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  امللخط 

لػدل  اإللكتركنػإ اإلدمػافمسػتكل  العالقػة بػيف هدؼ البحػ  الحػالإ ىلػل التعػرؼ  مػل 
المػػن    اـاسػػت د تػػـ لألنشػػطة الجامعيػػة د كقػػد ممارسػػت ـكمسػػتكل  طػػالج جامعػػة المنكفيػػة

الكصفإ االرتبػاطإ   لمناسػبتل لمكعػكع البحػ  كطبيعتػل   كقػد تككنػا  ينػة البحػ  مػف  ػدد 
( طالبا كطالبة مف طالج الفرقة الرابعة بجامعة المنكفية د كلتحقيؽ أهدؼ البحػ  قامػا 466)

لػػدل طػػالج جامعػػة  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافلمتعػػرؼ  مػػل مسػػتكل  ة كػػادا ميـ اسػػتبانالباحثػػة بتصػػ
المنكفية د كالتعرؼ  مل مستكل ممارست ـ لألنشطة الجامعية د ككػذلؾ التعػرؼ  مػا ىذا كانػا 

لػدل طػالج جامعػة المنكفيػة  اإللكتركنػإ اإلدمػافهناؾ  القة ذاا داللة ىحصائية بيف مسػتكل 
د كتػػـ اسػػت داـ التكػػراراا كالنسػػج  امعيػػة كفقػػا  راال هػػطالال الطػػالجلجممارسػػت ـ لألنشػػطة ا ك

د كمعامػؿ T-testالمئكية د كالمتكسطاا الحسابية د كاالنحرافاا المعيارية دكالترتيػج كا تبػار 
 البح  تغيرل كحساج معامالا االرتباط لمعرفة العالقة بيف م ألفا كركنباخ د

لػدم  اإللكتركنػإ اإلدمػافكقد أسفر البح   ف مجمك ة مف النتػائ  أهم ػا م مسػتكم  
طالج جامعة المنكفية جاال بدرجػة مرتفعػة د كدرجػة ممارسػة طػالج جامعػة المنكفيػة لألنشػطة 
الجامعيػػة جػػاال بدرجػػة عػػعيفة د ككجػػكد  القػػة ارتباطيػػة  كسػػية سػػالبة دالػػة ىحصػػائيا بػػيف 

دم طالج جامعة المنكفية كدرجة ممارست ـ لألنشػطة الجامعيػة د ل اإللكتركنإ اإلدماف مستكم
 تمػؼ بػا تالؼ النػكع لصػالذ الػذككر يلدم طالج جامعػة المنكفيػة  اإللكتركنإ اإلدمافمستكم 

 لألنشػػطة د كنػػكع الكميػػة لصػػالذ الكميػػاا النظريػػة د كدرجػػة ممارسػػة طػػالج جامعػػة المنكفيػػة
الػػػذككر فػػػإ كػػػؿ ادنشػػػطة ما ػػػدا النشػػػاط الفنػػػإ د الجامعيػػػة ت تمػػػؼ بػػػا تالؼ النػػػكع لصػػػالذ 

مجمك ػة مػف  تقػدـ كمية لصػالذ الكميػاا النظريػة دكتػـكالنشاط الثقافإ لصالذ اإلنا  د كنكع ال
لػػدل طػػالج جامعػػة المنكفيػػة د بمػػا يسػػا دهـ  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافلتقميػػؿ  اإلجرائيػػة التكصػػياا

   مل الممارسة الجيد  كالمستمر  لألنشطة الجامعية

 د ادنشطة الجامعية د طالج جامعة المنكفية  اإللكتركنإ اإلدمافم الكمماا المفتاحية 
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Summary 
Electronic  addiction  for  Menofia  University  Students  and  its 

Relationship  to  their  Practice  of  University  Activities . 
The aim of the current research is to identify the relationship between 

the level of electronic addiction among Menofia University students and the 

level of their practice of university activities, and a relational descriptive 

approach has been used; For its relevance to the research topic and nature. The 

research sample consisted of (688) male and female students from the fourth 

year students at Menofia University, and to achieve the goals of the research, 

the researcher designed a questionnaire as a tool to identify the level of 

electronic addiction among students of Menofia University, and to identify the 

level of their practice of university activities, as well as to know if there is a 

relationship Statistical significance between the level of electronic addiction 

among Menofia University students and their practice of university activities 

according to the opinions of these students, iterations and percentages, 

arithmetic averages, standard deviations, ranking and T-test, alpha Kronbach 

coefficient, and correlation coefficients were calculated to find out the 

relationship between the search variables . 
The search resulted in a set of results, the most important of which are: 

the level of electronic addiction among students of Menofia University came 

with a high degree, and the degree of the practice of students of Menofia 

University for university activities came with a weak degree, and the presence 

of a negative negative correlation relationship statistically between the level of 

electronic addiction among students of Menofia University and the degree of 

their practice of university activities The level of electronic addiction among 

Menofia University students varies according to the type in favor of males, the 

type of college is in favor of theoretical colleges, and the degree of practice of 

students in Menofia University in university activities varies with the gender in 

favor of males in all activities except technical activity, cultural activity in 

favor of females, and the type of college in favor of theoretical colleges, And a 

set of procedural recommendations was presented to reduce electronic 

addiction among students of Menofia University, in order to help them in the 

good and continuous practice of university activities. 
Key words: Electronic addiction, University Activities, Students  of 

Menofia University. 
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 :مكدمة البحح

التكنكلكجيػة كالتقنيػة كانفجػارنا معرفينػا  كر فػإ الثػ الن الحػالإ تطػكرنا هػائ العصػرلقد شػ د  
فإ ظ كر كسائؿ اتصاؿ حديثة لعػؿ أهم ػا شػبكة  فإ جميع المجاالا كالذم ساهـ بشكؿ كبير

 التإ أصبحا لدل الكثير مف الفئاا كفإ م تمؼ اد مار  اإلنترنا
فإ العالـ ككؿ لتجعمل قرية صػغير  يسػ ؿ االتصػاؿ  اإلنترناشبكة  است داـ كقد اتسع 

في ا مع ا  ريف كالحصكؿ  مل المعرفة كالتجار  كتبادؿ المعمكماا بعػغطة زر دكف  نػاال أك 
اا اد يػر   نترنػا فقػد شػاع انتشػار  فػإ السػنك ج د يذكرد كبالرغـ مف االست داماا الكثيػر  ل  

ػػاا  ممينػػا كبيػػرنا كاسػػت داماتل قػػد أحػػدثا تقػػدمن  اإلنترنػػاففػػإ حقيقػػة ادمػػر ف ػػا فػػإ  ك متنك ن منظمن
السريعد كالحػكار كالمحادثػة المعركفػة بالدردشػة  اإللكتركنإالمكاقع كالبرمجياا كب اصة البريد 

مكعػكع السػا ة فػإ تطػكر  كقفزاتػل النك يػة الدقيقػة   اإلنترنػامما جعػؿ االهتمػاـ بػالكمبيكتر ك 
كأف است دامل ادمثػؿ يػطدم ىلػل مكاكبػة الحيػا  المعاصػر د كالتػاثير الفعػاؿ فػإ اسػتثمار القػدر  

 العقمية ل نساف المعاصر 
سػػمبية يػػطثر  مػػل  يجابيػػة ىال أنػػل ال ي مػػك مػػف نػػكا اإل اإلنترنػػاكبػػالرغـ مػػف فكائػػد  

بػػيف فئػػاا الشػػباج كالمػػراهقيف  ال الػػذم أصػػبذ منتشػػر لػػ اإلدمػػافمسػػت دميل كػػالتعرض ل طػػر 
نتيجػػة سػػكال االسػػت داـ لػػل كتعػػيع الكقػػا  مػػل حسػػاج أ مػػال ـ كحيػػات ـ الدراسػػية ك القػػات ـ 

 د صػػائييف االجتمػػا ييف كالنفسػػييف االجتما يػػةد كهػػذا مػػا حػػذر منػػل الكثيػػر مػػف التربػػكييف كا
االست داـ المفػرط ل نترنػا أدل ىلػل تػدمير قػيـ المجتمػع كمعػايير د كانتشػار السػمكؾ المعػاد ف

 لممجتمع كالجريمة كالفكعل كالعنؼ 
 اإلدمػافيندر كجكد  فإ قائمػة  اإلدمافنك نا جديدنا مف  اإللكتركنإ اإلدمافحي  يعتبر  

ةد ف ػػك يمقػػل المشػػرك ية بػػؿ ي تفػػإ كيتسػػتر  مػػؼ قنػػاع بػػراؽ كهػػك العصػػرية كالتقػػدـ كالعكلمػػ
كالغزك  ػف  اإللكتركنإ اإلدمافكالتقدير كيحظل باحتراـ الجميع حتل يتـ الكشؼ  ف أ طار د ف

يتغمغػؿ ىلػل أ مػاؽ شػبابنا كحياتنػا كيفػرغ ـ مػف هػكيت ـ الش صػية كالقكميػة   اإلنترناطريؽ 
كمػػف المتعػػارؼ  ميػػل أف أم أدا  مػػا هػػإ ىال سػػال  ذك حػػديف يمكػػف أف يعػػر كيمكػػف أف ينفػػع 

مف شان ا ىذف أف تغيػر مػف حيػا  النػاس بطريقػة تنػزع ىلػل التػاثير  اإلنترنال ذا تمكنا شبكة 
عػالـ كالطػرؽ التػإ يتبعكن ػا لمتفا ػؿ معػل بػؿ  مػل طريقػة تفكيػرهـ العميؽ  مل نمط ىدراك ـ لم

اسػػت داـ سػػإال ينػػت   نػػل تػػاثيراا سػػمبية كمن ػػام  اإلنترنػػااسػػت داـ ادفػػراد لشػػبكة ف ذات ػػا 
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د اكتسػػػاج أفكػػػار كمعتقػػػداا متطرفػػػة سػػػكاال كانػػػا دينيػػػة أك سياسػػػية أك اإللكتركنػػػإ اإلدمػػػاف
ػا ىلػػل الع زلػػة االجتما يػػة كتعػكؽ نمػػكهـ المغػػكم  ) طػػاجد  نصػرية أك غيػػر ذلػػؾد كتػػطدم أيعن

 (21د ص4106
مػػف أبػرز التقنيػاا التػإ تقػػدـ ل نسػاف بتكمفػة أقػؿ ككقػػا  اإلنترنػاىعػافة لمػا سػبؽ ف 

نجاز أكبرد نظرنا لم دماا المتعدد  التإ يقدم ا مثؿ د نقػؿ الممفػااد اإللكتركنػإالبريد  مأقصر كا 
  ف ال ػػدماا المت صصػػة فػػإ مجػػاالا أنشػػطة اإلنسػػافة كغيرهػػا مػػاإللكتركنيػػاد بػػارد التجػػار  

ػا بعػد  ػاـد  اصػة  اإلنترناأدل ذلؾ ىلل تزايد أ داد مست دمإ ك  بشكؿ رهيجد حي  يتزايد  امن
مع النمك ال ائؿ فإ كـ ككيؼ المعمكماا المتاحة  مل الشػبكةد كحريػة مػا ينشػر ىلكتركنينػاد ىذ 

 (2د ص4110ال ي عع دية مراجعة  )مزايانإد 
ظػػػاهر  منتشػػػر  بػػػيف  اإللكتركنػػػإ اإلدمػػػاف(  مػػػل أف ظػػػاهر  4د ص4106)  "حسػػػانيف" أكػػػدك  

 اصػة التػإ تعػانإ مػع  -الشباج نتيجة لمشاهداتل اليكمية لحالة الكثيػر مػف ادسػر المصػرية 
ات ـ فػػإ أبنائ ػا الشػباج فػإ الجنسػيف  مػل السػكاالم البنػيف كالبنػاا الػذيف يقعػكف غالبيػة أكقػ

لسػا اا طكيمػة كي ممػكف بػذلؾ مػذاكر  دركسػ ـ كقػد يكػكف  اإلنترنػاة فإ تصفذ مكاقع متنك 
 لذلؾ أثر كبير  مل مستكاهـ كتحصيم ـ الدراسإ ككذلؾ ىلل العزلة االجتما ية 

 اإلنترنػػػاذ شػػػبكة الج الجامعػػػة لػػػدي ـ ميػػػؿ كبيػػػر لتصػػػفطػػػ كتػػػدلؿ الشػػػكاهد ىلػػػل أف 
د كذلػػؾ لمػػا اإلنترنػػاعامػػؿ مػػع شػػبكة كالػػد كؿ ىلػػل المكاقػػع الم تمفػػةد كالرغبػػة القكيػػة فػػإ الت

ثػػػار  كفائػػد د حيػػػ  يحػػػس الطػػالج أن ػػػـ يػػػركف العػػالـ بػػػيف أيػػػدي ـد  تحققػػل ل ػػػـ مػػف متعػػػة كا 
  كتعتبػر المرحمػة الجامعيػة هػإ المرحمػة التػإ ال اإلنترنػاعركف بالمتعة الغامر  مػع شػبكة كيش

تسػا د   مػل  اإلنترنػاتعرؼ  مل ش صيتلد فطبيعة شبكة يزاؿ في ا المتعمـ يكتشؼ هكيتل كي
حيػػ   اإلنترنػػاا تمػػاد   مػػل شػػبكة   مػػل تحقيػػؽ ذلػػؾد فالمرحمػػة الجامعيػػة سػػا دا الطالػػج

جعمتل يكظفل فإ ىشباع احتياجاتل سكاال التعميمية أك غيرهاد ككذلؾ فإف كجكد كقا فػراغ كبيػر 
ا أتػا  بسػبج تبا ػد محاعػرات ـ  ممػ -لدل الطالج كبقاالهـ فتر  طكيمة دا ؿ الحـر الجػامعإ 

جممػة  مف  الؿ هكاتف ـ الذكية كأكػدا  مػل ذلػؾ اإلنترناـ فرصة أكبر لمجمكس أماـ شبكة ل 
(د دراسػػػة )حامػػػدمد 4116( كدراسػػػة )فػػػكزمد 4102م دراسػػػة )الزيػػػدمد مػػػف الدراسػػػاا مثػػػؿ

د دراسػػة )أرنػػكطد (Chou& Hsiao, 2000)(د دراسػػة 4100(د دراسػػة ) ػػامرد 4102
(د 4102(د دراسػة )ىبػراهيـد 4116د دراسػة )حسػفد (Isai & lin, 2003)( دراسػة 4112



 ..................................................................... اإلدمان اإللكتروني لدى طالب جامعة المنوفية

- 4426 - 

(د 4101(د دراسػة )الصػياطإ كر ػركفد 4101(د دراسة )ىبراهيـد 4102دراسة ) بد النبإد 
 & Stavropoulos)د دراسػة (Yao & et al., 2014)(د دراسػة 4101دراسػة ) بػاسد 
et al, 2013) د دراسة(Adiele & Olatokun, 2014)  

أحػد سػمبياا االسػت داـ المفػرطد كالمبػال  فيػل بالنسػبة  اإللكتركنػإ دمػافاإلكلذلؾ يعد  
لمطالػػج الجػػامعإد حيػػ  أشػػارا نتػػائ  الدراسػػاا السػػابقة ىلػػل أهميػػة ك طػػكر  كانتشػػار هػػذ  

(د 4106(د كدراسػػة ) طػػاجد 4100م دراسػػة )الحكسػػنإد مثػػؿ  الظػػاهر  فػػإ العصػػر الحػػالإ
(د دراسػػػة 4116(د دراسػػػة )زيػػػدافد 4102(د دراسػػػة ) بػػػد النبػػػإد 4102دراسػػػة )محمػػػدد 

 ,.Yao & et al)د دراسػة (Gonzale & orgaz, 2014)(د دراسػة 4100) ػامرد 
2013)  

تجاهػػاا مػػف أهميػػة ادنشػػطة الجامعيػػة بالنسػػبة لمطػػالج حيػػ  تشػػير بعػػض اال  انطالقػػاك  -
ا تسػػ ـ بشػػكؿ كبيػػر كمباشػػر فػػإ التربكيػػة المعاصػػر  ىلػػل أهميػػة ادنشػػطة الجامعيػػة دن ػػ

طػػالؽ ىبدا اتػػل كتعبيراتػػل العقميػػة  تكػػكيف ش صػػية الطالػػج كثقػػؿ قدراتػػل كتنميػػة م اراتػػل كا 
تعتبػػر ادنشػػطة الجامعيػػة أفعػػؿ ك يػػر اسػػتثمار لكقػػا فكاالجتما يػػة كالثقافيػػة كالبدنيػػةد 

يماننػػا بادهميػػة القصػػكل لمجامعػػة فػػإ ى ػػداد كتكػػكيف القػػكل الفػػراغ ال ػػاص  بػػالطالج  كا 
البشرية كتاهيم ا  ممينا كمعرفينا كثقافينا كاجتما ينا كم ارينا لالندماج بفا مية فػإ منظكمػة 
العمؿ االجتما إ حي  يتحقؽ ذلؾ مف  ػالؿ ادنشػطة الجامعيػة لمػا ل ػا مػف دكر  ظػيـ 

متكاممة المتكازنة ككذلؾ تعتبػر مػف أهػـ ادسػاليج الكقائيػة فإ بناال الش صية اإلنسانية ال
د  4102)ىبػراهيـ د لػدل الطالج  اإللكتركنػإ اإلدمافككذلؾ العالجية فإ الحد مف ظاهر  

 (42ص
تاسيسنا  مل ما سبؽ تعتبر ادنشطة الجامعية أحد ادركاف ادساسية لتحقيؽ الرسػالة  

ن ػػا كسػائؿ تحقيػػؽ غايػػاا التعمػيـ  حيػػ  ىؾ مػػف أهػػـ التربكيػة التػػإ تتطمػع ب ػػا الجامعػػاا ككػذل
المعػػػارؼ كتنميػػػة  ـكسػػػاب المتكاممػػػة لمطػػػالجد كذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ ىتسػػػ ـ فػػػإ بنػػػاال الش صػػػية 

د كتػػدرج الػنشال  مػػل الن د حيػػ  تجعػؿ ادنشػػطة الجامعيػة مػػف الجامعػة مجتمعنػػا متكػامـم ػارات 
ك برات ػػػا كتجارب ػػػا كتبػػػ  فػػػي ـ رك  حيػػػا  المجتمعػػػاا بالكان ػػػا كأنكا  ػػػاد بجػػػدها كلعب ػػػاد 

الجما ةد كتدرب ـ  مل القياد  الجما ية كالتشػاكر كالتعػاكف الجمػا إ كالتفػاهـ المتبػادؿد كمػا 
د كمػػا يتحممكنػػل مػػف اكالمػػف تحػػديااد كمػػا يقػػابم ـ مػػف مشػػ تػػد ـ ش صػػيات ـ بمػػا يالقكنػػل
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ا الفػػراغ ال ػػاص مسػػئكليااد كمػػا تعيػػن ـ  مػػل تػػذكؽ قيمػػة ذلػػؾ الج ػػد ك يػػر اسػػتثمار لكقػػ
بالطالج  حي  يتكقؼ نجػا  تسػكيؽ كتػركي  ادنشػطة الجامعيػة  مػل مػدل تطبيػؽ الجامعػاا 
كا تيارها ادنشطة الجامعية المالئمة لمطػالج المسػت دفيفد ككػذلؾ يتكقػؼ  مػل ىمػداد الطػالج 
بػػػراز أهميػػػة  كتعػػػريف ـ بالمنػػػافع التػػػإ تعػػػكد  مػػػي ـ مػػػف المشػػػاركة فػػػإ ادنشػػػطة الجامعيػػػةد كا 
ثػار  اهتمػام ـ كامتػا  ـ باهميت ػا كأهميػة  ادنشطة الجامعية مػف  ػالؿ جػذج انتبػا  الطػالج كا 
ممارسػػت ا ف ػػإ  يػػر كأفعػػؿ كسػػيمة لالسػػتثمار ادفعػػؿ لكقػػا الفػػراغ  )جبريػػؿ ك بػػد الرسػػكؿد 

 (222د ص4101
ػػا كبيػػر  الكتسػػاج العديػػد مػػف المعمكمػػاا فػػإ م تمػػؼ   فادنشػػطة الجامعيػػة تػػكفر فرصن

كالكثيػػر مػػف الصػػفاا المرغػػكج في ػػا ىلػػل جانػػج أن ػػا تعػػد الطػػالج لتحمػػؿ المسػػئكلية  المجػػاالا
كاحتػػراـ الػػرأم كالػػرأم ا  ػػر كتكػػكيف صػػفاا المػػكاطف الصػػالذ كتنمػػإ ك ػػي ـ بالحفػػاظ  مػػل 

  كػذلؾ تجعػؿ ادنشػطة الجامعيػة  فػراغالالممكية العامة كعبط سمكك ـ كاسػتثمار أفعػؿ لكقػا 
يػد مكف ثقػت ـ بانفسػ ـد كيشػعركف أن ػـ قػك  ذاا أثػر فعػاؿ فػإ الطالج يشعركف بكجػكدهـ ك 

 اجامعػػات ـ كمجتمعػػات ـ المحميػػةد بػػؿ فػػإ مسػػتقبؿ كطػػن ـد هػػذا باإلعػػافة ىلػػل أن ػػا تمثػػؿ در ػػ
 (24د ص0222لمشباج عد العنؼ كالتطرؼ  )شحاتلد  اكاقي
ؽ حي  أكدا العديد مػف الدراسػاا  مػل أهميػة ادنشػطة الجامعيػة فػإ تحقيػؽ مػا سػب 

(د 4102(د دراسػػػة )حسػػػيفد 4102(د دراسػػػة )ىبػػػراهيـد 4102ذكػػػر  كمن ػػػا دراسػػػة )فريػػػكد 
(د دراسػػة 4112(د دراسػػة )متػػكلإد 4112(د دراسػػة )أحمػػد كر ػػركفد 4100دراسػػة )رزؽد 

(د دراسػة )نصػرد 4112(د دراسػة )مينػاد 4106(د دراسة )البطراكم كمحمدد 4102)ىبراهيـد 
 ,Dobrescu)د دراسة (Gibbs, 2015)د دراسة (Lipscomb, 2007)(د دراسة 4106
  (Lauer & et al, 2004)د دراسة (2014

شػػػغم ا ل ػػػا أهميػػػة كبػػػرل ىذا فاكقػػػاا الفػػػراغ ككيفيػػػة اسػػػتثمارها كحسػػػف اسػػػتغالل ا ك   
يعػد مػف أحػد  حي  نجد أف سكال است داـ أكقاا الفػراغ لػدل طػالج الجامعػة أحسف استغالل ا 

فالغالبيػة مػن ـ يقعػػكف أكقػات ـ أمػػاـ الشػاا كشاشػػاا  الطػػالج أ طػر المشػكالا التػػإ تكاجػل 
يجػة مباشػر  لػنقص فػرص الممارسػة اإليجابيػة المكبايؿ كالكمبيكتر كغيرها ادمر الذم يػاتإ كنت

تعػطمع بمسػئكلية  طيػر  تجػا  أبنائ ػا مػف  رها مطسسػة تربكيػةكالجامعة با تبا دكقاا الفراغ 
طريػػػؽ المعرفػػػة كالبحػػػ  العممػػػإ فػػػإ م تمػػػؼ  كعػػػع ـ  مػػػل  ػػػف  الطػػػالجد ف ػػػإ مسػػػئكلة
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الت صصااد كذلؾ بتكفير فرص حقيقيػة لممارسػات ـ لم تمػؼ ادنشػطة سػكاال رياعػيةد فنيػةد 
ار أكقػاا فػراغ ـ بشػػكؿ اجتما يػةد ثقافيػةد الجكالػة كال دمػػة العامػةد فػإ محاكلػة في ػػا السػتثم

االهتمػػاـ بإ ػػدادهـ ك هػػذ  الر ايػػة  ـىلػػي  تقػػدـ ك ميػػل فقػػد بػػاا مػػف الكاجػػج أف  فعػػاؿ كبنػػاال 
ا تكفير المناخ المالئـ إل ادكادي كساب ـ الم ػاراا ال اصػة بحسػف قعػاال كقػا فػراغ ـ مإ كأيعن

 (22د ص4106فإ ممارسة ادنشطة التإ يفعمكن ا  )البطراكمد كمحمدد 
 ا بالنسػبة لطػالج الجامعػةكلقد تناكلا العديد مف الدراساا ادنشطة الجامعية كأهميت 

حجاـ الطالج  ف المشاركة في ػا  مػل الػرغـ مػف أهميت ػا كدكرهػا الكبيػر فػإ الكقايػة كأسباج ى
حجاـ ك زكؼ الطالج  ػف المشػاركة  ا أسباج ىلدل الطالجد كتنك  اإللكتركنإ اإلدمافك الج 

مشكالا صحيةد مشكالا دراسػيةد ى اقػاا بدنيػةد باإلعػافة ىلػل بسبج فإ ادنشطة الجامعية 
دارية تكاجل أج ز  ر اية الشػباج الجػامعإ  كجكد معكقاا   تحػكؿ دكف قيام ػا بػدكرهاك مالية كا 

ىعػافة لمػا  اركة فػإ أم نشػاط هذا باإلعافة ىلػل نظػاـ التعمػيـ الػذم يعػكؽ الطػالج  ػف المشػ
سبؽ  دـ اإل ػالف كالتػركي  الجيػد ل ػذ  ادنشػطة مػع  ػدـ تػكافر المركنػة فػإ الت طػيط ل ػذ  

الج الجامعػػة فػػإ الت طػػيط ل ػػذ  ادنشػػطة مػػع قمػػة الػػد ـ المػػادم ادنشػػطةد ك ػػدـ ىشػػراؾ طػػ
كالمعنػػػكم ل ػػػذ  ادنشػػػطةد هػػػذا باإلعػػػافة ىلػػػل  ػػػدـ كجػػػكد أ صػػػائييف يمتمكػػػكف الكفايػػػاا 
التكنكلكجية لػدل ر ايػة الشػباج بالجامعػااد كمػف الدراسػاا التػإ أكػدا  مػل ذلػؾ دراسػة )أبػك 

(د دراسػػػػػة )محمػػػػػدد 4112ذهبإد (د دراسػػػػػة )الػػػػػ4114(د دراسػػػػػة )كشػػػػػؾد 4112الفتػػػػػك د 
(د دراسػػة )أحمػػدد 4112(د دراسػػة )سػػيؼد 4101(د دراسػػة )جبريػػؿ ك بػػد الرسػػكؿد 4111
 ( 4102(د دراسة )حسيفد 4102(د دراسة )شدافد 4101(د دراسة )حكيـد 4106

مما سبؽ تكمف مشكمة الدراسػة فػإ أف مرحمػة الجامعػة هػإ المرحمػة التػإ ال  انطالقاك 
 اإلنترنػػاـ يكتشػػؼ هكيتػػلد كيتعػػرؼ  مػػل ش صػػيتلد كحيػػ  ىف طبيعػػة شػػبكة يػػزاؿ في ػػا المػػتعم

جعمػا الطػالج  اإلنترنػاكبا تمػاد الطػالج  مػل شػبكة  إ مرحمة الجامعػة تسا د   مل ذلؾد ف
ل فػإ ىشػباع احتياجػات ـ سػكاال التعميميػة أك غيرهػاد ككػذلؾ فػإف كجػكد كقػا فػراغ كبيػر نيكظفك 

ـ أتػا  ل ػ بسػبج تبا ػد محاعػرات ـ -لجػامعإ  ػؿ الحػـر الدل الطالج كبقاالهـ فتر  طكيمػة دا
كمػع تاكيػد الدراسػاا السػابقة  مػل أهميػة ادنشػطة   اإلنترنػافرصة أكبر لمجمكس أماـ شػبكة 

الجامعيػػة كممارسػػات ا بالنسػػبة لطػػالج الجامعػػة لمػػا ل ػػا مػػف دكر  ظػػيـ فػػإ اسػػتثمار أكقػػاا 
  لدل طػالج الجامعػة اإللكتركنإ اإلدمافالفراغ بالنسبة لمطالج ككذلؾ دكرها فإ الكقاية ك الج 
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ممارسػة طػالج الجامعػة لألنشػطة الجامعيػة يعتبر مػف أهػـ أسػباج عػعؼ  اإللكتركنإ اإلدمافف
جعمػا مػف  ر ػرل ما أشارا ىليل العديد مف الدراساا مف كجكد مشكالا كأسباج ىلل باإلعافة

يعزفػػكف  ػػف المشػػاركة في ػػاد لػػذلؾ د ػػا العػػركر  ىلػػل تقميػػؿ ىدمػػاف الطػػالج  طػػالج الجامعػػة
امعيػة كدفع ػـ ل ػا   لػذلؾ مف  الؿ االهتماـ بشػغؿ أكقػات ـ بممارسػة ادنشػطة الج اإللكتركنإ

كادنشػػطة الجامعيػػة بالدراسػػة لمكقػػكؼ  مػػل  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافسػػكؼ تتنػػاكؿ الباحثػػة بعػػدم ف
لػػدل طػػالج جامعػػػة المنكفيػػة كممارسػػت ـ لألنشػػػطة  اإللكتركنػػإ اإلدمػػػافطبيعػػة العالقػػة بػػيف 

 الجامعية 
 البحح: معهلة

 ما تية ادسئمةتتحدد مشكمة البح  فإ محاكلت ا اإلجابة  مل  
لطػالج الجامعػة د كممارسػت ـ لألنشػطة  اإللكتركنػإ اإلدمػافالمفاهيمإ لظاهر   ما اإلطار 0س

 الجامعية ؟
 لطالج جامعة المنكفية ؟ اإللكتركنإ اإلدمافم ما مستكل  4س
 م ما درجة ممارسة طالج جامعة المنكفية لألنشطة الجامعية ؟ 2س
 اإلدمػافهؿ تكجد فركؽ ذاا داللة ىحصائية بيف استجاباا  ينة الدراسػة فيمػا يتعمػؽ ب م 2س

 تعزل لمتغيراا )النكعد نكع الكمية(؟ اإللكتركنإ
لػدل طػالج جامعػة المنكفيػة د كممارسػت ـ  اإللكتركنػإ اإلدمػافما العالقة بػيف مسػتكل  م 2س

 لألنشطة الجامعية ؟
لطػػػالج جامعػػػة  اإللكتركنػػػإ اإلدمػػػافاد  مي ػػػا لتقميػػػؿ م مػػػا ا ليػػػاا التػػػإ يمكػػػف اال تمػػػ 4س

 المنكفية د بما يسا دهـ  مل ممارسة ادنشطة الجامعية ؟
 أٍداف البحح:

لػػدل طػػالج جامعػػة المنكفيػػة د مػػف  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافاسػػت دؼ البحػػ  الحػػالإ تقميػػؿ ظػػاهر   
لدي ـ ك القتل بممارست ـ لألنشطة الجامعيػة د كتقػديـ  اإلدماف الؿ التعرؼ  مل مستكل هذا 

  د  رلياا ىجرائية تسا د فإ الكفاال ب ذا ال دؼ كزياد  دمج ـ فإ ادنشطة الجامعية 
 تمثما أهمية البح  الحالإ فيما يمإم
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 أٍنية البحح:  

ىذ يتنػػاكؿ مف ػػكميف  أهميػػة كحداثػػة فػػإ الميػداف التربػػكم نػل يعػػد مػػف أكثػػر المكعػك اا ى -0
 اإلدمػػػػافكادنشػػػػطة الجامعيػػػػةد كمػػػػا تعتبػػػػر ظػػػػاهر   داإللكتركنػػػػإ اإلدمػػػػافهػػػػاميف همػػػػام 

 مف أكثر الظكاهر انتشارنا فإ مجتمعنا اليـك بيف جميع فئاا المجتمع  اإللكتركنإ
 اإللكتركنػػإ اإلدمػػافقػػد يسػػ ـ هػػذا البحػػ  فػػإ التعػػرؼ  مػػل طبيعػػة العالقػػة كمػػداها بػػيف  -4

 نشطة الجامعية لدل طالج جامعة المنكفية كممارسة اد 
ف ػػـ مػػف أهػػـ   ىنػػل يتنػػاكؿ أهػػـ فئػػة مػػف فئػػاا المجتمػػع كهػػـ طػػالج الجامعػػة مػػف الشػػباج -2

مكانيػاا ادمػر الػذم  الثركاا البشرية التإ تس ـ فإ بناال المجتمع بما لديػل مػف قػدراا كا 
 يتطمج حسف استثمارها كصقم ا لمن كض بالمجتمع كتنميتل 

حيػ  تسػا د فػإ تنميػة م ػاراا الطػالج كش صػيات ـ كتكػكيف   شطة الجامعيػةأهمية ادن -2
الش صػػية المتكاممػػة المتكازنػػة فػػإ جميػػع الجكانػػجد كهػػإ تعتبػػر اسػػتثمار أفعػػؿ لكقػػا 

 فراغ ـ 
لػػدل طػػالج الجامعػػة ف ػػإ قػػد تػػطدم ب ػػـ ىلػػل  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافأهميػػة ك طػػكر  ظػػاهر   -2

 ـ نتائ  سمبية  مل أنفس ـ ك مل مجتمعات 
مشػػػاركة طػػػالج الجامعػػػة فػػػإ ادنشػػػطة الجامعيػػػة يسػػػا دهـ  مػػػل ىشػػػباع احتياجػػػات ـ  -4

 كمكاج ة مشكالت ـ مما يسا دهـ  مل النمك كالتقدـ 
قد تسا د نتائ  هذا البح  فإ التكصؿ ىلل مجمك ة مف التكصػياا كالمقترحػاا التػإ قػد  -2

بحيػػ  تتناسػػج مػػع  تفيػػد مطسسػػاا التعمػػيـ العػػالإ فػػإ تطػػكير كتجكيػػد ادنشػػطة الجامعيػػة
 اإللكتركنػػإ اإلدمػػافمػػف ظػػاهر   تقمػػؿالطػػالج كتتكافػػؽ مػػع كاقع ػػـ االجتمػػا إ كالػػكظيفإ ك 

 لدي ـ 
 ميَج البحح وأدواتُ:

