
«دراسة میدانیة لعّینة من طلبة جامعة أم البواقي(إدمان االنترنت وعالقتھ بالعزلة االجتماعیة »مابریعسامیة

مقدمة

یشھد العالم ثورة معرفیة وتكنولوجیة ھائلة خالل العقد األخیر من القرن الماضي في شتى مجاالت االتصال وشبكات 

وُتعدُّ االنترنت من أھم وسائل االتصال . المعلومات، فقد مّكنت الفرد من إمكانیة التواصل مع اآلخرین في كل مكان

.والمتوفرة اآلن في جمیع دول العالم

وتعني كلمة انترنت لغویاً الترابط بین الشبكات، فھي .أحدث وسیلة إعالمیة، عالمیة االنتشار سریعة التطوركما ُتعدُّ 

.1مجموعة ضخمة من شبكات االتصال المرتبطة بعضھا ببعض

ة التي واالنترنت من أبرز التقنیات التي تقدم لإلنسان بتكلفة أقل، ووقت أقصر، وإنجاز أكبر، نظراً للخدمات المتعدد

وغیرھا من الخدمات المتخصصة في ... تقدمھا مثل البرید اإللكتروني، ونقل الملفات، واألخبار والتجارة اإللكترونیة

، مّما أّدى إلى تزاید أعداد مستخدمیھا تزایداً كبیراً، بل ویتزاید عاماً بعد عام، خاصة مع 2مجاالت أنشطة اإلنسان

.المتاحة على الشبكة، وحریة ما ینشر إلكترونیاً، إذ ال یخصع ألیة مراجعةالنمو الھائل في كم وكیف المعلومات

وبما أن االنترنت ھو وسیلة للتواصل، واكتساب المعلومات، واالطالع، والحوار، واإلثراء، واكتساب األصدقاء، 

استخدامھ عن المعدل وتطویر الذات إ ذا ما استخدم استخداماً سویاً معتدال، إال أنھ قد یتخذ منحى آخر إذا زاد

.المقبول، وتحول إلى إفراط في االستخدام

وھكذا فاالنترنت شأنھ شأن بقیة وسائل االتصال، ھو سالح ذو حدین؛ فھو وسیلة نافعة لھا آثارھا اإلیجابیة، ولھا 

فھنا یتحول استخدامھ آثارھا السلبیة، فإذا ما استخدم استخداماً سلبیاً مبالغاً فیھ ولغیر األغراض التي وجد من أجلھا،

إلى سلوك مرضي، حیث یصبح ظاھرة سلبیة خطیرة على حیاة اإلنسان، واتزانھ، وصحتھ النفسیة، تسمى إدمان 

.االنترنت

، وكان )1995(وقد ظھر مفھوم إدمان االنترنت أو ما یسمى االستخدام المرضي لألنترنت في القاموس الطبي عام 

.أول من أشار إلیھ) Ivan Goldberg(3الطبیب النفسي ایفان جولدیرج

ویعرف إدمان االنترنت بأنھ حالة انعدام السیطرة على ھذه الوسیلة التقنیة، وتشبھ األعراض المرضیة المصاحبة لھ 

، وُیستَدل علیھ بعدة أعراض حددتھا الجمعیة األمریكیة للطب 4األعراض المرضیة المصاحبة إلدمان المخدرات

:النفسي كما یلي

ساعة أسبوعیا مع المیل إلى زیادة ساعات استخدام االنترنت إلشباع الرغبة ) 38(خدام االنترنت بما یتجاوز است-

. نفسھا التي كانت تشبعھا من قبل ساعات أقل، مع المعاناة من أعراض نفسیة وجسمیة عند انقطاع االتصال بالشبكة

ركات إرادیة وال إرادیة تؤدیھا األصابع مشابھة ح-. تركیز التفكیر بشكل قھري حول االنترنت وما یجري فیھ-

- . الرغبة في العودة إلى استخدام االنترنت لتخفیف أو تجنب أعراض االنسحاب-. لحركات األصابع على الكمبیوتر

إضافة إلى المیل إلى استخدام االنترنت بمعدل أكثر تكراراً، أو لمدة زمنیة أطول تتجاوز ما كان الفرد یخصصھ لھ 

.5أصالً 



وعلیھ فقد ازداد االھتمام باضطراب إدمان االنترنت خاصة بعد انتشارھا بین كافة الفئات العمریة والطبقات 

االجتماعیة والمستویات المھنیة المختلفة، حیث تشیر عدة دراسات إلى أن معدل انتشار إدمان االنترنت یتراوح مابین 

سنة، وینتشر إدمان االنترنت بین ) 55-18(مدمنین بین من مستخدمي االنترنت، ویتراوح أعمار ال%) 20-15%(

6المتعلمین وغیر المتعلمین، وبین الكبار والصغار على حد السواء

األمر الذي دفع الباحثین لدراسة ھذا االضطراب، لما لھ من انعكاسات سلبیة على حیاة األفراد وسلوكاتھم؛ حیث 

شار السلوكات المضادة للمجتمع كالجریمة والعنف والفوضى، یؤدي إلى اإلخالل بقیم المجتمع ومبادئھ، وانت

االكتئاب والقلق والشعور بالوحدة النفسیة : باإلضافة إلى تعرض األبناء إلى كافة أشكال األمراض النفسیة؛ مثل

....وفقدان الثقة بالنفس والعزلة االجتماعیة والضغوط النفسیة

فقد أكدت نتائج كثیر - خیرة وخاصة في أوساط طالب المرحلة الجامعیةفي اآلونة األ-ومع انتشار إدمان االنترنت 

من الدراسات على أن إفراط طالب الجامعة في استخدام االنترنت یجعلھم أكثر اكتئاباً، وأكثر شعوراً بالوحدة 

:ومن ھذه الدراسات نذكر. النفسیة، والعزلة االجتماعیة، واالغتراب النفسي

،1998( Kraut ،et alكروات) ،1996( King كینج(

،2002( Dittmann دیتمان( ،2000( sanders , et al (ساندرز وآخرین ،1998( young et

Rogers وروجرزیونج(

،2001(7. LaRose, et al الروز وآخرین،(

لدى وھذا ما دفعني إلى االھتمام بھذا الموضوع والبحث عن العالقة الكامنة بین إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة

عینة من طلبة جامعة أم البواقي، حتى یمكن االستفادة من نتائج تلك الدراسة في الخروج بالتوصیات والمقترحات 

