذؾاطية وق  الزؾابط الداب  ذارىا؛ حضا تؼ تظ ض   تؼ اختيار عضشة البحا       

 32، ومكياس الت ق  ال ىشي(، عمع عضشة مكؾنة مؽ النترن أدوات ال راسة )مكياس إدماف 
طالبة مؽ طالبات بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة بجامعة السشرؾرة؛ بي ؼ التعرؼ عمع 

 الخراطص الديكؾمترية ثدوات ال راسة .
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 البحث األساسية : عضشة
البحا لمتظ ض  عمع العضشة السدتي قة بالبحا، تؼ بع  التأك  مؽ  محية أدوات        

( طالبة مؽ الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة 225تظ ض  اثداة عمع عضشة مكؾنة مؽ )
العضشة وأدوات الكمية، وفيسا يمي و ف السبكرة بجامعة السشرؾرة، مسلمت لمسرحمة الجامعية ب

 البحا.
 (1ججول )

 وصف عضشة البحث األساسية حدب الفخقة الجراسية والستهسط العسخي 
 االنحخاف السعياري  متهسط العسخ الشدبة السئهية العجد الفخقة
 2,52 29 %02,70 05 األولى
 2,52 02 %08,72 33 الثانية
 2,52 02 %03,08 07 الثالثة
 2,52 00 %06,29 32 الخابعة

 
 : أدوات البحث

اعتس ت الباحلة قي الجان  الجراطي مؽ البحا الحالي عمع تظ ض  )مكياس إدماف        
 .(3)ممح ، و)مكياس الت ق  ال ىشي مؽ إع اد الباحلة( (0النترن  إع اد الباحلة( )ممح  

 : )إع اد الباحلة( اإلنتخنتدمان أواًل : مقياس إ
، النترن ي  الي ؼ اثساسي لسكياس ادماف شبكة : تؼ تح  تحجيج اليجف من السقياس ( أ

عمع الت ق  ال ىشع مؽ خمؿ  النترن قي محاولة معرقة اآلثار السترتبة عمع استخ اـ 
االندحابية, عراض اثوىع )ال روز,ت م  السزاج, التحسل,  النترن أبعاد ادماف شبكة 

 كاس(.النت
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 ى ا السكياس وترسيسو بإتباع الخظؾات التالية :إع اد  ؼت: خظهات إعجاد السقياس  ( ب
مراجعة الطار الشغري ال ي تشاوؿ التجاىات الشغرية وال راسات الداب ة، التي  -

عمع الشؾاحي الذخرية، والسعرفية، والكيسية ل    النترن تشاول  تأثضر استخ اـ 
التأثضر الذباب قي السرحمة الجامعية ودوره قي عيؾر االضظرابات الشفدية، و 

عمع الشاحية االنفعالية والشاحية السادية والشاحية الدمؾاية الشاتجة عؽ التعامل م  
 االقتراضي الدم ع. النترن مجتس  

( عبارة لمتح   مؽ م   26تؼ وض  الف رات قي  ؾرتيا اثولية؛ حضا بمغ  ) -
 ممءمتيا لي ؼ السكياس .

إجراء عسميات الر ؽ واللبات تؼ التح   مؽ الخراطص الديكؾمترية لمسكياس، ب -
( طالبة مؽ الظالبات السعمسات بكمية التربية 32عمع عضشة استظمعية بمغ  )

 لمظفؾلة السبكرة جامعة السشرؾرة .
( عبارة 26: تؼ إع اد السكياس الحالي قي  ؾرتو اثولية مكؾنًا مؽ ) ج( وصف السقياس

كاس(، يتؼ اثعراض الندحابية، النت، تكيس خسدة أبعاد ىع )ال روز، ت م  السزاج، التحسل
الجابة عمضيا مؽ خمؿ مكياس مت رج )ليكرت ثمثع(مؽ ثمث استجابات )داطسًا، أحيانًا، 
نادرًا(، ُتعظع الظالبة )ثمث درجات( لمستجابة بػػػػ "داطسًا، )درجتاف( لمستجابة بػػػػ "أحيانًا"، 

 و)درجة واح ة( لمستجابة بػػػ "نادرًا" .
 :د( تقشضن السقياس 
 صجق السقياس : 

 : صجق السحكسضن (2
( عبارة 26قي  ؾرتو اثولية السكؾف مؽ ) النترن تؼ عرض مكياس إدماف استخ اـ     

العمؾـ الشفدية، وقي  ( قي مجاؿ2)ممح  ( محكسضؽ 6مسلمة ثبعاد السكياس الخسدة عمع )
لرمحية السكياس لم راسة %( 98) ضؾء آراء السحكسضؽ اعتس ت الباحلة عمع ندبة إتفاؽ

إخزاع السكياس اثولع مكؾنًا الرياغة ومشاسبة العبارات لألبعاد, وا  تؼ  الحالية مؽ حضا 
 ( عبارة ثسالض  الر ؽ واللبات الحراطية .26مؽ )
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                                      " التجانذ الجاخمي ":  اإلنتخنتصجق اإلتداق الجاخمي لسقياس إدمان استخجام  (0
حداب معامل االرتبا  بضؽ درجة عبارات ال بع  مؽ اثبعاد الرطيدة لسكياس تؼ        

 م  درجة البع  اكل؛ وذلػ اسا يؾضحو الج وؿ التالي: النترن إدماف استخ اـ 
 (2ججول)