ىجػػراالاا المػػن   الكصػػفإ الػػذم تػػـ مػػف  اللػػل التعػػرؼ  مػػل  اسػػت دـ البحػػ  الحػػالإ      
لػػػدل طػػػالج جامعػػػة المنكفيػػػة ك  القتػػػل بممارسػػػت ـ لألنشػػػطة  اإللكتركنػػػإ اإلدمػػػافمسػػػتكل 

 الجامعيةدكتـ اال تماد  مػل االسػتبانة كػادا  لمبحػ  حيػ  تػـ ا ػدادها كتقنين ػا كتطبيق ػا  مػل
  (بجامعة المنكفية )طالج الفرقة الرابعة ينة البح  الم تار  مف المجتمع ادصمإ 
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 مضطلحات البحح:

سػتقر البح  الحػالإ فػإ ىطػار  النظػرمد كنالتعريفاا الم تمفة لمصطمحاا  تـ مناقشة 
 فإ الجزال التالإ  مل التعريفاا اإلجرائيةم

 :اإللهرتوىي اإلدماٌ: اًلأو

د كاسػػت دامل بكميػػػة زائػػػد  مػػػف الكقػػا لكػػػإ يتحقػػػؽ الرعػػػاد اإلنترنػػػاهػػك االنشػػػغاؿ ب 
غيػػر الناجحػػة فػػإ عػػبط هػػذا الج ػػكد كاالسػػت داـ المتكػػرر لػػلد ك كاال تمػػاد الشػػبل تػػاـ  ميػػلد 

االسػػت داـ كالسػػيطر   ميػػل أك التكقػػؼ  ػػف اسػػت داملد كالشػػعكر بعػػدـ الراحػػة أك االكتئػػاج أك 
أكثػػر  اإلنترنػاكالبقػػاال فتػراا طكيمػة  مػػل شػبكة الت ػي  نتيجػة المحاكلػة لمحػػد مػف اسػت داملد 

أك فػرص مما هك مست دؼد كالتعرض ل طر فقداف العالقاا االجتما ية الم مة كفرص العمػؿ 
  اإلنترناالتعميـ نتيجة است داـ 

 ثاىًيا: األىعطة اجلامعية:
هػػإ كػػؿ مػػا تقدمػػل جامعػػة المنكفيػػة لطالب ػػا مػػف  بػػراا كبػػرام  متنك ػػة تشػػتمؿ  مػػل  

 مػل هيئػة أنشػطة  ية كصػحية ككشػفيةد تصػاغما يػة كرياعػبرام  ثقافية ك مميػة كفنيػة كاجت
قبػػؿ الجامعػػة كالتػػإ تسػػ ـ بشػػكؿ كبيػػر فػػإ  مػػفمنظمػة كمكج ػػة ك اعػػعة لمت طػػيط كاإلشػػراؼ 

ى داد الشػباج الجػامعإ كتحقػؽ ل ػـ الش صػية المتكازنػة المتكاممػة  ػف طريػؽ صػقؿ طاقػات ـ 
 كمكاهب ـ كاستثمار أكقاا فراغ ـ فإ كؿ ما هك نافع كمفيد 

  ب اامعة امليوفية:ثالجا: طال

يقصػػد ب ػػـ طػػالج الفرقػػة الرابعػػة بالكميػػاا الم تػػار  كذلػػؾ دن ػػـ مػػر  مػػي ـ أكثػػر مػػف ثػػال  ك 
 ت ـ  اسنكاا فإ كميات ـ ف ـ أكثر  مما ك بر  بادنشطة الجامعية المكجكد  دا ؿ كمي

 البحح: وعيية دلتنع

نظػػرنا دف هػػذ   الفرقػػة الرابعػػة بجامعػػة المنكفيػػة  تمثػػؿ مجتمػػع البحػػ  الحػػالإ طػػالج 
الجامعة هإ التإ تعمؿ ب ا الباحثػة كععػك هيئػة تػدريس بإحػدل كميات ػا  كفػإ ا كنػة اد يػر  
تسػػعل الجامعػػػة بكػػػؿ ج ػػػدها لمكصػػػكؿ ىلػػػل درجػػة  اليػػػة ككبيػػػر  مػػػف التميػػػز كالمنافسػػػة بػػػيف 

اا كالقطا اا الم تمفة ب ػا  حيػ  بمػ  الجامعاا المصرية كالعربية كغيرها   مل كافة المستكي
كهػػػـ ) التربيػػػةد كا داج د كالزرا ػػػةد  ىجمػػػالإ  ػػػدد طػػػالج الفرقػػػة الرابعػػػة بالكميػػػاا الم تػػػار 
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كطالبػػة كفقنػػا  ا( طالبػػ4622التػػإ تػػـ التطبيػػؽ  مي ػػا بجامعػػة المنكفيػػة ) كاالقتصػػاد المنزلػػإ(
 ـ 4141ـ/ 4102إلحصائية 

طالػػج كطالبػػة مػػف طػػالج الفرقػػة الرابعػػةد تػػـ ا تيػػارهـ ( 466بمغػػا  ينػػة البحػػ  الحػػالإ )ك 
كميػػاا )التربيػػةد  يتػػيف نظػػريتيف ككميتػػيف  مميتػػيف كهػػإبكاقػػع كم ة منتظمػػةدبطريقػػة  شػػكائي

   ا داجد الزرا ةد االقتصاد المنزلإ(
 حدود البحح:

 تمثما حدكد البح  الحالإ فيما يمإم
 لػدل  اإللكتركنػإ اإلدمػافالمكعك إم اقتصر البح  الحالإ فإ تحديػد العالقػة بػيف  الحد

 طالج الجامعة كممارست ـ لألنشطة الجامعية 
 الفرقػػة الرابعػػة بجامعػػة  الحػػد البشػػرمم اقتصػػر البحػػ  فػػإ جانبػػل الميػػدانإ  مػػل طػػالج

 اإلدمػػػػافمػػػػف أهميػػػػة أ ػػػػذ ررائ ػػػػـ فػػػػإ مسػػػػتكل  انطالقػػػػا المنكفيػػػػة 
دي ـد كدرجػػة ممارسػػت ـ لألنشػػطة الجامعيػػة بالجامعػػة لػػ اإللكتركنػػإ

ك دن ػـ مػر  مػي ـ أكثػر مػف ثػال  سػنكاا فػإ  لبح  العالقة بين مػا
كميػػات ـ ف ػػـ أكثػػر  ممػػا ك بػػر  بادنشػػطة الجامعيػػة المكجػػكد  دا ػػؿ 

  كميات ـ 
  الحد الزمػانإم تػـ تطبيػؽ الجانػج الميػدانإ لمبحػ  فػإ الفصػؿ الدراسػإ الثػانإ مػف العػاـ

 ـ 4141ـ/ 4102الجامعإ 
  الحػػد المكػػانإم تػػـ تطبيػػؽ الجانػػج الميػػدانإ فػػإ جامعػػة المنكفيػػةد  مػػل كميتػػيف نظػػريتيف

كهػػـ كميػػػاا )التربيػػةد ا داجد الزرا ػػةد االقتصػػػاد  ككميتػػيف  مميتػػيف
  المنزلإ( 
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 إاراءات البحح:

 متمثما ىجراالاا البح  فيما يمإ 
مػػف حيػػ  مف كمػػلد أسػػبابلد  اإللكتركنػػإ دمػػافاإلمراجعػػة اددج التربػػكم فيمػػا يتعمػػؽ ب -0

 أ راعلد مظاهر د طرؽ  الجل 
مراجعة اددج التربكم فيما يتعمؽ بادنشطة الجامعيػة مػف حيػ  مف كم ػاد  صائصػ اد  -4

أهميت ػػاد أهػػداف اد معكقات ػػا كطػػرؽ التغمػػج  مػػل هػػذ  المعكقػػااد مجاالت ػػا  ك القت ػػا 
  اإللكتركنإ اإلدمافب

ى ػػداد كتقنػػيف كتطبيػػؽ أدا  البحػػ  )االسػػتبانة(د  مػػل  ينػػة مػػف طػػالج الفرقػػة الرابعػػة  -2
لدل طالج جامعػة المنكفيػةد  اإللكتركنإ اإلدمافبجامعة المنكفيةد لمتعرؼ  مل مستكل 

نشػػطة الجامعيػػةد كالتعػػرؼ أيعػػا ككػػذلؾ التعػػرؼ  مػػل درجػػة ممارسػػة هػػطالال الطػػالج لأل 
ئية بيف متكسطاا درجاا أفػراد العينػة حػكؿ مسػتكل  القة ذاا داللة ىحصا كجكد  مل

كدرجة ممارست ـ لألنشطة الجامعية كفقنا  راال طػالج الفرقػة الرابعػة  اإللكتركنإ اإلدماف
 بجامعة المنكفية 

 تحميؿ نتائ  البح  كتفسيرها  -2
لػػدل طػػالج جامعػػة  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافلتقميػػؿ ظػػاهر  ىجرائيػػة  رليػػااتقػػديـ البحػػ  لعػػد   -2

 فية   بما يزيد دفع ـ كدمج ـ فإ ادنشطة الجامعية المنك 
 خطة البحح:

 اليعري للبحح ويعنل: اإلطار: اًلأو

 كمظاهر  كطرؽ  الجل  اإللكتركنإىطار مفاهيمإ ل دماف  -
 ىطار فكرم لألنشطة الجامعية كأهميت ا بالنسبة لطالج الجامعة كأهـ مجاالت ا  -

 امليداىي للبحح ويعنل: اإلطارثاىًيا: 

جراال -  ت ا كادساليج اإلحصائية االدراسة الميدانية كا 
 نتائ  الدراسة الميدانية كتفسيرها  -
لػدل طػالج جامعػة المنكفيػة د مػف  ػالؿ  اإللكتركنػإ اإلدمػافا لياا المقترحة لتقميػؿ  -

 تحسيف ممارست ـ لألنشطة الجامعية 
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 اليعري للبحح: اإلطارأوال : 

 لطال ب اجلامعة: اإللهرتوىي اإلدماٌ: األولاملبحح 

كفكائدها ال ائمة كالمتعدد  فإ مجػاالا الحيػا  الم تمفػةد ىال  اإلنترنامع أهمية شبكة  
أف هناؾ الكثير مف المست دميف الػذيف ينب ػركف ب ػا كبمػا تقدمػل مػف  ػدماا كمكاقػع متعػدد  

 احيػػ  يسػػت دمكن ا بعػػدد سػػا اا كبيػػر  كمفرطػػة ممػػا يػػطثر سػػمبن   كمثيػػر د فيسػػيئكف التكظيػػؼ
المفػرطد يعد أحد سػمبياا االسػت داـ  اإلنترنالشبكة  اإللكتركنإطالج الجامعة  إدماف مي ـ  ف

 اإلطػاركفيمػا يمػإ  ػرض ظاهر  تستكجج االهتماـ البحثػإ كالكقػكؼ  نػدها  كالمبال  فيلد ف إ
  لطالج الجامعة اإللكتركنإ اإلدمافالمفاهيمإ لظاهر  

  :لدى طال ب اجلامعة اإللهرتوىي اإلدماٌ: مفَوو اًلأو

فػػإ اطػػار االطػػالع  مػػل اددبيػػاا التربكيػػة الم تمفػػة كنتػػائ  جممػػة مػػف الدراسػػاا التػػإ         
بشكؿ  اـ د كالتإ تناكلت ا لدل طالج الجامعة بشػكؿ  ػاص  اإللكتركنإ اإلدمافتناكلا ظاهر  

 اإلدمػػػافكفيمػػػا يمػػػإ  ػػػرض لمفػػػاهيـ  د اإللكتركنػػػإد اتعػػػذ كجػػػكد تعريفػػػاا كثيػػػر  لالدمػػػاف 
  مل النحك التالإم اإللكتركنإ

( كهػك يشػبل أنػكاع اإلنترنػااالست داـ المفرط الق رم لمشبكة المعمكماتية )"هك  أنل  مل يعرؼ
اد ػػػرل كإدمػػػاف الكحكليػػػاا كالسػػػمكؾ الجنسػػػإ كالقمػػػار كاعػػػطراباا الطعػػػاـ كألعػػػاج  اإلدمػػػاف
 (Lu et al., 2010, p371)  "الفيديك

بحي  ينسػل  اإلنترناؿ أك معظـ كقتل فإ التعامؿ مع استغراؽ اإلنساف لك" اكهك أيعن  
  "لل أينما كاف كال يسػتطيع االسػتغناال  نػل االقياـ بكاجباتل كأمكر حياتل العادية كيصبذ هاجسن 

 (4د ص4112)ال ميفإد 
يػػطدم ىلػػل هػػك حالػػة مػػف االسػػت داـ المرعػػل كغيػػر التػػكافقإ ل نترنػػا كالػػذم "ككػػذلؾ  

اعػطراباا فػػإ السػمكؾ كالػػذم يسػػتدؿ  مي ػا مػػف  ػالؿ زيػػاد  سػػا اا اسػت داـ الشػػبكة بحيػػ  
يتجاكز السا اا التإ حػددها الفػرد لنفسػل فػإ البدايػة كمكاصػمة الجمػكس أمػاـ الشػبكة بػالرغـ 
هماؿ الكاجباا االجتما ية كادسرية باإلعػافة ىلػل كجػكد  مف كجكد بعض المشكالا كالس ر كا 

فإ حالة كجكد  ائؽ يمنعل مف االتصػاؿ بالشػبكة قػد يصػؿ ىلػل حػد االكتئػاج كالكسػكاس تكتر 
 (20د ص4112  )أبك بكرد "الق رم كالشكاكل الحسية ىذا طالا فتر  االبتعاد  ف الشبكة
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ػ  يػدفع الشػػ ص ىلػل االسػػتمرارية  اإلنترنػاأنػػل السػمكؾ اال تمػادم  مػػل " اكيعػرؼ أيعن
مػع مكاقػع ذاا جاذبيػة  اصػة لفتراا طكيمة يقعػي ا  اإلنترنا مل ممارسة التعامؿ مع شبكة 

د 4100  )الشػي،د "لمفرد ممػا يشػكؿ لػل اإلعػرار بػل كبعالقاتػل االجتما يػة ككاجباتػل الجامعيػة
 (0124ص
 اكقتنػ اإلنترنػاادشػ اص الػذيف يقعػكف  مػل ب" اإللكتركنػإ اإلدمػافكهناؾ مف يعػرؼ  

د كيصػػػبحكف منعػػػزليف  ػػػف أصػػػدقائ ـ كأسػػػرهـ كال ي تمػػػكف با مػػػال ـ ككاجبػػػات ـ اجػػػدن  الن طػػػكي
كينعزلكف  ف العالـ المحيط ب ـ  كلذلؾ ف ػك االسػت داـ الغيػر مػتحكـ ل نترنػاد كيترتػج  ميػل 

د 4100  )أبػك ناصػرد "مشكالا  ديد  من ام الععؼ الػكظيفإ كالدراسػإ كاالعػطراج النفسػإ
 (2246ص

ك ػدـ القػدر   مػل تركػل  اال تياد  مل شإال ما"ىلل  اإللكتركنإ اإلدمافكيشير مف ـك 
دمػػاف  فػػراط فػػإ اسػػت داـ هػػذ  الشػػبكة ثػػؿم ىدمػػاف أم شػػإال أ ػػر كنقصػػد بػػل اإلم اإلنترنػػاكا 

بحيػ  يصػبذ الشػغؿ الشػاغؿ  اشبل تاـ كالشػعكر باالشػتياؽ الػدائـ ل ػ ا تمادا كاال تماد  مي ا
د 4100  )حمػػدد "ل ػػذ  الكسػػيمة اأك  بػػدن  اأسػػيرن  لممراهػػؽ كلمطالػػج هػػك الجمػػكس أمامػػل فيصػػبذ

 (000ص
هػػك االنشػػغاؿ  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافأف ككفقػػا لمػػا سػػبؽ مػػف تعريفػػااد تػػرل الباحثػػة  
تػاـ  ميػل د الد كاست دامل بكمية زائد  مف الكقا لكػإ يتحقػؽ الرعػاد كاال تمػاد شػبل اإلنترناب

هذا االست داـ كالسيطر   ميل أك التكقػؼ كاالست داـ المتكررد كالج كد غير الناجحة فإ عبط 
 ػػػف اسػػػػت داملد كالشػػػػعكر بعػػػػدـ الراحػػػػة كاالكتئػػػاج أك الت ػػػػي  نتيجػػػػة المحاكلػػػػة لمحػػػػد مػػػػف 

أكثر مما هػك مسػت دؼد كالتعػرض ل طػر  اإلنترناكالبقاال فتراا طكيمة  مل شبكة است داملد 
  اإلنترناأك فرص التعميـ نتيجة است داـ فقداف العالقاا االجتما ية الم مة كفرص العمؿ 

 :لدى طال ب اجلامعة اإللهرتوىي اإلدماٌ: أشبا ب اثاىًي

يمكػػف ىجمال ػػا  مػػل النحػػك  اإللكتركنػػإهنػػاؾ مجمك ػػة مػػف العكامػػؿ المسػػببة ل دمػػاف  
 التالإم

 ػف اإلشػباع الػكهمإ  يجعم ـ يبحثكف مما إ  ند المراهقيف كالشباجفاالفتقاد لمسند العاط -0
 كالمتعة المطقتة مف  الؿ الدردشة مع الغرباال 
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ىطالؽ الرغباا الدفينة كالتعبير  ن ا  بر غرؼ الدردشة التإ تكفر لمشباج فرصة ذهبيػة  -4
 لمت مص مف القيكد المجتمعية الصارمة 

د تكفر غرؼ الدردشة كسيمة لمتفري  االنفعالإ كتفريػ  شػحناا الغعػج كالكبػا كالعدكانيػة -2
لػػذلؾ تصػػبذ تمػػؾ الغػػرؼ المػػالذ ا مػػف كالمنفػػذ ادكبػػرد لمػػا يعتػػرم النفسػػإ مػػف مكبكتػػاا 

 الالشعكرد مما يطدم ىلل تكهـ الحميمية كادلفة 
الػػت مص مػػف حػػاالا القمػػؽ النفسػػإ كعػػغكطاا الحيػػا   اإلنترنػػايحػػاكؿ الفػػرد مػػف  ػػالؿ  -2

 (022د ص4114اليكمية  )المصرمد 
 السيكلة المالية لمشباج  كتكفير اإلنترناانتشار مقاهإ  -2
 ر بثقافاا أ رل  اصة فإ  صر التطكر ال ائؿ فإ االتصاالا التاث -4
  اإلنترناتاثير جما ة ادقراف كادصدقاال  اصة ىف كانكا مدمنيف  مل  -2
 (042د ص4114المف ـك السمبإ لمتحعر كالقابمية لالست كاال  ) ميؿد  -6

تتمثػػؿ  مػػل النحػػك  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافلػػل كهنػػاؾ مػػف يػػرل أف العكامػػؿ كادسػػباج التػػإ تػػطدم ى
 (م42د ص4101التالإ )البناد 

د حيػ  ىف المسػت دميف اإللكتركنػإ اإلدمػافى فاال ال كيةم كهإ مف العكامؿ الكامنػة كراال  -0
يتعرفكف  مل بعع ـ البعض مع قدرت ـ  مل ى فاال معمكمات ـ الش صػية سػكاال الجػنس 

 اكمظ ػػرهـ ال ػػارجإد ممػػا يعطػػإ ل ػػـ تصػػكر أك العػػرؽ أك الطبقػػة االجتما يػػةد كشػػكم ـ 
 بالسيطر  

يمػػنذ  اإلنترنػػاد حيػػ  ىف اإللكتركنػػإ اإلدمػػافالراحػػةم كهػػإ مػػف العكامػػؿ المرتبطػػة بتزايػػد  -4
سػػا ة سػػكاال لمتسػػكؽ أك  42نػػل متػػا   مػػل مػػدار المسػػت دميف الراحػػة كالسػػ كلة حيػػ  ى

 لمتصفذ 
ىلل نكع مػف الم ػدر حيػ  ىنػل  اإلنترناتحكؿ  اإلنترنال ركجم قد ينشا  ف التعامؿ مع ا -2

مف ال ركج العػاطفإ كالعقمػإ أك تغييػر العػالـ الػكاقعإد كيعتبػر ذلػؾ مػف أ مػل  ايكفر نك 
يسا د  مػل ال ػركج  اافتراعي ايكفر  الم اإلنترنا  فاإللكتركنإالمسببة ل دماف العكامؿ 

تا ػػػج فػػػإ الحيػػػا  القمػػػؽ كاالكتئػػػاج كالعػػػغط النفسػػػإ أك م ممػػػف مشػػػكالا انفعاليػػػة مثػػػؿ
ادكاديميػػة  حيػػػ  متا ػػػج السػػريةد اد الفػػػاا البطالػػةد الالش صػػية كاالجتما يػػة مثػػػؿم 
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د كهػػذا السػػمكؾ قػػد يسػػا د اكالؾ الحالػػة ممجػػا لمكاج ػػة هػػذ  المشػػفػػإ تمػػ اإلنترنػػايعتبػػر 
 الفرد بشكؿ مطقا فإ نسياف تمؾ المشاكؿ كلكف  مل المدل البعيد فإف المشكمة تتفاقـ 

تتمثػػؿ فػػإ  اإللكتركنػػإسػػبؽ هنػػاؾ مػػف يػػرل أف مػػف أهػػـ العكامػػؿ المسػػببة ل دمػػاف  ىعػػافة لمػػا
 م(02د ص4104ا تإ )هانإد 

 ععؼ فإ كيفية التعامؿ مع عغكط الحيا  اليكمية ال -0
 ععؼ فإ مكاج ة المشكالا ال -4
 ععؼ فإ شغؿ كقا الفراغ ب كاياا متنك ة ال -2
بسػػػبج ال جػػػؿ أك االنطػػػكاال  مػػػل  عػػػعؼ فػػػإ ىقامػػػة  القػػػاا اجتما يػػػة جيػػػد  كجديػػػد ال -2

 النفس 
 الشعكر بال كاال النفسإد كالكحد   -2
 لكجل  اال ركج مف الكاقع الذم يفتقد ىلل الكد كادلفةد كتجنج مكاج ة ا  رد كج ن  -4
د كغيرهػا  مالمعانا  مف بعض االعطراباا النفسػية مثػؿ -2 االكتئػاجد القمػؽد اعػطراباا النػـك

يػػػػة كالنفسػػػػية كال ػػػػركج مػػػػف  الج ػػػػا  مػػػػل يػػػػد مػػػػف االعػػػػطراباا كادمػػػػراض االجتما 
 مت صصيف 

  اإلنترناكالعاطفةد كالبح   نل مف  الؿ االفتقاد ىلل الحج  -6
النفسإد كال ركج مف الكاقعد كما يحػيط بػل مػف أ ػراؼ كتقاليػد كقػكانيف منظمػة  االغتراج -2

تفرض مجمك ة مف القيػكد  مػل ادفعػاؿد كالكػالـ ممػا يػدفع الشػ ص ىلػل االنفصػاؿ  ػف 
 نفسلد كالد كؿ فإ ش صية أ رل مف  ياؿ الش ص 

ػا تمادا  مل ما  د اإللكتركنػإ اإلدمػافل طػر اإلصػابة بمرعػل  اسبؽ نجد أف أكثر ادفراد تعرعن
هـ ادفراد الذيف يعانكف مف العزلة االجتما يةد كالفشؿ فإ ىقامػة  القػاا ىنسػانية طبيعيػة مػع 
ا  ريفد ككذلؾ الذيف يعانكف مف م ػاكؼ غامعػة أك قمػة احتػراـ الػذااد كالػذيف ي ػافكف مػف 

يقػدـ  اإللكتركنػإكذلػؾ دف العػالـ  ت زاال أك السػ رية مػف قبػؿ ا  ػريف أف يككنكا  رعػة لالسػ
قامػة  القػاا غامعػة مػع ا  ػريف ت مػؽ  اك صبن  اكاسعن  الن ل ـ مجا لتفريػ  م ػاكف ـ كقمق ػـ كا 
ػػ مػػف ادلفػػة المزيفػػة فيصػػبذ ل ػػـ هػػذا العػػالـ الجديػػد المػػالذ ا مػػف ل ػػـ مػػف  شػػكنة  ال ػػـ نك ن

 كقسك   الـ الحقيقةد كما يعتقدكف 
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: طال ب اجلامعةل إدماىا ة األنجراإللهرتوىيا: املواقع ثالًج  
ية كالتسمية ك مػل فهك التر  اإلنترناالرئيسإ لعدد كبير مف مست دمإ أف ال دؼ  كجد 

 م( 64د ص4112)العباجإد  ف كالشباج كمف هذ  المكاقع ما يمإرأس ـ المراهقك
 حجرات احلوارات احلية أو غرف الدردظة: (1)

 الن طػكي ايفعؿ الشباج التعرؼ  مل أفراد جدد  اصة مف الجنس ا  رد كيقعػإ كقتنػ حي 
فإ الحدي  مع ـ  ف مشكالتل الش صية ك ف أسرتلد كيككف الحػكار فػإ أكثػر ادحيػاف يػدكر 

 حكؿ مكعك اا متعدد  
 املواقع اإلباحية:

لػد كؿ ىلي ػا كهإ تمؾ المكاقع التإ تعػرض الصػكر الفاعػحة فيقػع المراهقػكف فػإ هاكيػة ا
 مي ػػاد ممػػا يػػطثر  مػػل  اإلدمػػافبػػد كل الفعػػكؿ كدافػػع حػػج االسػػتطالعد ثػػـ يقػػع فػػإ مصػػيد  

 سمككيات ـ كتصرفات ـ 
 ة:اإللهرتوىياأللعا ب  (0)
إ كسػط الطػالج كالشػباج أكثػر جاذبيػة كشػعبية فػ اإلنترنػاة  بػر اإللكتركنيعتبر ادلعاج ت

رؾ منافسػة كتحػد لمتطكر ال ائؿ الذم تش د  هذ  ادلعاجد كالتػإ تػكفر لممشػا انظرن  كالمراهقيف 
حي  تعطإ لل لذ  فإ القتؿ كالعنؼ كالشعكر باالنتصار كاإلثار د باقتنػاال  حقيقإ  بر الشاشة 

ااد كالتكتيػػػؾ ل  فػػػاال باباا كصػػػعكد الجبػػػاؿ كا تػػػراؽ الثكنػػػادسػػػمحة كالمتفجػػػراا كركػػػكج الػػػد
 كال ركج 

 اش أو امليتديات:ىوادي اليك (3)
يقـك كؿ ناٍد بتبنإ قعية معينة أك هكايةد كيتـ  مؿ مقاالا كحكاراا بيف المشتركيفد مػع 
حريػة التعبيػػر كالتنفػػيس االنفعػػالإ كالرغبػػة فػػإ تكاصػػؿ كتقاسػػـ االهتمامػػاا كالميػػكؿ كالرغبػػااد 

كف قػدر  كتنظيـ اتجاهاا مشتركة كتبريرها كتد يم اد حي  يتقمص المشترؾ ش صية معينة د
 ا  ر  ف الكشؼ  ن ا 

 :اإلىرتىتعنليات البحح على  (4)
 مػػل كػػـ هائػػؿ مػػف المعمكمػػاا كالتػػإ تسػػت كم الطػػالج كالمشػػغكفيف  اإلنترنػػايحتػػكم 

بالبح د كقد سمحا محركاا البح  مف تكفير هذ  ال دمة كتبكيج المعمكماا في ػا كتنظيم ػا 
د غيػػر أف العمميػػة تصػػبذ مشػػكمة نتيجػػة هػػذا االفػػراط Google.comمثػػؿ المحػػرؾ الشػػ ير 
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المعمكماتإد كالذم ال يقؿ صعكبة  ف قمة المعمكمااد حي  يبحر في ػا الباحػ  دكف أف يحػس 
 بالكقا 

د 4112  )أرنػكطد اإلنترنػاأك التسػكؽ  مػل  اإلنترنػامثؿ القمػار  مػل م اإلىرتىتقَر  (2)
 (2ص

مػػا بػػيف حجػػراا لمحػػكار  اإلنترنػػامي ػػا كبالتػػالإ تتعػػدد المكاقػػع التػػإ يػػدمف الطػػالج  
كمنتػديااد ك مميػاا البحػ   كغرؼ الدردشةد كمكاقع ىباحيةد كألعاج الكتركنيػةد كنػكادم نقػاش

فػػإ  كفحيػػ  يجمػػس  مي ػػا الطػػالج لفتػػراا طكيمػػةد كيفرطػػ  اإلنترنػػاد كق ػػر اإلنترنػػا مػػل 
  ااست دام ا بما يطدم ىلل ىدمان ا الكتركنين 

 :لدى طال ب اجلامعة االلهرتىي اإلدماٌ: أعراض ارابًع

 باد راض ا تيةم اإللكتركنإ اإلدمافيمكف ىجماؿ أ راض  
مػػػف  ػػػالؿ اسػػػت داـ الشػػػبكة المعمكماتيػػػة لفتػػػر  طكيمػػػة يشػػػكك من ػػػا أفػػػراد ادسػػػر  
كالمقربػػكفد مػػع ىهمػػاؿ الكاجبػػاا الدراسػػية كادسػػرية كالم نيػػة كغيرهػػاد ككثػػر  السػػ ر كادرؽ 

الترقػػػج ؿ  ػػػط الشػػػبكة المعمكماتيػػػةد كحالػػػة ر بػػػالتكتر كالعػػػجر نتيجػػػة انفصػػػاكالتعػػػج كالشػػػعك 
كالشكؽ لمجمسػة القادمػةد مػع  ػدـ القػدر   مػل عػبط اسػت داـ الشػبكة المعمكماتيػة كالشػكاكل 
الجسدية الناتجة  ف كثر  الجمكس  مل الشبكة المعمكماتيػةد كالميػؿ ىلػل العزلػة كاالنطػكاال مػع 

 (22د ص4100)أبك أسعدد قمة التفا ؿ االجتما إ  
باإلعػػػافة ىلػػػل مجمك ػػػة مػػػف اد ػػػراض االنسػػػحابية كالتػػػإ تتمثػػػؿ فػػػإ االرتعػػػاش كاالرتجػػػاؼ 
كالعصبية كالقمؽ بسبج الحرماف المطقا مف الشبكة المعمكماتيػةد كيبػدك الشػ ص ككانػل يحمػـ 

حابية بالشبكة المعمكماتية كيحرؾ أصابعل ككانل يكتج  مل الحاسكجد ككؿ هػذ  اد ػراض انسػ
كهركبيػػة  يػػتـ اإلفػػراط فػػإ اسػػت داـ الشػػبكة المعمكماتيػػة  مػػل الػػرغـ مػػف التكمفػػة الماديػػة التػػإ 

 د ص(4114فإ الش ص  )أحمدد  اتطثر سمبن 
 كهإ كا تإم اإللكتركنإىعافة لما سبؽ ف ناؾ مف يرل  د  أ راض ل دماف 

ـ اليكميػة كات ػاذ بشكؿ يتعارض مػع أداال الم ػا اإلنترناقعاال سا اا طكيمة  مل شبكة  -0
 القرارااد كأكثر مف الكقا المقرر 

 حساس بالعجز  ند  فض  دد سا اا االست داـ اإل -4
  اإلنترنااالن ماؾ الكامؿ فإ شبكة  -2
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  )القبسػػإد اإلنترنػػاالتكقػػؼ ديػػاـ  ػػف اسػػت داـ شػػبكة اإلحسػػاس بػػالقمؽد كالكعبػػة  نػػد  -2
 (22د ص4101

داـ الكمبيػكتر يكػكف غيػر قػادر  مػل اسػت  الشعكر بالفزع أك التعجر أك االكتئػاج  نػدما -2
 (6د ص4114ف است دامل  )جادد أك  ندما يعطؿ   اإلنترناكاالتصاؿ بشبكة 

 اإللكتركنػػػإكهنػػػاؾ مػػػف يػػػرل أف هنػػػاؾ مجمك ػػػة مػػػف المعػػػايير التش يصػػػية ل دمػػػاف  
 م (Sato, 2006, p.282) كيمكف حصرها  مل النحك التالإ

  االمعمكماتية كما قما بل كما ستقـك بل الحقن  الشعكر بانشغاؿ الباؿ حكؿ الشبكة -0
 الشعكر بحاجة ىلل زياد  كقا الجمكس  مل الشبكة لكإ تحقؽ الرعا النفسإ  -4
 الفشؿ بصكر  متكرر  فإ عبط است داـ الشبكة المعمكماتية أك التكقؼ  ن ا  -2
الشعكر بالعجر كحد  المزاج كاالكتئػاج كالغعػج  نػدما تحػاكؿ التقميػؿ مػف اسػت داـ  -2

 الشبكة المعمكماتية أك التكقؼ  ن ا 
 الجمكس  مل الشبكة المعمكماتية أكثر ما كنا ت طط لل  -2
فقداف  القة م مة أك  مؿ أك فرصػة م نيػة أك دراسػية أك ال ػكؼ مػف فقػدها بسػبج  -4

 است داـ الشبكة المعمكماتية 
فراطؾ فإ است داـ ال -2 شػبكة الكذج  مل أفراد ادسر  أك ا  ريف لت فإ مدل جمكسؾ كا 

 المعمكماتية 
اسػػت داـ الشػػبكة المعمكماتيػػة ككسػػيمة لم ػػركج مػػف المشػػكالا أك لمػػت مص مػػف حػػد   -6

 المزاج أك مف مشا ر الياس كالذنج كالقمؽ كاالكتئاج 
لممعايير التش يصية السابقة ىذا أجاج الش ص )الطالج( بػنعـ  مػل  مسػة أك  اككفقن  

 اإللكتركنػإ اإلدمػافكب ػذا تتعػدد أ ػراض  كتركنػإاإلل اإلدمافأكثر من ا فإنل يعانإ مف مشكمة 
بيف االحساس بالقمؽ كالتكتر كاالكتئاجد كفقػداف  القػاا اجتما يػة ىيجابيػةد كالجمػكس لفتػراا 

لػػدل طػػالج  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافطكيمػػة  مػػل الشػػبكة المعمكماتيػػة كسػػكؼ أقػػـك بعػػرض مظػػاهر 
 الجامعة 
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 لدى طال ب اجلامعة: اإللهرتوىي اإلدماٌ: معاٍر اخامًص

