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  ص:لستخالم
الكشف عن العالقة بين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم إلي  الحالي البحث هدف     

( من المراهقين 600عينة من )، وقد تكونت اللدي عينة من المراهقين والراشدينلإلنترنت 
، وانحراف ( سنة22,73) بمتوسط عمري قدرهسنة،  (40-15بين) والراشدين، تراوحت أعمارهم

وأشتملت أدوات البحث علي: مقياس الهناء الشخصي إعداد )محمد  . ( سنة4,53) معياري قدره
استخدام  وعن طريق(، ومقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت إعداد الباحثة. 2001أحمد شلبي،

عالقة ارتباطية   وجودإلي  ثائج البحتنتوصلت  (SPSS) ة للعلوم االجتماعيةالحزم االحصائي
دالة إحصائيًا بين الرضا عن الحياة والمشاعر السارة واالستخدام الحكيم لإلنترنت لدي موجبة 

بينما توجد عالقة ارتباطية عكسية بين المشاعر الغير السارة واالستخدام  . المراهقين والراشدين
 .شدينلدي المراهقين والرا الحكيم لإلنترنت

 المفتاحيةمات الكل
 الهناء الشخصي، السعادة، اإلنترنت، االستخدام الحكيم لإلنترنت، المراهقة، الرشد

Abstract 
                        This study aims at examining the relationship between 

Subjective Well- Bing and The Wise Use of the Internet among a Sample of 
Adolescent and adults. The sample consisted of (600) adolescents and adults. 
Their ages ranged from 15 to 40 years, with a mean of 22.73 years and a 
standard deviation of 4.53. The study tools included: Subjective Well-Being scale 
(prepared by: Mohamed Ahmed Shalaby, 2001), and Wise Use of the Internet 
scale prepared by the researcher. The researcher adopted Statistical package for 
social sciences. There is a positive (significant) relation between Positive Affect 
and Life satisfaction and the Wise Use of the Internet Among adolescents and 
adults. There is Reverse correlation relationship between Negative Affect and the 
Wise Use of the Internet Among adolescents and adults. 
Keywords 
Subjective Well-Being, Happiness, Internet, The Wise Use of the Internet, 
Adolescents, adults". 
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 -مقدمة:
وقد أدت العصر  هذاهناك سلسلة من التغيرات والتطورات العلمية التي شهدها      
ثورة معرفية في شتي الميادين والمجاالت ولتصريف شئون الحياة ولتحقيق  إحداث إلي 

  (.2014)السفياني،  التطورات و  لتلك التغيرات غايات المجتمع البد من إدارة سليمة 
التقدم التكنولوجي األكثر أهمية فهي ة اإلنترنت هي أن شبك الحالي عصرنافي   ويبدو
عدة   تسهيالت ومزاياتوفر واسع و حيث تستخدم في نطاق أتصال مهمة  وسيلة

(Odacı & Çıkrıkçı, 2014 .) 
من الخدمات والموارد المختلفة مجموعة شبكة اإلنترنت بوصفها  ت أصبح فقد       

حيث  مصدرًا ثابتًا وهامًا للمعلومات والترفيه  هيف األداة األقوي علي األطالق لإلنسان 
رسائل البريد اإللكتروني والمدونات والشبكات االجتماعية و تتيح الرسائل الفورية 

 & Shahnaz). )  أي موضوعبخصوص  التواصل العام والمجهول  و ولوحات الرسائل  
Karim, 2014  لي جانب هذا أصبح الوصول إليها واستخدامها ليس بالصعب  وا 

، والعمل المنزل، في المكتبية الحواسيب  خالل من هااستخدام يمكنناعلينا حيث 
 & Ozkisi الجامعة ومكتبه المحمولة، الكمبيوتر وأجهزه المحمولة، الهواتفو 

Topaloglu, 2015) .) 
لوحظ في األونة األخيرة أنتشار استخدام اإلنترنت بشكل ملفت  ونتيجة لذلك     

فقد بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم  العالم،للنظر في جميع أنحاء 
 .( 1)كما يوضحه شكل  2019مستخدم في مارس  مليار  4.346.561.853

(Internet World Stats, 2019)  
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 (: توزيع أعداد مستخدمي اإلنترنت حسب األقاليم الجغرافية. 1شكل )             

ريقيا تحتل المرتبة الثالثة من حيث كما تعكس معدالت اإلنتشار إلي أن قارة أف    
( من أجمالي مستخدمي اإلنترنت في %10.9)استخدام لإلنترنت وبلغت  أعلي نسبة

 (Internet World Stats, 2019). ( 2)كما يوضحه شكل  جميع أنحاء العالم

 
لمستخدمي اإلنترنت حسب األقاليم  (: النسبة المئوية 2شكل )               

 الجغرافية. 

 وبالنظر إلي معدل إنتشار استخدام شبكة اإلنترنت في مجتمعنا المصري يالحظ      
أن عدد المستخدمين كل يوم في نمو مستمر، فقد كشفت إحصائيات اإلنترنت العالمية 

اإلنترنت، وقد تمكنوا من استخدام شبكة  2000مصري في ديسمبر  450.000أن 
 %10.840أي زاد بنسبة  2019 مستخدم في مارس 49.231.493تجاوز عددهم   

Internet World) .(Stats, 2019   وبالتالي أصبح من العسير علي الدول أن



 ( م 2021  مارس  –يناير )  58ع ،1ج                       ي سويفجامعة بن –مجلة كلية اآلداب           
 

علي                                           الهناء الشخصي وعالقته باالستخدام الحكيم لالنترنت... حمدرحاب ابراهيم م/أ  
  

   116 

 

  قربا  أكثر اإلنترنت  في فالتحكم  %100تسيطر علي استخدام شبكة اإلنترنت بنسبة 
مشكلة دوليه وليست متعلقة بمصر فقط حيث وهذه تعد  المحيط  مياه تحجز أن إلي

 .(2009 شحاتة،ا وكندا يواجهون نفس األشكالية )نجد أوروبا وأمريك
وعلي الرغم من الفوائد العديدة التي قدمتها شبكة اإلنترنت، إال أن هناك عواقب      

سلبية تؤثر علي جميع الوظائف الحياتية تنتج من االستخدام المرضي لهذه التقنية  
نظرًا ألنهم أكثر الفئات  تظهر هذه التأثيرات بصوره ملحوظة عند المراهقين والراشدينو 

أشارت العديد من البحوث إلي أن االستخدام المرضي ترددًا علي شبكة االنترنت، فقد 
لشبكة اإلنترنت أرتبط بالعديد من األضطرابات النفسية والمشكالت األكاديمية 

والمشكالت في العمل وأضطراب في الهويه والمشكالت واألسرية والجسمية والعقلية 
؛ 2012؛ الطراونة، والفنيخ، 2011)بركات، ة عند المراهقين والراشدين األخالقي

 Young, 1998; Akhter, 2013 Lin, et؛  2017؛ عبد العليم،  2014الخواجة،  
al., 2014; Soleymani & Farahati, 2014; Iqbal & Mian, 2014; 
Ostovar, Allahyar, Aminpoor, Moafian, nor & Griffiths, 2016; 
Abuiyada, Rauff & Eteiwi, 2016; Ceyhan, 2010; Zheng, Wei, Li, 

Zhu & Ning, 2016.)   
ويمكن أن تصل هذه التأثيرات إلي انخفاض في مستوي الهناء الشخصي لديهم،      

البحوث أن االستخدام المفرط والمرضي لشبكة اإلنترنت يمكن   فقد أشارت العديد من
الشخصي للمراهقين والراشدين )رشوان،  أن يعوق ويؤثر سلبًا علي الهناء

 ,Cardak, 2013; Satici, 2019 Li, Shi & Dang, 2014; Afroz؛2013
2016; koc, 2017; Molinos, 2016 .)اإلنترنت  شبكة أن نجد  ذلك علي وبناءا 

تسهيل األمور الحياتية  وهو أجله  من ااستخدامه تم الذي غرضها غير الي انساقة
 قيق الهناء  الشخصي لديهم. في تحيسهم  لألفراد مما
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فيما يتعلق بطبيعة وقيمة تأثير اإلنترنت علي حياتنا النفسية التزال هناك و      
، فلإلنترنت تأثيرات مختلفة ما يقرب من عقد ونصف من األبحاث  منذ  خالفات كبيرة

 ,Boniwell).  عالقة بين استخدام اإلنترنت والهناء معقدةال وفقًا ألستخدامها أي أن
Osin & Renton, 2015, 44) السلبية أو اإليجابية تتوقف  سواء هذه التأثيرات ف

، فيها اهذه التأثيرات السلبية الذنب لهف علي طبيعة استخدام الفرد نفسة للشبكة
 .مثل التلفاز والتليفون والمحمول... الخ ااالنترنت وسيلة مثلهف

راد في الحياة هو كيفية أستخدام تلك ومن هنا أصبح أحد األهداف االساسية لألف      
ريقة حكيمة ألجل أن تحقق الهدف الذي تم استخدامها ألجلة وهي تنمية الشبكة بط

فالتعامل الحكيم مع شبكة اإلنترنت  حياته بداًل من أن تصبح أداة لتدهورها وتدميرها،
لشخصي  التي تؤدي إلي أزدهار وأرتفاع مستوي الهناء ا هو من أفضل االستراتيجيات 

 لدي األنسان. 

