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Abstract:
The aim of this study was to investigate the impact of Internet use in Internet
addiction among a sample of students from the preparatory year at King Saud
University, study sample consisted of 146 students from year students preparatory
parallel program studying decision-learning skills, thinking and research, and was the
study tool form for preliminary data of the Internet prepare researchers, and
Arabized's list of Beck (Beck) for depression. The study showed: that the level of
depression in students a list of Beck depression is low among students who do not use
the Internet or use it in low-and medium-ranged These averages between (19.33 25.67), which refers to Almsty natural antidepressant, while showed that the level of
depression in students a list of Beck depression was high among students who use the
Internet are high and are too high, the average depression have (41.56, 49.21), and
this demonstrates the high level of depression among students of Internet users
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significantly and very large. The results also showed that feeling of depression
increases with hours Internet use, the relationship between these two variables is a
positive relationship, The study recommended a number of recommendations
including:
Activating the family control and direct their children towards the optimal use of the
Internet.
awareness and the development of religious faith and linking the use of the Internet
Halal and Haram.
Educate and train individuals to use the Internet to illustrate the pros and cons.
conduct a study on the effectiveness of the training program to educate college
students on the optimal use of the Internet.

Keywords: Beck's list (Beck), Family control, Awareness of individuals.
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ممخص الدراسة:
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ استخجام اإلنتخنت في درجة االكتئاب لجى عيشة مغ شالب
جامعة السمظ سعػد ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ (; )69شالبا مغ شالب البخنامج السػازي الحيغ
يجرسػن مقخر ميارات التعمع والتفكيخ والبحث ،وتسثمت أداة الجراسة باستسارة بيانات أولية لعجد
ساعات استخجام اإلنتخنت مغ اعجاد الباحثيغ ،ومغ الرػرة السعخبة لقائسة بيظ ()Beck
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لالكتئاب .وقج أضيخت الجراسة :أن مدتػى االكتئاب لجى الصالب عمى قائسة بيظ لالكتئاب كان
مشخفس لجى الصمبة الحيغ ال يدتخجمػن اإلنتخنت أ و يدتخجمػنو برػرة مشخفزة ومتػسصة فقج
تخاوحت ىحه الستػسصات ما بيغ ( ،)7:،;< -6>.88وىي تذيخ إلى السدتػى الصبيعي
لالكتئاب ،في حيغ أضيخت أن مدتػى االكتئاب لجى الصالب عمى قائسة بيظ لالكتئاب كان
مختفعا لجى الصمبة الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت بذكل مختفع وبذكل مختفع ججا فقج بمغ متػسط
االكتئاب لجييع (; ،)9>,76 ،96،:وىحا يجل عمى ارتفاع مدتػى االكتئاب لجى الصمبة
مدتخجمي اإلنتخنت بجرجة كبيخة وكبيخة ججا .كسا وأضيخت الشتائج أن شعػر االكتئاب يدداد بديادة
ساعات استخجام اإلنتخنت؛ فالعالقة بيغ ىحيغ الستغيخيغ عالقة شخدية ،وقج أوصت الجراسة بعجد
مغ التػصيات مغ أىسيا:
 تفعيل الخقابة األسخية وتػجيو األبشاء نحػ االستخجام األمثل لإلنتخنت.
 التػعية وتشسية الػازع الجيشي وربط استخجام اإلنتخنت بالحالل والحخام.
 تػعية األفخاد وتجريبيع عمي استخجام اإلنتخنت لتػضيح االيجابيات والدمبيات.
 إ جخاء دراسة حػل فاعمية بخنامج تجريبي في تػعية شالب الجامعات عمى االستخجام
االمثل لإلنتخنت.
الكممات المفتاحية :قائسة بيظ( ،)Beckالخقابة األسخية  ،تػعية األفخاد.
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المقدمة:
جعمت التكشػلػجيا العالع قخية صغيخة ،مكشت اإلندان مغ التػاصل مع أبشاء جشدو في شتى
بقاع األرض ،باإلضافة إلى إمكانية اشالعو عمى إنجازات العالع السختمفة؛ وىحا بجوره ساىع في
إحجاث تحػالت اجتساعية واسعة وفي مختمف بقاع الكخة األرضية.
ومغ أبخز ما قجمتو التكشػلػجيا لمعالع شبكة اإلنتخنت  ،التي ساىست في التػاصل االجتساعي
بيغ البذخ باإلضافة إلى تدييميا نقل السعمػمات السختمفة؛ لديػلة استخجاميا وسخعة انتذارىا.
إن التقجم التكشػلػجي اليائل في تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت الحي يسيد العرخ الحالي؛
يجعمشا نصمق عمى ىحا العرخ ،العرخ الخقسي؛ مسا يذيخ إلى اتداع نصاق استخجام اإلنتخنت
واعتباره الدسة السسيدة ليحا العرخ ،فاإلنتخنت يدتخجمو األشفال والخاشجون والستقجمػن في الدغ،
أي كافة فئات السجتسع العسخية وأيزا كافة شبقات السجتسع الخاقية ومحجودة الجخل فأصبح
اإلنتخنت يغدو كافة مجاال ت الحياة االجتساعية كػسيمة لالترال وتبادل األفكار والسعمػمات،
وأيزا السجاالت االقترادية والدياسية (إسساعيل ،7009 ،ص.)6:
تحاول الجول العخبية الحج مغ آثار العػلسة عمى شبابيا باتخاذ العجيج مغ التجابيخ السختمفة،
فعسجت إلى إعجاد البخامج والشجوات والسؤتسخات؛ ولكغ مزار العػلسة بجأت تطيخ في كثيخ مغ
السجتسعات العخبية لجرجة أنيا أحجثت مذكالت نفدية وإندانية واجتساعية مختمفة ،تفخض عمى
السفكخيغ واألدباء والباحثيغ العخب الدعي قجما لمديصخة عمييا وإيجاد الحمػل السشاسبة ليا.
عمى الخغع مغ الفػائج العطيسة التي تحققيا شبكة اإلنتخنت في كافة مجاالت الحياة ،إال أنيا في
الػقت ذاتو قج تذكل خص اخ عمى مدتخجمييا (الصخاونة والفشيخ ،7067 ،ص.)7=:
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تعج شبكة اإلنتخنت مغ أىع وسائل اترال العػلسة ،فاستصاعت أن تجحب إلى أقصابيا كافة
فئات السجتسع ،حيث جعمتيع يختبصػن بيا لسجة شػيمة؛ لسا تػفخه مغ تعميع وتدمية وتذػيق
وتبادل الخسائل والحػار ومذاىجة األفالم والبخامج السختمفة وقخاءة الكتب.
إن ىحه الػسيمة العطيسة التي تعج ذراعا شػيمة لمعػلسة تحيط باإلندان وتحبد و أمام شاشة
الحاسػب مجة شػيمة وما تبقى مغ يػمو يكاد يقترخ عمى الشػم لػقت قميل وعسل العادات
اليػمية البديصة.
بدبب اإلنتخنت أصبح عجد مغ الشاس يشعدلػن شيئا فذيئا عغ محيصيع االجتساعي وتحػلػا
إلى مػسػعة معمػمات تجيل أبدط سبل االترال وتشخفس قجرتيع عمى العسل الفعال .أصبحت
كل عالقاتيع وصجاقاتيع تشحرخ خمف شاشة الحاسػب ،وأصبحػا يفتقخون إلى االحتكاك
السباشخ مع عامة الشاس؛ نتيجة لعالقاتيع السشتقاة مغ عالع يدسح ليع بجمج الخيال مع الحقيقة،
فبات مغ الػاضح أن شبكة اإلنتخنت بجأت تكذف عغ أمػر خصيخة تؤدي إلى آثار سمبية قج
تكػن مجمخة (الصخاونة والفشيج ،7067 ،ص .)7=:
كمسا استخجم الشاس شبكة اإلنتخنت أكثخ مالػا بذكل أكبخ لمذعػر باالكتئاب والعدلة (عبج هللا،
 ،7066ص.)70
إن  %:مغ شالب الثانػية في السسمكة العخبية الدعػدية مجمشػ إنتخنت ومعطسيع ُمراب
باالكتئاب وفق عيشة عذػائية شسمت  <<0شالبا وشالبة أصبحت مذكمة إدمان اإلنتخنت مغ
السذكالت الستدايجة (العخبية.)7060 ،
لقج أصبح اإلنتخنت يؤثخ عمى عسل الفخد ووضيفتو بالعسل أو السجرسة أو الجامعة ويؤثخ عمى
عالقاتو األسخية كميا واألخصخ مغ ذلظ أنو يسكغ أن يزحي بعسمو ووضيفتو مغ أجل السديج مغ
استخجام اإلنتخنت.
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ذكخ العجيج مغ الباحثيغ أعخاضا مخضية تشتج عغ االستخجام السفخط لإلنتخنت مشيا :ضعف
الديصخة عمى الجوافع الذخرية ،وعجم القجرة عمى التػقف عغ استخجام اإلنتخنت ،والذعػر بأنو
الرجيق الػحيج والتفكيخ بو بذكل متػاصل وانتطاره بذػق وليفة وعدلة عغ األسخة واألصجقاء
مسا يرعب عمى الفخد عسمية التكيف االجتساعي مع اآلخخيغ السحيصيغ بو.

