إدمان اإلنرتنج وعالقخه بالرضا عن احلياة وحقدير الذاث
لدى طالباث املرحلت الثانويت
الجوىره بنت فيد الجبيمو*

* أستاذ عمم النفس المساعد _ جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن
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إدمان اإلنرتنج وعالقخه بالرضا عن احلياة وحقدير الذاث
لدى طالباث املرحلت الثانويت
الممخص_ ىدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف مستوى إدماف

أف نسبة انتشار اإلنترنت قد زادت بمعدالت عالية خبلؿ

اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية السعوديات بمدينة الرياض

السنوات الماضية فقد ارتفعت مف ( %13في العاـ 2005ـ)

ومعرفة العبلقة بيف إدماف اإلنترنت وكبلً مف الرضا عف الحياة وتقدير

إلى ( )%65,5في نياية العاـ 2014ـ) [ .]1وقد أظيرت

الذات ،وامكانية التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الرضا عف الحياة وتقدير

الدراسات االولية الذي قاـ بيا المركز االمريكي إلحصائيات

الذات .تكونت عينة البحث مف ( )381طالبة مف طالبات المرحمة

التعميـ عاـ 2003ـ أف  %78مف المراىقيف في الفئة العمرية

الثانوية السعوديات بمدينة الرياض .استخدمت الباحثة مقياس إدماف

مف ( )17-15سنة ىـ مف مستخدمي اإلنترنت [.[2

اإلنترنت ) ،(IATكما استخدمت مقياس الرضا عف الحياة

وتزايد القمؽ لدى اآلباء والمربيف بسبب الزيادة اليائمة في

) (MSLSSومقياس تقدير الذات ) (S-ESوقد توصؿ البحث إلى أف

معدالت استخداـ اإلنترنت خاصة لدى المراىقيف الذيف ىـ أكثر

اعمى نسبة مف طالبات المرحمة الثانوية يستخدمف اإلنترنت بشكؿ

عرضة الستخداـ اإلنترنت استخداماً مرضياً بسبب ضعؼ

معتدؿ حيث بمغت ( ،)%65,4بينما بمغت نسبة مف يستخدمف

قدرتيـ لمسيطرة عمى حماسيـ في التعرؼ عمى الشيء الذي

اإلنترنت بشكؿ مرتفع ( ،)%28,6يمييا نسبة الطالبات البلتي
يستخدمف اإلنترنت بشكؿ منخفض حيث بمغت ( ،)%5,2كما بمغت

يحرؾ اىتماماتيـ [ .]3ولكؿ تقدـ تكنولوجي مزاياه وعيوبو

نسبة مف يستخدمف اإلنترنت بشكؿ حاد ( .)%0,8و توجد عبلقة

والحياة االلكترونية ال تخمو مف اإليجابيات والسمبيات إال أف

سمبية بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة .كما وأشارت النتائج إلى

الخطر يكمف في أف تعمؿ النواحي السمبية لشبكة اإلنترنت عمى

أنو يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة

حجب النواحي االيجابية لو .ولئلنترنت استخدامات مفيدة وأخرى

كما يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف درجات بعض المحاور الفرعية

ضاره ،وليس مف المتوقع أف تكوف جميع استخدامات الطبلب

لمرضا عف الحياة وىي كالتالي (البيئة الحياتية ،المدرسة ،األسرة).

لئلنترنت في الجانب اإليجابي ،بؿ مف المتوقع أف يكوف

وأظيرت النتائج وجود عبلقة سمبية بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات.

استخدامو في الجوانب السمبية األمر الذي قد يضر بمصمحتو

وكذلؾ يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الدرجة الكمية لتقدير الذات.

[ .]4ومع تزايد اإلقباؿ عمى شبكة اإلنترنت وسوء استخداميا

الكممات المفتاحية :إدماف اإلنترنت ،الرضا عف الحياة ،تقدير الذات،

وقضاء وقت طويؿ أماميا ظير ما يسمى باإلدماف عمى

المرحمة الثانوية.

اإلنترنت.

 .1المقدمة

ويعتبر إدماف اإلنترنت ظاىرة مزمنة ومرتبطة بحدوث

يشيد القرف الحالي تقدماً تكنولوجياً ىائبلً يتبعو نمواً مطرداً

خسائر مادية وأسرية واجتماعية وعقمية خطيرة [ .]5كما تعتقد

في استخداـ اإلنترنت مف معظـ فئات المجتمع العمرية وبكافة

يونج [ ]6أف استخداـ شبكة اإلنترنت يمكف أف يحدث خمبلً في

عد التأثير المتنامي الستخداـ اإلنترنت مف أىـ سمات
وي ّ
طبقاتوُ .

الحياة األكاديمية واالجتماعية والمالية والمينية بنفس طرؽ

المجتمعات الحديثة وأحد السبؿ إلشباع الكثير مف الدوافع

اإلدماف األخرى ،وتضيؼ أنو كما يتخمؿ اإلنترنت حياتنا في

والرغبات الكامنة لدى أفرادىا.

المنزؿ والمدرسة والعمؿ فمف الممكف أف يولد مشكبلت متعمقة

وتشير االحصائيات في المممكة العربية السعودية إلى أف

بحياتنا الزوجية واألكاديمية والمينية.

ع ػدد مستخػدم ػي اإلنتػرن ػت ق ػد بم ػغ ( )19,6ممي ػوف مستخدـ؛ كما
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وقد بينت عدة دراسات اآلثار السمبية لئلدماف عمى اإلنترنت

الفرد وقد تترتب عميو مشكبلت نفسية أخرى [ .]13ويعتبر

منيا دراسة [ ]2,5,7,8,9,10حيث أشارت إلى العديد مف

شعور الفرد بالرضا عف الحياة في المراىقة مؤش اًر إيجابياً

المشاكؿ النفسية أو االجتماعية أو األكاديمية التي يعاني منيا

الستثمار قدراتو الحالية لحياة مستقبمية صحية [ .]14والشعور

المراىقيف أو الشباب نتيجة إدمانيـ عمى اإلنترنت مما يؤثر عمى

بالرضا عف الحياة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح الفرد في حياتو،

مستوى الصحة النفسية لدييـ .وعميو فإف الفرد يمكف أف يضحي

كما يسيـ إسيام ًا كبي اًر في عممية تكيفو الشخصي واالجتماعي

بالعبلقات الشخصية أو األسرية وبالحياة األكاديمية أو المينية،

وفي نظرتو الخاصة إلى العالـ والى أبعاد عالمو الخاص [.[15
ويؤدي التقدـ التكنولوجي في مجاالت الحياة ومنيا

دمر حياتو وذلؾ بالوقوع في دائرة إدمانو
بؿ ومف الممكف أف تُ ّ

اإلنترنت إلى سوء التوافؽ واضطراب في العبلقات االجتماعية

لئلنترنت.

والبينشخصية مما يؤثر في تقييـ الفرد لذاتو ،كما أف شعور الفرد

 .2مشكمة الدراسة
أقدمت فتاة حاصمة عمى البكالوريوس وتبمغ مف العمر

بأنو ذو قيمة مف حيث التقبؿ االجتماعي مف قبؿ اآلخريف ينمي

الواحد والعشريف عاماً عمى إلقاء نفسيا مف الدور الثالث

لديو الثقة بالذات مما يساعد عمى قدرتو عمى مواجية المشكبلت

وأصيبت بعدة كسور متفرقة في جسدىا ،فقد حاولت االنتحار

وضغوط الحياة [ .]16ويشير أيدف وساري [ ]17إلى أف

ألف والدييا قاما بمنعيا مف استخداـ اإلنترنت؛ تمؾ الحادثة

المراىقيف أكثر عرضة لبلستخداـ المفرط لئلنترنت ،وأف

جعمت الباحثة تتساءؿ عف سبب ما قامت بو رغـ كبر سنيا

معتقداتيـ ونظرتيـ تجاه انفسيـ تنعكس عمى سموكياتيـ أثناء

حيث كاف إدمانيا الشديد لئلنترنت وتعمقيا بو وراء ذلؾ.

استخداميـ لو ،وعند ىذه المرحمة تظير أىمية تقدير الذات

ولئلدماف عمى اإلنترنت بِنية تؤثر سمبياً عمى حياة الفرد

حيث أف تقدير الذات يعني ما يؤمف بو الفرد مف معتقدات تتعمؽ
بذاتو كما يشير إلى كيفية تقييمو لمفيومو الذاتي.

النفسية واالجتماعية والمينية فقد أصبحت األبحاث في ىذا
المجاؿ ذات أىمية كبيرة نظ اًر الستخدامنا اإلنترنت في كؿ

ويعتبر امتبلؾ االفراد قدر مف تقدير الذات أحد

مناحي الحياة اليومية .وىناؾ بعض األعراض المرضية التي

االحتياجات النفسية األساسية وعندما يفشؿ الفرد في تحقيؽ ذاتو

تنتج عف االستخداـ المفرط لئلنترنت والتي تشمؿ :ضعؼ

ربما يصاب بالقمؽ واالكتئاب وانعداـ االستقرار العاطفي واليرب

الدوافع الشخصية ،وعدـ القدرة عمى التوقؼ عف استخدامو،

مف الواقع ،كما نجد أف الدرجة العالية مف تقدير الذات تخمؽ

والشعور بأف اإلنترنت ىو الصديؽ الوحيد ،والتفكير بو بشكؿ

لدى الفرد الشعور بالثقة في نفسو التي تمكنو مف التكيؼ مع

متواصؿ ،وتبرز المشكمة بشكؿ كبير عندما ينعزؿ الفرد عف

المواقؼ الصعبة [.[5
وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى وجود عبلقة ارتباطية

أسرتو وأصدقائو [.[11

سمبية بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة ومنيا دراسة

كما أف أكثر االشخاص قابمية لئلدماف عمى اإلنترنت ىـ
أصحاب الشخصيات القمقة والذيف يعانوف مف الممؿ وممف

[ .]3,8,10كما توصمت بعض الدراسات إلى وجود عبلقة

يمتمكوف قدرة عمى التفكير المجرد بسبب انجذابيـ الشديد لئلثارة

ارتباطية سمبية بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات لدى شرائح

العقمية [.[12

عمرية متفاوتة كدراسة [.[5,18

ولقي مفيوـ الرضا عف الحياة اىتماماً كبي اًر في مجاؿ

إف اعداد مستخدمي اإلنترنت الذيف وصموا لدرجة اإلدماف

عمـ النفس باعتباره مؤش اًر لمتكيؼ والصحة النفسية ،وأف الشعور

عميو أو مف ىـ عمى حافة اإلدماف في تزايد مستمر .ومع ذلؾ

بعدـ الرضا عف الحياة يعتبر مف المشكبلت الميمة في حياة

فإف استخدامو أصبح مف األمور الضرورية في يومنا الحالي
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وعميو فإنو يجب عمينا تحديد آثار ىذا التقدـ التكنولوجي عمى

 /4الكشؼ عف العبلقة بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات لدى

الصحة النفسية لممراىقيف لمتمكف مف تطوير االستراتيجيات

طالبات المرحمة الثانوية.

البلزمة لمواجيتو.

 /5إمكانية التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات لدى طالبات
المرحمة الثانوية.

