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  :صـمخم  ـال  
لدى طمبة  الوقت وعالقتو باالستخداـ المفرط لالنترنيتالبحث الحالي التعرؼ عمى تنظيم ىدؼ

وتحقيقا المرحمة االعدادية, والتعرؼ عمى داللة الفروؽ وفقًا لمتغير الجنس والتخصص )عممي انساني(
، اما مقياس االستخداـ المفرط بصيغتو النيائيةفقرة (91)تنظيـ الوقت مكوف مف  مقياس بناءتـ  لذلؾ

طبؽ الباحث ، والستخراج النتائج بصيغتو النيائيةفقرة (91)مقياس مكوف مف لالنترنيت فتـ بناء 
اف وأظيرت النتائجالثانيو، طالب وطالبة في مديرية تربية بغداد/ الرصافة  (044)المقياسيف عمى 

وىناؾ اثر لمجنس في تنظيـ ال يعانوف مف االستخداـ المفرط لالنترنت، بتنظيـ الوقت و يتمتعوف الطمبة 
مصالح الذكور االدبي، كما اظيرت وجود الوقت لصالح الذكور العممي وفي االستخداـ المفرط لالنترنيت

 . والمقترحات الى مجموعة مف التوصيات توصاللبحثعالقة بيف متغيري البحث وفي ضوء النتائج 

 .اإلعدادية(المرحمة تخداـ المفرط لالنترنيت، طمبة االس، الوقتتنظيـ )الكممات المفتاحية:

Time management and its relationship Excessive use of the Internet For 

middle school students 

Dr. Ali Satar ABD-Aretha aladli 

Ministry of Education Directorale Education- Rusafa second 

 

Abstract: 
The aim of the current research is to identify time management and its 

relationship to excessive use of the Internet among middle school students, and 

to identify the significance of the differences according to the variable of gender 

and specialization (scientific and humanistic). Building a scale consisting of (19) 

items in its final form, and to extract the results, the researcher applied the two 

scales to (400) male and female students in the Baghdad Education Directorate / 

Rusafa II. In favor of scientific males and in excessive use of the Internet in 

favor of literary males, it also showed a relationship between the two variables of 

the research and in light of the results, the study reached a set of 

recommendations and suggestions. 
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حث مب  ـمة اـكش  ــم    

 تحقيؽ ما يمكفواالستفادة منيياستغاللما يتـ يعد الوقت مورد فريد مف نوعو فبمقدار 
بو ىو ليس كـ لدينا مف الوقت بؿ  التفكير، وما ينبغي لحاضره ومستقبموالفرد يرسمو 

 ،المشكمة تكمف في االفراد وليس في الوقت، اذ اف كيؼ يتـ استثمار الوقت صحيح
مف بموغ غاياتو وتحقيؽ اىدافو التي رسميا  الذييمكنووبالتحديد طريقة تنظيـ الفرد لوقتو 

 .(7492:12المؤمني،)لنفسو 

والمخصص لعممية لمتالميذ اف الوقت المنتج (Walberg,1988: 76)وقد اشار ولبرغ
الذي يقضيِو التمميذ في اعماؿ اخرىالمعب اوفي نشاطات مع الوقت العاـ  بالمقارنةالتعمم

نتيجة وقتًا ضئياًل فالتمميذ يصرؼ ُجؿ وقتو في غير عممية التعمـ اخرى لوجدنو 
ي وقت واحد مف عمؿ ف الفوضى وانعداـ االنضباط الذاتي كثرة الواجبات، القياـ باكثر

بوند  ت اليو دراسةتوصموىذا ما (.720: 9119 ماكنزي،)عدـ وضوح المسؤوليات
الى اف ضعؼ تنظيـ الوقت قد ارتبط بانخفاض  (Bond,Fether,1988:326)وفيذر

 .في انخفاض تقدير الذات مع الشعور باالكتئاب  متمثمةالصحة النفسية لمفرد 

وىـ متصموف  االفرادمضيو الوقت الكثير الذي ياصبح مف اىـ مضيعات الوقت ىو اذ 
بديال لمتفاعؿ االجتماعي مع االسرة واالصدقاء اشخاص ال يعرفونيـ بعمى االنترنت 

اصؿ وايجاد اصدقاء جدد و واصبح قضاء الساعات الطويمة في استخداـ مواقع الت
 .(94 2015:،االشـر)اليدؼ المنشود

كما اف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي يؤدي الى اضاعة الوقت بسبب التنقؿ عبر 
كما يودي الدخوؿ المتكرر صفحات المواقع والتحدث في امور ليس ليا قيمة او فائدة 

الى العزلة االجتماعة واالنطوائية وعدـ االندماج الفرد مع اسرتو وغيابو عف مشكالتيـ 
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وااللتزامات االجتماعية باالضافة الى التاثر بالعادات السمبية والمشاركة في المناسبات 
االنشطة واليوايات التي االكاديمي وعدـ ممارسة المواىب و كالتوتر وتدني المستوى 

ٚ٘زا ِب اوذرٗ وً ِٓ دساعخ (323: 7492، القميزي)تنمي الشخصية وتصقميا 

الى اف االفراط في استخداـ االنترنت لو تاثير سمبي عمى ((spraggins, 2009عجشج١ٕظ
صحة الطمبة ويؤدي الى الكثير مف االضطرابات النفسية مثؿ الوحدة والقمؽ ودراسة 

توصمت الى اف الطمبة في الثانوية يعانوف اٌزٟ (Kuss& Grifflths ,2011)كزسوجرفتش
ضعؼ العالقات المدرسية مف ضعؼ المشاركة االجتماعية في جوانب الحياة الفعمية و 

 .نتيجة االستخداـ المفرط لالنترنت

كما يتاثر مستوى التحصيؿ الدراسي كضعؼ التحصيؿ الدراسي والفشؿ الدراسي 
واضاعة الوقت والشعور باالرؽ لدى الطمبة وصعوبة النوـ مما يؤثر بالسمب والشعور 

ما اكدتو دراسة  وىذا(Raza& others ,2020)المستمر بالتوتر لسوء استخداـ االنترنت 
الى اف المراىقيف يعانوف مف االفراط في استخداـ النت ودراسة ,Hanyum) 7499(ىانيـو
طمبة يعانوف  مف االستخداـ المفرط لالنترنت مع الاف ,Aksozet al)7493(واخريفإزكالر 

