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ABSTRACT: 
The study aimed to identify the level of Internet addiction among students of A' Sharqiyah University in 

the Sultanate of Oman in light of some variables (Gender, Specialization, Academic year). The researchers 

followed the descriptive approach to answer the study questions, where the study sample consisted of (410) 

undergraduate students at the university, The psychological scale of Internet addiction of Sayed Youssef 

(2011) was applied to the study sample, where the validity and reliability of the scale were confirmed. The 

results of the study concluded that the students' Internet addiction came to a "medium" degree, and the 

results also indicated that there were no statistically significant differences between the level of Internet 

addiction and the variables (gender, specialization), but there is a relationship between Internet addiction 

and the variable (Academic year) in favor of Fourth academic year. 
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 ملخص: 

لدى طلبة جامعة الشرقية بسلطنة عمان يف ضوء متغريات   اإلنرتنتهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى إدمان 

)اجلنس، نوع التخصص، السنة الدراسية(، اتبع الباحثون املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث تكونت 

( من طلبة البكالوريوس يف اجلامعة، وقد مت تطبيق املقياس النفسي إلدمان األنرتنت لسيد 410عينة الدراسة من ) 

( على عينة الدراسة، حيث مت التأكد من الصدق والثبات للمقياس، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن  2011وسف )ي

لدى الطالب جاء بدرجة "متوسطة"، وكذلك أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  اإلنرتنتإدمان 

على   اإلدمان ص(، ولكن يوجد عالقة بني بني مستوى اإلدمان على األنرتنت ومتغريات الدراسة )اجلنس، التخص

 األنرتنت ومتغري )السنة الدراسية( لصاحل السنة الدراسية الرابعة.

 ؛ طلبة التعليم العايل؛ التعلم عن بعد؛ جامعة الشرقية. اإلنرتنت إدمان : كلمات مفتاحيةال
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 مقدمة 
اليت وجدت طريقها للبشرية كضرورة ال ميكن   التكنولوجية املستحداثتيعيش العامل يف عصر العوملة الكثري من 

يف قمة هذه املستحداثت  اإلنرتنت  اليت عززهتا الثورة الصناعية الرابعة. وكانت ثورة  تلك    هامن أبرز   الذود عنها، ولعل 
اليت أصبحنا بدوهنا نعاكس اجتاه متطلبات العصر احلديث وهو أمرا ال ميكن حتقيقه. فاجملال التعليمي كان له النصيب  

املتعلم اجلامعي  اإلنرتنت  من توظيف    األوفر واليت أصبح  بشكل عام، وخالل مرحلة التعلم عن بعد بشكل خاص. 
كمصدر من املصادر الرئيسية للتعلم عن بعد، مما أدى لظهور مصطلح اإلنرتنت    يقضي جل وقته بني جنبات صفحات

وقتا طويال  اإلنرتنت على أنه " املصطلح الذي يصف من يقضون على شبكة اإلنرتنت إدمان . وعرف اإلنرتنتإدمان 
 . عن العامل من حوهلمجدا، ويصبحون معزولني عن أصدقائهم وأسرهم، وال يبالون أبعماهلم، وأخريا يغريون إدراكهم 

 
اإلنرتنت  أصبح   والنفسية إدمان  الرتبوية  اجملاالت  يف  والباحثني  عام،  بشكل  املربني  لدى  هاجسا  يشكل 

والتكنولوجية بشكل خاص، حيث إن مرحلة التعليم عن بعد وهي مرحلة التحول املفاجئ من التعليم التقليدي الوجاهي 
أصبح املتعلم أكثر استخداما لإلنرتنت بصور خمتلفة، فتارة لتلقي التعليم    بشكل كامل أو مدمجاإلنرتنت  للتعليم عرب  

من خالل املنصات التعليمية واترة للبحث عن املعلومة من خالل حمركات البحث وابقي املواقع التعليمية من أجل تنفيذ 
اإل من  النوع  هذا  زاد  وما  صفية.  والغري  الصفية  التعليدمان  التكليفات  املنصات  التكنولوجية كثرة  والتطبيقات  مية 

املستخدمة كأدوات للتعلم عن بعد، فقد أصبح الشغف لالطالع وللتجربة لكل ما هو جديد مطلبا ملواكبة املستحداثت  
التكنولوجية وما توفره من كم هائل ومتنوع للمعلومات ومبصادر متنوعة. كل ذلك شكل حالة نفسية لدى املتعلمني 

 ل مرحلة التعليم عن بعد. خالدمان اإلنرتنت عرفت إب
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 ,Jilanـ)  حالة عقلية تتميز ابالستخدام املفرط لإلنرتنت، وعادة ما يضر املستخدم  ابنهدمان اإلنرتنت  عرف اإل
، كما عرف يف بعض الدراسات على اضطراب عقلي ينطوي على السلوك القهري كما وصفته الدراسة أبنه   (2021

  راابت إىل حدوث خلل على النمو السوي وخلق اضط  والذي يؤدياملتمدرس    راهقاالستعمال املفرط لألنرتنت عند امل  أنه
خمتلفة،   االنتحاكسلوكية  وحىت  العدواين  والسلوك  اإل(Safiya et al., 2021)  رالعنف  عرف  دمان  ، كما 
Addiction  اختلف الباحثون حول كيفية  .  كما  مثري( أوبني الشخص ومنبه    النفسي  االعتماديشري اىل    مصطلح