( ىلػػل أف 2د ص4100د ك )ادسػػطيؿد (Gackenback, 1998, p135)يشػػير  
 لدل طالج الجامعة تتمثؿ فإ ا تإم اإللكتركنإ اإلدمافمظاهر 

السػمكؾ أهػـ ادنشػطة كأكثرهػا قػيـ م كهذا ما يحد   ندما يصبذ هذا أك السيطر  البركز (0)
حي  االنشػغاؿ البػارز كالزائػد كالتحريفػاا  فإ حيا  الفردد كيسيطر  مل تفكير  كمشا ر 

 المعرفية كاعطراج السمكؾ االجتما إ كالشعكر بالم فة  مل القياـ ب ذا النشاط 
تغييػػر المػػزاجم كيشػػير ىلػػل ال بػػر  الذاتيػػة التػػإ يشػػعر ب ػػاد كنتيجػػة لمقيػػاـ ب ػػذا السػػمكؾ  (4)

 مػل افتقادهػا كقػد المترتبػة ا ثػار لكػإ يتحاشػل   كيمكف رطيت ا كاسػتراتيجية لممكاج ػة
 يصاحب ا تحمؿ أك ال يصاحب ا 

نجػاز  مقػدار النشػاط أك السػمكؾ المطمػكج ىالتحمؿم هك العممية التإ يزداد ب ػا كميػة أك  (2)
ؿ  أم الميػؿ لمحصكؿ  مل نفس ادثر الذم أمكف تحصيمل مػف قبػؿ بمقػدار أك كميػة أقػ

اف تشػبع ا مػف قبػػؿ لكقػا أطػكؿ إلشػباع الرغبػة نفسػ ا كػ اإلنترنػاىلػل اسػت داـ شػبكة 
 سا اا أقؿ 

مية االنسحاجم كهإ مشا ر  دـ الراحة أك السػعاد  كالمعانػا  مػف أمػراض نفسػية كجسػ (2)
كمن ػا التػكتر النفسػإ كالحركػإد كحركػاا  صػبية  اإلنترنا ند انقطاع االتصاؿ بشبكة 

  اإلنترناف أحالـ كت يالا مرتبطة بشبكة زائد د قمؽد تركيز بشكؿ ق رمد كما يجرم م
كالمحبطػػػيف بػػػل  االصػػػراعم كيشػػػير ىلػػػل الصػػػرا اا التػػػإ تػػػدكر بػػػيف المػػػدمف الكتركنينػػػ (2)

 اإلنترنػػاكالش صػػإ كالصػػرا اا كالتعػػارج بػػيف ىصػػرار   مػػل اسػػت داـ كالصػػراع البيئػػإ 
غير  مف ادنشطة اد رل كالعمؿ كالحيا  االجتما ية كالدراسػيةد أك الصػراع الػذم يػدكر 

كالػػذم يتمثػػؿ فػػإ  اإلنترنػػافسػػإ المتعمػػؽ باسػػت داـ صػػراع الندا ػػؿ الفػػرد ذاتػػل كهػػك ال
شػػػكالا  ػػػف اسػػػتمرار  فػػػإ اسػػػت داـ االسػػػتمرار أك التكقػػػؼد ك اصػػػة  نػػػدما تنشػػػا م

  اإلنترنا
 ػػرل دنػػكاع ادنشػػطة التػػإ كػػاف يػػدمن ا كيقصػػد بػػل الميػػؿ ىلػػل العػػكد  مػػر  أاالنتكػػاسم  (4)

  اإلنترناكاالندفاع بشكؿ مفرط الست داـ الفرد كيمارس اد 
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 :لدى طال ب اجلامعة اإللهرتوىية لإلدماٌ صر: االجتاٍات املفاشادًش

لػدل طػالج الجامعػة كفيمػا يمػإ  اإللكتركنػإ اإلدمػافتتعدد التفسيراا الم تمفة لظػاهر   
  رض دهـ هذ  التفسيراام

 :اإللهرتوىيالتفصري االاتناعي الجكايف لإلدماٌ  (1)
ي تمػؼ بػا تالؼ  لػدل طػالج الجامعػة اإللكتركنػإفالتفسير االجتما إ كالثقافإ ل دمػاف 

ػػػ المسػػػتكل االقتصػػػادم  االجػػػنس )ذكػػػكرد ىنػػػا (د كالعمػػػر )طفػػػؿد شػػػاجد راشػػػدد مسػػػف(د كأيعن
)مرتفػػعد متكسػػطد مػػن فض(د كالمسػػتكل االجتمػػا إ )مػػتعمـد غيػػر مػػتعمـ(د كالمنطقػػة )ريػػؼد 

طبقػة أك فئػة مػف تمػؾ الفئػاا ىدمػاف معػيفد  كلكػؿ  حعر(د كاالنتماال كالعػرؽ كالديانػة كالػكطف
فإدمػػاف الكحػػكؿ ينتشػػر بػػيف الطبقػػة المتكسػػطةد كالمسػػتكل االقتصػػادم كاالجتمػػا إ متكسػػط 

بػػػيف الطبقػػػاا المرتفعػػػة كالمتكسػػػطة مػػػف حيػػػ  المسػػػتكل  اأكثػػػر انتشػػػارن  اإللكتركنػػػإ اإلدمػػػافف
 (011د ص4101 )الصياطإ كرسالفد االجتما إ كاالقتصادم كفإ المجتمعاا العربية 

 :اإللهرتوىيالتفصري الصلوني لإلدماٌ  (0)
فػػإ النظريػػة السػػمككية  مػػل  (سػػكنر)مػػف كج ػػة نظػػر  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافحيػػ  يفسػػر 

يقػػـك بمجمك ػػة مػػف السػػمككياا كادنشػػطة ب ػػدؼ  الفػػردأسػػاس التشػػريط اإلجرائػػإ بمعنػػل أف 
لمػا تقدمػل الشػبكة  انظػرن  اإللكتركنػإ اإلدمػافالحصكؿ  مل المكافا  كالتعزيز كهذا ينطبػؽ  مػل 

مػػف الراحػػة كالمتعػػة النفسػػية بجانػػج أن ػػا طريقػػة سػػ مة كبسػػيطة  لطػػالج الجامعػػةالمعمكماتيػػة 
 اإلدمػػػػافلم ػػػركج مػػػف الكاقػػػعد ب ػػػػدؼ الحصػػػكؿ  مػػػل معػػػززاا لمسػػػػمكؾ يسػػػعل الفػػػرد ىلػػػل 

 (011د ص4101  )الصياطإ كرسالفد اإللكتركنإ
 :رتوىياإللهالتفصري املعريف لإلدماٌ  (3)

يقتر  االتجا  المعرفإ أف المعارؼ سيئة التكيؼد كافية لمتسبج فإ ظ كر مجمك ة مػف 
فالتشػػكهاا المعرفيػػة حػػكؿ الػػذاا  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافاد ػػراض المرتبطػػة ب ػػذا االعػػطراج أك 

تشػمؿ الشػػؾ الػذاتإد كان فػػاض كفػاال  الػػذااد كتقػدير الػػذاا السػمبإد مثػػؿم ال أشػعر بػػاالحتراـ 
 اإلنترنػافػإننإ أفت ػر بنفسػإ ف اإلنترنا د كلكف  ندما أككف  ملاإلنترنا ندما ال أككف  مل 

 (20د ص4101هك المكاف الكحيد الذم أشعر بل باالحتراـ  ) ديمةد 
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كهذ  التشكهاا المعرفية هإ التإ يػدرك ا ادفػراد كالػذيف يعػانكف مػف مشػكالا نفسػية  
دماج كالتفا ػػؿ نػػجعم ػػـ يفعػػمكف اإل سػػمبية  ػػف ذكات ػػـ ك ػػف ش صػػيات ـ كت يحممػػكف ىدراكػػااك 

 (Davais, 2001, p 187)فإ ادنشطة االم تمفة  
 :اإللهرتوىيالتفصري الصيهودييامي لإلدماٌ  (4)

يحػد  نتيجػة الػربط بػيف  بػراا الطفكلػة الصػادقة  اإلدمػافالتفسػير أف  يطكد  ممػاال هػذا
فقػد يكػكف لػدل بعػض ادفػراد اسػتعداد فطػرم   كسماا الش صية أك االستعداد الكراثإ ل دماف

الكحػػكؿد ال يػػػركيفد الجػػػنسد التػػد يف كغيرهػػػا ىذا تػػػكافرا الظػػػركؼ  مإلدمػػاف أم شػػػإال مثػػػؿ
المكاتية التػإ تػطدم ىلػل ذلػؾد كقػد يصػادؼ الفػرد العػغكط المكاتيػة أك مجمك ػة مػف العػغكط 

 الطالػػج الجػػامعإد فتحػػد  تاثيرهػػا  ميػػل كمػػف ثػػـ يصػػبذ  رعػة ل دمػػاف  كقػػد يكػػكف لػػدل امعنػ
ىال ىذا تػػكافرا ظػػركؼ كأحػػدا   اإلدمػػافال يقػػع فػػإ كلكنػػل  اإللكتركنػػإاسػػتعداد نظػػرم ل دمػػاف 

  )القرنػػإد االكتركنيػػ ادمانػػل ليصػػبذ الفػػرد مػػدمنطة فػػإ حياتػػل كسػػا دتل كدفعتػػل ىلػػل ىعػػاغ
 (016د ص4100
 :اإللهرتوىيالتفصري الطيب لإلدماٌ  (5)

حي  هناؾ بعض العقاقير التإ تطدم ىلل زياد  كاستثار  النشاط لدل الفردد ممػا يػطدم بػل ىلػل 
 (24د ص4101لفتر  زمنية  )العصيمإد  اإلنترنااالستمتاع بالجمكس  مل شبكة 

يرجػػع لعكامػػؿ كراثيػػة ك مػػؿ فػػإ التػػكازف الكيميػػائإ فػػإ الػػدماغ  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافف 
تفسػير يشػبل اددكيػة لػدل المرعػل الػذيف يحتػاجكف لتحقيػؽ التػكازف كالنكاقؿ العصبيةد كهذا ال

  (Carcia, 2003, p 101)بيف المكاد الكيميائية فإ الدماغ  
 على طال ب اجلامعة: اإللهرتوىي اإلدماٌ: آثار ظاٍرة اشابًع

تػػػاثيراا كبيػػػر  كمتعػػػدد   مػػػل  اإللكتركنػػػإتاسيسنػػػا  مػػػل مػػػا سػػػبؽ نجػػػد أف ل دمػػػاف  
 اإلنساف من ام

فػػإ فقػػداف الشػػعكر بادمػػاف كظ ػػكر مشػػاكؿ طالبيػػة  مثػػؿكتت مالنفسػػية الجسػػديةا ثػػار   (0)
ؿ المسػػػئكلية الذاتيػػػة دراسػػػية كفقػػػداف الدافعيػػػة كشػػػركد الػػػذهف ك ػػػدـ القػػػدر   مػػػل تحمػػػ

كذلػػؾ لمحاجػػة المسػػتمر  ىلػػل  عػػطراباا فػػإ الغػػذاال كالنػػـك لصػػاحبل كجػػكد اكاالجتما يػػة ك 
د ممػا اممػا يتسػبج ذلػؾ فػإ ىرهػاؽ بػال  لممػدمف الكتركنينػ تزايد كقػا االسػت داـ ل نترنػاد

 (26د ص4100ؿد سطيل أدائل لعممل أك دراستل  )اديطثر  م
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كتتمثؿ فإ انسحاج ممحكظ ل نساف مف التفا ػؿ االجتمػا إ  ادسرية االجتما يةما ثار   (4)
ػػ ادثػػر فػػإ ال كيػػة فػػإلل أم درجػػة تسػػتطيع أم قكميػػة أك ديانػػة  انحػػك العزلػػةد كهنػػاؾ أيعن

ادف المحافظػػة  مػػل هكيت ػػا الثقافيػػة مػػع هػػذا الغػػزك المعمكمػػاتإ ال ائػػؿ كالػػذم يمتمػػؾ 
إ طكيمػػة فػػ اأكقاتنػػ اأسػمحة كػػؿ مػػف يسػػتطيع ىنتػػاج المعمكمػػاا  فانغمػاس المػػدمف الكتركنينػػ

همػػاؿ كاجباتػػل ادسػػرية د يػػطدم ذلػػؾ ىلػػل اعػػطراج حياتػػل ااإلنترنػػااسػػت داـ  دسػػريةد كا 
 ( 402د ص4116 د)حسف كاالجتما ية 

ادكاديميػػػةم كتتمثػػػؿ فػػػإ صػػػعكبة أداال الكاجبػػػاا كالتكميفػػػاا الجامعيػػػةد كصػػػعكبة ا ثػػػار  (2)
د مػع ان فػاض الػدرجاا التحصػيمية ااالستذكار لالمتحانااد كالتػا ير  ػف الجامعػة صػباحن 
عػػػػا ة الكقػػػػاد كتػػػػدهكر المسػػػػتكل ا د 4112لدراسػػػػإ لمطػػػػالج  )زيػػػػدافد لمطػػػػالجد كا 

 (220ص
عػا ة الكقػا كالج ػد فػإ الدردشػة كالحػكاراا الم نيػةم ك ا ثار  (2) تتمثػؿ فػإ ىهمػاؿ العمػؿ كا 

كفػاال  المػكظفيف كهػذا يرجػع  ارج نطاؽ الم نػةد مػع التػا ر  ػف مكا يػد العمػؿد كتػدنإ 
 (2د ص4102  )فا كرمد اإلنترنافراط فإ است داـ ىلل اإل

ػػ اإلنترنػػاتتمثػػؿ فػػإ ارتفػػاع تكمفػػة ك  ديةماالقتصػػاا ثػػار  (2) مػػع زيػػاد   ػػدد سػػا اا  ا صكصن
د 4112االسػػت داـ التػػإ قػػد تصػػؿ ىلػػل مبػػال  تفػػكؽ طاقػػة كقػػدر  الفػػرد الماديػػة  )زيػػدافد 

 (220ص
مػػع  اإلنترنػػاتتمثػػؿ فػػإ تػػدا ؿ ادسػػباج اد القيػػة إلدمػػاف ك اد القيػػة كالتربكيػػةم ا ثػػار  (4)

 ادسباج التربكية فكالهما كاف السبج فإ نشكال اد ر 
أك اإلفػراط  اإللكتركنػإالمترتبػة  مػل الفػرد نتيجػة ل دمػاف ا ثػار ما تـ  رعل مف كم  

ال يسػتطيع  الفػرد كػاد يكػكفيػة كالجمػكس  مي ػا لفتػراا طكيمػةد يفإ است داـ الشػبكة المعمكمات
جسػػديةد أسػػرية اجتما يػػةد أكاديميػػةد  دبػػيف نفسػػيةمػػا ا ثػػار كتنك ػػا هػػذ    االسػػتغناال  ن ػػا

فكػاف البػد مػف البحػ   ػف طػرؽ ككسػائؿ لعػالج ظػاهر    كم نيةد اقتصػاديةد كأ القيػة تربكيػة
 كهذا ما سكؼ أقـك بعرعل  اإللكتركنإ اإلدماف
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 لدى طال ب اجلامعة: اإللهرتوىي: الطرم العالاية لإلدماٌ ثامًيا

لػدل  اإللكتركنػإ اإلدمػافمجمك ة مف الطرؽ العالجية المست دمة لعالج ظاهر   يكجد 
 م(22د ص4101طالج الجامعة كيمكف حصرها  مل النحك التالإ )أحمدد 

 مػل بطاقػاا كمشػاكؿ فػإ  اإلنترنػاسمبية لالسػت داـ المفػرط لشػبكة الا ثار الفرد بكتابة  -0
فحمػؿ  اإلنترنػاة فكائػد الحػد مػف اسػت داـ شػبكة ككذلؾ كتابػ الن الجامعة أك فإ الدراسة مث

هػػذ  البطاقػػاا بشػػكؿ مسػػتمر ب ػػدؼ التػػذكر  يسػػا د الفػػرد  مػػل تجنػػج سػػكال اسػػت داـ 
  اإلنترنا

ممارسة العكسم حي  يتطمج تحديد نمط است داـ الفرد لشبكة اإلنترنا ثػـ محاكلػة كسػر  -4
  هذا الركتيف أك العاد   ف طريؽ تقديـ أنشطة محايد  كمعتدلة

كعع أهداؼ مسبقةم فمف المفيػد جػدنا كعػع م طػط مسػبؽ لجميػع أيػاـ ادسػبكع  بحيػ   -2
يحدد بكعك  كـ  دد السا اا الم صصة الست داـ شبكة اإلنترنا  فعمػل المػدل البعيػد 

 يكلد هذا السمكؾ لدل ادفراد شعكرنا بقدرتل  مل التحكـ فإ است داـ شبكة اإلنترنا 
 داـ سػػا اا التكقػػؼم ىذ تسػػا د هػػذ  المنب ػػاا فػػإ اسػػتبطاقػػاا التػػذكرم حيػػ  ينصػػذ  -2

  اإلنترنامك د انت اال كقا است داـ شبكة تذكير الفرد ب
  جكانػػج كثيػػر  مػػف حيػػات ـ اإلنترنػػاصػػيةم  ػػاد  مػػا ي مػػؿ مػػدمنك شػػبكة  مػػؿ قائمػػة ش  -2

فكعػع قائمػة ب ػذ  ادنشػطة كاالهتمامػاا  اإلنترنػالقعاال أكقاا طكيمة  مل شػبكة  انظرن 
 سا د  مل ىحيائ ا مر  أ رل الم ممة ي

 اإلدمػػػافىعػػػافة لمػػػا سػػػبؽ هنػػػاؾ مجمك ػػػة مػػػف الطػػػرؽ المسػػػت دمة لمتصػػػدم لظػػػاهر   -
 (م22د 4101لدل طالج الجامعة كيمكف حصرها  مل النحك التالإ ) ملد  اإللكتركنإ

الطالػػج أف يحػػرر نفسػػل مػػف النمطيػػة فػػإ حياتػػل ك ميػػل أف ي مػػؽ لنفسػػل بعػػض   مػػل -0
 ادنشطة كال كاياا ل مؽ تناغـ كتنكع فإ أسمكج حياتل 

تعمـ المزيد مف الم اراا الم تمفة بمغة أجنبيةد مثػؿ العػزؼ  مػل رلػة مكسػيقيةد تعمػـ  -4
مػػاؿ ال يريػػة أك حرفػػة أك أف يقػػـك بتعمػػيـ ا  ػػريف م ػػار  يمتمك ػػاد االشػػتراؾ فػػإ اد 
 التطك يةد أك ادنشطة االجتما ية مف  الؿ المنظماا كالجمعياا 

لد أك مػػػع ة مػػػف ادنشػػػطة المشػػػتركة مػػػع زمالئػػػأف يقػػػـك الطالػػػج بممارسػػػة مجمك ػػػ -2
 الت طيط لرحمة أك زياد  ادقرباال أك بعض ادصدقاال  مأصدقاال مف أفراد ادسر د مثؿ
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العالقػاا مػع ا  ػريف بػد ـ العالقػة مػع أف ي طط الطالج ل مؽ نسي  اجتمػا إ مػف  -2
 ا  ريف بشكؿ يطثر  مل الفرد كي رجل مف  زلتل 

ل مػؽ ىراد    أف يقاـك فكر  الجمكس أماـ شاشة الكمبيػكتر أك المكبايػؿ بكػؿ  ػـز كقػك  -2
قكية كا يػة مػف  ػالؿ اإلل ػاال السػمككإ كالػذهنإ فعنػدما يشػعر الطالػج بحاجػة ممحػة 

تر أك المكبايػػؿ يقػػـك بػػبعض اد مػػاؿ كادنشػػطة اليدكيػػة لمجمػػكس أمػػاـ شاشػػة الكمبيػػك 
 الم تفة 

كمػػػدل  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافأف يقػػـك الطالػػج بعمميػػة غػػزك معرفػػػإد أم أف يقػػرأ  ػػف  -4
  ا رض تغيير معتقداتل ال اطئة كتصحيح طكرتلد بغ

أف يػػتعمـ الطالػػج أف يػػدرج نفسػػل  مػػل م ػػاراا االسػػتر اال البػػدنإ كالػػذهنإ كممارسػػة  -2
 لتامؿ لراحة الج از العصبإ كتجديد الطاقة البدنية كالذهنية رياعة ا

 اإلدمػػػافممػػػا سػػػبؽ نجػػػد أف لألنشػػػطة كممارسػػػت ا أهميػػػة كبيػػػر  فػػػإ  ػػػالج ظػػػاهر   ااسػػػتنباطن 
لدل طالج الجامعػة ككػذلؾ ل ػا دكر  ظػيـ فػإ التصػدم كالكقايػة مػف  طػر الكقػكع  اإللكتركنإ
دف مػف  الل ػا يحسػف الطالػج اسػت داـ كاسػتثمار كقػا فراغػل   اإللكتركنإ اإلدماففإ ظاهر  

 كبالتالإ ال يمجا ىلل الجمكس أماـ شاشاا الكمبيكتر أك المكبايؿ لفتراا طكيمة 
 املبحح الجاىي: األىعطة اجلامعية:

بالنسػبة ل ػـ فػإ التصػدم  الم ػـمف دكر ادنشػطة الجامعيػة لطػالج الجامعػة  انطالقا 
فػإ التصػدم كالتغمػج  مػل  الم ـالقرف الحادم كالعشريفد ككذلؾ دكرها لمتغيراا كمستحدثاا 

 - اإللكتركنػػإ اإلدمػػافكالسػػيما   - العديػػد كالكثيػػر مػػف المشػػكالا التػػإ تكاجػػل طػػالج الجامعػػة
 كفيما يمإ  رض ل طار الفكرم لألنشطة الجامعية كأهميت ا بالنسبة لطالج الجامعة 

 وخضائضَا: : مفَوو األىعطة اجلامعيةاًلأو

تشير الدراساا كاددبياا التربكيػة ىلػل تعػدد مفػاهيـ ادنشػطة الجامعيػةد حيػ  تتبػايف  
مجمك ػة مػف "كتعػرؼ ادنشػطة الجامعيػة بان ػا  دهذ  المصطمحاا كالمفاهيـ مف ش ص   ر

ادنشػػطة المتعػػدد  كالمتنك ػػة التػػإ يمارسػػ ا الطػػالج فػػإ كقػػا الفػػراغ ب ػػدؼ اكتسػػاج ال بػػراا 
شػػباع  كالم ػػاراا التػػإ تحقػػؽ ل ػػـ التػػكازف كالتكامػػؿ كبػػذلؾ يػػتـ ا ػػدادهـ لمحيػػا  المسػػتقبمية كا 

 (60د ص4104  )السمنكدمد "ميكل ـ
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بان ا كؿ ما يقـك بل الطالج مف أ مػاؿ كيمػركف بػل مػف  بػراا كبػرام  " اكتعرؼ أيعن  
المجػػاالا م طػػط ل ػػا مػػف قبػػؿ المسػػئكليف بالجامعػػة باالشػػتراؾ مػػع التنظيمػػاا الطالبيػػة فػػإ 

الثقافيػػة كاالجتما يػػة كالعمميػػة كالرياعػػية كالفنيػػة كالترفي يػػةد بشػػرط أف تػػتـ هػػذ  الممارسػػاا 
كالتفا الا  ارج نطاؽ الجػداكؿ الدراسػية الرسػمية كفػإ غيػر أكقات ػا سػكاال دا ػؿ الجامعػة أك 
 ارج ػػاد  مػػل أف تكػػكف فػػإ الحػػالتيف  اعػػعة لمتكجيػػل كاإلشػػراؼ مػػف قبػػؿ الجامعػػة  مػػل أف 

تميػػز تمػػؾ ادنشػػطة بإتاحػػة الفرصػػة ال تيػػار الطالػػج مػػا يػػتالالـ كقدراتػػل كميكلػػلد كمػػا يشػػبع ت
 (22د ص4106  )البطراكمد "حاجاتل النفسيةد كمف هنا كانا أهمية تنكع ادنشطة

أف ادنشطة الجامعية هإ مجمك ػة مػف النشػاطاا "( 464د ص4106كيشير أحمد ) 
اسػة المباشػر  كلكن ػا تحػا ىشػراؼ الجامعػة كت طيط ػاد التإ يقـك ب ػا الطػالج كال تتصػؿ بالدر 

ف إ مجمك ة ال براا كالمكاقؼ التإ يمر ب ا الطالج دا ؿ الجامعة ك ارج ا كتشػمؿ ال بػراا 
أنشػػطة كبػػرام  م تمفػػة رياعػػيةد ثقافيػػةد فنيػػةد دينيػػةد  مميػػةد اجتما يػػةد كتتػػكلل الجامعػػة 

شػػراؼ كمتابعػػة كتقػػكيـ هػػذ  ادنشػػطة بحيػػ  تػػد ـ هػػذ  ال بػػراا أهػػداؼ المنػػاه   ت طػػيط كا 
  "كالمقرراا الدراسية

تمػؾ البػرام  التػإ تنفػذ بإشػراؼ كتكجيػل المطسسػاا التربكيػة  ادنشػطة الجامعيػة "بان ػا كتعرؼ
التػػإ تتنػػاكؿ كػػؿ مػػا يتصػػؿ بالحيػػا  التعميميػػة كأنشػػطت ا الم تمفػػة سػػكاال ذاا االرتبػػاط بػػالمكاد 

لبيئيػة أك ذاا االهتمامػاا ال اصػة مثػؿ نػكاحإ التطبيقػاا الدراسية أك بالجكانػج االجتما يػة كا
 (462هػد ص0216  )راشدد "العممية كالعممية

هإ كؿ نشػاط يمارسػل الطػالج "( أف ادنشطة الجامعية 22د ص4106كتشير نصر ) 
 ارج القا اا الدراسية كيشػمؿ الجكانػج العقميػة كالنفسػية كاالجتما يػة كالبدنيػة كتسػا د  مػل 

الػػرأم كالكشػػؼ  ػػف المكاهػػج كاالمكانيػػاا التػػإ يتمتػػع ب ػػا الطػػالج  ككػػذلؾ تعػػرؼ  التعبيػػر  ػػف
ػػ بان ػػا اد مػػاؿ الفنيػػةد كالرياعػػيةد كالثقافيػػةد كاالجتما يػػة غيػػر المتعػػمنة فػػإ المقػػرراا  اأيعن

بحسػػج قػػدرات ـ كميػػكل ـ كرغبػػات ـ كهكايػػات ـ  ػػارج  االدراسػػيةد التػػإ يمارسػػ ا الطػػالج ا تيارينػػ
د كتحػػا ىشػػراؼ الجامعػػةد بغػػرض أف تسػػ ـ هػػذ  ادنشػػطة فػػإ تحقيػػؽ رسػػالة قا ػػاا التػػدريس

الجامعة كأهداف ا التإ تسعل جاهد  لتحقيق ا كالمتمثمة فإ تنميػة ش صػية طالب ػا مػف جميػع 
  "جكانب ا
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أن ا مجمك ػة مػف ادسػاليج التربكيػة الكسػيمية "( 22د ص4114كيعرف ا الجرجاكم )
مجمك ػػة مػػف الم ػػاراا كال بػػراا كالمعػػارؼ كالعمػػـك فػػإ  المكج ػػة لممتعممػػيف بغػػرض ىكسػػاب ـ

كافة جكانج الحيا  االجتما ية كالتربكية كالنفسية كالجمالية كالقيمية مػف أجػؿ ت ػذيج سػمكك ـ 
  "كبناال ش صيات ـ ب دمة أمت ـ كأكطان ـ

 ىشػراؼ  أف ادنشػطة الجامعيػة هػإ مجمك ػة البػرام  التػإ تنفػذ تحػا"كهناؾ مف يػرل 
تتنػػاكؿ كػػؿ مػػا يتصػػؿ بالحيػػا  الجامعيػػة ذاا االرتبػػاط بػػالمكاد الدراسػػية أك الجكانػػج الجامعػػة ك 

 (001د ص4102  )الف دد "االجتما ية كالبيئية
أن ا مجمك ة مف ال براا كالم ػاراا كالفعاليػاا "ككذلؾ تعرؼ ادنشطة الجامعية  مل 

كتكجيػػل م نػػإ اؼ الم ططػػة كالتػػإ يمارسػػ ا طػػالج الجامعػػة  ػػارج قا ػػاا الدراسػػة تحػػا ىشػػر 
أدكار يطدي ا مجمك ة مػف الطػالج ل ػـ ميػكؿ كأهػداؼ مشػتركةد  مت صص مف  الؿ مجمك ة

  )ىبػػراهيـد "كتتعػػمف ادنشػػطة الجامعيػػة أنشػػطة رياعػػية كاجتما يػػة كفنيػػة كثقافيػػة متنك ػػة
 (220د ص4102

ا كب ذا يمكف القكؿ باف ادنشطة الجامعية هػإ كػؿ مػا تقدمػل جامعػة المنكفيػة لطالب ػ
مػػف  بػػراا كبػػرام  متنك ػػة تشػػتمؿ  مػػل بػػرام  ثقافيػػة ك مميػػة كفنيػػة كاجتما يػػة كرياعػػية 
كصحية ككشفيةد تصاغ  مل هيئة أنشػطة منظمػة كمكج ػة ك اعػعة لمت طػيط كاإلشػراؼ مػف 
قبػػؿ الجامعػػةد كالتػػإ تسػػ ـ بشػػكؿ كبيػػر فػػإ ى ػػداد الشػػباج الجػػامعإ كتحقػػؽ ل ػػـ الش صػػية 

صقؿ طاقات ـ كمكاهب ـ كاستثمار أكقاا فراغ ـ فػإ كػؿ مػا هػك  المتكازنة المتكاممة  ف طريؽ
 نافع كمفيد 

 مكهإ ال صائصمما سبؽ نجد أف ادنشطة الجامعية تتميز بمجمك ة مف  انطالقاك      
  أنشطة منظمة كمكج ة 
  تسػػعل لتحقيػػؽ مجمك ػػة مػػف ادهػػداؼ المحػػدد  كهػػإ صػػقؿ ش صػػية الطالػػج المتكازنػػة

 كالمتكاممة 
 ل ا مف قبؿ الجامعة كت عع إلشراؼ الجامعة  ي طط 
  هػػإ أنشػػطة متنك ػػة مػػا بػػيف رياعػػيةد كثقافيػػةد كفنيػػةد كاجتما يػػةد كرياعػػية ككشػػفيةد

 كصحيةد كغيرها 
  يشترؾ في ا الطالج بإرادت ـ فإ عكال مكاهب ـ كقدرات ـ كاستعدادات ـ 



 ..................................................................... اإلدمان اإللكتروني لدى طالب جامعة المنوفية

- 4420 - 

 اإل ػػداد المتػػكازف  أنشػػطة تعمػػؿ فػػإ ىطػػار الفمسػػفة التربكيػػة الجامعيػػة فػػإ ى ػػداد الطػػالج
 المتكامؿ 

 : أٍنية األىعطة اجلامعيةاثاىًي

 (م042د ص4101تكمف أهمية ادنشطة الجامعية فإ النقاط التالية )حكيـد  
ىف الصػحة البدنيػة لمطػالج تسػتفيد مػف أنػكاع معينػة مػف النشػاط  تحقيؽ الصحة البدنيػةم (0)

ادنشػػطة جميع ػػا الطػالجد كػػانكاع الرياعػػة البدنيػة الم تمفػػةد كالكشػػافةد كالجكالػةد كهػػذ  
  تدرج الجسـ كتنميل

كمػػف ادهػػداؼ التربكيػػة التػػإ يسػػعل التربكيػػكف لتحقيق ػػا اسػػتثمار  اسػػتثمار كقػػا الفػػراغم (4)
يات ـ بما يعكد  مي ـ بالنفع مف  ػالؿ اكذلؾ بإشباع رغبات ـ كهك الطالج دكقاا فراغ ـد 

ممارسػػت ـ دنػػكاع الرياعػػة الم تمفػػة كالمشػػاركة فػػإ الجمعيػػاا الدينيػػة كاددبيػػة كالفنيػػة 
 كغيرها 

حيػػ  تعمػػؿ ادنشػػطة الجامعيػػة  مػػل  تنميػػة الم ػػاراا ادساسػػية لمػػتعمـ الػػذاتإ كالمسػػتمرم (2)
لمػػتعمـ الػػذاتإ كالمسػػتمرد ك اصػػة التػػإ تتعػػمف قػػراال  تنميػػة بعػػض الم ػػاراا ادساسػػية 

الكتج كالمراجع ككتابة التقاريرد كاالشتراؾ فإ المناقشاا المفيد د كما أن ػا تنمػإ م ػاراا 
 متصمة بالتطبيقاا العمميةد كم اراا التفاهـ الشفكم كالكتابإد كالتعامؿ الناجذ 

الطػػػالج مػػػف اكتسػػػاج الم ػػػاراا  تمكػػػف ادنشػػػطة الجامعيػػػة تنميػػػة العالقػػػاا االجتما يػػػةم (2)
حيػ  يكتسػبكف صػفاا مػف شػان ا  االشتراؾ  فإ الجما اا الم تمفة  كال براا مف  الؿ

تنميػػة العالقػػاا االجتما يػػة السػػميمة  مػػل أسػػاس ال مػػؽ القػػكيـ الػػذم ينػػادم بػػل الػػديف 
 الحنيؼ 

يػػة حيػػ  تعمػػؿ ادنشػػطة الجامعيػػة  مػػل تنم تنميػػة القػػدر   مػػل اال تمػػاد  مػػل الػػنفسم (2)
اال تماد  مل النفسد نتيجة لممكاقؼ العديػد  كالمتنك ػة التػإ يتطمب ػا النشػاطد باإلعػافة 
ىلل الممارساا الحر  كالتدريج  مل حسف التصرؼ كالسمكؾ المرف ال ػادؼ لمكصػكؿ ىلػل 
ادهداؼ التربكية المنشكد د التإ تطدم ىلل اكتساج الطالج الجامعإ الثقة فػإ نفسػل فػإ 