 .تزايد استخداـ اإلنترنت في السنوات األخيرة

ونظرا لمدور المرتقب لطمبة المرحمة االعدادية لدفع عجمة التقدـ فقد جاءت ىذه     
الدراسة لمتعرؼ مدى اىتماـ الطمبة بالوقت ووعييـ باىميتو وضرورة تنظيمو  لكوف ىذه 

مف مشكالت  االفراطاالنترنت وما يفرزه ىذا  لالستخداـ المفرط في االكثر تعرضا الفئة 
ـ النفسي واالجتماعي وبالتالي تكيفيـ مع البيئة التعميمية وتحصمييـ قد تؤثر عمى توافقي

،االمر الذي قد يؤثر سمبا عمى تكويف وعي وخبرات الطمبة وضرورة مواجية الدراسي
ىذا الخطر مف خالؿ معرفة االسباب النفسية والتربوية لوضع تخطيط وتنفيذ البرامج 

 ؤي االرٟ : ٕٚ٘ب ٠ضبس اٌزغب،االرشادية الوقائية لمطمبة
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 ثـــح  ب  ــال ة  ـيم  ــاه  

اصبحت جزءا مف الحياة اليومية وباالخص االنترنت كوف شبكاتتكمف اىمية البحث 
ساىـ بشكؿ كبير في تغيير التواصؿ اذ االمر الذي  الفئات العمرية الصغيرة،عند 

تعتبر ىذه المرحمة العمرية مف اكثر المراحؿ التي تشكؿ وتبمور شخصية الفرد في 
وجود عالقة Taylor,2009اكداذ  ،ومف اكثر الفئات تعرضا لمضغوط الحياتيةالمجتمع 

ار بيف عمر المستخدـ لشبكات االنترنت ومستوى استخدامو ليا اذ اف الطمبة في اعم
 صغيرة لدييـ افراط اكثر في استخداـ االنترنت مقارنة ممف ىـ اكبر سنا.

تعد وسائؿ االتصاؿ الحديثة وشبكات االنترنت مف ضروريات الحياة التي ال يمكف 
عنيا في عصر يتسـ بالسرعة في اقتناء المعمومة المتنوعة التي ال يمكف االستغناء 

قاعدة بيانات يممكيا جميع االفراد اذا اصبح العالـ قرية صغيرة  حصرىا وليذه الشبكة
.(17:7494،رسالف)  

السمبية الستخداـ االنترنت المفرط مف اآلثار الجسدية والنفسية  لعواقبوعمى الرغـ مف ا
استخداـ وسائؿ االتصاؿ وعمى واالجتماعية والثقافية السمبية التي قد يحدثيا الو اف 

ورة منتظمة وعند الحاجة ليا فوائدىا ومنافعيا النفسية والوظيفية في راسيا االنترنت بص
فيي فتحت عصرًا جديدًا مف عصور االتصاؿ والتفاعؿ بيف األفراد، الحياة اليومية 

وساىمت مواقع التواصؿ في اضافة الكثير مف النضج عمى تعامالت وتصرفات االفراد 
ر ومشاركتيا مع االخريف وساعدت تمؾ اذ ادت الى نقؿ المعمومات وتبادؿ وجيات النظ

المواقع مما يعانوف مف المشكالت النفسية عمى التخمص مف ىذه المشاكؿ باسموب 
ووفرت زخمًا مف المعمومات والمعارؼ لمستخدمييا القتصار الوقت ايجابي ومعتدؿ 

davis,2001)). 

والوقت ال يقتصر عمى انساف دوف غيرة وال عمى مكاف او زماف دوف اخر وانما ىو 
عممية مستمرة مف التخطيط والتحميؿ والتنظيـ والتنسيؽ والتحفيز والتقييـ والمتابعة 
المستمره لكؿ النشاطات التي يقوـ بيا الفرد خالؿ فترة زمنية محددة تيدؼ الى تحقيؽ 
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وىذا ما ، (20: 7447، الشافعي)وؿ الى االىداؼ المنشودةاستغالؿ الوقت المتاح لموص
ادراكيـ عف اىمية الوقت االفراد تنمية التي توصمت الى (9111)دراسة القريوتياكدتي

 (.91 :7444,الجريسي)بوصفو مورد ميماً وكيفية تنظيمو واستثماره 

يعد تنظيـ الوقت وحسف استثماره عنصرا اساسيا مف عناصر التقدـ والتطور ومنطمقا 
اساسيا لتحقيؽ التميز بيف االفراد اذ يعني ادارة الفرد لذاتو وقدرتو عمى خمؽ التوازف بيف 
الميمات االكاديمية واالجتماعية ومواجية التحديات التي تعمؿ عمى اضاعة الوقت 

 .(7490، يلمكاو ا)لتحقيؽ اىدافو 

منع الكثير مف كونو االساس االوؿ لنجاح اي ىدؼ يوتنبع اىميةتنظيـ الوقت مف 
 وقضاء وقت اكبر في الترفيو والراحو،اثناء تادية اعماليماالجياد الذي يصيب االفرد

تزيد مف االنتاجية والكفاءة ،  تمكف الفرد مف تحقيؽ اىدافو في مختمؼ نواحي الحياة
تحقيؽ التوازف بيف حاجات الفرد المختمفة يعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع،  مما

 Levine et al) ليفف ولوؼ دراسة ، وىذا ما اكدتو(:712:22،الشافعي)والمتنوعة 

woLff,185 الى تبايف الشعوب في النظر الى اىميو الوقت وحسف استعمالو )
 اف الطمبةفي النظر في انجاز مياـ الحياة اليومية واظيرت النتائج  السرعةو واىميتة

اكثر  اإندونيسيعمى الوقت وتقديرًا لو بينما تعد  الياباف تعد اكثر شعوب العالـ حرصاً 
 .(97-7443:2,حمودة)الشعوب المدروسة مياًل الى حب الفراغ

 وتاسيسا عمى ما تقدـ يمكف اجماؿ اىمية البحث بما يأتي 2

 تنبع اىمية الدراسة مف اىمية طمبة االعدادية اذ يمثموف مستقبؿ المجتمع. .7
قد تساعد المتخصصيف عمى تقديـ المساعدة الممكنة لمتخفيؼ مف االثار  .:

السمبية ليذه الظواىر والتوجيو نحو االستخداـ االيجابي الفعاؿ في رفع 
 التحصيؿ الدراسي لمطمبة.