 معامالت االرتباط بضن درجة كل عبارة من عبارات السقياس مع درجة البعج ككل

 مدتهى الجاللة معامل االرتباط  رقم العبارة ئيديالبعج الخ 
  2 2,928**   

   **2,925 0 البخوز
  5 2,952**   
  7 2,956**   
  23 2,928**   
 2,22 **2,806 26 السداج تقمب

  25 2,920**   
  9 2,928**   

   **2,827 22 التحسل
  20 2,902**   
  3 2,770**   

   **2,892 22 أعخاض اندحابية
  20 2,883**   
  0 2,796**   
   **2,900 6 كاستناإل 

  8 2,950**   
 2‚22)**( داؿ عش  
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ممت مؽ خمؿ الشتاطج التي أسفرت عشيا معاممت االرتبا ، يتزح أف جسي  معا       
ات ؛ وبالتالي قإف عبار  2,22دالة عش  مدتؾ  ( وىع 2,956 –2,770االرتبا  تتراوح بضؽ )

   النترن تتجو لكياس درجة ال بع  مؽ اثبعاد الرطيدة لسكياس إدماف استخ اـ السكياس 

اكل، تؼ حداب  النترن ولتح ي  م   اتداؽ اثبعاد الرطيدة، ومكياس إدماف استخ اـ       
معاممت االرتبا  بضؽ درجة ال بع  رطيدي، ودرجة السكياس اكل، ويؾضح الج وؿ التالي 

مت االرتبا  بضؽ درجة ال بع  رطيدي، وال رجة الكمية لسكياس إدماف استخ اـ قيؼ معام
 :النترن 

 ( 3ججول ) 
 معامالت االرتباط بضن درجة كل بعج رئيدي مع درجة السقياس ككل

األبعاد الخئيدة لسقياس إدمان استخجام 
 اإلنتخنت

معامل ارتباط البعج بالشدبة لمجرجة 
 الكمية

 مدتهى الجاللة

 0,01 **0,537 بخوزال
 0,01 **0,543 السداج تقمب

 0,01 **0,574 التحسل
 0,01 **0,619 ندحابية اإل عخاض األ

 0,01 **0,776 اإلنتكاس
 2‚22)**( داؿ عش  

مؽ خمؿ الشتاطج التي أسفرت عشيا معاممت االرتبا ، يتزح أنيا جسيعًا تراوح  بضؽ      
، وب لػ يكؾف السكياس ُمشاسبًا  2,22ة عش  مدتؾ  (، وىع جسيعيا دال2,776 -  2,537)

 لمتظ ض  عمع مجسؾعة البحا اثساسية .

 

 

 



 جامعة بشي سؾيف -لسبكرةكمية التربية لمظفؾلة ا   

736 

 0202(، يؾنضؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 :  اإلنتخنتحداب الثبات لسقياس إدمان شبكة  (3
ُي ر  بلبات السكياس أف ُيعظي السكياس نفس الشتاطج ت ريبًا إذا ما أعض  تظ ي و أكلر مؽ      

استخ اـ طري ة ألفا ارونباخ؛ لحداب  مرة عمع نفس اثقراد تح  نفس الغروؼ، وا  تؼ
 ، وىع اسا يمي : النترن معامل اللبات لسكياس إدماف استخ اـ 

 طخيقة ألفا كخونباخ :

عمي مجسؾعة التجربة  النترن بع  تظ ض  مكياس إدماف استخ اـ شبكة          
أف معامل اللبات  االستظمعية، تؼ حداب معامل اللبات باستخ اـ معادلة ألفا ارونباخ، وُوج 

 لمسكياس اكل اسا يح دىا تظ ض  السعادلة عمع الشحؾ ال ي يؾضحو الج وؿ التالي : 
  (4ججول ) 

 اإلنتخنتمعامل ثبات )ألفا كخونباخ( لسقياس إدمان استخجام شبكة 
األبعاد الخئيدة لسقياس إدمان 

 استخجام اإلنتخنت
االنحخاف  الستهسط العجد

 السعياري 
ثبات ألفا  معامل التباين

 كخونباخ
 2,950 22,93 3,32 9,63 0 البخوز

 2,872 0,79 0,29 7,02 3 السداج تقمب

 2,859 5,02 0,33 6,82 3 التحسل

 2,828 0,82 0,29 7,03 3 ندحابية اإل عخاض األ

 0,828 6,83 2,61 6 3 اإلنتكاس

 0,828 51,64 7,19 34,87 16 السقياس ككل

اب  أف قيؼ معامل اللبات اسا أسفر عشيا تظ ض  معادلة)ألفا يتزح مؽ الج وؿ الد      
( 2,808( أما بالشدبة لمسكياس اكل ىع )2,950 - 2,828كرونباخ( تراوح  فيسا بضؽ )

 . السدتخ ـ بال راسة الحاليةمسكياس ًا لوىع قيسة مرتفعة، وى ا ُيع  ثبات
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 :  اإلنتخنتتحجيج الدمن الالزم ألداء مقياس إدمان شبكة  (4
 طالبة كل استغراتو ال ي الزمؽ بتدجضل السكياس؛ عؽ لإلجابة المـز الزمؽ تح ي  تؼ      