التأكيد وب ،ألنه طريقة تقييم الناس لحياتهم فالهناء الشخصي مهم في حد ذاته      
، ا جيدًا والناس يعيشون في حالة بؤس وعدم رضامن الصعب أن نتخيل مجتمع

ليس كافيًا وحده لهذا المجتمع فالهناء ضروري ألي مجتمع جيد علي الرغم من أنه 
لسعادة والرضا ي نقدرها أيضًا، إال أن الناس حول العالم قدروا احيث توجد أشياء أخر 

؛ 469، 2013 محمد،نقاًل عن: عن الحياة بأنهما أكثر أهمية من المال )
Diener,2000 .) 

ألخيرة ووفقًا لما سبق يتضح أن الهناء الشخصي له أهمية كبيرة ففي األونة ا     
مقالة وكتاب حول  170.000شر حوالي لوحظ أهتمام متزايد بهذا المفهوم حيث تم ن

 ,Diener, Lucas & Oishi).الخمسة عشر عامًا الماضية  هذا الموضوع في
وهذا يعكس أهمية هذا المفهوم بالنسبة للفرد والمجتمع في الوقت الحالي؛  2018 ,1(

 ,Yap) فاالعديد من األبحاث أشارت إلي  أن الهناء الشخصي ضروري لألفراد 
127, 2014s, c & LucanusiA .) 
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ومن العرض السابق نالحظ أن البحوث السابقة ركزت علي العالقة بين       
ولم المراهقين والراشدين إلنترنت والهناء الشخصي لدي االستخدام المفرط لشبكة ا 

المراهقين   لدي تتطرق إلي دراسة الهناء الشخصي وعالقته باالستخدام الحكيم لإلنترنت 
ر واضح في هذه البحوث لذا فقد رأت الباحثة  لي وجود قصو وهذا يدل ع والراشدين

في مجتمعنا   هذا البحث وهذا يبرر وجود مثل  ضرورة إجراء بحوث لسد هذه الثغرة
   -:التساؤل التاليتتبلور مشكلة الدراسة في عليه و 

هل توجدعالقه ارتباطية دالة إحصائيًا بين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم  
 ؟ المراهقين والراشدين  عينة لإلنترنت لدي

 :البحثأهداف 
واالستخدام الحكيم  لكشف عن العالقة بين الهناء الشخصي ا البحث الحالي إليسعي ي

 0لإلنترنت لدي عينة من المراهقين والراشدين 

 :البحثأهمية 
 في الشقين التاليين: الحالية البحث تتمثل أهمية 

 -األهمية النظرية:أواًل: 
من خالل تناوله لمتغيرين إيجابيين وهما الهناء لبحث الحالي تبرز أهمية ا -1

في حدود ) وهما من المجاالت االكثر حداثةالشخصي واالستخدام الحكيم لالنترنت 
 0علي مستوي الدراسات العربية الباحثة( اطالع

ف العينة المقترحة للبحث تمثل فئتين من اهم فئات المجتمع التي تتطلب تكثي  -2
 ي تتناولها لما لها من اهمية كبيرة في تقدم المجتمع وازدهاره . الدراسات التالعديد من 
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 -األهمية التطبيقية:ثانيًا: 
توجيه الباحثين من خالل نتائج البحث نحو إعداد البرامج  االرشادية لتنمية هذا  -1

 اآلثار المترتبة علي السلوك اإليجابي لدي األفراد بداًل من التركيز علي معالجة 
 رنت.الستخدام المفرط لإلنتا
إعداد أداة جديدة لقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت في البيئة المصرية، ويمكن   -2

 0االستفادة منها في مجال البحوث النفسية 

 مصطلحات البحث:
 تضمن البحث عدد من المصطلحات وهي كالتالي: 

  Subjective Well-Being  أواًل: الهناء الشخصي

حيث يمتد جذوره في  الهناء القائم علي المتعةصي مفهوم ناء الشخلهيمثل ا     
( Andrews & Withey, 1976قدم أندروز وويتي ) حينمامنتصف السبعينات 

والتأثير اإليجابي، والتأثير بناءًا للهناء يتكون من عوامل ثالثة: التقييم المعرفي، 
ة هذا المفهوم ياغص  (Diener, 1984؛ وبعد بضع سنوات، أعاد دينير )السلبي

أهمية التجربة   تقييمو وهو الهناء الشخصي، بهدف إبراز  أكثر داللهباستخدام اسم 
قييم ظروف الحياة باستخدام معيار ثابث كمرجع الذاتية للحياة علي النقيض من ت

  . ) ,2014Shahnaz & Karim ,275(مطلق  

الشخصي في البحوث ء أول من أطلق مصطلح الهنا يعد دينير ؛ ووفقًا لذلك     
  معظم األدبيات التي تختص بمجال الهناء الشخصي تدين  أن    كما  النفسية،

، 2015، شلبي، أحمد نقاًل عن: )وأوشي ، ولوكاس، ريبالفضل لجهود كل من داين 
148;  (Diener, Lucas & Oishi, 2003 .) 
قياس الهناء  و نموذجًا ثالثيًا لتفسير   Diener)1984 ("دينير" أقترحوقد       

مرتبطة مكونات متمايزة ولكنها في الغالب  رض هذا النموذج ثالثةالشخصي، ويفت
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والوجدان السلبي غير المتكرر، والتقييمات  ،الوجدان اإليجابي المتكرر بالهناء:
ووفقا له، فإن الهناء . ( ,2013Tov & Diener ,1)المعرفية مثل الرضا عن الحياة 
سلبية، و  وجداني يتضمن مشاعر إيجابية سيين: عنصريالشخصي يغطي عنصرين رئ

.  ( ,2014Shahnaz  & Karim ,257)ة معرفي يتضمن الرضاعن الحيا  وعنصر
دعمًا كبيرًا، علي الرغم من وجود تصورات أخري للهناء فإن   النموذج  تلقي هذاو 

    (.  Troussain & Friedman, 2009, 638القليل منها يبدو مقبواًل بشكل واسع )
منشورًا  14000نموًا سريعًا حيث يتم نشر هذا العلم في العقود األخيرة شهد و       

ونتيجة لذلك تعددت  .(Diener, et al., 2017, 2في السنة يتناول هذا الموضوع )
التعريفات التي تناولت مفهوم الهناء الشخصي وأختلفت من باحث آلخر وسوف يتم  

 -تي تناولته من جوانب عدة:عرض بعض التعريفات المختلفة ال
بأنه مفهوم يتضمن  "( إلي مفهوم تمام األحوال الذاتي 2001) "شلبي"فقد أشار       

الناس ومجاالت عديدة للرضا عن الحياة وكذلك أحكام األفراد اإلجمالية انفعاالت 
 (.2  ،2001 )شلبي، "عن الرضا عن الحياة )الكلية(

إلي الهناء  Diener & Ryan (2009) "ريان"، و"دينير "كل من  ونظر     
خبرات األفراد طبقًا لتقييمهم الذاتي لحياتهم  الشخصي باعتباره مفهوم واسع يتضمن 
بالرضا عن   همويشمل أحكامهم ومدي شعور  وهذا التقييم قد يكون إيجابيًا أو سلبياً 

العمل  حياتهم واستجابتهم اإلنفعالية كالفرح والحزن تجاه أحداث الحياة والرضا عن
   .  ماعيةوالعالقات االجت