 ي ػػث الحالح  ػػػِ يدؼ البت  يسِ : ث مبح  ـا داف  ــ  اه
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 .تنظيـ الوقت لدى طمبة المرحمو االعداديةالتعرؼ  .7
التعرؼ عمى داللة الفروؽ في تنظيـ الوقت عمى وفؽ متغيري الجنس  .:

 .والتخصص
 .االستخداـ المفرط عمى االنترنت لدى طمبة المرحمة االعدادية  التعرؼ عمى .3
االنترنت عمى وفؽ عمى التعرؼ عمى داللة الفروؽ في االستخداـ المفرط  .4

 متغيري الجنس والتخصص
 التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف تنظيـ الوقت واالستخداـ المفرط لالنترنت .5

 لدى طمبة المرحمة االعدادية.

 ث ـح  ـبــ  دود الـ  ح  

يقتصر البحث الحالي عمى طمبة المرحمة االعدادية في المدارس التابعة لممديريات  
 .)7477_ 7479)العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية لمعاـ الدراسي 

 تمحا  ط  ـ  صـ  د المــدي  ح  ـت  

 فيما يأػي تحديد اىـ المصطمحات الواردة في البحث الحالي 2  

     Time Organizationوقت ـ  ظيم الـ  تنــ

ىو االستفادة مف الوقت لتحقيؽ التوافؽ في متطمبات الحياة النفسية واالجتماعية 
 .(Oliver,1990:1990)والتنظيمية لمفرد

ويعرؼ الباحث تنظيـ الوقت اجرائيا بانو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا طمبة المرحمة 
 تنظيـ الوقت الذي اعد في ىذا البحث.االعدادية مف خالؿ االجابة عمى فقرات مقياس 

 

 Excessive internet useاالستخدام المفرط عمى االنترنت   
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تدىور كبير في االداء المدرسي والميني و بانو صعوبة السيطرة عمى سموؾ الفرد 
 .(Davis,2001)واالجتماعي لقضاء وقت اكبر ما يمكف في تصفح االنترنت 

اجرائيا بانو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا نترنتالالاالستخداـ المفرط  ويعرؼ الباحث
س االستخداـ المفرط عمى طمبة المرحمة االعدادية مف خالؿ االجابة عمى فقرات مقيا

 الذي اعد في ىذا البحث. االنترنت

 ية ــادد  ــ عة اال  ـم ـ رح  ـ  الم

 .اعتمد الباحث تعريؼ وزارة التربية في تعريؼ المرحمة االعدادية 

سسة تربوية تقبؿ الطمبة بعد اجتيازىف االمتحانات الوزارية في المدارس المتوسطة مؤ 
لتمكيف الطمبة مف بموغ مستوى اعمى مف المعرفة والميارة مع تنويع بعض المياديف 

 (.04: 9119،وزارة التربية)الفكرية والتطبيقية وتؤىميـ في الدخوؿ الى الجامعة 

 ريــظ  ــار ن  ـ  اط

 تنظيم الوقت .1
تعددت االراء في الوقت حسب الحقب التاريخية المتعاقبة اذ اف االىتماـ بفكرة الوقت 
قديمة عندما تبمورت افكار الفرد عف طريؽ االمالحظو التي كونيا الفرد مف خالؿ 
مراقبة الظواىر الطبيعية واستطاع اف يقدر الزمف بطريقة متنوعة تنسجـ مع تجربتو 

 (.77: 7441، نعمة)اتوومستوى تفكيره وبساطة امكاني
اختيار الشي المناسب  فيعد الوقت عممية تخطيط وتنظيـ ورقابة الوقت بما يمكف م

 الصحيح المراد 
  .(974: 7443 الصيرفي،) عممو لمقياـ باعماؿ كثيرة في وقت قصير

وانجاز لما قاـ  ،يتمثؿ اساس تنظيـ الوقت في نقطتيف وىما تحديد ماذا يريد الفرد فعموو
فيناؾ مف يضيع الوقت او يخطط ويرتب وال ينفذ ثـ يعيد التخطيط بتحديده مف افعاؿ 
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اذ اف التخطيط ياخذ الكثير مف الوقت يادة الضغط، وز  المياـراكـ مما يؤدي الى ت
 (.71: 7493، فرج)

اذ يكوف التفاوت بيف االفراد مف حيث القدرة  ،واالفادة منوالوقت وقد يصعب تنظيـ     
مف خالؿ ارتباطو بالحياة والنشاط االنساني الذي نقضيو في عمى استغاللو 

الذي والدراسةااالضافةالىوقت العمؿ حاجاتاساسية النوـ االكؿ الراحة العالقات االسرية 
 (.91: 9091، القرني)حدي يواجية الفرد مف التتنظيمو وادارتو نوع يعد 

 نظيم الوقت ومنها: ـفسير تهنالك اتجاهات نظرية حاولت ت  

 Theory Social Cognitiveية ــتماعــية االج  ــرفع  ة الم  ــ  ريــظـ  الن .1

والحكـ الذاتي، المالحظة الذاتية،)اف التنظيـ يضـ ثالث مكونات ىي يرى باندورا
ويفترض انيا تتفاعؿ مع بعضيا  ىذه العمميات متعمقة باالداء (يةواالستجابة الذات

حسب الموقؼ الذي يمر بو الفرد، اذ اف الفرد ليس اليا في البعض باسموب تبادلي 
استجابتو اذ يتاثر الفرد بالمنبيات االجتماعية تبعا لمتوقعات المتعمقة بو يالحظ اي نوع 
مف السموؾ يناسبو في الوقت الحالي او عمى المدى البعيد لموصوؿ لمتنظيـ 

(Bandura,1991: 240.) 