مذكمة الدراسة:
تدعى الجامعات إلى تكػيغ شخرية الصالب الستػازنة ،التي تجسع بيغ القيع والسعارف
والسيارات السشاسبة لحياة متغيخة ،شخرية قادرة عمى مػاجية العقبات والتحجيات تجسع بيغ
األصالة والسعاصخة ،في عرخ أضحت شباك العػلسة تجحبو إلى قعخ ال يعخف ق اخره.
عمى الخغع مغ اآلثار الجسة لإلنتخنت إال أنيا تحتػي عمى مخاشخ كبيخة نفدية واجتساعية
واقترادية.
إن انتذار وتػفخ اإلنتخنت في كل مكان :في البيت والجامعة  ...يداعج عمى االستخجام
السفخط لإلنتخنت وقج يؤدي بالتالي إلى إدمان اإلنتخنت.
مغ خالل تفاعل الباحثان مع الصمبة في البخنامج السػازي لػحظ أن عجدا مشيع يأتي إلى
السحاضخات ،وقج ضيخت عميو آثار التعب والشعاس ،مع إضيار عجم اىتسام واكتخاث بستصمبات
الحياة الجامعية ،وقج بجأت عمييع مالمح الحدن والخسػل ،وعشج تػجيو األسئمة إلييع لسعخفة
األسباب التي تؤدي بيع إلى ىحه الحالة كانت إجابة العجيج مشيع تشحرخ في الديخ عمى
اإلنتخنت.
يحكخ ( )Hardy, 2004أن شالب الجامعة ىع األكثخ تعخضا إلدمان اإلنتخنت .كسا ويذيخ
الصخاونة والفشيخ ( )7067إلى أن عجد مغ شمبة جامعة القريع يقزػن أوقاتيع الثسيشة وراء
الحاسػب وىحا يؤدي إلى إدمان اإلنتخنت واالكتئاب.
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أكجت الجراسة التي أجخاىا يػنغ وروجخز ( )Young and Rogersm 1998أن مدتػيات
االكتئاب تدداد عشج الحيغ يتحػلػن إلى مجمشيغ عمى اإلنتخنت.
إن االستخجام الكثيف لإلنتخنت يػسع الفجػة بيغ العالع االفتخاضي وأشخاصو (عالع اإلنتخنت)
والعالع الحقيقي الػاقعي ،وبالتأكيج فإن صػرة العالع االفتخاضي الحي يعيذو الفخد مغ خالل
اإلنتخنت ستكػن مختمفة تساما عغ العالع الحقيقي مسا يذعخه باإلحباط واالكتئاب.
تأتي ىحه الجراسة لمتعخف عمى أثخ االستخجام السفخط لإلنتخنت في االكتئاب لجى شالب
البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد.

أسئمة الدراسة:
تتحجد أسئمة الجراسة في:
الدؤال األول :ما مدتػى االكتئاب لجى شالب البخامج السػازي في جامعة السمظ سعػد الحيغ
يدتخجمػن اإلنتخنت؟
الدؤال الثاني :ىل ىشاك ارتباط ذو داللة إحرائية بيغ عجد ساعات استخجام اإلنتخنت -مغ قبل
شالب البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد-ودرجة تأثيخ استخجام شبكة اإلنتخنت عمى
مدتػى االكتئاب؟

أهداف الدراسة:
ىجفت الجراسة إلى ما يمي:
 تقري درجة االكتئاب لجى شالب البخامج السػازي في جامعة السمظ سعػد الحيغ
يدتخجمػن اإلنتخنت.
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 تقري أثخ استخجام اإلنتخنت عمى االكتئاب لجى شالب البخامج السػازي في جامعة
السمظ سعػد.