 Li,  Shi & Dang "ودانغ" "لي"، " شي"،  فضاًل عما سبق فقد تناوله كاًل من     
مؤشر هام للصحة العقلية، مع خصائص مثل الذاتية واالستقرار  ه أنب (2014)
 التي تأتي في المقام األول من تقييم األفراد وتتأثر بميراث الفرد وشخصيتة والنزاهة 
 ,Li,  Shi & Dang, 2014) المقارنة االجتماعية وعوامل أخري المتوقعة و وقيمته 

89-90( . 
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بمثابة بوصلة من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الهناء الشخصي هو       
التعامل اإليجابي مع األحداث والضغوط الحياتية يتمكن بموجبها األفراد من داخلية 

ا ينعكس وهذ  من التوافق، واالستقرار، والطمأنينة اقدر  مق له التي تواجههم مما يحق
 هم. إيجابيًا علي سلوك

أنه مفهوم ( للهناء الشخصي وهو "2001) " شلبي"تعريف  وتتبني الباحثة      
جاالت عديدة للرضا عن الحياة وكذلك أحكام األفراد وم يتضمن انفعاالت الناس

   (.2، 2001، )شلبي  اإلجمالية )الكلية( عن الرضا"
علي مقياس  المفحوص بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عليها  ويعرف إجرائياً      

حيث تشير  ( المستخدم في البحث الحالي،2001إعداد شلبي )الهناء الشخصي 
المشاعر السارة، والدرجة  الدرجة المرتفعة علي مقياس الرضا عن الحياة ومقياس

سارة إلي أرتفاع الهناء الشخصي لدي  المنخفضة علي مقياس المشاعر الغير
  المفحوص.

 the Internet ثانيًا: اإلنترنت
بتبادل المعلومات أنها شبكة اتصاالت عالمية تسمح ب( 2018حنتوش ) عرفها     

بين شبكات أصغر تتصل من خاللها الحواسيب حول العالم وتعمل وفق أنظمة محددة 
إنترنت وتشير إلي جملة المعلومات  ويعرف بالبروتوكول الموحد وهو بروتوكول

لي البنية التحتية التي تنقل ت لك المعلومات عبر القارات المتداولة عبر الشبكة وا 
 (.  639،  2018 ،)حنتوش

العديد من الخدمات التي تميزها عن باقي وسائل التواصل  هذه األداة تقدمو      
خدمة تحميل أو نقل  -ية المجموعة اإلخبار  -خدمة البريد اإللكتروني  مثل اآلخري 
 ،)حلمي( خدمة تليفونات اإلنترنت  -التحدث خدمة  -خدمة الويب العلمية -الملفات 
2013، 18 -19.) 
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التي قدمتها شبكة اإلنترنت جلبت قطاع عريض  المتعددةالخدمات  ونتيجة لتلك     
تنوع   مرحلتي المراهقة والرشد؛ وقد وخصوصاً من مستخدميها من جميع الفئات العمرية 

الخدمات مابين االستخدام الحكيم الصحي وبين االستخدام المفرط  لتلكاستخدامهم 
 .المرضي

 The Wise Use of the Internet   -: ثالثًا: االستخدام الحكيم لإلنترنت
في واقعنا هذا شيوع بعض الممارسات السلوكية الغير منضبطة بين  نالحظ      

مع شبكة اإلنترنت التي حملت في طياتها العديد من   همملالمراهقين والراشدين أثناء تعا 
  تعوق تقدم الفرد والمجتمع ككل؛ وهذا يفرض علي مجتمعنا قد  األثار السلبية التي
 . الستخدام الحكيم لشبكة اإلنترنت بضرورة االهتمام با 

الستخدام الحكيم لإلنترنت من  اليوجد تعريف تناول مفهوم اأنه  والجدير بالذكر     
فهوم البد ؛ وللتعرف علي هذا المفي التراث النفسي –في حدود إطالع الباحثة  - لقب

 حتي نستطيع التوصل إلي تعريفًا له.   من توضيح مفهوم الحكمة

   Wisdom -:الحكمة

رغبة أو محاولة نشيطة ألكتشاف  بأنها Maxwell (2012عرفها "ماكسويل" )     
في حياة الفرد ولألخرين، وتتضمن  ة يمأو تحقيق أو إنجاز ما هو مرغوب ذو ق

سعي نحو تحقيق ماهو قيم، والقدرة علي استخدام وتنمية المعارف، والفهم، والرغبة، وال
   (.Maxwell, 2012, 669المعارف والتكنولوجيا والحاجة إلي إدراك القيم )

ن  ع أن تميزه  من الممكن إمتالك الفرد درجة من الحكمة هنا يمكن القول أن ومن      
التعامل ف وطريقة حياته المنضبطهتفكيره وسلوكه كيفية اآلخرين في  بقية األشخاص 

وغيرها من   ...،كالتطورات التكنولوجية مثل شبكة اإلنترنت  مع األشياء بطريقة واعية
نتيجة لما نملكه من مستوي من مستويات  يمكن أن تكون  االشياء التي تحيط بنا

 الحكمة. 
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 لإلنترنت يمحكتعريف االستخدام ال
بأنه يشير إلي استخدام شبكة اإلنترنت لتحقيق  Devis (2001"ديفيس" ) عرفه     

وبدون تعب أو أجهاد عقلي أو سلوكي، ، هدف معين في فترة مناسبة من الوقت 
ويمكن لمستخدمي اإلنترنت الصحي فصل االتصال باإلنترنت عن االتصال بالواقع، 

حدد فالفرد هو الذي ي ، ن يكون مصدرًا للهاويةأ منواستخدامه كأداة مفيدة بداًل 
 استخدامه لإلنترنت، هل يستخدمه بطريقة تكيفية أو غير قادر علي التأقلم؟  

التعامل الواعي تعرف الباحثة االستخدام الحكيم بأنه   علي ماسبق وتأسيساً    
ة هذا يقطر والنقدي مع شبكة اإلنترنت الذي يستند علي عمليات عقلية معرفية تنظم 

المهارات السلوكية اإليجابية التي يلتزم بها الفرد أثناء في مجموعة من  التعامل وتتبلور
ت، وفعالية إدارة وتشمل هذه المهارات كفاءة إدارة الوق تعامله مع شبكة اإلنترنت، 

لبات بين استخدام اإلنترنت ومتط والتكافؤللمعلومات  األمثل واالستثمار شبكة اإلنترنت 
 . ة واالجتماعيةألسريا اةالحي

نطالقًا مما تم عرضه  ستخدام الحكيم لإلنترنت االبعاد تصورًا ألتقترح الباحثة  ؛وا 
 -: يوضحه الشكل التالي وهماكما  يتضمن أربعة أبعاد 

 

 

 
 

 
 

 

 

االستخدام احلكيم  
 لإلنرتنت 

  كفاءة 
إدارة 
 الوقت 

فعالية إدارة 
شبكة 
 االنترنت

االستثمار  
األمثل  
للمعلوما

 ت

التكافؤ بين 
استخدام 
اإلنترنت  
ومتطلبات  

الحياة األسرية  
 واالجتماعية 
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 .المستخدمة في البحث الحالي  بعاد االستخدام الحكيم لإلنترنت يتضمن أ  تصور مقترح

   -وقت:لإدارة اكفاءة  -1
عال إلدارة وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه يشير إلي قدرة الفرد علي االستخدام الف     

اإلنترنت لتحقيق أهدافه في فترة محددة وبأقل جهد ويتم ذلك من  بكة شالوقت علي 
شبكة اإلنترنت، وتنظيم وقت استخدام  شبكة استخدام تخطيط الهدف من  خالل

 اإلنترنت.شبكة  عبر األنشطةلمهام و اإلنترنت، وتنفيذ ا

 فعالية إدارة شبكة اإلنترنت: -2
قدرة الفرد علي اإلدراك الواعي بكيفية التعامل مع  الباحثة إجرائيًا بأنهوتعرفه      

يجابية  دارتها بطريقة سليمة وا  محركات البحث والمواقع المختلفة عبر شبكة اإلنترنت وا 
يجابية، واالستخدام الحكيم  اقع اإلفح المو ومنظمة وفعالة وذلك عن طريق تص

 للمعلومات، وتجنب إيذاء اآلخرين. 