 متؾسط حداب ثؼ عبارت السكياس عؽ الجابة لنياء االستظمعية مجسؾعة البحا قي
 : اثزمشة تمػ مجسؾع

  دقي ة . 052   =  اثزمشة مجسؾع  -
 . ةطالب 32=  االستظمعية السجسؾعة أقراد ع د  -
                                       دااط   5زمؽ إل اء التعميسات =    -
                                       . دقي ة   02 =   5(  +  32/ 052) =االختبار عؽ لإلجابة المـز الزمؽ -

 (02ىؾ ) النترن مكياس إدماف استخ اـ  لتظ ض  المـز الزمؽ أف -س   مسا – يتزح     
 مجسؾعة عمع النترن مكياس إدماف استخ اـ  تظ ض  عش  الزمؽ بي ا االلتزاـ تؼ وا  دقي ة،
 . اثساسية البحا

 : )إع اد الباحلة( ثانيًا : مقياس التجفق الحىشي
: تؼ تح ي  الي ؼ اثساسي لسكياس استخ اـ شبكة  تحجيج اليجف من السقياس ( أ

عمع الت ق   النترن ر السترتبة عمع استخ اـ ، قي محاولة معرقة اآلثاالنترن 
قي السيسة، وضؾح  الن ماجال ىشي مؽ ع ة أبعاد ىع )التؾازف بضؽ التح ي والسيارة، 

اثى اؼ، تغ ية راجعة قؾرية، التراضز عمع السيسة، الذعؾر بالتحكؼ، ع ـ الذعؾر 
 ال اتي بالتجربة( . الستستاعبالؾا ، ق  اف الذعؾربال ات ، 

: اام  الباحلة بإع اد ى ا السكياس وترسيسو بإتباع هات إعجاد السقياس خظ ( ب
 الخظؾات التالية :

مراجعة الطار الشغري ال ي تشاوؿ التجاىات الشغرية وال راسات الداب ة، التي  -
 تشاول  الت ق  ال ىشي ل   الذباب قي السرحمة الجامعية ومكؾناتو.

( عبارة لمتح   مؽ م   36ضا بمغ  )تؼ وض  الف رات قي  ؾرتيا اثولية؛ ح -
 ممءمتيا لي ؼ السكياس .
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تؼ التح   مؽ الخراطص الديكؾمترية لمسكياس، بإجراء عسميات الر ؽ واللبات  -
( طالبة مؽ الظالبات السعمسات بكمية التربية 32عمع عضشة استظمعية بمغ  )

 لمظفؾلة السبكرة جامعة السشرؾرة .
( عبارة 36السكياس الحالي قي  ؾرتو اثولية مكؾنًا مؽ ): تؼ إع اد  ج( وصف السقياس

قي السيسة، وضؾح اثى اؼ،  الن ماجتكيس تدعة أبعاد ىع )التؾازف بضؽ التح ي والسيارة، 
تغ ية راجعة قؾرية، التراضز عمع السيسة، الذعؾر بالتحكؼ، ع ـ الذعؾر بالؾا ، ق  اف 

، يتؼ الجابة عمضيا مؽ خمؿ مكياس مت رج مؽ ال اتي بالتجربة( الستستاعالذعؾربال ات، 
ثمث استجابات )داطسًا، أحيانًا، نادرًا(، ُتعظع الظالبة )ثمث درجات( لمستجابة بػػػػ "داطسًا، 

 )درجتاف( لمستجابة بػػػػ "أحيانًا"، و)درجة واح ة( لمستجابة بػػػ "نادرًا" .
 : د( تقشضن السقياس 
 صجق السقياس : 

 : سضنصجق السحك (2
( عبارة مسلمة ثبعاد 36تؼ عرض مكياس الت ق  ال ىشي قي  ؾرتو اثولية السكؾف مؽ )    

العمؾـ الشفدية، وقي ضؾء آراء  ( قي مجاؿ2)ممح  ( محكسضؽ 6السكياس الخسدة عمع )
مؽ حضا  ياغة العبارات وم   %( 98السحكسضؽ اعتس ت الباحلة عمع ندبة إتفاؽ )

( عبارة ثسالض  الر ؽ 36وتؼ إخزاع السكياس اثولع مكؾنًا مؽ ) ،مشاس تيا م  اثبعاد
 واللبات الحراطية .

                                      حداب صجق االتداق الجاخمي لسقياس التجفق الحىشي  " التجانذ الجاخمي ":   (2
ل بع  مؽ تؼ حداب الر ؽ لمسكياس، بحداب معامل االرتبا  بضؽ درجة عبارات ا       

 اثبعاد الرطيدة لسكياس الت ق  ال ىشي م  درجة البع  اكل؛ وذلػ اسا يؾضحو الج وؿ التالي:
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 (5ججول)

 معامالت االرتباط بضن درجة كل عبارة من عبارات السقياس مع درجة البعج ككل
األبعاد 
 الخئيدة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
 الجاللة

