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 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدمان اإلنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة 

 اآلدابكلية من ( طالب من طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 061قوامها )
بمقياس إدمان اإلنترنت من إعداد حسام الدين بوادي الدواسر، واستعانت الدراسة والعلوم 

(. أسفرت 6۰۰٤(، ومقياس قلق المستقبل إعداد: محمود سعيد )6106عزب وآخرون )
( من الطالب تروح مستوى إدمانهم على االنترنت بين %01نتائج الدراسة إلى أن نسبة )

ت لديهم. ونسبة ( يعانون من ارتفاع مستوى إدمان اإلنترن%61نسبة )المتوسط والمنخفض، 
( من الطالب تراوح مستوى قلق المستقبل لديهم المتوسط والمنخفض في حين أن %0٤4٤)

( من الطالب يعانون من ارتفاع مستوى قلق المستقبل لديهم، وهناك عالقة 0.46%نسبة )
ارتباطية موجبة بين إدمان اإلنترنت وقلق المستقبل لدى طالب الجامعة. ووجود فروق بين 

يات األولى والمستويات المتقدمة في إدمان االنترنت وقلق المستقبل في اتجاه طالب المستو 
المستويات األولى. كما توجد فروق بين طالب التخصصات العلمية واألدبية في إدمان 
االنترنت في اتجاه طالب التخصصات العلمية. وجود فروق بين طالب الريف وطالب 

 تجاه طالب المدينة.المدينة في إدمان اإلنترنت، في ا
 الكلمات المفتاحية:

 Future Anxietyقلق المستقبل   -Internet Addiction .6إدمان اإلنترنت   -1
 

                                                           

 -اليمن، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز –جامعة ذمار  -أستاذ الصحة النفسية المساعد، كلية التربية *))
 السعودية.
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إدمان االنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من طالب 
 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 

 *))د. محمد حسـن علي األبيـض                
 أستاذ الصحة النفسية المساعد، كلية التربية بجامعتي     

 . السعوديةزاألمير سطام بن عبد العزي -ذمار ـ اليمن              

 مقدمـــة:
 إجماع وهناك والتواصل، لالتصال استخداما التقنيات أكثر من واحدة اإلنترنت يعتبر

 االتصال عصور من جديدا   عصرا   فتحت قد االنترنت شبكة أن على الباحثين من العديد بين
 للتسلية ووسائل والمعارف المعلومات على الحصول في سهولةو  ،رالبش بين والتفاعل
 األفراد بعض أن إال لها، العديدة الفوائد ورغم ،لمستخدميها تقدمها التي ... والترفيه

 شبكة على الفرد يمضيه التي الوقت معدل فزاد مفرط، وبشكل صحية غير بطريقة استخدمها
 طارئة وثقافية واجتماعية ونفسية جسدية سلبية اثار ظهور إلى أدى الذي مراأل )اإلنترنت(،

 المستخدم. لدى
 على اإلدمان مشكلة ظهرت وبالتالي القهري، المتزايد واالستخدام االستخدام كسوء "
 وصعوبات أعراض من يصاحبها وما Addiction) (Internet اإلنترنت

Belland,2005). & Condron, & Chou,(  
وتشير نتائج التقارير والدراسات المهتمة بمعرفة وضعية استخدام شبكة اإلنترنت 

( عاما تعد أكثر الشرائح استخداما 6٤ -.0في المجتمع السعودي، أن الفئة العمرية من )
 (.0.1: 6106م. )نادي دبي للصحافة، 6106جاء في مؤشرات عام  لإلنترنت وفق ما

 مستقبل هم لذينا التقنية هذه تستخدم التي الفئات أكبر من الشباب فئة تعد حيث
 المشكلة هذه براثن في للوقوع عرضة أكثر وهم العالم، في واإلنتاج والتقدم التطور وعماد

                                                           

 -اليمن، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز –جامعة ذمار  -أستاذ الصحة النفسية المساعد، كلية التربية *))
 السعودية.
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 أن اعتبار على الظاهرة، هذه عن منأى في ليسوا الجامعة طالبو  ،"االنترنت إدمان"
  الجامعية. حياتهم من جزءا أصبح اإلنترنت

 إدمانا   الفئات أكثر من الجامعة طالب أن الدارسات من العديد شارتأ حيث
 أنشطة يمارسون  ومعظمهم االبتدائية، ثم اإلعدادية المرحلة ثم الثانوية المرحلة يليها لإلنترنت

 األنشطة: هذه ومن اإلنترنت على مختلفة
 األصدقاء" مع "التحدث والشات (4%.504) جنسية" تكون  "قد مواقع عن البحث

 (.%6148) اإلنترنت على األلعاب ممارسة ويليها (51%4)
 عبد سامية ؛000 :6100 عامر، اصرالن عبد ؛6110زيدان، عصام)

 Orgaz, Gonzalez 542, 2013: al., et Yao& :2014 ؛٤٤1 :610٤النبي،
151). 

 "طالب والشباب المراهقين الذكور أن واألجنبية العربية الدراسات العديد أثبتت وقد
 كبيرة. خطورة يشكل وهذا 04 :8 بنسبة اإلناث من أكثر اإلنترنت إدمان من يعانون  الجامعة"

 ؛ Oragaz, :2014 151؛6100 عامر4 الناصر عبد ؛6101 :إبراهيم )إبراهيم
 .( Olatokun, &Adiele :2014 ,100 103 ؛٤.1 :610٤النبي، عبد سامية

 بقلق عالقتها وفي االنترنت على اإلدمان ظاهرة دراسة من البد كان هنا ومن
 األكثر ُيعّدون  الذين ،الجامعة طالب المجتمع فئات من المهمة الفئة هذه عند المستقبل
 حيث من المستقبل قلق معرفة إلى عام بشكل الدراسة هذه تهدف لذلك لإلنترنت، استخداما  

 .العزير عبد بن سطام األمير جامعة طالب من عينة دىل االنترنت استخدام بإدمان عالقتها
 :الدراسة مشكلة 

 المشكالت من العديد من العربية والدول المجتمعات في الشباب يعاني قد
 كبت إلى باإلضافة باإلحباط شعورهم إلى يؤدي مما نفسية( دراسية، اجتماعية، اقتصادية،)

 بال االستخدام في فينغمسون  اإلنترنت استخدام إال متنفسا يجدون  فال وغرائزهم دوافعهم
 خالل من الباحث الحظه ما وهذا .إلنترنتا إدمان براثن في وقوعهم إلى يؤدي مما ضابط
   عربية. دولة من أكثر في تدريسه

 هم نترنتاإل إلدمان عرضة العمرية الفئات أكثر أن إلى الدارسات بعض اشارت وقد
 لإلنترنت المستخدمين أن إلى al. etFerraro,(6115)  وآخرون  فرارو توصل فقد الشباب
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 كامل سلمى اثبتت كما الكبار. من االنترنت ادمان لخطر عرضة أكثر كانوا الشباب من
 الراشد، توصل وقد الجامعة، طلبة من هم االنترنت متصفحي من %11 أن (6106) حسين

 عينة من الجامعة طالب بين اإلنترنت إدمان نسبة أن إلى (610٤) سعد بن الله عبد
 االزدياد نتيجة بالخطر ينذر مؤشر تعد النسبة وهذه .%80إلى وصلت بحيث مرتفعة الدراسة

 اإلنترنت. ميمستخد نسبة في المستمر
 طالبال خاصة وبصفة الشباب فئة بين االنترنت ماالستخد المتزايد االنتشار ونتيجة

 االستخدام نتيجة الشخصي المستوى  على الطالب يهدد االنترنت إدمان خطر أصبح فقد
 التواصل ومواقع الترفيه، مواقعو  ،األصدقاء مع "التحدث الشات قعامو  في واالنهماك المفرط

 يؤثر مما ...االشباع على الحصول في رغبة ...وغيرها،االلكترونية، واأللعاب االجتماعي،
 سيترتب الحال هذا على الوضع بقاء وإن والعملي، األكاديمي ومستقبلهم العامة حياتهم على
 إلى يؤدي وقد النفسيو  واالجتماعي كاديمياأل الجانب في الشباب على بالغة اثار عليه

 التحصيل وانخفاض ... النفسية والوحدة واالكتئاب كالقلق النفسية االعراض بعض ظهور
 على ينطوي  أو أسرته مع صراع في االنترنت مدمن فيدخل ذلك يتجاوز قد بل ،الدراسي

 .مجتمعهو  اسرته عن وينعزل نفسه
 عيادات انشاء تم فقد اإلنترنت إدمان بمشكلة العالم دول اهتمام إلى أدى الذي االمر

 هارفارد جامعة في أولها وكان المستشفيات، في اإلنترنت إدمان لعالج خاصة وأقسام
 جامعة في 0110 عام اإلنترنت إلدمان مركز وإدارة بتأسيس يونج وقامت ،0116 األمريكية

and Widyanto ) .اإلنترنت إدمان في متخصصة نفسية مجلة وأصدرت تسبرغ.يب

Mcmurra:2004) 
 مما المستقبل، نحو الشباب مشاعر على سلبيا ينعكس اإلنترنت مااستخد وإدمان

 مع تكيفهم على سلبا يؤثر وهذا والسلوكية... النفسية االضطرابات من للكثير عرضة يجعلهم
 الجامعية المرحلة إن حيث ،والعملي العلمي ومستقبلهم الدراسي وتحصيلهم التعليمية البيئة

 العملية ياةالح مواجهة من تمكنه التي والمهارات بالمعارف الطالب لتزويد أساسية قاعدة تعد
 مستقبال.

 بالنسبة المحتملة المستقبل بقلق اإلنترنت استخدم إدمان عالقة معرفة المهم من لذلك
 وعلى واألكاديمي التعليمي أدائهم على يؤثر االنترنت ادمان أن الباحث يرى  حيث للطالب،
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 المعالم، واضح وغير ضبابيا أمامهم المستقبل يجعل مما ،للمستقبل يرسمونها التي الخطط
 مستقبلهم. على بالقلق الشعور يسبب وهذا

 اآلتية: التساؤالت عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تكمن ذلك وعلى
 الدراسة؟ عينة لدى نترنتاإل دمانإ مستوى  ما .0
 ما الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في استخدام اإلنترنت يوميا ؟ .6
 الدراسة؟ عينة لدى المستقبل قلق مستوى  ما .8
 الدراسة؟ عينة لدى المستقبل وقلق اإلنترنت إدمان بين عالقة توجد هل .٤
 اآلتية: المتغيرات من لكل تبعا اإلنترنت على اإلدمان مستويات تختلف هل ..

 المستويات – األولى )المستويات الدراسي المستوى  أو ادبي( - )علمي التخصص
 مدينة(؟ – )ريف اإلقامة محل أو المتقدمة(

 المتغيرات من لكل تبعا اإلنترنت على المستقبل بقلق الشعور مستويات تختلف هل .6
 – األولى )المستويات الدراسي المستوى  أو ادبي( - )علمي التخصص اآلتية:

 مدينة(؟ – )ريف اإلقامة محل أو المتقدمة( المستويات
 الدراسة: أهمية

 منها: الرئيسة النقاط من العديد في الدراسة هذه أهمية تتجلي
 بالمجتمع، النهوض مسؤولية عليهم تقع الذين الجامعة طالب بشريحة االهتمام - .0

 في والتفكير المسؤولية، وتحمل الذات، على االعتماد مرحلة في أنهم وخصوصا
 المستقبل.

 في الجامعات طالب لتعامل الحالي الواقع توضيح في الدراسة هذه تسهم قد .6
 بشكل العزير عبد بن سطام األمير معةوجا عام، بشكل السعودية العربية المملكة
 قد مما عندهم، اإلنترنت إدمان انتشار نسبة على والتعرف نترنتاإل مع خاص

 من للتخفيف الوقائية البرامج وبناء وإرشادية، وقائية خطط وضع في يساعدهم
 اإلنترنت، مع الفعال اإليجابي االستخدام نحو والتوجيه الظاهرة، لهذه السلبية اآلثار

 االنترنت. إلدمان السلبية اآلثار من والوقاية
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 خصوصا الجامعة، طالب لدى المستقبل قلق وكذلك نترنتاإل دمانإ رصد محاولة .8
 رؤية ظل في المملكة اليه تسعى التي واالقتصادية... السياسية التغيرات ظل في

 المستقبلية. المجتمع قوة باعتبارهم الشباب فئة على وتركيزها 6181
 الدراسات أوائل من كونها نتائج، من الدراسة هذه إلية تصل بما االسترشاد يتم قد  .٤

 أكبر فهم وتوفير السعودية، الجامعات في -واطالعه الباحث دراسة حدود حسب -
 اإلنترنت إدمان بين العالقة وقوة طبيعة معرفة إلى إضافة اإلنترنت، مدمني لفئة

 توصياتها. من واالستفادة المستقبل، وقلق
 بهدف الجامعة؛ لطالب وتوجيهية إرشادية برامج بناء في البحث نتائج تفيد قد ..