 Theory of human relationsة ي  ــنسا  ــات االن  ـ  ة العالقــ  ظريــ  ن .2

تؤدي تمقائيا الى تحقيؽ والدوافع االجتماعية حاجات الاف اشباع يذه النظرية اكدت
احد العناصر الميمو في نجاح اي اختيار الوقت المناسب يعد اذ اف  التنظيـ، 

عمى استثماره بكفاءة والعمؿ الى وقت لمتخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة  يحتاجىدف
ما ينعكس ايجابيا عمى  لممياـ المطموبةضرورة اعطاء فترة لمراحة واخرى مع وفعالية 

مدى اربع وعشريف ساعة  يعمؿ عمىال اف عمىالفرد  يجب، اذمعنوياتو وقدراتو االنتاجية
وانما يحتاج الى فترات راحة يعود بعدىا الى اداء الميمات المطموبة منو بكفاءه اعمى 

 . (71: 7442، الجريسي)
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 Productive Time Theoryتج ـنت الم  ـموقـة اــريظ  ـن   .3

ال  اذىذه النظرية اىتماما بالغا بتنظيـ الوقت واالستفاده منو في تعميـ التالميذ  اكدت
تحديد وقت محدد لتعميـ جميع الطمبة في اف واحد، فيناؾ فارقا في قدرات التعمـ يتـ 

عمى وفؽ قدراتيـ العقمية وبيئاتيـ في عممية التعمـ فبعض الطمبة اسرع مف االخريف 
يجعميـ اكثر قدرة واستعدادا مف تالميذ اخريف اقؿ كفاءة واقؿ قدرات واقؿ الثقافية 

فس كمية قتا واحد نموعتيف مف التالميذ اف يتعمموا و المج خبرات فال يمكف لكال
استثمار الوقت منتجا وتوظيفو في وىنا يبرز دور المتعمـ في ، المعمومات المراد تعمميا

يضمف اف يكوف ، اذ وقتو تقميؿ الجيد لخدمة العممية التعميمية لمتالميذ وجعمو مفيدا 
بالشكؿ الصحيح يجعمو منتجا مف خالؿ توجيات المعمـ لو  كفاءةفي اعمى  التالميذ

يستفيد منيا التمميذ فكمما كاف المعمـ منظما كمما كاف منظما لوقتو ومديرا لو بشكؿ و 
 :Walberg,1988)امثؿ كمما استثمر الوقت استثمارا ايجابيا وفاعال ولـ ييدر منو شيئا 

76). 

 ظيم الوقت ـنـ  جاالت تـم

واالتجاىات النظرية بصورة عامة اف تنظيـ الوقت يضـ ثالث مجاالت تشير االدبيات 
 المجاؿ النفسي

 ليا2المجاؿ االجتماعي والمجاؿ التنظيمي وفيما يأتي توضيح و    

 النفسي  .المجال1

شكؿ مف اشكاؿ الشعور الداخمي وادراؾ المرء لذاتو ويعتمد بشكؿ  والنفسيتعدالحالة
فاذا كاف الظرؼ سيئا يمر بيا بيا الفرد، رئيس عمى طبيعة الحدث او الظروؼ التي 

حالتو النفسية سيئة فاف الزمف يمر ببط شديد والدقائؽ كانيا ساعات وعمى عكس تكوف 
قت يمر بسرعة تجعؿ الساعة تبدو سعيدا والحدث مفرحا فاف الو  الفردذلؾ اذا كاف 
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دقائؽ لذا فاف الوقت النفسي يقيس انسياب الوقت داخؿ المرء ويمثؿ مدى وعيو 
 .(92: 9112، البخاري )

 االجتماعي  . المجال2

تعتبر الظواىر االجتماعية اطارا مرجعيا تتحدد مف خاللو الوقت حسب الحياة 
فالوقت االجتماعي اجتماعية وثقافية، لمعتقداتاالجتماعية لمفرد  التي تختمؼ كيفيا وفقا 

ال يمكف النظر اليو مف خالؿ الدقائؽ والساعات وانما مف خالؿ المعايير االجتماعية 
ىي االحداث والخبرات التي تبقى عالقة في ذىف االفراد ويشيروف الييا بيف حيف 

اذ  مجتمع الخرواخريعودوف اليو الناس باستمرار عند اشارتيـ لموقت وىي تختمؼ مف 
والكيفية التي تتوافؽ بيا  ا االنشطو االجتماعية خالؿ اليوـيعد الكيفية التي ترتب بي

، التي ترصد نبض الحياة االجتماعيةاالفضمية االجتماعية خالؿ مف مختمؼ االنشطة 
 يوعند مواجيتيـ ميمة او مياـ فورية يؤدونيا بتقسيميا الى مراحؿ متعاقبة الداءىا ف

 .)10: 7443، سنونو)ممكف اقؿ وقت

 التنظيمي  .المجال3

يعتمد البعد التنظيمي عمى كيفية تقدير االفراد لموقت المتاح ليـ واستخدامو اياه والوقت 
يمكف تنظيمو والسيطرة عميو بدرجات مختمفة طبقا لما يعطي لو مف قيمة الوقت يعبر 

اذ يجب اف يكوف ىناؾ مدة اوجو النشاط واوقات الفراغ،  فيالتتابع الزمنيعنيا ما يعطي 
زمنية خاصة لمفرد يستطيع مف خالليا اف يقوـ بانشطة معينة كما يشاء دوف اية 

ف لمقياـ باالنشطة االجتماعية او ضوابط او تنظيـ يفرض عميو نمط سموكي معي
 . )1: 9123، ريستوىازي)الموىبة التي يتمتع بيا 

ونظػػػرا لعػػػدـ تػػػوفر نظريػػػة فسػػػرت تنظػػػيـ الوقػػػت بصػػػورة متكاممػػػة وشػػػاممة اذ تناولػػػت كػػػؿ 
 في تحديد تنظيـ الوقت.نظرية جانب معيف لذا اعتمدت الباحثة عمى االدبيات السابقة 
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 Excessive internet useاالستخدام المفرط لالنترنيت .:

توقؼ عف استخدامو واالنشغاؿ بو وصعوبة االمتناع او الاستخداـ االنترنت  يؤدي
اليروب واالنسحاب مف  الىدوف وجود ضرورات مينية او اكاديمية مفرطة بصورة 

الواقع الفعمي الى عالـ افتراضي ويترتب عميو الكثير مف االثار السمبية في حياة الفرد 
 (.(Das&Sahoo,2011النفسية واالجتماعية والصحة وغيرىا 

Cognitive behavior counseling النموذج المعرفي السموكي لالستخدام المفرط عمى
 االنترنت

االنفعاالت اذ يحاوؿ تخفيضيعد االرشاد المعرفي السموكي احد مداخؿ االرشاد النفسي 
الكامنو المعارفالالمنطقية او عديؿ االفكار السمبية والسموكية اليازمة لمذات مف خالؿ ت