األبعاد 
 الخئيدة 

رقم 
 عبارةال

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
 الجاللة

   **2,927 02     **2,958 2 التهازن بضن
   **2,808 00 الذعهر   **2,822 0 التحجي 
   **2,839 03 بالتحكم   **2,925 3 والسيارة

  0 2,952**     00 2,927**   
  5 2,973**     05 2,088**   

   **2,992 06 عجم الذعهر   **2,692 6 اإلنجماج
 2,22 **2,785 07 بالهقت 2,22 **2,692 7 في

   **2,992 08     **2,993 8 السيسة
  9 2,906**     09 2,956**   

   **2,522 32 فقجان    **2,629 22 وضهح
   **2,956 32 الذعهر   **2,906 22 األىجاف

   **2,956 30  بالحات   **2,777 20  
  23 2,989**     33 2,920**   

   **2,832 30 اإلستستاع   **2,826 20 تغحية
   **2,022 35 الحاتي   **2,729 25 راجعة
   **2,920 36 بالتجخبة   **2,989 26 فهرية

  27  2,895**           
         **2,825 28 التخكضد عمى
         **2,738 29 السيسة

  02 2,895**           
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 2‚22)**( داؿ عش  

مؽ خمؿ الشتاطج التي أسفرت عشيا معاممت االرتبا ، يتزح أف جسي  معاممت        
؛ وبالتالي   2,22( وىع جسيعًا دالة عش  مدتؾ   2,993 – 2,022االرتبا  تتراوح بضؽ )

 رطيدة لسكياس الت ق  ال ىشي  قإف عبارات السكياس تتجو لكياس درجة ال بع  مؽ اثبعاد ال

ولتح ي  م   اتداؽ اثبعاد الرطيدة، ومكياس الت ق  ال ىشي اكل، تؼ حداب معاممت       
االرتبا  بضؽ درجة ال بع  رطيدي، ودرجة السكياس اكل، ويؾضح الج وؿ التالي قيؼ 

 معاممت االرتبا  بضؽ درجة ال بع  رطيدي، وال رجة الكمية لسكياس الت ق  ال ىشي :
 ( 6ججول ) 

 اط بضن درجة كل بعج رئيدي مع درجة السقياس ككلمعامالت االرتب
 مدتهى الجاللة معامل ارتباط البعج بالشدبة لمسقياس ككل أبعاد مقياس التجفق الحىشي

 0,01 **0,698 التهازن بضن التحجي والسيارة

 0,01 **0,605 في السيسة اإلنجماج

 0,01 **0,600 وضهح األىجاف
 0,01 **0,780 تغحية راجعة فهرية

 0,01 **0,667 التخكضد عمى السيسة

 0,01 **0,438 الذعهر بالتحكم

 0,01 **0,619 عجم الذعهر بالهقت

 0,01 **0,880 بالحات فقجان الذعهر

 0,01 **0,744 الحاتي بالتجخبة  اإلستستاع

 2‚22)**( داؿ عش  

سيعًا تراوح  بضؽ مؽ خمؿ الشتاطج التي أسفرت عشيا معاممت االرتبا ، يتزح أنيا ج     
، وب لػ يكؾف السكياس ُمشاسبًا  2,22(، وىع جسيعيا دالة عش  مدتؾ  2,882 -  2,038)

 لمتظ ض  عمع مجسؾعة البحا اثساسية .
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 حداب الثبات لسقياس التجفق الحىشي:  (3
ُي ر  بلبات السكياس أف ُيعظي السكياس نفس الشتاطج ت ريبًا إذا ما أعض  تظ ي و أكلر        

ؽ مرة عمع نفس اثقراد تح  نفس الغروؼ، وا  تؼ استخ اـ طري ة ألفا ارونباخ؛ لحداب م
 معامل اللبات لسكياس الت ق  ال ىشي، وىع اسا يمي : 

 طخيقة ألفا كخونباخ :

بع  تظ ض  مكياس الت ق  ال ىشي عمي مجسؾعة التجربة االستظمعية، تؼ حداب          
ة ألفا ارونباخ، وُوج  أف معامل اللبات لمسكياس اكل اسا معامل اللبات باستخ اـ معادل

 يح دىا تظ ض  السعادلة عمع الشحؾ ال ي يؾضحو الج وؿ التالي : 
  (7ججول ) 

 معامل ثبات )ألفا كخونباخ( لسقياس التجفق الحىشي
معامل ثبات ألفا  التباين االنحخاف السعياري  الستهسط العجد أبعاد مقياس التجفق الحىشي 

 خونباخك
 2,790 0,26 0,20 5,22 0 التهازن بضن التحجي والسيارة  

 2,872 0,30 2,50 0,03 0 في السيسة  اإلنجماج 

 2,869 3,30 2,83 0,63 0 وضهح األىجاف  

 2,962 0,20 0,20 0,83 0 تغحية راجعة فهرية  

 2,785 2,96 2,02 0,63 0 التخكضد عمى السيسة  

 2,833 2,92 2,38 0,62 0 الذعهر بالتحكم
 2,920 0,30 0,28 5,22 0 عجم الذعهر بالهقت  
 2,863 0,08 0,27 0,83 0  بالحات فقجان الذعهر 

 2,763 2,80 2,36 0,52 0 الحاتي بالتجخبة   اإلستستاع 

 0,905 83,08 9,11 42,57 36 السقياس ككل  
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سفر عشيا تظ ض  معادلة)ألفا يتزح مؽ الج وؿ الداب  أف قيؼ معامل اللبات اسا أ      
( 2,925( أما بالشدبة لمسكياس اكل ىع )2,962 - 2,763كرونباخ( تراوح  فيسا بضؽ )