 األمثل للمعلومات: ستثماراال -3
وتعرفه الباحثة اجرائيًا بأنه قدرة الفرد علي استثمار المعلومات التي يطلع أو      

يحصل عليها عبر شبكة اإلنترنت واالنتفاع بها بهدف الوصول إلي مستوي عال من  
 ككل. ي حياتهلتطور فا

الحياة األسرية التكافؤ بين استخدام شبكة اإلنترنت ومتطلبات  -4
 واالجتماعية:

وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه قدرة الفرد علي استخدام شبكة اإلنترنت بطريقة      
 منطقية التعوقه عن مسايرة حياته بشكل طبيعي في جميع مجاالتها 

مقياس علي  المفحوص تي يحصل عليها ة الة الكليبأنه الدرج ويعرف إجرائياً 
 االستخدام الحكيم لإلنترنت من إعداد الباحثة. 
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 رابعًا: المراهقة
( بأنها مرحلة عمرية يتعرض الفرد خاللها لجملة من  2010خير )و  حافظعرفها      

رحلة التغيرات الفسيولوجية والمعرفية والنفسية واالجتماعية والتي تؤهله لالنتقال من م
 (. 278، 2010ية ) حافظ، وخير، الراشدين والقيام بأدواره االجتماعلي عالم طفولة إال

بأنها طالب المرحلة الجامعية وهي هذا البحث  تعرف المراهقة إجرائيًا فيو      
 ( عامًا. 15:21المرحلة العمرية الممتدة من )

 -:خامسًا: مرحلة الرشد
والرشد هو من يصيب وجه  ،فهلسالغي وا:هو نقيض التعريف اللغوي للرشد     

 :وعرف اصطالحاً  األمر والطريق، واليكون اإلنسان كذلك إال إذا بلغ "اكتمال النضج".
وهي adultes الالتيني "  بأنه مشتق من اسم المفعول "التصريف الثالث لهذا الفعل

من  ع غيره مجتمع موبهذا يصبح الفرد جاهزًا لشغل مكانته في ال ،تعني اكتمال النضج
 (.351،  1999 وأبو حطب، ،اشدين )صادقالر 

المرحلة العمرية الممتدة من   بأنها هذا البحث  جرائيًا فيمرحلة الرشد إتعرف و     
 عامًا.   (40: 23)

 البحوث والدرسات السابقة
بعض الدرسات والبحوث قريبة الصلة بطريقة تنسجم إلي حد  سوف نقوم بعرض      

الدراسات التي و البحوث قسمت الباحثة  ، حيث اهنالر  بحث ال وفروض  ما مع أهداف
 -إلي ثالثة محاور رئيسية، كما يلي:توصلت إليها 

الدراسات والبحوث التي تناولت الهناء الشخصي وعالقته ببعض  :المحور األول
 0مراهقين والراشدين المتغيرات عند ال
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ية  الجتماع نترنت اتناولت مشكالت اإلالدراسات والبحوث التي  :المحور الثاني
 0والراشدين والنفسية عند المراهقين

: الدراسات والبحوث التي اهتمت بتناول الهناء الشخصي واستخدام المحور الثالث
 0شبكة اإلنترنت عند المراهقين والراشدين 

مني من األقدم إلي األحدث وفقًا لتسلسل ز  الدراسات البحوث و عرض هذه  ميتو 
 :كاآلتي

دراسات التي تناولت الهناء الشخصي وعالقته ببعض ل احوث و لبا المحور األول:
 تغيرات عند المراهقين والراشدين:الم

-Abdel )2012 "عبد الخالق"أجري  والبحوث، وفي نطاق تلك الدراسات      
Khalek,)تم ذلك ، و عالقة بين التدين والهناء الشخصي، ليهدف إلي استكشاف ال

مراهقين المسلمين، وطالب ( من ال1420)دهاعلي ثالثة عينات مستعرضة بلغ عد 
 ،من خالل  قائمة أكسفورد للسعادة ، وتم تقييم ذلكالجامعة، ومن أعمار متوسطة

، والصحة ومقاييس التقدير الذاتي للسعادة، ومقياس الرضا عن الحياة، ومقياس الحب 
جود سة إلي و ، وقد أنتهت نتائج الدراالبدنية، والصحة العقلية، والتدين بين المسلمين

، كما الذكورن في الهناء الشخصي لصالح لة إحصائية بين الجنسي ذات دال فروق 
 ي أشارت النتائج إلي أن الذين يعتبرون أنفسهم متدينين يتمتعون بهناء شخص

، الذي (Arzeen & Haq, 2013)، "حقيو ، "أرزين"" في حين توصل بحث      
 ( 212) مكونة من عينةعلي خصي تناول فحص العالقة بين الحكمة والهناء الش

، منازل، وربات الطالب حيث كانوا من المدرسين، وال ،المراهقين والراشدين من
عامًا، وتم جمع ( 60-16) ، تراوح المدي العمري لهم بينموظفات حكوميةو 

  ،Webster), 2003إعداد ) البيانات باستخدام مقياس التقييم الذاتي للحكمة
  وتوصلت النتائج ،الرضا عن الحياة مقياسو  إليجابي،السلبي وا الوجدانجدول و 

اإليجابي   الوجدانوجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الحكمة و  إلي
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الفروق العامة المرتبطة بالعمر إلي أن المراهقين كانوا  والرضا عن الحياة، وتشير
في   البالغينحكماء ولديهم مشاعر إيجابية وراضيين عن حياتهم مقارنة بالشباب و 

 ف العمر. منتص
، (Huang, 2014) Xing &"هوانجو"كل من "شينغ"، بحث  تناول بينما     

علي عينة مكونة من  تم ذلك و ، لعالقة بين العمر والهناء الشخصيفحص ا
،  عمرية ، حيث تم تقسيمهم إلي فئات صينيةمدن من خمسة  ( فرداً 099,3)

  39 -35عامًا(، ) 34 – 30امًا(، )ع 29 – 25)، (عامًا فما تحت  24كاآلتي: )
 59 -55عامًا(، ) 54 -50عامًا(، ) 49 -45) عامًا(، 44 -40عامًا(، )
لهناء  فوق(، وعن طريق استخدام مقياس اعامًا فما  65، )عامًا( 64 -60عامًا(، )

،  مقياس الرضا عن الحياةو  ،1ي، ومؤشر الهناء الذاتالشخصي للمواطنين الصينيين
، ضعيفة بين العمر والهناء الشخصي ة إحصائياً قة دالوجود عال أظهرت النتائج

التقريبي عبر الفئات   U-shapeكذلك وجدت أيضًا الهناء الشخصي تتبع شكل 
، وباستخدام اإلنحدار عامًا( 45-19لنقطة الدنيا في الفئة العمرية )تكمن االعمرية و 

لهناء لتنبؤ باقويًا ل المتعدد بينت النتائج  أيضًا أن العمر ليس دائمًا مؤشر
 الشخصي.

 & Twenge, Sherman) و"ليوبويرسكي"، "و"شيرمان، "تونغي" ويأتي بحث      
Lybomirsky, 2016 ،) من خالل األجابة لفحص مؤشرات الهناء الشخصي  

أكثر سعادة أم أقل سعادة مما كان عليه من   ريكانعلي السؤال التالي: هل األم
اهقين األمريكيين البالغ عددهم  ر للم ية وطنيةات تمثيلتم ذلك علي أربعة عينو قبل؟ 

الراشدين  عينة من عامًا، و  ( 18-13) ( مليون، تراوح المدي العمري لهم بين 27,1)
،  ( عاماً 96 -18، وتراوح المدي العمري لهم بين )( مليون 172,54البالغ عددهم ) 

عن ضا ادة والر بقياس السع وقد قاموا المشاركين باإلجابة علي األسئلة الخاصة
، وأظهرت نتائج البحث أن المراهقين صغار السن أظهروا مستوي من السعادة الحياة

النتائج أيضًا أن الراشدين فوق   ذين سبقوهم، وبينت عن الحياة  أكبر من الوالرضا 
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، كما أن العالقة اإليجابية السابقة  وا أقل سعادة في السنوات األخيرةسن الثالثين كان
 . (2010)ت وأختفت في أوائل عام  قد تضاءلالسعادة بين العمر و 

إلي  ,Ma, 2017) Hou,  (Puو"ما"   ، و"هو"  ، في حين هدف بحث  "بو"     
، تم ذلك علي عينة مكونة من  ير مركز الضبط علي الهناء الشخصيفحص تأث

( من  186( من الذكور، و) 214( جامعي من أربعة جامعات صينية، بواقع )400)
، وتم جمع البيانات باستخدام  ( عاماً 24 - 19ري لهم بين )ي العمح المد او ، تر اإلناث 

، قدير الذات، ومقياس سمة القلقجي للراشدين، مقياس تالضبط الداخلي والخار 
وعن طريق تحليل  ،((Diener, et al., 1985ومقايس الهناء الشخصي إعداد 

د عالقة إلي وجو  أشارت النتائج ، (AMOS 17.0)البيانات باستخدام برنامج 
وتقدير الذات وبين الهناء الشخصي، كذلك ، ارتباطية بين مركز الضبط، وسمة القلق

وتقدير الذات علي ، ير دال لمركز الضبط، وسمة القلقأيضًا وجود تأث  النتائجأظهرت 
 الهناء الشخصي. 