 .(Beck,et al :1991:10)الالتوافقيةوراء ىذه االنفعاالت والسموكيات 

في  وحجانمحاولة لدمج اإلرشاد السموكي، التي ثبت ىو اإلرشاد المعرفي السموكي و 
تعديؿ السموؾ، مع الجوانب المعرفية لمفرد، وذلؾ بيدؼ إحداث تغيير في سموكو وييتـ 

إلحداث التغيير ، والسياؽ االجتماعي لمفرد االنفعالياإلرشاد المعرفي السموكي بالجانب 
تعديم انسهوك انظاهر مه خالل انتاثير في عمهيات انتفكير ندى اذ اف المطموب

 .(92 :9114،مميكة)انمسترشد 

 pathologicalمالنترنػػػػػػػػػػتالمفرطاالسػػػػػػػػػػتخداـ اف (Davis,2001)دافيسافترضػػػػػػػػػػ    

internet يكوف نتيجة تشوىات معرفية مرتبطة بسموكيات تقوى وتػدعيـ االسػتجابات غيػر
وحػدد ،االفكػار ىػي مصػدر الرئيسػي لمسػموؾ غيػر الطبيعػيو التوافقية، واكد اف المعػارؼ 

(Davis) مالنترنػػػػت ممكػػػػف اف تسػػػػبؽ وتسػػػػػبب المفرطلالسػػػػتخداـ  فيػػػػةاف االعػػػػراض المعر
، ة التقيػػػيـ السػػػمبي لمػػػذات ولمعػػػالـ عمومػػػانتيجػػػة المعػػػارؼ الالتوافقيػػػاالعػػػراض السػػػموكية 

اإلدراؾ السػػػالب لمػػػذات، ولمعػػػالـ  وفػػالفرد ذ، إدراكػػو عػػػف العػػػالـو  إدراؾ الفػػرد عػػػف ذاتػػػو)
)الشػػػؾ فػػػى الػػػذات ، ونقػػػص الكفػػػاءة الذاتيػػػة ،  ضػػػـتكػػػوف خبراتػػػو أشػػػد فػػػى خطورتيػػػا وت
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الفػرد اسػتخداـ  والتصورات الذاتية السالبة( ىذه المعػارؼ تفػرض الطريقػة التػى يسػمؾ بيػا
يتضػػمف قضػػاء وقػػت كبيػػر عمػػى اإلنترنػػت بػػدوف غػػرض محػػدد أو لمجػػرد مفرطمحػػدد أو 

امػػػاـ الشاشػػػة االلكترونيػػػة ممػػػا يػػػؤدي عمػػػى المػػػدى البعيػػػد قػػػي واالنعػػػزاؿ  تضػػػييع الوقػػػت
 .(Davis,2001:188-190)حدوث االضطراب النفسي

مستوى المتزايد مػف العزلػة االجتماعيػة ، االكتئػاب ، والمشػكالت يواجيوف فاألفراد الذيف 
يكونوا أكثر عرضو لالندماج فى تكويف العالقات مع األصدقاء الدراسياألسرية ، والفشؿ 

 Young, 2007: 4).-1 (بالنسبة ليـ عالقات عمى اإلنترنت تصبح أكثر أىمية 

االفػػراد ذو االسػػتخداـ مسػػاعدة  يحاوؿاإلرشػػاد المعرفىالسػػموكىاف (Davis, 2001)قػػرر اذ 
اإلنترنػػػت االبتعػػػاد عػػػف عػػػادات قديمػػػة متعممػػػة وتعمػػػـ عػػػادات وميػػػارات جديػػػدة فيالمفػػػرط 

المشػكالت المػؤثرة مواجيػة و  ،دوف غرض محػدد ستخداـ اإلنترنتتسبباالمواقؼ التىدراكال
 تنظػػػيـالتػػػدريب عمػػػى الرغبػػػة فػػػي اسػػػتخداـ االنترنػػػت بنشػػػاط اخػػػر و  كالعزلػػػة االجتماعيػػػة

 Hall et)بصػورة مالئػـالسػتخداـ االنترنػت المواقفوتحديداإلنترنت السػتخداـكسػموؾ مضػاد 

al, 2001: 324-325). 
نترنػػت الالطفراالماسػػتخداـ في تحديػػد مفيػػـو دافيسػػالمعرفػػي السموكينموذج الاعتمػػد الباحثػػ

اسػػػػػػػػػػتخداـ متغير مفسػػػػػػػػػػرتوتفسػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػائج ، اذ انينمػػػػػػػػػػوذج شاممم فػػػػػػػػػػي بناءالمقيػػػػػػػػػػاس
 .نترنتالالفراطالم
 ث ــحب  ـال ة  جي  ـهن  م  

العممػػي واالدبػػي )المػػدارس االعداديػػة بفرعييػػا تػػألؼ مجتمػػع البحػػث األصػػمي مػػف طمبػػة 
فػي مديريػة تربيػة بغػداد ومػف كػال الجنسػيف ولمصػفوؼ ) الرابعػة، والخامسػة، والسادسػة( (

طالبػػػػػًا وطالبػػػػػة، إذ بمػػػػػ  عػػػػػدد  3233طمبػػػػػة الكمػػػػػيال، وقػػػػػد بمػػػػػ  عػػػػػدد الرصػػػػػافة الثانيػػػػػة 
انظػػػر )2022-2021، لمعػػػاـ الدراسػػػي 1522، فػػػي حػػػيف بمػػػ  عػػػدد الطالبػػػات 1711الطػػػالب
 (.1جدوؿ
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 ف  ـوالصس ـجن  ـرات الي  غ  ـق متـ  وفى   ـمـزع عو  ـي م  م ـ صـث اال  حب  ع ال  ـمت  ـجم  1ل دو  ـج  
 يــالدراس

يجًىع   انًجًىع انرابغ انصف انصف انخايش انصف انضادس      

  انصف 

 انًذرصة
 انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ ػهًٍ ادبٍ

ع/ الشهيد احمد  165 154 * 220 * 150 165 524 689
 الحسيني للبنين

ع/ الشهيد عبداهلل  180 82 240 170 240 110 660 362 1022
 الموسوي للبنين

 المجموع 345 236 240 390 240 260 845 886 1711

 الصف نصف انرابغ انخايش انضادس يجًىع انًجًىع

 انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ ػهًٍ ادبٍ المدرست

 ع/ الكرامت للبناث 274 48 251 79 284 65 809 192 1001

 ث/ العقيدة للبناث 107 58 121 68 106 61 334 187 521

 المجموع 381 106 372 147 390 126 1143 379 1522

 المجموع الكلي 726 342 612 537 630 386 1968 1265 3233
 

 ثــــحـ ب  ة الــني  ـع  
فػػي  طالبػػًا وطالبػػة اختيػػروا بالطريقػػة العشػػوائية العنقوديػػة400مػػف تألفػػت عينػػة البحػػث 