وظهرت حالة من اجلدل بني الباحثني حول    والتأثريات السلبية الناجتة عنه،  لألنرتنتاملكثف    االستخدامظاهرة    توصيف
إدمان ،  لألنرتنتاملكثف    االستخدام  -لذا مت استخدام كثري من املصطلحات مثل :  استخدامه  األنسب  املصطلح  
 :Al-Srouji) لألنرتنت  القهري  االستخدام  اإلنرتنت،إشكاليات استخدام    اإلنرتنت،  استخدام  اضطراب  اإلنرتنت،
اإلنرتنت  فهناك من حدد ساعات العمل على  أكما ذهبت بعض الدراسات لتحديده بعدد ساعات استخدام   (2021

 Abu)إدمان  ساعة أسبوعيا هو    38حبوايل  اإلنرتنت  ب ست ساعات أبنه إدماان، وهناك من عرفها ابنه العمل على  
Warda: 2021)  ( وذكرت دراسةAlimoradi, Broström, and, Bülow, 2019   أبن هناك )

ينتج عنه قلة النوم نتيجة العديد    ، فقد ربطت الدراسة ابن إدمان اإلنرتنت قدوقلة النومإدمان اإلنرتنت  عالقة وثيقة بني  
 من األسباب اليت ميكن أن يسببها اإلدمان. 

 
 مشكلة الدراسة  .1

املتعددة من   طإن االستخدام األمثل لإلنرتنت بشكل عام يعد أمرا حممودا يف ظل الثورة التكنولوجية والوسائ
بوابته الرئيسية للوصول للمعرفة واخلدمات  اإلنرتنت  حولنا، فال ميكننا االنعزال عن هذا العامل الرقمي الذي يكون فيه  

خالل جائحة كوروان أصبح أكثر ضرورة لتحقيق التعليم عن  اإلنرتنت  احمللية والعاملية. ومما ال شك فيه أبن استخدام  
لتجاوز املعوقات اجلغرافية اليت يفرضها التعليم اإلنرتنت  على استخدام    أساسيبعد قائم بشكل  بعد، فالتعليم والتعلم عن  

التقليدي واليت فرضتها اجلائحة على كافة املؤسسات التعليمية العاملية واحمللة إثر التحول املفاجئ إثر غلق هذه املؤسسات 
م عن بعد ومن خالل املنصات التعليمية املتنوعة، ففي سلطنة  عن تقدمي التعليم التقليدي. فأصبحت العملية التعليمية تت
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  12عمان وبعد قرار وزارة التعليم العايل ابلسلطنة بتعليق الدراسة النمطية وضرورة التحول للتعليم عن بعد بدءا من  
ظرية والتطبيقية  ، سعت كافة املؤسسات التعليمية ابلسلطنة للتحول التدرجيي لتقدمي املقررات الدراسية الن2019مارس 

من خالل منصاهتا التعليمية املتواضعة يف أغلب احلاالت وذلك لتقليل الفاقد التعليمي نتيجة اجلائحة. فجامعة الشرقية 
بسلطنة عمان كانت من املؤسسات التعليمية السباقة يف التحول للتعليم عن بعد ملا لديها من بنية حتتية جمهزة ملثل هذا  

لإلنرتنت من خالل اجللوس ساعات أطول مما كانت عليه    غري الطبيعيحول ظهر االستخدام  التحول، فمع هذا الت
قبل اجلائحة، وهذا التغري حدث لكافة عناصر العملية التعليمية من طلبة وكادر إداري وأكادميي، وظهر معه احلديث 

 اإلنرتنت. إدمان حول مصطلح 
 

لساعات عديدة بعكس التعلم التقليدي الذي  اإلنرتنت  على  وكما هو معلوم، أبن التعلم عن بعد حيتاج للعمل  
يتلقى املتعلم جل خرباته اجلديدة املعرفية واملهارية والوجدانية من خالل املصدر الرئيس للمعلومة وهو املعلم يف أغلب  

ملفرط. حيث إن  هنا ال يعىن به االستخدام العادي واملقبول، بل القصد هو االستخدام ااإلنرتنت  احلاالت. واستخدام  
قد حتيد ابملتعلم عن اهلدف الرئيس وهو التعلم ليجد املتعلم نفسه غارقا يف املغرايت اإلنرتنت  املغرايت الكثرية املتوفرة على  

لدى  إدمان اإلنرتنت  اليت تظهر له خالل عملية التعلم على اإلنرتنت. عليه فإن هذه الدراسة تسعى لقياس مستوى  
)اجلنس، نوع التخصص، السنة   لطنة عمان خالل مرحلة التعليم عن بعد وفق بعض املتغرياتطالب جامعة الشرقية بس

 الدراسية(.  
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 أسئلة الدراسة .2
 ؟ ُعمان بسلطنة  خالل فرتة التعلم عن بعد لدى طالب جامعة الشرقيةإدمان اإلنرتنت ما مستوى  .1
يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب  إدمان اإلنرتنت  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى   .2

 تغري اجلنس؟ جامعة الشرقية تعزى مل
يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب  إدمان اإلنرتنت  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى   .3

 لدراسية؟ تغري السنة اجامعة الشرقية تعزى مل
يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب  إدمان اإلنرتنت  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى   .4

 تغري التخصص؟جامعة الشرقية تعزى مل
 

 أهداف الدراسة  .3
 هدفت الدراسة احلالية لتحقيق ما يلي: 

 ة ُعمان. سلطنب جامعة الشرقيةطالب يف فرتة التعلم عن بعد لدى اإلنرتنت إدمان التعرف على مستوى  .1
التعلم عن بعد لدى  اإلنرتنت  إدمان  دراسة أتثري متغري اجلنس على مستوى   .2 الشرقيةيف فرتة   طالب جامعة 