 .المستقبل وقلق االنترنت ادمان من التخفيف
 الدراسـة: أهداف

 إلى: الحالية الدراسة خالل من الباحث يسعى           
 الدراسة. عينة افراد بين ذلك ونسبة اإلنترنت إدمان انتشار مستوى  على التعرف  .0
 الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في استخدام اإلنترنت يوميا ؟ على التعرف .6
 الدراسة. عينة افراد بين ذلك ونسبة المستقبل قلق انتشار مستوى  على التعرف .8
   الدراسة. عينة لدى المستقبل وقلق نترنتاإل إدمان بين العالقة فحص .٤
 تبعا الدراسة عينة لدى اإلنترنت على اإلدمان مستوى  بين الفروق  على التعرف  ..

 الدراسي المستوى  أو ادبي( -)علمي التخصص اآلتية: المتغيرات من لكل
 مدينة(؟ – )ريف اإلقامة محل أو المتقدمة( المستويات – األولى )المستويات

 تبعا الدراسة عينة لدى المستقبل بقلق الشعور مستوى  بين الفروق  على التعرف  .6
 الدراسي المستوى  أو ادبي( -)علمي التخصص تية:اآل المتغيرات من لكل

 مدينة(؟ – )ريف اإلقامة محل أو المتقدمة( المستويات – األولى )المستويات
 :الدراسة مصطلحات

 Addiction Internet نترنتال  إدمان .1
 ممارسة على للمداومة النفسي االعتماد متالزمة فهو" محمود الدين حسام عزب، يعرفه

 بل أكاديمية أو مهنية ضرورات ودون  متزايدة أو طويلة لفترات اإلنترنت شبكة مع التعامل
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 إلى الفعلي الواقع من واالنسحاب والهروب واإللحاح والنمطية الضرورات هذه حساب على
 يصعب بحيث ومتشبثا عنيدا هرياق الحالة هذه في السلوك يكون  كما افتراضي، الواقع

 :6110 ")عزب،النفسية االنسحابية األعراض على للتغلب عالجية معاونة دون  عنه اإلقالع
6). 

 مقياس على الطالب عليها سيحصل الذي الدرجات مجموع بأنه إجرائيا ويعرف
 عدة يتضمن والذي (.6106) وآخرون  عزب محمود الدين حسام إعداد اإلنترنت إدمان

 االنتكاس. الصراع، االنسحابية، األعراض التحمل، البروز، أو السيطرة هي: محاور
 Anxiety Future المستقبل قلق .2

 خاللها الفرد يتملك سارة، غير انفعالية "خبرة بانه سعيد الدين محيي ،محمود يعرفه
 لألحداث السلبي والتنبؤ صعوبات، من ُبعدا   األكثر الغد يحمله ما نحو غامض خوف

 وضعف فيها، التفكير في االستغراق عند واالنقباض والضيق بالتوتر والشعور المتوقعة،
 مع باالهتمام جديرة يرغ الحياة بأن واإلحساس والطموحات، األهداف تحقيق على القدرة

 :611٤ الدين محيي محمود )محمود، "المستقبل نحو الطمأنينة أو األمن بفقدان الشعور
 قلق مقياس على الطالب عليها سيحصل الذي الدرجات مجموع بأنه إجرائيا ويعرف .(0٤0

 (611٤) سعيد الدين محيي محمود إعداد المستقبل
 النظري: اإلطار

 اإلنترنت: إدمان -أولا 
 إلى يؤدي والذي المفرط المرضى االستخدام من حالة اإلنترنت دمانإ يعتبر

 اإلنترنت أمام الجلوس ساعات عدد زيادة خالل من علية ويستدل السلوك، في اضطرابات
 البداية. في لنفسه الفرد حددها التي الساعات يتجاوز بشكل الكمبيوتر... أو الجوال باستخدام

 الدكتورة طرف من مرة ألول اإلنترنت" على "اإلدمان مصطلح ُأستعمل وقد
 (01٤) المؤتمر في 0116 سنة قدمتها، دراسة في (Young Kimberly) "كمبرلييونج"

 على يستند أسئلة 0 من يتكون  سلم واقترحت بتورونتو، (APA) األمريكي النفس لعلماء"
 كمدمنين الُمصنفين العمالء من % 11 من أكثر أن وبينت المقامرة اضطراب نموذج

 وعائلية شخصية مشاكل من يعانون  األقل( على أسئلة . على بنعم )أجابوا سلمها بواسطة
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 يوسف قدوري، ؛858 ،6110 محمد، عصام زيدان،( "األنترنت استعمال نتيجة واجتماعية
،610.، 65٤).  

 من أكثر اإلنترنت "استخدام بأنه اإلنترنت" "إدمان (0110) "كمبرلييونج" وتعرف
 ومشابه ذلك إلى يدفع أكاديمي أو وظيفي سبب وجود دون  أسبوعيا "، ساعة وثالثون  ثمانية

 ضبط اضطراب فهو وبهذا لكليهما المرضية الطبيعة حيث من  -الميسر– المقامرة إلدمان
 االنفعاالت.
 أنه على اإلنترنت إدمان" المقروض العابدين وزين ،بوفرة مختار يعرف حين في
 إلى تؤدي التي االجتماعي التواصل ومواقع اإلنترنت لشبكات والمفرط السلبي االستخدام

 .(10. :6101والمقروض، ،")بوفرةالفرد لدى واجتماعية نفسية أعراض
 على لإلدمان التشخيصية المحكات من مجموعة Walters,1996)( ولترز حدد وقد

 هي: اكلينيكيا   االنترنت
 واألصدقاء. األسرة عن واالنعزال االنسحاب .0
 عنه. التحدث وكثرة باإلنترنت الزائد االنشغال -2
 واالستجمام. والمهنية والدراسية االجتماعية بالنشاطات االهتمام نقص -3
 لإلنترنت. الفرد استخدام حول الدفاعية أو بالذنب اإلحساس -4
 اإلنترنت. فعاليات في االنغماس عند باإلثارة اإلحساس -5
 على السيطرة )فقدان مقصودا   كان مما أكثر لإلنترنت والمتكرر الدائم االستخدام -6

 الوقت(.
 حد إلى يصالن قد باإلنترنت لالتصال عائق أي وجود حالة في الشديدين والقلق التوتر -7

 نفسية وراحة بالغة بسعادة واإلحساس إليه الدخول عن االبتعاد فترة طالت إذا االكتئاب
 (.p. 1996, s,Walter 9) استخدامه إلى الرجوع عند

 التشخيصي الدليل في النفسية االضطرابات ضمن يصنف لم اإلنترنت وإدمان
American ) األمريكية النفسي الطب جمعية عن )الصادر المعدل الرابع واإلحصائي

][A.P.A Association Psychiatric) التشخيصي التصنيف في وكذلك (،611٤) عام 
 الصحة منظمة عن (0111) عام الصادر العاشر الدولي والوجدانية المزاجية لالضطرابات

  .(.6110,A P. A) [(WHO Organization Health World]) العالمية
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 النفسية لالضطرابات الخامس واإلحصائي التشخيصي الدليل تضمن تم أنه الإ
 V-DSMلسلوك فرعيا   عنوانا   بوصفه اإلنترنت ألعاب لعب مصطلح 6108 عام الصادر 

 .(APA,2013,795-798) اإلنترنت إدمان
  المستقبل: قلق - ثانياا 
 العلمي البحث بساط على نسبيا الجديدة المصطلحات أحد المستقبل قلق مفهوم يعد

 توفلر ألفين كتاب ظهر حينما السطح على تطفو بدت التي القلق أنظمة إحدى ويمثل
 يلخص الحالي العصر أن راعتب الذي  future. shockالمستقبل صدمة باسم (0151)

 الستيعاب المتعددة والمطالب الحياة، مجاالت جميع في السريعة التغيرات بسبب خطيرا   توتر
 لم وإذا المستقبل، صدمة من سيعانون  الناس من الكثير أن واستنتج عليها والسيطرة تغيراته

 عن المتزايد العجز وطأة تحت أنفسهم الناس ماليين فسيجد لمواجهته سريعة إجراءات تتخذ
,Zaleski  زبيغنيو زاليسكي، دراسات وكانت (08 :015٤ )توفلر، بينتهم. مع التكيف

 Zbigniew (011٤) قلق مفهوم رسخت التي االمبريقية الدراسات أهم من تالها وما 
 .لتقديره مقياسا عدتأ و  المستقبل،

 عنصر تتضمن تقريبا   القلق أنواع كل أن ,1996) (45 زاليسكي يري  حيث
 األكثر، على أيام أو ساعات أو لدقائق ربما جيدا   محددا   يكون  هذا المستقبل لكن المستقبل،

 زمنية بمسافة المتمثل المستقبل إلى يشير بأنه )زاليسكي( ى فير  المستقبل، عنصر مفهوم أما
 والهلع والخوف والغموض التخوف من كحالة المستقبل قلق تصور يمكن وبأنه أكبر

 أمر حدوث توقع إلى يشير أو البعيد، الشخصي المستقبل في مواتية غير لتغيرات واالكتراث
 ال. أم لالمستقب في جيدة إما تكون  أن في نجاحها بشأن الفتاة تقلق كأن سيئ

 اإلنسان إن حيث اإلنسان، لوجود المصاحبة القلق أنواع أحد المستقبل قلق ويعتبر
 على وذلك والمستقبل والحاضر الماضي الثالث بوحداته الزمن يدرك الذي الوحيد الكائن هو

 ومن المستقبل، تدرك وال فقط الحاضرة اللحظة تعيش التي األخرى  الحية الكائنات خالف
 وال يخشاها قادمة ولحظة معها للتوافق يسعى حاضرة لحظة بين متأرجحا   نساناإل يحيا هنا

 (.6101 الحليم، عبد أشرف) يتوقعها أن يستطيع
 جعل مما شتى أنواع من المشكالت وتفاقمت الصراعات، األخيرة العقود في زادت وقد

 اإلنسان، إليه وصل الذي الكبير والتكنولوجي العلمي التقدم فمع مستقبله على قلقا   اإلنسان
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 أن يكاد حتى القلق هذه يتسع أن ويمكن والطمأنينة باألمان الفرد شعور في تراجعا نالحظ
 اإلنسان لسلوك راقية لجوانب دافعا   القلق هذا يعد قد الذي الوقت وفي للحياة. روحا   يصبح

 معوقة قوة إلى دافعة قوة من وينقلب نقمة إلى أخرى  أحيان في القلق هذا يتحول فقد
 فيصيبه الفرد، بها يغمر السدة من درجة إلى القلق يصل عندما ذلك ويحدث نجازات،لإل

 عبد هيام) .الحياة في النجاح أمام عائقا   حينها له ويمثل متعددة وجسمية نفسية بأعراض
 (.1٤ ،6116 الجواد

 أكثر هم الجامعة فطالب المستقبل، من القلق يعانون  البشر بنى معظم كان وإذا
 وما مته ويتخوفون  المستقبل في كبير بشكل يفكرون  فهم المستقبل، قلق من معاناة هؤالء
 يعيشها وكيف يدخلها كيف منهم كل يفكر جديدة حياة أعتاب على يقفون  ألنهم لهم. يخبئه

 به. تسير سوف الذي الشكل هو وما
 التخرج؟، عدب ماذا بـ: الخاص التحدي الجامعي الطالب تواجه التي التحديات فإحدى

 المرتبط والقلق بالتوتر يشعره الذي األمر عمل، بال الخريجين من الكثير يرى  حين وخاصة
 (.6108 )الحديبى، المهني بمستقبلهم

 ما عند خاصة الطلبة حياة في األولوية به واالهتمام المستقبل أن لنا يتضح هنا ومن
 جهة من للمستقبل مشوشة ؤيتهر  وأن جهة من سيطرته تحت ليس مستقبله أن الطالب يشعر

 مستقبله من قلقه يزيد مما المستقبل لهذا يخطط وال يفكر أن يستطيع ال الطالب فأن اخرى،
 .االنترنت استخدام إدمان براثن في وقع إذا وخاصة طموحاته تحقيق يستطيع وال

 أسباب حدوث قلق المستقبل:
( أن هناك 6100سليمان،  ؛6100؛ بخيت، 6106يرى كل من )شقير وعماشة والقرشي، 

 العديد من األسباب التي قد يكون لها دور في حدوث قلق المستقبل ومنها:
  عدم قدرة الفرد على التوافق مع المشكالت، ووجود تفاوت بين مستوى طموحات الفرد

 وإمكاناته الواقعية.
 .التفكك األسري ونقص االنتماء األسري أو المجتمعي والشعور بالتمزق 
  الرؤية نحو المستقبل أو ضالة المعرفة وتشوه األفكار.قصور 
 .الشك في قدرة المحيطين بالفرد والقائمين على رعايته في عدم قدرتهم على حل مشاكله 
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  وجود بعض الظواهر المتباينة المعلقة الموجودة في الواقع والتي تبعث في البعض
 المواقف في المستقبل. الشعور بالخوف والرهبة والتي تنذر بالقلق من تكرار تلك

  وجود بعض الظواهر االجتماعية المتباينة التي تتعلق بأمن الفرد ومستقبله المهني أو
 الزواجي أو الصحي، وطغيان الجانب المادي بمعظم مجاالت الحياة.