أهمية الدراسة:
تدتسج الجراسة أىسيتيا مغ السػضػع الحي تتشاولو وىػ التعخف عمى أثخ استخجام اإلنتخنت في
االكتئاب لجي شالب البخامج السػازي في جامعة السمظ سعػد الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت ،كسا
وتبخز أىسيتيا مغ خالل الجور الحي تمعبو الجراسات الشفدية في خجمة السجتسع الجامعي
واالى تسامات السػجية لجراسة شالب البخامج التحزيخية في الجامعات الدعػدية ،فتستعيع
بالرحة الشفدية تسكشيع مغ الػصػل إلى السعخفة واكتدابيا وإتقان السيارات التي تسكشيع مغ
مدتقبل مذخق بإذن هللا سبحانو وتعالى .ومغ الستػقع أن يدتفيج مغ نتائج ىحه الجراسة الصمبة
الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت برػرة مخضية ،السدئػلػن اإلداريػن ومدئػليغ البخامج االرشادية في
جامعة السمظ سعػد والجامعات الدعػدية.
كسا تتزح أىسية الجراسة الحالية مغ خالل اآلتي:
 تتشاول الجراسة أحج السػضػعات اليامة وىػ مػضػع يتعمق بالتعميع الجامعي برفة
عامة والبخنامج السػازي بجامعة السمظ سعػد.
 تػجيو األنطار إلى مخاشخ وأضخار العػلسة ووسائل االترال فييا وأىسية إعجاد الفخد
القادر عمى تحسل مدئػليتو نحػ نفدو ووششو وأمتو.
 معخفة أثخ االستخجام السفخط لإلنتخنت في االكتئاب.
 االنتذار الػاسع لإلنتخنت في السجتسع الدعػدي يجفع إلى إجخاء دراسة تبيغ إيجابيات
وسمبيات انتذار استخجام اإلنتخنت ،فيػ يديع في رفع مغ مدتػى التعميع في الجامعة.
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 معخفة إذا ما كانت ىشاك آثار نفدية الستخجام اإلنتخنت.
 تػعية الفخد ومؤسدات السجتسع السختمفة بخصػرة االستخجام الخاشئ لإلنتخنت وتقجيع
معمػمات عمسية تسكشيع مغ االستخجام الدميع لإلنتخنت.
 مغ خالل نتائج الجراسة ستطيخ االحتياجات الزخورية التي يشبغي أن تػفخىا الجامعة
لمتغمب عمى ىحه السذكمة.

حدود الدراسة:
جخت ىحه الجراسة ضسغ الحجود اآلتية:
 الحجود السكانية :جامعة السمظ سعػد ،البخنامج السػازي.
 الحجود البذخية :عيشة مغ شالب البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد السدجميغ
بسقخر ميارات التعمع والتفكيخ والبحث.
 الحجود الدمشية :شبقت ىحه الجراسة خالل الفرل الجراسي الثاني مغ العام الجراسي
 6989 / 6988ىـ.
 الحجود السشيجية :استخجم الباحثان السشيج الػصفي نط اخ لسشاسبتو ليجف الجراسة
وتداؤالتيا.

مرظمحات الدراسة:
 استخجام اإلنتخنت :استخجام اإلنتخنت وقج تع تحجيجه بعجد ساعات االستخجام.
 االكتئاب :حالة انفعالية مغ الحدن السدتسخ التي تتخاوح ما بيغ حاالت الخػل
السعتجلة ندبيا والػجػم الى أقرى مذاعخ اليأس والقشػط وغالبا ما تكػن تمظ
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السذاعخ مرحػبة بفقجان السبادأة وفتػر اليسة وفقجان الذيية وصعػبة التخكيد
وصعػبة اتخاذ القخار (جابخ ،6>>0 ،نقال عغ معجع عمع الشفذ).
 تعخيف االكتئاب اجخائيا :ىي الجرجة التي يحرل عمييا الفخد عمى مقياس بظ
لالكتئاب.

األدب النظري والدراسات الدابقة:
يعج االكتئاب مغ االضصخابات الشفدية التي أخحت باالنتذار في ىحه األيام ،فبحدب تقاريخ
مشطسة الرحة العالسية بأن معجل انتذار االضصخابات الشفدية والعربية في العالع تعادل
( )9:0مميػن شخز يعانػن مغ اضصخابات نفدية وعربية أو مذكالت في الدمػك ،ومشيع
( )=<8ألف شخز يشجح في االنتحار سشػيا ،وأن  % ;0مغ السشتحخيغ يعانػن مغ االكتئاب
(.)WHO, 2007
تعريف االكتئاب:
يعخف االكتئاب بأنو :حالة نفدية أو معشػية تتدع بسذاعخ انكدار الشفذ وفقجان األمل
والذعػر بالكدل واالستخخاء والبالدة والذعػر بعجم القيسة أو بانعجام القيسة وفي الحاالت العسيقة
مغ االكتئاب والكآبة قج يذعخ السخيس بفقجان الذيية وبعجم القجرة عمى الشػم (العيدػي،6>>0 ،
ص =.)6
ويعخف الخصيب ( ):;= ،7000االكتئاب بأنو :حالة مغ الحدن الذجيج تشتاب الفخد نتيجة
اإلحداس بالحنب والعجد والجونية واليأس وانخفاض مدتػى االنتباه والتخكيد واالندحاب
االجتساعي والتقػقع.
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ويعخف السعايصة ( )7006االكتئاب بأنو عبارة عغ رد فعل لبعس األحجاث في حياة الفخد،
تمظ األحجاث التي تدبب الذعػر بالحدن والغع والزيق.

أنهاع االكتئاب:
 .6االكتئاب العرابي :يكػن ىحا الشػع مغ االكتئاب استجابة لحادثة محدنة يسكغ تحجيجىا
والتعخف عمييا بالفعل ،وفي ىحا الشػع مغ االكتئاب يتحجث السراب عغ نػع مغ اليأس
والقشػط ،يتشاسب شخديا مع الحادثة أو الػاقعة التي فجعتو(الحاج .)6>=<،ويدسى ىحا
الشػع باالكتئاب االستجابة ألنو عادة ما يكػن نتيجة لبعس األزمات الخارجية كفقجان
قخيب أو صجيق أو نتيجة لفذل في أداء عسل أو ميشة أو عالقات اجتساعية وثيقة (عبج
الدتار ،6>>= ،ص .)9:
 .7االكتئاب الحىاني :ىػ شكل متصخف مغ أشكال االكتئاب ال يعػد إلى حادثة معيشة مباشخة
أو لسثيخ معخوف ،وإنسا يختبط بحالة نفدية داخمية الشعػرية ،والسراب ىشا ال يجرك
الدبب الحقيقي لحدنو ولسذاعخ التعاسة التي تغسخه األمخ الحي يزعف قجرة السقاومة
والتحميل السشصقي لجيو ،ويديل استدالمو لألوىام واليحاءات التي يتخكد معطسو عمى
تيػيل مذاعخ الخيبة وتػىع السخض واتيام الحات باآلثام والخصايا والجعػة إلى القراص
الحاتي (عمي .)6>>9 ،ويخى (عيدػي )6>>7،أن االكتئاب الحىاني عبارة عغ مخض
عقمي ،يستاز بأنو أكثخ شجة وخصػرة ( )psychatic depressionوىػ نػع مغ االكتئاب
يسيل السخيس إلى الذعػر بالخغبة في السػت ،كسا يعاني مغ األرق ولػم الحات ،ويعجد
عغ تكػيغ االرتباشات ،وال يسيل لمزحظ ،ويزخع السذكالت التي تجابيو ويحط دائسا
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مغ قجر نفدو ويسيل إلى البطء والتخاخي في نذاشو ،ويعاني مغ األوىام السختمفة .ذىب
إلى ىحا الخأي (عبج الدتار ،6>== ،ص ;.)9
 .8اليػس االكتئابي :إن السخيس يػاجو حجوثو أول مخة حيث يكػن في العذخيشات أو
الدشػات السبكخة مغ الثالثيشيات مغ عسخه ،وتتكػن األعخاض االكتئابية مغ شعػر مشتذخ
بالكدل والجسػد والقرػر الحاتي ،وأفكار تػىسيو خادعة عغ الحنػب واآلثام باإلضافة إلى
إدانة الحات وبطء عام في التفكيخ والحخكة .حيث يتعخض السخيس لشػبات تتخدد بيغ
نػبات االكتئاب ونػبات اليػس ،وىي الحالة الشفدية السعاكدة لالكتئاب ،حيث تطيخ لجى
السراب مطاىخ الفخح السفخط والغبصة الذجيجة والفعالية الدائجة وكأنو يكاد يصيخ مغ الفخح
(مبيس.)6>>:،
 .9اكتئاب سغ اليأس أو الدػاد االرتجادي :يحكخ (عكاشة )6>>7،أنو يعتبخ اكتئابا شجيجا في
عسخ متأخخ ،ويؤمغ الكثيخ أن ىحا السخض شبيو باالكتئاب الحىاني ،ولكشو يطيخ في سغ
متأخخة ويكثخ في الديجات عغ الخجال وأنو ال داعي لتفخقتو عغ االضصخابات االكتئابية
ويطيخ ىحا السخض في الشداء بيغ سغ  :: – 9:وفي الخجال مغ سغ  ;: – ::وىػ
العسخ الحي تبجأ فيو التغيخات العقمية والجدسية السراحبة لدغ اليأس وضسػر الغجد
التشاسمية والحي يكػن أكثخ وضػحا ًفي الشداء النقصاع الصسث.
 .:اكتئاب الشجاح والخفعة :ىػ اغتسام يدػد الفخد ردا لفعل حجث مدعج ومستع.