 ة ُعمان. سلطنب
طالب جامعة  يف فرتة التعلم عن بعد لدى  اإلنرتنت  إدمان  دراسة أتثري متغري السنة الدراسية على مستوى   .3

 ة ُعمان سلطنب الشرقية
طالب جامعة  يف فرتة التعلم عن بعد لدى  اإلنرتنت  إدمان  دراسة أتثري متغري نوع التخصص على مستوى   .4

 ة ُعمان. سلطنب الشرقية
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 النظرية والتطبيق   أمهية الدراسة .4
 :   وفقا ملا يلي النظرية والتطبيق أمهية هذه الدراسة تتمثل
تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من اجملال الذي بصدده وهو احلاجة املاسة الستخدام اإلنرتنت والذي أفرزته لنا   •

إدمان  على مستوى  الضوء  املستحداثت التكنولوجية مع التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك من خالل تسليط  
حجم  مما يساهم يف التعرف على    ة ُعمان نسلطب  طالب جامعة الشرقيةيف فرتة التعلم عن بعد لدى  اإلنرتنت  

 . الظاهرة وكيفية التعامل معها
كما تستمد الدراسة أمهيتها من نتائج الدراسات احلديثة حول سلبيات إدمان اإلنرتنت وأتثرياته على احلياة  •

والطلبة بشكل خاص للمستخدمني بشكل عام  والعامة  واملختصني اخلاصة  الباحثني  أمام  اجملال  يفتح  مما   ،  
إدمان  على مستوى  هذه الدراسة من الدراسات اجلديدة اليت تتناول    تعتربكما و   . إلجراء املزيد من الدراسات

يف ظل جائحة كوروان حسب علم   ة ُعمان سلطنب طالب جامعة الشرقيةيف فرتة التعلم عن بعد لدى اإلنرتنت 
 .نيالباحث

املستخدمني لإلنرتنت لالستخدام السليم وذلك من خالل حيث إن نتائج هذه الدراسة ستساعدان يف توجيه  •
معرفة عالقته ابلعديد من احلاالت الصحية واالجتماعية وكذلك يف تقدمي وإعداد الربامج اإلرشادية والعالجية 

 لطلبة اجلامعة ملواجهة تلك اآلاثر النفسية واالجتماعية. 
 حدود الدراسة   .5
 2021يونيو/ -مايو  -دراسة يف أبريلاحلدود الزمانية: مت تطبيق مقاييس ال- 

 احلدود املكانية: جامعة الشرقية يف سلطنة ُعمان.  -
 احلدود البشرية: طلبة البكالوريوس يف جامعة الشرقية. -
 على األنرتنت. دمان احلدود املوضوعية: اإل -
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 مصطلحات الدراسة .6
دمان استخدام مقياسه " املقياس النفسي إلوالذي مت  إدمان اإلنرتنت  ويعرفه سيد يوسف  :  اإلنرتنتإدمان  

" يف هذه الدراسة على أنه " استخدام الفرد لألنرتنت لفرتة طويلة يف اليوم الواحد بصورة غري توافقية تصل إىل  اإلنرتنت  
عشر ساعات ينتج عنها جمموعة من األعراض النفسية مثل التوتر والقلق واألرق والعزلة وبعض االضطراابت السلوكية  

كن تعريفه إجرائيا أبنه حالة من االستخدام القهري ميووفقا ملا تقدم  (.Abu Asaad: 2011, 176)األخرى"  
 لألنرتنت وعدم القدرة على التحكم يف استخدامه بني طلبة جامعة الشرقية خالل مرحلة التعليم عن بعد. 

منط التعليم احلديث الذي يتم من خالل توظيف تقنيات التعليم   هبعد أبن   التعلم عن  : عرفالتعلم عن بعد
غري املباشر الذي  هو التعلم  وإجرائيا ميكننا تعريفه أبنه منط التعلم   (Abdel-Fattah, 2017, p. 55) والتعلم.

  طالب جامعة الشرقية التعليم من خالله خالل اجلائحة(. تلقى
 

 الدراسات السابقة  .7
أجرهتا   اليت  الدراسة  إحصائية  ات  إشار (Jilan: 2021)أشارت  داللة  ذات  بني  الدعم لوجود عالقة  بني 

جراء ، وأوصت إب(2021)جيالن،  لدى عينة من املراهقني يف اجملتمع السعودياإلنرتنت  إدمان  املدرك و   االجتماعي
لدى فئات خمتلفة من اجملتمع السعودي وربطها مبتغريات أخرى غري اإلنرتنت  على  دمان  اإلاملزيد من الدراسات حول  

تناولت دراسة  الدعم   الشباب،   (Al-Srouji: 2021)االجتماعي. كما  املكثف لإلنرتنت على  اثر االستخدام 
نشغال يف التصفح أدى إىل التقصري يف املهام املوكلة إليهم فنجازها، وأوضحت عينة الدراسة  حيث وضحت أبن اال

أن هناك   (Abdullah: 2020)حتمل انقطاع اإلنرتنت. وتطرقت دراسة    ااملذكورة أبن مجيع أفراد العينة ال يستطيعو 
اإلنرتنت  عالقة عكسية بني   االنفعايل لدى طالب  إدمان  الدراسة. وأوصت بضرورة واالتزان  املرحلة اإلعدادية عينة 