 المناسبة فإ المكاقؼ الحياتية الم تمفة ات اذ القراراا 
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تنمإ ادنشػطة الجامعيػة القػدر   مػل الت طػيط كرسػـ ال طػط  تنمية القدر   مل الت طيطم (4)
الجامعيػػةد سػػكاال فػػإ ادنشػػطة الرياعػػية الم تمفػػةد أك فػػإ أنشػػطة الجما ػػاا المتنك ػػةد 

 باإلعافة ىلل التكيؼ مع البيئة ك دمت ا 
تسػا د ادنشػطة الجامعيػة  مػل اكتشػاؼ مكاهػج  الطػالجم المسا د  فإ اكتشاؼ مكاهػج (2)

 الطالج كقدرات ـ كصقم ا كاالستفاد  من ا 
 ػػػػدماا العامػػػػةد  ػػػػف ال اتنميػػػػة المكاطنػػػػةم تقػػػػدـ ادنشػػػػطة الجامعيػػػػة معمكمػػػػاا كأفكػػػػارن  (6)

حي  تنمإ هذ  ادنشطة الجامعية  اداا كم ػاراا العمػؿ الجػامعإ  كالمطسساا المحمية 
 قاد د مع احتراـ حقكؽ الغير سكاال كتابعيف أك 

قيػػؽ النمػػك ممػػا سػػبؽ ت ػػدؼ المطسسػػاا الجامعيػػة بػػا تالؼ أنكا  ػػا ىلػػل تح انطالقػػاك 
المعاهػػد كالجامعػػاا تسػػعل ىلػػل تػػكفير ادنشػػطة فالكميػػاا ك  كلػػذلؾ الشػػامؿ المتكامػػؿ لمفػػرد 

الجامعيػػة  مػػل ا ػػتالؼ أنكا  ػػا ليسػػتفيد من ػػا الشػػباج فػػإ أكقػػاا فػػراغ ـ كصػػقؿ مػػكاهب ـ 
شػػػباع حاجػػػات ـ  كتبػػػدك أهميػػػة  د 0224)ىبػػػراهيـد  ادنشػػػطة الجامعيػػػة مػػػف  ػػػالؿ مػػػا يمػػػإكا 

 م(00ص
 الكشؼ  ف قدراا الطالج كميكل ـ كتنميت ا كاالستفاد  من ا  -0
 الفرصة لممكهكبيف لمتعبير  ف أنفس ـ  ىتاحة -4
 اإلس اـ فإ غرس القيـ كتنميت ا  -2
 تنمية جميع جكانج ش صية الطالج مف  الؿ ممارسة ادنشطة الم تمفة  -2
استثمار كقا الفراغ فيما يعكد بالنفع  مل الطالج كالمجتمع حيػ  االشػتراؾ فػإ ادنشػطة  -2

 ترقل بمستكاهـ مف جميع الجكانج الية ك الفرصة لممارسة الديمقراط إلتاحة الجامعية
مف  الؿ النػدكاا الثقافيػة  اسميمن  اتنمية قدر  الطالج  مل است داـ لغتل القكمية است دامن  -4

 كالمحاعراا كصحؼ الحائط 
التعرؼ  مل المشكالا المكجػكد  فػإ المجتمػع كالمسػاهمة فػإ حم ػا كالعمػؿ  مػل ت يئػة  -2

 بالعقؿ مكاقؼ حياتية حقيقية يعايش ا الطالج 
ترجػػع أهميػػة ادنشػػطة الجامعيػػة بالنسػػبة لمطػػالج فيمػػا يػػتـ بيػػن ـ مػػف تكػػكيف  القػػاا  -6

اجتما يػػة ناجحػػة مػػع أ عػػاال هيئػػة التػػدريس كاد صػػائييفد كمػػا أن ػػا كسػػيمة يجػػد في ػػا 
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الطالج المتفكقكف مما يسد حاجات ـ مف ن ػـ فػإ تحصػيؿ المعرفػة ك ػف طريق ػا يمػارس 
 الطالج ال كاياا النافعة 

كػذلؾ تبػرز أهميػة ادنشػطة الجامعيػػة فػإ أن ػا تسػاهـ بشػػكؿ كبيػر فػإ نمػك ش صػػية  
الطالػػج بجكانب ػػا الم تمفػػةد كال يقتصػػر هػػذا الػػدكر  مػػل مرحمػػة  مريػػة بعين ػػاد بػػؿ فػػإ كافػػة 
 امراحؿ التعميـ الم تمفةد كفإ المرحمة الجامعية تكتمؿ جكانج الش صية الم تمفة كيصبذ قػادرن 

 ذ الجانج ادكبر مف ادنشطة الجامعية  مل المشاركة كتنفي
د 4100) كيعػػةد  كهنػػاؾ مػػف يػػرل أف أهميػػة ادنشػػطة الجامعيػػة تتمثػػؿ فػػإ ا تػػإ 

 م( 4224ص
تعطػػل الفرصػػة لمطػػالج لمتعبيػػر  ػػف اتجاهػػات ـد كمناقشػػة احتياجػػات ـد ككػػذلؾ اكتشػػاؼ  -0

 مكاهب ـ كقدرات ـ كصقم ا 
لنشػػػاط الطالبػػػإ التػػػإ العالقػػػاا االجتما يػػػة بػػػيف الطػػػالج مػػػف  ػػػالؿ جما ػػػاا ا تنميػػػة -4

فادنشػػطة الجامعيػػة تػػزكدهـ بػػال براا كالم ػػاراا التػػإ مػػف شػػان ا تنميػػة  ينعػػمكف ىلي ػػا 
  القات ـ االجتما ية بشكؿ ىيجابإ 

تنمإ ادنشطة الجامعية لدل الطالج حسػف التصػرؼ فػإ المكاقػؼ الم تمفػة كالقػدر   مػل  -2
  اذ القراراا السميمة فإ تمؾ المكاقؼ كالثقة بالنفس ات

تسػػاهـ ممارسػػة ادنشػػطة الجامعيػػة فػػإ تنميػػة ش صػػية الطػػالج مػػف الجكانػػج الثقافيػػة  -2
 كالعقمية 

مف  الؿ ممارسة ادنشػطة الجامعيػة يمكػف لمطالػج التعػرؼ  مػل بيئتػل كاالسػتمتاع ب ػاد  -2
  كالتعرؼ  مي ـ كمقابمة أصدقاال جدد

ة الجامعية كذلؾ فإ اكتسػاج  بػراا جديػد  ككاقعيػةد ك ػدـ اال تمػاد  مػل تساهـ ادنشط -4
 (22د ص4114المن   الدراسإ فقط فإ ىكساج ال براا  )دركيشد 

ال  بالنسػػبة لطػػالج الجامعػػة كلػػذلؾ نجػػد أف ادنشػػطة الجامعيػػة ل ػػا أهميػػة بالغػػة
هادفػة كفعالػة  عتبػر كسػيمةة مػا يحػد  دا ػؿ القا ػاا الدراسػية  ىذ تتقؿ أهمية  ف أهميػ

 لتحقيؽ ادهداؼ التربكية 
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 : أٍداف األىعطة اجلامعية:اثالًج

 م( 222هػد ص0244)الحربإد  ت دؼ ادنشطة الجامعية ىلل تحقيؽ ما يمإ 
 اإلس اـ فإ تككيف ش صية الطالج الجامعإ المتكاممة المتكازنة  -0
استثمار أكقاا الطالج فإ بػرام  هادفػة كمفيػد  لمكشػؼ  ػف مػكاهب ـ كقػدرات ـ كصػقم ا  -4

 كتنميت ا 
 ىكساج الطالج الم اراا كالعاداا التإ تسا دهـ ليككنكا أ عاال فا ميف فإ المجتمع  -2
تػػدريج الطػػالج  مػػل القيػػاد  كالطا ػػة كتحمػػؿ المسػػئكليةد كغػػرس رك  التعػػاكف كااليثػػار  -2

 كالتعحية كالعطاال 
 تاكيد كاجج الطالج فإ  دمة بالدهـ كالتفا ؿ مع قعايا مجتمع ـ كأمت ـ  -2
تكثيػػػؽ الصػػػالا بػػػيف الطػػػالج كأسػػػاتذت ـ بمػػػا يحقػػػؽ لمطػػػالج االسػػػتفاد  مػػػف  بػػػرات ـ  -4

 كسمكك ـ 
ىتاحة الفرصة أماـ الطالج لمتعػرؼ  مػل بعػض النػكاحإ اإلداريػة كاالجتما يػة التػإ قػد ال  -2

 القا اا الدراسية تتا  ل ـ فرصة تعمم ا دا ؿ 
ج ـ مف  الؿ تقكية شعكرهـ باالنتماال ل ا كفائػد  اسػتمرار ربط الطالج بالجامعة بعد ت ر  -6

 صمت ـ بالجامعة  
 ىتاحة الفرصة أماـ الطالج لمتجريج كاال تيار كاالبداع كاالبتكار  -2
 (22د ص4104مسا د  المناه  فإ تحقيؽ أهداف ا  )الزكإد  -01
 (22د ص0222  )حسفد اكصحين  اك قمين  اتنمية الطالج اجتما ين  -00
 تعمؿ ادنشطة الجامعية  مل تنمية الم اراا كصقم ا  -04
 ادنشطة الطالبية تطدم ىلل تنمية العالقاا كالقيـ االجتما ية كال مقية لمطالج  -02
مف أهـ أهداؼ ادنشػطة الجامعيػة تاكيػد كترسػي، المػكاد الدراسػية بشػكؿ  ممػإ كتنميػة  -02

تاحػػة الفرصػػة لمتمسػػؾ بمبػػادة التربيػػة ال مقيػػة كالنفسػػية قػػدراا الدارسػػيف كميػػكل  ـ  كا 
 (264د ص4102كاالجتما ية  )مزيكد 

كتاسيسنػػا  مػػل مػػا سػػبؽ مػػف أهػػـ أهػػداؼ ادنشػػطة الجامعيػػة هػػك مسػػا د  الطػػالج  مػػل 
اسػػتغالؿ كاسػػتثمار أكقػػاا فػػراغ ـ فيمػػا يفيػػد كيعػػكد بػػالنفع  مػػل الطالػػج كالجامعػػة كالمجتمػػع  

الفراغ هنا ت دؼ ىلل ىرشاد الطالج كيمدهـ بالمتعة كالفائػد   حيػ  ىذا لػـ يػتـ  فاستغالؿ أكقاا
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اسػػتغالؿ أكقػػاا الفػػراغ لمطػػالج سػػيككف مػػف السػػ ؿ اسػػتقطاب ـ لتيػػاراا جارفػػة تسػػا دهـ  مػػل 
ىشباع حاجات ـ ممػا يعػكد  مػل المجتمػع بالعػرر  كمػف ثػـ فػإف قعػاال كقػا الفػراغ يػتـ غالبػا 

ة كاإلشػراؼ مػف قبػؿ ادسػر  لػذا فإنػل ينبغػإ أف تتعػاكف المطسسػاا بشكؿ حر كبعيد  ف الرقابػ
التربكيػػة مػػع ادسػػر  إليجػػاد ادنشػػطة كالبػػرام  التػػإ تكػػكف بمثابػػة القػػدك  الصػػالحةد ىف  ػػدـ 
االسػػتغالؿ الجيػػد لكقػػا الفػػراغ لػػدل الشػػباج قػػد يػػدفع ـ ىلػػل االنحػػراؼ أك التػػكرط فػػإ بعػػض 

كاكتسػاج  بػراا كتكػكيف  ممػإ ك مقػإ كم نػل   لػػذا  المشػاكؿد كفتػر  الشػباج هػإ فتػر  ى ػداد
لمشباج الفرص لمتعرؼ فػإ  -كال سيما الجامعة  -يجج أف يكفر المجتمع بمطسساتل التربكية 

 فائض طاقاتل 
 - بصػػفة  اصػػة - ألنشػػطة الجامعيػػة أهميػػة كبيػػر  لمطػػالجممػػا سػػبؽ فػػإف ل انطالقػػا

كلممجتمع الجامعإ كالمجتمع بصفة  امة لما ل ا مف مجمك ة مػف ادهػداؼ التربكيػة السػامية 
حتل تحقؽ ادنشطة الجامعية ادهداؼ المرجػك  من ػا فالبػد أف ك    التإ تسعل جاهد  لتحقيق ا

 يتكافر مجمك ة مف ادسس التإ يجج أف تقـك  مي ا ادنشطة الجامعية 
 عطة اجلامعية: : األشض العامة لألىارابًع

أكػػدا بعػػض الدراسػػاا التػػإ تناكلػػا ادنشػػطة الطالبيػػة  مػػل أهميػػة مرا ػػا  ادسػػس 
حتل تحقػؽ ادهػداؼ المرجػك  من ػا كا مػاؿ المتعمقػة   العممية  ند الت طيط لألنشطة الجامعية

 مي ا  كفيمػا يمػإ  ػرض لػبعض ادسػس التػإ اتفقػا  مي ػا بعػض الدراسػاا السػابقة كاسػس 
(د كدراسػة 262د ص4111)الجاسػرد إ  ند الت طيط لألنشػطة الجامعيػة ف ترا  امة يجج أ
 م (421د ص4104)منقريكسد 

اتساؽ أهداؼ ادنشطة الجامعية مع ادهػداؼ العامػة لمدكلػة بصػفة  امػة كأهػداؼ الػتعمـ  -0
لمقػػائميف  مػػل الت طػػيط كالتنفيػػذ ل ػػذ   ابحيػػ  تكػػكف هػػذ  ادهػػداؼ مرشػػدن   بصػػفة  اصػػة

 ادنشطة الجامعية 
مشاركة الطالج فإ الت طيط لألنشػطة حتػل تكػكف متناسػبة مػع ميػكل ـ كتطمعػات ـد ممػا  -4

 يككف لل أثر  فإ تحفيزهـ  مل المشاركة فإ ادنشطة الجامعية 
  كذلػػػؾ ال ػػػتالؼ ميػػػكؿ كرغبػػػاا الطػػػالج حتػػػل تتػػػا تنػػػكع مجػػػاالا ادنشػػػطة الجامعيػػػة  -2

 الفرصة لكؿ طالج لممشاركة فإ النشاط الذم يناسج ميكلل كيكافؽ رغباتل 
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مرا ػػػا  ال ػػػدؼ ادساسػػػإ مػػػف ممارسػػػة الطػػػالج لألنشػػػطة الجامعيػػػة كهػػػك غػػػرس القػػػيـ  -2
كالعػػاداا كاالتجاهػػاا االيجابيػػة التػػإ يرتعػػي ا المجتمػػع كتسػػا د  مػػل تكػػكيف ش صػػية 

عإ المشػػرفيف كالمسػػئكليف  ػػف حتػػل ال تعػػيع معػػالـ هػػذا ال ػػدؼ فػػإ ظػػؿ سػػ  متكازنػػة
 ادنشطة لمحصكؿ  مل النتائ  أك المراكز المتقدمة 

حتػػل تكػػكف ادنشػػطة  ػػارج   اتصػاؿ ادنشػػطة الجامعيػػة بالدراسػػة فػػإ قا ػاا المحاعػػراا -2
قا اا المحاعراا كالدراسة دا م ا جانبيف لشػإال كاحػدد يسػتمد كػؿ من ػا كيانػل كأهميتػل 

لتقميػدم الػذم يحجػز بػيف قا ػة المحاعػراا ك ارج ػا مف ا  رد كبػذلؾ يػتحطـ الحػاجز ا
فمػػا يدرسػػل الطػػالج فػػإ قا ػػاا الدراسػػة يمكػػف أف يكػػكف   كيجعػػؿ من ػػا ميػػدانيف منعػػزليف

 ل ـ فإ ممارسة ادنشطة كادنشطة الثقافية كاالجتما ية  ا كنن 
مرا ا   دـ حدك  تعارض بيف أكقاا ممارسة ادنشطة كأكقاا المحاعراا حتػل ال يػطثر  -4

  مل الطالج سكاال فإ انتظام ـ فإ محاعرات ـ أك ممارست ـ لألنشطة  الؾ سمبن ذ
تطبيػػؽ مبػػدأ الحريػػة فػػإ ا تيػػار الطػػالج لمنشػػاط الػػذم يمارسػػكنلد ك ػػدـ فػػرض أم نشػػاط  -2

 اذاتينػ ا مل طالج بإعافتل دسماال المشاركيفد بػؿ يجػج أف يكػكف الحػافز لممشػاركة حػافزن 
اال مػػف قبػػؿ المشػػرفيف أك ركاد ادسػػر مػػف أ عػػاال مػػف الطالػػج دكف ىجبػػار أك ترهيػػج سػػك 

 هيئة التدريس 
ىتاحػػػة الفرصػػػة لجميػػػع الطػػػالج لممشػػػاركة فػػػإ ادنشػػػطة بغػػػض النظػػػر  ػػػف المسػػػتكل  -6

االقتصػػادم أك المركػػز االجتمػػا إ أك المػػكف أك الجػػنس أك السػػف أك الػػديف كذلػػؾ لتحقيػػؽ 
طريؽ المحافظة  مػل مبدأ تكافط الفرص فإ ظؿ مجتمع يسعل ىلل أ ذ  طكاا جاد  فإ 

 حقكؽ اإلنساف كتحقيؽ المساكا  لكافة أفراد المجتمع 
 كجكد تنظيـ دقيؽ لكؿ نشاط يستند ىلل ا تإم -2

 حفظ كثائؽ كؿ نشاط فإ ممؼ  اص ليمكف تقكيمل  -
 أف يككف هناؾ رائد لكؿ نشاط يتكلل تكجيل الطالج كاإلشراؼ  -
 مك د كمكاف مناسبيف لكؿ نشاط مف ادنشطة الم تمفة  تحديد -

مػػػع مرا ػػػا  االقتصػػػاد فػػػإ اسػػج أكجػػػل ادنشػػػطة الجامعيػػػة مػػػع اإلمكانػػاا المكجػػػكد  تن -01
حتػػل ال   النفقػػاا كالتكػػاليؼ كهػػذا أمػػر م ػػـ يجػػج أف يرا ػػإ  نػػد الت طػػيط لألنشػػطة 

ـز ل ػا ممػا يػطدم يفاجا المسػئكلكف  نػد تنفيػذ ادنشػطة بعػدـ كجػكد الػد ـ المػادم الػال 
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فإ تحقيػؽ ادهػداؼ التػإ  اىلل ىلغائ ا أك ا تزال ا ادمر الذم مف شانل أف يحد  قصكرن 
كعع مف أجم ا النشاطد كما يجج أف تككف هنػاؾ مركنػة  نػد الت طػيط لألنشػطة حتػل 

 يمكف تعديم ا ىذا ما تطمج ادمر ذلؾ أثناال تنفيذ النشاط 
مسػػػتكل اإلشػػػراؼ أك التنفيػػػذ أك   مػػػلسػػػكاال  مػػػؿ تقػػػكيـ مسػػػتمر لألنشػػػطة الجامعيػػػة  -00

النتػػائ  التػػإ يػػتـ تحقيق ػػاد سػػكاال كانػػا نتػػائ  ماديػػة كتحقيػػؽ مراكػػز معينػػة أك نتػػائ  
سػػمككية مرغكبػػة حتػػل تتػػا  الفرصػػة لمقػػائميف  مػػل ادنشػػطة لتعػػديؿ بعػػض ادسػػاليج 
إ المتبعػػة التػػإ لػػـ تثبػػا جػػدكاها أك تػػد يـ بعػػض ادنشػػطة ب ػػدؼ تالفػػإ السػػمبياا التػػ

 ظ را  الؿ تقكيـ ادنشطة 
تػػػكفير الػػػد ـ الكػػػافإ لألنشػػػطة الجامعيػػػة مػػػع  عػػػكع تمكيػػػؿ هػػػذ  ادنشػػػطة لرقابػػػة  -04

حتل يمكػف أف تحقػؽ ادنشػطة ادهػداؼ المرجػك    المسئكليف  ف ادنشطة فإ الجامعة
 من ا 

 كهناؾ ما يصنؼ ادسس التإ تقـك  مي ا ادنشطة الجامعية  مل النحك التالإم
 :( 54، ظ1191)مسعاٌ،  االاتناعية: وتتنجل يفاألشض   (1)

أف تتناسػػج البػػرام  المعػػد  مػػع البيئػػة كالمجتمػػعد بحيػػ  ترا ػػإ ظػػركؼ كمتطمبػػاا كػػؿ  -أ 
 مجتمع 

 أف تس ـ ادنشطة الجامعية فإ  دمة البيئة   -ج 
أف تسػ ـ ادنشػػطة الجامعيػػة فػػإ تكػػكيف العديػد مػػف الم ػػاراا االجتما يػػة الالزمػػة لتكيػػؼ  -ج 

د كيتحمػػػؿ المسػػػئكليةد كيحػػػرص  مػػػل التكاصػػػؿ االجتمػػػا إد امعػػػل مادينػػػالطالػػػج مػػػع مجت
د 4112كاالتصػػاؿ بػػا  ريف كتػػد يـ العالقػػاا االجتما يػػةد كحػػؿ المشػػكالا  )شػػحاتلد 

 (24ص
 انتاجيػة ال ادفػة التػإ تفيػد الطالػج  قمينػدنشطة الجامعية ىلل المياديف اإل أف يتـ تكجيل ا -د 

 المجتمع كمل  د كما تفيد فإ نمكاكمادين  اكسمككين 
أف يجػػرم النشػػاط فػػإ مجػػاالا حيكيػػة تمتمػػا ب ػػا مكاقػػؼ الحيػػا  العمميػػة فػػإ المجتمػػعد  -ق 

د 4114فت يػػػا لمطػػػالج مجػػػاالا شػػػبي ة بػػػالتإ تػػػكاج  ـ فػػػإ الحيػػػا  العامػػػة  )صػػػانعد 
 (22ص
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 األشض اليفصية: وتتنجل يف: (0)
حاجػػات ـ النفسػػية أف تتفػػؽ البػػرام  مػػع رغبػػاا الطػػالج كتالئػػـ مسػػتكل قػػدرات ـ كتشػػبع  -أ 

فػإف لػـ تشػبع هػذ   د كالحاجػة ىلػل سػمطة عػابطة كمكج ػة كالحاجة ىلل النجا  كالتقدير
د 4110الرغبػػػػاا ربمػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ مػػػػف  كامػػػػؿ التمػػػػرد كالجنػػػػك   ) سػػػػقكؿ كالحػػػػكلإد 

 (442ص
 اك ممينػػ اأف ترا ػػإ الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطػػالجد بحيػػ  تسػػ ـ فػػإ نمػػك الطػػالج  قمينػػ -ج 

 (42د ص4111  )محمكدد ا ين كاجتما اكثقافين 
فإ مراحمػل الم تمفػة  افعمين  ابحي  يس مكف ىس امن  أف يشارؾ الطالج فإ جميع ادنشطة  -ج 

فإ  ممياا الت طيط كالتنفيذ كالتقكيـد حتل يشعر الطالج بانل صػاحج هػذا العمػؿ كلػيس 
  ميل  امفركعن 

مراحػؿ نمػك الطالػج أف يسير فػإ التػدريج  مػل النشػاط ب ػكاد  كيطديػل حسػبما يتفػؽ مػع  -د 
 (22د ص4116كقدراتل  )مكسلد 

أف تكػػػكف ادنشػػػطة الجامعيػػػة كسػػػيمة فعالػػػة لعػػػالج بعػػػض المشػػػكالا التػػػإ يعػػػانإ من ػػػا  -ق 
 (42د ص0226العنؼد ال جؿ كاالنطكاالد التمرد  )نصيؼد  م الطالج مثؿ

بحيػػ  يتعػػرؼ  مػػل جكانػػج ش صػػياا  جانػػج المشػػرؼ  أف ي عػػع لممتابعػػة الدقيقػػة مػػف -ك 
يسجؿ ما يرل ل فاد  منل فإ التربية كالتقكيـد حتل يصبذ النشاط كسػيمة فعالػة الطالج ك 

د 0222لتحقيػػؽ النمػػك الكامػػؿ المتػػزف لش صػػياا الطػػالج كتكػػيف ـ السػػميـ  )يكسػػؼد 
 (42ص

 ( :41، ظ0226)العنري والصعيد،  وتتنجل يف األشض الرتبوية (3)
 كف تنفيذها ل ا كفؽ أهداؼ محدد  ككاعحة يم اأف تككف البرام  م ططن  - أ
أف تكػػكف البػػرام  شػػاممة كمتنك ػػة كتحقػػؽ مبػػدأ تكػػافك الفػػرص لمطػػالج الػػذيف يمارسػػكف  - ج

 النشاط 
 أف تتسـ ادنشطة الجامعية بالكاقعية كالتكامؿ كالمركنة  - ا
أف تتػػػيذ ادنشػػػطة الجامعيػػػة الفرصػػػة لتكطيػػػد الصػػػمة بػػػيف الطػػػالج كبػػػيف أ عػػػاال هيئػػػة  -  

 التدريس 
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رفػع المسػتكل اد القػإ كاالجتمػا إ لمطػالج  ػف طريػؽ  أف تس ـ ادنشطة الجامعية فإ - ج
العالقاا الحسنةد كال مؽ الرياعإ الػذم يتحمػل بػل المشػرفكف كالطػالج أثنػاال ممارسػت ـ 

 لمنشاط 
أف تكػػكف ادنشػػطة الجامعيػػػة كسػػيمة مػػف كسػػػائؿ تػػدريج الطػػالج  مػػػل أسػػاليج القيػػػاد   -  

 الصحيحة 
 مػػل أسػاس نتائج ػػا يمت ػا التربكيػة ال معيػة  مػل أسػػاس قأف يكػكف تقػدير ادنشػػطة الجا - خ

 المادية 
ػ - د الكتسػاج م ػاراا فػإ  اأف تس ـ ادنشطة الجامعية فإ تنمية العمؿد كتتػيذ لمطػالج فرصن

 م تمؼ المجاالا 
أف يقػػـك النشػػاط  مػػل التمقائيػػة المكج ػػة كفػػإ منػػاخ تعػػاكنإ يسػػكد  الحريػػة كالتفػػاهـد  - ذ

 كتبادؿ الرأم 
 يتـ تحديد أساليج التقكيـ التإ ستست دـ فإ برام  ادنشطة الجامعية  أف - ر
مػف كفايػاا ت طػيط ادنشػطة كتنفيػذها  اأف يككف المشرؼ  مل ادنشطة الجامعية متمكننػ - ز

 مع الطالج  
 :( 41،ظ0226)العنري والصعيد،  األشض الرتوحيية وتتنجل يف (4)

 ي ية كالرياعة كغيرها لمطالج أف يسا د النشاط الطالبإ فإ تكفير ادنشطة الترف -أ 
تشػػجيع الطػػالج المشػػاركيف فػػإ ادنشػػطة المتنك ػػة لتطػػكير احتػػراـ الػػذااد كتعمػػـ دركس  -ج 

 م تمفة مف التعاكف بيف الزمالال كمعالجة المشكالا التإ قد تقع بين ـ 
ىف االهتمػػػاـ بادنشػػػطة التركيحيػػػة لمطػػػالج يقػػػكل  نػػػدهـ الشػػػعكر باالنتمػػػاال الجمػػػا إ  -ج 

كالتكحػػد مػػع أهػػداؼ الجما ػػةد كلػػذلؾ يجػػج االهتمػػاـ بػػالرحالا كالمعسػػكراا التػػإ تحقػػؽ 
سػاهـ فػإ اكسػاج التػإ تلمطالجد فرص العمؿ الجما إ كالصداقةد كالتعػرؼ  مػل البيئػةد 

 الطالج الكثير مف ال براا 
 أذكاؽ كاهتماماا الطالج بال كاياا الم تمفة كالرياعية  تنمية -د 
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 : املعوقات اليت توااُ األىعطة اجلامعية:اخامًص  

ك مل الرغـ مف أهمية ادنشطة الجامعية فإ تحقيػؽ النمػك الشػامؿ المتكامػؿ   
لمطػػالجد كتسػػاهـ بصػػكر  جػػاد  كفعالػػة فػػإ حػػؿ العديػػد كالكثيػػر مػػف المشػػكالا التػػإ تكاجػػل 
الطالجد ىال أنل يكجد مجمك ة مف المعكقاا التإ تعكؽ ادنشطة الجامعية  مػل القيػاـ بػدكرها 

 مػل تتمثؿ المعكقاا التػإ تكاجػل ادنشػطة الجامعيػة حي  دكمؿ كتحقيؽ أهداف ا  مل الكجل ا
 (م62د ص4104النحك التالإ )السمنكدمد 

 معوقات تتعلل بيعاو الدراشة اجلامعي: واليت تتنجل يف (1)
 تكدس الجداكؿ الدراسية يمنع ممارسة ادنشطة الجامعية  -أ 
 تنفذ طاقاا الطالج سنظاـ الدراسة ي -ج 
 المشاركة فإ ادنشطة التركيحية صعكبة الدراسة تطثر  مل  -ج 
  دـ التنسيؽ بيف مكا يد الدراسة كمكا يد المشاركة  -د 
 الكقا الفائض مف اليـك الدراسإ ال يكفإ لممذاكر   -ق 

 معوقات تتعلل مبحتوى األىعطة الرتوحيية واليت تتنجل يف: (0)
 تتميز البرام  التركيحية بالرككد كالممؿ كالتكرار  -أ 

 ىهماؿ الفركؽ الفردية بيف الطالج  ند كعع البرنام   -ج 
 ال تتسـ البرام  التركيحية بالمركنة كالتعديؿ  -ج 
 يقتصر البرنام  التركيحإ  مل أنشطة دكف اد رل  -د 
 ىهماؿ البرنام  التركيحإ لذكم القدراا ال اصة  -ق 
 ال يرا إ  ند كعع البرنام  التركيحإ مكا يد المحاعراا كاليـك الدراسإ  -ك 
 يتماشل البرنام  التركيحإ مع العاداا كالتقاليد بالمجتمع  ال -ز 
 لأللعاج التإ ل ا أماكف لممارست ا  ابرام  ادنشطة التركيحية يتـ ا تيارها كفقن  -  
 ال يرا إ البرنام   كامؿ ادماف كالسالمة  ند ممارسة كافة ادنشطة  -ط 
 ال يرا إ البرنام  الحالة الصحية لمطالج  -م 
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 باإلمهاىات واليت تتنجل يف:معوقات تتعلل  (3)
 كتشمؿ اإلمكاناا البشريةم 
  دـ تكافر المشرفيف المت صصيف فإ م تمؼ ادنشطة  -أ 
 القائميف  مل اإلشراؼ ال يمتمككف الكفاال  كال بر   -ج 
 ال تتكافر ال دماا الطبية دا ؿ الكمية  -ج 
  دـ تكافر مسئكلإ الم ازف كالصاالا كالقا اا  -د 
 يتناسج  دد المشرفيف مع أ داد الطالج  ال -ق 
 كتشمؿاإلمكاناا الماديةم 
 قمة المال ج كالقا اا كالصاالا دا ؿ الجامعة  -أ 
 سكال اإلعاال  دا ؿ المال ج كالقا اا كالصاالا المغمقة  -ج 
 سكال الت كية دا ؿ القا اا كالصاالا المغمقة  -ج 
 ال تتكافر ادج ز  كاددكاا المناسبة لممارسة ادنشطة  -د 
 تكجد م ازف لحفظ اددكاا  ال -ق 
 ال تكجد لكحة ل  الف  ف مكا يد ادنشطة التركيحية  -ك 
  دـ تكافر سياد  ىسعاؼ بالكمية  -ز 
 قمة الحكافز المادية كالمعنكية تقمؿ فرصة المشاركة فإ ادنشطة التركيحية  -  
  دـ تكافر سجالا صحية لمتابعة الممارسيف  -ط 
  اإلنترناتصاؿ بلمشاهد  التميفزيكف كاال  دـ تكافر أماكف  -م 

 املعوقات اليت تتعلل باجلاىب اإلداري: (4)
 الميزانية ال تكفإ لتنفيذ برام  ادنشطة الجامعية  -أ 
  دـ اهتماـ اإلدار  العميا بادنشطة الجامعية  -ج 
 ال يتـ تكريـ الطالج المشاركيف فإ ادنشطة الجامعية  -ج 
  دـ رصد حكافز الطالج الحاصميف  مل مراكز متقدمة  -د 
 أ عاال هيئة التدريس  مل المشاركة فإ ادنشطة   دـ تشجيع -ق 
 لمشاركة فإ ادنشطة الجامعية بالكمية  دـ كجكد دكراا تصقؿ ا -ك 
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االفتقار لمبرام  التثقيفية التإ تعمػؿ  مػل  مػؽ الػك إ باهميػة ممارسػة ادنشػطة  -ز 
 الجامعية 

ىعافة لما سبؽ هناؾ مجمك ة مف ادسػباج تػطدم ىلػل  ػزكؼ الطػالج  ػف   
 (م21د ص4114ة بادنشطة الجامعية كيمكف حصرها  مل النحك التالإ )الد ي د المشارك

 أشبا ب تتعلل بالطالب مً حيح:  (1)
  دـ معرفة الطالج بمكا يد كأماكف ممارسة ادنشطة الجامعية  -أ 
 شعكر الطالباا بال جؿ مف ممارسة ادنشطة الجامعية  -ج 

 أشبا ب تتعلل باجلاىب الدراشي وميَا: (0)
 اسإ  مل الطالج زياد  العجال الدر  -أ 
 التعارض بيف مكا يد الدراسة كادنشطة الجامعية  -ج 
  دـ تشجيع أ عاال هيئة التدريس لمطالج الذيف يمارسكف ادنشطة الجامعية  -ج 

 أشبا ب تتعلل باجلاىب التيعيني وميَا: (3)
  دـ التجديد فإ ادنشطة الجامعية  -أ 
  دـ كجكد حكافز مادية كمعنكية  -ج 
  دـ جدية بعض المشرفيف  -ج 

 أشبا ب تتعلل باجلاىب االاتناعي وميَا: (4)
 سيطر  مجمك ة مف الطالج  مل ادنشطة الجامعية  - أ
 تد ؿ بعض الج اا فإ ادنشطة الجامعية  - ج

 أشبا ب تتعلل باجلاىب الفين يف ممارشة األىعطة وميَا: (5)
  دـ مرا ات ا لميكؿ كاحتياجاا الطالج  -أ 
 لمطالج ممة بالنسبة قد تحتكل بعض ادنشطة  مل فقراا م -ج 