  ، بالتعرف علي العالقة المتبادلة بين (,Devi 2018)كما أهتم بحث "ديفي"       
ي لدي اإلناث في فئات عمرية مختلفة، وكذلك الذات والهناء الشخصوتقدير  التسامح

ألستكشاف االختالفات بين الفئات العمرية المختلفة لإلناث في التسامح، وتقدير 
( من اإلناث، تراوح 120الذات، والهناء الشخصي، وذلك علي عينة مكونة من )

أربع فئات عمرية  يمهم إليوتم تقس ( عامًا،59 - 20مدي العمري لهن بين ) ال
( مشارك، وطبق مقياس التسامح، واستبيان تقدير الذات، 30ضمن كل فئة )تت

، وعن طريق تحليل ((Sell & Nagpal, 1992ومقياس الهناء الشخصي إعداد 
لنتائج أن تقدير الذات ، معامل ارتباط بيرسون، بينت ا(t –test)البيانات باستخدام 

( 29-20)ي الفئة العمرية األولي ح والهناء الشخصي لد بالتسام   وثيقاً يرتبط ارتباطاً 
عامًا، كما وجد أن تقدير الذات مرتبط بشكل ايجابي بالهناء الشخصي لدي الفئة  

كما أشارت أيضًا أن هناك عالقة ايجابية بين تقدير الذات  ( عامًا،39 - 30الثانية )
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ًا، ( عام49 - 40ثالثة )الفئة الشخصي في هناء الشخصي وبين التسامح والهناء الوال
وكذلك اوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جميع الفئات 

 العمرية في الهناء الشخصي.

البحوث والدراسات التي تناولت مشكالت شبكة اإلنترنت االجتماعية والنفسية عند 
 ين:اشدالمراهقين والر 

 ,Azher, Khan بالل"، "حسين"، "وحسيب"" "سالم"، ، "خان"، جاء بحث "أزهر"     
Salim,) Bilal, Hussain & Haseeb, 2014)  بهدف التحقق من أنتشار إدمان ،

اإلنترنت بين الطالب والطالبات، وكذلك فحص العالقة بين إدمان اإلنترنت ومستوي 
لبة،  ( طالبًا وطا300ذلك علي عينة مكونة من )تم و ، رالقلق لدي طالب الماجستي

اإلناث، وتم جمع البيانات بإستخدام مقياس ( من 150من الذكور، و) (150قع )بوا
إدمان اإلنترنت، ومقياس بيك لإلكتئاب، وعن طريق استخدام المتوسط الحسابي، 

ت النتائج  ، وتحليل اإلنحدار لتحليل البيانات، أنته(ت )واالنحراف المعياري، وأختبار
ليل الطالبات، كما أظهر تح  أكثر من  ن الطالب إلي أنتشار إدمان اإلنترنت بي

 اإلنحدار وجود عالقة إيجابية دالة بين إدمان اإلنترنت ومستوي القلق.

، بفحص االرتباط بين  ( (Lin, et al., 2014" آخرون "كما أهتم بحث "لين" و     
  تم ذلك علي عينة و ، وأنشطة اإلنترنت  اإلنترنت،األفكار اإلنتحارية ومحاولة إدمان 

تراوح المدي العمري لهم بين  و ، ( من الطالب المراهقين بتايوان9510ن ) مكونة م
العاطفية   ة اسئلة من جدول كيدي لإلضطرابات ( عامًا، وتم استخدام خمس18 - 12)

الماضي، محاولة اإلنتحار في الشهر عن األفكار اإلنتحارية و  والفصام لالستفسار
كم في آثار اللوجستي للتح نحدارتحليل اإل، وتم استخدام ومقياس إدمان اإلنترنت 
، وأنتهت نتائج البحث إلي وجود إرتباط دال بين إدمان  الخصائص الديموغرافية

 اإلنترنت والتفكير في اإلنتحار ومحاولة اإلنتحار. 
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 ,Soleymani & Farahati) فرحاتي"و"  "،سليمانيبينما جاء بحث كل من "     
علي مهارات التواصل والصحة  رنت لإلنت م المفرطتأثير االستخدابتحديد  ،)2014

تم ذلك علي عينة  ،العقلية لدي المراهقين الذين يستخدمون اإلنترنت في المقاهي
( من  80بواقع ) ،من مرتادي مقاهي اإلنترنت بطهران( مراهقًا 160مكونة من )
وعن   ،( عاماً 23 – 13، تراوح المدي العمري لهم بين )اإلناث ( من 80الذكور، و)

، بينت النتائج عدم وجود واستبيان الصحة العامةأستبيان المهارات,  ق تطبيقطري
، كما ا يتعلق بإستخدام ألعاب اإلنترنت فروق في مهارات التواصل لدي المراهقين فيم

لي الصحة الجسدية والعقلية  أشارت أيضًا إلي أن استخدام اإلنترنت المفرط يؤثر ع
 لمستخدمي اإلنترنت. 

 ,Zheng" "، و"نينغ، و"تشو"وي"، و"لي""، وتشنغبحث كل من " تم حين أه  يف     
Wei, Li,) Zhu & Ning, 2016)،  وعًا  تحديد الشكاوي الجسدية األكثر شيب

، وكذلك فحص العالقة بين تكرار استخدام اإلنترنت المرتبطة بإستخدام اإلنترنت 
، مثل ( فرداً 513ك علي عينة مكونة من ) تم ذلو ، للفرد والحالة الجسدية 

تطبيق ، وعن طريق ( من العينة%47( من العينة، ومثلت اإلناث )%53لذكور)ا
لكترونية تغطي االسئلة الديموغرافية واألسئلة ال االستبيانات بطريقة مباشرة،  متعلقة وا 

 ،SPSS))وتحليل البيانات باستخدام برنامج  تخدام اإلنترنت والشكاوي الجسدية،باس
نخفاض الرؤية، ر شيوعًا تتعي األكثن الشكاو أظهرت النتائج أ  لق ب جفاف العين، وا 

أرتفاع كمية الوقت المخصص الستخدام  كما أشارت أيضًا إلي وآالم  في العنق،
 يًا بمستوي أعلي من الشكاوي الجسدية.اإلنترنت أرتبطت أرتباطًا قو 

ف إلي بحثًا هد بإجراء  ، ,et al., (Ioannidis  )2018كما قام "يوانيديس وآخرون" 
، واستكشاف الدور االشكاليتحديد أنشطة اإلنترنت المرتبطة باستخدام اإلنترنت 
الفئة العمرية  فردًا في  1749الوسيط للعمر والنوع في تلك العالقة، وتم ذلك علي )

عاًما أو أكثر( عبر إعالنات وسائل اإلعالم في استطالع رأي على اإلنترنت في  18
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ة واآلخر في جنوب إفريقيا، ولتحليل البيانات تم  ت المتحد الواليا  موقعين، أحدهما في
أنشطة محددة علي اإلنترنت اط ي ارتباستخدام تحليل إنحدار السو، وأنتهت النتائج إل

(، 1,2بما في ذلك التصفح العام ) ،األشكاليفعة من استخدام اإلنترنت بدرجات مرت
واستخدام مواقع المزادت  ،(4,1نت ) (، والتسوق عبر اإلنتر 6,0وألعاب اإلنترنت )
(، واستخدام المواد اإلباحية  46,0(، والشبكات االجتماعية )027,0على اإلنترنت )
أن أضطراب نقص اإلنتباه وفرط  (، كما بينت النتائج أيضاً 0,1على اإلنترنت )