وذلك لضمان ثبات وزايدة  اإلنرتنت  على  دمان  استمرار املرشدين الرتبويني ابلتوعية وإرشاد الطالب حول خطورة اإل
 االتزان االنفعايل لدى الطالب خالل مرحلة التعليم عن بعد. 
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كذلك على طالب التعليم إدمان اإلنرتنت  على  اثرا متنوعة سلبية  آكما أظهرت بعض الدراسات أن هناك  
تالميذ املتمدرسني ببعض متوسطات واثنوايت املدرسي، حيث أوضحت إحدى الدراسات اليت طبقت على عينة من ال

ظهرت نتائج املعاجلة اإلحصائية لبياانت الدراسة  ( تلميذا وتلميذة كعينة قصدية، حيث أ112بلغ عددهم ) مدينة ورقلة
انتهت الدراسة أيضا إىل وجود فروق و   38.4%لدى التالميذ قد بلغت  اإلنرتنت  استخدام  إدمان  شار  أن نسبة انت

لدى عينة من التالميذ املتمدرسني تعزى ملتغري اإلنرتنت  استخدام  إدمان  جوهرية بني التالميذ املتمدرسني يف انتشار  
 :Mubaraka and Masouda, 2021) املرحلة الدراسية ) متوسط، اثنوي(

دى جمموعة من لإدمان اإلنرتنت ( فإنه هناك عالقة بني التشوهات املعرفية و  :2021Hadiووفقا لدراسة )        
وجود عالقة ارتباطية  ، ومن أهم نتائج هذه الدراسة  536ابلدراسة يف اململکة العربية السعودية والبالغ عددهم    املشاركني

يف الدراسة فکلما اخنفض مستوى التشوهات     املشاركنيلدى  إدمان اإلنرتنت  التشوهات املعرفية و بني    إحصائيا  دالة  
لدى   مستوى    املشاركنياملعرفية  اإلنرتنت،اخنفض  صحيح  إدمان  و والعکس  يف  ،  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

نما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التشوهات املعرفية ترجع إىل متغري النوع، العمر، مستوى التعليم، والتخصص .بي
 . ( Kariri and Mazkour: 2021)ترجع إىل متغري املهنةإدمان اإلنرتنت يف کل من التشوهات املعرفية و 

 
على إدمان اإلنرتنت  وفيما يتصل ابلطالب اجلامعي على وجه اخلصوص، أظهرت العديد من الدراسات أتثري  

أجري دراسة  ففي  اجلامعي،  الطالب  على  هوية  لعدد   140ت  وفقا  اختيارهم  مت  تيزي ابجلزائر  طالبا جامعيا جبامعة 
على هوية إدمان اإلنرتنت ساعة أسبوعيا، وأسفرت الدراسة عن أتثري  40لساعات استخدامهم لألنرتنت مبا يزيد عن 

 ,Raziqa and Malika) الطالب اجلامعي، وقد أرجعت الدراسة ذلك إىل االستخدام املفرط لوسيلة اإلنرتنت
مشكلة عاملية نظرا ألاثرها السلبية على الفرد و اجملتمع، حيث    اإلنرتنيتإدمان    . ففي دراسة أخرى، اعترب(2021

اجلامعي،    آاثره على احلياة الشخصية واالجتماعية و الصحية للفرديؤدي إىل مجلة من املشكالت النفسية، ابإلضافة إىل  
يعاين ، وأسفرت الدراسة عن أنه  2طالب)ة( من جامعة وهران   200يث مت إجراء هذه الدراسة على عينة قوامها  ح
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 جنس  تعود للفروق يف  اإلنرتنيتإدمان  هناك فروق يف مستوى    -متوسط.    إنرتنيتإدمان  الطلبة اجلامعيون من مستوى  
إدمان اإلنرتنت  . حيث تناولت بعض الدراسات أبعاد  (Tabbas and Melal: 2021)الطالب لصاحل الذكور

االنتكاس، حيث  بعد  الصراع،  بعد  االنسحابية،  األعراض  بعد  التحمل،  بعد  السيطرة،  بعد  اجلامعيني:  الطلبة  على 
 Farraj and) لدى الطلبة اجلامعينيدمان  اإل  أوصت الدراسة على أمهية الرتكيز على هذه األبعاد لتحديد مستوى

Al-Saim: 2020) . 
 

  طبقت   إدمان اإلنرتنت،ويف دراسة أجريت على عينة من طلبة اجلامعات السعودية انقشت أسباب وانتشار  
الباحة وجامعة بيشة الدراسة على عينة من طلبة جامعة  السعودية    .هذه  طالب    358تكونت من  ابململكة العربية 

للتطور اهلائل احلاصل يف التقنية احلديثة ووسائل  دمان  ، حيث عزت الدراسة اإلطالبة   246طالب و   111وطالبة بواقع  
اإلنرتنت  ان نسبة مستخدمي   IGS الصادرة من  اإلحصائيات  التواصل االجتماعي املتاحة يف العامل االفرتاضي، فحسب

 Internet Growth)  ليصل إىل أکثر من نصف عدد سکان العامل  األخريةعلى مستوى العامل زاد خالل السنوات  
Statistics،  2021 والثالثون   اإلحدى  2019يف اململكة العربية السعودية وصل عدد املستخدمني يف هناية عام  (. و  

أن  هذه الدراسة وجود  وأفرزت. 2025مليون مستخدم بنهاية عام  35مستخدما وأن العدد سيزيد إىل أن يصل اىل 
يف تقدير الذات    االرتفاعبينما    نرتنت،اإلدمان  الفرد إب  إصابةوالعمر يسامهان يف تقليل احتمالية    الرتابط األسريمستوى  