 .تقلص دور المعلم تجاه الطالب 
 .غياب الوازع الديني والقيم الروحية واألخالقية لدى الفرد 
 آلخرين وعدم الثقة بهم.الخوف من ا 

 : التالي في المستقبل قلق من يعانون  الذين األشخاص خصائص تلخيص ويمكن
 السلوكية، واالضطرابات النفسي، باألمن الشعور وعدم الزائدة، واالنفعالية والشك، التشاؤم،
 خرين،اآل في الثقة وعدم األسباب، ألتفه وثورة وانفعال القرار، اتخاذ في والتردد والسلبية،

 والخوف منطقية، وغير بسيطة ألسباب الشديد والبكاء المستقبل، مواجهة على القدرة وعدم
 يحمله ما لكل السلبية والتوقعات الواقع، من والهروب والسياسية، االجتماعية التغيرات من

 الثقة وضعف فيه، والتشدد الرأي وصالبة واالنطواء، واالنزواء واالنسحاب المستقبل،
 (.6106 وآخرين، )شقير دائما   الشر وتوقع التوكيدية، وانخفاض ،بالنفس

 بعض أعراض قلق المستقبل:
األعراض الجسمية: وهي تشمل التغيرات التي تحدث للجسم مثل برودة األطراف، سرعة  .0

نبضات القلق، ارتفاع ضغط الدم، جفاف الحلق والشفتين، سرعة التنفس، كثرة الغازات، 
 ر والخمول.انتفاخ البطن، التوت

األعراض النفسية واالجتماعية: مثل مشاعر االكتئاب، التردد في اتخاذ القرارات، نقد  .6
الذات، العزلة واالنطواء عن الناس، سرعة اتخاذ القرارات مهما كانت النتائج، صعوبة 

 (.6100؛ الجهني، 6106التكيف مع اآلخرين. )معشي، 
 :سابقةدراسات 

أجريت دراسات وبحوث عديدة حول إدمان اإلنترنت وعالقته بمتغيرات كثيرة، وفيما 
يلي عرض مجموعة من الدراسات التي اهتمت بإدمان اإلنترنت وما يرتبط به من اضطرابات 
نفسية، وتأثيره على الصحة النفسية واالجتماعية لألفراد. وسوف نتعرض لبعض هذه 

 الدراسات على النحو التالي: 
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( هدفت إلى التعرف مستوى طلبة 6101، داليا جالد )عونية صوالحةراسة د
جامعة عمان األهلية في كل من اإلدمان على اإلنترنت، والقلق االجتماعي، والعالقة بينهما، 

( طالبا وطالبة، أظهرت النتائج 011الدراسة من )وأثر الجنس على كل منهما. تكونت عينة 
(. ونسبة من يعانون من القلق % 041٤أن نسبة مستخدمي اإلنترنت ويواجهون مشكالت   )

(، وهناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  ما بين اإلدمان على %.,1المرضي )
لة إحصائيا  في مستوى اإلنترنت والقلق االجتماعي لدى طلبة الجامعة، ووجود فروق دا

اإلدمان على اإلنترنت، ُيعزى لجنس الطلبة، ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة 
 .إحصائيا في مستوى القلق االجتماعي ُيعزى لجنس الطلبة

( هدفت الدارسة إلى التعرف على العالقة 6100سحاب فتحية، أيت حمودة )
طالب  .06الجامعة، تكونت العينة من  عالقة إدمان األنترنت بمستوى القلق لدى طالب
من الطلبة تراوح مستوى إدمانهم  %0.46جامعي من الجنسين. أسفرت النتائج على نسبة 

من الطلبة تراوح مستوى  %0٤40على اإلنترنت بين المستوى المتوسط والمنخفض، ونسبة 
بين درجة قلقهم بين المستوى المتوسط والمنخفض، وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا 

اإلدمان على اإلنترنت ومستوى القلق. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين 
متوسط درجات القلق عند الطلبة المدمنين على األنترنيت والطلبة غير المدمنين على 

 .اإلنترنيت لصالح المدمنين على هذه الشبكة
إدمان استخدام  ( هدفت إلى التعرف على العالقة بين.610يوسف قدوري )

عينة من طلبة جامعة غرداية، بلغ  لدى اإلنترنت ببعض أعراض االضطرابات النفسية
إدمان  ( طالب وطالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة بين0611تعدادها )

مدمني  وكذلك وجـود فروق بين أعراض االضطرابات النفسية، وبعض استخدام االنترنت
استخدام االنترنت في بعض أعراض االضطرابات النفسية  وغير مدمني تاالنترن استخدام

ووجود فروق في بعض أعراض االضطرابات النفسية لدى عينة البحث  لصالح المدمنين،
 تبعا لمتغير الجنس.

( هدف إلى الكشف عن مستوى إدمان اإلنترنت لدى 6106(دراسة الجبيلة 
إدمان اإلنترنت وكال من الرضا  ومعرف العالقة بينطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

عن الحياة وتقدير الذات وإمكانية التنبؤ بإدمان اإلنترنت من الرضا عن الحياة وتقدير الذات 

https://www.researchgate.net/profile/wnyt_swalht?_sg%5B0%5D=VCwmsQcMPT5SsSaIYK1yQONQMJVT-08NhZNoSIUpNm-4tCnTjBiMCeI9u7QQjqB6WUL9YqI.O7o3bwpMpEg3KYRK2SUv5djmyCRQUTfzNjS_SkMmBNtZUlFCr_2XR_lELvDYfu2j_rqt58vQ16syU10AFXZt1A&_sg%5B1%5D=m7re9GxRBxhz--vNQkuCqMcaE6qIwR6OlvOcOVrLLt22xrU0EoEUBEDAVCEWLNu3yOHv-XowGU8I0_s.qMu1ko65SCIv_kNp8yHhaS0iLqX3hzGlytcqzjFEklNPWMIk_-azxOjpV47RuWJ2MlBnvbmGR4eiEQuPU7hlWg&_sg%5B2%5D=ER82v7aRsKdCYImkHUZcxZtfaA6eblOtpbI7kaQuIX_cJsTCYQgfo2PYGy7z2DN_HKmrwPQ.JTkUFl6ZxiqfH0rKAVIBia8zsSl0QxCW9u7YpMzmhB4NbUQuDLXBcINmJfpuGKDU8Qh8hn2ZXH0JPxcIDo2iFQ
https://www.researchgate.net/profile/wnyt_swalht?_sg%5B0%5D=VCwmsQcMPT5SsSaIYK1yQONQMJVT-08NhZNoSIUpNm-4tCnTjBiMCeI9u7QQjqB6WUL9YqI.O7o3bwpMpEg3KYRK2SUv5djmyCRQUTfzNjS_SkMmBNtZUlFCr_2XR_lELvDYfu2j_rqt58vQ16syU10AFXZt1A&_sg%5B1%5D=m7re9GxRBxhz--vNQkuCqMcaE6qIwR6OlvOcOVrLLt22xrU0EoEUBEDAVCEWLNu3yOHv-XowGU8I0_s.qMu1ko65SCIv_kNp8yHhaS0iLqX3hzGlytcqzjFEklNPWMIk_-azxOjpV47RuWJ2MlBnvbmGR4eiEQuPU7hlWg&_sg%5B2%5D=ER82v7aRsKdCYImkHUZcxZtfaA6eblOtpbI7kaQuIX_cJsTCYQgfo2PYGy7z2DN_HKmrwPQ.JTkUFl6ZxiqfH0rKAVIBia8zsSl0QxCW9u7YpMzmhB4NbUQuDLXBcINmJfpuGKDU8Qh8hn2ZXH0JPxcIDo2iFQ
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طالبة، وقد توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة من الطالبات يستخدمن 800تكونت العينة من
لغت نسبة ممن يستخدمن اإلنترنت بشكل ، بينما ب%٤,.6اإلنترنت بشكل معتدل حيث بلغت

، تليها نسبة الطالبات الالتي يستخدمن االنترنت بشكل منخفض حيث بلغت %60,6مرتفع 
 .%1,0، كما بلغت نسبة من يستخدمن اإلنترنت بشكل حاد 6%,.

( هدفت إلى الكشف عن العالقة بين اإلدمان على اإلنترنت .610(دراسة حامدي
سي والسلوك العدواني لدى عينة من تالميذ المرحلة الثانوية، بلغ وكل من االغتراب النف

( تلميذ ببعض ثانويات والية الوادي قدر فيها التالميذ المدمنين على اإلنترنت ٤16عددها )
تلميذ وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ادمان االنترنت  000

ة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين اإلدمان على لصالح الذكور، كما توصلت الدراس
 اإلنترنت وكل من االغتراب النفسي والسلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة الثانوي.

( دراسة هدفت لكشف العالقة بين إدمان اإلنترنت وبين 6100وقد أجرى القرني )
جامعة الملك عبد  ( طالبا من طالب611االضطرابات النفسية وقد بلغت عينة الدراسة )

( سنة، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد عالقة 6٤ -01العزيز تراوحت أعمارهم بين )
ارتباطية بين إدمان اإلنترنت وشعورهم باالكتئاب والقلق االجتماعي والشعور بالوحدة وأنه ال 

 .توجد فروق بين متوسطي درجات التخصص العلمي واألدبي في إدمان اإلنترنت
( اإلدمان على اإلنترنت وعالقته ببعض المتغيرات 6100اسة معيجل )وتناولت در 

( طالب 611لدى عينة من طالب جامعة بغداد في العراق والتي أجريت على عينة قوامها )
وطالبة من كل التخصصات وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى اإلدمان على اإلنترنت 

جابية، وكذلك أوضحت عدم وجود فروق في هو مستوى متوسط مما يمكن اعتباره نتيجة إي
اإلدمان على اإلنترنت بين الجنسين وأن هناك فروقا  ذات داللة إحصائية وفق متغير 

أي أن ذوي التخصص اإلنساني أكثر إدمانا  على اإلنترنت من إنساني(  -التخصص )علمي
 .ذوي التخصص العلمي

 :تعليق على الدراسات السابقة
يتبين من استعراض الدراسات السابقة أهمية الموضوع وتنوع الدراسات التي 
تناولته، ورغم التقارب في الهدف يوجد بعض االختالف في المنهجية واألدوات وحجم العينة، 
وقد الحظ الباحث عدم وجود دراسات اهتمت ببحث العالقة بين إدمان اإلنترنت وعالقته 
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لدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة، وقد استفادت وهذا ما يميز ا بقلق المستقل
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يتعلق بالمنهج واإلطار النظري وتحديد األداة 

 .والعينة وأساليب التحليل والمعالجات اإلحصائية
 فروض الدراسة:

 اإلنترنت. يتميز طالب الجامعة )عينة الدراسة( بمستوى مرتفع من إدمان .1
اإلنترنت  يتميز طالب الجامعة )عينة الدراسة( بقضاء فتره زمنية مرتفعة في استخدام .2

 .يوميا  
 .يتميز طالب الجامعة )عينة الدراسة( بمستوى مرتفع من قلق المستقبل .3
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دالـــة إحصـــائيا بـــين درجـــات الطـــالب عينـــة الدارســـة علـــى  .٤

 ودرجاتهم على مقياس قلق المستقبل.مقياس إدمان اإلنترنت 
توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين درجـات افـراد عينـة الدارسـة علـى مقيـاس إدمـان اإلنترنـت  ..