.الالزمة لتقدیم البرامج اإلرشادیة، للحد من انتشار ھذا االضطراب الذي یدمر مستقبل شبابنا

مشكلة الدراسة-أوال 

جتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرھا، كوسیلة لالتصال وتبادل أصبح االنترنت یغزو كافة مجاالت الحیاة اال

األفكار والمعلومات، مما أنتج أن أي مجتمع ال یستخدم االنترنت ُیعدُّ متخلفاً عن بقیة المجتمعات، وعن مسایرة 

.التطورات التكنولوجیة الھائلة

إذا ما أحسن استخدامھا، وإالّ فھو نقمة مع إساءة فاإلنترنت من بین النعم العدیدة التي مَن هللا بھا على اإلنسان 

استخدامھ، فمثلھ مثل أي تقدم تكنولوجي؛ فعندما ُیفرط في االعتماد علیھ ویبدأ في تجاھل األنشطة، والمناسبات 

ومسؤولیات العمل، والدراسة، والریاضة، وعندما یبدأ المقربون منھ بالشكوى من قضائھ الوقت الطویل أمام 

.فإنھ یمكن القول إنھ واقع في مشكلة إدمان االنترنتاالنترنت،

) 200(واضطراب إدمان االنترنت مشكلة متزایدة، فقد أشار علماء النفس البریطانیون إلى أّن ھناك شخصاً من بین 

ساعة أو أكثر على ) 38(شخص من مستخدمي االنترنت تظھر علیھ أعراض اإلدمان بل إن ھناك أشخاصاً یقضون 



ت دون عمل یدعو إلى ذلك، فمن الممكن أن یضحى بعضھم بالعمل، وبالمدرسة، وبالعالقات األسریة، االنترن

.8وبالمال

، ودراسة )Jung,et al،2008جانج وآخرین(وتؤكد كثیر من الدراسات والبحوث مثل دراسة 

أن إدمان االنترنت ال یقل ) 2008زیدان،(، ودراسة )2007،بو جديأ(، ودراسة )Jeffrey،2008جیفري(

ه السبیل األكثر تعویضاً لَِما یعاني منھ المدمن من مشكالت  خطورة عن إدمان المخدرات، بل یتجاوزھا ِبعدِّ

وزیادة عدد الساعات التي یقضیھا واضطرابات، وإن ھذه المشكالت تزداد حدة وضراوة بتقدم اإلنسان في العمر 

ت، ولذا فاإلنترنت یمثل مشكلة كبیرة بالنسبة للشخص المدمن ویصاحبھ العدید من الفرد المدمن أمام االنترن

.9االضطرابات النفسیة والسلوكیة

فالجلوس أمام جھاز االنترنت لمدة طویلة من الوقت سیؤدي إلى عزل الفرد عن مجتمعھ، كما یؤدي إلى تدنى تفاعلھ 

االجتماعي مع أفراد األسرة، وتقلّص عدد األصدقاء وقد یؤدي إلى فقدان مھارات االتصال االیجابي، باإلضافة إلى 

قیق الذات، مما یجعلھ یشعر بعدم القدرة على ضبط األحداث الشعور بالعزلة االجتماعیة، وتضاؤل فرص التعبیر وتح

.10والتحكم فیھا، ومن ثّمة یفقد الثقة في نفسھ، وتترسخ لدیھ القیم السلبیة والقلق والرفض

وُیعدُّ طالب الجامعة أكثر شرائح المجتمع قابلیة وتعرضاً إلدمان االنترنت لعدة أسباب؛ منھا أنھم یمرون بمرحلة 

ومنھا أن الجامعات أصبحت . مھمة، یتم فیھا تشكیل الھویة وإنشاء عالقات شخصیة واجتماعیة حمیمةنمو نفسي 

%) 82(توفر فرصاً واسعة ومستمرة للدخول على االنترنت ألغراض مختلفة، حیث تشیر اإلحصاءات المتوفرة أّن 

.11من طلبة الجامعة یستخدمون االنترنت

في جامعة أم البواقي من خالل التدریس واإلشراف، فقد الحظت أن العدید منھم ومن خالل تفاعل الباحثة مع الطلبة

یقضون أوقاتھم الثمینة أمام االنترنت، لذلك فإن الدراسة الحالیة ھي محاولة للتعرف على طبیعة العالقة بین إدمان 

.االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى عینة من طلبة ھذه الجامعة

:كلة الدراسة الحالیة في اإلجابة عن التساؤلین التالیینوبناء علیھ تتحدد مش

ھل توجد عالقة ارتباطیة بین إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقي؟–1

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدمان االنترنت بین طلبة جامعة أم البواقي تعزى لمتغیر الجنس؟–2

الدراسةفرضیات -ثانیا 

.توجد عالقة ترابط بین إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقي-1

.توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدمان االنترنت بین طلبة جامعة أم البواقي تعزى لمتغیر الجنس-2

أھداف الدراسة

.جتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقيالتعرف على طبیعة العالقة بین إدمان االنترنت والعزلة اال-1

.معرفة درجة الفروق بین الذكور واإلناث من طلبة جامعة أم البواقي في درجة إدمان االنترنت-2

أھمیة الدراسة



إلقاء مزید من الضوء على ظاھرة جدیدة ھي إدمان االنترنت خاصة على مستوى البیئة المحلیة، فالبحث فیھ –1

.تكشافمازال في مرحلة االس

لفت انتباه المختصین إلى اآلثار السلبیة الناتجة عن استخدامات التكنولوجیا بما فیھا االنترنت، نظراً لقوة جاذبیتھ –2

.التي ال تقاوم، وتخطیھ حواجز المكان والزمان وعدم وجود قیود على استخدامھ

ھ بالعزلة االجتماعیة الذي لم یتناول في تستمد الدراسة أھمیتھا من تناولھا موضوع إدمان االنترنت، وعالقت–3

.البیئة المحلیة في حدود علم الباحثة

التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقاییس المستخدمة، ومدى مالءمتھ للبیئة المحلیة، خاصة فیما یتعلق –4

.ن االنترنتبمقیاس اإلدمان على االنترنت، واالستفادة منھ في إجراء بحوث ودراسات تتعلق بظاھرة إدما