أعراض االكتئاب:
يػجج العجيج مغ أعخاض االكتئاب وقبل ذكخ ىحه األعخاض البج مغ اإلشارة إلى أن ىحه
األعخاض ال يذتخط أن تكػن جسيعيا متػفخة في مخيس االكتئاب وذلظ بحدب درجة شجة
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االكتئاب الحي أصيب بو الفخد ومغ ىحه األعخاض :انطخ (مشطسة الرحة العالسية،706< ،
وعبج هللا ،6>>< ،وزىخان)6>>< ،

 .6األعخاض الجدسية والفديػلػجية:
 األرق.
 ضعف القجرة الجشدية.
 انقباض الرجر والذعػر بالزيق.
 فقجان الذيية ورفس الصعام.
 الرجاع والتعب ألبدط الجيج وآالم الطيخ والسفاصل وبطء الحخكة.

 .7األعخاض االنفعالية:
 الكآبة والحدن والغع.
 الذعػر بالشقز ،فقجان االىتسام بالعالع الخارجي.
 فقجان القجرة عمى الحب.
 السيل نحػ تأنيب الحات ولػميا.
 مذاعخ الخػف وفقجان األمل.
 فتػر االنفعال واالنصػاء.
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 .8األعخاض السعخفية:
 نقز القجرة عمى التفكيخ.
 التخدد والتفكظ.
 أحكام تمقائية سمبية اتجاه الحات.
 أفكار انتحارية وسػداوية.
 .9األعخاض الدمػكية:
 فقجان الصاقة.
 الذعػر باإلجياد ألقل مجيػد.
 إنقاص الجافعية عغ السعتاد ،والتثاقل.
 سخعة االستثارة.
 الالمباالة بالبيئة وبشفدو.
 نقز السيػل واالىتسامات.
 إىسال الشطافة ،وعجم االىتسام باألمػر الحياتية اليػمية.