 . الت ق  ال ىشع و محضتو لم راسة الحاليةلسكياس ًا وىع قيسة مرتفعة، وى ا ُيع  ثبات
 تحجيج الدمن الالزم ألداء مقياس التجفق الحىشي  :  (4

 طالبة كل استغراتو ال ي الزمؽ بتدجضل السكياس؛ عؽ لإلجابة لمـزا الزمؽ تح ي  تؼ      
 متؾسط حداب ثؼ عبارت السكياس عؽ الجابة لنياء االستظمعية مجسؾعة البحا قي

  : اثزمشة تمػ مجسؾع
  دقي ة . 2252   =  اثزمشة مجسؾع  -
 . طالبة 32=  االستظمعية السجسؾعة أقراد ع د  -
                                       دااط   5عميسات =  زمؽ إل اء الت  -
                                            . دقي ة   02 =   5(  +  32/ 2252) =االختبار عؽ لإلجابة المـز الزمؽ -

 تؼ وا  دقي ة، (02مكياس الت ق  ال ىشي ىؾ ) لتظ ض  المـز الزمؽ أف -س   مسا – يتزح
 مجسؾعة مكياس الت ق  ال ىشي عمع والبع ي( )ال  مي التظ ي ضؽ عش  الزمؽ بي ا زاـااللت

 . اثساسية البحا
 نتائ  البحث :
 : الفخض األول

 لمتح   مؽ  حة الفرض اثوؿ ال ي يشص عمع أنو : 

ومدتهى التجفق الحىشي لجى الظالبات  اإلنتخنت" يهجج ارتباط دال إحرائيًا بضن إدمان 
 بكمية التخبية لمظفهلة السبكخة " السعمسات

 تؼ استخ اـ معامل ارتبا  بضرسؾف، قكان  الشتاطج اسا بالج وؿ التالي :
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 (8ججول )

 بكمية السعمسات الظالبات لجى ومدتهى التجفق الحىشي اإلنتخنتمعامل االرتباط بضن إدمان 
 (115)ن= السبكخة لمظفهلة التخبية

 مدتهى  الستغضخ
 التجفق الحىشي

 مدتهى الجاللة معامل االرتباط

 0,05 **0,438- اإلنتخنتإدمان 

 يتزح مؽ الج وؿ الداب  ما يمي : 

   ( بضؽ إدماف االنترت ومدتؾ  2,25وجؾد ارتبا  سال  داؿ إحراطيًا )عش  مدتؾ
انخفز  درجات مدتؾ   النترن الت ق  ال ىشي؛ أي أنو امسا ارتفع  درجات إدماف 

 السبكرة بجامعة السشرؾرة  لمظفؾلة التربية بكمية السعمسات الظالباتالت ق  ال ىشي ل   
( والتع Nie & Erbing:2000قي ضؾء ال راسات اآلتية: ) ويسكن تفدضخ ىحه الشتيجة

 الجتساعيةوالتؾا ل والعماات  النترن أعيرت وجؾد عماة إرتبا  داؿ سالبة بضؽ إدماف 
( والتع بضش  وجؾد عماة ارتبا  0227السجالع, ايزة قل   طمب الجامعة, وأيزا دراسة )

أيزا ل   طمب الجامعة , ا لػ أث ت   الجتساعيةوالعماات  النترن سال  بضؽ ادماف 
وأداء  النترن ( وجؾد عماة ارتبا  سالبة بضؽ ادماف Ozcan&Buzlu,2007دراسة)

روال ال راسة الحتمية م  نتاطج دراسة )االنذظة االكاديسية والتفاعل ال راسع , اسا إتف   نتاطج 
وميارات  النترن ( والتع بضش  وجؾد عماة ارتبا  دالة سالبة بضؽ ادماف 0229الحسرع,

 التؾا ل االجتساعع م  االخريؽ ل   طمب الجامعة.
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 ويسكن تفدضخ تمك الشتيجة من خالل اآلتى : 
ومشيا اثضرار الشفدية  بذكل مفر  النترن اثضرار التع تمح  بسدتخ مع شبكة -

واالنفعالية ملل: تفزضل العزلة وع ـ االختم  باآلخريؽ, والرىاب االجتساعع , وت مص 
( Soule&Shell,2003:61, ) الجتساعيةواالسرية , وقتؾر العماات  الجتساعيةاالنذظة 

. 
لفراغ االكاديسع االضرار التعميسية والتع تتسلل قع اىساؿ السياـ االكاديسية أو ما يدسع با-

 ( .Noreen,2013:1795وع ـ الساـ الفرد بالسشاىج والستظمبات التعميسية )
( اثمر Sato,2006:282مذاكل االكتئاب والع وانية والزغط العر ع ملل نتيجة دراسة)-

ال   ي ثر عمع الت ق  ال ىشع ل   الفرد بذكل سم ع قضشخفض مدتؾاه أو تت نع ل يو بعض 
 مكؾناتو .

مكؾنات الت ق  ال ىشع التؾازف بضؽ التح   والسيارة : قال   يح ث اف استخ اـ  قسؽ-
 يربح تح يا ل   الفرد فيظغع عمع مياراتو والؾاجبات السؾامة إليو. النترن 

غضر مش مجا او مشخرطا قع السيسة , ال   يع   النترن  اـ ك لػ يجعل االدماف قع استخ-
 مؽ مكؾنات الت ق  ال ىشع.