 –تعــــزى لمتغيــــرات التخصــــص )علميتأدبــــي(، المســــتوى الدراســــي )المســــتويات األولــــى 
 مدينة(. –المستويات المتقدمة(، محل اإلقامة )ريف 

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس قلــق المســتقبل توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين  .6
 –تعزى لمتغيرات التخصصات )العلميةتاألدبيـة(، المسـتوى الدراسـي )المسـتويات األولـى 

 مدينة(. –المستويات المتقدمة( أو محل اإلقامة )ريف 
  :الدراسة إجراءات

 المنهج: -أولا 
 وذلك الدراسة؛ هذه لطبيعة المالئم المنهج فهو الوصفي المنهج على الدراسة تعتمد

 أهدافها. وتحقيق الدراسة محل المتغيرات بين العالقة ةومعالج ووصف تساؤالتها عن لإلجابة
 الدراسة: عينة - ثانياا 

 عاما   (.6 – 01) بين ما أعمارهم وتراوحت طالبا ، (061) من الدراسة عينة تكونت
 غير من غالبيتهم (04600) قدارهم معياري  وانحراف (61460) قدرة عمري  بمتوسط

 بوادي والعلوم اآلداب كلية العزيز عبد بن سطام األمير جامعة طالب من المتزوجين،
 دراسات عربية، لغة التالية: التخصصات من عشوائية، بطريقة اختيارهم تم وقد الدواسر،
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 العام خالل وذلك والمعلومات؛ الحاسب علوم رياضيات، وآدابها، اإلنجليزية لغة إسالمية،
 :العينة توزيع يوضح التالي والجدول ه.0٤٤1ت0٤81 الجامعي

 (1جدول )
 يوضح توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية

المئوية النسبة المجموع  المتغيرات الخاصية التكرار 

160 
العلمية التخصصات 75 46.8%  

 التخصص
األدبية التخصصات 85 53,1%  

 حضر 108 67,5% 160
 اإلقامة

 ريف 52 32,25%

 
160 

 

األولى المستويات 96 60% المستوى  
 المتقدمة المستويات 64 %40 الدراسي

 الدراسة: أدوات -ثالثاا 
 (.2112) وآخرون  محمود الدين حسام عزب، /إعداد اإلنترنت: إدمان مقياس .1

( 1.المقياس )يتضمن و يهدف المقياس إلى قياس إدمان اإلنترنت عند الشباب.
 ( أبعاد تقيس أعراض إدمان اإلنترنت عند الشباب، والمتمثلة.عبارة وتوزعت العبارات في )

واألعراض االنسحابية، والصراع، واالنتكاس. وُيجاب  فيما يلي: السيطرة أو البروز، والتحمل،
"بنعم"، ودرجتان عنها "بنعم" أو "أحيانا " أو "ال"، وقد اُعطيت ثالث درجات في حالة اإلجابة 

في حالة اإلجابة "بأحيانا "، ودرجة واحدة في حالة اإلجابة "بال"، وعكس الوضع في حالة 
العبارات المنفية في اتجاه القياس، وعلى ذلك فإن المدى الكلي للدرجات يتراوح ما بين 

( درجة، حيث تدل الدرجة المرتفعة على المقياس على إدمان الطالب إلنترنت 0.1 -۰.)
 والدرجة المنخفضة تدل على خلوه من ذلك اإلدمان.
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(. بالتحقق من ثبات المقياس من 6106عزب وآخرون )معد المقياس قام  :المقياس ثبات
والتجزئة  ،ألبعاد المقياس والمقياس ككل خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

 والجدول التالي يوضح معامالت الثبات: )سبيرمان براون( النصفية
 (2) جدول

 معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل 

السابق أن جميع معامالت الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات  يتضح من الجدول
 المقياس وذلك من خالل ارتفاع قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.

  المقياس صدق
-لتأكد من صدق المقياس من خالل حساب الصدق بأكثر من طريقة )صدق المحكمين تم ا

 الصدق التالزمي(.-صدق االتساق الداخلي 
 المحكمين: صدق -أ

( من أساتذة علم 01تم عرض المقياس في صورته األولية على لجنة تحكيم تضم )
 . النفس والصحة النفسية وقد أسفر رأي السادة المحكمين على إعادة صياغة بعض البنود

 الداخلي: التساق باستخدام الصدق -ب
تم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

، والذي يؤكد االتساق 1410وكانت جميع مفردات أبعاد المقياس كانت دالة عند مستوى 
الداخلي للمقياس، كما تم حساب االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس وكانت 

 )سبيرمان براون( التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ البعد

 .140 1405 السيطرة أو البروز

 1400 1406 التحمل

 1408 140٤ األعراض النسحابية

 1406 1406 الصراع

 1408 1408 النتكاس

 1410 .141 المقياس ككل
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- 14٤6ئج أن األبعاد تتسق مع المقياس ككل حيث تتراوح معامالت االرتباط بين: )النتا
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا بين جميع أبعاد 1410( وجميعها دالة عند مستوى )1401

 المقياس، وأنه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.
 :التالزمي الصدق

دمان اإلنترنت عن طريق ارتباط درجات مقياس تم التحقق من الصدق التالزمي لمقياس إ
إدمان اإلنترنت )إعداد: الباحثة( باختبار إدمان اإلنترنت )إعداد: حسام الدين محمود عزب(، 

( من طالب الجامعة وكان معامل االرتباط مرتفع مما 0۰٤على العينة االستطالعية )ن= 
 يدل على الصدق التالزمي لمقياس إدمان اإلنترنت.

 الصدق بحساب قام السعودية البيئة على المقياس الحالي الباحث يستخدم ولكي
 التالي: النحو على والثبات

، (100)ن =  تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ المقياس: ثبات -أ
( فردا من نفس أفراد العينة الذين تم التطبيق 30وإعادة تطبيق المقياس على عينة قوامها )

 قدره أسبوعين بين التطبيقين. زمنياألول عليهم وذلك بفاصل 
 

  (3جدول )
 وإعادة تطبيق المقياس كرونباخ –بطريقة ألفا  إدمان اإلنترنتمعامالت الثبات لمقياس 

 األبعـــــــــــــــــــــــــــــاد
 ألفا كرونباخ

 (100)ن = 
 التطبيق إعادة

 (30)ن = 
 0.834 0.829 السيطرة أو البروز

 0.824 0.815 التحمل
 0.813 0.798 األعراض االنسحابية

 0.817 0.808 الصراع
 0.797 0.755 االنتكاس

 0.846 0.837 المقياس ككل
يتضح من الجدول السابق أن قـيم معـامالت الثبـات مرتفعـة، ممـا يجعلنـا نثـق فـي ثبـات       

 المقياس.
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 صدق المقياس: -ب
( عن طريق إيجاد 100تم حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي )ن = 

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
وكانت إليه، كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس 

(، حيث تراوحت معامالت 0.01جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
 .(0.48:0.67االرتباط بين: )

  (.٤۰۰2) الدين محيي محمود سعيد، إعداد/ المستقبل: قلق مقياس .2
يتكـون و يهدف المقياس إلـى تـوفير أداة مناسـبة فـي البيئـة العربيـة لقيـاس قلـق المسـتقبل.     

( عبــارة ُيجــاب عنهــا "بــنعم" أو "أحيانــا " أو "ال"، وقــد اُعطيــت ثــالث درجــات ٤۰المقيــاس مــن )
في حالة اإلجابة "بنعم"، ودرجتان في حالة اإلجابة "بأحيانـا "، ودرجـة واحـدة فـي حالـة اإلجابـة 
"بــال"، وعكــس الوضــع فــي حالــة العبــارات المنفيــة فــي اتجــاه القيــاس، وعلــى ذلــك فــإن المــدى 

 ( درجة.061 -٤۰للدرجات يتراوح ما بين ) الكلي
لقيـاس قلـق المسـتقبل لتطبيـق علـى عينـة الدراسـة ( 6۰۰٤وقد اختيـار الباحـث مقيـاس سـعيد )

الـذي ُتشـير الدرجـة المرتفعـة علـى الحالية؛ ألنـه يتعلـق بقيـاس قلـق المسـتقبل بمفهومـه العـام. و 
ـــرد، بينمـــاُ تشـــ ـــاع قلـــق المســـتقبل لـــدى الف ير الدرجـــة المنخفضـــة عليـــة إلـــى المقيـــاس إلـــى ارتف

 انخفاض قلق المستقبل لديه.
( بــالتحقق مــن ثبــات المقيــاس مــن خــالل 6۰۰٤) معــد المقيــاس ســعيد قــام: المقياااس ثبااات  

أســــلوب إعــــادة التطبيــــق بفاصــــل زمنــــي قــــدره ثالثــــة أســــابيع، وقــــد بلغــــت قيمــــة االرتبــــاط بــــين 
( على العينـة االسـتطالعية مـن مصـر وعمـان بلـغ 1410( بمستوى داللة )14050التطبيقين )

 س بقدر عاٍل من الثبات.طالبا  وطالبة، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى تمتع المقيا 01٤عددها 
( بحســاب صــدق المقيــاس مــن خــالل الصــدق التالزمــي 6۰۰٤قــام ســعيد ) :صاادق المقياااس 

( حيث تم حسـاب االرتبـاط بـين درجـات الطـالب 0116بين المقياس الُمعد ومقياس زالكسي )
( وهــي 14588( مــن طــالب الجامعــة، وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط )0۰٤علــى المقياســين )ن= 

( باإلضــافة إلــى أن المقيــاس يتميــز بالصــدق التمييــزي، 1410عنــد مســتوى داللــة ) قيمــة دالــة
 -۱.0: 6۰۰٤(. )ســـعيد، .146( إلـــى )1460حيـــث تراوحـــت معـــامالت التمييـــز فيمـــا بـــين )

۱.1.) 
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 الصدق بحساب قام السعودية البيئة على المقياس الحالي الباحث يستخدم ولكي
 التالي: النحو على والثبات

، (100)ن =  تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا لكرونباخالمقياس:  ثبات -أ
( فردا من نفس أفراد العينة الذين تم التطبيق 30وإعادة تطبيق المقياس على عينة قوامها )

 قدره أسبوعين بين التطبيقين. زمنياألول عليهم وذلك بفاصل 
 ( ٤جدول )

 وإعادة تطبيق المقياس كرونباخ –بطريقة ألفا  قلق المستقبلمعامالت الثبات لمقياس 
 ألفا كرونباخ المقياس

 (100)ن = 
 إعادة التطبيق

 (30)ن = 
 0.851 0.839 المستقبل قلق

ـــيم أن الســـابق الجـــدول مـــن يتضـــح ـــات معـــامالت ق ـــا ممـــا مرتفعـــة، الثب ـــق يجعلن ـــات فـــي نث  ثب
 المقياس.

 صدق المقياس: -ب
( عن طريق إيجاد 100تم حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي )ن = 

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وقد  معامل
معامالت دالة إحصائيا عند مستوى  وهي( 0.44:0.71تراوحت معامالت االرتباط بين: )

 .(0.01داللة )
 ومناقشتها:نتائج الدراسة 

يتميز طالب الجامعة )عينة الدراسة( ينص هذا الفرض على أنه "  بالنسبة للفرض األول:
 بمستوى مرتفع من إدمان اإلنترنت".

( 150–50والتــي تتــراوح بــين ) تقســيم درجــات المقيــاسوللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم 
فترات متسـاوية الطـول تقريبـا ومـن ثـم حسـاب التكـرارات والنسـب المئويـة لكـل  ثالثدرجة إلى 

 مستوى من المستويات الثالث، والجدول التالي يوضح ذلك:
 (5جدول )

 والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة طبقا لمستوى إدمان اإلنترنت التكرارات 
ــــتوى إدمان اإلنترنت ــــ ــــ ــــ  النسبة المئوية )التكرار(عدد األفراد  مســ

 4.40 % 7 ( درجة08 – 1.مستوى منخفض )
 %75.60 121 ( درجة005 – 0٤مستوى متوسط )

 20.00% 32 ( درجة0.1 – 000مستوى مرتفع )
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مستوى إدمان اإلنترنت يتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد العينة ذوي 
( من إجمالي عدد أفراد العينة، كما بلغ عدد % 4.4( أفراد بنسبة مئوية )7بلغ )المنخفض 

( من %75.60( فردا بنسبة مئوية )121أفراد ذوي مستوى إدمان اإلنترنت المتوسط )
( 29بلغ عدد أفراد ذوي مستوى إدمان اإلنترنت المرتفع )كذلك إجمالي عدد أفراد العينة، 

النتائج عدم صحة الفرض وتأكد هذه  ( من إجمالي عدد األفراد.%20فردا بنسبة مئوية )
 األول للبحث الحالي. 