دمان  يرفعان نسبة احتمالية إصابة الفرد إباإلنرتنت  على    واالجتماعيةمن النشاطات الرتفيهية    كللدى الفرد، وأمهية  
 Al-Zahrani and)األنرتنتإدمان  من العينة لديهم   % 7.8. وقد أظهرت الدراسة كذلك أن ما نسبته  اإلنرتنت

Al-Sahari: 2020)   وهذا ما أكدته(Eid study: 2020)   واليت أكدت على وجود عالقة ارتباطية عكسية
والتوافق األسري فضال عن وجود فروق بني متوسطات درجات طالب وطالبات  إدمان اإلنرتنت  ودالة إحصائيا بني  

 . ( 2020 ،وعبداحلميد )عيدلصاحل الطالب الذكور  ةعينة الدراس
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( أجريت على عينة من  2020العيد من الدراسات ايل ذهبت أبعد مما سبق، فدراسة عبدهللا ) كما أن هناك
طلبة الثانوية، واليت استخدمت فيها الباحثة مقياس تورونتو لألكسيثيميا وقد اسفرت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية 

. فبعض  ( 2020،  البصري )لصاحل مرتفعي األلكسثيميا  إدمان اإلنرتنت  موجبة ذات داللة إحصائية بني األلكسثينيا و 
  ،ينة من طالب جامعة تشرين دراسة مقطعية على عكوالتدخني  إدمان اإلنرتنت  الدراسات عمدت لدراسة العالقة بني  

 ،زريقي و سعد )سنة  28-18تراوحت أعمارهم بني    يف جامعة تشرين اإلنرتنت   طالب من املدمنني على  200  ل
( قامت  2019:  بني الطلبة املوهوبني واملوهوابت، فدراسة )املطريف دمان  مستوى اإل. فدراسة أخرى حبثت  (2019

طالبا وطالبة من املرحلتني املتوسطة والثانوية  مبكة املكرمة، وتوصلت الدراسة    120بدراسة على عينة عشوائية طبقية من  
وعدم وجود فروق فردية تعزى ملتغري   كانت ضعيفة لدى املوهوبني  بشكل عام،اإلنرتنت  على شبكة دمان أن درجة اإل

 Al-Matrafi and) ة الثانوية  ل لصاحل املرح  الصف  ملتغرياجلنس، بينما هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى  
Shaheen: 2019 ) 

 
 التعقيب على الدراسات السابقة  .8
 : استخدمت الدراسات السابقة مجيعها املنهج الوصفي.املنهج 
بني دمان ومعرفة الفروق يف درجة اإلدمان الدراسة احلالية والدراسات السابقة للكشف عن مستوى اإل: هدفت  اهلدف

 خمتلف املتغريات. 
)العاديني واملوهوبني( والطلبة اجلامعيني يف خمتلف الدراسات السابقة. بينما   : تنوعت العينات بني طلبة املدارسالعينة

 . ة يف عينتها وطبيعة متغرياهتاهذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابق
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 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة  .9
حول  - السابقة  الدراسات  من  اإلنرتنت  االستفادة  خالل   اإلجرائيةوتعريفاته  إدمان  من  ابلنتائج  وكذلك  املتنوعة، 

 امللخصات. 
 أكدت الدراسات السابقة على مناسبة املنهج وأداة الدراسة احلالية. -
 االطالع على املصادر واملراجع املتنوعة اليت استخدمت حديثا يف الدراسات املشاهبة. مت -

 منهج البحث وإجراءاته  .10
 : أواًل: منهج الدراسة 

إدمان مستوى  تعتمد الدراسة احلالية على استخدام املنهج الوصفي القائم على مجع البياانت من جمتمع الدراسة ملعرفة  
يف ظل جائحة كوروان وذلك ملؤامة هذا   ة ُعمان سلطنب  طالب جامعة الشرقية يف فرتة التعلم عن بعد لدى  اإلنرتنت  

 املنهج مع أغراض الدراسة. 

 : ثانيًا: مجتمع الدراسة

 ة ُعمان من التخصصات األدبية والعلمية وفقا حلدود الدراسة. سلطنطالب جامعة الشرقية بيتمثل اجملتمع الدراسة يف 
 : ينة الدراسةثالثًا: ع

  واجلدول ، حيث مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية،  يف اجلامعة   البكالوريوس  طلبة( من  410من )  عينة الدراسةتكونت  
 : يبني توزيع عينة الدراسة حسب متغرياهتا (1رقم )
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 الدميوغرافية توزيع عينة الدراسة حسب متغرياهتا -( 1رقم ) اجلدول

 %النسبة املئوية  التكرار  التصنيف  املتغري 
 % 6.1 25 ذكر اجلنس 

 % 93.9 385 انثى
 % 65.1 267 ختصصات أدبية التخصص 

 % 34.9 143 ختصصات تطبيقية
 %8 33 السنة التأسيسية  السنة الدراسية 

 % 21.7 89 السنة األوىل 
 % 31 127 السنة الثانية
 % 28.8 118 السنة الثالثة 

 % 10.5 43 الرابعة السنة 
 % 100 410 اجملموع

 

 أداة الدراسة  .11
 . على األنرتنتدمان مقياس اإل -

( عبارة،  15(، والذي تكون من )2011لسيد يوسف )أبو أسعد،  دمان اإلنرتنت  أستخدم الباحثون املقياس النفسي إل
 وأعتمد على التدرج )نعم، أحياان، ال(. 