 إلنترنتا ارتبط مع ارتفاع درجات استخدام  النشاط، واضطراب القلق االجتماعي 
( سنة، أما أضطراب القلق العام، والوسواس 25في عمر )لشباب لدي ا لياألشكا
لإلنترنت لدي األفراد األكبر سنًا   اإلشكاليإرتفاع درجات االستخدام بارتبط  القهري 

 ة.( سن 55)

المحور الثالث :الدراسات والبحوث التي اهتمت بتناول الهناء الشخصي واستخدام 
 لراشدين:شبكة اإلنترنت عند المراهقين وا

دمان   (Molinos, 2016)جاء بحث "مولينوس"      ، لفحص العالقة بين استخدام وا 
المتغيرات لعبة الفيديو، واستخدام اإلنترنت القهري، والهناء الشخصي، وقيست 

الرئيسية بثالث مقاييس مختلفة: مقياس إدمان األلعاب، ومقياس استخدام اإلنترنت 
( من البالغين، 121ونة من )عينة مك ذلك علي  القهري، ومقياس األزدهار، وتم 

( عامًا وأكثر من الذين لديهم إمكانية الوصول إلي 18تراوحت أعمارهم بين )
(، Spssمة االحصائية للعلوم االجتماعية )إلنترنت، ومن خالل استخدام الحز ا

سلبيًا  النتائج إلي أن إدمان ألعاب الفيديو واستخدام اإلنترنت القهري يرتبطان  توصلت 
 . لشخصيالهناء اب

(، تحليل العالقة بين إدمان اإلنترنت koc, 2017كما تناول بحث "كوك")     
( طالبًا  293ة علي ) والهناء الشخصي لدي طالب الجامعة، وشملت عينة الدراس

(، %37( عامًا، مثلت نسبة الذكور)33 – 17وطالبة، تراوح المدي العمري لهم )
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مقياس ادمان اإلنترنت، ومقياس الهناء تم تطبق لعينة، و ( من ا %63ونسبة اإلناث ) 
يجابية والرضا الشخصي، وباستخدام تحليل االنحدار، اظهرت النتائج أن المشاعر اال

بإدمان االنترنت بطريقة سلبية، ولكن المشاعر السلبية تنبأت بإدمان   عن الحياة تنبأت 
بطريقة إيجابية )الطالب ذوي إدمان مرتفع علي اإلنترنت لديهم مستوي اإلنترنت 

عن الحياة والمشاعر اإليجابية، ومستوي مرتفع من المشاعر  منخفض من الرضا
اء الشخصي لديهم مستوي أقل السلبية في حين  األفراد ذوي مستويات عالية من الهن
 0أقلمن إدمان اإلنترنت مقارنة باألفراد ذوي هناء شخصي 

(، إلي التعرف علي تأثير الهناء الشخصي  (Khera, 2017وهدف بحث "خيرا"      
( 130علي إدمان اإلنترنت لدي طالب الجامعة، وتم ذلك علي عينة مكونه من ) 

باستخدام مقياس إدمان اإلنترنت، ومقياس الرضا طالب جامعي، وتم جمع البيانات 
سلبي، وعن طريق تحليل البيانات باستخدام عن الحياة، ومقياس الوجدان اإليجابي وال

(، ومعامل ارتباط بيرسون، تحليل اإلنحدار المتعدد، أشارت النتائج إلي t-testأختبار)
دمان اإلنت رنت، كما أظهر تحليل وجود عالقة ارتباطية دالة بين الهناء الشخصي وا 

 ت إلي حد ما.اإلنحدار أن الهناء الشخصي تمكن من التنبؤ ب تفاوت إدمان اإلنترن

، ليوضح ما إذا كان الخجل Satici,  2019) بينما جاء بحث "ساتيكي" )     
والشعور بالوحدة تتوسط العالقة بين إدمان الفيس بوك والهناء الشخصي، وتكونت 

( من اإلناث، 161من طالب الجامعات التركية، بواقع ) (280عينة البحث من )
( عامًا، وعن طريق 25 – 17عمري لهم بين ) ( من الذكور، تراوح المدي ال119و)

جمع البيانات باستخدام مقياس بيرغن إلدمان الفيس بوك، ومقياس الرضا عن الحياة 
وحدة، أشارت نتائج   ، والوجدان اإليجابي والسلبي، ومقياس الخجل، ومقياس الشعور بال
يسبوك علي الهناء نمذجة المعادلة البنائية إلي وجود تأثير دال غير مباشر إلدمان الف 

 الشخصي عن طريق الخجل والشعور بالوحدة.
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 تعقيب علي الدراسات والبحوث السابقة:
أتفقت جميع البحوث علي أن الهناء الشخصي يرتبط إيجابيًا بالمتغيرات اإليجابية،   ➢

 ةأنه من المتغيرات اإليجابي  وهذا يدل عليويرتبط سلبًا بالمتغيرات السلبية اآلخري، 
، وهناك دور لبعض المتغيرات التي تؤثر بارزًا في حياة الفرد وأرتقائها واً ر تلعب د 

 ناء الشخصي بإيجابية علي مستوي اله
بًا علي جميع علي أن إدمان اإلنترنت يؤثر سلأتفقت معظم الدراسات والبحوث  ➢

 0ة ي وأنه يوجد عالقة متبادلة بين إدمان اإلنترنت والمتغيرات السلب، جوانب حياة األفراد 
تطبيقات اإلنترنت المختلفة مثل بعض البحوث إدمان استخدام و  الدراسات  تناولت ➢ 

دمان اإلنترنت بشكل عام(، ولكن يوجد إتفاق بين نتائجها )إدمان  ألعاب الفيديو، وا 
علي الرغم من أختالف الفئات المعنية بالبحث، حيث أظهرت أن إدمان هذه 

 .صي لالفراد خالتطبيقات يؤثر سلبًا علي الهناء الش

دورًا  أظهرت بعض البحوث أن المتغيرات الوسيطة كالخجل، والشعور بالوحدة لها  ➢
 ,Satici) هامًا في تحديد العالقة بين الهناء الشخصي واستخدام اإلنترنت مثل بحث 

2019). 
والهناء الشخصي؛ معظم البحوث أهتمت بالكشف عن العالقة بين إدمان اإلنترنت  ➢

العالقة بين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم لإلنترنت وبذلك البد  ةسولم تهتم بدرا
 0من إجراء بحوث لسد هذا النقص 

 فروض البحث
نطالقًا مما سبق عرضه يمكن صياغة  يسعي البحث الحالي للتحقق  الذي الفرض وا 

 من مدي صحته كما يلي: 

م الحكيم لإلنترنت اد توجدعالقه ارتباطية دالة إحصائيًا بين الهناء الشخصي واالستخ
 المراهقين والراشدين. لدي عينة
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 المنهج واإلجراءات
 المنهج:-أوالً 

عن  محاولة الكشففي  الوصفي االرتباطيالمنهج أعتمد البحث الراهن علي       
المراهقين   بين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم لإلنترنت لدي عينةالعالقة 
 .والراشدين

 والعينة: البحثمجتمع  -ثانياً 
طلبة الجامعة، وطالب الدراسات  من  والراشدين المراهقينتم اختيار مجموعة من      

وطالب التعليم   وطالب الدبلومات التربوية، ،والدكتوراه العليا، وحملة الماجستير
 وموظفين بجامعة بني سويف.  المفتوح،

ين، تراوح المدي د ( فردًا من المراهقين والراش600) وقد بلغ إجمالي العينة      
نحراف 22,73( عامًا، بمتوسط عمر قدره )40-15العمري لها مابين ) ( سنة، وا 

( 315( ذكرًا، وبلغ عدد اإلناث ) 285( سنة، حيث بلغ عدد الذكور )4,53معياري ) 
وصف العينة وفقًا لتوزيعها علي مرحلتي ( يبين 1والجدول رقم )إنثي.