ونظ اًر إلى أف ىناؾ ندرة في الدراسات السابقة وخصوصاً
عمى المستوى العربي  -في حدود ما اُتيح لمباحثة االطبلع عميو

ج .أىمية الدراسة

مف دراسات ذات صمة .حيث ال توجد دراسة في المممكة العربية

 /1يتناوؿ البحث الحالي ظاىرة جديدة انتشرت عمى مدى واسع

السعودية  -في حدود عمـ الباحثة  -عنيت ببحث العبلقة بيف

وىي ظاىرة إدماف اإلنترنت ،والذي يمكف أف يكوف لو تأثي اًر

متغيرات الدراسة .لذا يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في
اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي :ما العبلقة بيف إدماف

ثـ المجتمع .حيث يعتبر أحد المفاىيـ
سمبياً عمى الفرد ومف ّ
الحديثة في عمـ النفس والذي لـ ينؿ كفايتو مف البحث .وعميو

اإلنترنت وكبلً مف الرضا عف الحياة وتقدير الذات لدى طالبات

فمف المؤمؿ أف يدعـ البحث الحالي الدراسات السابقة في مجاؿ

المرحمة الثانوية؟

عمـ النفس.

أ .أسئمة الدراسة

 /2يستمد البحث الحالي أىميتو مف كونو يتناوؿ بالدراسة عينة

لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة؛ فإف ذلؾ يتطمب اإلجابة

المراىقيف ،وتتعمؽ القضية بشكؿ جزئي بالخصائص المميزة ليذه

عف األسئمة الفرعية التالية:

األعمار المراىقة وأزماتيا ومواقفيـ تجاه فائدة اإلنترنت ،والميؿ

 -1ما مستوى إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية؟

المتزايد الستخدامو والتي تعتبر جميعيا عوامؿ اساسية لنزعتيـ

 -2ىؿ توجد عبلقة بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة لدى

إلدماف اإلنترنت.

طالبات المرحمة الثانوية؟

أخيرا ،يكتسب البحث الحالي أىميتو مف كونو سيوفر نتائج
 /3و ً

 -3ىؿ يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الرضا عف الحياة لدى

عممية مستمدة مف التطبيؽ عمى المراىقات وذلؾ بالتعرؼ عمى

طالبات المرحمة الثانوية؟

بعض العوامؿ المنبئة بإدمانيف لئلنترنت ،قد تساعد الجيات

 -4ىؿ توجد عبلقة بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات لدى

النفسية واالجتماعية واألكاديمية ذات العبلقة في المممكة العربية

طالبات المرحمة الثانوية؟

السعودية ،في رسـ االحتياجات واعداد البرامج اإلرشادية

 -5ىؿ يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات لدى
طالبات المرحمة الثانوية؟

تاليا في رفع مستوى
والعبلجية لدى ىذه الفئة ،مما يساىـ ً
التوافؽ والصحة النفسية لدييـ.

ب .أىداف الدراسة

د .مصطمحات الدراسة

تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي:

إدماف اإلنترنت :Internet Addiction

 /1الكشؼ عف مستوى إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة
الثانوية.

عرفت يونج [ ]19إدماف اإلنترنت بأنو "اضطراب سريري
ّ

جديد لو القدرة عمى التأثير في كفاءة التحكـ والسيطرة في

 /2الكشؼ عف العبلقة بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة

االنفعاالت عند استخداـ اإلنترنت ،بحيث يتسبب في مشكبلت

لدى طالبات المرحمة الثانوية.

مينية واجتماعية وشخصية ونفسية .وعرفو عمي [ ]12بأنو عبارة

 /3إمكانية التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الرضا عف الحياة لدى

عف االعتياد المستمر لمفرد واالستغراؽ في قضاء وقت أطوؿ

طالبات المرحمة الثانوية.

في تصفح شبكة اإلنترنت ومشاىدتو لمواقع يرغبيا ويفضميا.
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السعودية ،وأصبح اإلدماف عميو مشكمة حقيقية ومرضاً مف
امراض العصر.

لدرجات إدماف اإلنترنت عمى مقياس ) (IATالمستخدـ في ىذه

وإلدماف اإلنترنت عدة مصطمحات مثؿ :االستخداـ القيري

الدراسة.
الرضا عف الحياة :Life Satisfaction

لئلنترنت ،االستخداـ المرضي لئلنترنت ،وسوء استخداـ

عرؼ الرضا عف الحياة بأنو" :حالة داخمية يشعر بيا الفرد
ُي ّ

اإلنترنت ،واستخدـ مصطمح إدماف اإلنترنت ألوؿ مرة مف
العالمة األمريكية يونج Youngعاـ 1996ـ التي وصفت إدماف

وتظير عمى سموكو واستجابتو وتشير إلى ارتياحو وتقبمو لجميع

مظاىر الحياة مف خبلؿ تقبمو لذاتو وألسرتو ولآلخريف وتقبمو

اإلنترنت بأنو نوع مف أنواع اضطراب التحكـ في االندفاع ثـ

لمبيئة المدركة وتفاعمو مع خبراتيا بصورة متوافقة" [.[13

وضعت بعد ذلؾ معايير تشخيصية لو [.[4
وقد قدمت الجمعية االمريكية لمطب النفسي سبعة معايير

عرؼ بوش [ ]20الرضا عف الحياة "بأنو تقييـ المراىقيف
كما ُي ّ

لتشخيص إدماف اإلنترنت وىي كالتالي :االحتماؿ ،أعراض

لمجوانب المرتبطة بحياتيـ مثؿ األسرة والمدرسة والمجتمع".

االنسحاب ،مدة استخداـ اإلنترنت أكثر مف الوقت الذي تـ

عرؼ الباحثة الرضا عف الحياة إجرائياً :بأنو المجموع الكمي
وتُ ّ

لدرجات الرضا عف الحياة عمى مقياس ) (MSLSSالمستخدـ

التخطيط لو في البداية ،الرغبة الدائمة في السيطرة عمى السموؾ،

في ىذه الدراسة.

قضاء وقت طويؿ في الحديث عف القضايا التي تتعمؽ

تقدير الذات :Self-Esteem

باإلنترنت ،تقميؿ االنشطة االجتماعية والمينية والترفييية مف
خبلؿ استخداـ اإلنترنت ،االستخداـ المستمر عمى الرغـ مف

عرؼ روزنبيرج [ ]4تقدير الذات بأنو اتجاه مفضؿ أو غير
ُي ّ

معرفة اآلثار السمبية لو [.[5

عرؼ الباحثة تقدير الذات إجرائياً :أنو
مفضؿ تجاه النفس .وتُ ّ

وىناؾ أعراض كثيرة لئلدماف عمى اإلنترنت منيا:

المجموع الكمي لدرجات تقدير الذات عمى مقياس )(S-ES

المستخدـ في ىذه الدراسة.

 -زيادة عدد الساعات أماـ اإلنترنت بشكؿ مطرد تتجاوز

ه .حدود الدراسة

الفترات التي حددىا الفرد لنفسو.

تقتصر حدود الدارسة عمى ما يمي:

 -التوتر والقمؽ الشديديف في حالة وجود أي عائؽ لبلتصاؿ

أ .الحدود الموضوعية :تتحدد بتقصي العبلقة بيف إدماف

باإلنترنت قد تصؿ لحد االكتئاب عندما تطوؿ فترة االبتعاد عف

اإلنترنت ومتغيري الرضا عف الحياة وتقدير الذات.

استخداـ اإلنترنت واإلحساس بسعادة بالغة وراحة نفسية حيف

ب .الحدود البشرية :طالبات المرحمة الثانوية السعوديات.

يرجع إلى استخدامو.

ت .الحدود المكانية :المدارس الثانوية بمدينة الرياض لمبنات.

 -التكمـ عف اإلنترنت بشكؿ دائـ في الحياة اليومية.

ث .الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

 -إىماؿ الواجبات االجتماعية واألسرية والوظيفية بسبب

1437/1436ىػ.

استعماؿ اإلنترنت.
 -القمؽ والتوتر أثناء النوـ والجموس منو بشكؿ مفاجئ مع وجود

 .3اإلطار النظري

رغبة باستخدامو [.[12

أصبح اإلنترنت في عصر المعمومات الحالي واسع
االستخداـ في المدارس والمنازؿ وأماكف الترفيو والعمؿ والحياة

وقد لخص العصيمي األضرار واآلثار السمبية التي يمكف أف

اليومية وخاصة لدى الدوؿ المتقدمة ،وقد انتشرت ىذه

تمحؽ بمدمني اإلنترنت فيما يمي:

التكنولوجيا في شتى أنحاء العالـ بما فييا المممكة العربية

 .1أض ػرار صحػيػ ػة جػسػديػ ػة :كػاضػطػ ػراب الػنػ ػوـ ،واالضػطػرابػات
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واعطاء معمومات خاطئة عف النفس.

الغذائية ،وأمراض العيوف ،والخموؿ ،والسمنة ،مما قد يؤدي إلى

ودراسة الحنتوشي [ ]2التي ىدفت إلى قياس مدى انتشار

مضاعفات كأمراض القمب وغيرىا.
 .2أضرار صحية نفسية :كاالكتئاب ،والعزلة ،ومشاكؿ عائمية

اإلنترنت بيف طبلب وطالبات المدارس الثانوية في مدينة

ومادية ومينية وربما أكاديمية.

الرياض ،ودراسة العوامؿ التي يمكف أف ترتبط بإدماف اإلنترنت

 .3أضرار أسرية :يقؿ الوقت الذي يقضيو مدمف اإلنترنت مع

والعبلقة بيف االكتئاب وادماف اإلنترنت بيف الطبلب والطالبات.

أسرتو ،زيادة المشاكؿ األسرية ،قمة الثقة بيف الزوجيف.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )770طالباً وطالبة في المرحمة

 .4أضرار اجتماعيو :العزلة والوحدة ،قمة النشاط االجتماعي،

الثانوية بمدينة الرياض .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف

فقداف بعض العبلقات الشخصية.

النتائج أىميا :بمغ معدؿ انتشار إدماف اإلنترنت ( )%5.3مع

 .5أضرار دراسية وأكاديمية :إف إدماف اإلنترنت كاف سبباً في

األكثرية لمذكور وتعتبر ىذه النسبة مقاربة لمنسب العالمية،

رسوب أو طرد طبلب كانوا مف المتفوقيف في المدارس

وارتبط إدماف اإلنترنت بانخفاض التحصيؿ الدراسي وكثرة

والجامعات.

الغياب عف المدرسة وكثرة استخداـ اإلنترنت كؿ يوـ وقمة عدد

 .6أضرار اخبلقية وتربوية :تتداخؿ األسباب األخبلقية إلدماف

ساعات النوـ وانخفاض مستوى الرقابة األبوية ،وارتبط بمستوى

اإلنترنت مع النتائج فكبلىما قد يكوف السبب في نشوء اآلخر.

أعمى مف االكتئاب.
ودراسة ياسيف وآخروف [ ]22التي ىدفت إلى بحث امكانية

 .7أضرار مادية :الصرؼ عمى شراء االجيزة أو فواتير

مستوى تقدير الذات التنبؤ بإدماف اإلنترنت .وتكونت عينة

االشتراؾ في شركات االتصاالت [.[21

الدراسة مف ( )151مف طمبة جامعة عيف شمس .وتوصمت

 .4الدراسات السابقة
تناولت العديد مف الدراسات جوانب تتعمؽ باإلدماف عمى

الدراسة إلى النتائج التالية :عدـ وجود اختبلؼ في إدماف

اإلنترنت وعبلقتو بمتغيرات مختمفة ولكف كاف تركيز الباحثة

اإلنترنت باختبلؼ الجنس أو التخصص ،كما كشؼ متغير

عمى الدراسات التي تناولت عبلقة اإلدماف بتقدير الذات أو

تقدير الذات عف قدرتو في التنبؤ بإدماف اإلنترنت.
وىدفت دراسة  [17] Aydin & Sariإلى بحث العبلقة

الرضا عف الحياة أو كبلىما؛ وسوؼ يتـ عرض الدراسات التي

بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات لدى الطبلب المراىقيف بتركيا.