الرابعالخامسوالسػػػادس ولممراحػػػؿ  مدارسػػػتربية بغػػػداد الرصػػػافة الثانيػػػةمػػػف  اختيػػػار العينػػػة
 (.2)انظر جدوؿ اربعمدارسطالبة موزعيف عمى 188طالبًا 212وبواقع االعدادي

 والفرعة م ـ مرحـوال   دارسـالمحسب ـ  ث بـحب  ال   ة  ن  ـ  توزيع عي2جدول 
يجًىع   انًجًىع                 انصف انرابغ انصف انخايش انصف انضادس 

  انصف 

 انًذرصة
 انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ ػهًٍ ادبٍ

ع/ الشهيد احمد  20 19 * 27 * 19 20 65 85
 الحسيني للبنين

ع/ الشهيد عبداهلل  22 10 30 21 30 14 82 45 127
 الموسوي للبنين

 المجموع 42 29 30 48 30 33 102 110 212

 الصف نصف انرابغ انخايش انضادس يجًىع انًجًىع

 انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ انؼهًٍ االدبٍ ػهًٍ ادبٍ المدرست

 ع/ الكرامت للبناث 34 6 31 10 35 8 100 24 124
 ث/ العقيدة للبناث 13 7 16 8 13 7 42 22 63

 المجموع 47 13 47 18 48 15 142 46 187

 المجموع الكلي 89 42 77 66 78 48 244 156 400
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 ـثـحب  ـال اة  د  أ  

ومجاالتو، فقد تـ تنظيـ الوقتفي تحديد مفيوـ االدبيات السابقة بما اف الباحث اعتمد 
فقرات   (7) لقياس تنظيـ الوقت موزعة عمى المجاالت الثالث بواقعفقرة، (21)اعداد 

المجاؿ فقرات، لكؿ مجاؿ
المجاؿ فقرات، (8,9,10,11,12,13,14)الجتماعيالمجاالفقرات،(1,2,3,4,5,6,7)النفسي

وتـ صياغة الفقرات باسموب العبارات التقريرية واماـ ،((15,16,17,18,19,20,21التنظيمي
، 2-اً نادر ، 3-اً أحيان، 4-اً غالب، 5-اً دائم)كؿ فقرة خمسة بدائؿ متدرجة لالجابة ىي

لمفقرات االيجابيو اما الفقرات السمبية يعكس التصحيح ويكوف  (1-اً أبد
((5,4,3,2,1  

األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في  عرض الباحث المقياس بصيغتو
وعمى ضوء آرائيـ تـ اإلبقاء عمى ، والقياس والتقويـ وعمـ النفس االرشاد النفسيمجاؿ 

 .الفقرات جميعيا ألنيا كانت صالحة ومناسبة لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس

ى ػاس عمػيؽ المقيػبتطبث ػاـ الباحػقولمتحقؽ مف مدى فيـ افراد العينة لفقرات المقياس 
واعداية اعدادية الشييد احمد الحسينية في ػطالبًا وطالب30عشوائيػة بمػ  عددىاة ػعين

، وقد (مديرية تربية بغداد الرصافة الثانيةطالبة مف طمبة )15طالبًا و15بواقع الكرامة 
 ،وأفمف حيث المعنى والصياغة واضحة ومفيومةفقراتو و المقياس تعميمات تبيف أف 
 دقيقة. (15-10)تراوح بيف ت س ييمقاالعمى المستغرقفي االجابة الوقت 

وطبؽ عمييـ  طالب وطالبة(400لممقياس اختير)ولغرض حساب القوة التميزيػة 
وبعد تصحيح االجابات رتبت تنازليا وفؽ الدرجة الكمية (9_ ممحؽ)مقياس تنظيـ الوقت 

في دنيا، مثميا مجمػوعة العميا و  المجموعػة%27نسبة نبالمتطرفتاافمجموعتالوحددت 
ودرجات  93-74مجموعة العميا درجات التراوحت طالب وطالبة ((108كؿ مجموعة 
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 لمعرفة داللة ثػـ استعمؿ االختبػار التائي لعينتيف مستقمتيف  ،63-38مجموعة الدنيا ال
وأظيرت كؿ فقػرة مف فقػرات المقياس، المتطرفتيف في درجات الفػروؽ بيف المجمػوعتيف 

مميزة  لـ تكف((3,15فقرتيف ىي  ما عدا النتائج إف جميع الفقرات مميزة
 انتائيةانجدونيةةانقيممف الن انقيمة انتائية انمحسوبة اصغر ( 0.05)عندمستوىدالنة

 .(3)انظر جدوؿ (214)بدرجةحرية (1.96)

 

 ثـقى  ًُان  ـ  نظـ  ج شـُاق  ـقرات يـ  ُز فُ  ـًج  3 ))ول ذ  ـج  

االختبار  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرة
 التائي

 المعنوية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 انًؼُارٌ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 انًؼُارٌ

1 3.39 .994 3.74 .932 2.657 .001 
2 3.63 1.32 2.52 1.14 6.597 .000 
 غير داله 1.134 1.21 3.43 1.18 3.62 3

4 4.05 1.06 2.89 1.22 7.415 .000 

5 4.45 .715 3.38 1.01 8.926 .000 

6 4.09 1.054 3.20 1.288 5.548 .000 

7 3.69 1.307 3.268 1.364 2.342 .001 

8 4.074 1.047 3.185 1.361 5.378 .000 

9 3.203 1.365 2.722 1.372 2.584 .001 

10 3.342 1.498 2.833 1.469 2.522 .001 

11 3.444 1.255 2.342 1.200 6.591 .000 

12 3.388 1.426 2.037 1.222 7.479 .000 

13 3.342 1.607 2.925 1.526 1.953 .001 

14 4.500 .859 3.527 1.278 6.559 .000 

 غير داله 194. 970. 2.463 1.129 2.435 15

16 3.694 1.233 2.120 1.116 9.829 .000 

17 4.500 .859 2.833 1.241 11.470 .000 

18 4.287 .854 2.694 1.147 11.568 .000 

19 4.304 .901 2.546 1.194 12.216 .000 

20 4.416 .967 3.055 1.432 8.180 .000 

21 3.388 1.213 2.416 1.305 5.669 .000 
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لممجيػػػب عمػػػى السػػػتخراج العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف درجػػػات كػػػؿ فقػػػرة والدرجػػػة الكميػػػة و 
 Pearson Correlationؿ الباحػػػػػػث معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػوف اسػػػػػػتعملممقيػػػػػػاس 