 مراهقة والرشد.ال
 .ة وفقًا لتوزيعها علي مرحلتي المراهقة ومرحلة الرشد نوصف العي (1) جدول

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي النوع المرحلة العمرية 

 إناث ذكور

 المراهقين 

(380) 

180 200 20,27 1,21 
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 الراشدين

(220) 

105 115 27,03 5,02 

 4,53 22,73 315 285 اإلجمالي

 أدوات البحث: -ثالثاً 
 ناء الشخصيمقياس اله -1

( 2001هذا المقياس من إعداد محمد أحمد شلبي تم إعدادة عام )     
ويتألف من ثالثة مقاييس فرعية المقياس االول: الرضا عن الحياة، والثاني 

. وفيما يلي مقياس المشاعر السارة، والمقياس الثالث: المشاعر الغير السارة
 -لتلك المقاييس:وصف 

  حياة:لأواًل مقياس الرضا عن ا
بندًا تغطي المجاالت التالية )التدين، مستوي ( بندًا 72يتكون هذا المقياس من )     
التفوق النفسي، التقدير اإليجابي للذات، الحالة الصحية،  المقارنة باآلخرين، الدخل،

النشاط العام، الجنس، العمل، السيطرة علي العالقات االجتماعية،  العالقة باالسرة،
 ات الجسمية، العالقة بالجنس األخر، مستوي السكن، العالقة باألقارب(.ذ البيئة، ال

( علي كل بند 10المشارك باعطاء درجة لنفسة من ) ويجاب عن بنوده من خالل قيام
 . درجات  10حسب تقديره لوجود هذه الخاصية لديه؛ وتتراوح التقديرات من صفر إلي  

 ر السارة:  يمقياس المشاعر السارة والمشاعر الغ -ثانياً 
خبرة شعورية إيجابية وسلبية منها سبعة خبرات ( 14) يشتمل المقياس علي       

في  ،(إبتهاج، التية، الرضا، الفخر، الوجدان، السعادة، نشوةكالتالي: ) شعورية إيجابية
)الذنب والعار، الحزن، القلق والخشية،  كالتالي:مقابل سبعة خبرات شعورية سلبية 
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وآخرون   وهذه المجاالت التي أقترحها دينير( االكتئاب، الحسد  ،الغضب، المشقة
( 10المشارك باعطاء درجة لنفسة من ) ويجاب عن بنوده من خالل قيام (.1999)

 تصف مشاعره خالل الشهور األخيرة حسب تقديره.  عبارةعلي كل 

 صدق المقياس:
مل صدق عقام معد المقياس بحساب صدق المقياس بعدة طرق، حيث قام ب     

وصدق االتساق الداخلي حيث أظهر وجود ارتباطات  ،الصدق العامليو المحكمين، 
أظهرت نتائج   وكما مرتفعة داله لكل البنود بالدرجة الكلية لمقياس الرضا عن الحياة،

( بين مقياس المشاعر السلبية  0,25-التحليل اإلحصائي وجود ارتباط قدرة ) 
قام  المقياس فقد  أما ثبات استقاللية المقياسين.   يوالمشاعر اإليجابية وهذا يشير إل

معامل ألفا   من خالل طرق عدة، فقد قام باجراء معد المقياس بحساب ثبات المقياس
(  للمشاعر اإليجابية، 0,87)( للرضا عن الحياة، وبلغ 0,93حيث بلغ ) كرونباخ

 (،0,88بلغت )و للرضا عن الحياة  معادلة جوتمان اجري ( للمشاعر السلبية، و 0,83)
 التجزئة النصفيةواجري  (0,87وللمشاعر السلبية ) (،0,78)  للمشاعر اإليجابيةو 

(، وللمشاعر السلبية  0,64للمشاعر اإليجابية )و  (،0,79للرضا عن الحياة وبلغت )
 (،0,88للرضا عن الحياة حيث بلغ ) براون  –سبيرمان أجري معامل (. و 0,68)
الباحثة بحساب  وقد قامت .(0,81للمشاعر السلبية )و  (،0,78للمشاعر اإليجابية )و 

علي عينة استطالعية مكونة من   كمؤشر لصدق البناء صدق األتساق الداخلي 
، العينة األساسية نها( من المراهقين والراشدين من نفس العينة التي سحبت م100)

 هدال رةا االرتباط االيجابي بين مقياس الرضا عن الحياة ومقياس المشاعر السوكان 
بين الرضا عن  ( 0,01) عند مستوي واالرتباط السلبي الدال  ،(0,01)  عند مستوي 

وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين المشاعر الغير  ،الحياة والمشاعر غير السارة
السارة والمشاعر السارة مما يعكس صدق البناء الداخلي للمكونات الفرعية للمقياس 

كما قامت الباحثة  و  لي صدق األداه في البحث الحالي.عوهذا يعد مؤشرًا مقبواًل 
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ت قيمة ألفا كرونباخ وتراوحمعامل ألفا كرونباخ  من خالل ثبات المقياسبالتحقق من 
وكما بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس  (0,85لمقياس الرضا عن الحياة )  

المشاعر الغير سارة  بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياسو  (0,91المشاعر السارة )
(82,0)  
لمقياس و  (0,82لمقياس الرضا عن الحياة ) وتراوح تقيمتها التجزئة النصفية -2

وكلها معامالت دالة  (0,81لمقياس المشاعر الغير السارة )و  (0,81المشاعر السارة )
 . إحصائيًا مما يشير إلي ثبات المقياس

 مقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت: -2
لإلنترنت لدي المراهقين  ت الباحثة بتصميم أداة لقياس االستخدام الحكيم امق     

 -والراشدين، وذلك وفقًا للمراحل التالية:

بعض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت استخدام اإلنترنت،  علي ألطالعا ➢
من خالل ذلك استطاعت الباحثة تكوين رؤية عن  و مشكلة إدمان اإلنترنت و 

 اساءة استخدام اإلنترنت. التي يقوم بها الفرد وتجعلة يقع في مشكلة ت السلوكيا

 علي بعض المقاييس التي إعدت لقياس مشكلة إدمان اإلنترنت مثل:  األطالع ➢

 (. 2011مقياس اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت )قنيطة،  -
 (. 2010لة الثانوية ) سلطان عائض، مقياس إدمان اإلنترنت لطالب المرح-

للكشف عن السلوكيات الصحيحة التي يمارسها المراهقين  إجراء دراسة استطالعية  ➢
والراشدين أثناء استخدامهم لإلنترنت؛ وتم أجراء الدراسة علي عينة من المراهقين  

المراهقين والراشدين بواقع  ( فردًا من300والراشدين مماثلة لعينة البحث تكونت من )
 ( راشداً 150( مراهقًا، و)150)

   للعينة يحتوي علي ستة أسئلة مفتوحة كالتالي : تقديم استبياناً  حيث تم
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 ما أنواع االحتياجات المختلفة التي يبحث عنها الشخص عبر اإلنترنت؟  -1

 مانوع النشاط الذي يحاول الفرد ممارسته عبر اإلنترنت؟ -2

 كيف يؤثر اإلنترنت علي أداء الشخص؟ -3

 ت؟ ماسلبيات استخدام اإلنترن -4

 ما إيجابيات استخدام اإلنترنت ؟   -5

   نترنت بحكمة ؟كيف يستخدم الشخص اإل -6
قامت الباحثة بتحليل مضمون استجابات العينة األستطالعية حيث قامت بحذف  ➢

تكون المقياس في و االستجابات المتكررة ومن ثم قامت بصياغة بنود المقياس، 
 ( بندًا.87صورته المبدئية من )

 ( لالستخدام الحكيم لإلنترنت،2015فرج، علي االبعاد التي وضعها ) عتم االطال ➢
كل  ت صنفو ثة بصياغة أربعة أبعاد فرعية لالستخدام الحكيم لإلنترنت ثم قامت الباح 

بند من البنود التي تم الحصول عليها من خالل استجابات العينة االستطالعية تحت 
 ت اإلجرائية لالبعاد األربعة. فاالبعد المناسب له؛ وبعد ذلك تم وضع التعري

والتي يتم األجابة ( بندا 87)المكونة من  عرضت الصورة المبدئية للمقياسثم  ➢
  -قليلة –متوسطة  –كبيرة  -كبيرة جداً عليها من خالل خمسة مستويات وهي )

علي مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس من أعضاء هيئة  الأوافق( 
إلبداء  نفس بكلية اآلداب جامعة بني سويف وجامعة المنيا،ال التدريس بأقسام علم 

 بند في المقياس وتعديل ما يرونه مناسب من وجهة نظرهم. الرأي في مدي كفاءة كل 
وبعد ذلك تم إعداد الصورة المعدلة للمقياس بعد إجراء التعديالت المطلوبة من    ➢

في صورته المعدلة س حذف بعض البنود والصياغة اللغوية، وبذلك أصبح المقيا
 ،لالستخدام الحكيم لإلنترنت أبعاد فرعية ( بندًا، موزعة علي أربعة 75يتكون من )
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وهي كفاءة إدارة الوقت، فعالية إدارة شبكة اإلنترنت، االستثمار األمثل للمعلومات، 
 التكافؤ بين استخدام اإلنترنت ومتطلبات الحياة األسرية واالجتماعية. 