توفرت لمباحثة تبعاً لمتسمسؿ الزمني عمى النحو التالي:
دراسة العمري [ ]7التي ىدفت إلى التعرؼ عمى بعض

وتكونت عينة الدراسة مف ( )96طالباً وطالبة .وتوصمت الدراسة

اآلثار النفسية واالجتماعية لطبلب المرحمة الثانوية في محافظة

إلى أف تقدير الذات يرتبط بشكؿ سمبي بإدماف اإلنترنت ،كما أنو

محايؿ التعميمية بالمممكة العربية السعودية المدمنيف عمى

يعتبر مف المتغيرات المنبئة باإلدماف عمى اإلنترنت.

اإلنترنت .وتكونت عينة الدراسة مف ( )211طالباً .وتوصمت

أما دراسة رشواف [ ]8فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة

الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :أف معدؿ استخداـ

بيف إدماف اإلنترنت واليناء النفسي  -االجتماعي مف خبلؿ

الطبلب لئلنترنت بمغ ( ،)%77وكاف طبلب الصؼ الثالث

مكوناتو وىي (الخجؿ  -االكتئاب  -االنطواء االجتماعي -

الثانوي أكثر استخداماً لئلنترنت ،وظيرت آثار نفسية لئلدماف

تقدير الذات  -الرضا عف الحياة) ،وكذلؾ الوقوؼ عمى داللة

عمى اإلنترنت مف أىميا مشكبلت النوـ والشعور بالحزف

الفروؽ بيف المدمنيف وغير المدمنيف عمى متغيرات اليناء النفسي

والكآبة .كما ظيرت آثار اجتماعية مف أىميا الشعور بالميؿ إلى

 -االجتماعي ،وكذلؾ الفروؽ بيف الذكور واإلناث في كؿ مف

العزل ػة وع ػدـ مخالط ػة اآلخريف وقضاء وقت طويؿ أماـ اإلنترنت

إدماف اإلنترنت واليناء النفسي  -االجتماعي لدييـ ،وكذلؾ مدى
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إسياـ كؿ متغير مف متغيرات اليناء النفسي  -االجتماعي في

عف الحياة لدى طبلب الجامعات التركية .وتكونت عينة الدراسة

التنبؤ بحدوث إدماف اإلنترنت لدى طمبة الجامعة .وتوصمت

مف ( )89طالباً وطمبة .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف

الدراسة إلى النتائج التالية :توجد عبلقة ارتباطيو موجبة بيف

النتائج كاف مف أىميا :توجد عبلقة سمبية كبيرة بيف إدماف

إدماف اإلنترنت وكؿ مف الخجؿ االجتماعي واالنطواء

اإلنترنت وتقدير الذات وال توجد عبلقة بيف إدماف اإلنترنت

االجتماعي واالكتئاب لدى عينة الدراسة الكمية؛ بينما توجد

والرضا عف الحياة ،كما توجد عبلقة بيف الرضا عف الحياة

عبلقة ارتباطيو سالبة بيف إدماف اإلنترنت وكؿ مف تقدير الذات

وتقدير الذات وبالتالي اعتبر الباحثوف أف الرضا عف الحياة يؤثر

والرضا عف الحياة .كما أسيـ كؿ مف (االنطواء االجتماعي -

عمى إدماف اإلنترنت عبر تقدير الذات.

االكتئاب  -الخجؿ  -الرضا عف الحياة  -تقدير الذات) عمى

كما ىدفت دراسة يعقوب وجعفر [ ]24إلى قياس درجة إدماف

الترتيب في التنبؤ بحدوث إدماف اإلنترنت لدى عينة الدراسة.

اإلنترنت لدى األعمار ( )17-13سنة و( )22-19سنة،

وىدفت دراسة عبدالخالؽ [ ]4إلى بياف معدالت انتشار

والتعرؼ عمى داللة الفروؽ في إدماف اإلنترنت تبعاً لمتغيري

إدماف اإلنترنت وعبلقتو بتقدير الذات والوسواس القيري واألرؽ.

الجنس والعمر .وتكونت عينة الدراسة مف ( )200طالب وطالبة

وتكونت عينة الدراسة مف ( )1021مف طمبة جامعة الكويت

مف طبلب المراحؿ المتوسطة والثانوية والجامعية .وتوصمت

وطالباتيا .وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أف إدماف

الدراسة إلى النتائج التالية :إف افراد عينة البحث يستخدموف

اإلنترنت أعمى لدى الطمبة مقارنة بالطالبات وأنو يرتبط ارتباطاً

اإلنترنت ولكف لـ يصؿ إلى درجة اإلدماف عميو .كما أظيرت

جوىرياً بكؿ مف :الوسواس القيري واألرؽ لدى الجنسيف ،وأف

النتائج أف افراد عينة البحث الذكور أكثر مف اإلناث استخداماً

منبئاتو ىي األرؽ لدى الذكور واألرؽ والوسواس القيري لدى

لئلنترنت وأف عينة البحث بأعمار ( )17-13سنة أكثر

الطالبات ،بينما لـ يتنبأ متغير تقدير الذات بإدماف اإلنترنت لدى

استخداماً لئلنترنت مف عينة البحث بأعمار ( )22-19سنة.
وىدفت دراسة  [5] Bahrainian& Khazaeeإلى تقييـ

الجنسيف.
كما ىدفت دراسة  [23] Ayas & Horzumإلى تحميؿ

انتشار إدماف اإلنترنت بيف طبلب الجامعة بإيراف وعبلقتو

آثار االكتئاب والوحدة وتقدير الذات في التنبؤ بمستوى إدماف

بتقدير الذات واالكتئاب .تكونت عينة الدراسة مف ( )408طالباً

اإلنترنت لمطبلب التعميـ الثانوي في تركيا .وتكونت عينة الدراسة

وطالبة .وتوصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي :بمغت نسبة انتشار

مف ( )292طالباً وطالبة .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف

إدماف اإلنترنت بيف الطبلب ( )%7,40منيـ ( )%2,2إدماف

النتائج أىميا توجد عبلقة سمبية ذات داللة احصائية بيف تقدير

شديد بينما ( )%5,38إدماف متوسط لئلنترنت ،كما توجد عبلقة

الذات وادماف اإلنترنت.

ذات داللة ايجابية بيف االكتئاب وادماف اإلنترنت بينما توجد
عبلقة ذات داللة سمبية بيف اإلدماف وتقدير الذات.

أما دراسة  [3] Cardakفقد ىدفت إلى بحث العبلقة بيف
إدماف اإلنترنت والصحة النفسية .وتكونت عينة الدراسة مف

كما ىدفت دراسة  ]10[ Anwarإلى بحث العبلقة بيف

( )479طالباً وطالبة مف طبلب الجامعة بتركيا .وتوصمت

إدماف اإلنترنت وكبلً مف الوحدة وتقدير الذات والرضا عف الحياة

الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :إف إدماف اإلنترنت

لدى طبلب الجامعة في باكستاف .تكونت عينة الدراسة مف

يرتبط بشكؿ سمبي بتقدير الذات والرضا عف الحياة.

( )300طالباً وطالبة .وتوصمت النتائج إلى أف إدماف اإلنترنت
يرتبط ارتباطاً موجباً ذو داللة إحصائياً بالوحدة ويرتبط ارتباط ًا

وىدفت دراسة  [9] Bozoglan, Demirer & Sahinإلى

سالباً بكؿ مف تقدير الذات والرضا عف الحياة.

بحث العبلقة بيف إدماف اإلنترنت والوحدة وتقدير الذات والرض ػ ػ ػػا
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قدره ( )0.97سنة .وقد اُستخدمت بيانات ىذه العينة في اإلجابة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تزخر األدبيات في ميداف عمـ النفس بالعديد مف الدراسات

عمى اسئمة البحث.

الحديثة في مجاؿ اإلدماف عمى اإلنترنت وعبلقتو بعدة متغيرات

ج .أدوات الدراسة

مختمفة؛ بينما توجد القمة مف الدراسات العربية واألجنبية تناولت

أوالً :مقياس إدماف اإلنترنت

العبلقة بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات أو الرضا عف الحياة

Addiction Test

(IAT) The Internet

أعدت المقياس كيمبرلي يونج الذي يعتبر مقياساً موثوقاً
ّ

أو كبلىما بالدراسة .وبالرغـ مف وجود عدة دراسات في مجاؿ

لبلستخداـ المفرط لئلنترنت وييدؼ إلى قياس مستويات إدماف

اإلدماف عمى اإلنترنت طُّبقت في المممكة العربية السعودية إال

اإلنترنت ،ويتكوف المقياس مف ( )20عبارة بصيغة االستفياـ

أف الباحثة لـ تتوصؿ إلى أي دراسة تناولت متغيرات البحث

يجاب عنيا باختيار مف بيف ستة بدائؿ ىي عمى التوالي:

بالدراسة.

نادرا ،ال ينطبؽ) .وتأخذ الخيارات
كثيرا،
ً
(دائماً ،
أحياناً ،
غالباً ،
ً
السابقة الدرجات اآلتية عمى التوالي)0 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5( :

وقد اتفقت عينة البحث الحالي مع بعض عينات الدراسات
السابقة باختيار فئة المراىقيف حيث أ ّكدت نتائج العديد مف

[.[6

الدراسات الحديثة التي بحثت في ىذا المجاؿ بأف المراىقيف ىـ

وقد قامت الباحثة بتحويؿ العبارات مف صيغة االستفياـ

أكثر الفئات العمرية عرضة لئلدماف عمى اإلنترنت .كما تمت

إلى عبارات تقريرية لسيولة استجابات المفحوصيف عمييا وذلؾ

مناقشة النتائج وتفسيرىا في ضوء نتائج الدراسات السابقة.

بعد أف قامت بترجمتو إلى المغة العربية واجراء بعض التعديبلت

 .5الطريقة واإلجراءات

ثقافيا لمبيئة السعودية ،حيث تـ عرضو عمى عدد مف
لمؤامتيا ً

أ .منيج الدراسة

المحكميف مف المتخصصيف في عمـ النفس بالجامعات ،وتـ

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي االرتباطي ،الذي

األخذ بالمرئيات التي اتفؽ عمييا أغمبيتيـ ،كما تـ عرضيا عمى

يعتبر أكثر المناىج اتساقًا مع مشكمة البحث.

عشرة مف طالبات المرحمة الثانوية لمتأكد مف وضوح مضموف

ب .عينة الدراسة

العبارات.

تكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف ( )93طالبة تـ

وتمتد الدرجة عمى ىذا المقياس ما بيف (الصفر) الذي يدؿ

ائيا مف الصفوؼ الثبلثة بالمرحمة الثانوية (منيف:
اختيارىف عشو ً

عمى انعداـ مستوى إدماف اإلنترنت ،حتى ( )100وىي الدرجة

 28طالبة بالصؼ األوؿ 35 ،طالبة بالصؼ الثاني 30 ،طالبة

القصوى ،وكمما ارتفعت الدرجة كمما أشار ذلؾ إلى ارتفاع معدؿ

بالصؼ الثالث) .وقد بمغ المتوسط الحسابي ألعمارىف

إدماف اإلنترنت.

( )16.83سنة بانحراؼ معياري قدره ( )1.02سنة .وقد

عد المقياس التفسير التالي لمجموع الدرجات:
وقد وضع ُم ّ

اُستخدمت بيانات ىذه العينة في التحقؽ مف ثبات وصدؽ أدوات

مف ( )19 -0مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ منخفض؛ مف

البحث.

( :)49-20مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ؛ مف (-50

أما عينة الدراسة النيائية فقد تـ اختيارىا بطريقة طبقية

 )79مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ مرتفع؛ مف ()100-80

عشوائية ،وتكونت مف ( )381طالبة مف الصفوؼ الثبلثة

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ حاد.