 أشبا ب تتعلل بيكط اإلمهاىات واألدوات الالزمة ملنارشة األىعطة اجلامعية وميَا: (6)
 االفتقار ىلل أماكف مناسبة لممارسة ادنشطة الجامعية  -أ 
عػػػػعؼ اإلمكانػػػػاا كنقػػػػص اددكاا التػػػػإ يحتاج ػػػػا الطػػػػالج لممارسػػػػة ادنشػػػػطة  -ج 

 الجامعية 
 الميزانياا التإ ترصد ل ا النفقاا التإ تنفؽ  مل ادنشطة الجامعية أكبر مف  -ج 
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تعذ أهمية ادنشطة الجامعية بالنسبة لتحقيؽ الش صػية مف  الؿ ما سبؽ  رعل ت
المتكازنػػة كالمتكاممػػة لمطػػالجد ككػػذلؾ تحقيػػؽ التنميػػة كالر ػػاال كالتقػػدـ بالنسػػبة لمجامعػػة بصػػفة 

الؿ  اصة كلممجتمع بصفة  امة مػف  ػالؿ ىيجػاد  القػاا كصػالا قكيػة بػيف الجامعػة مػف  ػ
ادنشطة الجامعية كالمجتمعد كلذلؾ تعتبر ادنشطة الجامعية هإ اددا  السػحرية لحػؿ الغالبيػة 

حيػ  يتػػا  مػف  الل ػا االسػػتثمار ادفعػؿ لكقػػا  ل مػف المشػػكالا التػإ تكاجػل الطػػالج العظمػ
 النسبة ل ـ كلجامعت ـ كلمجتمع ـ الفراغ بالنسبة لمطالج فيما يفيدهـ كتحقؽ ل ـ النفع ب

 : : دلاالت األىعطة اجلامعيةاشادًش
 م  تتنكع مجاالا ادنشطة الجامعية لتشمؿ ادنكاع ا تية

 ادنشطة الرياعيةم ت دؼ تنمية الكفاال  الذهنية كالعقمية كالبدنية  -0
 ادنشطة ال دميةم ت دؼ ىلل ىكساج الطالج قيمة التعاكف كالصبر كمسا د  ا  ريف  -4
 (Mahoney & Cairns, 2003, p.27)كادندية  أنشطة ىقامة الرحالا  -2
ال شػج  مادنشطة الحرفيةم حي  يشػترؾ الطػالج فػإ القيػاـ بػبعض اد مػاؿ اليدكيػة مثػؿ -2

 كال زؼ 
 النشاط الكشفإم كيعتمد  مل تدريج الطالج  مل اال تماد  مل النفس كالقك  كالصالبة  -2
ربػط العمػؿ بػالعمـد حيػ  يػدرج الطػالج  مػل  مػؿ مشػػاريع  النشػاط العممػإم كي ػدؼ ىلػل -4

 بسيطة تدر ل ـ الربذ 
النشػػػاط الفنػػػإم كي ػػػدؼ ىلػػػل تػػػدريج الطػػػالج لمتعبيػػػر  ػػػف ميػػػكل ـ كرغبػػػات ـ الفنيػػػة   -2

 (424د ص4100)الحمكانإد 
النشػاط الرياعػإ كالػذم يتعػمف كافػة ادلعػاج  متنكع ادنشػطة الجامعيػة فمن ػاهذا كت  

القػػدـ كالسػمة كالكػر  الطػػائر  كغيرهػا مػف ادلعػػاج الرياعػية الفرديػة كالجما يػػةد  الرياعػية ككػر 
كالنشػػاط الثقػػافإ كالػػذم يتعػػمف المسػػابقاا الثقافيػػة كالنػػدكاا كالمنػػاظراا كالمجػػالا الثقافيػػة 
كغيرهاد كالنشاط الفنإ كالذم يشتمؿ  مل الرسـ كالنحػا كالمكسػيقل كمجػالا الحػائط كغيرهػاد 

 ما إ كالذم يتعمف التطكع كالرحالا كالمعسكراا كالنشاط االجت
كاحتياجػات ـ الم تمفػةد حي  تتنكع ادنشطة الجامعية بتنكع ميكؿ الطالج كاستعدادهـ  

ـ ادنشػػطة فػػإ المطسسػػاا التعميميػػة ىلػػل مجػػاالا متنك ػػةم ثقافيػػةد كاجتما يػػةد كلػػذلؾ تقسػػ
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طػالج لممارسػة هػػذ  ادنشػطة فػػإ ك مميػةد كفنيػةد كاقتصػػاديةد كرياعػيةد كترفي يػةد كيػػنظـ ال
 (41د ص4110لميكل ـ كاتجاهات ـ كاستعدادات ـ  ) مار د  اجما اا كفقن 

كلقػػد انقسػػـ المربػػكف فػػإ تقسػػيـ أنػػكاع ادنشػػطة كمجاالت ػػا ىلػػل فػػريقيفد أمػػا أصػػحاج الفريػػؽ 
 (م020د ص0224ادكؿ قسـ ادنشطة الجامعية ىلل ) طاد 

  ي دـ المقرراا الدراسية كيطمؽ  ميل الػبعض النشػاط النشاط المن جإم كهك النشاط الذم
إلتاحػة الفػرص  االمصاحج لممن   كالنشاط المن جػإ اإلعػافإ كيعػد هػذا التقسػيـ أساسػين 

يجابية   المتعدد  أماـ الطالج الكتساج ال بر  بصكر  طبيعية كا 
  في ػا  قػد يكػكف مػا النشاط غير المن جإم كهك نشاط حر يتمـ المقرراا الدراسيةد كيعػال

 جز أك قصكرد كيسػ ـ فػإ محاربػة الممػؿ كاكتسػاج ال كايػاا كاحتػراـ العمػؿ اليػدكم مف 
 كحؿ مشكالا كقا الفراغد كالتكجل الدراسإ كالم نإ 

أمػػػا الفريػػػؽ ا  ػػػر فقػػػد رأل أف مجػػػاالا ادنشػػػطة الجامعيػػػة كأنكا  ػػػا تتعػػػدد بتعػػػدد 
كأف جميػػػع مجػػػاالا ادنشػػػطة  مجػػػاالا الحيػػػا د كبتعػػػدد ميػػػكؿ كهكايػػػاا كاسػػػتعداداا الطػػػالجد

دن ػػا تتنػػاكؿ الطالػػج مػػف جميػػع جكانػػج   الجامعيػػة متدا مػػة كمتكاممػػةد كيصػػعج الفصػػؿ بين ػػا
ش صػػية كفػػإ عػػكال ذلػػؾ قسػػـ أصػػحاج هػػذا الفريػػؽ ادنشػػطة الجامعيػػة ىلػػل المجػػاالا التاليػػة 

 (م42-44د ص4100)رزؽد 
  النشػػاط الثقػػافإم ي ػػدؼ هػػذا النشػػاط ىلػػل تنميػػة الطاقػػاا الفكريػػة لمطػػالج كتػػدريب ـ  مػػل

كمػػف أسػػاليج هػػذا النشػػاطد  يف منظكمػػة كبنيػػة مفاهيميػػة معرفيػػة طػػالع كتكػػك البحػػ  كاال
مػل تنظػيـ الندكاا كالمقاالاا الثقافيةد كأ ماؿ الصحافةد كالمكتبػةد كفي ػا يػدرج الطػالج  

 اإللقاال كالمناقشة كرداج الت اطجد كاحتراـ الرأم ا  ر ك   المحاعراا كالمناظرااد
  النشاط االجتمػا إم ي ػدؼ ىلػل تػدريج الطػالج  مػل م ػاراا التفا ػؿ االجتمػا إ كحسػف

كسػػاب ـ م ػػا حيػػ  يعتبػػر  راا تكػػكيف  القػػاا اجتما يػػة منظمػػة التعامػػؿ مػػع ا  ػػريفد كا 
القيػاد د كتكزيػع اددكارد كاحتػراـ  لممارسة الطالج لفنػكف ا صبن  الن النشاط االجتما إ مجا

كتتمثؿ أساليج هذا النشػاط فػإ الػرحالاد  ةد كتقدير المسئكلية نحك ا  ريف رأم الجما 
 كالزياراا الميدانيةد ك دمة البيئة المحمية 

  النشاط الرياعػإم ي ػدؼ هػذا النشػاط ىلػل تنميػة كتطػكير قػدراا الطػالج البدنيػة كتحقيػؽ
د كيشػػػمؿ النشػػػاط الرياعػػػإ ادلعػػػاج اككجػػػدانين  اكم ارينػػػ ادنين النمػػػك الشػػػامؿ كالمتػػػزف بػػػ
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الرياعػػػية الفرديػػػة كالجما يػػػةد كالمباريػػػاا الدا ميػػػةد كال ارجيػػػة كالعػػػركض الرياعػػػيةد 
كاالحتفاالا كالم رجاناا الرياعيةد كالمياقة البدنيػة كالصػحيةد كتشػمؿ ادلعػاج الرياعػية 

الطػائر  ككػر  اليػدد كادلعػاج الفرديػة كػالتنس كػر  القػدـ كالسػمة ك  مالمتنك ة الجما ية مثػؿ
 ككر  الطاكلة كالجمبازد كالجكدك كالكاراتيل كألعاج القكل 

  تاحػػة الفرصػػة النشػػاط الفنػػإم كي ػػدؼ هػػذا النشػػاط ىلػػل تنميػػة التػػذكؽ الفنػػإ كالجمػػالإ كا 
لمطػػالج المكهػػكبيف فػػإ النػػكاحإ الفنيػػة لممارسػػة هكايػػات ـد كمػػا ي ػػدؼ ىلػػل تقػػدير قيمػػة 

مؿ الفنإ كغرس الميكؿ الم نية كاحتراـ العمؿ اليدكمد كمف أنكاع هذا النشػاط الرسػـك الع
 التعبيرية كالرسـك الز رفيةد كادشغاؿ اليدكيةد كالتمثيؿ كالعزؼ 

  النشػػاط الكشػػفإم كي ػػدؼ ىلػػل بنػػاال كتكػػكيف الش صػػية اإلنسػػانية المتكازنػػة لمطػػالج مػػف
شػمؿ مجمك ػة مػف ادنشػطة المشػكقة كالمثيػر   الؿ تد يـ منظكمة العممية التعميميةد كي

ة فػإ كالمرغكبة التإ تمارس بيف أحعاف الطبيعة فػإ ال ػالالد كتتعػمف ادنشػطة الكشػفي
كنظاـ الكشافة نظاـ تربكم أصيؿ يػراد بػل تثقيػؼ الػنشال  معمكن ا كؿ المجاالا اد رل 

  اككجدانين  اكاجتما ين  اكركحين  اك مقين  اك قمين  اكبناال الشباج بدنين 
 تبػػاع القكا ػػد الصػػحية ذا النشػػاط ىلػػل تنشػػئة الطػػالج  مػػل االنشػػاط الصػػحإم ي ػػدؼ هػػ

كسػػاب ـ المنا ػػة الكافيػػة لمكقايػػة مػػف ادمػػراض  السػػميمةد بمػػا يكفػػؿ ل ػػـ سػػالمة الجسػػـ كا 
كاالعطراباا النفسية كالجسمية كيشمؿ هذا النشػاط اإلسػعافاا ادكليػةد كحمػالا الكقايػة 

تك يػػة الالزمػػة فػػإ مجػػاؿ النظافػػة الش صػػية كالنظافػػة العامػػة مػػف ادمػػراض المعديػػةد كال
لمبيئػػػػة الجامعيػػػػةد كالمحيطػػػػةد كتنظػػػػيـ النػػػػدكاا الصػػػػحيةد كتنظػػػػيـ الزيػػػػاراا الميدانيػػػػة 

 لممستشفياا كالمطسساا الصحية 
كبذلؾ تتعدد مجاالا كأنكاع ادنشطة الجامعية الم تمفة بحي  تتناسج مع كؿ الميػكؿ 

السػػتعداداا كتعتبػػر أدا  فعالػػة لالسػػتثمار ادمثػػؿ لكقػػا الفػػراغ بالنسػػبة كالرغبػػاا كالقػػدراا كا
 ـ كجػػامعت ـ كمجػػتمع ـ بػػالنفع الكبيػػر  مػػي ـ بػػالنفع كلػػذلؾ يعػػكد  مػػل كميػػتلمطػػالج بمػػا يعػػكد 

ػػ لػػدل طػػالج  اإللكتركنػػإ اإلدمػػاف  كهػػإ تعتبػػر أدا  ككسػػيمة جيػػد  كفعالػػة لعػػالج مشػػكمة اأيعن
 الجثيـ  اإللكتركنإ اإلدمافكسيمة فعالة لمكقاية مف حظر هذا  االجامعةد كأيعن 

 لطال ب اجلامعة وممارشتَه لألىعطة اجلامعية: اإللهرتوىي اإلدماٌشابعا: العالقة املفرتعة بني 



 ..................................................................... اإلدمان اإللكتروني لدى طالب جامعة المنوفية

- 4464 - 

( د كدراسػة )ف ػرمد 4101الرجكع ىلل بعض الدراساا السابقة مثػؿ م دراسػة)أحمدد ب 
( د كالتػإ أشػػارا ىلػػل أف ممارسػػة طػػالج الجامعػػة لألنشػػطة الم تمفػػة يعتبػػر مػػف طػػرؽ 4116

لػػدي ـد كلػػذلؾ مػػف المفتػػرض كجػػكد  القػػة بػػيف  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافالكقايػػة كالعػػالج مػػف  طػػر 
ج الجامعة كممارست ـ لألنشطة الجامعية كسكؼ يتـ الكشػؼ  ػف لدل طال اإللكتركنإ اإلدماف

 الميدانإ التالإ   اإلطارطبيعة هذ  العالقة مف  الؿ 
 امليداىي للبحح وىتائجُ وتوصياتُ: اإلطار

لدل طالج جامعػة المنكفيػة د  اإللكتركنإ اإلدمافاست دؼ البح  الحالإ تقميؿ ظاهر   
لػدي ـ ك القتػل بممارسػت ـ لألنشػطة الجامعيػة د  اإلدمػافمف  ػالؿ التعػرؼ  مػل مسػتكل هػذا 

 اإلدمػػافككػػذلؾ معرفػػة مػػا ىذا كانػػا هنػػاؾ فػػركؽ ذاا داللػػة ىحصػػائية بػػيف متكسػػطاا مسػػتكل 
كدرجػة ممارسػة طػالج جامعػة المنكفيػة لألنشػطة الجامعيػة كفقنػا لممتغيػراا )النػكعد  اإللكتركنإ
د فػػإ الكفػػاال ب ػػذا ال ػػدؼ كزيػػاد  دمج ػػـ فػػإ كتقػػديـ  ػػد  رليػػاا ىجرائيػػة تسػػا د نػػكع الكميػػة(

 ادنشطة الجامعية 
 البحح: داة( بياء أ1)

لػدل  اإللكتركنػإ اإلدمػاف مػل مسػتكل  استعانا الدراسة باالستبانة كػادا  ل ػا لمتعػرؼ 
كمػرا  مميػة  دطالج جامعة المنكفيةد ككذلؾ التعرؼ  مل درجة ممارست ـ لألنشطة الجامعيػة

 بناال أدا  الدراسة )االستبانة( د بالمراحؿ التاليةم 
 االطالع  مل اددج التربكم كالدراساا السابقة ذاا الصمة بمكعكع البح   -أ
ك رعػػ ا  مػػل مجمك ػػة مػػف ال بػػراال )أسػػاتذ  مػػف  التكصػػؿ الػػل صػػكر  أكليػػة لػػألدا  -ج

دار  تعمي  نفػػس(  كذلػػؾ لتحكػػيـ أدا ميػػة ك مػػـ كميػػاا التربيػػة ت صػػص أصػػكؿ تربيػػة كا 
 البح د كلمتعرؼ  مل مدل مناسبة العباراا لمحاكرهما كقياس ما كععا لقياس ما 

تـ ىجراال التعديالا التإ اقترح ا ال بػراال  مػل  بػاراا كمحػاكر ادداتػيفد كتػـ اإلبقػاال  -ج
 % 21 أكثر مف  مل العباراا التإ اجمعكا  مي ا كالتإ جاالا نسبة االتفاؽ  مي ا

بحػ  )االسػتبانة( مػف تـ التكصؿ ىلل الصيغة الن ائية ددا  البح  حي  تككنػا أدا  ال -د
ادكؿ م تناكؿ البيانػاا الش صػية د كالثػانإ تنػاكؿ  بػاراا تصػؼ ظػاهر  ثالثة محاكر 

د كالثالػػ   (  بػار 22كتكز ػا  مػػل سػتة أبعػػاد كمجمػكع  بارات ػػا) اإللكتركنػػإ اإلدمػاف
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كتكز ػػا  مػػل سػػتة أبعػػاد كمجمػػكع  بارات ػػا  ادنشػػطة بػػاراا تصػػؼ ممارسػػة تنػػاكؿ 
 مككؿ بعد كؿ محكر  بارااك دد  بانةكالجدكؿ التالإ يكعذ االست  (  بار 26)

 المحكر ادكؿم البياناا الش صيةم
 ماإللكتركنإ اإلدماف باراا تصؼ م المحكر الثانإ

 يتعمف مجمك ة مف ادبعاد تندرج تحت ا مجمك ة مف العباراا  مل النحك التالإم  المحكر
 انؼجبسادػذد  انجؼذ

 9 األول: انغُطشح أو انجشوص انجؼذ

 01 انضبٍَ: رغُُش انًضاط انجؼذ

 8 انضبنش: انزحًم انجؼذ

 9 انشاثغ: األػشاع االَغحبثُخ انجؼذ

 8 انخبيظ: انظشاع انجؼذ

 01 انغبدط: االَزكبط انجؼذ

 مممارسة ادنشطة الجامعيةم  باراا تصؼ المحكر الثال 
 المحكر يتعمف مجمك ة مف ادبعاد تندرج تحت ا مجمك ة مف العباراا  مل النحك التالإم 

 انؼجبسادػذد  انجؼذ

 7 األول: انُشبؽ انضقبفٍ انجؼذ

 6 انضبٍَ: انُشبؽ انشَبػٍ انجؼذ

 6 انضبنش: انُشبؽ انفٍُ انجؼذ

 6 انشاثغ: انُشبؽ االعزًبػٍ انجؼذ

 7 انخبيظ: َشبؽ انغىانخ وانخذيخ انؼبيخ انجؼذ

 6 انغبدط: انُشبؽ انظحٍ انجؼذ

البحػ  المكافقػة مػف  ػالؿ البػدائؿ االسػتجابية المتدرجػة  كتطمبا االسػتجابة  مػل أدا 
كأ طيػا  د بدرجػة عػعيفة4أ طيا الدرجة  بدرجة متكسطةك  2كأ طيا الدرجة )بدرجة كبير د 

لػػدل طػػالج جامعػػة المنكفيػػةد ككػػذلؾ  اإللكتركنػػإ اإلدمػػاف( لمتعػػرؼ  مػػل مسػػتكل  0الدرجػػة 
 التعرؼ  مل درجة ممارست ـ لألنشطة الجامعية 
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 البحح: ( تطبيل أداة0)

البح   مل  ينة البح  مف طالج الفرقة الرابعة بجامعة المنكفية مف  تـ تطبيؽ أدا )أ( 
مف  الؿ ىست داـ تطبيؽ  4102/4141الكمياا النظرية كالعمميةد  الؿ العاـ الدراسإ 

 جكجؿ فكـر كرابطل هكم
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLSdToaElfnmB1SohbxjH

GvT  e2dfHi8vbqQdBvmT8Qaqsrdx7A/viewform   

د كذلؾ با تيار  ف كؿ فقر  مف فقراا االستبانة حي  طمج مف أفراد العينة اإلجابة 
 بدرجة متكسطةد متكفر بدرجة ععيفة( ىحدل البدائؿ التالية )متكفر بدرجة كبير د متكفر 

( استبانةد 212كبعد االنت اال مف تطبيؽ االستبانة  مل أفراد العينة كتجميع ا ك ددها ))ج( 
( استبانة ليصبذ 02د كقد بم   ددها )الستباناا الغير صالحة كلـ تستكؼتـ استبعاد ا

 % 4 22 ( استبانة بنسبة466 دد االستباناا الصالحة التحميؿ االحصائإ )

درجااد  2تـ تصحيذ استجاباا أفراد العينة كذلؾ بإ طاال االستجابة )بدرجة كبير ( )ج( 
كاالستجابة )بدرجة متكسطة( درجتيفد كاالستجابة )بدرجة ععيفة( درجة كاحد د كذلؾ 

  ةبالنسبة لمعباراا المكجب

 ( املعاجلات اإلحضائية املصتخدمة:3) 

برنػػام  الحزمػػة اإلحصػػائية فػػإ العمػػـك االجتما يػػة   تػػـ اسػػت داـ البيانػػاا بعػػد تفريػػ 
(SPSS)  ادساليج اإلحصائية التاليةمتـ است داـ كقد 

حساج التكراراا كالنسج المئكية لكؿ  بار  مف  باراا المحكر لكػؿ اسػتبانة كالمحػكر  (أ 
 ككؿ 

حسػاج المتكسػػطاا الحسػػابية كاالنحرافػػاا المعياريػػة كالترتيػػج لكػػؿ  بػػار  مػػف  بػػاراا  (ج 
 محكر لكؿ محكر كلالستبانة ككؿ ال

لمفػػركؽ بػػيف العينتػػيف المسػػتقمتيف لمتعػػرؼ  مػػل مػػدل كجػػكد  T- testىجػػراال ا تبػػار  (ج 
فػػػركؽ ذاا داللػػػة ىحصػػػائية لكػػػؿ اسػػػتبانة تعػػػزل ىلػػػل متغيػػػراا البحػػػ  )النػػػكعد نػػػكع 

 الكمية( 

حساج معػامالا االرتبػاط بيرسػكف لمعرفػة العالقػة بػيف متغيػرم البحػ د ألفػا كركنبػاخ  (د 
كقػػد ا تمػػدا الباحثػػة  مػػل الجػػدكؿ التػػالإ لتحديػػد درجػػة التػػكافر  ثبػػاا اددا  لحسػػاج

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLSdToaElfnmB1SohbxjHGvT%20%20e2dfHi8vbqQdBvmT8Qaqsrdx7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLSdToaElfnmB1SohbxjHGvT%20%20e2dfHi8vbqQdBvmT8Qaqsrdx7A/viewform
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سػتبانةد كمحػاكر اال كأبعػاد مف محاكر ككؿ بعد كالممارسة كالترتيج لعباراا كؿ محكر
 ككؿ كذلؾ كما فإ الجدكؿ التالإ  االستبانة

 (0عذول )

 َىػح يذي االعزغبثبد ودسعخ انزىافش وانًًبسعخ

 دسعخ انزىافش وانًًبسعخ )االعزغبثخ(يذي 

 ضعيفت 0666إنً  0يٍ 

 متوسطت 3622إنً  0667يٍ 

 كبيرة 2إنً  3622يٍ 

 :( عبط االشتباىة4)

كطالبػة بالفرقػة الرابعػة  ا( طالبػ22 مل  ينة استطال ية  ددها ) تـ تطبيؽ االستبانة 
ـ كذلػػؾ 4141ـ/4102عإ  بجامعػػة المنكفيػػة فػػإ بدايػػة الفصػػؿ الدراسػػإ الثػػانإ لمعػػاـ الجػػام

 ا ب دؼ عبط ا كتقديرها بحساج صدق ا كثبات 
 الضدم: -4

بطػريقتيف كهمػام صػدؽ المحكمػيفد كصػدؽ االتسػاؽ  تـ التحقػؽ مػف صػدؽ االسػتبانة 
 الدا مإ 

 صدم احملهنني: 4-1-1

ا ادكليػػة  مػػل مجمك ػػة مػػف أسػػاتذ  فػػإ صػػكرت  ؾ مػػف  ػػالؿ  ػػرض االسػػتبانةكذلػػ 
دار  تعميميػػة ك مػػـ نفػػس(د كقػػامك  ا بػػإجراال التعػػديالا الالزمػػة التربيػػة )ت صػػص أصػػكؿ تربيػػة كا 

  %  مل  باراا االستبانة21مل مف ا حي  كجد اتفاؽ بنسبة أ  مي 
 صدم االتصام الداخلي: 4-1-0

رتبػاط بػيف درجػاا طػالج الفرقػة الرابعػة بجامعػة المنكفيػة مف  ػالؿ حسػاج معامػؿ اال  
 فإم كما هك مكعذ ككؿ ستبانةلال مل كؿ محكر كالدرجة الكمية 
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 (3عذول )

 اإلنكزشوٍَ اإلديبٌنًحىس ثبنذسعخ انكهُخ  ثؼذَىػح يؼبيم اسرجبؽ كم 

 انًحبوس
انغُطشح 

 أو انجشوص
 انزحًم رغُُش انًضاط

األػشاع 

 االَغحبثُخ
 االَزكبط انظشاع

يؼبيم االسرجبؽ ثبنذسعخ 

 انكهُخ
1680**  1682**  1686**  1678**  1683**  1689**  

 1610**دانخ ػُذ يغزىي 

 (2عذول )

 األَشطخ انغبيؼُخ نًحىسثبنذسعخ انكهُخ  ثؼذَىػح يؼبيم اسرجبؽ كم 

 انًحبوس
انُشبؽ 

 انضقبفٍ

انُشبؽ 

 انشَبػٍ

انُشبؽ 

 انفٍُ

انُشبؽ 

 االعزًبػٍ

 َشبؽ

 انغىانخ

انُشبؽ 

 انظحٍ

يؼبيم االسرجبؽ ثبنذسعخ 

 انكهُخ
1677**  1670**  1676**  1672**  1681**  1679**  

 1610**دانخ ػُذ يغزىي 

كالدرجػة الكميػة  بعد( أف معامالا االرتباط بيف كؿ 2(د كجدكؿ )4كيتعذ مف جدكؿ ) 
بكجػل  أف االسػتبانة( ممػا يػدؿ  مػل 10 1ستبانة دالة  ند مسػتكل )محكر مف محاكر االلكؿ 
 بدرجة  الية مف الصدؽ  تتمتع اـ 

 :ثبات االشتباىة 4-0

محػكر  كػؿ أبعادبطريقة ألفا كركنباخد حي  تـ حساج ثباا  تـ حساج ثباا االستبانة 
 ستبانة ككؿ  كما هك مكعذ االستبانة كحساج ثباا اال مف محاكر

 (2عذول )

 ثطشَقخ أنفب كشوَجبخ اإلنكزشوٍَ اإلديبٌ يحىسَىػح صجبد 

 انًحبوس

انغُطشح 

أو 

 انجشوص

رغُُش 

 انًضاط
 انزحًم

األػشاع 

 االَغحبثُخ
 االَزكبط انظشاع

عزجبَخ اال

 ككم

يؼبيم أنفب 

 كشوَجبخ
1676 1678 1670 1672 1678 1677 1676 

 1610**دانخ ػُذ يغزىي 
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 (0عذول )

 األَشطخ انغبيؼُخ ثطشَقخ أنفب كشوَجبخ يحىسَىػح صجبد 

 انًحبوس
انُشبؽ 

 انضقبفٍ

انُشبؽ 

 انشَبػٍ

انُشبؽ 

 انفٍُ

انُشبؽ 

 االعزًبػٍ

َشبؽ 

 انغىانخ

انُشبؽ 

 انظحٍ

يؼبيم االسرجبؽ 

 ثبنذسعخ انكهُخ

1677** 1670** 1676** 1672** 1681** 1679** 

 1610**دانخ ػُذ يغزىي 

الثبااد مما ية مف بدرجة  ال ( أف االستبانة تتمتع2(د جدكؿ )2دكؿ )يتعذ مف ج 
 ا لمتطبيؽ يدؿ  مل ثبات ا كصالحيت 

 ( عيية البحح:5)

 (6عذول )

 َىػح انخظبئض انذًَىعشافُخ نؼُُخ انجحش يٍ ؽالة انفشقخ انشاثؼخ ثغبيؼخ انًُىفُخ

 االعًبنٍ َىع انكهُخ انُىع

   ػًهُخ َظشَخ أَضً ركش

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

320 
2263

% 

20

2 

6068

% 
028 

7863

% 
001 

3068

% 

688 011% 

يتعذ مف الجدكؿ السػابؽ أف  ػدد  اإلنػا  أكبػر مػف  ػدد الػذككرد كأف  ػدد الطػالج  
بالكميػػاا النظريػػة أكبػػر مػػف  ػػدد الطػػالج بالكميػػاا العمميػػة كهػػذا مػػف كاقػػع اإلحصػػائياا لمعػػاـ 

 ـ ) قسـ اإلحصاال باإلدار  العامة لجامعة المنكفية(  4141ـ/4102الجامعإ 
 وتفصريٍا(:( ىتائج البحح )حتليلَا 6)

مػػػػف  ػػػالؿ اسػػػػت داـ برنػػػام  التحميػػػػؿ  بعػػػد ىجػػػػراال المعالجػػػاا اإلحصػػػػائية لمبيانػػػاا 
تـ رصد النتائ  فإ صػكر  جػداكؿ ىحصػائية لتحميم ػا كتفسػيرها  مػل النحػك  SPSSاإلحصائإ 

 التالإم
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ٌ باشتجابات عيية البحح على ذلور : اليتائج اخلاصة اًلأو واألبعـاد املتغـنية فيـُ     اإللهرتوىـي  اإلدمـا

 نهل:

 (7عذول )

 وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانُغجخ انًئىَخ ػذد انؼجبساداألثؼبد و َىػح

 (688ككم )ٌ =  واألثؼبد اإلنكزشوٍَ اإلديبٌ أثؼبد يٍ ثؼذ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ انجحش ػهً كم

 األثؼبد
ػذد 

 انؼجبساد

انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

 االَحشاف

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

يغزىي 

 اإلديبٌ

رشرُت 

 انًحبوس

 0 يشرفغ %82 1632 3622 9 انغُطشح أو انجشوص

 6 يشرفغ %80 1632 3620 01 رغُُش انًضاط

 0 يشرفغ %80 1630 3626 8 انزحًم

األػشاع 

 االَغحبثُخ

9 
3628 1632 

80% 

 2 يشرفغ

 2 يشرفغ %80 1632 3627 8 انظشاع

 3 يشرفغ %80 1632 3629 01 االَزكبط

  يشرفغ %80 1630 3628 02 ككم اإلديبٌ

لػدل طػالج جامعػة  اإللكتركنػإ اإلدمػافبالنظر ىلل الجدكؿ السابؽ يتعذ أف مسػتكل  
(د كقػػد جػػاال 40 1( كانحػػراؼ معيػػارم )26 4المنكفيػػة جػػاال بدرجػػة مرتفعػػة بمتكسػػط حسػػابإ )

)السػيطر  أك البػركز( بمتكسػط  بعػدالممارسة بدرجػة مرتفعػة تبة ادكلل مف حي  درجة فإ المر 
( كهػإ تمثػؿ أ مػل قيمػة مػف حيػ  درجػة الممارسػة 42 1( كانحػراؼ معيػارم )22 4حسابإ )

سػػمة بػػارز  لػػدل الطػػالجد كهػػك أهػػـ  اإلنترنػػاىلػػل أف سػػمكؾ الجمػػكس أمػػاـ شػػبكة كهػػذا يرجػػع 
كمشػػا رهـ حيػػ  االنشػػغاؿ البػػارز  ادنشػػطة كأكثرهػػا قيمػػة فػػإ حيػػات ـد كيسػػيطر  مػػل تفكيػػرهـ

كهػػػذا مػػػا أشػػػارا ىليػػػل دراسػػػة )سػػػميمةد  كالزائػػػد كالشػػػعكر بالم فػػػة  مػػػل القيػػػاـ ب ػػػذا النشػػػاطد
الممارسػة بػة اد يػر  مػف حيػ  درجػة كقد جاال فإ المرت( د 4106(د دراسة )حسانيفد 4102

( كهػػإ 42 1)( كانحػػراؼ معيػارم 22 4)تغييػر المػػزاج( بمتكسػط حسػابإ ) بعػػدبدرجػة مرتفعػة 
تمثػػؿ أقػػؿ قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػةد كهػػذا يرجػػع ىلػػل أف الطػػالج يكاج ػػكف العديػػد مػػف 

سػػكاال مػػف قبػػؿ ادسػػر  أك مػػف  اإلنترنػػاج ػػة لتقميػػؿ  ػػدد سػػا اا اسػػت داـ اسػػتراتيجياا المكا
قبم ـ أنفس ـ فيحد  ل ـ نكع مف أنكاع تغيير المزاج كالشػعكر بالعػيؽ كالتعػجر نتيجػة ذلػؾ  

  (Adiele, & Olatokun, 2014)كدراسة   (د4104ما أشارا ىليل دراسة ) المإد  كهذا
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 لطال ب اجلامعة : اإللهرتوىي اإلدماٌثاىيا : اليتائج اخلاصة باإلاابة على األبعاد املتعلكة ب

 (8عذول )
انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ  َىػح

 688)انغُطشح أو انجشوص( ٌ= ثؼذ انجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد

 كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

انًزىعؾ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

 انزشرُت
 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 
ثؼتذ  اإلَزشَتذرقىو ثفزح 

االعتتتتزُقب  يتتتتٍ انُتتتتىو 
 6يجبششح

2 162 362 2862 230 6063 3600 1600 0 

3 
َؼزجتتتتتتتتتتش اعتتتتتتتتتتزخذاي  
نإلَزشَتتتتذ يتتتتتٍ أفؼتتتتتم 
 األَشطخ انزٍ رقىو ثهب6