 ي د  الع ع ـ ا رة الفرد عمع التراضز عمع السياـ ال   يعت ر مكؾنا لمت ق  ال ىشع . مسا-
ي د  الع سم ية أو انتكاس الجؾان  االيجابية  النترن اثمر ال   ي عؼ أف ادماف إستخ اـ -

 ل   الفرد .
ق  قع حضؽ أف ىشاؾ ارتبا  داؿ مؾج  بضؽ الت ق  ال ىشع ومتغضرات أخر  تشذط ذلػ الت -

 وتزي  مؽ مدتؾاه ل   الفرد ملل:
( والتع أعيرت ارتبا  داؿ مؾج  بضؽ الت ق  ال ىشع 0229,دمحم الدض ما أث تتو دراسة )-

 والسلابرة والتع تتظم  أف يرر الفرد عمع االنجاز وتشحية رغباتو جانبا حتع إتساـ اثداء.
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ماة ارتبا  مؾج  ( والتع وضح  وجؾد ع0223, أسساء قتحع ومضرق  عزمعودراسة )-
بضؽ الت ق  ال ىشع والتفكضر االيجابع وال   يشظؾ  عمع أف يدضر الفرد قع اتجاه االنتاج حتع 

 يذعر بالرضا وجؾدة اثداء.
( التع بضش  وجؾد عماة ارتبا  داؿ مؾج  بضؽ الت ق  0225بؽ الذيخ, ربيعة ودراسة )-

 ال ىشع واالتزاف االنفعالع.
ؽ خمؿ أف الت ق  ال ىشع يتظم  عؾامل داخل الفرد وىع ال اقعية ويأتع ذلػ االرتبا  م

عؾاات التع تعظل اثداء واالنجاز وب لػ يكؾف ا  تس  الجابة والتع تداع ه عمع ح ؼ الس
عمع التداؤؿ اثوؿ لتداؤالت ال راسة الحالية حضا وج  ارتبا  داؿ سال  بضؽ إدماف االنترن  

 البات السعمسات.ومدتؾ  الت ق  ال ىشع ل   الظ
 الفخض الثاني : 

 لمتح   مؽ  حة الفرض اللاني وال ي يشص عمع :

لجى الظالبات السعمسات  اإلنتخنت" يسكن التشبؤ بسدتهى التجفق الحىشى من خالل إدمان 
 بكمية التخبية لمظفهلة السبكخة"

البديط؛ ل ياف لمتح   مؽ  حة الفرض الداب  اام  الباحلة باستخ اـ تحمضل االنح ار       
بأبعاده الخسدة )ال روز، ت م   النترن ا رة الستغضر السدت ل )التفدضري(، وىؾ إدماف استخ اـ 

( عمع التش   بالستغضر التاب  )الستش ئ بو( وىؾ النتكاسالسزاج، التحسل، أعراض اندحابية، 
 ل لوالت ق  ال ىشي ل   العضشة، ويؾضح الج وؿ التالي الشتاطج التي تؼ التؾ 
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 (9ججول)

( بالستغضخ التابع )مدتهى التجفق اإلنتخنتتحمضل االنحجار البديط لمستغضخات السشبئة )أبعاد مقياس استخجام 
 الحىشي( لجى الظالبات السعمسات بكمية التخبية لمظفهلة السبكخة

                
 معامل االنحجار 

 الستغضخات

 ر
 R 

 2ر
 R –S q 

 قيم ف
F 

السعامل 
 يالبان

 بضتا
Beta 

 قيم "ت"
T. Test 

 الثابت

 32,89 2,092- 2,022-  2,607- 2,285 2,222 2,207 البخوز السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

 35250.22 2,626- 2,079- 2,922- 2,290 2,222 2,209 السداج تقمب السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

 35,39 2,067- 2,622- 2,356- 2,028 2,220 2,200 التحسل السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

 38,27 2,335- 2,297- 2,589- 2,220 2,222 2,232 أعخاض اندحابية السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

 35,67 2,260- 2,207- 2,780- 2,206 2,222 2,225 اإلنتكاس السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

 32,59 1,502- 0,096- 0,191- 0,252 0,002 0,047 الجرجة الكمية السشبئة

               التجفق الحىشي الستشبئ بيا

يتزح مؽ الج وؿ الداب  م   إسياـ ال روز قي خفض مدتؾ  الت ق  ال ىشي بشدبة       
%( وأعراض اندحابية بشدبة 2,9%( والتحسل بشدبة )0,03سزاج بشدبة )ال وت م %(، 2,0)
بشدبة  النترن %(، وإسياـ ال رجة الكمية لدماف استخ اـ 2,0بشدبة ) النتكاس%(، و 2,6)
%( مؽ خفض مع الت الت ق  ال ىشي ل   الظالبات السعمسات بكمية التربية لمظفؾلة 2,9)

 السبكرة.
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 من خالل الشتيجة من خالل اآلتى: ويسكن تفدضخ ىحه الشتيجة

والتع ساىؼ ال مشيا عمع ح ة قع خفض مدتؾ  الت ق   النترن مؽ خمؿ مكؾنات إدماف -
 ال ىشع ل   الظالبات ااآلتع :

ل   الظالبات عمع ا  أداء آخر قالغيؾر  النترن مكؾف ال روز: وىؾ اف يظغع استخ اـ -
 ا العضشة .وال روز ىشا لحالة االدماف التع أعيرتي

مكؾف ت م  السزاج: وال   يتعارض م  شعؾر الفرد بالديظرة عمع السؾاف مسا ي د  الع -
 خفض الذعؾر بالتحكؼ قع ال ات اسكؾف مؽ مكؾنات الت ق  ال ىشع .