مجموعة من أفراد المجتمع الذي سيجري عليه البحث بلغ ي عرض المقياس عل ➢
( مراهقًا وراشدًا للتأكد من مدي فهم ووضوح صياغة البنود بالنسبة لهم، 30م )عدده

 وقد أظهروا أن البنود صياغتها مفهومة وواضحة. 

 -:الخصائص السيكومترية للمقياس -ز
احثة في تقدير مدي صدق لبللتحقق من الخصائص السيكومترية لألداة أعتمدت ا     

 التالية: وثبات المقياس علي الطرق 

 أواًل الصدق:
 -صدق المحتوي: :أوالً 
 تحليل محتوي الظاهرة: -أ

تم األطالع علي العديد من الدراسات والبحوث، والعديد من المقاييس المتعلقة      
األصلي ع استخدام اإلنترنت، وتم عمل دراسة استكشافية علي عينة ممثلة للمجتمب

 للدراسة.

 صدق المحكمين: -ب
من   فرداً  (17)( بندًا علي 87تم عرض الصورة المبدئية للمقياس المكونة من )      

في مجال علم النفس من أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم   المتخصصينالمحكمين 
أشتملت علي الهدف من   االنفس بكلية اآلداب جامعة بني سويف وجامعة المني 

حكيم لإلنترنت األربعة وتعريفهم، والتعريف اإلجرائي، وأبعاد االستخدام ال، المقياس
إلبداء الرأي في مدي كفاءة كل بند في المقياس ومدي وضوح العبارات وسهولتها 

 ومدي صحة بنائها اللغوي وتعديل ما يرونه مناسب من وجهة نظرهم. 
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 ثانيًا: صدق األتساق الداخلي: 
االرتباط بين  ير االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل قد بت قامت الباحثة        

كل بعد فرعي بباقي األبعاد الفرعية األخري واالرتباط بين كل بعد فرعي بالدرجة 
حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين   ،الكلية للمقياس وهذا كمؤشر لصدق البناء

كفاءة إدارة بعد ط ، في حين إرتب01, 0( وهي قيم دالة عند مستوي 0,48( و) 0,25)
ببعد كفاءة إدارة استخدام شبكة اإلنترنت بشكل دال إحصائيًا تراوح قيم معامل  الوقت 

.كما أشارت النتائج  0,05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي 25, 0االرتباط بينهما)
إلي أن معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس كانت دالة 

( وهي قيم دالة عند 0,78( و)61, 0مل االرتباط بين )ًا حيث تراوحت قيم معائيإحصا
 مما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الصدق. 01, 0مستوي 

 الثبات: -ثانياً 
( من  100عينة استطالعية مكونة من ) بات المقياس قامت الباحثة بحساب ث     

من خالل  العينة األساسية  نهابت مسح المراهقين والراشدين من نفس العينة التي 
التجزئة وطريقة  .(0,85)طريقة ألفا كرونباخ، وبلغ ثبات ألفا كرونباخ طريقيتن:
وكلها معامالت دالة إحصائيًا مما  .(0,86) ، وبلغ ثبات التجزئة النصفيةالنصفية
 ثبات. ال  تمتع المقياس بدرجة جيدة من  يشير إلي

 -البحث: فياألساليب اإلحصائية المستخدمة 
 معامل ارتباط بيرسون البسيطلقد استخدمت الباحثة في معالجة البيانات      

 البحث. بغرض اإلجابة عن تساؤل
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 النتائج ومناقشتها:
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا  علي ئج التحقق من الفرض الذي ينص نتا      

 . المراهقين والراشدين ةعينبين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم لإلنترنت لدي 

تم حساب قيم معامل ارتباط بيرسون   من عدمه وللتحقق من صحة هذا الفرض      
( 2، ويتم عرض النتائج من خالل جدول )بين هذه المتغيرات لدي أفراد عينة البحث 

 :التالي
بحث عينة الالهناء الشخصي واالستخدام الحكيم لإلنترنت لدي بين  االرتباط ت( معامال2جدول)
 (.600)ن=

 

 

 

 المقاييس 

كفاءة إدارة  
 الوقت 

فعالية إدارة  
شبكة  استخدام 

 اإلنترنت 

االستثمار األمثل  
 للمعلومات 

التكافؤ بين  
استخدام شبكة  
اإلنترنت  
ومتطلبات  

الحياة األسرية  
 واالجتماعية 

الدرجة الكلية  
لالستخدام  
الحكيم  
 لإلنترنت 

الرضا عن 
 الحياة

0,142** 0,229** 0,255** 0,280** 0,307** 

 **0,182 **0,145 **0,201 **0,100 *0,085 المشاعر السارة

غير الالمشاعر 
 السارة

-0,110** -0,055 -0,024 -0,117** -0,098* 

الداللة  مستوي 
(** ) 

دال عند 
0,01 

مستوي        
 (*الداللة )

دال عند 
0,05 
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 النتائج التالية: ( السابق 2يتبين من الجدول )
( بين  0,01عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة )  وجود  *

متوسطات درجات أفراد العينة الكلية علي مقياس الرضا عن الحياة ومتوسط درجاتهم  
 علي مقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت وابعادة. 

( بين  0,01عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة )  وجود  *
ومتوسط درجاتهم  توسطات درجات أفراد العينة الكلية علي مقياس المشاعر السارة م

 علي مقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت وابعادة فيما عدا بعد )كفاءة إدارة الوقت(
 (.0,05حصائيًاعند مستوي داللة )إارتباط دال  أرتبط 

( بين  0,05لة )عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا عند مستوي دال وجود  * 
مقياس المشاعر الغير السارة ومتوسط متوسطات درجات أفراد العينة الكلية علي 

 .ككل درجاتهم علي مقياس االستخدام الحكيم لإلنترنت 
( بين  0,01عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ود وج * 

الغير السارة ومتوسط  متوسطات درجات أفراد العينة الكلية علي مقياس المشاعر
ستخدام شبكة اإلنترنت ومتطلبات الحياة األسرية  التكافؤ بين ا) يدرجاتهم علي بعد 

 (. واالجتماعية
عالقة أرتباطية دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد العينة الكلية عدم وجود * 

استخدام ة فعالية إدار علي مقياس المشاعر الغير السارة ومتوسط درجاتهم علي بعدي )
 للمعلومات(.األستثمار األمثل و  شبكة اإلنترنت 

وجود عالقة ارتباطية دالة ج يتم قبول الفرض الذي ينص علي ئوبهذه النتا      
المراهقين   إحصائيًا بين الهناء الشخصي واالستخدام الحكيم لإلنترنت لدي عينة

 .والراشدين
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ناء الشخصي من المتغيرات اإليجابية  وتري الباحثة أنها نتيجة منطقية فمتغير اله     
ية فهو يؤثر إيجابيًا علي سلوكيات الفرد ويرتبط إيجابيًا بالمتغيرات في الشخص

 اإليجابية واالستخدام الحكيم لإلنترنت يعد من المتغيرات اإليجابية.
فاألفراد الذين يتمتعون بمستوي مرتفع من الهناء الشخصي يتميزون بمستوي       

نجاحًا في مختلف ميادين الحياة السلوكيات واألفكار السلبية وأكثر منخفض من 
ويتمتعون بعالقات اجتماعية أقوي مقارنة باألفراد الذين يتمتعون بمستوي منخفض من  

أن األفراد الذين يتمتعون   وكما نجد . (2015الهناء الشخصي )شلبي، وأحمد، 
ل من األدمان علي شبكة  بمستوي عال من الهناء الشخصي يكون لديهم مستوي أق

. وال يوجد لدي الباحثة بحوث تؤيد أو تدحض صحة الفرض (Koc, 2017) اإلنترنت 
 الحالي.

 التوصيات:
 االهتمام بتكثيف الدورات التدريبية للمراهقني والراشدين لتنمية االستخدام احلكيم لإلنرتنت.  -1

واحلكيم مع  بضرورة التعامل الواعي  ضرورة عقد مؤمترات وندوات لتوعية املراهقني والراشدين  -2
 شبكة اإلنرتنت. 
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