بالمرحمة الثانوية (منيف 112 :طالبة بالصؼ األوؿ144 ،

وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث االستطبلعية المكونة

طالبة بالصؼ الثاني 125 ،طالبة بالصؼ الثالث) ،وقد بمغ

مف ( )93طالبة مف طالبات المرحمة الثانوية ،وتـ حساب ثبات

المتوس ػط الحساب ػي ألعمارى ػف ( )16.93سن ػة بانح ػراؼ معيػ ػاري

وصدؽ المقياس عمى النحو التالي:
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)أ) ثبات المقياس :تـ حساب ثبات عبارات المقياس )(IAT

مقياس إدماف اإلنترنت )(IAT

بطريقتيف ىما:

(ب) تـ حساب الثبات الكمي لممقياس بطريقتيف :األولى عف

 .1حساب معامؿ ألفا لػ كرونباخ  Alpha-Cronbachلممقياس

طريؽ معامؿ ألفاؼ ُوجد أنو يساوي ( ،)0.849والثانية عف
طريؽ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرماف  -براوف

العبارات مف الدرجة الكمية لممقياس ،وأسفرت تمؾ الخطوة عف

فوجد أنو يساوي ( ،)0.866وىي
ُ Spearman-Brown
معامبلت ثبات مرتفعة ،مما يدؿ عمى الثبات الكمي لممقياس.

(بعدد عبارات المقياس) ،وفي كؿ مرة يتـ حذؼ درجات إحدى
أف جميع العبارات ثابتة ،حيث ُوجد أف معامؿ ألفا لممقياس عند
حذؼ كؿ عبارة مف عباراتو أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ

(ج) صدؽ العبارات :تـ حساب صدؽ عبارات مقياس إدماف

لممقياس في حالة وجود جميع العبارات .أي أف غياب كؿ عبارة

اإلنترنت ) (IATعف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة

مف عبارات المقياس يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات الكمي

العبارة والدرجة الكمية لممقياس في حالة حذؼ درجة العبارة مف

لممقياس.

الدرجة الكمية لممقياس باعتبار أف بقية عبارات المقياس مح ًكا

 .2حساب معامبلت االرتباط بيف درجات العبارة والدرجات

لمعبارة.

فو ِجد أف جميع معامبلت االرتباط دالة
الكمية لممقياسُ ،
إحصائي ػا ،مم ػا ي ػدؿ عم ػى االتسػاؽ الداخمي وثبات جميع عبارات
ً

والجدوؿ رقـ ( )1يوضح معامبلت ثبات وصدؽ عبارات مقياس
إدماف اإلنترنت )(IAT

جدول 1

معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس إدمان اإلنترنت )( (IATن = )93
رقم العبارة

معامل ألفا

معامل االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس

االرتباط بالدرجة الكمية عند حذف درجة العبارة من الدرجة الكمية

1

0.843

**0.48

**0.40

2

0.843

**0.47

**0.41

3

0.849

**0.37

**0.27

4

0.835

**0.65

**0.58

5

0.839

**0.58

**0.52

6

0.849

**0.32

*0.24

7

0.846

**0.45

**0.35

8

0.834

**0.67

**0.61

9

0.843

**0.49

**0.41

10

0.839

**0.57

**0.50

11

0.843

**0.49

**0.41

12

0.839

**0.58

**0.50

13

0.836

**0.62

**0.55

14

0.847

**0.40

**0.31

15

0.849

*0.25

*0.21

16

0.839

**0.56

**0.49

17

0.841

**0.53

**0.45

18

0.833

**0.68

**0.62

19

0.847

**0.41

**0.32

20

0.837

**0.61

**0.53

معامؿ ألفا الكمي لممقياس = 0.849
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** داؿ
ً

إحصائيا عند مستوى ()0.05
* داؿ
ً
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ويعطي ىذا المقياس درجة منفصمة لكؿ بعد عمى حدا كما

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -معامؿ ألفا لممقياس عند حذؼ كؿ عبارة مف عباراتو أقؿ مف

أنو يعطي درجة كمية لمرضا عف الحياة .وتتـ االجابة عمى

أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لممقياس في حالة وجود جميع
العبارات ،أي أف غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات

بدءا مف
المقياس باستخداـ مقياس ليكرت السداسي لبلستجابة ً

(غير موافؽ بشدة =  ،1غير موافؽ بدرجة متوسطة =  ،2غير

الكمي لممقياس ،وأف وجودىا يؤدي إلى ارتفاع ىذا المعامؿ ،وىذا

موافؽ بدرجة ضعيفة =  ،3موافؽ بدرجة ضعيفة =  ،4موافؽ

يشير إلى أف جميع العبارات ثابتة.

بدرجة متوسطة =  ،5موافؽ بشدة =  ،)6وذلؾ في حالة

 -إف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات

العبارات الموجبة أما في حالة العبارات السالبة فيتـ عكس

والدرجة الكمية لممقياس (في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة

الدرجات ،وجميع العبارات موجبة االتجاه وذلؾ باستثناء (11

إحصائيا عند مستوى ( )0.01مما يدؿ
الكمية لممقياس) دالة
ً

عبارة) سالبة االتجاه وىي العبارات ذات األرقاـ-9-4-3( :
 .)39-35-34-32-27-24-23-13وقد قاـ الحميدي

عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع عبارات المقياس.

 -إف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة

بترجمتو إلى المغة العربية لموائمتو عمى البيئة الكويتية ،ثـ تـ

الكمية لممقياس (في حالة حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية

عرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف في المغة العربية وعمـ

إحصائيا عند مستوى ( )0.01مما يدؿ عمى
لممقياس) دالة
ً

النفس لمتأكد مف سبلمة الصياغة ودقة المضموف السيكولوجي
طالبا وطالبة مف طمبة
لمبنود ،كما تـ عرضو عمى ()50
ً

صدؽ جميع عبارات المقياس.

مف االجراءات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدؽ مقياس إدماف

المرحمة الثانوية لمتأكد مف وضوح التعميمات وسيولة فيـ

اإلنترنت ) (IATوصبلحيتو لقياس إدماف اإلنترنت لدى طالبات

الكممات ومحتوى العبارات وتحقؽ مف تمتعو بصدؽ وثبات عالي

المرحمة الثانوية.

[.[20
وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث االستطبلعية

ثانياً :مقياس الرضا عف الحياة متعدد األبعاد لمطمبة

المكونة مف ( )93طالبة ،وتـ حساب ثبات وصدؽ المقياس

(MSLSS) Live Of Satisfaction Scale
أعد المقياس سكوت ىبنر  ،Huebner Scottويتكوف مف

عمى النحو التالي:

( )40عبارة تغطي خمسة مجاالت فرعية لمرضا عف الحياة ىي

)أ) ثبات المقياس :تـ حساب ثبات عبارات المقياس

كالتالي:

) (MSLSSبطريقتيف ىما:

 -األصدقاء ( 9عبارات) وىي العبارات ذات األرقاـ،4 ،1( :

 .1حساب معامؿ ألفا لػ كرونباخ  Alpha-Cronbachلممحور

.)37 ،29 ،24 ،23 ،16 ،12 ،11

الفرعي (بعدد عبارات المحور الفرعي) ،وفي كؿ مرة يتـ حذؼ

 -األسرة ( 7عبارات) وىي العبارات ذات األرقاـ،18 ،8 ،7( :

درجات إحدى العبارات مف الدرجة الكمية لممحور الفرعي الذي

.)30 ،28 ،21 ،19

ينتمي إليو ،وأسفرت تمؾ الخطوة عف أف جميع العبارات ثابتة،

 -المدرسة ( 8عبارات) وىي العبارات ذات األرقاـ،9 ،6 ،3( :

حيث ُوجد أف معامؿ ألفا لممحور الفرعي عند حذؼ كؿ عبارة
مف عباراتو أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لممحور الفرعي

.)26 ،25 ،22 ،20 ،13
 -البيئة الحياتية ( 9عبارات) وىي العبارات ذات األرقاـ،15( :

في حالة وجود جميع العبارات .أي أف غياب كؿ عبارة مف

.)40 ،39 ،38 ،36 ،34 ،32 ،31 ،27

عبارات المحور الفرعي يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات الكمي

 -الذات ( 7عبارات) وىي العبارات ذات األرقاـ،10 ،5 ،2( :

لممحور الفرعي .وذلؾ باستثناء عبارتيف ىما :العبارة رقـ 35

.)35 ،33 ،17 ،14
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 .2حساب معامبلت االرتباط بيف درجات العبارة والدرجات

أف معامؿ ألفا لممحور الفرعي يرتفع عند حذؼ ىاتيف العبارتيف،

الكمية لممحور الفرعي وذلؾ لمعبارات التي تـ اإلبقاء عمييا (38

وأف تدخؿ ىاتيف العبارتيف يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات

إحصائيا ،مما
فو ِجد أف جميع معامبلت االرتباط دالة
ً
عبارة)ُ ،
يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع عبارات مقياس الرضا

وبذا أصبح عدد عبارات المقياس ( 38عبارة).

عف الحياة .والجدوؿ رقـ ( )2يوضح معامبلت ثبات عبارات

الكمي لممحور الفرعي لكؿ منيما ،ولذا تـ حذؼ ىاتيف العبارتيف.

مقياس الرضا عف الحياة ) (MSLSSبالطريقتيف السابقتيف.
جدول 2

معامالت ثبات عبارات مقياس الرضا عن الحياة )) (MSLSSن = )93
المحور

رقم العبارة

معامل ألفا

معامل االرتباط

األصدقاء

1

0.840

**0.64

20

4

0.826

**0.63

22

0.790

معامؿ ألفا العاـ لممحور

11

0.829

**0.78

25

0.793

**0.77

= 0.853

12

0.852

**0.70

26

0.812

**0.68

16

0.844

**0.75

15

0.637

**0.60

23

0.844

**0.62

27

0.630

**0.59

24

0.837

**0.66

معامؿ ألفا العاـ لممحور

31

0.643

**0.58

29

0.843

**0.80

= 0.674

32

0.601

**0.68

37

0.825

**0.65

34

0.651

**0.51

7

0.874

**0.85

36

0.627

**0.66

8

0.883

**0.78

38

0.634

**0.59

معامؿ ألفا العاـ لممحور

18

0.880

**0.79

39

0.737

-

= 0.897

19

0.880

**0.80

40

0.647

**0.60

21

0.890

**0.76

2

0.679

**0.59

28

0.883

**0.79

5

0.685

**0.56

30

0.884

**0.78

معامؿ ألفا العاـ لممحور

10

0.586

**0.81

3

0.795

**0.76

= 0.699

14

0.597

**0.79

6

0.829

**0.46

17

0.574

**0.81

معامؿ ألفا العاـ لممحور

9

0.830

**0.40

33

0.655

**0.65

= 0.830

13

0.810

**0.71

35

0.795

-

األسرة

المدرسة

المحور



البيئة الحياتية

الذات

رقم العبارة

معامل ألفا

معامل االرتباط

0.790

**0.79
**0.79



معامؿ االرتباط العبارة بالدرجة الكمية لممحور الذي تقيسو عند وجود درجة

العبارات ثابتة .وذلؾ باستثناء عبارتيف ىما :العبارتيف (،35

إحصائيا عند ()0.01
** داؿ
ً

 )39حيث ُوجد أف معامؿ ألفا لممحور الفرعي يرتفع عند حذؼ
ىاتيف العبارتيف ،وأف تدخؿ ىاتيف العبارتيف يؤدي إلى انخفاض

العبارة في الدرجة الكمية لممحور.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

معامؿ الثبات الكمي لممحور الفرعي لكؿ منيما ،ولذا تـ حذؼ

 -أف معامؿ ألفا لممحور الفرعي عند حذؼ كؿ عبارة مف

ىاتيف العبارتيف.