Coefficientوف معػػػػامالت ػرات التػػػػي تكػػػػػالفقػػػػ اذ اف ي لممقيػػػػاس،ػإليجػػػػاد الصػػػػدؽ البنائػػػػ
 ,Anastasi&Urbina)اً ػًا بنائيػػمتمػؾ صدقػتة إحصػائيًا ػة دالػػة الكميػػا بالدرجػػاط درجاتيػػارتب

ة المقيػػػػاس ػع درجػػػػػمػػػػاػرات تػػػػرتبط معنويػج إف جميػػػػع الفقػػػػػرت النتائػػػػػأظيػػػػ اذ،(1997:174
الف قػيـ (0.05)ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى لـ تكف ((3,15ىيفقرتيف الو اف ،الكمية

 (.4)انظر جدوؿ  (0.169)الجدولية معامالت االرتباط المحسوبة اقؿ مف القيمة 
 
 

 ثق  ى  ـُى انظ  ـ  جنش ـُاق  ـنًة ُ  ه  ـانك ة  ـ  بانذرج رة  ق  انف   ة  ـاط درجـت ارج ل  ـ  يؼاي( 4)ىلـذ  ج  

 المعنوية االرتباط الفقرة المعنوية االرتباط الفقرة
1 .156 0.001 12 .388 0.000 

2 .385 0.000 13 .110 0.05 

 0.000 333. 14 غُر دانة 004. 3

 غُر دانة 023. 15 0.000 361. 4

5 .417 0.000 16 .483 0.000 

6 .357 0.000 17 .529 0.000 

7 .109 0.01 18 .530 0.000 

8 .324 0.000 19 .568  

9 .189 0.000 20 .434  

10 .149 0.001 21 .320  

11 .342 0.000    

 

تػػـ د ػقػػػي فػكؿ معامػػؿ إحصائػػػي شػػػار فػػػدؽ االختبػػػي لصػػػر كمػػػى تقديػػػولمحصػػوؿ عمػػ
ة ػبطريقػػػ فقػػػرة )91)لمقيػػػاس تنظػػػيـ الوقػػػت المكػػػوف مػػػف  التحميػػػؿ العػػػاممياجػػػراء عمميػػػة 

وتػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػدوير المحػػػػػػػػػػػػػػػػاور  Principle componentالمكونػػػػػػػػػػػػػػػات الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػة
لتحديػد Guttmanواستعماؿ معامػؿ جتمػاف Kaiser’s varimaxrotationالفاريماكسةػبطريق

كػػاف Egenvalueالجػػذر الكػػامفعػػدد العوامػػؿ بحيػػث يعػػد العامػػؿ جوىريػػا اذا كانػػت قيمػػة 
لتشػػػػػبع كػػػػػؿ فقػػػػػرة  (Guilfoed)كمفػػػػػورداو يسػػػػػاويو واالعتمػػػػػاد عمػػػػػى محػػػػػؾ  1أعمػػػػػػى مػػػػػف
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طالػب وطالبػة ( 400اٌجبٌغةخ )وقد اجرى التحميػؿ العػاممي عمػى اجابػات عينػة البحػث(0.30)
داللػػػػػة وىػػػػػو ذو ( 1626.921)تيػػػػػواختبػػػػػار بارتم(0.800)ىػػػػػوKMOاختباروظيػػػػػر اف قيمػػػػػة

 عوامؿ ثالث تدوير المحاور افرز واف (، (171بدرجة حرية( (0.000احصائية عند مستوى
فػػي اداء الطمبػػة عمػػى تنظػػيـ الوقػػت، تزيػػد قػػيـ جػػذورىا  الكميمػػف التباينػػ%40.351فسػػرت

البناء العػاممي المسػتخمص مػف التحميػؿ (5جدوؿال)، ويوضح الكامنة عف الواحد الصحيح
فػػػي حػػػيف إف الثبػػػات 771.كرونبػػػاخ –معامػػػؿ الثبػػػات الكمػػػي بطريقػػػة إلفػػػا  معالتػػػدوير بعػػػد 

 .0.564 -0.758لممقاييس الفرعية تراوحت بيف 
 ت لوق  يم ا  ظ  ن  ـياس ت  ق  امل الثبات لم  ـ  مي ومعام  ـعيل ال  ـمح  خص الت  م  م  5دول ـ  ج

 93.513 22.638 22.638 .666

5 2.21110.003 32.641.560

4 1.943 7.70940.351 .758 

وحسبت قيـ تشبع كؿ فقرة مف فقرات مقياس تنظيـ الوقت بكؿ عامؿ مف العوامؿ 
 (6انظر جدوؿ)الثالث 

 ثـىقـ  ُى انظ  ـ  جنقُاس ـ  هٍ نًـيا  ـ  انؼ م  هُ  ح  ـ  انح  6ذول ـ  ج
 غُر ي اشر جحضُرٌ انحنظًٍُ انفقرة

15 .766   

17 .694   

14 .625   

18 .619   

1 .584-   

16 .543   

19 .541   

13 .535   

4 .500   

3 .364   

10  .613  

7  .600  

2  579  

11  545  

5  .540  

8   .782 

9   .747 

12   .439 

6   .316 
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توزيػػع واف  (0.30)جميػػع الفقػػرات كانػػت مشػػبعة بػػاكثر مػػف إف (6)بػػيف مػػف الجػػدوؿ ت  و 
 كما في أدناه2 تنظيـ الوقتفقرات مقياس 

مػػػدى سػػػيطرة الفػػػرد فػػػي االسػػػتفادة القصػػػوى مػػػف الوقػػػت وىو)التنظيمـــيالعامـــل ا:ول:
فقرات ىي  (10)( وضـ المتاح لتحقيؽ اىدافو وطموحاتو بما يتوافؽ مع حاجاتو الدراسية