الدراسات الدابقة:
وفي دراسة بيتري وغن ( )Petrie and Gunn, 1998ىجفت إلى معخفة تأثيخ متغيخات
الجشذ والعسخ واالنصػاء في إدمان اإلنتخنت ،أجخيت الجراسة عمى عيشة تع اختيارىا بصخيقة
عذػائية مغ مدتخجمي اإلنتخنت بمغ عجدىع ( )99:شخرا ،استخجمت الجراسة مقياس (بيظ)
لالكتئاب ومقياس (آيدنظ) لمذخرية .وقج أضيخت الجراسة أن ندبة السجمشيغ عمى اإلنتخنت
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وصمت إلى (; )%9مغ مجسػع أفخاد العيشة ،وإن اإلدمان عمى اإلنتخنت ال يتأثخ بالجشذ وأن
متػسط عسخ السجمشيغ يبمغ  80عاما وإن اإلنتخنت زاد مغ ندبة الذعػر بالعدلة واالكتئاب.
وفي دراسة سانجرز وآخخون ( ) Sanders, et al, 2000ىجفت إلى التعخف عمى العالقة
بيغ استخجام شبكة اإلنتخنت وكال مغ االكتئاب والعدلة االجتساعية لجى السخاىقيغ ،وتكػنت عيشة
الجراسة مغ >= شالبا بالسخحمة الثانػية ،مشيع < 8مغ الحكػر :7 ،مغ اإلناث ،وشبق عمييع
استبيان استخجام إدمان اإلنتخنت مغ إعجاد يػنج ( ،)Young, 1998وقائسة بيظ لالكتئاب ،وقج
أشارت الشتائج إلي وجػد عالقة ارتباشيو مػجبة بيغ مجمشي (مختفعي) استخجام شبكة اإلنتخنت،
والذعػر بالعدلة االجتساعية واالكتئاب لجى السخاىقيغ ،وىحا يعشى أن مشخفزي استخجام شبكة
اإلنتخنت كانت لجييع عالقات اجتساعية أكثخ إيجابية ،عمى الشقيس مغ مجمشي (مختفعي)
شعػر باالكتئاب وأقل
ا
إضيار لمذعػر بالػحجة الشفدية وأكثخ
ا
االستخجام لذبكة اإلنتخنت كانػا أكثخ
شعػر بالسدانجة االجتساعية.
ا
وفي دراسة كريدتهفر وآخخون ( )Christopher et al, 2000ىجفت إلى الكذف عغ العالقة
بيغ استخجام اإلنتخنت واالكتئاب والعدلة االجتساعية بيغ السخاىقيغ ،أجخيت الجراسة عمى عيشة
قرجيو مكػنة مغ >= شالبا وشالبة مغ شالب الدشة األخيخة في أحج السجارس الثانػية .وقج
أضيخت الجراسة أن الصمبة مشخفزي استخجام اإلنتخنت أفزل في عالقتيع مع أمياتيع وأقخانيع
عغ مختفعي استخجام اإلنتخنت ،كسا وأضيخت أن مدتػى استخجام اإلنتخنت ال يختبط باالكتئاب.
وفي دراسة الروز وماثيه وجربغ ( )Larose and Mathew and Gregg, 2001ىجفت
إلى دراسة التفديخات السعخفية واالجتساعية الستخجام اإلنتخنت واالكتئاب ،أجخيت الجراسة عمى
عيشة مكػنة مغ  6<6شالبا مدجميغ في مداق االتراالت .استخجمت الجراسة مقياس السذاركة
االجتساعية والػضع الشفدي ومقياس مخكد دراسة االكتئاب ( )CED-Dومقياس الكفاءة الحاتية
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لإلنتخنت  ،وقج أضيخت الجراسة ميل مدتخجمي اإلنتخنت لفتخات شػيمة إلى العدلة االجتساعية
واالكتئاب.
وفي دراسة اليديه وآخخون ( )Aloisio, et al, 2001ىجفت إلى معخفة أثخ استخجام
اإلنتخنت في االكتئاب ،أجخيت الجراسة عمى عيشة مكػنة مغ  6;0فخدا تع اختيارىع بصخيقو
عذػائية ،استخجمت الجراسة مقياس بيظ لالكتئاب .وقج أضيخت الجراسة وجػد عالقة ارتباشيو
ايجابية بيغ مجسل الداعات التي يقزييا الذخز عمى اإلنتخنت في األسبػع واالكتئاب بذكل
عام بحيث أن قزاء زمغ أكثخ عمى اإلنتخنت أدى إلى مدتػيات أكبخ مغ االكتئاب.
وفي دراسة بيكر وآخخون ( )Becker et al, 2002ىجفت إلى التعخف عمى معجل انتذار
االكتئاب والقمق في مخاكد الخعاية الرحية االولية في الدعػدية تكػنت عيشة الجراسة مغ عيشة
مقصعية عذػائية بمغت  986مخيس مغ الستخدديغ عمى السخاكد الرحية االولية مغ الخجال
والشداء ،وىجفت الى مقارنة ىحه الشتائج بسعجالت انتذار االكتئاب في الػاليات الستحجة ،وقج
أضيخت نتائج الجراسة أن معجل انتذار االكتئاب في مخاكد الخعاية الرحية االولية في الدعػدية
مداوي لسعجل انتذاره في الػاليات الستحجة االمخيكية وفي العالع.
وفي دراسة غانع ( )7007ىجفت إلى فحز العالقة بيغ مذكالت الشػم وكل مغ القمق
واالكتئاب لجى عيشة غيخ إكميشيكية مغ الحكػر واإلناث األسػياء ،بمغت العيشة في كل فئة 600
فخد تخاوحت أعسارىع بيغ < :< – 6عاما ،شػر الباحث استبانة لسذكالت الشػم واستخجم اختبار
تيمػر لمقمق الرخيح وقائسة بيظ لالكتئاب ،وقج أضيخت الجراسة الشتائج اآلتية :وجػد عالقة
ارتباشيو مػجبة بيغ مذكالت الشػم والقمق الرخيح واالكتئاب وبيغ االكتئاب والقمق الرخيح لجى
عيشة الحكػر ووجػد عالقة ارتباشيو سالبة بيغ عادات الشػم وشقػس الشػم ومذكالت الشػم
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واالكتئاب لجى عيشة اإلناث ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية في جانب اإلناث في مذكالت
الشػم والقمق واالكتئاب.
وفي دراسة وىانج وآخخون ( )Whang,et al, 2003التي ىجفت إلى التعخف عمى العالقة
بيغ إدمان استخجام شبكة اإلنتخنت واضصخاب الدمػك االجتساعي والذعػر بالػحجة الشفدية لجى
بعس الشداء والخجال السجمشيغ الستخجام شبكة اإلنتخنت ،تكػنت عيشة الجراسة مغ (=<=<)
امخأة ( ):<60رجل ،بكػريا ،وشبق عمييع مقياس يػنج إلدمان اإلنتخنت تػصمت الجراسة إلى أن
ندبة اإلدمان بمغت ( ):.68لجى عيشة الجراسة ككل ،بشدبة (= )>.9لجى الخجال ،و()9.07
مغ الشداء ،بيشسا تػصمت الجراسة إلي وصف ( % )6=.09مغ إجسالي العيشة بأن لجييع
استعجاد وقابمية إلدمان استخجام شبكة اإلنتخنت ،كسا أضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشيو بيغ
إدمان استخجام شبكة اإلنتخنت واضصخاب الدمػك االجتساعي ،وإضيار الذعػر بالػحجة الشفدية،
والسداج االكتئابي ،وضعف التفاعل مع اآلخخيغ لجى مجمشي استخجام شبكة اإلنتخنت.
في دراسة وانج وآخخون ( )whang et al, 2003ىجفت إلى تحجيج الخرائز الشفدية
لسفخشي استخجام اإلنتخنت ،وقج أجخيت الجراسة عمى عيشة مغ مدتخجمي اإلنتخنت في كػريا
حيث بمغت (== .) 68:استخجمت الجراسة السشيج التجخيبي ،أضيخت الجراسة أن ىشاك عالقة
قػية بيغ إدمان اإلنتخنت والخمل الػضيفي في العالقات االجتساعية ،يحاول العجيج اليخوب مغ
الػاقع عشج استخجام اإلنتخنت ،عشجما كان مجمشي اإلنتخنت يذعخون بالقمق أو االكتئاب يكػنػن
أكثخ رغبة في استخجام اإلنتخنت ،كسا وأشارت الجراسة أن مجمشي اإلنتخنت أعمى في درجة الػحجة
الشفدية والسداج االكتئابي واالنجفاعية مقارنو بالسجسػعات األخخى.
في دراسة كخدي (> )700والتي ىجفت إلى تحجيج الفخوق في االكتئاب والحكاء االنفعالي بيغ
شالبات الجامعـة مجمشات الذبكة السعمػماتية في الصائف وغيخ السجمشات .تألفت عيشة الج ارسـة
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مـغ ( )600شالبة مغ مجمشات الذبكة السعمػماتية و( )600شالبة مـغ غيـخ السـجمشات .وتسثمت
أدوات الجراسة في :مقياس إدمان الذبكة ليػنغ ،ومقياس عدب لتذخيز إدمان الذبكة
السعمػماتية ،كسا استخجم مقياس االكتئاب ومقياس الحكاء االنفعالي .أضيخت نتائج الجراسة أن
ىشاك فخقا ذا داللة في االكتئاب بيغ السجمشات وغيخ السجمشات يداوي (=; )60.أي إن
الصالبات السجمشات أكثخ اكتئابا مغ الصالبات غيخ السجمشات .أيزا أضيـخت الشتـائج فخوقا دالة
في الحكاء االنفعالي بيغ السجمشات وغيخ السجمشات لرالح الصالبـات غيـخ السجمشات يداوي
( )66.>9أي غيخ السجمشات أكثخ ذكاء انفعاليا.
وفي دراسة رجب ( )7060ىجفت إلى معخفة تأثيخ مدتػى استخجام اإلنتخنت عمى بعس
الستغيخات الشفدية وتكػنت عيشة الجراسة مغ  ;99فخدا وتكػنت أداة الجراسة مغ استسارة بيانات
أولية خاصة باستخجام اإلنتخنت ومقياس الذعػر بالػحجة والغزب والدمػك العجواني واضصخاب
قمق الشػم واالكتئاب وقج أضيخت الجراسة تأثيخ استخجام اإلنتخنت السفخط عمى الستغيخات الشفدية
ومشيا االكتئاب.
وفي دراسة الحػسشي ( )7066والتي ىجفت إلى التعخف عمى العالقة بيغ إدمان الذبكة
السعمػماتيـة (اإلنتخنـت) وكل مغ االكتئاب والعدلة االجتساعية لجى شمبة جامعة ندوى .تألفت
عيشة الج ارسـة مغ (; )89شالبا وشالبة .وتكػنت أدوات الجراسة مغ مقياس اإلدمان عمـى الـذبكة
ومقياس العدلة االجتساعية وقائسة بيظ السعخبة الثانية لالكتئاب .أضيخت الجراسة الشتـائج التالية:
أن ندبة انتذار اإلدمان عمى الذبكة السعمػماتية ىي (> %)9.لجى أفـخاد العيشـة ،وأن ىشاك
فخوقا ذات داللة عمى مقياس اإلدمان عمى الذبكة تعدى لمحالـة االجتساعيـة واالختراص
الجراسي لرالح الصالبات ،وىشاك عالقة سمبية بيغ اإلدمان عمى الذبكة السعمػماتية واالكتئاب،
كسا أن ىشاك عالقة إيجابيـة بـيغ اإلدمـان عمـى الـذبكة السعمػماتية والعدلة االجتساعية.
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في دراسة قام بيا الظراونة وآخخون ( )7067ىجفت إلى معخفة أثخ استخجام (اإلنتخنت) عمى
التحريل األكاديسي والتكيف االجتساعي والكتئاب وميارات االترال لجى شمبة جامعة
(القريع) .تكػن السجتسع اإلحرائي مغ جسيع الصالب والصالبات الحيغ يدتخجمػن شبكة
السعمػمات الجولية (اإلنتخنت) في جامعة القريع ،وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ( ):>:شالبا
وشالبة مغ الصمبة الحيغ يدتخجمػن (اإلنتخنت) في جامعة القريع ،وقج تع اختيار العيشة بالصخيقة
القرجية الستيدخة ،ثع تع استخجام السعجل التخاكسي لمجاللة عمى التحريل الجراسي ،والرػرة
السعخبة لقائسة بيظ ( )Beckلالكتئاب ،ومقياس التكيف االجتساعي السالئع لمبيئة االجتساعية
الجامعية ،ومقياس ميارات االترال لجى شمبة الجامعة ،وقج أشارت الشتائج إلى وجػد درجة
أعمى بقميل مغ الجرجة الستػسصة لجى الصمبة مدتخجمي اإلنتخنت لفتخة زمشية متػسصة في كل مغ
درجة التكيف االجتساعي وميارات االترال ،في حيغ أن درجتي :التكيف االجتساعي ،وميارات
االترال مشخفزة لجى الصمبة ذوي االستخجام السختفع لإلنتخنت ،كسا أضيخت الشتائج أن درجة
االكتئاب مشخفزة لجى الصمبة مدتخجمي اإلنتخنت لفتخة زمشية متػسصة ،في حيغ أن درجة
االكتئاب مختفعة لجى الصمبة ذوي االستخجام السختفع لإلنتخنت ،كسا تػصمت الجراسة إلى أن ىشاك
فخوق ذات داللة إحرائية في كل مغ :التحريل األكاديسي ،والتكيف االجتساعي؛ تعدى لعجد
ساعات استخجام اإلنتخنت والشػع االجتساعي واالختراص لرالح االستخجام الستػسط والصمبة
الحكػر ،واالختراصات العمسية ،ووجج أن ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في درجة االكتئاب
تعدى لعجد ساعات استخجام اإلنتخنت والشػع االجتساعي واالختراص لرالح االستخجام السختفع،
واإلناث ،واالختراصات األدبية ،كسا وججت الجراسة أن ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في
درجة ميارات االترال تعدى لعجد ساعات استخجام اإلنتخنت لرالح االستخجام الستػسط.
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وفي دراسة الدنباري ( )7067التي ىجفت إلى معخفة أثخ االستخجام الدمبي لإلنتخنت عمى
بعس الخرائز الذخرية لجى شالب جامعة كفخ الذيخ ،استخجم الباحث السشيج الػصفي
وشبق الجراسة عمى عيشة مكػنة مغ < 96شالبا وشالبة ،وتسثمت أداة الجراسة بسقياس استخجام
اإلنتخنت مغ اعجاد الباحث ومقياس الػحجات الشفدية ومقياس الخجل ومقياس بيظ لالكتئاب ،وقج
أضيخت الجراسة وجػد ارتباط بيغ االستخجام الدمبي لإلنتخنت وبيغ خرائز الذخرية
(االكتئاب ،الخجل ،الػحجة الشفدي) لجى شالب الجامعة.