عباراتو أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لممحور الفرعي في

 -أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات

حالة وجود جميع العبارات ،أي أف غياب العبارة يؤدي إلى

التي تـ اإلبقاء عمييا والدرجة الكمية لممحور الفرعي (في حالة

انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممحور الفرعي ،وأف وجودىا

وجود درجة العبارة في الدرجة الكمية لممحور الفرعي) دالة

يؤدي إلى ارتفاع ىذا المعامؿ ،وىذا يشير إلى أف جميع
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معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ؿ سبيرماف  -براوف

إحصائيا عند مستوى ( )0.01مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي
ً

فوجد أف معامبلت الثبات بياتيف
ُ ،Spearman-Brown
الطريقتيف مرتفعة مما يدؿ ثبات المحاور الفرعية والثبات الكمي

وثبات جميع عبارات المقياس.

(ب) تـ حساب ثبات المحاور الفرعية والثبات الكمي لممقياس

لمقياس الرضا عف الحياة .كما بالجدوؿ التالي:

بطريقتيف :األولى عف طريؽ معامؿ ألفا ،والثانية عف طريؽ

جدول 3
معامالت ثبات المحاور الفرعية والثبات الكمي لمقياس الرضا عن الحياة (( )MSLSSن = )93
م

المحاور الفرعية

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل ألفا

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

ل كرونباخ

ل سبيرمان -براون

1

األصدقاء

9

0.853

0.871

2

األسرة

7

0.897

0.904

3

المدرسة

8

0.830

0.836

4

البيئة الحياتية

8

0.737

0.791

5

الذات

6

0.795

0.839

المقياس ككؿ

38

0.911

0.922

(ج) صدؽ العبارات :تـ حساب صدؽ عبارات مقياس الرضا

مف الدرجة الكمية لممقياس باعتبار أف بقية عبارات المقياس

عف الحياة ) (MSLSSعف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف

مح ًكا لمعبارة .والجدوؿ التالي يوضح معامبلت صدؽ عبارات

درجة العبارة والدرجة الكمية لممقياس في حالة حذؼ درجة العبارة

المقياس وذلؾ لمعبارات التي تـ اإلبقاء عمييا ( 38عبارة).

جدول 4

معامالت صدق عبارات مقياس الرضا عن الحياة (( )MSLSSن = )93
معامل االرتباط

المحور

رقم العبارة

األصدقاء

1

**0.55

4

**0.71

28

11

**0.68

30

**0.68

12

**0.51

3

**0.66

36

16

**0.52

6

**0.33

38

**0.42

23

**0.52

9

*0.26

40

**0.35

24

**0.59

13

**0.57

2

**0.37

29

**0.52

20

**0.70

5

**0.33

37

**0.74

22

**0.71

10

**0.67

7

**0.79

25

**0.68

14

**0.64

8

**0.70

26

**0.54

17

**0.72

18

**0.71

15

**0.46

33

**0.45

19

**0.72

27

**0.43



معامل االرتباط

المحور

رقم العبارة

األسرة

21

**0.64
**0.70

32
34

**0.34
**0.47



معامل

المحور

رقم العبارة

البيئة الحياتية

31

**0.37
**0.53

االرتباط



األسرة



المدرسة

البيئة الحياتية

الذات

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

معامؿ االرتباط العبارة بالدرجة الكمية لممحور الذي تقيسو عند حذؼ

درجة العبارة مف الدرجة الكمية لممحور.

 -أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة

إحصائيا عند مستوى ()0.05
* داؿ
ً

الكمية لممحور الفرعي الذي تقيسو (في حالة حذؼ درجة العبارة

إحصائيا عند مستوى ()0.01
** داؿ
ً

311

5

إحصائيا عند مستوى
مف الدرجة الكمية لممحور الفرعي) دالة
ً

5

2016

المرحمة الثانوية ،وتـ حساب ثبات وصدؽ المقياس كما يمي:
(أ) ثبات المقياس :تـ حساب ثبات عبارات المقياس )(S-ES

( 0.01أو  )0.05مما يدؿ عمى صدؽ جميع عبارات مقياس
الرضا عف الحياة.

بطريقتيف ىما:

مف االجراءات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدؽ مقياس الرضا

 .1حساب معامؿ ألفاكرونباخ  Alpha-Cronbachلممقياس

عف الحياة ) (MSLSSوصبلحيتو لقياس الرضا عف الحياة

(بعدد عبارات المقياس) ،وفي كؿ مرة يتـ حذؼ درجات إحدى

لدى طالبات المرحمة الثانوية.

العبارات مف الدرجة الكمية لممقياس ،وأسفرت تمؾ الخطوة عف

ثالثاً :مقياس تقدير الذات (S-ES) Self-Esteem Scale
أعد المقياس روزنبيرج  ،Rosenbergلقياس المشاعر العامة
ّ

أف جميع العبارات ثابتة ،حيث ُوجد أف معامؿ ألفا لممقياس عند
حذؼ كؿ عبارة مف عباراتو أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ

الحتراـ الذات وتقبميا لدى المراىقيف ،وقد استخدـ بتوسع مع

لممقياس في حالة وجود جميع العبارات .أي أف غياب كؿ عبارة

الراشديف .ويتكوف المقياس مف ( )10بنود يطمب مف المبحوث

مف المقياس يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممقياس.

أف يقرر مشاعره عف ذاتو بشكؿ مباشر .يجاب عنيا باستخداـ

 .2حساب معامبلت االرتباط بيف درجات العبارة والدرجات

جدا =5؛
بدءا مف ( ًا
كثير ً
مقياس ليكرت الخماسي لبلستجابة ً

فو ِجد أف جميع معامبلت االرتباط دالة
الكمية لممقياسُ ،
إحصائيا ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع عبارات
ً

مستوى تقدير الذات ،حتى ( )50وىي الدرجة القصوى .وقاـ

(ب) تـ حساب الثبات الكمي لممقياس بطريقتيف :األولى عف

عبدالخالؽ بترجمتو إلى المغة العربية واجراء بعض التعديبلت

فوجد أنو يساوي ( ،)0.870والثانية عف
طريؽ معامؿ ألفا ُ
طريؽ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ؿ سبيرماف -

المتخصصيف في مجالي عمـ النفس والمغة ،كما قاـ بتحويؿ

فوجد أنو يساوي ( ،)0.916وىي
براوف ُ Spearman-Brown
معامبلت ثبات مرتفعة ،مما يدؿ عمى الثبات الكمي لممقياس.

قميبل =2؛ ال ينطبؽ = .)1تتراوح
ًا
كثير =4؛ متوسطًا =3؛ ً

مقياس تقدير الذات )(S-ES

الدرجة عمى ىذا المقياس ما بيف ( )10الذي يدؿ عمى انخفاض

عددا مف
ثقافيا لمبيئة الكويتية بعد عرضو عمى
لمؤامتيا
ً
َ
نظر
الصياغة السمبية لخمسة بنود إلى الصياغة اإليجابيةً ،ا

(ج) صدؽ العبارات :تـ حساب صدؽ عبارات مقياس تقدير

لصعوبة فيـ بعض المبحوثيف لمنفي المزدوج عند اإلجابة .قد

استخداـ المقياس في عدد مف األبحاث العربية وتـ التأكد مف

الذات ) (S-ESعف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة

تمتعو بصدؽ وثبات عالييف [ .]4وقامت الباحثة بعرض

العبارة والدرجة الكمية لممقياس في حالة حذؼ درجة العبارة مف

المقياس عمى عشرة مف طالبات المرحمة الثانوية لمتأكد مف

الدرجة الكمية لممقياس باعتبار أف بقية العبارات مح ًكا لمعبارة.

وضوح مضموف العبارات .وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى

والجدوؿ رقـ ( )5يوضح معامبلت صدؽ وثبات عبارات مقياس

عينة البح ػث االستطبلعي ػة المكون ػة مف ( )93طالبة مف طالبات

تقدير الذات )(S-ES
جدول 5

معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس تقدير الذات (( )S-ESن = )93
االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة العبارة من

رقم العبارة

معامل ألفا

معامل االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس

1

0.852

**0.74

**0.66

2

0.849

**0.77

**0.70

3

0.856

**0.70

**0.61

4

0.870

**0.57

**0.45

الدرجة الكمية
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5

0.855

**0.71

**0.62

6

0.845

**0.81

**0.74

7

0.852

**0.74

**0.67

8

0.868

**0.59

**0.48

9

0.860

**0.65

**0.56

10

0.870

**0.50

**0.40

معامؿ ألفا الكمي لممقياس = 0.870

طالبات المرحمة الثانوية .حيث تشير الدرجة العالية عمى

إحصائيا عند مستوى ()0.01
** داؿ
ً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

المقياس إلى ارتفاع تقدير الذات لدى الطالبة ،أما الدرجة

 -إف معامؿ ألفا لممقياس عند حذؼ كؿ عبارة مف عباراتو أقؿ

المنخفضة عميو فتشير إلى انخفاض تقدير الذات لدييا ،وأقصى

مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لممقياس في حالة وجود جميع

درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالبة عمى جميع عبارات مقياس

العبارات ،أي أف غياب العبارة يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات

تقدير الذات ىي ( )50درجة ،أما ( )10فيي أقؿ درجة يمكف

الكمي لممقياس ،وأف وجودىا يؤدي إلى ارتفاع ىذا المعامؿ ،وىذا

أف تحصؿ عمييا.

 -إف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات

النتائج المتعمقة بالسؤال األول

يشير إلى أف جميع العبارات ثابتة.

 .6النتائج

والدرجة الكمية لممقياس (في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة

لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى أنو" :ما مستوى

إحصائيا عند مستوى ( )0.01مما يدؿ
الكمية لممقياس) دالة
ً

إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية؟ تـ استخراج

عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع عبارات المقياس.

التك اررات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية Means

 -إف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة

واستخداـ اختبار مربع كاي (كا (Chi-Square 2لبحث الفروؽ

الكمية لممقياس (في حالة حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية

بيف تك اررات عدد طالبات مستويات استخداـ اإلنترنت .واختبار

إحصائيا عند مستوى ( )0.01مما يدؿ عمى
لممقياس) دالة
ً

(ت  (T-Testلمعينة الواحدة ،لدراسة داللة الفرؽ بيف متوسط

صدؽ جميع عبارات المقياس.

العينة والقيمة العميا في المدى الذي يشير إلى مستوى استخداـ

مف اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدؽ مقياس

اإلنترنت بشكؿ معتدؿ ،فكانت النتائج كما ىي موضحة في

تقدير الذات ) (S-ESوصبلحيتو لقياس تقدير الذات لدى

الجدوؿ التالي:

جدول 6

التك اررات والنسب المئوية لمستوى استخدام طالبات المرحمة الثانوية لإلنترنت ونتائج مربع كاي ،ونتائج اختبار (ت) لمعينة الواحدة عند دراسة
الفرق بين متوسط العينة والقيمة العميا في المدى الذي يشير إلى مستوى استخدام اإلنترنت بشكل معتدل

مستوى استخدام اإلنترنت

2

قيمة مربع كاي (كا )

مقياس إدمان اإلنترنت
مدى الدرجات

التكرار

النسبة المئوية

وداللتيا

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ منخفض

19 - 0

20

% 5.2

398.96

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ

49 - 20

249

% 65.4

دالة عند مستوى 0.01

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ مرتفع

79 - 50

109

% 28.6

جدا)
مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ حاد (مرتفع ً

100 - 80

3

% 0.8

المجموع

381

% 100

المتوسط

42.24

االنحراؼ المعياري

14.65
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5
القيمة التي نقارف بيا

*

2016

5
49

قيمة (ت)

9.01

مستوى الداللة

0.01

 -أف المتوسط العاـ إلدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة

* القيمة التي نقارف بيا ىي تمؾ القيمة التي تشير إلى القيمة العميا في
المدى الذي يشير إلى مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ وىي 49

الثانوية بالرياض قد بمغ ( )42.24وىو قريب إلى حد ما مف

درجة.