من خالل النتائج المتوصل إلیھا سوف توضع الخطط والبرامج اإلرشادیة الالزمة لمواجھة اآلثار السلبیة –5

.الستخدام تقنیة االنترنت، وتعلیم الطلبة طرق التعامل االیجابي مع ھذه التقنیة المھمة

ھم من أكثر الفئات جاء االھتمام بدراسة إدمان االنترنت وعالقتھ بالعزلة االجتماعی–6 ة لدى طلبة الجامعة ِبعدِّ

استخداماً لھ من خالل بعض اإلحصاءات المتوفرة والمذكورة سابقاً، وھذا من باب اإلحساس بخطورة األمر للوقوف 

.على اآلثار السلبیة إلدمان االنترنت لدى ھؤالء الشباب الذین ھم قوة المجتمع وعموده الفقري

حدود الدراسة-ثالثا 

:كانت حدود الدراسة على النحو التاليلقد

الحدود البشریة–أ 

.أم البواقي-تقتصر الدراسة على طلبة جامعة العربي بن مھیدي 

الحدود الزمنیة–ب 

.2012/2013طّبقت الدراسة خالل السنة الجامعیة 

الحدود المكانیة–جـ 

.أم البواقي-أجریت الدراسة الحالیة في مدینة أم البواقي وبالضبط في جامعة العربي بن مھیدي 

تحدید مصطلحات الدراسة-رابعا 

:تتضمن ھذه الدراسة المصطلحات األساس التالیة

)Internet Addiction1(إدمان االنترنت–1

اإلدمان : ن االنترنت یقابلھ عدید من التسمیات مثلقبل تعریف إدمان االنترنت یجب اإلشارة إلى أن مصطلح إدما

التكنولوجي، واالعتماد على االنترنت، وإساءة استخدام االنترنت، واالعتماد على الكمبیوتر، وإدمان الكمبیوتر، 

.12واالستخدام المفرط لإلنترنت

)Charlton،2002(تعریف شارلتون -



ضي وغیر التوافقي لإلنترنت، یؤدي إلى اضطرابات إكلینیكیة یستدل إدمان االنترنت ھو حالة من االستخدام المر

.13علیھا بوجود بعض المظاھر كالتحمل واألعراض االنسحابیة

ویعرف إدمان االنترنت إجرائیاً في ھذه الدراسة بأنھ الدرجة الكلیة التي یحصل علیھا أفراد عینة الدراسة على 

".أحمدبشرى إسماعیل"مقیاس إدمان االنترنت لـ 

)Social Isolation(العزلة االجتماعیة –2

)Painka(تعریف بایناك -

ھي انعزال الفرد عن اآلخرین، وعدم االتصال بھم وعدم االنضمام لھم، والبقاء في أغلب األوقات منفرداً وحیداً 

.14واإلحساس بعدم االرتباط بمعاییر المجتمع وثقافتھ

في ھذه الدراسة على أنھا الدرجة الكلیة التي یحصل علیھا أفراد عینة الدراسة وتعرف العزلة االجتماعیة إجرائیاً 

".عادل عبد هللا محمد"على مقیاس العزلة االجتماعیة لـ 

الّدراسات الّسابقة-خامسا 

جنبیة ُتعدُّ الدراسات السابقة ذات دور إیجابي لكل باحث وبناء على ذلك فإن الباحثة ستلقي الضوء على الدراسات األ

:والعربیةللتعرف على أھم النتائج التي توّصل إلیھا الباحثون، نذكر أھّمھا على النحو التالي

الدراسات األجنبیة–أ 

,Kraut(دراسة كروات –1 1981(

*.آثار استخدام االنترنت لدى الشباب*:عنوان الدراسة

ھدفت ھذه الدراسة الطویلة التي دامت عامین إلى معرفة آثار استخدام االنترنت من قبل الشباب، وطبقت في والیة 

شاباً مستخدماً لالنترنت، وقد أشارت النتائج إلى وجود آثار نفسیة ) 169(بنسلفانیا األمریكیة على عینة مكونة من 

لنتائج أّنھ كلما زاد استعمال االنترنت كلّما انخفض مستوى النشاط واجتماعیة سلبیة الستخدام االنترنت، كما أظھرت ا

.15االجتماعي، وزاد مستوى الشعور بالعزلة االجتماعیة واالكتئاب

)Petrie،Gunn,1982(دراسة بیتري وجان -2

*العالقة بین االكتئاب واالنطواء وإدمان االنترنت في ضوء متغیري الجنس والعمر: *عنوان الدراسة

) 445(وھدفت إلى معرفة العالقة بین االكتئاب واالنطواء في ضوء متغیري الجنس والعمر، وبلغ قوام العینة 

، طبق علیھم استبیان )عاماً 30-20(مستخدماً لإلنترنت ذكوراً وإناثاً في أمریكا، تراوحت األعمار الزمنیة ما بین 

ومقیاس أیزنك لالنطواء واالنبساط، وقد توصلت النتائج إلى إلدمان االنترنت من إعداد الباحثین، وقائمة االكتئاب، 

وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیاً بین إدمان االنترنت وكل من االكتئاب واالنطواء لدى المستخدمین لإلنترنت 

ح ذكوراً وإناثاً كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائیاً بین الذكور واإلناث في إدمان االنترنت لصال

.16الذكور

Christopher et al(دراسة كریستوفر وآخرون -3 ,2003(



*العالقة بین استخدام االنترنت واالكتئاب والعزلة االجتماعیة لدى المراھقین : *عنوان الدراسة

ة ھدفت إلى دراسة العالقة بین استخدام االنترنت وكل من االكتئاب والعزلة االجتماعیة لدى المراھقین، وتكونت عین

طالبا من طالب السنة األخیرة بالمدرسة الثانویة، وطّبق كل من مقیاس استخدام االنترنت ومقیاس ) 89(الدراسة من 

العزلة االجتماعیة من إعداد الباحثین، ومقیاس بیك لالكتئاب، وتوصلت الدراسة إلى أن مرتفعي استخدام االنترنت 

وأقرانھم، أي إّن ارتفاع استخدام االنترنت یؤدي إلى العزلة لدیھم اضطرابات على مستوى العالقات مع والدیھم 

.االجتماعیة، كما أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام االنترنت ال یرتبط باالكتئاب