التعقيب عمى الدراسات:
قجمت الجراسات الدابقة العجيج مغ الشتائج اليامة ومغ أبخز ىحه الشتائج :وجػد ارتباط بيغ
إدمان اإلنتخنت باالكتئاب ،وجػد أثخ الستخجام اإلنتخنت عمى التحريل األكاديسي والتكيف
االجتساعي واالكتئاب ،والعجوان وميارات االترال ،كسا وبيشت اآلثار الدمبية الستخجام اإلنتخنت
عمى الجػانب الشفدية لمصمبة.
ومسا ال شظ فيو أن ىحه الجراسة استفادت كثي اخ مغ نتائج الجراسات الدابقة في إثخاء إشارىا
الشطخي وتفديخ نتائجيا ولعل ما يسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة ،تشاوليا فئة ىامة في
السجتسع الدعػدي وىي فئة الذباب في البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد.
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الظريقة واإلجراءات:
مجتمع الدراسة:
تكػن مجتسع الجراسة مغ شالب البخنامج السػازي ،في جامعة السمظ سعػد ،السدجميغ في مقخر
ميارات التعمع والتفكيخ والبحث في الفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسي (6989 / 6988ه)،
والبالغ عجدىع ( )6=7شالبا.

عينة الدراسة:
تكػنت عيشة الجراسة مغ (; )69شالبا مغ شالب مقخر ميارات التعمع والتفكيخ والبحث في
البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد في الفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسي (/ 6988
6989ه).