الحد األعمى لممدى الذي يشير إلى مستوى استخداـ اإلنترنت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

بشكؿ معتدؿ الذي يمتد ( )49 - 20وىذا تأكيد آخر عمى أف

 -أف نسبة طالبات المرحمة الثانوية المواتي يستخدمف اإلنترنت

أفراد عينة الدراسة مف طالبات المرحمة الثانوية يستخدمف

بشكؿ معتدؿ قد بمغت ( )%65,4مف إجمالي عددىف ،وىي

اإلنترنت بشكؿ معتدؿ.

أعمى نسبة بالمقارنة بباقي النسب ،تمييا نسبة طالبات المرحمة

إحصائيا (عند
 أف قيمة اختبار (ت) تشير إلى وجود فرؽ داؿً

الثانوية المواتي يستخدمف اإلنترنت بشكؿ مرتفع والتي بمغت

مستوى  )0.01بيف المتوسط العاـ إلدماف اإلنترنت لدى طالبات

( )%28.6مف إجمالي عددىف .وبمغت نسبة مف يستخدمف

المرحمة الثانوية بالرياض الذي يساوي ( )42.24والقيمة العميا

اإلنترنت بشكؿ منخفض ( )%5.2مف إجمالي عددىف .أما

في المدى الذي يشير إلى مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ

نسبة طالبات المرحمة الثانوية المواتي يستخدمف اإلنترنت بشكؿ

معتدؿ الذي يساوي ( ،)49وىذا يشير إلى أنو رغـ اقتراب

حاد كانت أقؿ نسبة حيث بمغت ( )%0.8مف إجمالي عدد

متوسط العينة مف الحد األعمى في المدى الذي يشير إلى

جدا
العينة مف طالبات المرحمة الثانوية وىي نسبة صغيرة ً

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ إالا أف الفرؽ بينيما داؿ

بالمقارنة بباقي النسب.

إحصائيا وذلؾ لصالح الحد األعمى في المدى الذي يشير إلى
ً

 -تشير قيمة مربع كاي التي تساوي ( )398.96إلى وجود فرؽ

مستوى استخداـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ .ويوضح الشكؿ التالي

إحصائيا بيف تك اررات أفراد العينة مف حيث استخداـ
داؿ
ً

التك اررات والنسب المئوية لمستويات استخداـ اإلنترنت لدى

اإلنترنت وذلؾ لصالح مف يستخدمف اإلنترنت بشكؿ معتدؿ،

طالبات المرحمة الثانوية بالرياض.

وىذا يؤكد عمى أف أعمى نسبة مف أفراد عينة الدراسة مف
طالبات المرحمة الثانوية يستخدمف اإلنترنت بشكؿ معتدؿ.

شكل 1
التك اررات والنسب المئوية لمستويات استخدام اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية بالرياض

ومف إجمالي نتائج السؤاؿ األوؿ يتضح أف أعمى نسبة مف

بوجو عاـ فإف معظـ طالبات المرحمة الثانوية بالرياض

طالبات المرحمة الثانوية يستخدمف اإلنترنت بشكؿ معتدؿ ،وأنو

( )%94منيف ( %65.4بشكؿ معتدؿ %28.6 ،بشكؿ مرتفع)
314

اإلنترنت والرضا عف الحياة لدى طالبات المرحمة الثانوية؟ تـ

يستخدمف اإلنترنت بشكؿ معتدؿ أو مرتفع.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

استخداـ معامؿ االرتباط ؿ بيرسوف ،فكانت النتائج كما بالجدوؿ

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني ونصو :ىؿ توجد عبلقة بيف إدماف

التالي:
جدول 7

معامالت االرتباط ل بيرسون لدراسة العالقة بين إدمان اإلنترنت والرضا عن الحياة لدى طالبات المرحمة الثانوية (ن = )381
إدمان اإلنترنت

المتغيرات
معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

األصدقاء

0.16-

0.01

األسرة

0.32-

0.01

المدرسة

0.33-

0.01

البيئة الحياتية

0.35-

0.01

الذات

0.18-

0.01

الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة

0.43-

0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث ونصو :ىؿ يمكف التنبؤ بإدماف

إحصائيا (عند مستوى  )0.01بيف
 وجود عبلقة سالبة دالةً

اإلنترنت مف الرضا عف الحياة لدى طالبات المرحمة الثانوية؟
تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط Simple regression

إدماف اإلنترنت وجميع المحاور الفرعية والدرجة الكمية لمرضا
عف الحياة لدى طالبات المرحمة الثانوية .أي أنو كمما ارتفعت

 analysisلمتنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الدرجة الكمية لمرضا عف

درجات المحاور الفرعية والدرجة الكمية لمرضا عف الحياة

الحياة .وتحميؿ االنحدار المتعدد regression analysis

انخفض إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة

 Multipleلمتنبؤ بإدماف اإلنترنت مف المحاور الفرعية لمرضا
عف الحياة ،فكانت النتائج كما بالجداوؿ التالية:

الرياض.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

جدول 8

نتائج تحميل تباين االنحدار البسيط عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من الدرجة الكمية لمرضا عن الحياة
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

التابع

درجات

متوسط المربعات

قيمة (ف)

الحرية

إدماف

المنسوب لبلنحدار

14834.56

1

14834.56

اإلنترنت

المنحرؼ عف االنحدار (البواقي)

66688.18

379

175.96

84.31

مستوى

معامل التحديد

الداللة

R

0.01

2

0.1823

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

المتعدد) الذي يساوي ( )0.1823إلى أنو يمكف تفسير

إحصائيا (عند مستوى  )0.01لمدرجة الكمية
 وجود تأثير داؿً

( )%18.23مف التبايف في درجات إدماف اإلنترنت ،وىي كمية
المفسر بواسطة متغير الدرجة الكمية لمرضا
معقولة مف التبايف ُ

لمرضا عف الحياة عمى إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة

عف الحياة.

الثانوية ،ويشير معامؿ التحديد (أو مربع معامؿ االرتباط

جدول  .9معامالت االنحدار البسيط وداللتيا عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من الدرجة الكمية لمرضا عن الحياة
المتغير التابع

المتغير المستقل

المعامل البائي

(المنبئ)
إدماف اإلنترنت

الخطأ المعياري

بيتا

قيمة (ت)

لممعامل البائي

الثابت

93.62

5.64

الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة

0.28-

0.03
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مستوى
الداللة

0.43-

16.61

0.01

9.18-

0.01

5

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

2016

5

تأثير عمى المتغير التابع في معادلة
أقوى المتغيرات المستقمة ًا
االنحدار المتعدد باإلضافة إلى المتغير المستقؿ الذي تـ إدراجو

إحصائيا (عند مستوى  )0.01لمدرجة
 وجود تأثير سالب داؿً

الكمية لمرضا عف الحياة عمى إدماف اإلنترنت لدى طالبات

في الخطوة األولى ،وىكذا حتى تنتيي مف جميع المتغيرات

المرحمة الثانوية.

إحصائيا عمى المتغير التابع ،أما
المستقمة التي ليا تأثير داؿ
ً
إحصائيا عمى
المتغيرات المستقمة التي ليس ليا تأثير داؿ
ً

إحصائيا (عند مستوى .)0.01
 أف ثابت االنحدار داؿً

ومف الجدوؿ السابؽ يمكف صياغة معادلة االنحدار البسيط التي

المتغير التابع أو التي تفسر كمية ضئيمة جداً مف التبايف في

تعيف عمى التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الدرجة الكمية لمرضا عف

درجات المتغير التابع فيتـ حذفيا وال يتـ إدراجيا في معادلة

الحياة في الصور التالية:

االنحدار المتعدد [.[25

إدماف اإلنترنت = ( 0.28-الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة) +

وقد أسفرت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج عف إدراج

)1( .....93.62

محور (البيئة الحياتية) في معادلة االنحدار المتعدد وذلؾ في

أي أنو كمما ارتفعت الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة انخفض
إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية.

تأثير عمى
ًا
الخطوة األولى باعتباره أقوى المتغيرات المستقمة
المتغير التابع (إدماف اإلنترنت) ،وفى الخطوة الثانية تـ إدراج

التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف المحاور الفرعية لمرضا عف الحياة

محور (المدرسة) في معادلة االنحدار المتعدد باعتبارىا ثاني
تأثير عمى إدماف اإلنترنت ،وفى
ًا
أقوى المتغيرات المستقمة

تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج Stepwise
 Multiple Regression Analysisعند التنبؤ بإدماف

الخطوة الثالثة تـ إدراج محور (األسرة) في معادلة االنحدار

اإلنترنت مف المحاور الفرعية لمرضا عف الحياة ،حيث تبدأ

تأثير عمى
ًا
المتعدد باعتبارىا ثالث أقوى المتغيرات المستقمة

طريقة تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج بإدراج المتغيرات المستقمة

إدماف اإلنترنت ،وتوقؼ البرنامج عند الخطوة الثالثة ولـ يدرج

في معادلة االنحدار المتعدد "خطوة خطوة" ،ففي الخطوة األولى

كبل مف المحوريف( :األصدقاء ،الذات) ،والنتائج كما بالجدوليف

تأثير عمى المتغير التابع في
يتـ إدراج أقوى المتغيرات المستقمة ًا

التالييف:

معادلة االنحدار المتعدد ،ثـ في الخطوة الثانية يتـ إدراج ثاني
جدول 10

نتائج تحميل تباين االنحدار المتعدد (الخطوة الثالثة) عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من المحاور الفرعية لمرضا عن الحياة (ن = (381
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

المنسوب إلى االنحدار

17390.12

3.00

5796.71

المنحرؼ عف االنحدار (البواقي)

64132.62

377.00

170.11

المربعات

الحرية

2

قيمة (ف)

مستوى

معامل التحديد R

34.08

0.01

0.2134

الداللة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

( )0.2134مما يدؿ عمى أف المحاور الثبلثة (البيئة الحياتية،

إحصائيا (عند مستوى  )0.01لممحاور
 وجود تأثير داؿً

المدرسة ،األسرة) تُفَسِّر مجتمعة  %21.34مف التبايف في
درجات المتغير التابع (إدماف اإلنترنت) لدى طالبات المرحمة

الثبلثة (البيئة الحياتية ،المدرسة ،األسرة) عمى إدماف اإلنترنت

المفَسار
الثانوية ،وىي كمية مرتفعة إلى حد ما مف التبايف ُ

لدى طالبات المرحمة الثانوية.

بواسطة ىذه المحاور الثبلثة.

 -أف معامؿ التحديد أو مربع معامؿ االرتباط المتعدد يساوى
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جدول 11

ممخص نتائج تحميل االنحدار المتعدد (الخطوة الثالثة) عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من المحاور الفرعية لمرضا عن الحياة (ن = )381
المتغيرات المستقمة

المعامل البائي B

الخطأ المعياري

بيتا 

قيمة (ت)

لممعامل البائي

مستوى
الداللة

ثابت االنحدار

83.35

4.31

-

19.33

0.01

البيئة الحياتية

0.42-

0.11

0.21-

3.95-

0.01

المدرسة

0.43-

0.08

0.26-

5.44-

0.01

األسرة

0.38-

0.12

0.17-

3.18-

0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

والمدرسة ،واألسرة انخفض إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة

إحصائيا (عند مستوى )0.01
 وجود تأثير سالب داؿً

الثانوية بمدينة الرياض .ومف إجمالي نتائج السؤاليف الثاني
والثالث يتضح وجود عبلقة سالبة (عكسية) بيف إدماف اإلنترنت

لممحاور الثبلثة (البيئة الحياتية ،المدرسة ،األسرة) عمى (إدماف
اإلنترنت) لدى طالبات المرحمة الثانوية.