Larose(دراسة الروز وآخرین -4 ,et al ,2001(

*التفسیرات المعرفیة االجتماعیة الستخدام االنترنت* :عنوان الدراسة

إنثى، مسجلین في فرع علوم االتصال في جامعة ) 39(ذكراً و) 59(طالباً وطالبًة، ) 171(ة الدراسة من تكونت عین

واشطن بأمریكا، من مختلف المستویات األكادیمیة، وقد استخدم كل من مقیاس العزلة االجتماعیة، والوضع النفسي 

ّن استخدام االنترنت لفترة طویلة یؤدي إلى الشعور واالكتئاب، ومقیاس الكفاءة الذاتیة لإلنترنت، وأظھرت النتائج أ

.17باالكتئاب، كما أظھرت النتائج أّن میل مستخدمي االنترنت لفترات طویلة یؤدي إلى العزلة االجتماعیة

)Dittmamm,2002(دراسة دیتمان –5

*العالقة بین إدمان االنترنت وشعور طالب الجامعة بالوحدة واالنعزال*:عنوان الدراسة

ھدفت ھذه الدراسة على العالقة بین إدمان استخدام االنترنت وشعور طالب الجامعة بالوحدة واالنعزال، وتكونت 

طالباً بجامعة أندروز في أمریكا، طبق علیھم كل من مقیاس الشعور بالوحدة والعزلة، واستبیان ) 366(العینة من 

ارتباطیة بین استخدام االنترنت والشعور بالوحدة والعزلة استخدام شبكة االنترنت، وقد أوضحت النتائج وجود عالقة

ساعة أسبوعیاً، بینما الطلبة غیر المدمنین على االنترنت ) 40(االجتماعیة وأن مدمني االنترنت یستخدمونھ أكثر من 

.18ساعة أسبوعیا) 40(یستخدمونھ أقل من 

,Cui Liw(دراسة كوي ولیو –6 2003(

*العالقة بین إدمان االنترنت والنمو االجتماعي والتوافق واالغتراب النفسي: * عنوان الدراسة

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین االعتماد على االنترنت بالنمو االجتماعي، والتوافق، واالغتراب النفسي 

وطبق علیھم أدوات لقیاس من طالب الجامعة في شنغھاي بالصین، ) 110(لدى طالب الجامعة، وتكونت العینة من 

المتغیرات موضع البحث، وأظھرت نتائجھا وجود عالقة ارتباطیة قویة بین االعتماد على االنترنت واالغتراب 

النفسي والتوافق والنمو االجتماعي، كما أظھرت وجود فروق دالة إحصائیاً بین الذكور واإلناث من طلبة الجامعة في 

.19إدمان االنترنت لصالح الذكور

)XiaaSi,Li ,2006(دراسة اكسایوسى لي –7

*المشكالت الناتجة عن إدمان االنترنت* :عنوان الدراسة



ھدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت المرتبطة بإدمان االنترنت، وسماتھا، واألسباب المؤدیة لإلدمان وطبقت 

طالباً ) 1949(ة ھیفاى في الصین قدرھا الدراسة على عینة عشوائیة اختیرت من ست مدارس إعدادیة في مدین

طبق علیھم استبیان من إعداد الباحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا أن معدل اإلدمان على 

االنترنت عند الذكور أعلى من اإلناث، وأن إدمان االنترنت في الضواحي أقل من المدن، وأن إدمان االنترنت یكون 

.20ون أجھزة الكمبیوتر؛ أي لدیھم مستوى معیشي مرتفعأعلى لدى من یمتلك

الدراسات العربیة–ب 

)2004مھدي،(دراسة –7

*اآلثار النفسیة واالجتماعیة الستخدام شبكة االنترنت لدى طالب الجامعة* :عنوان الدراسة

ت لطالب الجامعة، وتكونت ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي یسببھا االنترن

طالباً وطالبًة في جامعة األزھر بالقاھرة واألقالیم، وطبق على أفرد العینة مقیاس عالقة طلبة ) 240(العینة من 

الجامعة باإلنترنت، ومقیاس اآلثار النفسیة واالجتماعیة من إعداد الباحثة، وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة 

واإلناث في استخدام شبكة االنترنت لصالح الذكور، كما أوضحت النتائج أیضاً أن طالب جامعة إحصائیاً بین الذكور

األزھر بالقاھرة أكثر استخداماً لشبكة االنترنت، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائیاً بین الذكور 

ن سوء استخدام االنترنت والشعور واإلناث في اآلثار النفسیة واالجتماعیة، وكذا عن وجود عالقة ارتباط بی

.21باالغتراب النفسي، وسوء العالقة مع المجتمع ومع األصدقاء، والمشكالت الجنسیة

)2006زامل،(دراسة –8

*العالقة بین إدمان االنترنت واالغتراب لدى طالب الجامعة * :عنوان الدراسة

ترنت باالغتراب لدى طالب جامعة األزھر بالقاھرة في كان الھدف من ھذه الدراسة معرفة عالقة اإلدمان على االن

طالباً وطالبة نصفھم من الذكور واآلخر من اإلناث، وأظھرت النتائج وجود ) 120(مصر، وقد بلغت عّینة الدراسة 

فروق في االغتراب بین مدمني االنترنت وغیر المدمنین ذكوراً وإناثاً، وال توجد فروق بین الذكور واإلناث في 

.22ة إدمان االنترنت ووجود عالقة ارتباطیة موجبة بین إدمان االنترنت وبین االغتراب لدى أفراد العینةدرج

)2010الشافعي،(دراسة –9

إدمان االنترنت وعالقتھ بالوحدة والطمأنینة النفسیان، لدى طالب وطالبات جامعة الملك خالد *:عنوان الدراسة

*بالسعودیة على ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث عالقة إدمان االنترنت بكل من الوحدة والطمأنینة النفسیان، والفروق بین الجنسین في 

من طالب ) 444(ثر بعض المتغیرات الدیموغرافیة على إدمان االنترنت لدى عینة تتكون من إدمان االنترنت، وأ

، وتعریب صاحب )1998یونغ،(وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودیة، وقد طّبق اختبار إدمان االنترنت من إعداد

ارة البیانات ، واستم)1998خضر والشناوي،(وتعریب )1992رسل،(الدراسة، ومقیاس الوحدة النفسیة

وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین إدمان االنترنت : الدیموغرافیة من إعداد الباحث الحالي، وأظھرت النتائج