0 167 377 2162 216 09 3602 1600 2 

2 
 اإلَزشَذرفؼم اعزخذاو 

ػهتتتتتتً انختتتتتتشوط يتتتتتتغ 
 أطذقبئ 6

6 169 360 2860 207 6166 3602 1600 3 

2 

 اإلَزشَذرغزخذو 
نههشوة يٍ انًشكالد 

وانظؼىثبد انزٍ 
 رىاعه 6

0 167 220 2860 203 0063 3603 1601 2 

0 
رزؼتتتشف ػهتتتتً أطتتتتذقب  
كضُتتتتتتشٍَ يتتتتتتٍ  تتتتتتالل 

 6اإلَزشَذ
0 167 263 0366 230 2667 3622 1600 0 

6 

ص ػهتتتتتً رُتتتتتبول رحتتتتتش
ثؼتتتتغ انىعجتتتتبد أيتتتتبو 

حزتتً ال   اإلَزشَتتذشتتجكخ 
 ػٍ اعزخذايه6 رزىقف

0 167 266 0263 207 2660 362 1628 6 

7 
رقهتتم يتتٍ ػتتذد عتتبػبد 
َىيتتت  َظتتتشا العتتتزخذاو 

 6اإلَزشَذ
2 166 236 6069 308 2760 3639 1629 9 

8 
رشتؼش ثبنًزؼتخ فقتؾ ػجتتذ 
اعتتتتتتتتتزخذاي  نشتتتتتتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ
0 167 279 0060 212 2263 3629 1600 7 

9 
 اإلَزشَتتتذرؼزجتتتش شتتتجكخ 

يهًتتتتتتتخ نتتتتتتت  كبنًتتتتتتتب  
 وانهىا 6

6 169 212 0866 379 2166 3622 1600 8 

  1632 3622 انغُطشح أو انجشوص

)السػػيطر  أك البػػركز( جػػاال بدرجػػة  بعػػديتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة تػػكافر 
(د كقػد 42 1(د كانحػراؼ معيػارم )22 4مرتفعة مف حيػ  درجػة الممارسػة بمتكسػط حسػابإ )

( كالتػإ تػنص 0)الممارسة بدرجة مرتفعة العبار  رقػـ تبة ادكلل مف حي  درجة جاالا فإ المر 
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(د 22 4بعػػػد االسػػػتيقاظ مػػػف النػػـك مباشػػػر د بمتكسػػػط حسػػػابإ ) اإلنترنػػا)تقػػػـك بفػػػتذ  م مػػل
الممارسػػة كهػػذا يرجػػع ىلػػل مثػػؿ أ مػػل قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة ( كهػػإ ت20 1كانحػػراؼ معيػػارم )

كشػد  االرتبػاط ب ػا كحػج االسػتطالع مػف قبػؿ الطػالج لمتعػرؼ  اإلنترنػا التعمػؽ الشػديد بشػبكة
يد مف أ بار كمعمكماا تدكر حكل ـ   كهذا ما أشارا ىليػل دراسػة )العمػارد  مل كؿ ما هك جد

الممارسة بدرجػة متكسػطة العبػار  رقػـ بة اد ير  مف حي  درجة كقد جاال فإ المرت ( د 4102
(د بمتكسػػط اإلنترنػػانكمػػؾ نظػػرنا السػػت داـ  دد سػػا اا)تقمػػؿ مػػف  ػػ م( كالتػػإ تػػنص  مػػل2)

الممارسػة  مثؿ أقػؿ قيمػة مػف حيػ   درجػة(د كهإ ت22 1(د كانحراؼ معيارم )42 4حسابإ )
م ـ نتيجػة ل فػراط فػإ اسػت داـ مػف  ػدد سػا اا نػك  بعض الطالج يقممػكفكهذا يرجع ىلل أف 

جة ما يشػعركف بػل مػف مف سا اا نكم ـ نتي لكف البعض ا  ر مف الطالج يقممكفك  اإلنترنا
طػػالج الفرقػػة الرابعػػة  مػػل    دفقمػػؽ كررؽ ب صػػكص التفكيػػر فػػإ مسػػتقبم ـ كالحيػػا  العمميػػة

أبكاج الت رج كال ركج ىلل سكؽ العمؿ ككذلؾ ما يمركف بل مف مشكالا اجتما يػة أك نفسػية 
 (Yao et al., 2014)(د دراسة 4104دراسة )غالمإد  ا ما أشاراتنتاب ـ  كهذ
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 (9)عذول 

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)رغُُش انًضاط( )ٌ =  ثؼذ انجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ
االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

 انزشرُت
 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 
رُتتتتبو ػتتتتذد عتتتتبػبد 
قهُهتتتتتتتتتتتتخ ثغتتتتتتتتتتتتجت 
 6اعزخذاي  نإلَزشَذ

2 162 292 0762 390 2362 3629 1601 
2 

3 

رشتتؼش ثبنؼظتتجُخ ػُتتذ 
فٍ  اإلَزشَذاعزخذاو 

عى يٍ انؼىػب  أو 
 انؼغُظ6

0 167 211 0860 382 2060 3639 1629 

01 

2 

رزأ ش فٍ انُىو كضُتشا  
يتتتٍ األحُتتتبٌ ثغتتتجت 
عتتتتهشا أيتتتتبو شتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

2 166 290 0762 389 23 3620 160 

8 

2 

رهغتتتتأ نهكتتتتزة أحُبَتتتتب 
ػهتتتتتً أعتتتتتشر  فتتتتتٍ 
اعتتتتتتزخذاي  نشتتتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

0 167 286 0660 397 2263 3628 1600 

2 

0 

رخفتتٍ ػتتٍ أطتتذقبئ  
انىقتتذ انتتزٌ رقؼتتُه 
فتتتتتتتتتتتتٍ اعتتتتتتتتتتتتزخذاو 

 6اإلَزشَذ

0 167 212 0866 381 2167 362 1628 

9 

6 

رخزتتتتتتتتتبس األَشتتتتتتتتتطخ 
واألنؼبة انزٍ رزطهتت 

وقزتتب  ؽتتىَال  فتتٍ يُتت  
 6اإلَزشَذاعزخذاو 

0 167 263 0366 230 2667 3620 1600 

0 

7 

رشتتتتتتتتتؼش ثبنؼتتتتتتتتتُ  
وانزؼتتتغش ػُتتتذ ػتتتذو 
اعتتتتتتتتتزخذاو شتتتتتتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

2 166 268 0260 206 2069 362 1600 

3 

8 

رهًتتتتتتتتتم يًبسعتتتتتتتتتخ 
هىاَبر  ثغجت انحتت 
انشتتتتتتتتتتذَذ نشتتتتتتتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

2 166 293 07 393 2362 3627 1600 

0 

9 

رشتتتتؼش وكأَتتتت  رتتتتشي 
طتتتفحخ انىَتتتت أيتتتبو 
ػُُُتتت  ػُتتتذ انزىقتتتف 
ػتتتتتتتتتتتٍ اعتتتتتتتتتتتزخذاو 

 6اإلَزشَذ

6 169 292 0760 389 23 3620 1600 

6 

01 

رشتتتؼش وكأَتتت  يكجتتتم 
انُتتذٍَ وانغتتبقٍُ يتتٍ 
كضتتشح اعتتزخذاو شتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

2 166 210 0862 382 2060 3622 160 

7 

  1632 3620 رغُُش انًضاط
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)تغييػػر المػػزاج( جػػاال بدرجػػة مرتفعػػة  بعػػديتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة تػػكافر 
تبػة ادكلػل مػف حيػ  (د كقد جاالا فػإ المر 42 1( كانحراؼ معيارم )22 4بمتكسط حسابإ )

)ت تػػار ادنشػػطة كادلعػػاج  م( كالتػػإ تػػنص  مػل4الممارسػػة بدرجػػة مرتفعػػة العبػار  رقػػـ )درجػة 
(د كانحػػراؼ 20 4( بمتكسػػط حسػػابإ )اإلنترنػػافػػإ اسػػت داـ  الن التػػإ تتطمػػج منػػؾ كقتنػػا طػػكي

ا يرجع ىلل كثػر  اسػت داـ ( كهإ تمثؿ أ مل قيمة مف حي  درجة الممارسة كهذ20 1معيارم )
حي  يمجا العديد مػف الطػالج ىلػل البحػ   ػف اد ػذار   كاإلفراط فإ است دام ا اإلنترناشبكة 

  كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل  اإلنترنػػاكؿ أمػػاـ شػػبكة مػػكس كقػػا أطػػكالمبػػرراا التػػإ تتػػيذ ل ػػـ الج
بػة اد يػػر  مػف حيػػ  كقػػد جػاال فػػإ المرت ( 4102(د دراسػػة )محمػدد 4102دراسػة  )حامػدمد 

)تشػػعر بالعصػػبية  نػػد  مل( كالتػػإ تػػنص  مػػ4الممارسػػة بدرجػػة متكسػػطة العبػػار  رقػػـ )درجػػة 
(د كانحػػراؼ 42 4فػإ جػػك مػف العكعػػاال أك العػجي (د بمتكسػػط حسػابإ ) اإلنترنػػااسػت داـ 
(د كهإ تمثػؿ أقػؿ قيمػة مػف حيػ  درجػة الممارسػة كهػذا يرجػع ىلػل أف الغالبيػة 22 1معيارم )

فػإ جػك مػف العكعػاال أك العػجي   اإلنترنػاالطػالج يسػتطيعكف اسػت داـ شػبكة العظمل مػف 
بكجػػكد مثػػؿ هػػذ  العكعػػاال أك العػػجي   كف فػػإ حالػػة شػػعكرية أ ػػرل كال يحسػػكفدن ػػـ يككنػػ

مػػة تفػػا الت ـ االجتما يػػة مػػع نتيجػػة لق اإللكتركنػػإاالفتراعػػإ أك ف فػػإ  ػػالم ـ دن ػػـ يككنػػك
 ,.Yao & et al)(د دراسػػة 4112دراسػػة )أرنػػكطد كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل المحيطػػيف ب ػػـ  

2013) 
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 (01عذول )
انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ  َىػح

 (688)انزحًم( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ
االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

 انزشرُت
 % تكرار % تكرار % تكرار

0 
 اإلَزشَذرغزخذو 

نىقذ ؽىَم أكضش 
 يًب كُذ رزىقغ6

2 162 287 0663 398 2262 3627 160 2 

3 

رضَذ يٍ 
اعزخذاي  

نإلَزشَذ نهشؼىس 
ثبنغؼبدح 
 6وانشػب

2 162 283 0060 212 22 3628 1629 2 

2 

رشؼش ثبنغؼبدح 
انغبيشح ػُذ 
اعزخذاو شجكخ 

 6اإلَزشَذ

2 162 296 0766 389 23 3620 160 6 

2 

ثأٌ  رُشؼش
انىقذ انزٌ 
رقؼُه أيبو 

 اإلَزشَذشجكخ 
 غُش كبٍف6

2 166 292 0760 390 2362 3622 1600 7 

0 

َغُطش ػهى  
انزفكُش فٍ شجكخ 

فٍ  اإلَزشَذ
انىقذ انزٌ ال 
 رغزخذيه فُه6

2 162 286 0660 399 2260 3626 1628 0 

6 

رقىو ثًحبوالد 
ػذَذح نزقهُم 
ػذد انغبػبد 
انزٍ رقؼُهب 

 6اإلَزشَذأيبو 

2 162 269 0266 206 2069 3629 1600 3 

7 

رغذ فٍ شجكخ 
اإلصبسح  اإلَزشَذ

انزٍ ال رغذهب فٍ 
 أٌ شٍ  آ ش6

2 162 270 0260 201 2060 3621 1600 0 

8 

رشؼش ثأَ  
 اأطجحذ أعُش

  اإلَزشَذنشجكخ 
وال رغزطُغ 
 ب6يفبسقزه

2 166 299 08 380 2062 3620 160 8 

  1630 3626 انزحًم
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)التحمؿ( جاال بدرجة مرتفعػة بمتكسػط  بعد يتعذ مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر 
تبػػة ادكلػػل مػػف حيػػ  درجػػة (د كقػػد جػػاال فػػإ المر 42 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )24 4حسػػابإ )

اإلثػػار   اإلنترنػػا)نجػد فػػإ شػػبكة  م( كالتػػإ تػػنص  مػػل2الممارسػة بدرجػػة مرتفعػػة العبػػار  رقػـ )
(د 20 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )21 4شػػإال ر ػػر(د بمتكسػػط حسػػابإ ) التػػإ ال تجػػدها فػػإ أم

كهػذا يرجػع ىلػل أف طػالج الجامعػة يجػدكف   كهإ تمثؿ أ مػل قيمػة مػف حيػ  درجػة الممارسػة
ثػػ دن ػػا تمبػػإ كتشػػبع كػػؿ الرغبػػاا   اإلنترنػػاار  مػػف  ػػالؿ جمكسػػ ـ أمػػاـ شػػبكة متعػػة كبيػػر  كا 

كالميػػكؿ كاالحتياجػػاا مػػف المعرفػػة كالمعػػج كممارسػػة الشػػاا مػػع ادصػػدقاال كالتعػػرؼ  مػػل أهػػـ 
مػػف كج ػػة نظػػر طػػالج الجامعػػة أفعػػؿ كسػػيمة لتحقيػػؽ  ذلػػؾ يعػػدك   اد بػػار كادحػػدا  الجاريػػة

إال ر ػر غيػر تػكافر فػإ أم شػحي  يقصر العديد مف المسافاا كهػذا ال ي  التكاصؿ االجتما إ
بػة اد يػر  بينما جاال فػإ المرت ( د4102  كهذا ما أشارا ىليل دراسة )الزيدمد اإلنترناشبكة 

)تشػػعر بانػػؾ  م( كالتػػإ تػػنص  مػػل6الممارسػػة بدرجػػة متكسػػطة العبػػار  رقػػـ )مػػف حيػػ  درجػػة 
(د كانحػػراؼ 20 4كال تسػػتطيع مفارقتػػل(د بمتكسػػط حسػػابإ ) اإلنترنػػاا لشػػبكة أصػػبحا أسػػير 

الغالبيػة  أف الممارسػة كهػذا يرجػع ىلػلأقػؿ قيمػة مػف حيػ  درجػة (د كهإ تمثػؿ 21 1) معيارم
ؿ مػػف اإلفػػراط فػػإ اسػػت داـ الجامعػػة قػػامكا بػػإجراال بعػػض المحػػاكالا لمتقميػػ العظمػػل مػػف طػػالج

ا بعض أسر هطالال الطالج بمسا دت ـ  مل التقميؿ مػف اإلفػراط فػإ ككذلؾ قام اإلنترناشبكة 
  كلكػػف هنػػاؾ الػػبعض ا  ػػر مػػف طػػالج الجامعػػة يشػػعركف بدرجػػة ااإلنترنػػاسػػت داـ شػػبكة 

  كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة ) بػد امتكسطة أن ـ أسرل ل ذ  الشػبكة كال يسػتطيعكف مفارقت ػ
 (4102النبإد 
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َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)األػشاع االَغحبثُخ( )ٌ =  ثؼذ انجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رشؼش ثبالكزئتبة ػُتذ 

ػتتتتتتتتتتذو اعتتتتتتتتتتزخذاو 

 6اإلَزشَذ

2 162 260 0260 231 2660 3620 1600 

2 

3 
رشتتتؼش ثتتتبنقه  نؼتتتذو 

 َزشَذ6اعزخذاي  نإل
2 166 292 0760 390 2362 3620 1629 

8 

2 

رشتتؼش ثبسرؼتتبػ فتتٍ 

األَتتتتتتذٌ وثخبطتتتتتتخ 

أطبثؼ  ػُذ انزىقتف 

ػتتتتتتتتتتٍ اعتتتتتتتتتتزخذاو 

 6اإلَزشَذ

2 166 277 0268 217 2266 362 1600 

2 

2 

ذو انًزؼتتتخ رشتتتؼش ثؼتتت

ؽتتتىال انُتتتىو إرا نتتتى 

وقزتتتتتب أيتتتتتبو  رقتتتتتغ

 6اإلَزشَذ

2 166 
220

9 
0363 230 2763 3622 1600 

0 

0 

رحهى أصُب  َىي  أَ  

رقتتتتتتتتىو ثبعتتتتتتتتزخذاو 

يتتتٍ حجتتت   اإلَزشَتتتذ

 انشذَذ نه6

2 162 268 0260 207 2660 3623 1600 

3 

6 

رهًتتتم فتتتٍ دساعتتتز  

ثغتتجت حجتت  انشتتذَذ 

 نإلَزشَذ6

2 162 212 0866 383 20 3621 1628 

9 

7 

رغتتزًش فتتٍ اعتتزخذاو 

سغتتتتى يتتتتب  اإلَزشَتتتتذ

َغتتتتتتتججه نتتتتتتت  يتتتتتتتٍ 

يشتتتتتتكالد عغتتتتتتًُخ 

ثغتتجت انحشيتتبٌ يتتٍ 

 انُىو6

2 162 291 0667 390 2369 3626 160 

7 

8 

رشتتتؼش أٌ األطتتتذقب  

انًخهظتتتتتتتتتٍُ هتتتتتتتتتى 

أطتتتتتتتتتذقب  شتتتتتتتتتجكخ 

 6اإلَزشَذ

0 167 277 0268 216 2260 3629 1629 

0 

9 

 اإلَزشَتذرزُح شتجكخ 

نتت  انًؼشفتتتخ فتتتٍ أٌ 

يغبل أكضش ثكضُش يتٍ 

 6انكزت

8 063 282 0068 396 22 3628 1603 

6 

  1632 3628 األػشاع االَغحبثُخ 
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)اد ػػراض االنسػػحابية( جػػاال بدرجػػة  بعػػديتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة تػػكافر  
 ادكلػػل (د كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة42 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )26 4مرتفعػػةد بمتكسػػط حسػػابإ )

)تشعر بعػدـ المتعػة  مكالتإ تنص  مل (2الممارسة بدرجة مرتفعة العبار  رقـ )حي  درجة  مف
(د كانحػػراؼ معيػػارم 22 4(د بمتكسػػط حسػػابإ )اإلنترنػػااليػػـك ىذا لػػـ تقعػػإ كقتنػػا أمػػاـ طػػكاؿ 

(د كهإ تمثؿ أ مل قيمة مف حيػ  درجػة الممارسػة كهػذا يرجػع ىلػل أف طػالج الجامعػة 20 1)
اسػت داـ كاسػتثمار  ف ػك يمثػؿ ل ػـ أفعػؿ  اإلنترنػاتعة كبير  مف است دام ـ لشػبكة يجدكف م

شػباع حيػ  يجػدكف المت  لكقا فػراغ ـ كيفرغػكف مػف  الل ػا شػحنت ـ االنفعاليػة عػة كاإلثػار  كا 
كاالفتراعػػػإ  اإللكتركنػػػإمبػػػإ الميػػػكؿ كالرغبػػػاا لػػػدي ـ مػػػف  ػػػالؿ هػػػذا العػػػالـ االحتياجػػػاا كت

د ؿ  ػدـ اسػت دامل كقػا طكيػؿ  كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة ) طػاجكيفتقدكف كؿ ذلؾ فإ حا
الممارسػة بدرجػة متكسػطة العبػار  رقػـ بة اد ير  مف حي  درجػة بينما جاال فإ المرت (د4106

)ال ت مؿ فػإ دراسػتؾ بسػبج حبػؾ الشػديد ل نترنػا(د بمتكسػط حسػابإ  م( كالتإ تنص  مل4)
(د كهػػإ تمثػػؿ أقػػؿ قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػة كهػػذا 26 1معيػػارم ) (د كانحػػراؼ21 4)

يرجع ىلل ك إ الغالبية العظمل مف طالج الجامعة باهميػة اإل ػداد لممسػتقبؿ حيػ  نجػد مػن ـ 
مػف يسػتفيدكف مػف هػػذ  الشػبكة فػإ الحصػػكؿ  مػل المعمكمػاا كالمعػػارؼ التػإ ت ػدـ دراسػػت ـ 

كحػب ـ الشػديد لػل  كهػذا مػا  اإلنترنػالتعمػؽ الكبيػر بدراست ـ بسػبج ا كالقميؿ من ـ ي ممكف فإ
  (Gonzalez & Orgaz, 2014)(د دراسة 4100أشارا ىليل دراسة ) امرد 
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انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ  َىػح

 (688)انظشاع( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد

 كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
تكرا انزشرُت

 ر
 % تكرار % تكرار %

 رفزقتتتش انقتتتذسح ػهتتتً 0

انزشكُتتض فتتٍ دساعتتز  

ثغتتتتتتتتجت اَشتتتتتتتتغبن  

 بإلَزشَذث

2 166 292 0762 391 2363 3623 160 

7 

اعتتزخذاي  نإلَزشَتتذ  3

ثشتتتتكم كجُتتتتش عؼهتتتت  

رقظتتتتتش فتتتتتٍ صَتتتتتبسح 

 أقبسث 

2 162 277 0268 218 2268 3621 1600 

2 

رىعتتذ  الفتتبد كضُتتشح  2

ثُُتت  وثتتٍُ أطتتذقبئ  

ثغتتتتتتجت اعتتتتتتزخذاي  

 انكضُش نإلَزشَذ6

2 166 260 0260 209 2662 3623 1629 

3 

اعتتزخذاي  نإلَزشَتتذ  2

عؼه  رفقذ انكضُش يٍ 

 أطذقبئ 6

9 062 211 0860 379 2166 3638 1627 

8 

رتتتتتتتزهت العتتتتتتتزخذاو  0

فتتتتٍ أحتتتتذ  اإلَزشَتتتتذ

انُتتتتتتتتىادٌ ثغتتتتتتتتجت 

اػزتتتتتتشاع أعتتتتتتشر  

 ػهً اعزخذايه6

0 167 291 0667 392 2366 3622 1600 

6 

رؼتتتؼف رًبيتتتتب ػتتتتٍ  6

ارختتتتبر قتتتتشاس ثزتتتتشا 

 اإلَزشَتتتتتذاعتتتتتزخذاو 

ػهتتتتتً انتتتتتشغى يًتتتتتب 

َغتتتتتتتججه نتتتتتتتٍ يتتتتتتتٍ 

 يشكالد6

2 162 296 0766 389 23 3626 160 

0 

رؼتتتتتتتتىد العتتتتتتتتزخذاو  7

ثؼتتتتتتتذ أٌ  اإلَزشَتتتتتتتذ

 قشسد انزىقف ػُه6

2 166 262 0369 231 2660 3622 1600 

0 

أٌ َكتىٌ ػتذد  رزًٍُ 8

عتتتبػبد انُتتتىو أكضتتتش 

عتتتتتتتتتبػخ  32يتتتتتتتتتٍ 

 اإلَزشَذالعزخذاو 

2 162 290 0762 391 2363 3628 1628 

2 

  1632 3627 شاعــانظ
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)الصػراع( جػاال بدرجػة مرتفعػةد بمتكسػط  بعػديتعذ مػف الجػدكؿ السػابؽ درجػة تػكافر  
كلػػل مػػف حيػػ  درجػػة (د كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة اد 42 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )22 4حسػػابإ )

بعػد أف  اإلنترنػام )تعػكد السػت داـ ( كالتػإ تػنص  مػل2الممارسة بدرجة مرتفعػة العبػار  رقػـ )
(د كهػإ تمثػؿ أ مػل 20 1(د كانحػراؼ معيػارم )22 4قررا التكقؼ  نػل(د بمتكسػط حسػابإ )

ف ج الجامعػة يعػكدكقيمة مف حي  درجة الممارسة كهذا يرجع ىلل أف الغالبية العظمل مف طػال
مػر  أ ػرل بعػد أف قػرركا التكقػؼ  نػل كذلػؾ بسػبج االرتبػاط الشػديد بػل  اإلنترنػاىلل اسػت داـ 

ف ػـ ال يسػتطيعكف  اإلنترنػاتيجػة االفػراط فػإ اسػت داـ شػبكة ككثر  التعمؽ كالحج الشػديد لػل ن
بػة اد يػر  بينمػا جػاال فػإ المرت (د4102كهذا ما أشارا ىليل دراسػة ) فػشد  االستغناال  ن ا 

م )اسػػت دامؾ ( كالتػػإ تػػنص  مػػل2الممارسػػة بدرجػػة متكسػػطة العبػػار  رقػػـ )يػػ  درجػػة مػػف ح
(د كانحػػػراؼ معيػػػارم 46 4نترنػػػا جعمػػػؾ تفقػػػد الكثيػػػر مػػػف أصػػػدقائؾ(د بمتكسػػػط حسػػػابإ )ل  
(د كهػإ تمثػؿ أقػؿ قيمػػة مػف حيػ  درجػػة الممارسػة كهػذا يرجػػع ىلػل أف طػالج الجامعػػة 22 1)

حيػػ  تقػػـك هػػذ  الشػػبكة بتقريػػج   اإلنترنػػاؿ شػػبكة اصػػؿ مػػع أصػػدقائ ـ مػػف  ػػال يقكمػػكف بالتك 
ػا أنػل متػا  لمغالبيػة العظمػل مػف  المسػافاا كا تصػار الطػرؽ الطكيمػة بػيف ادصػدقاال ك صكصن
الطػػالج ال يفػػرؽ بػػيف غنػػإ كفقيػػرد كلكػػف هنػػاؾ نسػػبة متكسػػطة مػػف طػػالج الجامعػػة نتيجػػة 

أدل ذلػؾ ىلػل فقػدان ـ الكثيػر  ااإلنترنػراط المتزايػد فػإ اسػت داـ شػبكة االست داـ السػإال كاإلفػ
ا الذيف يصعج  مػي ـ التكاصػؿ مع ػـ مػف  ػال    كهػذا اإلنترنػاؿ شػبكة مف أصدقائ ـ ك صكصن

د دراسػػة )الصػػياطإ كر ػػركفد (Stavropoulos et al., 2013)دراسػػة  مػػا أشػػارا ىليػػل 
4101) 
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 (02عذول )

انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ  َىػح

 (688)االَزكبط( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % تكرار % تكرار % تكرار

فتتتٍ اعتتتزخذاو  رغتتتزًش 1

ثشتتكم كجُتتش  اإلَزشَتتذ

سغى يب َغججه ن  يتٍ 

 يشكالد فٍ حُبر 6

2 162 292 0762 390 2362 3620 160 

8 

رغتتتزًش فتتتٍ اعتتتزخذاو  2

ػهتتً انتتشغى  اإلَزشَتتذ

 6يٍ ركهفزه انًبدَخ

2 166 296 0766 388 2069 3637 160 

01 

رغتتتزًش فتتتٍ اعتتتزخذاو  3

سغتتتتتتتتتتى  اإلَزشَتتتتتتتتتتذ

شتتتتتؼىسا  ثبإلسهتتتتتب  

 6ثشكم كجُش

7 0 266 0263 200 2068 3622 1603 

2 

رغتتتزًش فتتتٍ اعتتتزخذاو  4

وثشكم كجُتش  اإلَزشَذ

سغتتى رؼشػتت  نهؼقتتبة 

 يٍ أعشر 6

2 166 278 0269 216 2260 3623 1600 

0 

رشتتؼش أٌ نتتُظ نتتذَ   5

أطتتتتتتتذقب  كضُتتتتتتتشوٌ 

 6اإلَزشَذ بسط َطب  

0 167 290 0762 388 2069 3623 1600 

9 

انتتتزٌ  رخزتتتبس انًكتتتبٌ 6

 اإلَزشَتتتذفُتتته شتتتجكخ 

ػٍ انًكبٌ انزٌ نُظ 

 6اإلَزشَذفُه شجكخ 

2 166 272 0263 200 2063 3622 1600 

2 

رشتتتتؼش ثتتتتبنزىرش ػُتتتتذ  7

رىقفتت  ػتتٍ اعتتزخذاو 

 6اإلَزشَذشجكخ 

7 0 269 0266 203 2062 362 1603 

6 

رغذ يزؼخ فتٍ يحبدصتخ  8

اِ تتتتتتتتتتتشٍَ ػهتتتتتتتتتتتً 

)انشتتتتتبد(  اإلَزشَتتتتتذ

أكضتتتش يتتتٍ يحتتتبدصزهى 

وعهتتتتب  نىعتتتته ثشتتتتكم 

 6يجبشش

6 169 283 0060 211 2266 3628 1600 

7 

اعتتتزخذاي  نإلَزشَتتتذ  9

َغتتُطش ػهتتً رفكُتتشا  

 ثذسعخ كجُشح6

2 162 272 0262 200 2063 3620 1600 

3 

 اإلَزشَتذرؼزجش شتجكخ  11

يتتتتتالرا  آيُتتتتتب  نتتتتت  إرا 

 ػبقذ ث  انحُبح6

0 167 209 0363 232 2760 3626 1600 

0 

  1632 3629 االَزكبط
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)االنتكػػاس( جػػاال بدرجػػة مرتفعػػةد  بعػػديتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة تػػكافر  
تبػة ادكلػل مػف حيػ  (د كقػد جػاال فػإ المر 42 1(د كانحراؼ معيػارم )22 4بمتكسط حسابإ )

 اإلنترنػػام )تعتبػػر شػػبكة ( كالتػػإ تػػنص  مػػل01الممارسػػة بدرجػػة مرتفعػػة العبػػار  رقػػـ )درجػػة 
(د 20 1(د كانحػراؼ معيػارم )24 4مالذنا رمننػا لػؾ ىذا عػاقا بػؾ الحيػا (د بمتكسػط حسػابإ )

كهإ تمثؿ أ مل قيمة مف حي  درجة الممارسة كهذا يرجع ىلل أف طػالج الجامعػة يجػدكف فػإ 
فػػإ أم زمػػاف أك أم مكػػاف كممػػا  المػػالذ ا مػػف الػػذم يسػػتطيعكف المجػػكال ىليػػل اإلنترنػػاشػػبكة 
 ػا جميػع سػبؿ التربيػة كالمتعػة كاإلثػار  مػف  ػالؿ   دن ػـ يجػدكف فيالعيؽ فإ الحيػا شعركا ب

ف ػػك يمبػػإ ل ػػـ كافػػة االحتياجػػاا كيشػػبع مػػا لػػدي ـ مػػف ميػػكؿ كرغبػػاا   اإللكتركنػػإهػػذا العػػالـ 
كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل  ك يػػر كسػػيمة بالنسػػبة ل ػػـ لتفريػػ  الشػػحنة النفسػػية كاالنفعاليػػة لػػدي ـ 

الممارسػػة بدرجػػة بػػة اد يػػر  مػػف حيػػ  درجػػة كقػػد جػػاال فػػإ المرت(د 4116دراسػػة )حسػػيفد 
 مػل الػرغـ  اإلنترنػام )تسػتمر فػإ اسػت داـ شػبكة ( كالتػإ تػنص  مػل4متكسطة العبار  رقـ )

(د كهإ تمثػؿ أقػؿ قيمػة 2 1(د كانحراؼ معيارم )42 4مف تكمفتل المادية(د بمتكسط حسابإ )
 اإلنترنػػاالج الجامعػػة ينظػػركف ىلػػل تكمفػػة ف طػػمػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػة كهػػذا يرجػػع ىلػػل أ

دن ػػا أصػػبحا بمبمػػ  لػػيس بكبيػػر كيػػتـ تكفيرهػػا مػػف  ػػالؿ الباقػػة التػػإ   متاحػػة بالنسػػبة ل ػػـ
لػػػذلؾ جػػػاالا اإلجابػػػة  مػػػل هػػػذ  العبػػػار  بدرجػػػة   يشػػػترككف في ػػػا مػػػف  ػػػالؿ هػػػكاتف ـ الذكيػػػة

 (4102متكسطة  كهذا ما أشارا ىليل دراسة )ىبريعـد 
املتغنية فيُ وباشتجابات عيية البحح على ذلور األىعطة اجلامعية واألبعاد  اليتائج اخلاصةا: ثالًج

  نهل:

 (02عذول )

وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانُغجخ انًئىَخ وانزشرُت  األثؼبد وػذد انؼجبسادَىػح ػذد 

 (688ككم )ٌ =  واألثؼبداألَشطخ انغبيؼُخ  يحىسيٍ  ثؼذالعزغبثبد ػُُخ انجحش ػهً كم 

ػذد  األثؼبد

 انؼجبساد

انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

يغزىي 

 انًًبسعخ

رشرُت 

 انًحبوس

 3 يزىعطخ %06 1627 0668 7 انُشبؽ انضقبفٍ

 2 يزىعطخ %00 162 0667 6 انُشبؽ انشَبػٍ

 0 يزىعطخ %07 1628 0673 6 انُشبؽ انفٍُ

 2 ػؼُفخ %26 1636 0621 6 االعزًبػٍ انُشبؽ

 6 ػؼُفخ %20 1636 0626 7 َشبؽ انغىانخ

 0 ػؼُفخ %20 1630 0627 6 انُشبؽ انظحٍ

  ػؼُفخ %29 1633 0602 28 انًًبسعخ ككم
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يتعذ مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسػة طػالج الجامعػة لألنشػطة الجامعيػة جػاال 
(د كهػػػذا يرجػػػع ىلػػػل 44 1كانحػػػراؼ معيػػػارم )(د 22 0بدرجػػػة من فعػػػةد بمتكسػػػط حسػػػابإ )

مجمك ػػة مػػف العكامػػؿ من ػػا  كامػػؿ ش صػػية ترجػػع ىلػػل الطػػالج أنفسػػ ـ ك ػػدـ كجػػكد الرغبػػة 
كالميؿ ىلل االشتراؾ فإ هذ  ادنشطةد ككذلؾ  دـ اهتمام ـ بادنشػطة ذات ػا بسػبج اهتمػام ـ 

مػف  اإلنترنػاـ شػبكة  ػف ادنشػطة بػالجمكس أمػاكانشغال ـ بالدراسػة كالػبعض ا  ػر ينصػرؼ 
 الؿ هكاتف ـ الذكيةد ككذلؾ  دـ اإل الف الجيد ل ػذ  ادنشػطةد ككػذلؾ  ػدـ مشػاركة الطػالج 

مشػػاركيف نتيجػػة فػػإ الت طػػيط كاإل ػػداد كالتنفيػػذ لألنشػػطة الجامعيػػةد مػػع  ػػدـ كجػػكد حػػكافز لم
( 4100(د دراسػة )رزؽد 4102دراسػة )حسػيفد  قصر الفصؿ الدراسإ  كهذا مػا أشػارا ىليػل

)النشػاط الفنػإ(د  بعػدكقد جاال فإ المرتبة ادكلل مف حي  درجػة الممارسػة بدرجػة متكسػطة  د
(د كهػإ تمثػؿ أ مػل قيمػة مػف حيػ  درجػة 26 1(د كانحراؼ معيارم )24 0بمتكسط حسابإ )