 األداة تصحيح  .12
 (، ال= صفر، مث جتمع الدرجات وتفسر حسب اآليت: 1أحياان= درجة واحدة )(، 2نعم= درجتني )

 وتستلزم تدخال إرشاداي لدى خمتص.  إدمان اإلنرتنت،( تشري إىل درجة عالية من 30-21الدرجة من )
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ويستطيع الفرد التغلب على األعراض ابلسيطرة   إدمان اإلنرتنت،( تشري إىل درجة متوسطة من  20-16الدرجة من )
 لى النفس.                                                                         ع
 .األنرتنتإدمان  ( تشري إىل أن الفرد ال يعاين من 15-0الدرجة من ) 

 صدق األداة  .13
( املقياس على عينة استطالعية مكونة من  لقياس  30مت تطبيق  الدراسة، وذلك  ( طالب وطالبة من جمتمع 

 الصدق والثبات للمقياس، كالتايل: 
: حيث مت توزيع املقياس على مخسة من احملكمني من ذوي اخلربة يف  ( )صدق احملكمني الظاهري  صدق احملتوى-1

والصياغة   مفرداهتا  اختيار  من حيث  فيها  الرأي  والتقومي، إلبداء  والقياس  النفس  علم  وجمال  التعليم  تكنولوجيا  جمال 
مدى وضوح العبارات اليت تصف األداء وسالمة التقدير الكمي، وقد أبدى احملكمون رأيهم، وقد  للمفردات و  اإلجرائية

 من احملكمني، حيث مت إخراج املقياس من صورهتا األولية، إىل صورهتا النهائية.  الواردةراعى الباحثون املالحظات 
الداخلي-2 الصدق ابالتساق  من خالل  طريقة  املقياس  من صدق  التحقق  مت  الداخلي،  اختبار  إجراء  :  الصدق 

 ( نتائج صدق املقياس. 2)  رقم ابستخدام معامل ارتباط بريسون، ويوّضح اجلدول
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 اإلنرتنتإدمان  الكلية ملقياسمعامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة  - 2جدول رقم 

 معامل االرتباط رقم الفقرة 
1 558. 
2 547. 
3 677. 
4 560. 
5 574. 
6 643. 
7 596. 
8 650. 
9 656. 

10 609. 
11 670. 
12 667. 
13 596. 
14 554. 
15 695. 

 

يتضح من خالل اجلدول أن قيم معامالت االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بني  
(، مما يدل على متتع املقياس مبقدار  0.01).(، وكانت مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  695-.547)

 جيد من الصدق الداخلي. 
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 ثبات األداة .14
على األنرتنت( وذلك بتطبيق معادلة  دمان  مت حساب معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس )مقياس اإل

 داخليا  جيدا. ( طالب وطالبة من جمتمع الدراسة، وقد أظهر املقياس اتساق ا 30كرونباخ ألفا على عينة من ) 

 ألفا كرونباخ  معادلة  ابستخدام الثبات معامالت مقي - 3اجلدول رقم 

 

 

 

 

(، وهذا يعرب عن ثبات جيد  0.74كانت )اإلنرتنت  على  دمان  يتضح من اجلدول أن معامل ألفا كرونباخ ملقياس اإل
 .للمقياس

 : التاليةالتابعة تضمنت الدراسة املتغريات 

 : وله مستواين ومها: )ذكر، انثى(. اجلنس -1
 (. التخصصات األدبية، التخصصات التطبيقية: )ا ومهمستواين  : ولهنوع التخصص -2
الثالثة، السنة السنة التأسيسية، السنة األويل، السنة الثانية، السنة  مستوايت وهي: )  مخسة  ا: وهلالسنة الدراسية  -3

 (. الرابعة
 
 
 

 معامل الثبات  الفقرات  املقياس  م

 0.74 15 على األنرتنتدمان اإل 1



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 157 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUES:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد التخصصيةمجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث 

2022 

| https://jhdesr.misd.tech 1730-2462ISSN: -E 

 إجراءات الدراسة  .15

 : لقد مت إجراء هذه الدراسة وفقا  للخطوات التالية 

 املشاهبة ملوضوع الدراسة.  األدبياتقراءة ومراجعة  .1
 أداة الدراسة )االستبانة( بصورهتا النهائية بعد التعديل.   حتكيم .2
 حتديد أفراد جمتمع الدراسة.  .3
 توزيع االستبانة الكرتونيا. .4
للعلوم   اإلحصائيابستخدام الربانمج  إحصائيااىل احلاسوب ومن مث معاجلتها  وإدخاهلاتفريغ البياانت  .5

 (. SPSSاالجتماعية )
 ومناقشتها. استخراج النتائج وحتليلها  .6

 
 املعاجلة اإلحصائية  .16

  23اإلصدار    (SPSS)  من أجل معاجلة البياانت استخدم الباحث برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 : وذلك ابستخدام املعاجلات اإلحصائية التالية

 . التكرارات والنسب املئوية .1
 . األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية .2
 معامل ألفا كرونباخ.  .3
 (. Independent Sample T-Testللمتغريات املستقلة )( ت) اختبار .4
 .  (One Way ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادي .5

 نتائج الدراسة ومناقشتها  .17
 . إجابة السؤال األول ومناقشته. 1.3
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بعد لدى  خالل فرتة التعلم عن إدمان اإلنرتنت "ما مستوى ولإلجابة على السؤال األول للدراسة والذي نصه   
املستخدم  إدمان اإلنرتنت  " قام الباحثون حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس  طالب جامعة الشرقية؟