والوحدة النفسیة، ووجود عالقة ارتباطیة سالبة دالة بین إدمان االنترنت والطمأنینة النفسیة، ولم تختلف الصورة 

.23ین الجنسین من طالب الجامعة في إدمان االنترنت لصالح الذكورباختالف الجنس، كما وجدت فروق دالة ب

)2011الحوسیني،(دراسة –10

*إدمان االنترنت وعالقتھ باالكتئاب والعزلة االجتماعیة لدى طلبة جامعة نزوى: *عنوان الدراسة

ھدفت ھذه الرسالة إلى التعرف إلى العالقة بین إدمان االنترنت، وكل من االكتئاب والعزلة االجتماعیة لدى طلبة 

طالبًة من السنة األولى ) 290(طالباً، و) 56(طالًبا وطالبة، منھم ) 346(جامعة نزوى، وتكونت عینة الدراسة من 

مقیاس إدمان االنترنت من إعداد : ت أدوات الدراسةإلى السنة الخامسة، ومن جمیع كلیات الجامعة، وتضمن

). 2000غریب،(وقائمة بیك المعربة الثانیة لالكتئاب ) 2002المزاھر، (، ومقیاس العزلة من إعداد )2007أحمد،(

لدى أفراد عینة الدراسة، كما أشارت النتائج إلى %) 4.9(وأسفرت النتائج عن أن نسبة انتشار إدمان االنترنت بلغت 

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة على مقیاس إدمان االنترنت تعزى للنوع وج

االجتماعي والتخصص الدراسي لصالح الطالبات، وتخصص العلوم واآلداب، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة 

ئاب، كما أوضحت وجود عالقة ارتباط ارتباط سالبة ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات إدمان االنترنت واالكت

كما أظھرت النتائج . موجبة ذات داللة إحصائیة بین إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى أفراد عینة الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة لكٍل من االكتئاب والعزلة االجتماعیة لدى أفراد عینة 

.24الف درجات إدمانھم على االنترنتالدراسة تعزى الخت

تعقیب عام على الدراسات السابقة

:من خالل استعراض الدراسات السابقة نستنتج ما یأتي

من حیث الھدف، فقد كانت تھدف بعض الدراسات للكشف عن إدمان االنترنت، وعالقتھ بالعدید من المتغیرات -

، 2000كریستوفر(، كدراسات )إلخ... ة النفسیة االغتراب النفسيالعزلة االجتماعیة، االكتئاب، االنطواء، الوحد(

، وبعضھا اآلخر كان اھتمامھا منصباً )إلخ...2011الحوسیني2010، الشافعي 2006،زامل 1998بتري وجان 

، 1998،كروت2006إكسایوسى لي(على معرفة المشكالت واآلثار المترتبة عن إدمان االنترنت مثل 

بعض الباحثین إلى الكشف عن درجة الفروق بین الجنسین في إدمان االنترنت نذكر منھم ، كما ھدف )2004مھدي

، وعلى العموم تتفق أھداف ھذه )2010، الشافعي 2006، اكسایوسى لي 2004مھدي1998بتري وجان (

.الدراسات مع ھدف من أھداف الدراسة الحالیة

امعات من الجنسین، وتتفاوت أعمار أفراد العینات وقد من حیث العینات، فمعظم الدراسات أجریت على طالب الج-

كما ھو في دراسة ) 194(إلى ) 2000كریستوفر وآخرون،(فرداً كما ھو في دراسة ) 89(تفاوت حجم العینة من 

.، وھذا ما یتفق مع الدراسة الحالیة التي ستتناول طلبة الجامعة من الجنسین)2006اكسایوسى لي،(

سة فقد تنوعت بحسب الغرض المراد الوصول إلى تحقیقھ، أما بخصوص الدراسة الحالیة من حیث أدوات الدرا-

.فإّنھا تستخدم األدوات التي تم استخدامھا في الدراسات السابقة الذكر



بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة، فقد اختلفت وتنوعت، إال أنھ كان ھناك شبھ إجماع على وجود عالقة ارتباطیة -

سلبیة أو ایجابیة بین إدمان االنترنت وظھور بعض االضطرابات النفسیة كاالكتئاب والعزلة االجتماعیة دالة إما

واالغتراب واالنطواء، وعلى وجود آثار سلبیة سواء نفسیة أم اجتماعیة عن ھذا االضطراب، وعلى وجود فروق 

.بین الجنسین في إدمان االنترنت لصالح الذكور

سة المیدانیةإجراءات الدرا-سادسا 

منھج الدراسة-1

للتحقق من فروض الدراسة الحالیة، استخدم المنھج الوصفي االرتباطي الذي یھدف إلى إیجاد عالقة بین متغیرین 

.والذي یناسب موضوع الدراسة

مجتمع الدراسة-2

واقي خالل العام تكّون مجتمع الدراسة من الطالب والطالبات الذین یستخدمون شبكة االنترنت في جامعة أم الب

2012/2013الجامعي 

عینة الدراسة-3

أم البواقي، من مختلف كلیات -طالباً وطالبة من طالب جامعة العربي بن مھیدي ) 194(تكّونت عینة الدراسة من 

عاماً ) 22.03(عاماً بمتوسط عمري قدره ) 25-19(طالبة، تتراوح أعمارھم مابین ) 102(طالباً و) 92(الجامعة، 

اختیرت العینة بطریقة العینة القصدیة؛ حیث وّزعت أدوات الدراسة في قاعة ). 4.10(راف معیاري قدره وانح

االنترنت الموجودة بمكتبة الجامعة، وفي مقاھي االنترنت المتواجدة بجانب الجامعة لضمان الحصول على عینة من 

.مختلفة االختصاصات

أدوات الدراسة-4

مقیاس إدمان االنترنت–4-1

بھدف استخدامھ كأداة موضوعیة في تشخیص إدمان االنترنت، ) 2012بشرى إسماعیل أحمد،(أعدت ھذا المقیاس 

السیطرة أو : عبارة موزعة بالتساوي على ستة أبعاد إلدمان االنترنت وھي كالتالي) 60(ویتكون المقیاس من 

ولإلجابة على المقیاس یختار المفحوص . اسةالبروز، تغیر المزاج، التحمل، األعراض االنسحابیة، الصراع االنتك