أدوات الدراسة:
أ .استسارة بيانات أولية لإلنتخنت تبيغ عجد ساعات استخجام الصمبة لإلنتخنت ،مغ اعجاد
الباحثيغ.
ب .الرػرة السعخبة لقائسة بيظ ( )Beckلالكتئاب:
لقج قام بتعخيب ىحه القائسة والتأكج مغ صجقيا وثباتيا كال مغ حسجي ،وأبػ حجمة ،وأبػ شالب
(==> ،)6وقج قامػا بتصبيقيا عمى عيشة مغ شمبة الجامعة األردنية ،تكػنت تمظ القائسة مغ 76
فقخة تشاولت كل فقخة مشيا عخضا مغ أعخاض االكتئاب ،وىي تتجرج عمى سمع رباعي يتكػن مغ
 9نقاط مغ ( ،)0-8حيث يذيخ الرفخ إلى انعجام العخض ،ويذيخ الخقع  8إلى وجػد العخض
برػرة مختفعة ججا.
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وبعج إجابة الفخد عمييا يتع جسع الفقخات حيث تتخاوح مجى الجرجة الكمية عمى تمظ القائسة مغ
(.);8- 0
صدق قائمة بيك المعربة:
أشارت نتائج دراسة حسجي وزمالئو (==> ) 6إلى أن تمظ القائسة نجحت في التسييد بيغ
مجسػعتيغ مػزعتيغ إلى مجسػعة اكتئابية (= )8شالبا ،ومجسػعة غيخ اكتئابية (= )6شالبا مغ
شمبة الجامعة األردنية  .كانت قيسة (ت) لجاللة الفخق بيغ متػسصي درجات اكتئاب السجسػعتيغ
ذات داللة إحرائية  .كسا قام حديغ وآخخون (=>> )6بإيجاد معامل الرجق لمقائسة بحداب
معامل االرتباط بيغ الجرجات عمى مقياس بيظ وبيغ مقياس االكتئاب في مقياس الذخرية
متعجد األوجو ()MMPIوقج بمغ معامل االرتباط (<; )0.وىػ معامل دال إحرائيا.
تست اإلشارة في الدابق أن حسجي وزمالئو قامػا بتعخيب قائسة بيظ لالكتئاب وقامػا بحداب
ثباتيا .قاما بتصبيقيا عمى عيشة تتألف مغ ( )=0شالبا مغ شمبة الجامعة األردنية ،حيث شبقت
بصخيقة االختبار وإعادة االختبار ( )test - retestوبفارق أسبػع بيغ التصبيق األول والثاني تع
حداب معامل ارتباط بيخسػن إذ بمغ معامل الثبات (== .)0.ومغ ثع قامػا باستخخاج معامل ألفا
كخونباخ لمتأكج مغ االتداق الجاخمي لو وكانت قيستو (<=.)0.
وفي ىحه الجراسة قام الباحثان بتصبيق مقياس بيظ لالكتئاب عمى عيشة مغ خارج عيشة
الجراسة كػنت مغ  :0شالب مغ شالب البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد حيث شبقت
بصخيقة االختبار وإعادتو وبفارق أسبػعيغ بيغ التصبيق األول والثاني ،تع حداب معامل الثبات
باستخجام معامل ارتباط بيخسػن إذ بمغ معامل الثبات (;= .)0.ومغ ثع تع استخخاج معامل الفا
كخومباخ لمتأكج مغ االتداق الجاخمي لمسقياس السعخب وكانت قيستو (>=.)0.

p a g e | 331

International Journal of Educational Psychological Studies (EPS ) 1 (2) (2017)309-342-

إجراءات الدراسة:
قام الباحثان بتػزيع أداة الجراسة عمى أفخاد عيشة الجراسة البالغ عجدىع (; )69شالبا في
البخنامج السػازي في مقخر ميارات التعمع والتفكيخ والبحث في السمظ سعػد.
شمب الباحثان مغ أفخاد عيشة الجراسة ،اإلجابة عغ جسيع فقخات األداة ،بعج جسع األداة تع
إدخال البيانات في الحاسب اآللي وتع إجخاء السعالجات اإلحرائية السشاسبة باستخجام بخنامج
التحميل اإلحرائي ( .)SPSSبعج رصج الشتائج تست مشاقذتيا في ضػء األدب الشطخي والجراسات
الدابقة.
المعالجات اإلحرائية:
لإلجابة عغ أسئمة الجراسة تع حداب الستػسصات الحدابية ،واالنحخافات السعيارية لكل فقخة
مغ فقخات الجراسة ،ومعامل سبيخمان لسعخفة أثخ متغيخ ساعات استخجام اإلنتخنت عمى االكتئاب.
وقج تع إجخاء جسيع التحميالت اإلحرائية باستخجام البخنامج اإلحرائي )SPSS( :اإلصجار
الحادي عذخ.
متغيرات الدراسة:
المتغيرات المدتقمة:
اشتسمت الجراسة عمى الستغيخات السدتقمة اآلتية:
 استخجام اإلنتخنت :قيذ بالسجة التي يقزييا الصالب عمى اإلنتخنت وقج قدع ىحا السجى
إلى:
 غيخ مدتخجمة لإلنتخنت
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 استخجام مشخفس :ساعة إلى ساعتيغ.
 استخجام متػسط :أكثخ مغ ساعتيغ إلى أقل مغ أربع ساعات يػميا.
 استخجام مختفع :مغ أربع ساعات إلى ست ساعات يػميا.
 استخجام مختفع ججا :أكثخ مغ ست ساعات.
وقج تع ترشيف عيشة الجراسة وفق ىحا الستغيخ إلى أربعة اقدام والججول رقع ( )6يبيغ تػزيع افخاد
عيشة الجراسة عمى عجد ساعات استخجام اإلنتخنت.
ججول رقع ( )6يبيغ تػزيع افخاد عيشة الجراسة عمى عجد ساعات استخجام اإلنتخنت
عدد

سعات غير

استخدام

مدتخدمة

استخدام

استخدام متهسط

استخدام مرتفع

منخفض

استخدام مرتفع
جدا

اإلنترنت يهميا

عدد الظالب

8

75

64

53

37

المتغيرات التابعة :االكتئاب.

نتائج الدراسة:
النتائج المتعمقة باإلجابة عن الدؤال األول :ما مدتػى االكتئاب لجى شالب البخنامج السػازي
في جامعة السمظ سعػد الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت.
لإلجابة عغ ىحا الدؤال ولتحجيج مدتػى االكتئاب لجى شالب البخنامج السػازي في الدشة
التحزيخية في جامعة السمظ سعػد لسدتخجمي اإلنتخنت استخخجت الستػسصات الحدابية
واالنحخافات السعيارية لجرجات أفخاد العيشة عمى قائسة بيظ ( )Beckلالكتئاب ،وكانت الشتائج كسا
في الججول رقع (.)7
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ججول رقع ()7
الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لسدتػى االكتئاب لجى شالب البخنامج السػازي في
جامعة السمظ سعػد مدتخجمي اإلنتخنت
مجة االستخجام

الػسط الحدابي

االنحخاف السعياري

عجم االستخجام

6>.88

>.::

استخجام مشخفس

<;7:.