( من أفراد العينة يعانون من ارتفاع مستوى إدمان %20وبالتالي فإن نسبة ) 
وهي نسبة تشير بوضوح إلى أهمية الدراسة في استهدافها للطلبة الجامعيين، ، اإلنترنت لديهم

يعيشون مرحلة مهمة باعتبارهم من أكثر شرائح المجتمع عرضة إلدمان اإلنترنت، فهم 
يتعلق بالتطلع نحو  دون تعرضهم لبعض التحديات بعضها ودقيقة من مراحل حياتهم، ال تمر

مستقبلهم األكاديمي والمهني واالسري وتحديد اهدافهم والسعي لتحقيقها، وبناء عالقات 
اجتماعية مع زمالئهم ومع المجتمع، وقد يوجه الطالب الجامعي مشكالت  –شخصية 

ية أو اسرية أو دراسية، أو يعجز في احد مجاالته الحياتية؛ فيجد في اإلنترنت مالذا اجتماع
آمنا للتخفيف من هذه الضغوط الناجمة عن هذه المشكالت، وتعويض لما فقده في العالم 

 الحقيقي.
كما ان اإلنترنت بما يحتوي من معارف ومعلومات ال متناهية يوفر لهؤالء الطالب  

ماتهم وحاجاتهم، األمر الذي ربما يؤدي إلى التعود ثم االعتماد على اإلنترنت كثيرا  من اهتما
في إشباع تلك الحاجات غير المشبعة، إضافة إلى توفر وسهولة الوصول إلى اإلنترنت في 
الجامعة وخارجها خاصة مع انتشار الهواتف الذكية، فضال  عن إتاحة الحرية بدرجة شبه 

 بيئة مناسبة إلدمان اإلنترنت. مطلقة للمتصفح، مما يجعلها
من ان طلبة الجامعة قد يلجأون إلى اإلنترنت  Young (2004)وهذا ما أشار الية 

بهدف جمع المعلومات من قواعد البيانات المختلفة فيقعون فريسة للفضول القهري للتوسع 
فيها، أو اإلدمان على األلعاب، أو إدمان العالقات االجتماعية على اإلنترنت من خالل 

حادثة والدردشة والشات سعيهم إلى بناء عالقات اجتماعية غير مباشرة عبر غرف الم
والصفحات االجتماعية المتعددة كالفيس بوك وسناب شات وتويتر وغيرها، أو إدمان 
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العالقات الجنسية اإللكترونية من خالل زيارة مواقع جنسية لمشاهدة المواد المثيرة جنسيا  
 واإلباحية أو االحتفاظ بها.

يعانون من ممن (%20)نسبة وهذه النسبة التي توصلت اليها الدراسة والمتمثلة ب
تزيد عن النسبة التي توصلت إليها دراسة ارتفاع مستوى إدمان اإلنترنت لدى عينة الدراسة، 

من طلبة جامعة عمان األهلية  08%وهي نسبة   (2019)، داليا جالد عونية صوالحة
( وهي 2011من طلبة الجامعات األردنية، وعامر ) ٪09( وهي 2011القضاة )باألردن، و 

لدى    15.6 %وهي  (2019) بين طالب المراحل التعليمية في مصر، وبوفرة 15%
 Lin (2002) هاطالب التعليم الثانوي بوالية معسكر بالجزائر، والنسبة التي توصل الي

&Tisai  (2009)ودارسة ات في تايوان، بين طلبة الكلي %11.6وهي Tsai et al وهي
 .من طالب الجامعة 17.9%

بينما تتفق النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات من وجود نسبة مرتفعة 
( والذي توصلت ان نسبة إدمان االنترنت بلغ 2013إلدمان اإلنترنت مثل: دراسة شاهين )

بين  %31( وهي 2014ودراسة الراشد )من بين طلبة الجامعة في فلسطين،  %25.3
طالب الجامعة في السعودية. وهو مؤشر قد ينذر بالخطر مع االزدياد المضطرد في نسبة 

 مستخدمي اإلنترنت في المجتمع السعودي. 
 اإلنترنت مستخدمي عدد ان سيسكو من المرئية الشبكات مؤشر تقرير يشير حيث

 العام في سكانها من %5846 بنسبة نسمة مليون  6٤ بلغ السعودية العربية المملكة في
 العام بحلول سكانها من %4606 بنسبة نسمة مليون  81 إلى يرتفع ان ويتوقعون  ،6105
 (6101، اإللكترونية سيق )صحيفة .6166

يتميز طالب الجامعة )عينة الدراسة( ينص هذا الفرض على أنه "  بالنسبة للفرض الثاني:
 ". اإلنترنت يوميا   مرتفعة في استخدامبقضاء فتره زمنية 

 افراديوضح متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها وللتحقق من هذا الفرض تم وضع جدول 
 على النحو التالي: عينة الدراسة في استخدام اإلنترنت يوميا ،

  

https://www.researchgate.net/profile/wnyt_swalht?_sg%5B0%5D=VCwmsQcMPT5SsSaIYK1yQONQMJVT-08NhZNoSIUpNm-4tCnTjBiMCeI9u7QQjqB6WUL9YqI.O7o3bwpMpEg3KYRK2SUv5djmyCRQUTfzNjS_SkMmBNtZUlFCr_2XR_lELvDYfu2j_rqt58vQ16syU10AFXZt1A&_sg%5B1%5D=m7re9GxRBxhz--vNQkuCqMcaE6qIwR6OlvOcOVrLLt22xrU0EoEUBEDAVCEWLNu3yOHv-XowGU8I0_s.qMu1ko65SCIv_kNp8yHhaS0iLqX3hzGlytcqzjFEklNPWMIk_-azxOjpV47RuWJ2MlBnvbmGR4eiEQuPU7hlWg&_sg%5B2%5D=ER82v7aRsKdCYImkHUZcxZtfaA6eblOtpbI7kaQuIX_cJsTCYQgfo2PYGy7z2DN_HKmrwPQ.JTkUFl6ZxiqfH0rKAVIBia8zsSl0QxCW9u7YpMzmhB4NbUQuDLXBcINmJfpuGKDU8Qh8hn2ZXH0JPxcIDo2iFQ
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 (2) جدول
 لإلنترنت يومياا  متوسط عدد ساعات استخدام الطالب 

 

يتبين من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون اإلنترنت في األيام 
( من إجمالي أفراد العينة، وربما يرجع %30.6ساعات( بنسبة ) .ألقل من  8العادية )من 

والبعض  جامعية، فيقضي وقته في االستذكار،لافي مرحلة الدراسة  إلى أن أفراد العينةذلك 
ي ال األخر ممن يعمل أو لديه ارتباطات عائلية أو يقضي وقته في أداء بعض األعمال الت

( 04.4%ة األخيرة )أقل من ساعة( بنسبة )وجاءت في المرتب تحتاج إلى استخدام اإلنترنت،
أنها نسبة منطقية فساعة واحدة الستخدام  من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ويرى الباحث

، اآلخرين لتواصل معفي التعليم واأصبح وسيلة مهمة االنترنت ت غير كافية ألنه اإلنترن
في حين ان نسبة الذين يستخدمون  همة وسريعة للحصول على المعلومات،وسيلة مو 

وتأكد  .وهي نسبة مرتفعة( %27.5( بلغت نسبة )ساعات فأكثر 7االنترنت بشكل مفرط )
 هذه النتائج عدم صحة الفرض الثاني للبحث الحالي.

ويمكن تفسير ذلك االرتفاع لدى أفراد عينة الدراسة، إلى الحاجة الملحة الستخدام  
رقم و حيث تدار الجامعة بشكل الكتروني وكل طالب له موقع في الجانب االكاديمي اإلنترنت 

سري )كود معين ( يمكنه من تسجيل المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي 
حسب المستوي التعليمي له والمواد المقررة لكل مستوى بطريقة منظمة باستخدام االنترنت، 
ويسمح النظام المستخدم للطالب بمعرفة الموافقة على التسجيل االلكتروني من عدمه، ثم 

 عدد الساعات
 العينة

 النسبة المئوية )التكرار( لمستخدمينعدد ا

 %04.4 7 أقل من ساعة

 %15.6 25 ساعات 3من ساعة ألقل من 

 %30.6 49 ساعات 5ساعات ألقل من  3 من 

 %21.8 35 ساعات 7ساعات ألقل من  5من 

 %27.5 44 ساعات فأكثر 7

 100 160 اإلجمالي
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خول الى ودرجاته الفصلية والنهائية لكل مقرر دراسي، إضافة الى الد معرفة معدالته
ء كانت اكاديمية أو امهمه سو ل ات مرتفع في اعمفيقضي وقمجموعة كبيره من الخدمات، 

 الدراسة كانت أكبرغيرها. وبالتالي فان نسبة االرتفاع في وقت استخدم االنترنت لدى عينة 
أي يمكن القول بان نسبه منهم لديهم القدرة  ،إلدمانمن نسبة الذين يعانون من اعراض ا

على التنظيم وإدارة الوقت في استخدام االنترنت دون أن يسمحوا له بالتأثير على حياتهم 
مشكالت، ويرى الباحث انها نسبه منطقية كون مجموعة من االفراد الذين ويسبب لهم 

 مية أو وظيفية.يقضون وقت أطول على االنترنت قد تكون في اعمال اكادي
دمان اإلنترنت" بأنه في تعريفها إل (0110"كمبرلييونج" ) أشارت إليهوهذا يتفق مع 

كثر من ثمانية وثالثون ساعة أسبوعيا "، دون وجود سبب وظيفي أو أل"استخدام اإلنترنت 
 .أكاديمي يدفع إلى ذلك

العربية عامة من كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى الحالة التي تمر بها الدول 
اعتصامات ومطالبات وثورات وحروب، والمملكة بصفة خاصة باعتبارها دولة محورية في 

من صراعات إقليمية ودولية، إضافة إلى  المنطقة العربية واإلسالمية تؤثر وتتأثر بما يحدث
، والتي ربما 6181خالفات مع قطر وحرب اليمن ... وغيرها، وتغيرات داخلية وفق رؤية 

عت الكثير من الطلبة للتواصل مع المواقع والمحطات اإلعالمية على الشبكة، والمنتديات دف
 العربية والسعودية لمتابعة األحداث والمستجدات المتعلقة بذلك. 

ر، وسناب شات، وفيس بوك... وغيرها تيمثل تو كما أن مواقع التواصل االجتماعي 
علوا مع هذه المواقع، ويزداد تعلقهم بها ايتفمن المنتديات، وألعاب الفيديو، جعلت الطالب 

مما يؤدي إلى زيادة الوقت أمام اإلنترنت. وبالتالي فإنه كلما زاد  اورغبتهم في االتصال به
 الوقت الذي يقضيه الفرد في استخدام االنترنت تزيد لديه احتمالية اإلدمان.

الجامعة )عينة الدراسة(  يتميز طالبينص هذا الفرض على أنه "  :لثالثابالنسبة للفرض 
 بمستوى مرتفع من قلق المستقبل ".

( درجة 061–٤1والتي تتراوح بين ) تقسيم درجات المقياسوللتحقق من هذا الفرض تم 
فترات متساوية الطول تقريبا ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مستوى  ثالثإلى 

 من المستويات الثالث، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (7جدول )
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة طبقا لمستوى قلق المستقبل

 النسبة المئوية )التكرار(عدد األفراد  مسااااااااااااااااااتوى قلق المستقبل
 %30.6 ٤1 ( درجة66 – ٤1مستوى منخفض )
 %53.8 06 ( درجة18 – 65مستوى متوسط )

 % 15.6 .6 ( درجة061 – 1٤مستوى مرتفع )
 

المســتوى المــنخفض مــن قلــق يتضــح مــن الجــدول الســابق أن عــدد أفــراد العينــة ذوي 
( من إجمالي عدد أفراد العينة، كما بلغ عدد % 30.6( فردا بنسبة مئوية )49بلغ )المستقبل 

( مــن إجمــالي %53.8( فــردا بنســبة مئويــة )86المتوســط )قلــق المســتقبل أفــراد ذوي مســتوى 
( فــردا بنســبة 25المرتفــع )قلــق المســتقبل بلــغ عــدد أفــراد ذوي مســتوى بينمــا عــدد أفــراد العينــة، 

( مــن أفــراد العينــة %15.6نســبة )( مــن إجمــالي عــدد األفــراد. وبالتــالي فــإن %15.6مئويــة )
وتأكـد هـذه النتـائج عـدم صـحة الفـرض الثالـث  لديهم.يعانون من ارتفاع مستوى قلق المستقبل 

 للبحث الحالي. 
 ، أحمـد محمـود(، وجبر6108أحمد ) ،مع دراسة زقاوة وتتفق نتيجة الدراسة الحالية