).1الملحق رقم ) (0،1،2(أحد بدائل أربع درجات وھي 

وقد قامت معدة المقیاس بتقنین المقیاس، حیث تم حساب ثباتھ باستخدام طریقة االتساق الداخلي، وقد بلغ معامل 

یقة الّتجزئة الّنصفّیة؛ حیث بلغ معامل ، كما استخدمت طر)0.01(، وھو دال عند مستوى الداللة )0.89(االرتباط

، أّما الصدق فقد تم حسابھ باستخدام التحلیل )0.01(، وھو دال عند مستوى الداللة )0.90(الثبات سبیرمان 

العاملي؛ وذلك باختبار نموذج العامل الكامن العام الذي حاز على مطابقة تامة مما یشیر إلى أن المقیاس یتمتع 

.25بمعامل صدق مرتفع



فقد قامت الباحثة بتطبیقھ على العینة -للتأكد من مدى مالئمة المقیاس مع البیئة المحلیة-أما في الدراسة الحالیة 

الجزائر، تتراوح -أم البواقي-طالباً من طالب جامعة العربي بن مھیدي ) 30(االستطالعیة التي تكونت من 

).سنة28-18(أعمارھم مابین 

:المقیاسفي الدراسة الحالیة كالتاليوقد تم حساب صدق وثبات 

المقارنة (تم حساب صدق مقیاس إدمان االنترنت عن طریق حساب الصدق التمییزي :صدق المقیاس–أ 

):الطرفیة

قامت الباحثة بأخذ عینة تتكون )27(%من أعلى درجات المقیاس و) 27(%من أدنى درجات المقیاس للعینة التي 

أفراد؛ ) 08(رتیب ھذه الدرجات تصاعدیا، فأصبح لدینا مجموعتان تتكون كل منھا من فرداً، وھذا بعد ت) 30(من

أفراد من المجموعة الدنیا، ثم نستخدم ) 08(أفراد من المجموعة العلیا، و) 08(، ومنھ نأخذ )08= 0.27* 30(ألن 

,Spss.لداللة الفروق بینھما" ت"أسلوباً إحصائیاً مالئماً یتمثل في اختبار  وھذا باستخدام نظام الحزمة ،16.0

.اإلحصائیة

:وكانت النتائج كما ھي مبینة في الجدول التالي

لداللة الفرق بین المجموعة الدنیا والمجموعة العلیا على مقیاس إدمان االنترنت"ت"یوضح قیمة): 01(جدول رقم 

مقیاس إدمان 

االنترنت

المتوسط نالمجموعات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى "ت " 

الداللة

المجموعة 

الدنیا

دال876.2611.1213.760.01

المجموعة 

العلیا

8117.136.13

.من إعداد شخصي: المصدر

؛ مما یعني أن المقیاس یتوفر على القدرة )0.01(دالة إحصائیاً عند مستوى الداللة " ت"یتبین من الجدول أن قیمة 

.التمییزیة بین المجموعتین الدنیا والعلیا، ومنھ فالمقیاس ُیعدُّ صادقاُ فیما یقیسھ



ثبات المقیاس–ب 

ماعیة باستخدام معامل ثبات ألفا لكرونباخ وباستخدام نظام لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقیاس العزلة االجت

)Spss,16 (تم التوصل إلى معامل ثبات قدره)0.01(، ھذا المعامل دال إحصائیاً عند مستوى الداللة )0.876 (

.مما یدل أن المقیاس یتمتع بمستوى عال من الثبات

مقیاس العزلة االجتماعیة–4-2

) 30(، وذلك لقیاس العزلة االجتماعیة، ویتألف من )Gierveld.1990(لیرفیلد أعدت ھذا المقیاس في األصل ج

موافق بشدة، موافق بدرجة معقولة، متردد، أرفض إلى حد ما، (عبارة، یوجد أمام كل منھا خمسة اختیارات ھي 

وحسب ثباتھ ،)2000عادل عبد هللا محمد،(ولقد قام بتعریبھ ) 4،3،2،1،0(، تأخذ الدرجات أرقام )أرفض تماماً 

-)0.81(الذي بلغ -،كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ )0.86(عن طریق إعادة االختبار فبلغ معامل االرتباط 

، وھي جمیعاً قیم دالة عند )0.75(كذلك عن طریق استخدام طریقة التجزئة النصفیة وتم التوصل إلى معامل 

الصدق التالزمي حیث دلت النتائج على وجود ارتباط بین ، أما الصدق فتم حسابھ عن طریق)0.01(مستوى الداللة 

، )0.70(حیث بلغ معامل ارتباط ) 1979إبراھیم قشقوش،(المقیاس الحالي وبین مقیاس الوحدة النفسیة من إعداد 

أما في .26)0.01(وھي نسبة دالة عند ) 11.12" (ت"كما استخدمت طریقة المقارنة الطرفیة فبلغت قیمة 

فقد قامت الباحثة بتطبیقھ على العینة السابقة -للتأكد من مدى مالئمة المقیاس مع البیئة المحلیة-لحالیة الدراسة ا

.الذكر

:وقد حسب صدق وثبات المقیاسفي الدراسة الحالیة كالتالي

المقارنة (تم حساب صدق مقیاس العزلة االجتماعیة عن طریق حساب الصدق التمییزي :صدق المقیاس–أ 

):الطرفیة

حیث قامت الباحثة بحساب الصدق التمیزي وفق نفس الخطوات السابقة الذكر في مقیاس إدمان االنترنتوكانت النتائج 

:كما ھي مبینة في الجدول التالي

الفرق بین المجموعة الدنیا والمجموعة العلیا على مقیاس العزلة لداللة"ت"یوضح قیمة): 02(جدول رقم 

االجتماعیة

مقیاس العزلة 

االجتماعیة

المتوسط نالمجموعات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى "ت " 

الداللة

المجموعة 

الدنیا

دال866.838.8210.830.01



المجموعة 

العلیا

896.165.25

.من إعداد شخصي: المصدر

؛ مما یعني أن المقیاس یتوفر على القدرة )0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة " ت"یتبین من الجدول أّن قیمة 

.التمییزیة بین المجموعتین الدنیا والعلیا، ومنھ فالمقیاس یعّد صادقا فیما یقیسھ

ثبات المقیاس–ب 

لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقیاس العزلة االجتماعیة باستخدام معامل ثبات ألفا لكرونباخ وباستخدام نظام 