 (: 4) رقم ابلدراسة، وجاءت النتائج كما هي ابجلدول 

 اإلنرتنتإدمان املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس - 4رقم اجلدول 

 
 
 
 
 

مما يدل على    (6.37( واحنراف معياري )15.80)  هوإدمان اإلنرتنت  نالحظ أن املتوسط احلسايب ملقياس  
بياانت تصحيح املقياس ل  وذلك وفقالدى الطالب اجلامعيني هو مستوى " متوسطة "،  إدمان اإلنرتنت  أن مستوى  

)  حيث إن متوسط اإلنرتنت،( تشري إىل درجة متوسطة من  20-16الدرجات من  أنه    إدمان  الفرد  مبعىن  يستطيع 
 تائج الدراسات السابقة كدراسة. وهذه النتيجة متسقة متاما مع بعض نالتغلب على األعراض ابلسيطرة على النفس 

(Raziqa and Malika: 2021  )(Tabbas and Melal: 2021)  ن  أبالنتيجة  هذه    ويفسر الباحثون
التدريس    متوسطة للطالب اجلامعيني ألن اجلامعات يف السلطنة انتهجت طرق  بنسبة  كانتإدمان اإلنرتنت  مستوى  

     قبل اجلائحة.
                        

 ومناقشته  ثاينإجابة السؤال ال 2.3
إدمان "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى  ولإلجابة على السؤال الثاين للدراسة والذي نصه  

؟" استخدم الباحثون اختبار ت اجلنستغري  يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب جامعة الشرقية تعزى ملاإلنرتنت  

 االحنراف املعياري املتوسط احلساب  املقياس 

 6.37 15.80 اإلنرتنتإدمان 
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عينة الدراسة،  ملتغري اجلنس لطلبة جامعة الشرقية  إدمان اإلنرتنت  للعينات املستقلة وذلك للكشف عن الفروق يف مستوى  
 (: 5وكانت النتائج وفقا للجدول ) 

 
 

 تبعا  ملتغري اجلنسإدمان اإلنرتنت ( للعينات املستقلة لداللة الفروق يف مستوى tنتائج اختبار )- 5رقم اجلدول 
 
 
 
 
 

فروق ذات  ، وذلك يدلل على عدم وجود  ( 0.075) هو  أن مستوى الداللة    (5)   يتضح من اجلدولحيث  
)  إحصائيةداللة   الداللة  القول أبن (، و 0.05عند مستوى  إدمان  يؤثر على مستوى  ال  متغري اجلنس    ابلتايل ميكننا 

الدراسات مثل دراسة  لداإلنرتنت   نتائج بعض  الدراسة. وهذا يتفق متاما مع  -Al)ى طالب جامعة الشرقية عينة 
Matrafi: 2019 )ن فرتة التعلم عن بعد رافقها جمموعة من املتغريات منها  أبالنتيجة  هذه    الباحثون فسر  . حيث ي

املنزل   من  اخلروج  بعدم  الكثريين  حياة  على  أثر  الذي  املنزيل،  دراسة ال  و   سنيللجناحلجر  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
(Abdullah: 2020). 
 

 ومناقشته  الثالثإجابة السؤال  3.3
إدمان  "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى  ولإلجابة على السؤال الثالث للدراسة والذي نصه  

تغري السنة الدراسية؟" استخدم الباحثون يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب جامعة الشرقية تعزى ملاإلنرتنت  

 مستوى الداللة قيمة "ت"  االحنراف املعياري املتوسط  التكرار  الفئات املتغري 

 0.075 0.30 6.28 15.84 25 ذكر اجلنس 
 7.80 15.80 385 أنثى 
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ملتغري السنة إدمان اإلنرتنت  لتحليل التباين األحادي وذلك للكشف عن الفروق يف مستوى      ANOVAاختبار  
 (: 6الدراسية لطلبة جامعة الشرقية عينة الدراسة، وكانت النتائج وفقا للجدول )

 
 السنة الدراسية حسب متغري إدمان اإلنرتنت حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات مستوى  -6رقم اجلدول 

 مستوى الداللة قيمة )ف(  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصادر التباين 

 0.572 0.730 29.17 4 118.86 بني اجملموعات 

 40.72 405 16494.14 داخل اجملموعات 

   409 16612.10 اجملموع

 
السنة  وفقا  ملتغري  إدمان اإلنرتنت  أن مستوى الداللة لفحص الفروق يف مستوى    (6)   يتضح من اجلدولكما  

توجد فروق ذات داللة ميكننا القول أبنه ال  ( وابلتايل  0.05)  مستوى الداللة  من   على.( وهو أ572بلغ )  الدراسية
وهذه النتيجة .  عينة الدراسة   لدى طالب جامعة الشرقية  السنة الدراسيةتعزى ملتغري  إدمان اإلنرتنت  إحصائية يف مستوى  

إال أن هذه الدراسة أجريت على طلبة املرحلتني   (Al-Matrafi and Shaheen: 2019)ال تتفق مع دراسة 
ة  للصاحل املرح  الصف  ملتغريسي واليت أظهرت وجود فروقا ذات داللة إحصائية تعزى  املتوسطة والثانوية من التعليم املدر 

الباحثون الثانوية النتيجة  . حيث ميكن أن يعزو  الدراسية أتثروا بنفس   هذه  السنوات  الطالب ابختالف  لكون مجيع 
رات اليت صدرت يف تلك الفرتة املتغريات املختلفة خالل فرتة التعلم عن بعد ومل يستثن طالب أي سنة دراسة من القرا