 ( التي توصلت إلى وجود مستوى متوسط في قلق المستقبل.6106)
ويمكـن تفســير ذلــك إلــى تهيــؤ الطــالب لموجهـة تحــديات الحيــاة بشــيء مــن الواقعيــة، 
مــن خــالل التخطــيط للنجــاح الدراســي والتفكيــر فــي مهنــة المســتقبل، كمــا يمكــن ان يعــود إلــى 
ســـعى المملكـــة لتـــوفير فـــرص عمـــل جديـــده أو مـــن خـــالل ســـعودة وتـــوطين األعمـــال وتشـــجيع 

 تي ساعدت على امتصاص البطالة بين الشباب. وتمويل المشاريع الصغيرة وغيرها وال
أشـارت  مع نتائج الدراسات التيولو يشكل جزئي الحالية  الدراسة نتيجة اتفقتبينما 

ـــق المســـتقبل لـــدى الشـــباب ـــكإلـــى وجـــود انتشـــار لقل بحســـب طبيعـــة الظـــروف المعيشـــية  ، وذل
التـي أشـارت أن نسـبة ( 6118بدر )دراسة  :والتحوالت االجتماعية التي تمر بها بلدنهم، مثل

( مــــن الطــــالب يعــــانون مــــن انخفــــاض التوجــــه نحــــو المســــتقبل، والسفاســــفة، محمــــد %.6.4)
 كـان مؤتـة جامعـة في الخريجين الطلبة لدى المستقبل قلق ( التي توصلت ان مستوى 6105)

مرتفـع عنـد طـالب الجامعـات  ( ان مسـتوى قلـق المسـتقبل6108محمد عبد العزيز )ومرتفعا، 
ملــــوح مرتفــــع، و  ( مســــتوى قلــــق المســــتقبل المهنــــي6101الســــودانية، والشــــافعي، والجبــــوري. )

 .مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كليات المجتمع الخاصة مرتفع (.610) مفضي بركات
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إدمان االنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد 
 العزيز 

 

ويري الباحث أنه من الضروري اهتمام المؤسسات التربوية بمناقشة مشاكل مستقبل الشباب 
 .في براثن بعض االضطرابات النفسية واالدمان حني ال يكونوا عرضة للوقوع

دالة  موجبة ينص هذا الفرض على أنه " توجد عالقة ارتباطية :بالنسبة للفرض الرابع
إدمان اإلنترنت ودرجاتهم على مقياس  على مقياس افراد عينة الدراسة إحصائيا بين درجات

 ".قلق المستقبل
أفـراد وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بـين درجـات 

إدمــان اإلنترنــت ودرجــاتهم علــى مقيــاس قلــق المســتقبل، والجــدول  علــى مقيــاس عينــة الدراســة
 يوضح ذلك. التالي

 (8جدول )
 (121ن = ) المستقبلودرجاتهم على مقياس قلق  معامالت الرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس إدمان اإلنترنت 

السيطرة  المقياس
 والبروز

األعراض  التحمل
 االنسحابية

الدرجة الكلية لمقياس  االنتكاسة الصراع
 إدمان األنترنت

 ٭٭0.524 ٭٭0.308 ٭٭0.376 ٭٭0.467 ٭٭0.382 ٭٭0.419 قلق المستقبل

 (     0.05(     ٭ دال عند مستوى )0.01٭٭ دال عند مستوى )
عنــد مســتوى يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصــائيا 

طــــالب علــــى أبعــــاد مقيــــاس إدمــــان اإلنترنــــت والدرجــــة الكليــــة البــــين درجــــات ( 0.01داللــــة )
للمقيــاس ودرجــاتهم علــى مقيــاس قلــق المســتقبل. وهــذه العالقــة الموجبــة تعنــي أنــه كلمــا زادت 

نت زادت درجة قلق المستقبل لدى الطالب، وكل ما انخفضت درجة إدمان درجة إدمان اإلنتر 
اإلنترنـــت انخفـــض مســـتوى قلـــق المســـتقبل لـــديهم. وتؤكـــد هـــذه النتيجـــة صـــحة القـــرض الثالـــث 

  للبحث الحالي.
 المستقبل ونح قلقالب شعور لديهم ينيالجامع الطلبة بعض أن إلى ذلك تفسير يمكنو 

 ون يستطيع ال يجعلهم  مما واالجتماعي االكاديمي أدائهم على االنترنت إدمان تأثير نتيجة
 استخدام إلى فيتجهوا الجامعية" الحياة " وضغوط مشكالت من فيه بما الواقع مواجهة

 ،والترفيه االجتماعي لتواصلوا واالتصاالت لمعلوماتل ملجأ فيه ون يجد الذي نترنتاال
 الطالب يجد فقد ،وغيرها ... واألكاديمية االجتماعية المسؤوليات من والهروب والوظائف،

 الحصول في ذلك تعويض فيحاول ؛المستقبل باتجاه متشائمة ونظرته محبط نفسه الجامعي
 استخدام إدمان إلى به ييؤد قد مما االفتراضي؛ الفضاء خالل من وهميال االشباع على



 

 

 

(8.6) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. محمد حسن االبيض 

 

 ومستقبلهم الدراسي وتحصيلهم التعليمية البيئة مع تكيفهم على سلبا يؤثر وهذا االنترنت
 .والعملي العلمي

 إلى ,Hughes,2006 & Cumming (Campbell( دراسة إليه شارتأ ما وهذا
 الدراسة. فرص اإلنترنت على المدمن الفرد يخسر أن في يتمثل واقعي خطر وجود

 إلى تشير والتي الدراسات من العديد نتائج إليه توصلت ما مع الدراسة نتيجة وتتفق
 الجامعة، طالب لدى النفسية واالضطرابات المشكالت من بالعديد اإلنترنت إدمان ارتباط
 وغيرها. ... والخجل، النفسية، والوحدة االجتماعي، والرهاب القلق، ومستوى  االكتئاب، مثل:

 ؛6100 أيت: وحكيمة، سحاب فتحية، ،6101 جالد: وداليا صوالحة )عوينة
2007,Caplan) 

توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات " ينص الفرض على أنه :خامسبالنسبة للفرض ال
التخصص )علميتأدبي(،  على مقياس إدمان اإلنترنت تعزى لمتغيرات عينة الدراسةافراد

مدينة("    –المستويات المتقدمة(، محل اإلقامة )ريف  –المستوى الدراسي )المستويات األولى 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار" ت " لمجموعتين مستقلتين، والجدول 

 التالي يوضح ذلك. 
 بالنسبة لمتغير التخصص: -أ

 (9جدول )
 (121)ن =  طبقا للتخصصات )العلمية/ األدبية( إدمان اإلنترنت طالب على مقياسالدللة الفروق بين متوسطي درجات  

ــاألبعــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـادــــ
 التخصصات العلمية

 (.5)ن = 
 التخصصات األدبـية

 قيمـة (.0)ن = 
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.01 3.207 3.528 22.93 3.463 24.71 السيطرة والبروز

 0.05 2.429 2.932 20.69 3.520 21.93 التحمل
 0.01 3.571 4.618 25.48 4.460 28.05 األعراض االنسحابية

 غير دالة 0.913 3.291 18.13 3.213 18.60 الصراع
 0.05 2.122 1.507 13.88 2.043 14.48 االنتكاسة

 0.01 3.372 11.839 101.12 13.126 107.77 للمقياس الدرجة الكلية

 1.98( = 0.05وعند )    2.61( =0.01مستوى الداللة عند )
( 0.01يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة )

الســيطرة والبــروز، بــين متوســطات درجــات طــالب التخصصــات العلميــة واألدبيــة علــى بعــدى 
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والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس، كـــذلك ظهـــرت فـــروق دالـــة إحصـــائيا عنـــد  االنســـحابية،األعـــراض و 
وقــد جــاءت الفـروق فــي اتجــاه طــالب علــى بعــدى التحمـل واالنتكاســة، ( 0.05مسـتوى داللــة )

التخصصــات العلميــة. ولــم تظهــر أي فــروق بــين طــالب التخصصــات العلميــة واألدبيــة علــى 
 بعد الصراع. 

طبيعــة الدراســة فـــي التخصصــات العلميـــة والتــي تتـــيح  وقــد تعــزى هـــذه النتيجــة إلـــى
ـــة التـــي قـــد ـــة معرفـــة بـــالتطورات التقنيـــة والعلمي تـــدفعهم للبحـــث عـــن الجديـــد فيهـــا علـــى  للطلب

في حين ان طالب التخصصات األدبية تكثر لـديهم المقـررات الدراسـية التـي تعتمـد  ،اإلنترنت
وربمــا يعــود الســبب إلــى كثــرة فــظ، إلــى حــد كبيــر علــى االجتهــاد الشخصــي فــي المــذاكرة والح

الواجبـات والبحــوث الدراسـية لــدى طلبـة التخصصــات العلميــة والتـي تــدعوهم للبحـث عنهــا مــن 
زخر بالكم الهائل من المواضيع واألنشطة المتعددة، ، وبما أن اإلنترنت ياالنترنتشبكة خالل 

صــفحات أخــرى بمــا  فقــد يبتعــد الطلبــة مــن الهــدف األساســي مــن دخــولهم إليهــا، وتجــرهم إلــى
 تحتويه من إثارة وجذب ومتعه، قد تهيئهم لإلدمان عليه.

 بـن حنفـان ، علـيالعمـري  دراسـة إليهـا توصـلت التي النتائج مع سةاالدر  نتائج وتتفق
 علـىاإلدمـان  فـي الطبيعـي لصـالح والشـرعي الطبيعـي طـالب بـين فروق  وجود ( إلى2008)

 االنترنت.
( 2014) ، خالـدعمـار( و 2019) ، والمقـروضبـوفرةوقد اختلفت النتيجة مع دراسـة 

كمـــا  التخصـــص. تبعـــا لمتغيـــر االنترنـــت ادمـــان فـــي فـــروق  وجـــود فـــي عـــدم( 2011) القرنـــيو 
أن ذوي التخصـص اإلنسـاني  (2011) معيجـل دراسـةاليهـا توصـلت  تختلف مع النتيجة التي

 أكثر إدمانا  على اإلنترنت من ذوي التخصص العلمي.
طبيعة اختالف العينة والبيئة الثقافية واالجتماعية وكذلك في  وهذا قد يرجع إلى

 .المؤثرات الثقافية الدخيلة عليهم في المجتمع السعودية
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 بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي: -ب
 (01جدول )

 –األولى  طبقا للمستوى الدراسي )المستوياتاإلنترنت إدمان  طالب على مقياسالداللة الفروق بين متوسطي درجات  
 (061المستويات المتقدمة( )ن = 

ـــــاألبعــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـادــــ
 المستويات األولى

 (16)ن = 
 المستويات المتقدمة

 قيمـة (6٤)ن = 
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.01 4.772 3.573 22.20 3.237 24.80 السيطرة والبروز

 0.01 3.449 3.406 20.22 2.991 21.98 التحمل
 0.01 4.788 4.530 24.64 4.337 28.05 األعراض االنسحابية

 0.01 3.347 3.045 17.33 3.223 19.03 الصراع
 0.01 3.175 1.795 13.63 1.717 14.52 االنتكاسة

 0.01 5.426 12.085 98.02 11.678 108.39 الدرجة الكلية للمقياس

 1.98( = 0.05وعند )    2.61( = 0.01عند )مستوى الداللة 
( بـين 0.01يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللـة )

متوســطات درجــات طــالب المســتويات األولــى والمســتويات المتقدمــة علــى جميــع أبعــاد مقيــاس 
ب المســتويات فــي اتجــاه طــالإدمــان اإلنترنــت والدرجــة الكليــة للمقيــاس، حيــث جــاءت الفــروق 

 ادمــان فــي فــروق  وجــود ( فــي عــدم2014وقــد اختلفــت النتيجــة مــع دراســة الزيــدي )   األولــى.
 المستوى الدراسي. تبعا لمتغير االنترنت

 بالنسبة لمتغير محل اإلقامة: -ج
  (11جدول )
 إدمان اإلنترنت طالب على مقياسالدللة الفروق بين متوسطي درجات 

 (121مدينة( )ن =  –طبقا لمحل اإلقامة )ريف 

ـــــاألبعــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـادــــ
 طالب الريف

 (6.)ن = 
 طالب المدينة

 قيمـة (010)ن = 
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.05 2.313 3.357 24.21 3.924 22.83 السيطرة والبروز

 دالةغير  1.309 3.104 21.51 3.357 20.79 التحمل
 0.05 2.429 4.585 27.31 4.750 25.40 األعراض االنسحابية

 غير دالة 0.996 3.208 18.53 3.346 17.98 الصراع
 غير دالة 0.887 1.835 14.25 1.721 13.98 االنتكاسة

 0.05 2.251 12.517 105.81 13.065 100.98 الدرجة الكلية للمقياس

 1.98( = 0.05وعند )    2.6( =0.01مستوى الداللة عند )
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( بـين 0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللـة )
متوســطات درجــات طــالب الريــف وطــالب المدينــة علــى بعــدى الســيطرة والبــروز واألعــراض 
االنســحابية والدرجــة الكليــة لمقيــاس إدمــان اإلنترنــت، حيــث جــاءت الفــروق فــي اتجــاه طــالب 

ولـــم تظهـــر أي فـــروق بـــين طـــالب الريـــف والمدينـــة علـــى أبعـــاد التحمـــل، الصـــراع، المدينـــة. 
 واالنتكاسة. 