)Spss,16 (تم التوصل إلى معامل ثبات قدره)؛ )0.01(، ھذا المعامل دال إحصائیا عند مستوى الداللة )0.783

ال من الثباتمما یدل أن المقیاس یتمتع بمستوى ع

األسالیب اإلحصائیة

.المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري-

لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة، في حساب كل من الصدق التمییزي ولإلجابة على السؤال " ت"اختبار -

.الثاني

.معامل الثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقاییس المستخدمة-

.رسون لإلجابة على السؤال األولمعامل االرتباط بی-

عرض النتائج ومناقشتھا-سابعا 

عرض النتائج–1

عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى- 1–1

".توجد عالقة ارتباطیة بین إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقي "نص الفرضیة 

بین الدرجات التي تحصل علیھا أفراد عینة " بیرسون " امل االرتباط للتحقق من صحة ھذه الفرضیة، تم استخدام مع

الطلبة على مقیاس إدمان االنترنت، وبین الدرجات التي تحصلوا علیھا على مقیاس العزلة االجتماعیة، وبعد 

:تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي) Spss,16.0(المعالجة اإلحصائیة بنظام 

یوضح معامل االرتباط بین درجة إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقي: )03(جدول رقم 



معامل المتغیرات

االرتباط

مستوى الداللة

العزلة / إدمان االنترنت 

االجتماعیة

0.01دال 1.448

.من إعداد شخصي: المصدر

أن قیمة معامل االرتباط بین درجة إدمان االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى أفراد عینة )03(یّتضح من الجدول رقم

، وھذه العالقة االرتباطیة ھي عالقة )0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 1.448(الدراسة والمساویة لـ 

.ة لدى طلبة جامعة أم البواقيموجبة وتعني أنھ كلما زادت درجة إدمان االنترنت زاد الشعور بالعزلة االجتماعی

عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة- 2–1

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدمان االنترنت بین طلبة جامعة أم البواقي تعزى لمتغیر : "نص الفرضیة

".الجنس

راد عینة الدراسة من لداللة الفروق بین متوسطات درجات أف" ت"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة استخدم اختبار 

تحصلنا على النتائج ) Spss,16.0(الجنسین على مقیاس إدمان االنترنت، وبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام 

:الموضحة في الجدول التالي

لداللة الفروق بین الذكور واإلناث من طلبة جامعة أم البواقي في " ت"یوضح نتائج اختبار): 04(جدول رقم 

درجة إدمان االنترنت

المتوسط ننوع العینة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

ت " 

"

مستوى الداللة

0.01دال9297.2949.781924.76الذكور

10278.1837.82اإلناث



.من اعداد شخصي: المصدر

إلیجاد الفروق بین الجنسین من طلبة جامعة أم البواقي في " ت"المتعلق باختبار ) 04(یتضح من الجدول رقم 

، وھي قیمة دالة إحصائیاً عند مستوى الداللة )4.76(المحسوبة تساوي " ت"درجة إدمان االنترنت، أن قیمة 

بین الطلبة تعزى إلى متغیر الجنس، وھذه ، مما یشیر بوضوح إلى وجود فروق في درجة إدمان االنترنت )0.01(

.الفروق لصالح الذكور

مناقشة النتائج-2

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى- 1–2

إّن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفرضیة األولى باستخدام معامل االرتباط 

ظھر أن ھناك عالقة ارتباطیة موجبة بین إدمان االنترنت والعزلة ، ت)03(، والموضحة في الجدول رقم "بیرسون"

االجتماعیة لدى طلبة جامعة أم البواقي، أي أّن مدمني االنترنت یشعرون بالعزلة االجتماعیة، وترجع الباحثة ھذه 

النسحاب، ومعلوم النتیجة إلى تفضیلھم االنترنت على األنشطة االجتماعیة وعلى التفاعل االجتماعي مما یدفعھم إلى ا

أّن قضاء أكبر وقت في استخدام االنترنت یسھم في تخفیض الساعات التي یقضیھا األشخاص مع اآلخرین، وفي 

إقامة العالقات االجتماعیة واالبتعاد عن اآلخرین، ورفض إقامة عالقات معھم، فاإلنترنت یحقق لھم النشوة عن 

ھم العدید في حیاتھم، ویجعلھم یستغنون عن إقامة الصداقات طریق عوالم وآفاق جدیدة لم یعھدھا مما یضفي ل

والعالقات االجتماعیة مھما كان نوعھا إضافة إلى ذلك فإنھ یمنحھم عضویة مجانیة دون أیة شروط في المجتمع 

.االفتراضي، ودون أن یخشوا أیة مسئولیات أو قیود فیعوضھم ذلك عن االندماج الحقیقي مع المحیطین بھم

االنغماس الزائد في استخدام االنترنت، وقضاء أطول األوقات یسبب اضطراباً في حیاة الفرد من الناحیة كما أن 

االجتماعیة؛ حیث سوف یقضي أوقات أقل مع أسرتھ، كما سیھمل واجباتھ األسریة، وعالقاتھ مع اآلخرین، أّیاً كانت 

االنترنت، وما یحتویھ من برامج متنوعة من مكانتھم لدیھ، حیث إّن سھولة استخدام الكمبیوتر والدخول على

، سینجم عنھ االعتماد المكثف لھذه الشبكة التي ستعوضھ )الشات(معلومات علمیة وترفیھیة، ومكالمات ومحادثات 

عن فصل الدراسة، وعن األسرة، وعن السوق والملعب، مما یسھم في انخفاض مستوى العالقات االجتماعیة 

االجتماعیة، وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعیة مباشرة وواقعیة، فیصبح االنترنت ھو المباشرة وزیادة العزلة

المسیطر على عقلھ فیتجنب اآلخرین بشكل كبیر حتى یختلي بفعل ما یحبھ وما یریده مما یجعلھ أكثر حساسیة في 

ھ ذلك عن االنترنت بسبب عطل في عالقاتھ باآلخرین، وأكثر انطوائیة ال یرغب في عقد عالقات معھم، كي ال یشغل

جھاز الكمبیوتر أو انقطاع الشبكة أو التیار الكھربائي، وسیشعر بالقلق واالنزعاج الشدید ویصبح جد عصبي وینفجر 

.ألتفھ األسباب، وتلك كلھا من أعراض العزلة االجتماعیة



لمختلفة أنھ من بین المشكالت المترتبة وما یؤكد ما توصلنا إلیھ ما جاء بھ اإلطار النظري حیث أكدت الكتابات ا