التحسل: وال   يداىؼ قع خفض الت ق  ال ىشع حضا يتحسل الفرد واالجياد قع س ضل -
قع السيسة ووضؾح االى اؼ والتراضز اسكؾنات  الن ماج االنج اب لمنترن  مسا يتعارض م 

 لحالة الت ق  ال ىشع.

 النترن : والتع تداىؼ قع ع ـ ا رة الفرد عمع التخمع عؽ النتكاساالعراض االندحابية و -
 عمع حداب السياـ االخر  السظمؾبة مسا يخفض شعؾر الفرد قع التحكؼ قع االدماف.

( والتع تؾ م  الع أف ن ص Moltram,2009تيجة دراسة )م  ن وتتف  نتيجة ذلػ الفرض
ااف  النترن , أ  أف ادماف النترن السلابرة عش  العضشة وع ـ الدعع لألداء مؽ نؾاتج ادماف 

 مش ئا بش ص السلابرة ل   عضشة ال راسة )ذاؾر وإناث( .

م  اآلخريؽ  ( والتع وضح  أف النفتاح عمع الخ رات والتفاعلVorkapic,2006ودراسة )-
مش ئات بزيادة مدتؾ  الت ق  ال ىشع , قع إشارة إلع اف الستغضرات االيجابية تزي  مؽ مدتؾ  

والتع تخفض مؽ مدتؾ  الت ق   النترن الت ق  ال ىشع بعكس الستغضرات الدم ية اإدماف 
 ال ىشع.
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ؿ اللانع ومؽ إجسالي نتاطج الفرض اللانع يتزح أنو ا  تح   وتس  الجابة عمع التداؤ 
لم راسة حضا أشارت الشتاطج إلع وجؾد تأثضر سال  داؿ احراطيا لدماف االنترن  عمع الت ق  

 ال ىشع ل   الظالبات السعمسات و أف إدماف االنترن  مش   بسدتؾ  الت ق  ال ىشع ل ييؽ.

   األسالضب اإلحرائية السدتخجمة فى تحمضل ومعالجة البيانات : 
 IBM SPSS Statisticsالجتساعيةحـز التحمضل الحراطع لمعمؾـ  تؼ استخ اـ برنامج    

ver.21 حضا تؼ استخ اـ اثسالض  التالية : ؛ 
 .النترن  معامل ارتبا  بضرسؾف لحداب   ؽ مكياس الت ق  ال ىشي ومكياس إدماف -2
 النترن معامل ثبات ألفا ارونباخ لحداب ثبات مكياس الت ق  ال ىشي ومكياس إدماف  -0
ومدتؾ   النترن معامل ارتبا  بضرسؾف ليجاد العماة االرتباطية بضؽ إدماف استخ اـ  -3

 الت ق  ال ىشي ل   عضشة البحا .
 تحمضل االنح ار البديط . -0

 وفي ضهء ما أسفخت الجراسة الحالية عشو من نتائ  تهصي الباحثة بسا يأتي  التهصيات :
 رشض  استخ امو قي ااقة م سدات السجتس .وت النترن التؾعية بسخاطر  -
 مداع ة الظمب عمي ايفية إدارة الؾا  والتخظيط لو . -
 وض  برامج لتشسية الت ق  ال ىشع ل ي جسي  الفئات العسرية . -
دورات ون وات بكاقة الس سدات التعميسية لتؾعية اثطفاؿ والذباب وطمب الجامعة  ع   -

 . النترن بسخاطر إدماف 
 يسكؽ ااتراح السؾاضي  اآلتية ابحؾث م ترحة :تخحة:بحهث مق

 برنامج إرشاد  لزبط استخ اـ االنترن  ل   اثطفاؿ قي مرحمة الظفؾلة السبكرة.-2

 أثر إدماف االنترن  عمع الشسؾ المغؾ  ل   اثطفاؿ قي مرحمة الظفؾلة السبكرة.-0

عمسػػػػات بكميػػػػة التربيػػػػة التػػػػ ق  الػػػػ ىشع وعماتػػػػو بسدػػػػتؾ  النجػػػػاز لػػػػ   الظالبػػػػات الس-3
 لمظفؾلة السبكرة.
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 السخاجع 
  التفكضػػػر اليجػػػابي والدػػػمؾؾ.(0223) وع ػػػ  الجػػػؾاد مضرقػػػ  عزمػػػيو أحسػػػ  أسػػػساء قتحػػػي -1

 ة مػػػػؽ الستفػػػػؾاضؽ دراسػػػػيا مػػػػؽ الظػػػػمب لػػػػ ي عضشػػػػ الػػػػ ىشعاسش ئػػػػات بأبعػػػػاد التػػػػ ق    التؾاضػػػػ ي
.، مرر 78، الع د 0، السجم   ةالحىشصالسجمة السرخية لمجراسات الجامعضضؽ ،    

  (.اثر برنامج ت ري ي ااطؼ عمي خ رة الت ق  قي  تشسية 0225أبؾ السكاـر )اظ  إيساف -0
 ، امية التربية، جامعة دمشيؾر ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذهرةالرقالية ال اتية       