 والتي (2019) وزين العابدين المقروض وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة مختار بوفرة،
 توصلت في نتائجها إلى أن إدمان االنترنت في الريف أقل من المدينة.

فـــي اتجـــاه طـــالب المـــدن إلـــى عـــدم تســـاوي  اإلنترنـــتويمكـــن ارجـــاع هـــذه الفـــروق فـــي إدمـــان 
الفــرص فــي اســتخدام االنترنــت حيــث أن طــالب المــدن يمتلكــون فــرص كثيــرة فــي اســتعمال االنترنــت 
وتوفر خدماتها في هواتفهم النقالة ولديهم أوقات فـراغ، أمـا طـالب الريـف فـإن طبيعـة البيئـة قـد تفـرض 

كما أنه رغم توفر  كذلك وجود بعض القيود على االبناء،و  عليهم مساعدة أسرهم في أعمالها الخاصة،
المناطق الريفية وامتالك الهواتف النقالة المزودة بخدمـة النـت نجـد مجموعـة كبيـرة  االنترنت في معظم

 .بسبب ضعف في التغطية منهم يجد صعوبة في الوصول إلى الشبكة
ة إحصــائيا بــين يــنص الفــرض علــى أنــه " توجــد فــروق دالــ :بالنساابة للفاارض السااادس

التخصصـــــات  علـــــى مقيـــــاس قلـــــق المســـــتقبل تعـــــزى لمتغيـــــرات عينـــــة الدراســـــة افـــــراددرجـــــات 
ـــى  ـــة(، المســـتوى الدراســـي )المســـتويات األول المســـتويات المتقدمـــة( أو محـــل  –)العلميةتاألدبي

 مدينة( "    –اإلقامة )ريف 
مســـتقلتين، وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام اختبـــار " ت " لمجمـــوعتين 

 والجداول التالية توضح ذلك.
 بالنسبة لمتغير التخصص:  -أ

  (12جدول )
 قلق المستقبل طالب على مقياسالدللة الفروق بين متوسطي درجات 

 (121)ن =  طبقا للتخصصات )العلمية/ األدبية(
 التخصصات العلمــية

 (.5)ن = 
 التخصصات األدبــية

 قيمـة (.0)ن = 
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة 1.099 16.526 74.98 14.841 77.72

 1.98( = 0.05وعند )    2.61( =0.01مستوى الداللة عند )



 

 

 

(8.6) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. محمد حسن االبيض 

 

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  توجديتضح من الجدول السابق انه ال 
في  الدراسة نتائج وتتفقالعلمية واألدبية على مقياس قلق المستقبل.  طالب التخصصات

 إليها توصلت التي النتائج معالتخصص  قلق المستقبل تبعا لمتغير في فروق  وجود عدم
 محمد أنور ،فراجو  (2012(، معشي )2015السليحات، ملوح ) :كل من دراسة

 .(2004) سعيد (،2006)
الزواهرة و (، 2010الجبوري )، و الشافعي اختلفت النتيجة مع دراسة في حين

ارتفاع نسبة القلقين من المستقبل في كليات الذي توصل إلى ( 2005وسعود ) ،(2015)
إلى وجود عالقة ارتباطية غير  (2008والسبعاوي )، العلوم اإلنسانية مقارنة بالكليات العملية

 .دالة بين متغير قلق المستقبل ومتغير التخصص الدراسي لصالح التخصص العلمي
طالب الجامعة لديهم مستويات ثقافية واجتماعية قد تكون  ويمكن القول إن

العلمية أو التخصصات  التخصصاتسواء كانوا من  متشابهة إلى حد ما، هممشاكلو  متقاربه،
 التخرج وإذابعد تدور حول الصعوبة في إيجاد فرصة عمل مناسبة مثال  قد فمشاكلهم  األدبية

ال يتناسب مع تلبية احتياجاتهم األساسية  الذيوجدها البعض نجدهم يعانون من قلة الدخل 
واالعباء  من الضغوط نون يعاكما  مأكل وتدبير نفقات الزواج، –ملبس  –من مسكن 

واحتياجاتها ومطالب النمو إلى طبيعة المرحلة الجامعية  النفسية الراجعة ضغوطالك الدراسية
 .مستقبلشباب من المن هنا يزداد قلق الفيها الذي ال يتوقف عند حد التخصص، و 

 بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي:  -ب
 (13جدول )

 –طبقا للمستوى الدراسي )المستويات األولى  قلق المستقبل طالب على مقياسالدللة الفروق بين متوسطي درجات  
 (121ن = ) المتقدمة(المستويات 

 المستويات األولى
 (16)ن = 

 المستويات المتقدمة
 قيمـة (6٤)ن = 

 " ت "
 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
79.48 15.556 71.44 14.944 3.254 0.01 

 1.98( = 0.05وعند )    2.6( =0.01مستوى الداللة عند )    



 

 

 

(8.5) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

إدمان االنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد 
 العزيز 

 

 (0.01عنــد مســتوى داللــة ) يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائيا
بــين متوســطي درجــات الطــالب بالمســتويات األولــى والمســتويات المتقدمــة علــى مقيــاس قلــق 

 المستقبل في اتجاه طالب المستويات األولى.
( 2016) محمد القحطاني (، ودراسة2004دراسة سعيد )وتتفق النتائج السابقة مع 

لت إليـه نتيجـة توصـ بينمـا تختلـف مـع النتـائج التـي(، 2012) وعماشـة والقرشـي ودراسة شقير
إلــى عــدم وجــود فــروق ( التــي أشــارت 2012(، ودراســة جبــر )2013) دراســات: عبــد العزيــز

 الجامعة في قلق المستقبل الدراسية فيبين المستويات 
ويمكن تفسر ذلك أن طالب المستويات الدراسية األولى وهـم مسـتجدين فـي الدراسـة 

وهـــم  المتقدمـــة ةالمســـتويات الدراســـيالجامعيـــة وفـــي مجـــال التخصـــص أكثـــر قلـــق مـــن طـــالب 
الطالب الذين تكيفوا مع الدارسة الجامعية والبعض متوقع تخرجهم حيث القلق لـديهم أقـل مـن 

المسـتجدين، كمـا أن  الطالـب فـي المسـتويات  الدراسـية األولـي تكـون خبرتـه قليلـة فــي  أقـرانهم
تيجـة  اختيـار التخصـص الدراسـي الدراسة الجامعية باإلضافة إلى القلق والحيرة  الذي ينتبـه ن

سيدرسـها مسـتقبال ،  زه مـن المقـررات التـيالمناسب له وانشغاله وقلقـه المسـتمر بـالمطلوب إنجـا
، وقلقه مـن إمكانيـة تـوفر الفـرص الوظيفيـة مسـتقبال  بعـد إكمـال رفع معدله األكاديمي ومحاولة

 ديهم.دراسته، األمر الذي قد يكون له دور في ارتفاع قلق المستقبل ل
 بالنسبة لمتغير محل اإلقامة:  -ج

 (1٤جدول )
 قلق المستقبل طالب على مقياسالدللة الفروق بين متوسطي درجات  

 (121)ن =  مدينة( –)ريف  طبقا لمحل اإلقامة
 طالب الريف

 (6.)ن = 
 طالب المدينة

 قيمـة (010)ن = 
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة 1.884 15.041 77.88 16.841 72.90

 1.98( = 0.05وعند )    2.61( =0.01مستوى الداللة عند )
بـين متوسـطي درجـات  فـروق دالـة إحصـائيا توجـد يتضح من الجدول السـابق انـه ال

 طالب الريف وطالب المدينة على مقياس قلق المستقبل.



 

 

 

(8.0) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. محمد حسن االبيض 

 

محـــل  لمتغيــرقلــق المســتقبل تبعــا  فــي فـــروق  وجــود فــي عــدم الدراســة نتيجــة وتتفــق
 .(2013) عبد العزيزمحمد،  دراسة إليها توصلت التيالنتيجة  مع مدينة( –اإلقامة )ريف 

وجـــود فـــروق بـــين طـــالب الريـــف  والتـــي توصـــلت إلـــى (2004ختلـــف مـــع ســـعيد )وا
 وطالب المدينة على مقياس قلق المستقبل لصالح الريف.

الجامعـة تعـزى لهـذا المتغيـر إلـى بـين طلبـة دالـة فرق  ال توجدالنتيجة تفسير  ويمكن
االتصــاالت  والمدينــة نتيجــة التطــور الهائــل فــي مجــال التشــابه الكبيــر الــذي حــدث بــين الريــف

حتــى تحــول  ووســائل التثقيــف وحالــة االنفتــاح الثقــافي التــي ســادت العصــر الــراهن لمعلومــاتوا
مــاكن يبعـد بعضــها عــن العـالم إلــى قريـة واحــدة كبيـرة " قريــة عالميـة" قريــة يعـيش ســكانها فـي أ

بعضــها آالف الكيلــومترات، ولكــنهم يســـتقون مــن نفــس مصـــادر المعلومــات، ويتشــابه أســـلوب 
حياتهم، وتقوم بينهم عالقات وثيقة، ويؤثر الواحد منهم علـى اآلخـر وكـأنهم يعيشـون فـي قريـة 

ــة النــزوح ــ واحــدة، إضــافة إلــى حال ، كــل هــذا شــابه بــين عوامــل تكــوين ى المــدنمــن الريــف إل
 فـروق فـيفـي تحديـد  متغيـر محـل اإلقامـةالشخصية ووحد مصادر القلـق، ولـذا فقـد قـل تـأثير 

 قلق المستقبل.
  



 

 

 

(8.1) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

إدمان االنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد 
 العزيز 

 

 :المراجع
 المراجع باللغة العربية: -أولا 

( ادمان اإلنترنت وعالقته بالوحدة النفسية والطمأنينة 6101إبراهيم، إبراهيم الشافعي. ) .0
النفسية لدى طالب وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودية على ضوء بعض المتغيرات 

 .٤6٤-٤85، ص ص 61، عدد 8مصر، مجلد - دراسات نفسيةالديموغرافية. 
وعالقته بالعزلة االجتماعية: دراسة ميدانية  (. إدمان اإلنترنت.610ابريعم، سامية. ) .6

: جامعة محمد لمين دباغين مجلة العلوم االجتماعية .لعينة من طلبة جامعة أم البواقي
 .231-246 ، ص ص61، عدد6سطيف، مجلد 

. ترجمة: محمد علي ناصف، القاهرة: دار صدمة المستقبل(. 015٤ألفين توفلر. ) .8
 .النهضة العربية

(. السعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق المستقبل لدى معلمات 6100اشم. )بخيت، ماجدة ه .٤
 ..0-05، ص ص 6، جزء 6، عدد مجلة الطفولة والتربيةرياض األطفال. 

(. مستوى التوجه نحو المستقبل وعالقته ببعض 6118بدر، إبراهيم محمود ) ..
المجلة ية، االضطرابات لدى الشباب الجامعي دراسة مقارنة بين عينات مصرية وسعود

 .06 -8٤(، ص ص ٤1) 08، المصرية للدراسات النفسية
إدمان االنترنت وعالقته التي  (.6101بوفرة، مختار، والمقروض، وزين العابدين. ) .6

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية  .المتغيرات لدى طالب التعليم الثانوي 
 .10.-٤11، ص ص ٤8عدد  واإلنسانية،

(. العوامل الخمسة الكبرى وعالقتها بقلق المستقبل لدى 6106حمود. )جبر، أحمد م .5
، جامعة األزهر، غزة، دولة رسالة ماجستيرطلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة. 