;66.:

استخجام متػسط

79.78

;67.6

استخجام مختفع

;96.:

<;6;.

استخجام مختفع ججا

9>.76

;.98

يتزح مغ الججول رقع ( )7أن الستػسط الحدابي لالكتئاب لمصالب الحيغ ال يدتخجمػن
اإلنتخنت قج بمغ ( ،)6>.88في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لالكتئاب لمصمبة الحيغ يدتخجمػن
اإلنتخنت بجرجة مشخفزة (<; ،)7:،أما الستػسط الحدابي لالكتئاب لمصمبة الحيغ يدتخجمػن
اإلنتخنت بجرجة متػسصة فقج بمغ ( ،)79.78في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لالكتئاب لمصمبة
الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت بجرجة مختفعة (; ،)96،:وأخي اخ بمغ الستػسط الحدابي لالكتئاب
لمصالب الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت بجرجة مختفعة ججا عمى أعمى متػسط حيث بمغ ()9>.76
يطيخ مغ الججول الدابق أن مدتػى االكتئاب لجى الصالب عمى قائسة بيظ لالكتئاب كان
مشخفزا لجى الصمبة الحيغ ال يدتخجمػن اإلنتخنت او يدتخجمػنو برػرة مشخفزة ومتػسصة فقج
تخاوحت ىحه الستػسصات ما بيغ ( )7:،;< -6>.88وىي تذيخ إلى السدتػى الصبيعي
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لالكتئاب ،في حيغ أضيخ الججول أن مدتػى االكتئاب لجى الصالب الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت
بذكل مختفع وبذكل مختفع ججا كان مختفع فقج بمغ متػسط االكتئاب لجييع (;،)9>,76 ،96،:
وىحا يجل عمى ارتفاع مدتػى االكتئاب لجى الصمبة مدتخجمي اإلنتخنت بجرجة كبيخة وكبيخة ججا،
وبحل ظ اتفقت الجراسة مع دراسة كال مغ (الصخاونة( ،)7067 ،والدشباري( ،)7067 ،وغانع،
.)7007
النتائج المتعمقة باإلجابة عن الدؤال الثاني :ىل ىشاك ارتباط ذو داللة إحرائية بيغ عجد
ساعات استخجام اإلنتخنت مغ قبل شالب البخنامج السػازي في جامعة السمظ سعػد وبيغ درجة
تأثيخ استخجام شبكة اإلنتخنت عمى مدتػى االكتئاب؟
الفرض :ال يهجد ارتباط إيجابي بين استخدام اإلنترنت وبين االكتئاب لدى طالب البرنامج
المهازي في جامعة الممك سعهد عند مدتهى (.)a=0.05
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجم الباحثان معامل ارتباط سبيخمان وذلظ لمكذف عغ
العالقة بيغ استخجام اإلنتخنت وشعػر االكتئاب لجى شالب البخنامج السػازي في مقخ ميارات
التعمع والتفكيخ والبحث ،والججول رقع ( )8يبيغ نتائج معامل ارتباط سبيخمان
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ججول رقع ( ) 8والحي يبيغ نتائج معامل سبيخمان لمكذف عغ العالقة بيغ استخجام اإلنتخنت
وشعػر االكتئاب
استخجام اإلنتخنت

الستغيخ
االرتباط

معامل

بيغ

استخجام

االنتخنت 0.:6

واالكتئاب
قيسة الجاللة ()sig

0.004

يتزح مغ الججول رقع ( ) 8وجػد ارتباط دال بيغ استخجام اإلنتخنت والذعػر باالكتئاب لجى
شالب مقخر ميارات التعمع والتفكيخ والبحث عشج مدتػى الجاللة ( )a=0.05حيث كانت قيسة
الجاللة اقل مغ  0.0:وبحلظ نخفس الفخضية الرفخية ونقبل بالفخضية البجيمة .وبحلظ تكػن
الجراسة قج اتفقت مع دراسة كل مغ (ىاني وآخخون( ،)7008 ،الروز ومايذػ وجخبغ.)7006 ،
مسا سبق يتزح أن شعػر االكتئاب يدداد بديادة ساعات استخجام اإلنتخنت ،فالعالقة بيغ ىحيغ
الستغيخيغ عالقة شخدية ،وقج يعدى ذلظ إلى:
 .6تػفخ اإلنتخنت لمصالب في جسيع األوقات وبػسائل مختمفة إما عغ شخيق مختبخات
الحاسػب أو غخفة مرادر التعمع أو عغ شخيق الجػاالت ،وىحا بجوره أدى إلى تغييخ في
عادات الصالب في الشػم واألكل واالترال مع األسخة واالصجقاء ومجرسييع ،وىحا قج
يػدي إلى إىساليع ألدوارىع السختمفة في الحياة مسا يحجث بعس االضصخابات في
عالقاتيع االجتساعية وىحا قج يحجث عشجه اضصخاب وتػتخ.
 .7الزغػط االجتساعية والجراسية قج تجفع الصالب لميخوب مغ ىحا العالع الحقيقي ليعير
في عالع اإلنتخنت.
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 .8السخحة العسخية -التي يسخ بيا الصالب-وخرائريا الشسائية وحاجة الصالب إلى اثبات
وجػده وتحقيق ذاتو ،فيدداد شسػحو وىحا يجفعو لالشالع والسذاركة في كافة مجاالت
الحياة الستػفخة عمى اإلنتخنت  ،ووجػد عجد مغ العػائق التي تحػل دون قجرتو عمى
تحقيق ذلظ ربسا يؤدي إلى شعػر القمق واالحباط والتػتخ والحي يقػد الى االكتئاب.
 .9قجوم عجد مغ الصالب مغ بيئات اجتساعية مختمفة عغ الخياض قج يؤدي إلى صعػبة
التكيف مع ىحه البيئة الججيجة فييخب مشيا إلى اإلنتخنت وىحا قج يؤدي الى االندحاب
االجتساعي والػحجة واالكتئاب.
 .:االستخجام لإلنتخنت بجرجة كبيخة

التهصيات:
بعج عخض الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة ومشاقذتيا ،فقج خمز الباحثيغ إلى عجد مغ
التػصيات وكانت عمى الشحػ اآلتي:
 تخشيج استخجام اإلنتخنت ،بيجف تحقيق أىجاف محجدة.
 تفعيل الخقابة األسخية وتػجيو األبشاء نحػ االستخجام األمثل لإلنتخنت.
 التػعية وتشسية الػازع الجيشي وربط استخجام اإلنتخنت بالحالل والحخام.
 تػعية األفخاد وتجريبيع عمي استخجام اإلنتخنت لتػضيح االيجابيات والدمبيات.
 اجخاء دراسة مذابية عمى شالب الثانػية العامة.
 اجخاء دراسة حػل فاعمية بخنامج تجريبي في تػعية شالب الجامعات عمى االستخجام
االمثل لإلنتخنت.
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