             وعماتو بكل مؽ أبعاد الذخرية  النترن إدماف . (0227)أرن و  بذري اسساعضل -3
 . 55الع د ،جامعة الزاازي ،كمية التخبيةمجمة ة ل ي السراى ضؽ ، ال ىشصواالضظرابات      

(. إدماف الذبكة السعمؾماتية ) النترن  ( وعماتو بػبعض الستغضػرات 0220العسار) خال  -0
  ، الع د اثوؿ . 32طمبة جامعة دمذ  ، مجمة جامعة دمذ  ، السجم  ل ي 

 ، السجمس              تخجسة األعدخ صفاء وآخخون : الحكاء العاطفي(.  0222جؾلساف) دانضضل -5
 لمل اقة والفشؾف واآلداب ، الكؾي  .الؾطشي      

               ، دراسة مض انية عمي ال ىشععماة التزاف االنفعالي بالت ق   .(0225)بؽ الذيخربيعة -6
،جامعػػة دراسللة ماجدللتضخ غضللخ مشذللهرةرقمػػو،عضشػػة مػػؽ اسػػات ة التعمػػيؼ اللػػانؾي بس يشػػة و      

  .، الجزاطر الجتساعيةمرباح ، امية العمـؾ الندانية و اا  ي 
 إدماف النترن  عش  الذباب وعماتو بسيارات التؾا ل             .(0229الحسري)روال -7

 .سؾريا االجتساعي دراسة مض انية عمي عضشة مؽ طمب جامعة دمذ  ،جامعة دمذ ،      
(. إدمػػػػػػػاف النترنػػػػػػػ  وعماتػػػػػػػو بػػػػػػػالتؾاق  الػػػػػػػ ىشع 0222)  العرػػػػػػػيسعسػػػػػػمظاف عػػػػػػػاطض -8
،  ةرسللالة ماجدللتضخ غضللخ مشذللهر لسرحمػػة اللانؾيػػة بس يشػػة الريػػاض،لػػ ي طػػمب ا جتسػػاعياال

 العربية لمعمـؾ اآلمشية ، امية ال راسات العميا ادؼ العمؾـ الجتساعية .جامعة نايف 
 (. الت ق  ال ىشع وال م  االجتساعي ل ي عضشة مؽ مدتخ مي               0222)ال ياصسض  أحس  -9
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، مراػػز  السللؤتسخ الدللشهي الخللامذ عذللخإكمضشيكيػػة ، ، دراسػػة سػػيكؾمترية  النترنػػ        
 ال ىشع ، جامعة عضؽ شسس ، مرر . الرشاد

لمشذػػػػػػروالتؾزي ،   السجػػػػػػ الو  دار ،2   ،اإلدمللللللان واإلنتخنللللللت(. 0227العبػػػػػػابجي)عسر -22
 اثردف.

    (. التػػ ق  الػػ ىشع لػػ ي طمبػػة الجامعػػة قػػي ضػػؾء             0226)الع ضػػ  عفػػراء ابػػراليؼ خمضػػل -22
، جامعػػػة بغػػػ اد ، اميػػػة السلللؤتسخ العمسلللي الخابلللعمتغضػػػري الجػػػشس والتخرػػػص ال راسػػػي ، 

  .التربية

  ( .تعسيؼ برنامج ت ريدي لسادة الشحؾ وق  نغرية الت ق  قي الرف 0220) بكضر قايزة-20
 بحث غضخ مشذهر لشضل               اثوؿ اللانؾي ، دراسة تجري ية قي ثانؾيات محاقغة دمذ  ،       
 ، جامعة دمذ  .درجة الجكتهراه       

العماػػػػات الجتساعيػػػة لػػػػ ي  (. اسػػػػتخ اـ النترنػػػ  وتػػػػاثضره عمػػػي0227السجػػػالي )قػػػايز -23
 م تة ، الدعؾدية  جامعة 7 ع د ،23السجم  السشارة، مجمة ،دراسة مضجانيةالجامعي: بالذبا
 الدعادة الحقيقية ، استخجام عمم الشفذ االيجابي الحجيث                 (. 0220سضمجساف)مارتؽ  -20

 ، مكتبة جرير ، الرياض. لتحقضق أقري ما يسكن من اإلشباع الجائم      
دار قبػػػاء  ,0ج  الذلللباب فلللي عرلللخ العهلسلللة انحخافلللات .(0220) خمضػػػل دمحم بضػػػؾمي-25

 ذر ، ال اىرة .والش لمظباعة
 –اثبعػػػػاد  –السفيػػػػـؾ  – (.حالػػػػة التػػػػ ق 0223أبػػػػؾ حػػػػموة ) دمحم الدػػػػعض  ع ػػػػ  الجػػػػؾاد -26

      .، الكتاب اللكتروني لذبكة العمـؾ ال ىشصة 09الع د  –والكياس
  ة ل ي طمبال ىشصوعماتو ببعض العؾامل  ال ىشعالت ق   .(0229)   ي  دمحم الدض -27
          ، مرر . 0، الع د 29، السجم   مجمة دراسات نفديةالجامعة ،     
               ، العػػ د  مجمللة العخبللي،  النترنػػ اثسػػرة العربيػػة وىػػؾس  .(0226) دمحم السرػػر   ولضػػ -28
 الكؾي  ، (575)
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