وكؿ مف :جميع المحاور الفرعية والدرجة الكمية لمرضا عف

إحصائيا (عند مستوى .)0.01
 أف ثابت االنحدار داؿً

الحياة .كما يتضح أنو يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الدرجة

ومف الجدوؿ السابؽ يمكف صياغة معادلة االنحدار المتعدد التي

الكمية لمرضا عف الحياة ،وأنو عمى مستوى المحاور الفرعية

تعيف عمى التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف المحاور الثبلثة لدى

لمرضا عف الحياة ،يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف المحاور

طالبات المرحمة الثانوية في الصورة التالية:

الثبلثة (البيئة الحياتية ،المدرسة ،األسرة) لدى طالبات المرحمة

إدماف اإلنترنت = ( 0.42-البيئة الحياتية) ( 0.43-المدرسة)

الثانوية بمدينة الرياض.

( 0.38-األسرة) )2( .....83.35 +

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

والترتيب السابؽ لممتغيرات المستقمة (أو المحاور) في معادلة

لئلجابة عف السؤاؿ الرابع ونصو :ىؿ توجد عبلقة بيف إدماف

االنحدار المتعدد يعكس األىمية النسبية لتأثير كؿ منيا عمى

اإلنترنت وتقدير الذات لدى طالبات المرحمة الثانوية؟

المتغير التابع (إدماف اإلنترنت).

تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف ،فكانت النتائج كما بالجدوؿ
التالي:

أي أنو كمما ارتفعت درجات كؿ مف البيئة الحياتية،

جدول 12

معامالت االرتباط ل بيرسون لدراسة العالقة بين عالقة بين إدمان اإلنترنت وتقدير الذات لدى طالبات المرحمة الثانوية (ن = )381
إدمان اإلنترنت

المتغيرات
تقدير الذات

معامؿ ارتباط بيرسوف

مستوى الداللة

0.20-

0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

لئلجابة عف السؤاؿ الخامس الذي ينص عمى "ىؿ يمكف التنبؤ

إحصائيا (عند مستوى  )0.01بيف
 وجود عبلقة سالبة دالةً

بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات لدى طالبات المرحمة الثانوية؟
تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط Simple regression

إدماف اإلنترنت والدرجة الكمية لتقدير الذات لدى طالبات المرحمة

 analysisلمتنبؤ بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات ،فكانت

الثانوية .أي أنو كمما ارتفعت الدرجة الكمية لتقدير الذات انخفض

النتائج كما بالجدوليف التالييف:

إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض.
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:
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جدول 13

نتائج تحميل تباين االنحدار البسيط عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من تقدير الذات
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

التابع

متوسط المربعات

درجات

قيمة (ف)

الحرية

إدماف

المنسوب لبلنحدار

3170.77

1

3170.77

اإلنترنت

المنحرؼ عف االنحدار (البواقي)

78351.97

379

206.73

15.34

مستوى

معامل التحديد

الداللة

R

0.01

2

0.0390

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

( )0.039إلى أنو يمكف تفسير ( )%3.9مف التبايف في درجات

إحصائيا (عند مستوى  )0.01لتقدير الذات
 وجود تأثير داؿً

المفسر بواسطة
إدماف اإلنترنت ،وىي كمية صغيرة مف التبايف ُ

متغير تقدير الذات.

عمى إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية ،ويشير
معامؿ التحديد (أو مربع معامؿ االرتباط المتعدد) الذي يساوي

جدول 14

معامالت االنحدار البسيط وداللتيا عند التنبؤ بإدمان اإلنترنت من تقدير الذات
المتغير التابع

المتغير المستقل

المعامل البائي

(المنبئ)
إدماف اإلنترنت

الخطأ المعياري

بيتا

قيمة (ت)

لممعامل البائي

الثابت

60.51

4.72

تقدير الذات

0.44-

0.11

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

مستوى
الداللة

0.20-

12.81

0.01

3.92-

0.01

العربية السعودية إال مؤخ اًر.
ويتضح مف نتائج السؤاؿ األوؿ أف نسبة انتشار إدماف

إحصائيا (عند مستوى  )0.01لتقدير
 وجود تأثير سالب داؿً

اإلنترنت بيف طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض قد بمغت

الذات عمى إدماف اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية.

( )%29,4منيـ ( )%0,8ممف يستخدمف اإلنترنت بشكؿ حاد؛

إحصائيا (عند مستوى .)0.01
 أف ثبات االنحدار داؿً

ومف الجدوؿ السابؽ يمكف صياغة معادلة االنحدار البسيط التي

و( )%28,6ممف يستخدمف اإلنترنت بشكؿ مرتفع .كما سجمت

تعيف عمى التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات في الصور

الدراسة أعمى النسب وذلؾ لمطالبات البلتي يستخدمف اإلنترنت

التالية:

بشكؿ معتدؿ حيث بمغت ()%65,4؛ بينما بمغت نسبة مف

إدماف اإلنترنت = ( 0.44-تقدير الذات) )3( .....60.51 +

يستخدمف اإلنترنت بشكؿ منخفض ( )%5,2مف اجمالي أفراد
العينة.

أي أنو كمما ارتفعت درجات تقدير الذات انخفض إدماف
اإلنترنت لدى طالبات المرحمة الثانوية .ومف إجمالي نتائج

وتعتبر نسبة انتشار إدماف اإلنترنت بيف الطالبات بشكؿ

السؤاليف الرابع والخامس يتضح وجود عبلقة سالبة (عكسية)

حاد في الدراسة الحالية والبالغة ( )%0,8منخفضة مقارنة

إدماف اإلنترنت وتقدير الذات .كما يتضح أنو يمكف التنبؤ

بنتيجة دراسة الحنتوشي [ ]2التي كشفت أف ( )%5,3مف

بإدماف اإلنترنت مف تقدير الذات لدى طالبات المرحمة الثانوية

طبلب وطالبات المرحمة الثانوية يستخدموف اإلنترنت بشكؿ حاد

بمدينة الرياض.

بأكثرية لمذكور والتي اعتبرىا الحنتوشي مقاربة لمنسب العالمية؛
بينما بمغت نسبة مف يستخدموف اإلنترنت في دراستو بشكؿ

 .7مناقشة النتائج وتفسيرىا
أصبح إدماف اإلنترنت مشكمة كبيرة بالنسبة لممراىقيف

مرتفع ( )%29,4بأكثرية لئلناث ،وتعتبر ىذه النسبة قريبة جداً

والشباب وذلؾ عمى الرغـ مف شيوع دراسات إدماف اإلنترنت

مف النسبة التي سجمتيا الدراسة الحالية وىي ( .)%28,6يميو

فػ ػي الع ػال ػـ بشكػ ػؿ كبػي ػر إال أنيا لـ تبدأ في االنتشار في المممكة

نسبة غير المدمنيف عمى اإلنترنت والتي بمغت (( )%38أي مف
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في المجتمع السعودي.

يستخدموف اإلنترنت بشكؿ منخفض) وتعتبر تمؾ النسبة مرتفعة

أما فيما يتعمؽ بنتائج السؤاليف الثاني والثالث ،فقد توصمت

جداً عف النسبة التي توصمت ليا الدراسة الحالية والتي بمغت

الدراسة الحالية إلى أنو توجد عبلقة سالبة دالة احصائياً بيف

( )%5,2مف اجمالي عينة الدراسة.
كذلؾ تعتبر نسبة اإلدماف عمى اإلنترنت في الدراسة الحالية

إدماف اإلنترنت وجميع المحاور الفرعية والدرجة الكمية لمرضا

ىي ( )%29,4منخفضة مقارنة بدراسة كؿ مف باىرانياف

عف الحياة ،إضافة إلى امكانية التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف

وخازاي [ ]5والتي بينت أف نسبة انتشار اإلدماف عمى اإلنترنت

الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة ومف المحاور الفرعية الثبلثة

بيف طبلب الجامعة بإيراف قد بمغ ( )%40,7منيـ ()%2,2

(البيئة الحياتية ،المدرسة ،األسرة) بالترتيب الذي وردت بو .أي

ممف لدييـ إدماف شديد عمى اإلنترنت و( )%38,5مف لدييـ

أنو كمما ارتفعت الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة وكمما ارتفعت

إدماف مرتفع .بينما تعتبر نسبة اإلدماف عمى اإلنترنت في

درجات كؿ مف المحاور الفرعية الثبلثة (البيئة الحياتية،

الدراسة الحالية مقاربة لدراسة مويدفار وآخروف [ [26التي

المدرسة ،األسرة) انخفض إدماف اإلنترنت لدى الطالبات .اتفقت

توصمت إلى أف نسبة اإلدماف عمى اإلنترنت بيف الطبلب الذيف

النتيجة الحالية مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة كدراسة

تتراوح اعمارىـ بيف ( )25-15سنة بإيراف قد بمغت (.)%26,8

رشواف [ [8والتي بحثت العبلقة بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف

وتفسر الباحثة ىذا االنخفاض في نسبة اإلدماف عمى

الحياة كأحد ابعاد اليناء النفسي  -االجتماعي ،حيث توصمت

اإلنترنت مقارنة بنتائج الدراسات السابقة إلى عدد مف العوامؿ

إلى وجود عبلقة سالبة ذات داللة احصائياً بيف إدماف اإلنترنت

منيا :أف عينة الدراسة الحالية كانت مف اإلناث بينما عينة

والرضا عف الحياة ،إضافة إلى أنو يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت

الدراسات السابقة كانت مف كبل الجنسيف حيث اوضحت نتائج

مف الرضا عف الحياة .كما اتفقت نتيجة دراسة كؿ مف:

الدراسات المذكورة اعبله إلى أف إدماف اإلنترنت لدى الذكور

[ ]3,10,23مع الدراسة الحالية في وجود عبلقة سالبة ذات

أعمى مف اإلناث وعميو فإنو توجد فجوة بيف الجنسيف في إدماف

داللة احصائياً بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة .اما

اإلنترنت.

دراسة  [27] Umitالتي اجريت عمى طبلب الجامعات بتركيا

كما تفسر الباحثة ىذا االنخفاض في نسبة اإلدماف عمى

فقد توصمت إلى أنو يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف الرضا عف

اإلنترنت والذي يقابمو ارتفاع في نسبة مف يستخدمف اإلنترنت

الحياة؛ كما اف المدمنيف عمى اإلنترنت يعانوف مف عدـ استقرار

بشكؿ معتدؿ إلى الخصائص المميزة ليذه الفئة العمرية وأزماتيا

عاطفي ومستوى رضاىـ عف حياتيـ منخفض كما انيـ يشعروف

ومواقفيـ تجاه فائدة اإلنترنت والميؿ المتزايد الستخدامو والتي

بالوحدة .وتوصمت دراسة  [9] Bozoglan et.alإلى عدـ وجود

تعتبر جميعيا عوامؿ اساسية لنزعتيـ إلدماف اإلنترنت.

عبلقة بيف إدماف اإلنترنت والرضا عف الحياة ولكف توجد عبلقة

كما تفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المجتمع السعودي

بيف الرضا عف الحياة وتقدير الذات وبالتالي اعتبر الباحثوف أف

يعتبر مف المجتمعات المترابطة والتي تحرص عمى تنمية

الرضا عف الحياة يؤثر عمى إدماف اإلنترنت مف خبلؿ تقدير

العبلقات االجتماعية بيف افراده؛ وعميو يمكف اعتبار اإلناث

الذات.