الممارسة كهذا يرجع ىلل ارتفاع ممارست ا مف قبؿ اإلنا   ف الذككرد كأف  ػدد اإلنػا  يكػافا 
 دد الذككر تقريبناد فادنشطة الفنية تسا د طالج الجامعة  مل تنميػة م ػارات ـ  ثالثة أععاؼ

تنػػػكع هػػػذ  ادنشػػػطة الفنيػػػة لتمبػػػإ كتشػػػبع كػػػؿ الميػػػكؿ كالرغبػػػاا تالفنيػػػة الم تمفػػػة ككػػػذلؾ 
كاالحتياجااد حي  حصدا جامعة المنكفية فإ هذ  ا كنػة المركػز ادكؿ  مػل الجم كريػة فػإ 

نشػػطة الفنيػػة فػػإ الجامعػػة   كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل دراسػػة كع مػػف اد مجػػاؿ اإلنشػػاد الػػدينإ كنػػ
ير  مػف حيػ  درجػة فإ المرتبة اد  كقد جاال(د 4104( د دراسة )السمنكدمد 4112)متكلإد 

معيػػارم  (د كانحػػراؼ24 0)نشػػاط الجكالػػة(د بمتكسػػط حسػػابإ ) بعػػد الممارسػػة بدرجػػة عػػعيفة
(د كهإ تمثؿ أقؿ قيمة مف حي  درجة الممارسةد كهذا يرجع ىلل ارتفاع ممارسػت ا مػف 44 1)

قبؿ الذككر  ف اإلنا  ككمػا ذكػرا سػابقا أف أ ػداد الػذككر أقػؿ بكثيػر مػف أ ػداد اإلنػا د كمػا 
أف طبيعة المجتمع المصػرم كتقاليػد  تفػرض  مػل اإلنػا   ػدـ ال ػركج كالغيػاج  ػارج المنػزؿ 

قامػػة المعسػػكراا كاالنطػػالؽ فػػإ حيػػا  ال ػػالال كالطبيعػػة ال البػػة   كمػػا تفرعػػل طبيعػػة الجكالػػة كا 
دراسػػػة )البطػػػراكم  (د4100رزؽد (د دراسػػػة )4102كهػػػذا مػػػا أشػػػارا ىليػػػل دراسػػػة )حسػػػيفد 

 (4106كمحمدد 
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 رابعا: اليتائج اخلاصة باالشتجابة على األبعاد املتعلكة باألىعطة اجلامعية :

 (00عذول )

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)انُشبؽ انضقبفٍ( )ٌ =  ثؼذ انجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رشبسا فٍ 

انُذواد 

وانهقب اد 

 انضقبفُخ6

008 32 003 7262 08 366 0673 1600 

0 

3 

رغبهى فٍ 

اطذاساد 

انظحف 

 6ثبنكهُخ

363 2860 212 0867 33 2609 0666 1629 

0 

2 

رشبسا 

صيال ا فٍ 

انقُبو 

ثبنًُب شاد 

انؼهًُخ ورُظُى 

 6انًحبػشاد

392 2366 201 0168 20 660 0662 1696 

7 

2 

 رشبسا فٍ

عًبػخ 

وأَشطخ 

 انًكزجخ ثبنكهُخ6

228 2960 213 2268 28 669 0660 1602 

6 

0 
رًبسط فٍ 

 6إنقب  انشؼش
097 3866 277 2,69 02 3 0670 1600 

3 

6 

رًبسط فٍ 

انخطبثخ 

 ثحشَخ6

310 3963 272 6868 02 3 0671 1600 

2 

7 

رًبسط إثذا  

انشأٌ وإحزشاو 

انشأٌ اِ ش 

 6ثحشَخ

307 0,20 202 66 07 360 0669 1602 

2 

  1622 0668 انُشبؽ انضقبفٍ

لنشػػاط لبعػػد ا يتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة ممارسػػة طػػالج جامعػػة المنكفيػػة 
أم لػيس  (د22 1(د كانحػراؼ معيػارم )46 0الثقافإ جاال بدرجة متكسطةد بمتكسط حسابإ )

سػػة بدرجػػة كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة ادكلػػل مػػف حيػػ  درجػػة الممار  بالكفػػاال  كالفا ميػػة المطمكبػػةد
)تشػارؾ فػإ النػدكاا كالمقػاالاا الثقافيػة(د بمتكسػط  مكالتإ تنص  مل (0متكسطة العبار  رقـ )

(د كهإ تمثػؿ أ مػل قيمػة مػف حيػ  درجػة الممارسػة 20 1( كانحراؼ معيارم )24 0حسابإ )
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لميػؿ ىلػل حعػكر النػدكاا كالمقػاالاا الثقافيػة كهذا يرجع ىلػل أف معظػـ طػالج الجامعػة لػدي ـ ا
الم تمفػػة التػػإ تعقػػدها الكميػػة تحػػا ر ايػػة ككالػػة الكميػػة لشػػئكف  دمػػة المجتمػػع كتنميػػة البيئػػة 
ا من ا  مل تك ية الطالج بكؿ ما يدكر حكل ـ مف أحػدا  جاريػة كتثقيػؼ هػطالال الطػالج  حرصن

 مػػل الكفػػاال  كالفا ميػػة  م لػػيسكلكػػف هػػذا يحػػد  بدرجػػة متكسػػطة أ  كزيػػاد  المعرفػػة لػػدي ـ
بينمػػا جػػاال فػػإ المرتبػػة اد يػػر  مػػف (د 4102المطمكبػػة  كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل دراسػػة )مزيػػكد 

)تشػارؾ زمػالالؾ فػإ  م( كالتػإ تػنص  مػل2حي  درجػة الممارسػة بدرجػة عػعيفة العبػار  رقػـ )
حػػراؼ معيػػارم (د كان42 0القيػػاـ بالمنػػاظراا العمميػػة كتنظػػيـ المحاعػػراا(د بمتكسػػط حسػػابإ )

(د كهإ تمثؿ أقؿ قيمة مف حي  درجة الممارسة كهذا يرجػع ىلػل قمػة كعػعؼ االهتمػاـ 24 1)
مف قبؿ الجامعة بإقامة مثػؿ هػذ  المنػاظراا كحسػف التنظػيـ ل ػاد كاإل ػالف  ن ػا بػيف الطػالج 

 ( 4101دراسة )جبريؿ ك بد الرسكؿد  (د4102حسيفد كهذا ما أشارا ىليل دراسة )
                                           (06عذول )

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)انُشبؽ انشَبػٍ( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رشتتتبسا فتتتٍ األنؼتتتبة 

انشَبػتتتتتُخ انفشدَتتتتتخ 

كتتتبنزُظ أو انغًجتتتتبص 

 6أو انكبسارُه

389 23 277 0268 33 263 0671 1606 

3 

3 

رشتتتبسا فتتتٍ األنؼتتتبة 

انشَبػتتتُخ انغًبػُتتتخ 

يضتتتتم كتتتتشح انقتتتتذو أو 

انغتتهخ أو انطتتبئشح أو 

 6كشح انُذ

217 2266 207 0069 32 260 0670 1607 

0 

2 

رغبهى فتٍ انًجبسَتبد 

انشَبػتتتتُخ انذا هُتتتتخ 

 6وانخبسعُخ

091 3766 277 6962 30 260 0660 1602 

0 

2 
رغتتبهى فتتٍ انؼتتشوع 

 6انشَبػُخ انًخزهفخ
323 3,20 230 6068 30 260 0668 1600 

2 

0 

رغبهى فٍ االحزفبالد 

وانًهشعبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 انشَبػُخ6

309 2068 228 6060 30 260 0667 1602 

2 

6 
رًتتتتتتبسط األَشتتتتتتطخ 

 6انشَبػُخ انجذَُخ
086 37 281 6968 33 263 0662 1600 

6 

  162 0667 انُشبؽ انشَبػٍ
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لنشػػاط رجػػة ممارسػػة طػػالج جامعػػة المنكفيػػة لبعػػد ايتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف د 
 (د أم21 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )42 0الرياعػػإ جػػاال بدرجػػة متكسػػطةد بمتكسػػط حسػػابإ )

لػػيس بالكفػػاال  كالفا ميػػة المطمكبػػةد كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة ادكلػػل مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػة 
( كالتػػإ تػػنص  مػػل )تشػػارؾ فػػإ ادلعػػاج الرياعػػية الجما يػػة 4بدرجػػة متكسػػطة العبػػار  رقػػـ )

(د كانحػراؼ معيػارم 20 0كر  القدـ أك السمة أك الطائر  أك كػر  اليػد(د بمتكسػط حسػابإ ) ممثؿ
تمثؿ أ مل قيمة مف حي  درجة الممارسة كهذا يرجػع ىلػل أف الغالبيػة العظمػل  (د كهإ22 1)

مػػف الطػػالج ك اصػػة الػػذككر مػػن ـ يميمػػكف ىلػػل المشػػاركة فػػإ ادلعػػاج الرياعػػية الجما يػػة 
ك اصة كر  القدـ كغيرها مف الرياعياا الجما ية حي  حصدا جامعة المنكفية ككػذلؾ ىحػدل 

( 4112ل الجم كرية   كهذا ما أشارا ىليػل دراسػة )متػكلإد راكز متقدمة  مل مستك كميات ا م
( كالتػإ 4بينما جاال فإ المرتبة اد ير  مف حي  درجة الممارسة بدرجة ععيفة العبػار  رقػـ ) د

(د كانحػراؼ معيػارم 42 0)تمارس ادنشطة الرياعية البدنية(د بمتكسػط حسػابإ ) متنص  مل
الممارسػػةد كهػػذا يرجػػع ىلػػل  ػػزكؼ طػػالج (د كهػػإ تمثػػؿ أقػػؿ قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة 22 1)

الجامعة  ف المشاركة فإ مثؿ هذ  الرياعياا البدنيػة نتيجػة لعػدـ كجػكد الرغبػة لػدي ـ بسػبج 
 دـ اإل الف الجيد  ف هذ  الرياعياا ككذلؾ  دـ تكافر اإلمكاناا المادية كالبشرية لممارسػة 

(د دراسػػة )أحمػػد د 4104كدمد تمػػؾ الرياعػػياا البدنيػػة كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل دراسػػة )السػػمن
4106 ) 
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 (07ذول )ع

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)انُشبؽ انفٍُ( )ٌ = ثؼذ انجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رًتتتتتتتتتتتتتتتتتتبسط 

انشعتتتتتتتتتتتتتتتتتتىو 

انزؼجُشَتتتتتتتتتتتتتتتخ 

وانشعتتتتتتتتتتتتتتتىو 

انض شفُتتتتتتتتتتتتتتخ 

واألشتتتتتتتتتتتتتتغبل 

 6انُذوَخ

079 36 280 6969 38 260 0679 1600 

3 

3 

رشتتتتتتبسا فتتتتتتٍ 

فشَتتت  انزًضُتتتم 

 6ثبنكهُخ

092 3860 287 7168 8 063 0666 1628 

0 

2 
رًبسط انفُىٌ 

 انزشكُهُخ6
060 3262 009 7062 8 063 0662 1626 

6 

2 

رشتتبسا انغُتتب  

فتتتتتتٍ كتتتتتتىسال 

)انغُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

 6انغًبػٍ(

332 2362 200 6066 02 3 0681 1603 

0 

0 
رًتتبسط انغُتتب  

 6انفشدٌ
079 36 292 7068 00 363 0671 1600 

2 

6 

رشتتتتتتبسا فتتتتتتٍ 

فشقتتتتخ انفُتتتتىٌ 

انشتتتتتتتتتتتتتتتتتتؼجُخ 

 6ثبنكهُخ

303 2168 267 6769 9 062 0672 160 

2 

  1639 0673 انُشبؽ انفٍُ

لنشػػاط ا )رجػػة ممارسػػة طػػالج جامعػػة المنكفيػػة لبعػػدمػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف د يتعػػذ 
(د أم لػيس 26 1(د كانحػراؼ معيػارم )24 0جاال بدرجة متكسطةد بمتكسػط حسػابإ ) (الفنإ

 مل الكفاال  كالفا مية المطمكبةد كقد جاال فإ المرتبة ادكلل مف حي  درجػة الممارسػة بدرجػة 
)تشػػارؾ الغنػػاال فػػإ كػػكراؿ الغنػػاال الجمػػا إ(د  متػػنص  مػػل( كالتػػإ 2متكسػػطة العبػػار  رقػػـ )

(د كهػإ تمثػؿ أ مػل قيمػة مػف حيػ  درجػة 24 1معيارم ) (د كانحراؼ61 0بمتكسط حسابإ )
الممارسػػػةد كهػػػذا يرجػػػع ىلػػػل اهتمػػػاـ بعػػػض طػػػالج الجامعػػػة بالمشػػػاركة فػػػإ الغنػػػاال الجمػػػا إ 
)الككراؿ( نظرنا لتكافر هذ  المكهبة لدي ـد حيػ  حصػدا جامعػة المنكفيػة فػإ هػذ  ا كنػة  مػل 

الػدينإ   كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة لجم كرية فإ مجاؿ اإلنشػاد المركز ادكؿ  مل مستكل ا
بينمػػا جػػاال فػػإ المرتبػػة اد يػػر  مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػة بدرجػػة عػػعيفة (د 4100)رزؽد 
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(د 42 0)تمػػارس الفنػػكف التشػػكيمية(د بمتكسػػط حسػػابإ ) م( كالتػػإ تػػنص  مػػل2العبػػار  رقػػـ )
رجػػع ىلػػل (د كهػػإ تمثػػؿ أقػػؿ قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػةد كهػػذا ي24 1كانحػػراؼ معيػػارم )

نظػرنا لعػدـ كجػكد رغبػة    زكؼ طػالج الجامعػة  ػف المشػاركة فػإ مثػؿ هػذ  الفنػكف التشػكيمية
لدي ـ فإ ذلؾد ككذلؾ  دـ تكافر االمكاناا البشرية كالمادية كاد صػائييف المت صصػيف الػذيف 
يقكمكف بتنمية هذ  المكهبة لدل طػالج الجامعػةد ككػذلؾ قمػة ىقامػة المعػارض التشػكيمية التػإ 

)حسػيفد تعـ أ ماؿ طالج الجامعػة مػف هػذ  الفنػكف التشػكيمية  كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة 
 ( 4106دراسة )البطراكم كمحمدد  (د4102

(08عذول )  

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)انُشبؽ االعزًبػٍ( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رشبسا فٍ رقذَى 

يغًىػخ يٍ 

 6األػًبل انخُشَخ

263 6763 317 2160 09 368 0629 1602 

2 

3 

رشبسا فٍ 

أَشطخ انغًؼُبد 

 6األههُخ انًخزهفخ

269 6863 310 3963 08 6,3 0622 1602 

6 

2 

رشبسا فٍ 

يغبثقخ انطبنت 

 6انًضبنٍ ثبنكهُخ

260 6766 312 3960 31 369 0627 1602 

0 

2 

رشبسا فٍ 

انقىافم 

االعزًبػُخ 

انًزكبيهخ نزًُُخ 

 6انجُئخ وانًغزًغ

203 6067 308 2067 08 366 0620 1602 

3 

0 

رغبهى فٍ 

انضَبساد 

االعزًبػُخ 

انًُذاَُخ نجؼغ 

انًؤعغبد 

 6انًغزًؼُخ

222 6369 307 2060 28 060 0627 166 

0 

6 

رغبهى فٍ رُظُى 

سحالد رشفُهُخ 

 6ثبنكهُخ

201 6062 309 2068 09 368 0621 1602 

2 

  1636 0621 انُشبؽ االعزًبػٍ
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لمنشػػػاط )يتعػػػذ مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف درجػػػة ممارسػػػة طػػػالج جامعػػػة المنكفيػػػة  
(د 21 0جػػػاال بدرجػػػة عػػػعيفة مػػػف حيػػػ  درجػػػة الممارسػػػةد بمتكسػػػط حسػػػابإ ) (االجتمػػػا إ

(د أم لػػيس  مػػل الكفػػاال  كالفا ميػػة المطمكبػػةد كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة 44 1كانحػػراؼ معيػػارم )
)تسػاهـ فػإ  م( كالتإ تػنص  مػل2ادكلل مف حي  درجة الممارسة بدرجة ععيفة العبار  رقـ )

(د 22 0دانيػػػة لػػػبعض المطسسػػػاا المجتمعيػػػة(د بمتكسػػػط حسػػػابإ )الزيػػػاراا االجتما يػػػة المي
(د كهإ تمثؿ أ مل قيمة مف حي  درجػة الممارسػةد كهػذا يرجػع ىلػل أف 4 1كانحراؼ معيارم )

 دد قميؿ مف طالج الجامعة مف  الؿ نشاط ـ دا ؿ بعػض ادسػر التػإ يشػترككف في ػا دا ػؿ 
يػػة الميدانيػػة لػػبعض المطسسػػاا المجتمعيػػة كميػػات ـ يقكمػػكف بعػػدد قميػػؿ مػػف الزيػػاراا االجتما 

جمعياا ر اية اديتاـ كغيرها كالغالبية العظمػل مػف طػالج الجامعػة ال يشػترككف فػإ مثػؿ  ممثؿ
كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػي ـ باهميػػة هػػذ  المطسسػػاا ككػػذلؾ  ػػدـ كجػػكد الرغبػػة لػػدي ـ   هػػذ  ادنشػػطة

ر  ر ايػػة نشػػاط مػػف  ػػالؿ ىدالالشػػتراؾ فػػإ أم نشػػاط دا ػػؿ الكميػػة لعػػدـ اإل ػػالف الجيػػد ل ػػذا ال
بينمػا جػاال فػإ المرتبػة (د 4101الشباج كالقائميف  مي ا  كهذا ما أشارا ىليػل دراسػة )حكػيـد 
)تشػارؾ فػإ  م( كالتإ تنص  مل4اد ير  مف حي  درجة الممارسة بدرجة ععيفة العبار  رقـ )
(د 22 1يػػارم )(د كانحػػراؼ مع22 0أنشػػطة الجمعيػػاا ادهميػػة الم تمفػػة(د بمتكسػػط حسػػابإ )

كهػػإ تمثػػؿ أقػػؿ قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػةد كهػػذا يرجػػع ىلػػل  ػػدـ ك ػػإ طػػالج الجامعػػة 
باهمية هذ  الجمعياا ادهمية كما تقدمل مػف أدكار  ظيمػة ل دمػة المجتمػع كالبيئػة المحيطػةد 
كان فػػاض الدافعيػػة كالحػػافز لػػدل طػػالج الجامعػػة لالشػػتراؾ فػػإ مثػػؿ هػػذ  ادنشػػطة االجتما يػػة 

 ( 4102(د دراسة )شمداف كالنديـد 4102امة كهذا ما أشارا ىليل دراسة )حسيفد ال 
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 (09عذول )

َىػح انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ 

 (688)َشبؽ انغىانخ( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد
انًزىعؾ  كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ

 انحغبثٍ

االَحشا
ف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

0 

رشتتتتتبسا فتتتتتتٍ 
انًؼغتتتتتتتتكشاد 
انزشفُهُخ انزٍ 
رقًُهب ػشُشح 
انغىانتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 ثبنكهُخ6

220 6267 332 2366 09 368 0628 1602 

3 

3 

رغتتتتتتبهى فتتتتتتٍ 
انًهزقُتتتتتتتتتتتتتبد 
انقًًُتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 وانًحهُخ

262 6762 317 2160 08 366 0620 1602 

0 

2 

رشتتتتتبسا فتتتتتتٍ 
انًؼغتتتتتتتتكشاد 
انجُئُتتتتخ انزتتتتٍ 
رقًُهب ػشُشح 
انغىانتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 ثبنكهُخ

261 6669 318 2163 31 369 0626 1602 

2 

2 

رغتتتتتتبهى فتتتتتتٍ 
أَشتتتتطخ دػتتتتى 
ورتتتتتتتتتتتتتتتتتذسَت 

 انغىانخ

273 6866 098 3868 08 366 0622 1602 

7 

0 

رشتتتتتبسا فتتتتتتٍ 
رُظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُى 
يغًىػتتتخ يتتتٍ 
انتتتتتتتتتتتتتتتتذوساد 
انقًُتتتتتتخ ثًتتتتتتب 
رختتتتتذو انجُئتتتتتخ 

 انًحهُخ6

271 6862 311 3960 08 366 0622 1602 

6 

6 

رشتتتتتبسا فتتتتتتٍ 
انًؼغتتتتتتتتكشاد 
انكشتتتفُخ انزتتتٍ 
رقًُهب ػشُشح 
انغىانتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 ثبنكهُخ

226 6262 322 22 08 366 0629 1602 

0 

7 

رشتتتتتبسا فتتتتتتٍ 
يؼغتتتتتتتتتتتتكشاد 
انخذيتخ انؼبيتخ 
انزتتتتٍ رقًُهتتتتب 
ػشتتتتتتتتتتتتتتتتتتُشح 
انغىانتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 ثبنكهُخ 

201 6062 309 2068 09 368 0627 1602 

2 

  1636 0626 َشبؽ انغىانخ



 ..................................................................... اإلدمان اإللكتروني لدى طالب جامعة المنوفية

- 4202 - 

لنشػاط الجكالػة )يتعذ مف الجدكؿ السابؽ أف درجػة ممارسػة طػالج جامعػة المنكفيػة  
(د 44 1(د كانحػراؼ معيػارم )24 0جػاال بدرجػة عػعيفةد بمتكسػط حسػابإ ) (كال دمػة العامػة

أم لػػيس  مػػل الكفػػاال  كالفا ميػػة المطمكبػػةد كقػػد جػػاال فػػإ المرتبػػة ادكلػػل مػػف حيػػ  درجػػة 
)تشػارؾ فػإ المعسػكراا الكشػفية  م( كالتػإ تػنص  مػل4رقػـ )الممارسة بدرجػة عػعيفة العبػار  

(د 22 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )22 0التػػإ تقيم ػػا  شػػير  الجكالػػة بالكميػػة(د بمتكسػػط حسػػابإ )
كهػػإ تمثػػؿ أ مػػل قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػةد كهػػذا يرجػػع ىلػػل عػػعؼ مشػػاركة طػػالج 

بالكمية  مل الرغـ مف تكافر مكػاف  الجامعة فإ المعسكراا الكشفية التإ تقيم ا  شير  الجكالة
تكفر  الجامعة ل ذ  المعسكراا الكشفية كلكف هذا النشاط الكشفإ ال يمقػل القبػكؿ كاإلقبػاؿ مػف 
قبػؿ طػالج الجامعػة  ميػل كذلػػؾ بسػبج قمػة ك ػإ طػالج الجامعػػة باهميػة هػذا النشػاط الكشػػفإ 

(د 4102ة )حسػػيفد فة  اصػػة كنشػػاط الجكالػػة بصػػفة  امػػة  كهػػذا مػػا أشػػارا ىليػػل دراسػػبصػػ
( كالتػإ 2بينما جاال فإ المرتبة اد ير  مػف حيػ  درجػة الممارسػة بدرجػة عػعيفة العبػار  رقػـ )

(د كانحػػراؼ 22 0)تسػاهـ فػػإ أنشػطة د ػـ كتػدريج الجكالػػة(د بمتكسػط حسػابإ ) متػنص  مػل
(د كهإ تمثؿ أقػؿ قيمػة مػف حيػ  درجػة الممارسػةد كهػذا يرجػع ىلػل  ػدـ ك ػإ 22 1معيارم )

الجامعػة باهميػة الجكالػة كدكرهػا فػإ تنميػة البيئػة كالمجتمػعد ككجػكد قصػكر مػف جانػج  طالج
أشػارا ىليػل  ىدار  ر اية الشباج باإل الف الجيد  ف هذ  ادنشطة كرلية االشتراؾ في ا كهػذا مػا

 ( 4100دراسة )رزؽد 
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 (31عذول )

انزكشاساد وانُغت انًئىَخ وانًزىعؾ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ وانزشرُت العزغبثبد ػُُخ  َىػح

 (688)انُشبؽ انظحٍ( )ٌ =  ثؼذانجحش ػهً كم ػجبسح يٍ ػجبساد 

 انؼجبساد

 كجُشح يزىعطخ ػؼُفخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزشرُت

 % ركشاس
ركشا

 س
 % ركشاس %

0 

دوساد رشبسا فتٍ 

االعتتؼبفبد األونُتتخ 

 انزٍ رُظًهب انكهُخ

268 68 312 3960 07 360 0622 1602 

6 

3 

رغتتهى فتتٍ حًتتالد 

انىقبَتتتتتتتتتتخ يتتتتتتتتتتٍ 

األيتتشاع انًؼذَتتخ 

ثهتتتتتتتتذف رًُُتتتتتتتتتخ 

 انًغزًغ6

226 6268 332 2362 09 368 0628 1602 

2 

2 

رقتتتتتتتتىو ثزىػُتتتتتتتتخ 

انطتتتتتالة ثبنضقبفتتتتتخ 

فتٍ  انظحُخ ويُهب

يغتتتتتتتبل انُظبفتتتتتتتخ 

انشخظتتتُخ حفب تتتب  

ػهتتتتتتتتتً عتتتتتتتتتاليخ 

 انغغى6

227 6260 323 2267 09 368 0629 1602 

3 

2 

رقتتتتتتتتىو ثزىػُتتتتتتتتخ 

انطتتتالة ثؼتتتشوسح 

انًحبفظتتتتتتخ ػهتتتتتتً 

انجُئتتتتتتخ والعتتتتتتًُب 

انجُئتتتتتخ انغبيؼُتتتتتخ 

 انًحُطخ ثهى6

267 6769 312 3960 08 366 0620 1602 

0 

0 

رغتتبهى فتتتٍ رُظتتتُى 

َتتتتتتتذواد طتتتتتتتحُخ 

نضيالئتتتتت  ثبنكهُتتتتتخ 

ػتتتتتتتتتٍ يحبسثتتتتتتتتتخ 

انزهتتتتتتتىس انجُئتتتتتتتٍ 

 وانًخبؽش انجُئُخ6

263 6763 317 2160 09 368 0626 1602 

2 

6 

رغتتبهى فتتتٍ رُظتتتُى 

صَتتتتتبساد يُذاَُتتتتتخ 

نهًغزشتتتتتتتتتتتتتتتفُبد 

وانًؤعغتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 انظحُخ6

223 6368 327 2262 09 368 062 1602 

0 

  1630 0627 انُشبؽ انظحٍ
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رجػػة ممارسػػة طػػالج جامعػػة المنكفيػػة  لبعػػد الجػػدكؿ السػػابؽ أف د يتعػػذ مػػف 
جػػاال بدرجػػة عػػعيفة مػػف حيػػ  درجػػة الممارسػػةد بمتكسػػط حسػػابإ  (لنشػػاط الصػػحإا)
(د أم لػػيس  مػػل الكفػػاال  كالفا ميػػة المطمكبػػةد كقػػد 42 1(د كانحػػراؼ معيػػارم )22 0)

( كالتػإ 4ر  رقػـ )جاال فإ المرتبة ادكلل مف حي  درجة الممارسة بدرجػة عػعيفة العبػا
)تسػػاهـ فػػإ تنظػػيـ زيػػاراا ميدانيػػة لممستشػػفياا كالمطسسػػاا الصػػحية(د  متػػنص  مػػل

قيمػة مػف حيػ   ؿ أ مل(د كهإ تمث22 1(د كانحراؼ معيارم )21 0بمتكسط حسابإ )
كهذا يرجع ىلل أف بعض طػالج الجامعػة المشػتركيف فػإ أنشػطة ادسػر  درجة الممارسة

 مػػؿ زيػػار   ملممستشػػفياا كالمطسسػػاا الصػػحية مثػػؿ يقكمػػكف بعمػػؿ زيػػاراا ميدانيػػة
( لتقػػديـ الػػد ـ كالمسػػاند  لمرعػػل هػػذ  المستشػػفل كلكػػف بدرجػػة 22222لمستشػػفل )

ععيفة أم ليس  مل الكفاال  كالفا مية المطمكبةد كذلؾ بسبج قمة هػذ  الزيػارااد كقمػة 
مػا أشػػارا ىليػػل لجامعػػة لمقيػاـ بمثػػؿ هػذ  الزيػػاراا  كهػػذا الدافعيػة كالحػػافز لػدل طػػالج ا

كقد جاال فإ المرتبة اد ير  مف حي  درجػة الممارسػة بدرجػة ( د 4101دراسة )حكيـد 
)تشػارؾ فػإ دكراا اإلسػعافاا ادكليػة التػإ  م( كالتػإ تػنص  مػل0ععيفة العبار  رقػـ )

(د كهػإ تمثػؿ أقػؿ 22 1(د كانحػراؼ معيػارم )22 0تنظم ا الكمية(د بمتكسط حسابإ )
لممارسػػةد كهػػذا يرجػػع ىلػػل قمػػة ىقامػػة هػػذ  الػػدكراا ال اصػػة قيمػػة مػػف حيػػ  درجػػة ا

باإلسعافاا ادكلية التإ تنظم ا الكميةد ك ػدـ ك ػإ طػالج الجامعػة بػزمف هػذ  الػدكراا 
كهػذا    كمدت ا نتيجة لعدـ اإل الف الجيد  ف هذ  الدكراا مف قبؿ ىدار  ر ايػة الشػباج

  (4102ما أشارا ىليل دراسة )شمداف كالنديـ د 

ىتائج البحح فينا يتعلل مبدى واود فروم ذات داللة إحضائية بني اشـتجابات عييـة الدراشـة    : مصًاخا

 ىوع الهلية(:  –تعسى ملتػريي )اليوع  اإللهرتوىي اإلدماٌحول 

 أىجى( : –)أ(: فينا يتعلل مبتػري اليوع )ذنر 
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 (30عذول )

 اإلنكزشوٍَ اإلديبٌأفشاد انؼُُخ حىل يغزىي العزغبثبد َىػح ا زجبس )د( ودالالرهب االحظبئُخ 

 ثب زالف يزغُش انُىع )ركىس وإَبس(

 انؼذد انُىع األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 د

دسعخ 

 انحشَخ

يغزىٌ 

انذالنخ 

 االحظبئُخ

يشثغ 

 َزبآ

انغُطشح 

 أو انجشوص

  1630 3662 320 ركش

0360

7 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

160

 1630 3623 202 أَضً 9

رغُُش 

 انًضاط

  1633 3600 320 ركش

0062

13 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

160

 1631 3626 202 أَضً 6

 انزحًم
  1630 3602 320 ركش

9622

7 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

160

 1633 3627 202 أَضً 0

األػشاع 

 االَغحبثُخ

  1632 3606 320 ركش

0163

20 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

160

 1633 3627 202 أَضً 2

 انظشاع

  1630 3602 320 ركش

9610

6 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

160

 1633 3627 202 أَضً 0

 1632 3602 320 ركش االَزكبط

 

8627

0 

 

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

161

9 

يتعذ مف الجدكؿ السابؽ كجكد فػركؽ ذاا داللػة ىحصػائية بػيف متكسػطاا درجػاا  
لػدي ـ تعػزل لمتغيػر  اإللكتركنػإ اإلدمػافأفراد العينة مػف طػالج جامعػة المنكفيػة حػكؿ مسػتكل 

النكع )ذكػكرد ىنػا ( لصػالذ الػذككرد حيػ  جػاالا جميػع قػيـ )ا( دالػة ىحصػائينا  نػد مسػتكل 
لكتركنينػا فالػذككر أكثػر ىدماننػا اكالمحكر ككؿ د  اإللكتركنإ دمافاإلمحكر مف  بعد( لكؿ 10 1)

مف اإلنا د بسبج كثر  اد باال المككمة ىلي ـ ككثر  التفكيػر فػإ المسػتقبؿد كالبحػ   ػف فػرص 
كاالفتراعػػإ الػػذم يفعػػمكف  اإللكتركنػػإبػػكف مػػف هػػذا الكاقػػع ىلػػل الكاقػػع  مػػؿ فيمػػا بعػػدد في ر 

د دنػل يشػبع اهتمامػات ـ كميػكل ـ كرغبػات ـ كاحتياجػات ـ كهػذا المكك  فيل فتراا زمنية طكيمػة
 ,Chou & Hsiao)(د دراسػة 4112(د دراسة )ربيػعد 4100ما أشارا ىليل دراسة ) امرد 

 (4102د دراسة ) فشد (Tisai & Lin, 2000)د دراسة (2000
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 عنلية(: -ىوع الهلية )ىعريةمبتػري  ) ب( فينا يتعلل

 (33عذول )

 اإلنكزشوٍَ اإلديبٌأفشاد انؼُُخ حىل يغزىي  العزغبثبدَىػح ا زجبس )د( ودالالرهب االحظبئُخ 

 ثب زالف يزغُش َىع انكهُخ )َظشَخ/ ػًهُخ(

 األثؼبد
َىع 

 انكهُخ
 انؼذد

 انًزىعؾ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 د

دسعخ 

 انحشَخ

يغزىٌ 

انذالنخ 

 االحظبئُخ

يشثغ 

 اَزب

انغُطشح 

 أو انجشوص

   1633 3603 028 َظشٌ

6620

6 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1616 

 
 1632 3629 001 ػًهٍ

رغُُش 

 انًضاط

   1630 3626 028 َظشٌ

7690

0 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 
1618 

 
 1632 3621 001 ػًهٍ

   1632 3627 028 َظشٌ انزحًم

8630

8 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1619 

 1633 3639 001 ػًهٍ 

األػشاع 

االَغحبث

 َخ 

   1632 3627 028 َظشٌ

8616

3 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1619 

 
 1632 3621 001 ػًهٍ

   1632 3627 028 َظشٌ انظشاع

8639

6 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1619 

 
 ػًهٍ

001 3639 1632 

   1632 3628 028 َظشٌ االَزكبط

8688

9 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1601 

 
 ػًهٍ

001 3639 1633 

 اإلديبٌ

 ككم

 َظشٌ

028 3628 1608 

  