على سوء استخدام االنترنت ھو شعور الفرد بالعزلة االجتماعیة، وعدم اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع الذي نعیش 

فیھ، ما یعبر عن انطواء األفراد وانسحابھم من المشاركة في األنشطة االجتماعیة؛ بحیث یكون الفرد في حالة تناقض 

مادي وما ھو نفسي، فھو موجود في المجتمع من الناحیة المادیة، ولكنھ منفصل عنھ من الناحیة بین ما ھو

.27النفسیة

التي توصلت إلى )1998كروات،(وتتفق نتیجة ھذه الدراسة مع ما توصلت إلیھ نتائج بعض الدراسات، منھا دراسة

اعي، وزاد مستوى الشعور بالعزلة االجتماعیة أنھ كلما زاد استعمال االنترنت كلما انخفض مستوى النشاط االجتم

التي توصلت إلى أن اإلفراط في استخدام االنترنت یؤدي إلى العزلة )2000كریستوفر وآخرون،(ودراسة 

التي توصلت إلى أن میل الطلبة إلى استخدام االنترنت لفترات طویلة یؤدي )2001الزور،(االجتماعیة أیضاً دراسة

التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة بین استخدام )2002دیتمان،(، كما تتفق مع دراسةإلى العزلة االجتماعیة

التي أشارت نتائجھا إلى )2011الحوسیني،(شبكة االنترنت والعزلة االجتماعیة لدى طالب الجامعة، وكذلك دراسة

.ماعیة لدى طلبة جامعة نزوىوجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین إدمان االنترنت والعزلة االجت

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة- 2–2

لداللة الفروق بین " ت"إن البیانات المتحصل علیھا من عرض النتائج الخاصة بالفرضیة الثالثة باستخدام اختبار

، )04(لجدول رقممتوسطات درجات أفراد عینة الدراسة من الجنسین في درجة إدمان االنترنت، والموضحة في ا

یظھر وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث من طلبة جامعة أم البواقي في إدمان االنترنت؛ حیث 

، وھذه )0.01(، وھي قیمة دالة إحصائیاً عند مستوى الداللة )4.76(الخاصة بالمقارنة تبلغ " ت"كانت قیمة 

أن الذكور أكثر إدماناً لالنترنت مقارنة باإلناث، وُتعدُّ ھذه النتیجة الفروق لصالح الذكور مقابل اإلناث، ومعنى ذلك

إلى وجود فروق ) 2003كیوي ولیو،(مطابقة للنتائج والبحوث والدراسات السابقة؛ حیث توصلت دراسة كل من 

) 2006ي، اكسایوسى ل(دالة إحصائیاً بین الذكور واإلناث في إدمان االنترنت لصالح الذكور، كما توصلت دراسة 

) 2010الشافعي،(و) 2006زامل،(إلى أن معدل إدمان االنترنت بین الذكور أعلى من اإلناث، كما خلص كل من 

.إلى وجود فروق دالة بین الجنسین من طالب الجامعة في إدمان االنترنت لصالح الذكور مقابل اإلناث

ث استخداماً لالنترنت، وذلك طلباً للثقافة والتسلیة ولعل ما ُیفِسر ذلك أن الطالب الذكور أكثر من الطالبات اإلنا

والترفیھ، واكتشاف الجدید من االختراعات والتكنولوجیا، عكس الطالبات اللواتي یستخدمن االنترنت بعقالنیة، وعادة 

تشغیل ما یكون إیجابیاً ومرتبطاً أكثر بالتحصیل الدراسي، ھذا باإلضافة إلى أن الذكور أكثر ثقة في قدرتھم على 

الكمبیوتر، وتحمیل البرامج، واكتشاف الجدید في االنترنت مقارنة باإلناث، كما أن للذكور أكبر قدر من الحریة 

واالستقاللیة في استخدام االنترنت؛ حیث تزید فرصھم في استخدام االنترنت سواء داخل المنزل أم خارجھ، في 

انھم بصورة أكبر من اإلناث خاصة وأن لدیھم دافعاً قویاً النھار أم اللیل، ولساعات طویلة، مما یؤدي إلى إدم

لالستكشاف والمغامرة، في حین أن االنترنت لیس متاحاً لإلناث في كل وقت، مما یجعل وقت استخدامھن لإلنترنت 



لة محدوداً، فمثال مقاھي االنترنت ال یرتادھا اإلناث لیال وألوقات طویلة، على عكس الذكور الذین یعّدونھا وسی

.لقضاء أوقات الفراغ وللتسلیة، والعمل، واالتصال مع األصدقاء، وتكوین معارف جدیدة، ومن كل مكان في العالم

خاتمة

یتضح من العرض السابق، ومن خالل ما ظھر من نتائج للدراسة الحالیة، أن اإلفراط في استخدام االنترنت بدون 

ت إدمان االنترنت، السیما لدى طالب الجامعات، مما یؤدي مبرر موضوعي وبصفة مستمرة، یسھم في تزاید مؤشرا

والنتائج المستخلصة من الدراسة الحالیة تؤكد ذلك، حیث . إلى جملة من االضطرابات منھا العزلة االجتماعیة

توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین إدمان االنترنت وكل من العزلة االجتماعیة، ووجود فروق بین 

.اإلناث من الطلبة في درجة إدمان االنترنتالذكور و

ومن ثم فإنھ من األھمیة أن یتم نشر الوعي بین طالب الجامعات عن آثار االستخدام المفرط لإلنترنت لتفادي تأثیراتھ 

السلبیة على التوازن النفسي واالجتماعي لدیھم، والتي ال تختلف عن إدمان الكحول والمخدرات، من خالل إعداد 

.إرشادیةبرامج 

وفي األخیر نود أن نشیر إلى أن ھذه الدراسة محاولة للتعرف على طبیعة العالقة بین إدمان االنترنت والشعور 

بالعزلة االجتماعیة، فنتائجھا غیر نھائیة، تبقى بحاجة إلى مزید من التقصي والدراسة، من أجل التحكم أكثر في 

النتائج لالستفادة منھا خاصة في ظل التحدیات التي تواجھ الشباب الظروف المحیطة بالبحث، بغیة التأكد أكثر من 

.المسلم في عصر العولمة