 فلسطين.
(. الذكاء االنفعالي وعالقته باالضطرابات السلوكية 6100الجهنى، عبد الرحمن عيد. ) .0

مجلة بحوث ب جامعتي الملك عبد العزيز والطائف. وقلق المستقبل لدى عينة من طال
 .861-8٤0،ص ص 66، عدد التربية النوعية



 

 

 

(861) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. محمد حسن االبيض 

 

الذات  وتقدير الحياة عن بالرضا وعالقته اإلنترنت (. إدمان6106الجوهرة فهد الجلبيه ) .1
، .، العدد .، المجلد المجلة الدولية التربوية المتخصصةلدى طالبات المرحلة الثانوية، 

 .868-811، ص ص810ص
(، القاهرة: 0. )طاإلرشاد النفسي الديني(. 6108الحديبى، مصطفى عبد المحسن. ) .01

 دار السحاب للنشر والتوزيع.
(. إدمان االنترنت وعالقته بالدافعية نحو التحصيل لدى 6106حسين، سلمى كامل. ) .00

 .810 -661، ص ص 60، عدد مجلة الفتحطلبة جامعة ديالى. 
(. إدمان اإلنترنت لدى طالب الجامعة في المملكة 610٤الراشد، عبد الله بن سعد. ) .06

 مجلةالعربية السعودية: دراسة اختبارية لالستبيان التشخيصي لـ " كيمبيرلييونج ". 
، ص 0، عدد00: جامعة الشارقة، مجلد جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .81 - 0ص 
(. قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة التكوين 6108زقاوة، أحمد. ) .08

، 6، عدد 5جامعة السلطان قابوس، مجلد  مجلة الدراسات التربوية والنفسية،المهني. 
 .011 -006ص ص

(. العالقة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومستوى .610الزواهرة، محمد خلف. ) .0٤
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  .عوديةالطموح لدى طلبة جامعة حائل بالس

-٤5، ص ص01، عدد8: جامعة القدس المفتوحة، مجلد والدراسات التربوية والنفسية
01. 

(. إدمان اإلنترنت وعالقته بالقلق واالكتئاب والوحدة 6110زيدان، عصام محمد. ) ..0
صائيين النفسيين : رابطة األخمجلة دراسات عربية في علم النفس .النفسية والثقة بالنفس

 .٤.6 – 850، ص ص46 عدد 5المصرية، مجلد 
(. إدمان االنترنت وعالقته بالتواصل 610٤الزيدي، أمل بنت علي بن ناصر.  ) .06

، كلية العلوم رسالة ماجستيراالجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى، 
 واآلداب، جامعة نزوى.



 

 

 

(860) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

إدمان االنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد 
 العزيز 

 

قلق المستقبل لدى كلية التربية وعالقته (. 6110السبعاوي، فضيلة عرفات محمد. ) .05
كلية التربية، مجلد  -مجلة التربية والعلم: جامعة الموصل .بالجنس والتخصص الدراسي

 .655 -6.1، ص ص46 عدد .0
(. إدمان اإلنترنت وعالقته بمستوى القلق 6100سحاب، فتيحة، وحمودة، حكيمة آيت. ) .00

: مؤسسة كنوز الحكمة لتربوية والنفسيةمجلة الحكمة للدراسات ا .لدى طالب الجامعة
 .6.-0٤،٤6للنشر والتوزيع، ع

رسالة (: قلق المستقبل وعالقته بسمتي التفاؤل والتشاؤم، .611سعود، ناهد شريف. ) .01
 سوريا. :، جامعة دمشقدكتوراه 

قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات الثقافية. (: 611٤سعيد، محمود محيي الدين. ) .61
سلطنة عمان، المؤتمر  -ة مقارنة بين طالب بعض كليات التربية بمصردراسة حضاري

-08۹السنوي الحادي عشر، القاهرة: مركز اإلرشاد النفسي. جامعة عين شمس، ص
۱5۸. 

(. قلق المستقبل وعالقته بالتوجهات الهدفية 6105السفاسفة، محمد إبراهيم محمد. ) .60
 مجلة البلقاء للبحوث .في جامعة مؤتة والكفاءة الذاتية المدركة لدى الطلبة الخريجين

 .86-1، ص ص 6، عدد61: جامعة عمان االهلية، مجلدوالدراسات
(. دراسة العالقة بين قلق المستقبل والسلوك العنيف 6100سليمان، حاتم عبد العزيز. ) .66

، عدد مجلة البحث العلمي في التربيةلدى عينة من طالب التعليم الثانوي العام. 
 .601-6.0،ص ص  06

(. قياس مستوى قلق 6101الشافعي، صادق عبيس، والجبوري، سعد جويد كاظم. ) .68
كلية  -جامعة بابل  مجلة العلوم االنسانية: .المستقبل المهني لدى طلبة جامعة كربالء

 .686-608، ٤التربية للعلوم اإلنسانية، ع 
ة النفسية لدى (. إدمان اإلنترنت وعالقته بالشعور بالوحد6108شاهين، محمد أحمد. ) .6٤

: رابطة التربويين دراسات عربية في التربية وعلم النفس .طلبة الجامعة في فلسطين
 .066. 066-080، ص ص  48 ج 86العرب، عدد 

(. 6106شقير، زينب محمود، وعماشة، سناء حسن، والقرشي، خديجة ضيف الله. ) ..6
اصة وطالبات الدبلوم جودة الحياة كمنبئ لقلق المستقبل لدى طالبات قسم التربية الخ



 

 

 

(866) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. محمد حسن االبيض 

 

، تصدرها رابطة مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالتربوي بجامعة الطائف. 
 .080 – 10، ص ص86التربويين العرب، عدد 

(. اإلدمان على اإلنترنت وعالقته باالغتراب النفسي والسلوك .610صبرينة حامدي. ) .66
، كلية العلوم رسالة ماجستيرالعدواني لدي تالميذ المرحلة الثانوية بوالية الوادي. 

 اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتتة.
ي اإلنترنت في السعودية : عدد مستخدمتقرير(. 6101صحيفة سيق اإللكترونية ) .65

 ، 6101يوليو   02تم االسترجاع في .6166مليون ا في  81سيرتفع لـ 
https://sabq.org/GP2kQ5 

إدمان اإلنترنت وعالقته بالقلق (. 6101صوالحة، عونية عطا، وجالد، داليا غالب. ) .60
العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  -دراسات  .ألهليةاالجتماعي لدى طلبة جامعة عمان ا

 .888-4808 ملحق، ص ص٤6عمادة البحث العلمي، مج -الجامعة األردنية 
(. إدمان االنترنت: المصداقية والتمايز العاملي 6100عامر، عبد الناصر السيد. ) .61

: ة التربيةمجلة كلي .والنسبة بين طلبة المراحل التعليمية المختلفة في المجتمع المصري 
 .05٤ – 15، ص ص .0، عدد 66كلية التربية، مجلد  -جامعة بنها 

(: المساندة االجتماعية وعالقتها بأساليب التنشئة الوالدية 6116عبد الجواد، هيام. ) .81
، كلية اآلداب، جامعة رسالة ماجيستيروبعض متغيرات الشخصية لدى المرأة العاملة. 

 طنطا، القاهرة.
(. قلق المستقبل وعالقته بمعنى الحياة والضغوط 6101محمد. ) عبد الحليم، أشرف .80

المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز اإلرشاد النفسي، النفسية لدى عينة من الشباب. 
"، في جامعة عين شمس، "اإلرشاد األسرى وتنمية المجتمع: نحو آفاق إرشادية رحبة

 .860-.88أكتوبر، ص ص  ٤-8الفترة من 
(. استخدام اإلنترنت القهري: إدمان 610٤ية محمد صابر محمد. )عبد النبي، سام .86

مركز  -: جامعة عين شمس مجلة اإلرشاد النفسي ".اإلنترنت لدى المراهقين والشباب
  .٤.6 - ٤٤1، ص ص 80عدد اإلرشاد النفسي

(، إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض أبعاد الصحة 6110عزب، حسام الدين محمود. ) .88
المؤتمر العلمي ب المرحلة الثانوية )الوجه اآلخر لثوره اإلنفو ميديا(، النفسية لدى طال

https://sabq.org/GP2kQ5
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 .6-6 ٤" معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، السنوي " الطفل والبيئة 
 .866-651، ص ص 6110مارس 

عزب، حسام الدين محمود، مرسي، سحر مختار محمد، ومحمود، هبة سامي.  .8٤
: مجلة اإلرشاد النفسي .ترية لمقياس إدمان اإلنترنت(. الخصائص السيكوم6106)

 .866 - 888، ص ص .٤مركز اإلرشاد النفسي، عدد -جامعة عين شمس 
(. إدمان الشبكة المعلوماتية )االنترنت( وعالقته ببعض 610٤عمار، خالد. ) ..8

 .٤80-.81(، ص ص 0(، عدد )81، ج )مجلة جامعة دمشقالمتغيرات. 
(. إدمان االنترنت وبعض آثاره النفسية 6110العمري، وعلي بن حنفان بن علي. ) .86

رسالة واالجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة محايل التعليمية. 
 ، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.ماجيستير

لمتغيرات لدى عينة (: قلق المستقبل وعالقته ببعض ا6116فراج، محمد أنور إبراهيم ) .85
، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستيرمن طالب كلية التربية جامعة اإلسكندرية، 

 اإلسكندرية.
(. قلق المستقبل وعالقته باألفكار غير 6106القحطاني، محمد بن مترك آل شري. ) .80

العقالنية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب وطالبات قسم علم النفس 
: جامعة مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةبجام

  .51-08، ص ص ٤0عمادة البحث العلمي، عدد -اإلمام محمد بن سعود االسالمية 
(. إدمان استخدام االنترنت وعالقته ببعض أعراض .610قدوري، يوسف. ) .81

مجلة العلوم اإلنسانية  .ةاالضطرابات النفسية لدى عينة من طلبة جامعة غرداي
  .60٤-650، 01ورقلة، عدد -: جامعة قاصدي مرباح واالجتماعية

(. إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض االضطرابات 6100القرني، محمد بن سالم محمد. ) .٤1
، جامعة مجلة كلية التربيةالنفسية لدى عينة من طالب جامعة الملك عبد العزيز. 

 .085 – 010(، ص ص8، ).5المنصورة، عدد 
(. "إدمان طلبة الجامعات األردنية على استعمال 6100القضاة، خالد. ) .٤0

 - 00، 6، عدد ٤مجلد  : جامعة القصيممجلة العلوم العربية واإلنسانية ".االنترنت
50 . 
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(. قلق المستقبل لدى طلبة بعض الجامعات السودانية 6108محمد عبد العزيز. ) .٤6
: الجمعية السودانية النفسية، دراسات نفسيةمجلة  .وعالقته ببعض المتغيرات

 .010 - 1.ص ص،06عدد
(. قلق المستقبل لدى الطالب المعلم وعالقته ببعض 6106معشى، محمد بن على. ) .٤8

، ص .5، كلية التربية، جامعة الزقازيق، عدد مجلة دراسات تربوية ونفسيةالمتغيرات. 
  .810 – 651ص 

على االنترنت وعالقته ببعض المتغيرات  (. اإلدمان6100معيجل، سهام مطشر. ) .٤٤
كلية التربية  -: جامعة االنبار مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية .لدى طلبة الجامعة

  .8.1-885، ص ص ٤للعلوم اإلنسانية، عدد 
(. قلق المستقبل لدى طلبة كليات المجتمع الخاصة في .610ملوح مفضي بركات. ) ..٤

 -: جامعة األزهر مجلة التربية .ء بعض المتغيراتمحافظة العاصمة عمان في ضو 
 .61-.8، ص ص  8، ج068كلية التربية، عدد

م. اإلصدار .610 -6100 نظرة على اإلعالم العربي(. 6106نادي دبي للصحافة. ) .٤6
 الرابع. دبي. نادي دبي للصحافة.

: ترجمة: هاني أحمد ثلجي، عمان على اإلنترنت. اإلدمان (.0110يونج،كمبرلي. ) .٤5
 بيت االفكار الدولية.
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Study summary: 

      The study aimed to identify Internet addiction and its relationship 

to future anxiety among a sample of (160) students from Prince 

Sattam bin Abdulaziz University, College of Arts and Sciences in 

Wadi Al Dawaser. The study used the Internet addiction scale 

prepared by Hussam Al-Din Azab and others (2016), and the future 

anxiety scale prepared by: Mahmoud Saeed (2004). The results of the 

study revealed that (%80) of the students said their internet addiction 

level is between average and low, (%80) suffer from a high level of 

Internet addiction. The percentage (84.4) of students ranged between 

the level of future anxiety, they have medium and low, while (15.6%) 

of students suffer from high level of future anxiety they have, and 

there is a positive correlation between Internet addiction and future 

anxiety among university students. And there are differences between 

the first and advanced levels in Internet addiction and the future 

anxiety towards the first level students. There are also differences 

between students of scientific and literary disciplines in Internet 

addiction towards students of scientific disciplines. There are 

differences between rural and city students in Internet addiction, in the 

direction of city students. 

Key words: 1. Internet Addiction 2. Future Anxiety Concern 

 