9661

8 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 1603 

يتعذ مف الجػدكؿ السػابؽ كجػكد فػركؽ ذاا داللػة ىحصػائية بػيف متكسػطاا درجػاا  
لػدي ـ تعػزل لمتغيػر  اإللكتركنػإ اإلدمػافأفراد العينة مػف طػالج جامعػة المنكفيػة حػكؿ مسػتكل 

ـ يسػمذ ل ػـ نكع الكمية )نظرية/  ممية( لصالذ الكمياا النظريةد نظرنا لتكافر كقػا الفػراغ لػدي 
مػف  ػالؿ هػكاتف ـ الذكيػةد كانشػغاؿ طػالج الكميػاا العمميػة فػإ  اإلنترنػابالجمكس أماـ شبكة 

ج الكميػاا النظريػػة  ادجػزاال العمميػة فػإ دراسػت ـ كقمػة كقػا الفػػراغ المتػا  لػدي ـ مقارنػة بطػال
 ( 4102كهذا ما أشارا ىليل دراسة )العمارد 
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ىتائج البحح فينا يتعلل مبدى واود فروم ذات داللة إحضائية بـني اشـتجابات عييـة الدراشـة     شادشًا: 

 ىوع الهلية(:  –حول ممارشة األىعطة اجلامعية تعسى ملتػريي )اليوع 

 أىجى( _فينا يتعلل مبتػري اليوع )ذنر  ( أ)

 (32عذول )

أفشاد انؼُُخ حىل دسعخ يًبسعزهى نألَشطخ  العزغبثبدحظبئُخ َىػح ا زجبس )د( ودالالرهب اإل

 انغبيؼُخ ثب زالف يزغُش انُىع )ركىس/ إَبس(

 انؼذد انُىع األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 د

دسعخ 

 انحشَخ

يغزىٌ 

انذالنخ 

 االحظبئُخ

يشثغ 

 اَزب

انُشبؽ 

 انضقبفٍ
   1608 0638 320 ركش

6622

9 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1616 

 1629 0620 202 أَضً 

انُشبؽ 

 انشَبػٍ

   1620 0661 320 ركش

0368

7 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1609 

 1607 0620 202 أَضً 

انُشبؽ 

 انفٍُ
   1609 0632 320 ركش

6613

2 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 1623 0626 202 أَضً 

انُشبؽ 

 االعزًبػٍ

   1623 0622 320 ركش

0627

3 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1612 

 1631 0622 202 أَضً 

َشبؽ 

 انغىانخ

   1620 0622 320 ركش

2662

0 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1612 

 
 1631 0622 202 أَضً

انُشبؽ 

 انظحٍ

   1623 0620 320 ركش

0670

2 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 
 1631 0622 202 أَضً

األَشطخ 

 ككم

   1630 0621 320 ركش

3692

7 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 1610 
 1608 0626 202 أَضً

( 10 1مسػػتكل ) يتعػػذ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ ذاا داللػػة ىحصػػائية  نػػد 
بيف متكسطاا درجاا أفراد العينة مف طالج جامعػة المنكفيػة حػكؿ درجػة ممارسػت ـ لألنشػطة 
الجامعية تعزل لمتغير النكع )ذككر/ ىنا ( لصالذ الذككر كهػذا يعنػإ أف الػذككر أكثػر ممارسػة 

  اإلنػا لألنشطة الجامعية ككؿ فيما  دا النشاط الثقافإ كالنشػاط الفنػإ كانػا الفػركؽ لصػالذ 
شػطة فرصػة كبيػر  حي  تميؿ اإلنا  ىلل هذ  ادنشطة الثقافية كالفنية حي  يجدف فإ هذ  ادن
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كمػا يػدكر بػدا م ـد ككػذلؾ ىشػباع ل كايػات ـ كميػكل ـ كرغبػات ـ كهػذا مػا  لمتعبير  ف أنفسػ ف
 ( 4100(د دراسة )رزؽد 4102أشارا ىليل دراسة )حسيفد 

 عنلية(: _الهلية ) ىعرية  فينا يتعلل مبتػري ىوع (  ب)

(32عذول )  

أفشاد انؼُُخ حىل دسعخ يًبسعزهى نألَشطخ  العزغبثبدحظبئُخ َىػح ا زجبس )د( ودالالرهب اإل

 انغبيؼُخ ثب زالف يزغُش َىع انكهُخ )َظشَخ/ ػًهُخ(

َىع  انًحبوس

 انكهُخ

 انًزىعؾ انؼذد

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسعخ  د

 انحشَخ

يغزىٌ 

 انذالنخ

 االحظبئُخ

يشثغ 

 اَزب

انُشبؽ 

 انضقبفٍ

   1626 0622 028 َظشٌ

06772 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 
 1630 0630 001 ػًهٍ

انُشبؽ 

انشَبػ

ٌ 

   1622 0622 028 َظشٌ

26118 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1613 

 
 1607 0623 001 ػًهٍ

انُشبؽ 

 انفٍُ

   1623 0622 028 َظشٌ

26108 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 
 1603 0630 001 ػًهٍ

انُشبؽ 

االعزًب

 ػٍ

   1638 0621 028 َظشٌ

66087 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 
 1600 0636 001 ػًهٍ

َشبؽ 

 انغىانخ

 1638 0621 028 َظشٌ
  

66330 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1610 

 
 ػًهٍ

001 0630 1601 

انُشبؽ 

 انظحٍ

 1638 0621 028 َظشٌ
  

06076 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 

1612 

 
 ػًهٍ

001 0637 1601 

األَشط

 ح ككم

 1631 0621 028 َظشٌ
  

76962 

  

686 

ػُذ دال 

يغزىي 

1610 1618 
 ػًهٍ

001 0637 1617 

متكسػطاا درجػاا يتعذ مف الجػدكؿ السػابؽ كجػكد فػركؽ ذاا داللػة ىحصػائية بػيف  
أفراد العينة مف طالج جامعة المنكفية حكؿ درجػة ممارسػت ـ لألنشػطة الجامعيػة تعػزل لمتغيػر 

الػة ىحصػائينا حي  جاالا جميع قيـ )ا( د ة/  ممية( لصالذ الكمياا النظرية نكع الكمية )نظري
دف  ككػؿ  كذلػؾأبعػاد محػكر ادنشػطة الجامعيػةد كالمحػكر مػف ( لكؿ بعػد 10 1 ند مستكل )

مع  ناصر البيئػة الجامعيػة كأكثػر  بػر  كاعػطال ناد ككػذلؾ  الن طالج الكمياا النظرية أكثر تفا 
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 ػػػف أف أكقػػػاا الفػػػراغ لػػػدي ـ تسػػػمذ  الن طبيعػػة المقػػػرراا الدراسػػػية سػػػا دت ـ  مػػػل ذلػػػؾد فعػػػ
ر مف زمالئ ـ فإ الكمياا العمميػةد كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة بممارسة ادنشطة الطالبية أكث

 (4102حسيف د )

لدى طال ب اامعة امليوفية ،  اإللهرتوىي اإلدماٌاليتائج املتعلكة بواود عالقة بني مصتوى شابًعا: 

 وممارشتَه لألىعطة اجلامعية :

 (30عذول )

نذي ؽالة عبيؼخ انًُىفُخ ودسعخ  اإلنكزشوٍَ اإلديبٌَىػح يؼبيالد االسرجبؽ ثٍُ يغزىي 

 يًبسعزهى نألَشطخ انغبيؼُخ 

 انجؼذ
انُشبؽ 

 انضقبفٍ

انُشبؽ 

 انشَبػٍ

انُشبؽ 

 انفٍُ

انُشبؽ 

 االعزًبػٍ

َشبؽ 

 انغىانخ

انُشبؽ 

 انظحٍ

األَشطخ 

 ككم

انغُطشح 

 أو انجشوص

-

1632** 

-

1602** 

-

1631** 

-

1608** 

-

1631** 

-

1638** 

-

1632** 

رغُُش 

 انًضاط

-

1628** 

-

1621** 

-

1623** 

-

1622** 

-

1628** 

-

1620** 

-

1600** 

- انزحًم

1632** 

-

1600** 
-160* 

-

1602** 
-1603* 

-

1602** 
-160* 

األػشاع 

 االَغحبثُخ

-

1622** 

-

1627** 

-

1626** 

-

1626** 

-

1628** 

-

1620** 

-

1626** 

- انظشاع

1622** 

-

1620** 

-

1629** 

-

1622** 

-

1629** 

-

1623** 

-

1626** 

- االَزكبط

1620** 

-

1627** 

-

1628** 

-

1627** 

-

1629** 

-

1621** 

-

1626** 

 اإلديبٌ

 ككم

-

1600** 

-

1621** 

-

1620** 

-

1622** 

-

1620** 

-

1603** 

-

1600** 

 1610ػُذ يغزىي * دانخ           1610ػُذ يغزىي ** دانخ 

يتعذ مف الجدكؿ السابؽ كجكد  القة ارتباطية  كسية سالبة بيف كؿ بعػد مػف أبعػاد  
-كالمحكر ككؿ كهػإ ) كادنشطة الجامعية كالمحكر ككؿ ككؿ بعد مف أبعاد اإللكتركنإ اإلدماف
(د حي  يمكف تفسير ذلػؾ مػف  ػالؿ أنػل 10 1( كهإ قيمة دالة ىحصائينا  ند مستكل )22 1
لػػدل طػػالج الجامعػػة قػػؿ مسػػتكل ممارسػػت ـ لألنشػػطة  اإللكتركنػػإ اإلدمػػافزاد مسػػتكل كممػػا 

ثمار أكقػاا فػراغ ـ فػإ فطالج الجامعة أكثر ىدمانا الكتركنيا حي  يتج كف ىلػل اسػت  لمجامعية
كاإلفراط في ػا ممػا يجعم ػـ ينصػرفكف  ػف ممارسػة ادنشػطة الجامعيػة  اإلنترنااست داـ شبكة 

حيػػ  أشػػارا العديػػد مػػف كهػػذا يرجػػع ىلػػل أسػػباج أيعػػا تتعمػػؽ بادنشػػطة الجامعيػػة نفسػػ ا  
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الدراسػػاا كجػػكد العديػػد مػػف ادسػػباج التػػإ أدا ىلػػل ان فػػاض نسػػبة مشػػاركة كممارسػػة طػػالج 
الجامعػػة لألنشػػطة الجامعيػػة من ػػام كجػػكد قصػػكر فػػإ بعػػض اإلمكانػػاا كالتج يػػزاا كادمػػاكف 
الم صصػة لممارسػة هػػذ  ادنشػطةد كجػػكد قصػكر فػإ بعػػض اد صػائييف القػػائميف  مػل هػػذ  
ادنشطة ك دـ تكافر الكفاياا التكنكلكجية لدي ـد  دـ االهتماـ بمشػاركة الطػالج فػإ الت طػيط 

ؾ  ػػدـ اإل ػػالف الجيػػد ل ػػذ  ادنشػػطة مػػف قبػػؿ المسػػئكليف  ن ػػا مػػع قمػػة ل ػػذ  ادنشػػطةد ككػػذل
(د دراسػة )رزؽد 4102الحافز المادم كالمعنػكم من ػا  كهػذا مػا أشػارا ىليػل دراسػة )حسػيفد 

(د دراسػػػة )السػػػمنكدم كر ػػػركفد 4112(د دراسػػػة )متػػػكلإد 4112(د دراسػػػة )سػػػيؼد 4100
 (4102(د دراسة ) فشد 4106(د دراسة )أحمدد 4104

 ىتائج البحح: ملخطا: ثامًي

 فإ عكال أهداؼ البح  الحالإ تـ التكصؿ لمنتائ  التالية م 
  لدل طالج جامعة المنكفية جاال بدرجة مرتفعة  اإللكتركنإ اإلدمافمستكل 
  درجة ممارسة طالج جامعة المنكفية لألنشطة الجامعية جاال بدرجة ععيفة 
  أكعحا نتائ  الدراسة كجكد  القة ارتباطية  كسية سالبة دالة ىحصائينا بيف

لدل طالج جامعة المنكفية كدرجة ممارست ـ لألنشطة  اإللكتركنإ اإلدمافمستكل 
 الجامعية 

  لدل طالج جامعة المنكفية ت تمؼ با تالؼ النكع لصالذ  اإللكتركنإ اإلدمافمستكل
 مياا النظرية الذككرد كنكع الكمية لصالذ الك

  درجة ممارسة طالج جامعة المنكفية لألنشطة الجامعية ت تمؼ با تالؼ النكع
لصالذ الذككر فإ كؿ ادنشطة ما  دا النشاط الفنإد كالنشاط الثقافإ لصالذ 

 اإلنا د كنكع الكمية لصالذ الكمياا النظرية 
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ٌ اآلليـات املكرتحـة لتكليـل    ا: ًعشتا لـدى طـال ب اامعـة امليوفيـة ، مـً خـالل حتصـني         اإللهرتوىـي  اإلدمـا

 ممارشتَه لألىعطة اجلامعية :

 اليعاط الجكايف:مبنارشة  تعللت أوال: آليات

تشػػجيع الطػػالج  مػػل المشػػاركة فػػإ النػػدكاا كالمقػػاالاا الثقافيػػة مػػف  ػػالؿ أ عػػاال هيئػػة   0
دار  الكمية   التدريس بالكميةد كا 

بالكمية يتـ مف  الل ػا التعبيػر  ػف أنفسػ ـ تحفيز الطالج  مل ىصدار الصحؼ الم تمفة   4
 كشغؿ أكقاا فراغ ـ فيما هك مفيد 

تػػدريج الطػػالج مػػف  ػػالؿ اد صػػائييف المسػػئكليف كأ عػػاال هيئػػة التػػدريس  مػػل القيػػاـ   2
 بالمناظراا العممية المفيد  التإ تزيد مف معمكمات ـ كمعارف ـ 

 أكقاا فراغ ـ فيما يفيد  ح  الطالج  مل المشاركة فإ جما ة كأنشطة المكتبة لشغؿ  2

بػداال الػرأم   2 تدريج الطالج مف  الؿ مت صصيف بالكمية  مل فف ىلقاال الشػعر كال طابػة كا 
 كاحتراـ الرأم اد ر كذلؾ لصقؿ مكاهب ـ كاستثمار أكقاا فراغ ـ 

 اليعاط الرياعي:ثاىيا: آليات تتعلل مبنارشة 

الطػالج  مػل ممارسػة ادلعػاج الرياعػية الفرديػة كػالتنس أك الجمبػاز أك الكاراتيػل  تشجيع  0
كذلؾ مف  الؿ تكفير مت صصيف مف قبؿ الكمية لتدريب ـ  مػل هػذ  ادلعػاج مػع عػركر  

 تكافر ادماكف كالمال ج الالزمة لممارسة هذ  الرياعياا 

  ؿ كر  القػدـ أك السػمة كغيرهػاتحفيز الطالج  مل ممارسة ادلعاج الرياعية الجما ية مث  4
 لما ل ا مف أثر  ظيـ فإ تنمية رك  التعاكف كالعمؿ الجما إ فإ نفكس الطالج 

العمؿ  مػل تػكفير ادمػاكف كالسػاحاا كالمال ػج الرياعػية لممارسػة الرياعػياا الم تمفػة   2
 كإلشباع ال كياا الم تمفة لمطالج 

  مل الرياعياا الم تمفة  السعإ ىلل تكفير مدربيف مت صصيف لتدريج الطالج  2

تحفيز الطالج  مل المشاركة فػإ العػركض كالم رجانػاا الرياعػية الم تمفػة مػع التكسػع   2
 فإ ىقامة مثؿ هذ  العركض كالم رجاناا 
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 اليعاط الفين:ثالجا:آليات تتعلل مبنارشة 

الطػػالج مػػف قبػػؿ مت صصػػيف فػػإ فريػػؽ التمثيػػؿ بكػػؿ كميػػة لتشػػجيع ـ  مػػل  تػػدريج  0
 المشاركة فإ هذا الفريؽ 

تػػكفير ادمػػاكف كاددكاا الالزمػػة لصػػقؿ كتنميػػة مكاهػػج الطػػالج فػػإ الرسػػـك التعبيريػػة   4
كالز رفيػػػة كادشػػػغاؿ اليدكيػػػةد مػػػع تػػػكفير مت صصػػػيف لمتػػػدريج  مػػػل هػػػذ  الرسػػػـك 

 كادشغاؿ 

 ادية كالمعنكية لمطالج المشاركيف فإ ادنشطة الجامعية تكفير الحكافز الم  2

عػػركر  تػػكافر الكفايػػاا التكنكلكجيػػة لػػدل أ صػػائييف ر ايػػة الشػػباج لمكاكبػػة العصػػر   2
 كالسير نحك ركج التقدـد كلكإ يتكاصمكا مع الطالج بصكر  جيد  كفعالة 

  الكػكراؿ(تكفير مدربيف مت صصيف لتدريج الطػالج  مػل الغنػاال الفػردمد كالجمػا إ )  2
 كذلؾ لصقؿ مكاهج الطالج الذيف يمتمككف هذ  المكهبة 

 اليعاط االاتناعي:رابعا: آليات تتعلل مبنارشة 

 ح  الطالج  مل المشاركة فإ تقديـ مجمك ة مف اد ماؿ ال يرية   0

عػػػركر  اإل ػػػالف الجيػػػد  ػػػف جميػػػع أنشػػػطة النشػػػاط االجتمػػػا إ كجميػػػع ادنشػػػطة   4
لحػػ  الطػػالج  مػػل   د  ػػف أنشػػطة الجمعيػػاا ال يريػػةالجما يػػة ككػػذلؾ اإل ػػالف الجيػػ

 المشاركة في ا لشغؿ أكقاا فراغ ـ فيما هك مفيد 

حػػ  الطػػالج  مػػل المشػػاركة فػػإ نشػػاط القكافػػؿ االجتما يػػة المتكاممػػة لتنميػػة البيئػػة   2
 كالمجتمع كشغؿ أكقاا فراغ الطالج 

المطسسػاا المجتمعيػة تحفيز الطالج  مل القياـ بالعديد مف الزياراا الميدانية لبعض   2
 لممشاركة فإ تقديـ الد ـ كالمساند  ل ذ  المطسساا كيشغؿ أكقاا فراغ الطالج 

 تشجيع الطالج  مل تنظيـ رحالا ترفي ية كتعميمية بالكمية   2
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 ىعاط اجلوالة واخلدمة العامة:خامصا: آليات تتعلل مبنارشة 

تػإ تقػدم ا  شػير  الجكالػػة تحفيػز الطػالج  مػل المشػاركة فػإ المعسػػكراا الترفي يػة ال  0
 بالكمية كذلؾ مف  الؿ اإل الف الجيد  ند أنشطة الجكالة 

كالمحميػػة كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ  قمميػػةتشػػجيع الطػػالج  مػػل المسػػاهمة فػػإ الممتقيػػاا ال  4
تبصير الطػالج كمعػرفت ـ ب ػذ  الممتقيػاا كأهػـ فكائػدها مػف  ػالؿ مت صصػيف بػإدار  

 ر اية الشباج بالكمية 

المشػػاركة فػػإ المعسػػكراا البيئيػػة كالمعسػػكراا الكشػػفية كمعسػػكراا حػػ  الطػػالج  مػػل   2
 ال دمة العامة التإ تقيم ا  شير  الجكالة بما ي دـ البيئة كالمجتمع 

تشػػجيع الطػػالج  مػػل تنظػػيـ مجمك ػػة مػػف الػػدكراا القيمػػة بمسػػا د  الكميػػة كأ عػػاال   2
يسػتثمر أكقػاا هيئة التدريس كأ صائييف ر ايػة الشػباج بمػا ي ػدـ البيئػة كالمجتمػع ك 

 فراغ الطالج فيما يفيد 

 اليعاط الضحي:شادشا: آليات تتعلل مبنارشة 

تشجيع الطالج مف قبؿ ىدار  الكمية كأ عاال هيئة التدريس  مل المشػاركة فػإ دكراا   0
 اإلسعافاا ادكلية التإ تنظم ا الكمية 

ب ػدؼ تنميػة   تحفيز الطالج  مل المساهمة فإ حمالا الكقاية مف ادمراض المعديػة  4
المجتمع كالبيئة كذلؾ مف  الؿ تقديـ الد ـ المادم كالمعنكم لكؿ مف يساهـ فإ هػذا 

 النشاط 

تشػجيع الطػالج  مػل تقػديـ التك يػة لػزمالئ ـ بالثقافػة الصػحية كذلػؾ مػف  ػالؿ  قػد   2
دكراا تدريبية ل طالال الطالج لتبصيرهـ ب ذ  الثقافة الصحية كالسعإ ىلل نشػرها بػيف 

 الطالج زمالئ ـ 

 قػػد نػػػدكاا تثقفيػػػة كدكراا تدريبيػػػة لمطػػػالج لتشػػجيع ـ  مػػػل تنظػػػيـ نػػػدكاا صػػػحية   2
لزمالئ ـ بالكمية كغرس مبدأ المكاطنة البيئية فإ نفكس ـ كلمحارية الم اطر كالتمػك  

 البيئإ 

تشػػجيع الطػػالج مػػف قبػػؿ ىدار  الكميػػة كأ عػػاال هيئػػة التػػدريس كالمت صصػػيف بػػإدار    2
ـ زيػاراا ميدانيػة لممستشػفياا كالمطسسػاا الصػحية كتقػديـ ر اية الشػباج  مػل تنظػي

 الد ـ المادم كالمعنكم ل ـ 
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 املرااع

 املرااع العربية:اًلأو : 

وعالقتو بالوحدة النفسية والطمأنينة النفسية  اإلنترنت(: إدماف 0212إبراىيـ، إبراىيـ الشافعي ) .1
لدى طالب وطالبات جامعة الممؾ خالد بالسعودية عمى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، 

 (، السعودية.3(، المجمد )02، العدد )دراساا نفسية
عة: دور األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المواطنة لدى طالب الجام (:0212إبراىيـ، باسـ بكري ) .0

(، 3(، الجزء )85، العدد )مجمة ال دمة االجتما يةدراسة عمى طالب الجامعة بمدينة الرياض، 
 الجمعية المصرية لألخصائييف االجتماعييف، مصر.

أىمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخمية في  م(0212إبراىيـ، حساـ الديف حسيف ) .3
(، كمية السياحة 11(، المجمد )0، العدد )لمسياحة كالعيافةمجمة اتحاد الجامعاا العربية مصر، 

 والفنادؽ، جامعة قناة السويس، مصر.
(: بعض مشكالت األنشطة الطالبية بالجامعة، دراسة 1990إبراىيـ، حميدة عبد العزيز )  .2

 ، المجمد الخامس، العدد األوؿ، جامعة اإلسكندرية، مصر.مجمة كمية التربيةميدانية، 
والشعور باالغتراب النفسي، دراسة ميدانية  اإلنترنتالعالقة بيف إدماف  م(0218سامية )إبريعـ،  .8

(، 18، العدد )مجمة  مـك اإلنساف كالمجتمعلدى عينة مف طالب وطالبات جامعة أـ البواقي، 
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيفر بسكرة، الجزائر.

يؿ المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية، مقاييس الصحة النفسية، دلم (0226أبو أسعد، أحمد ) .6
 األردف. –(، مركز ديبوتو لتعميـ التفكير، عماف 0(، ط )1، ج )مقاييس المشكالا كاالعطراباا

(: دراسة تقويمية لمعمؿ اإلداري وبرامج األنشطة الرياضية بالمدينة 0223أبو الفتوح، عمى ) .2
، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة غير منشكر  رسالة ماجستيرىرة، الجامعية بجامعة القا
 حمواف، مصر.كشؾ، 

المطتمر العممإ ادكؿ "الرياعة (: الممارسة الرياضية في الجامعات المصرية، 0226محمد ) .5
 كمية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، مصر. الجامعية فإ الدكؿ العربية"د

وعالقتو ببعض االضطرابات النفسية لدى طمبة  اإلنترنتإدماف  (:0228) أبو بكر، أحمد محمد .9
(، كمية البنات، جامعة 3(، العدد )15، المجمد )مجمة البح  فإ التربية ك مـ النفسالجامعة، 

 عيف شمس، مصر.
وعالقتو بكؿ مف أبعاد الشخصية واالضطرابات  اإلنترنتإدماف  (:0226أحمد، بشرى إسماعيؿ ) .12

 ، كمية اآلداب، جامعة الزقازيؽ، مصر.غير منشكر  رسالة ماجستيرالنفسية لدى المراىقيف، 
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 م(0228أحمد، صفاء محمد عمي محمد وأبو سريع، سمية األلفي وحجازي، ىدى عبد السميع ) .11
رسالة الب الجامعة، دراسة ميدانية، األنشطة الطالبية ودورىا في تنمية الوعي السياسي لدى ط

 ، كمية البنات، جامعة عيف شمس، مصر.غير منشكر  ماجستير
الكفايات التكنولوجية لدى األخصائييف االجتماعييف  (:0215أحمد، فاطمة أحمد عبد الصبور ) .10

مجمة العامميف مع جماعات األنشطة الطالبية الجامعية في ضوء متطمبات عصر المعرفة، 
 (، الجمعية المصرية لألخصائييف االجتماعية، مصر.3(، الجزء )89، العدد )االجتما يةال دمة 

، العدد مجمة الحرية النفسيةوآثاره الجسدية والنفسية،  اإلنترنتإدماف م (0212أحمد، نيمة أميف ) .13
 03/11/0219تاريخ الدخوؿ  www.efttoday.comمتاح عمى   ( 5)

وعالقتو بكؿ بعد مف أبعاد الشخصية واالضطرابات  اإلنترنت(: إدماف 0228أرنوط، بشرى ) .12
 ، جامعة الزقازيؽ، مصر.رسالة دكتكرا  غير منشكر النفسية لدى المراىقيف، 

المشكالت النفسية االجتماعية واالنحرافات السموكية لدى م (0211األسطيؿ، يعقوب يونس ) .18
، الجامعة غير منشكر  رسالة ماجستيربمحافظة خاف يونس،  اإلنترنتالمتردديف عمى مراكز 

 اإلسالمية، غزة.
ىيكمة خطة األنشطة الطالبية الجامعية وفؽ ميوؿ الطالب  (:0215البطراوي، أماني متولي ) .16

، المجمة العممية لعمـك كفنكف الرياعةتطويرية لجامعة الممؾ فيصؿ، لألنشطة الترويحية: رؤية 
 (، كمية التربية الرياضية، جامعة حمواف، مصر.81المجمد )

رسالة وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى الشباب،  اإلنترنتإدماف  م(0212البنا، ىبو أمير السعيد ) .12
 منوفية، مصر.، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة الغير منشكر  ماجستير

دراسة تفاعمية  اإلنترنتبعض األساليب المعرفية لدى مدمني  (:0226جاد، محمد عبد المطمب ) .15
(، 23(، العدد )03، السنة )رابطة التربية الحديثةعمى عينة مف طالب كمية التربية النوعية، 

 مصر.
مجمة كمية دور النشاط الطالبي في استثمار وقت الفراغ،  (:0222الجاسر، عبد اهلل بف سعد ) .19

 (، جامعة األزىر، مصر.112، العدد )التربية
ترويض األنشطة الطالبية بجامعة  م(0212جبريؿ، محمد رجب أحمد وعبد الرسوؿ، محمد عمر ) .02

 ، ية تحدياا ادلف -المطتمر العممإ الدكلإ الثال   شر "التربية البدنية كالرياعية الفيـو
، جامعة حمواف، مصر.0، المجمد )الثالثة"  (، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر

أثر المشاركة في النشاط الكشفي عمى تنمية قيـ تالميذ المرحمة  م(0220الجرجاوي، زياد ) .01
 (، فمسطيف.2، العدد )مجمة البحك  كالدراساا التربكية الفمسطينيةاألساسية، 

http://www.efttoday.com/
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وعالقتو باالغتراب النفسي والسموؾ العدواني  اإلنترنتعمى  اإلدماف م(0212حامدي، صبرينة ) .00
، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية غير منشكر  رسالة ماجستيرلدى تالميذ المرحمة الثانوية، 

 والعمـو اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر.
بيف الشباب والشابات مرض عصري  اإلنترنت(: إدماف 0215حسانيف، عبد المنعـ محمد حسيف )  42

 مصرد 06/4/4106أ بار مصر فإ تاري، مواجيتو(،  -أسبابو  -خطورتو  -)أعراضو 
رسالة تنظيـ البرامج،  –التخطيط  –لنشاط المدرسي: األىداؼ ا (:1992حسف، سميـ أحمد ) .02

 (، األردف.0(، العدد )08، المجمد )المعمـ
المطتمر العممإ لدى طالب الجامعة،  اإلنترنتدماف (: إ0225حسف، عمى صالح عبد المحسف ) .08

 ، جامعة أسيوط، مصر.الثانإ لشباج الباحثيف بكمية التربية
العالقة بيف ممارسة طالب جامعة المنوفية لألنشطة  م(0212حسيف، أسماء أشرؼ عرندس ) .06

ية التربية، ، كمرسالة ماجستيرغير منشكر الطالبية وبعض المخرجات التعميمية: دراسة ميدانية، 
 جامعة المنوفية، مصر.

عوامؿ ضعؼ مشاركة طالب الكمية م (0212حكيـ، عبد الحميد بف عبد المجيد بف عبد الحميد ) .02
، مجمة القراال  كالمعرفةالجامعية بمحافظة الجمـو في األنشطة الطالبية مف وجية نظر الطالب، 

 (، كمية التربية، جامعة عيف شمس، مصر.125العدد )
تفعيؿ دور األنشطة الالصفية في التعميـ الثانوي بمصر، رسالة  م(0211ي، نسريف طو )الحموان .05

 (، مصر.113، العدد )مجمة القراال  كالمعرفة ماجستير غير منشورة،
 وعالقتو بإنحراؼ األحداث، اإلنترنت(: إدماف األطفاؿ والمراىقيف عمى 0211حمد، أمؿ كاظـ ) .09

 (، كمية التربية، جامعة بغداد، العراؽ.19العدد ) ، مجمة العمكـ النفسية
وعالقتو باالكتئاب والعزلة االجتماعية  اإلنترنت(: إدماف 0211الحوسني، ناصر سميماف عبد اهلل ) .32

 ، جامعة نزوي، سمطنة عماف.غير منشكر  رسالة ماجستيرلدى طمبة جامعة نزوي، 
(، الييئة 112(، العدد )31لسنة )، ااإلنترناىدماف (: 0215خطاب، محمد أحمد محمود ) .31

 المصرية العامة لمكتاب، مصر.
عمى طالب جامعة  اإللكتروني(: اآلثار االجتماعية لإلدماف 0212خفش، أحالـ نظاـ وليد ) .30

، قسـ عمـ االجتماع والخدمة 12516228، رقـ المساؽ مشركع ت رجالنجاح الوطنية، 
 االجتماعية، فمسطيف.االجتماعية، كمية االقتصاد والعمـو 

(، 6، العدد )مجمة المرأ ، اإلنترنتآراء وتعريفات إلدماف  (:0222الخميفي، سبيكة يوسؼ ) .33
 (، قطر.11المجمد )
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دار قباء لمطباعة والنشر، م انحرافاا الشباج فإ  صر العكلمةد (0220خميؿ، محمد بيومي ) .32
 القاىرة.

ة بيئية صفية والصفية عمى تنمية الميارات فاعمية برنامج أنشط (:0226درويش، عبد المنعـ ) .38
رسالة والقيـ البيئية لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في دولة اإلمارات العربية، 

 ، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عيف شمس، مصر.غير منشكر  دكتكرا 
الكويت عف االشتراؾ في  أسباب عزوؼ طمبة جامعة (:0220الدعيج، دعيج عبد العزيز ) .36

 (، الكويت.62، العدد )المجمة التربكية األنشطة الطالبية،
(: بناء مقاييس لتقويـ األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة مف منظور 0228الذىبي، محمد ) .32

 ، كمية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، مصر.غير منشكر  رسالة ماجستيرترويحي، 
 ، دار الشروؽ، جدة.الجامعة كالتدريس الجامعإ: ىػ(1225راشد، عمى ) .35
( في ضوء اإلنترنت(: إدماف شبكة المعمومات واالتصاالت الدولية )0223ربيع، ىبو بيي الديف ) .39

(، رابطة األخصائييف النفسييف 13(، المجمد )2، العدد )مجمة دراساا نفسيةبعض المتغيرات، 
 المصرية، مصر.

األنشطة الطالبية وتنمية قيـ االنتماء لدى طالب جامعة م (0211رزؽ، حناف عبد الحميـ ) .22
(، 15، المجمد )مستقبؿ التربية العربيةالمنصورة: في ضوء متغيرات القرف الحادي والعشريف، 

 (، المركز العربي لمتعميـ والتنمية، مصر.65العدد )
األمنى لدى الطالب، دور األنشطة التربوية في تنمية الوعي م (0216الزكي، أحمد عبد الفتاح ) .21

 (، السعودية.30(، العدد )12، المجمد )مجمة الحك  ادمنية
وعالقتو بالقمؽ واالكتئاب والوحدة النفسية والثقة  اإلنترنتإدماف م (0225زيداف، عصاـ محمد ) .20

(، 0(، العدد )2، رابطة األخصائييف النفسييف المصرية، المجمد )مجمة دراساا  ربيةبالنفس، 
 مصر.

وعالقتو بالتواصؿ  اإلنترنتإدماف  م(0212دي، أمؿ بنت عمى بف ناصر وآخروف )الزي .23
، كمية غير منشكر   رسالة ماجستيراالجتماعي والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة جامعة نزوي، 

 العمـو واآلداب، جامعة نزوي، سمطنة عماف.
مـك اإلنسانية مجمة الع: اضطراب العصر، اإلنترنتعمى  اإلدماف(: 0218سميمة، حمودة ) .22

 (، جامعة قاصدي مرياح ورقمة، الجزائر.01، العدد )كاالجتما ية
 ددار المعارؼد 2، ط(م اإلدار  المدرسية الحديثة1959سمعاف، وىيب ومرسي، محمد منير ) .28

 القاىرة.
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معوقات ممارسة األنشطة الترويحية لدى طالبات م (0216السمنودي، محمد كماؿ مصطفى ) .26
(، 02، العدد )المجمة العممية لعمـك التربية البدنية كالرياعيةامعة المنصورة، المدف الجامعية بج

 كمية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، مصر.
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