      مبا يتعلق ابلطالب.
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 ومناقشته  الرابعإجابة السؤال  4.3
إدمان اإلنرتنت  "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى  ولإلجابة على السؤال الرابع للدراسة والذي نصه  

تغري التخصص؟" استخدم الباحثون اختبار ت  يف فرتة التعلم عن بعد لدى عينة من طالب جامعة الشرقية تعزى مل 
ملتغري التخصص لطلبة جامعة الشرقية عينة إدمان اإلنرتنت  للعينات املستقلة وذلك للكشف عن الفروق يف مستوى  

 (: 7الدراسة، وكانت النتائج وفقا للجدول ) 
          

                               
 تخصص للعينات املستقلة لداللة الفروق يف مستوى الصحة النفسية تبعا  ملتغري ال( tنتائج اختبار ) -7رقم اجلدول 

 
 
 
 

إدمان اإلنرتنت  أن مستوى الداللة لفحص الفروق يف متوسطات درجات مقياس    (  7)  يتضح من اجلدول
توجد فروق ذات داللة  فإنه ال  ( وابلتايل  0.05)   مستوى الداللة  من  أعلى.( وهو  073بلغ )التخصص  وفقا  ملتغري  

وهذه النتيجة   عينة الدراسة.  لدى طالب جامعة الشرقية  التخصصتعزى ملتغري  إدمان اإلنرتنت  إحصائية يف مستوى  
يؤثر على هوية الطالب اجلامعي بشكل عام  إدمان اإلنرتنت من حيث أن   (Suleimani: 2021)تتفق مع دراسة  

وتفسر الباحثات النتيجة أن طبيعة املقررات  (Raziqa and Malika: 2021)بغض النظر عن طبيعة ختصصه  
والتطبيقية واليت أغلبها مقررات قدمت بطريقة نظرية أو شبه نظرية ساعدت الطالب    التخصصات اإلنسانية األدبيةيف  

  أثناء التعلم عن بعد أبن يتمكنوا من اجتيازها.
 

 مستوى الداللة " فقيمة " االحنراف املعياري املتوسط  التكرار  الفئات

 0.073 3.23 6.45 15.39 267 إنسانية أدبية
 6.17 16.57 143 علمية تطبيقية
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 خامتة الدراسة  .18
بشكل دمان اإلنرتنت  يف خامتة البحث ميكننا التأكيد ومن خالل نتائج البحث احلايل على أمهية االنتباه إل

قد ترتفع ما مل يتخذ كافة املعنيني ابلعملية التعليمية واملربني دمان  بشكل خاص، فإن النسبة املتوسطة لإلعام وبني الطلبة  
املعتدل خلدمة   أبنائهم وطلبتهم لالستخدام  لتوجيه  الضرورية  التوجيهات  اإلنرتنت  اإلجراءات  اتباع  وذلك من خالل 

لعديد من الدراسات اليت أثبتت وجود هذه الظاهرة بشكل  فمما سبق الحظنا وجود ا اإلرشادية العلمية بذات الصدد.
الدراسات السابقة لتزايد وتفشي هذه الظاهرة خالل جائحة    اتإشار كبري يف العديد من اجملتمعات حول العامل، كما  

 . كوروان نتيجة حتول التعليم التقليدي للتعلم عن بعد. ووفقا لذلك نسرد جمموعة من التوصيات فيما يلي تبياهنا
 
 

 التوصيات  .19
بعد استعراض الدراسة ونتائجها ومناقشتها، فقد خلص الباحثون إىل أمهية إلقاء الضوء بشكل قريب على بعض 

وذلك على الرغم من املنافع الكبرية اليت أمدهتا للعامل ومع ذلك  اإلنرتنت  آاثر املستحداثت التكنولوجية وأمهها استخدام  
 جيب مراعاة ما يلي: 

ويف التعليم التقليدي احلديث الذي يعمل على يف فرتة التعلم  اإلنرتنت  مان  إدضرورة الوقوف وقياس مستوى   •
حجم الظاهرة وكيفية التعامل مما يساهم يف التعرف على  اإلنرتنت  تعزيز التعلم الذايت من خالل استخدام  

 وذلك للرتشيد واالستخدام املعتدل لشبكة األنرتنت.  .معها 
مما يفتح   العلمي املستمر يف املواضيع املختلفة من جوانب العملية التعليميةتوصي الدراسة أبمهية تعزيز البحث   •

اليت تساهم يف وضع ضوابط وقواعد ملراقبة املواقع   اجملال أمام الباحثني واملختصني إلجراء املزيد من الدراسات
 دامة ملنع ظهورها بشكل عشوائي للمتعلمني. املمنوعة واهل 
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إدمان اإلنرتنت  للتقليل من مستوى فرصة وضرورة تغيريها وتطويرها  التعليميةإعادة النظر يف األنظمة واللوائح  •
حتديد املواقع واملنصات التعليمية ذات الصلة ابملواد    اإلنرتنت،تقليل التكليفات اليت حتتاج للعمل على  مثل:  

 ، وكذلك تعزيز دور الرقابة األسرية. التعليمية
وكيفية التعامل مع ضغوط العمل  إدمان اإلنرتنت على عقد دورات وتوزيع نشرات تثقيفية حول ظاهرة العمل  •

مستوى  وذلك ألنه كلما قل العبء قل  املتعلمنيالعمل على ختفيف العبء امللقى على عاتق اإلنرتنت على 
 . أفضل  التكليفات إجناز، وبذلك يكون لديهمدمان اإل
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