أكثر نجاحاً مف الذكور في المجاؿ االجتماعي مما قد يسبب

وترى الباحثة أنو يمكف تفسير النتيجة الحالية في ضوء أف

لدى الذكور وقت فراغ طويؿ واحتياج عاطفي اكبر وميؿ أكثر

انخفاض الرضا عف الحياة ومحاوره الثبلثة (البيئة الحياتية،

لقضاء وقت طويؿ في استخداـ اإلنترنت .كما يمكف أف يعود

المدرسة ،األسرة) يعتبر مؤش اًر عمى إدماف اإلنترنت .كما يمكف

ذلؾ إلى طبيعة التنشئة االجتماعية لمذكور واختبلفيا عف اإلناث

التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف خبلؿ رضا الطالبات عف حياتيـ.
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وتفسر الباحثة تأثر مستوى إدماف اإلنترنت بالرضا عف المدرسة

واإلحساس بالفشؿ والرغبة في التعويض عف النقص الذي يشعر

بنسبة اكبر مف الرضا عف األسرة نظ اًر ألىمية العبلقات

بو الفرد ،كما أف لتقدير الذات دور كبير في نمو المراىقيف

االجتماعية واتساعيا خبلؿ فترة المراىقة والرغبة في إرضاء

وبالتالي يحتاج المراىقوف لئلحساس بقيمتيـ مما يؤدي بيـ إلى

جماعة األقراف .كما أف لؤلسرة دور ىاـ في دعـ ورعاية ابنائيا

المجوء لئلدماف عمى اإلنترنت كوسيمة لميرب مما يشعرف بو.

مما يساعد في تشكيؿ شخصياتيـ .وعميو فإف الفرد كمما كاف

ويرى  [23] Ayas & Horzumأف تمؾ العبلقة العكسية بيف

أكثر رضا عف حياتو كمما كاف أكثر سعادة وتفاؤؿ وأكثر قدرة

إدماف اإلنترنت وتقدير الذات يمكف أف تعود إلى كوف األفراد

عمى التكيؼ وتجاوز االحداث الضاغطة في الحياة.

المدمنيف لئلنترنت متقبميف ليذا الوضع وال يبذلوف جيداً لتغييره.

أما بالنسبة لنتائج السؤاليف الرابع والخامس ،فقد توصمت

ويشير جريفيت  Griffithأف اإلنترنت يجعؿ لدى االفراد

الدراسة الحالية إلى أنو توجد عبلقة سالبة دالة احصائياً بيف

الرغبة بخمؽ وتطوير اليوية االجتماعية والتمتع بشخصية

إدماف اإلنترنت وتقدير الذات ،إضافة إلى امكانية التنبؤ بإدماف

مختمفة وتحقيؽ رضا عف النفس ،كما اف االفراد الذيف ينظروف

اإلنترنت مف تقدير الذات .أي أنو كمما ارتفعت الدرجة الكمية

إلى انفسيـ بطريقة سمبية يمكف اف يعتبروف اإلنترنت وسيمة

لتقدير الذات انخفض إدماف اإلنترنت لدى الطالبات .اتفقت

لمتعويض عف ذلؾ النقص ويزيدوف مف استخداميـ لو [.[5

النتيجة الحالية مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة كدراسة كؿ

كما أف معاناة الفرد مف ردود أفعاؿ المحيطيف بو سواء في

مف ]8,17,23[ :والتي توصمت إلى وجود عبلقة سالبة بيف

المدرسة أو األسرة يؤثر عمى تكويف مفيوـ الذات لديو ويؤدي

إدماف اإلنترنت وتقدير الذات كما توصمت إلى أف تقدير الذات

إلى شعوره بالحاجة إلى الحب واالطمئناف واألماف والرغبة في

مف المتغيرات المنبئة باإلدماف عمى اإلنترنت ،بينما اتفقت نتائج

التفاعؿ مع المحيطيف بو مما قد يسيـ في إدمانو عمى اإلنترنت

الدراسات السابقة [ ]3,5,9,10مع نتيجة الدراسة الحالية في

سعياً وراء تقدير جيد لمذات الذي فشؿ في الحصوؿ لو [.[22

وجود عبلقة سالبة بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات .بينما لـ

مما سبؽ يتضح أف لمرضا عف الحياة وتقدير الذات دور

تتوصؿ نتائج دراسة عبدالخالؽ [ ]4إلى وجود عبلقة ذات داللة

مؤثر عمى تطوير وتنمية المراىقيف؛ لذا يحتاج المراىقوف إلى

احصائياً بيف إدماف اإلنترنت وتقدير الذات وقد فسر الباحث ىذه

الشعور بأىميتيـ وقد يكوف فيـ خبراتيـ وتقبميـ كما ىـ الخطوة

النتيجة باف المعدالت اليومية إلدماف اإلنترنت قد ال تصؿ إلى

األولى الواجب عمى اآلباء والمعمميف والمختصيف اتخاذىا.

مستوى تضرر تقدير الذات ومف الممكف اف يتأثر تقدير الذات

 .8التوصيات

إذا ارتفعت معدالت استخداـ اإلنترنت أكثر مف المعدؿ المذكور
في الدراسة .واتفقت نتيجة دراسة ياسيف وآخروف [ ]22مع نتيجة

عد إدماف اإلنترنت مف المشكبلت الواضحة في البيئة
ُي ّ

االسرية والمدرسية وتجاىؿ ىذه المشكمة قد يؤدي إلى ظيور

الدراسة الحالية في أنو يمكف التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف تقدير

مشكبلت أكبر في المستقبؿ ،وفي ضوء النتائج التي توصؿ

الذات.

إلييا البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية:

وترى الباحثة أنو يمكف تفسير النتيجة الحالية في ضوء أف

 .1تعتبر فترة المراىقة مف الفترات الحرجة التي يمر بيا أبنائنا؛

انخفاض تقدير الذات يعتبر مؤش اًر عمى إدماف اإلنترنت وبالتالي

لذلؾ يجب توعية األسر بخصائص ىذه المرحمة وكيفية التعامؿ

يعتبر ضعؼ تقدير الذات سمة اساسية لمتنبؤ باحتمالية اإلدماف

معيا حتى يتـ تجاوزىا بيسر وسيولة.

عمى اإلنترنت مما قد يتسبب في حدوث الكثير مف المشكبلت،

 .2الحرص عمى تقديـ األنشطة االجتماعية والثقافية المتنوعة

ويؤدي انخفاض تقدير الذات إلى انعداـ الثقة في النفس

لممراىقيف في البيئة المدرسية لتنمية القدرات الكامنة لدييـ وشغ ػؿ
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] [12عمي ،محمد ( :)2010إدماف اإلنترنت في عصر العولمة.

أوقات فراغيـ بما يعود عمييـ بالفائدة.

دار صفاء لمنشر والتوزيع ،ط ،1عماف ،األردف.

 .3وضع برامج ارشادية ووقائية مف قبؿ المختصيف لمطبلب
تتعمؽ بتوعيتيـ باالستخداـ االمثؿ والمناسب لئلنترنت ونتائج

] [13عبد المقصود ،أماني ( :)2003دليؿ مقياس الرضا عف

االستخداـ المفرط لو.

الحياة .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

 .4عقد شراكة بيف األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية

] [15ميخائيؿ ،امطانيوس ( :)2010مؤشرات الثبات والصدؽ

ذات العبلقة لمناقشة ىذه المشكمة والتصدي ليا وذلؾ بيدؼ

لمقياس الرضا عف الحياة متعدد األبعاد لمطمبة MSLSS

رسـ الخطط وايجاد الحموؿ المناسبة ليا.

عمى عينات سورية .مجمة العموـ التربوية والنفسية ،مج

المراجع

 .11ع  .1ص .123-97

أ .المراجع العربية

] [1التقرير السنوي لييئة االتصاالت وتقنية المعمومات

] [16النممة ،عبدالرحمف ( :)2013تقدير الذات وعبلقتو بالرضا

( :)2014تـ الرجوع لمرابط http://www.citc.gov.sa

عف الحياة لدى طبلب جامعة اإلماـ محمد بف سعود

/arabic/MediaCenter/Annualreport/Documen
ts/PR_REP_010A.pdf

اإلسبلمية .دراسات العموـ التربوية .مج  .40ص-1318
.1333

] [2الحنتوشي ،مشيور ( :)2010إدماف اإلنترنت بيف طبلب
المدارس الثانوية في مدينة الرياض مدى انتشاره،

] [20الحميدي ،حسف .)2013(.الخصائص السيكومترية

ومحدداتو ،وعبلقتو باالكتئاب .قدمت ىذه الرسالة كمتطمب

لمقياس الرضا عف الحياة متعدد األبعاد لممراىقيف "النسخة

مف الييئة السعودية لمتخصصات الصحية لمحصوؿ عمى

الكويتية" .دراسات تربوية ونفسية (مجمة كمية التربية

شيادة الزمالة السعودية في طب األسرة والمجتمع بمستشفى

بالزقازيؽ) .ع ( .)80ص .156-113

القوات المسمحة بالرياض.

] [21العصيمي ،سمطاف ( :)2010إدماف اإلنترنت وعبلقتو

] [4عبدالخالؽ ،أحمد محمد ( :)2013إدماف اإلنترنت وعبلقتو

بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طبلب المرحمة الثانوية

بتقدير الذات والوسواس القيري واألرؽ .دراسات نفسية .مج

بمدينة الرياض .رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية

 ،23ع .1ص.112-85

لمعموـ االمنية.

] [7العمري ،عمي ( :)2008إدماف اإلنترنت وبعض آثاره

] [22ياسيف ،حمدي؛ سري ،ىبو؛ سرميني ،إيماف (:)2010

النفسية واالجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية في

إدماف اإلنترنت وتقدير الذات لدى عينة مف طمبة الجامعة.

محافظة محايؿ التعميمية .رسالة ماجستير غير منشورة،

مجمة البحث العممي في اآلداب ،ع ،11ص.230-197

جامعة الممؾ خالد.

] [24يعقوب ،حيدر وجعفر ،زىرة ( :)2014اإلدماف عمى

] [8رشواف ،الشيماء ( :)2013إدماف اإلنترنت وعبلقتو باليناء

اإلنترنت لدى الفئات العمرية ( )17-13و( )22-19سنة.

النفسي  -االجتماعي .رسالة ماجستي ػر غي ػر منش ػورة ،كميػة

مجمة كمية اآلداب .جامعة بغداد ،ع  .109ص -641

اآلداب ،جامعة المنيا.
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INTERNET ADDICTION AND ITS
RELATION TO LIFE-SATISFACTION AND
SELF-ESTEEM IN HIGH SCHOOL FEMALE
STUDENTS
ALJUHARA FAHAD ALJOBAILAH
assistant professor of psychology
ABSTRACT_ the present research aimed at exploring the level of internet addiction for the Saudi
high school female students in Riyadh City, and finding out the relationship between internet
addiction and both of life satisfaction and self-esteem, and the possibility of predicting internet
addiction by life satisfaction and self-esteem.The sample of the research consisted of (381) of the
Saudi high school female students in Riyadh City. The female researcher used the Internet
Addiction Test (IAT), the Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (MSLSS), and the SelfEsteem Scale (S-ES).The research concluded the following results: 1- the highest proportion of the
high school female students used the internet moderately with a percentage of (65.4%), whereas
the percentage of those highly using the internet reached (28.6%), followed by the percentage of
the female students using the internet in a low degree that reached (5.2%), and the percentage of
those using the internet intensively reached (0.8%). 2- There was a negative relationship between
internet addiction and life satisfaction. 3- Internet addiction could be predicted by the total degree
of life satisfaction, and internet addiction could also be predicted by the degrees of some sub-axes
of life satisfaction, namely: (life environment, school, and family). 4- There was a negative
relationship between internet addiction and self-esteem. 5- Internet addiction could be predicted
by the total degree of self-esteem.
KEYWORDS: Internet addiction, life satisfaction, self-esteem, high school.
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