(34,15,17,14, 18,1,16,19,13,). 
بالدراسػػػة ويسػػػتقرؽ فػػػي جمػػػع  الفترة التػػػي تسػػػبؽ البػػػدأوىػػػو)تحضـــيريالعامـــل الثـــاني: 

 .(7,10 ,11,2  ,5)ىي  فقرات (5)ضـ ي( و المعمومات والحقائؽ لتنظيـ الوقت
الوقػت الػذي يخػص باالعمػاؿ الفرعيػة التػي ليػا تػأثير وىو) غير مباشرالعامل الثالث:

عمػػى مسػػتقبؿ المدرسػػة وعالقتيػػا بالمػػدارس االخػػرى ومسػػؤليتيا نحػػو منظمػػات المجتمػػع 
 .(12,6 ,8,9)ىي فقرات (4)ضـ ي(و المحمي
نتيجػػة االفتػػراض الثالػػث ىػػو وجػػود ثػػالث عوامػػؿ لتنظػػيـ الوقػػت وبػػذلؾ يكػػوف قػػد لػػذا فػػ ف 

 .تحقؽ صدؽ بناء مقياس تنظيـ الوقت
 االستخدام المفرط لالنترنتس ـ  ياق  م  

 ثبحـ  ـ  اة الد  أ  
النموذج عمى االستخداـ المفرط لالنترنتاالساس النظري لمقياس بما اف الباحث اعتمد 

االستخداـ المفرط لقياس فقرة، (20)، فقد تـ اعداد Davis(2001)المعرفي السموكي لػػ
وتـ صياغة الفقرات باسموب العبارات التقريرية واماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ ،لالنترنيت

اما  لمفقرات االيجابيو(1-اً أبد، 2-اً نادر ، 3-اً أحيان، 4-اً غالب، 5-اً دائم)متدرجة لالجابة ىي
 .)1,0,3,7,9)الفقرات السمبية يعكس التصحيح ويكوف 

األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في  عرض الباحث المقياس بصيغتو
وعمى ضوء آرائيـ تـ اإلبقاء عمى ، والقياس والتقويـ وعمـ النفس االرشاد النفسيمجاؿ 

 .مجاالت المقياسالفقرات جميعيا ألنيا كانت صالحة ومناسبة لكؿ مجاؿ مف 
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ى ػاس عمػيؽ المقيػث بتطبػاـ الباحػقولمتحقؽ مف مدى فيـ افراد العينة لفقرات المقياس 
واعداية اعدادية الشييد احمد الحسينية في ػطالبًا وطالب30عشوائيػة بمػ  عددىاة ػعين

، وقد (مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية)طالبة مف طمبة 15طالبًا و15بواقع الكرامة 
،وأف مف حيث المعنى والصياغة واضحة ومفيومةفقراتو و المقياس تعميمات تبيف أف 
 دقيقة. (15-10)تراوح بيف ت س ييمقاالعمى المستغرقفي االجابة الوقت 

وطبؽ عمييـ  طالب وطالبة(400لممقياس اختير)ولغرض حساب القوة التميزيػة 
وبعد تصحيح االجابات رتبت تنازليا وفؽ (9_ ممحؽ)االستخداـ المفرط لالنترنيتمقياس 

مثميا المجموعػة العميا و  %27نسبة المتطرفتانبافمجموعتوحددت الالدرجة الكمية 
مجموعة العميا درجات التراوحت طالب وطالبة ((108في كؿ مجموعة دنيا، مجمػوعة 

ثػـ استعمؿ االختبػار التائي لعينتيف مستقمتيف  ،65-48مجموعة الدنيا الودرجات 98-72
كؿ فقػرة مف فقػرات المتطرفتيف في درجات الفػروؽ بيف المجمػوعتيف  لمعرفة داللة
 غير((16ىي فقره واحدة ما عدا، وأظيرت النتائج إف جميع الفقرات مميزةالمقياس، 
مف الن انقيمة انتائية انمحسوبة اصغر  ( 0.05) عندمستوىدالنةمميزة 

 .(7)انظر جدوؿ (214) .بدرجةحرية (1.96) انتائيةانجدونيةةانقيم
ً  7) )ل ذو  ـ  ج  االصحخذاو انًفرط نلنحرنثُاصـقرات ي  ق  ُز ف  ـ ُ ج

االختبار  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرة
 التائي

 المعنوية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 انًؼُارٌ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 انًؼُارٌ

1 4.611 0.681 2.463 1.187 16.30 .000 
2 4.296 .776 2.694 .869 14.27 .000 
3 4.370 .792 2.101 1.318 15.33 .000 

4 3.370 1.495 3.370 1.495 7.38 .000 

5 4.444 .8240 1.759 1.021 21.25 .000 

6 3.981 1.167 1.750 .9582 15.35 .000 

7 4.305 .858 3.388 .653 8,828 .000 

8 3.787 1.332 1.268 .557 18.11 .000 

9 3.203 1.673 1.361 .719 10.49 .000 
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10 3.268 1.507 1.222 .601 13.10 .000 

11 4.472 .802 1.916 .948 21.37 .000 

12 4.546 .879 2.259 1.270 15.38 .000 

13 3.888 1.194 1.842 .977 13.77 .000 

14 4.138 1.218 1.425 .799 19.34 .000 

15 3.879 1.287 1.351 .727 17.76 .000 
 غير دالة 000. 1.046 3.907 1.397 3.907 16

17 4.435 .988 1.861 1.054 18.51 .000 

18 4.833 .421 3.185 1.388 11.80 .000 

19 4.194 1.139 1.916 1.184 14.39 .000 

20 4.490 .891 2.444 1.232 13.97 .000 
  

  

السػػػتخراج العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف درجػػػات كػػػؿ فقػػػرة والدرجػػػة الكميػػػة لممجيػػػب عمػػػى و 
 Pearsonؿ الباحػػث معامػػػؿ ارتبػػاط بيرسػػػوف اسػػػتعممقيػػاس االسػػػتخداـ المفػػرط لالنترنيت

Correlation Coefficientج إف جميػع ػالنتائػرت ػأظيػ اذ ي لممقياس،ػإليجاد الصدؽ البنائ
لـ تكف  ذات  ((16فقرة واحدة ىي ،الو اف ة المقياس الكميةػع درجػماػرات ترتبط معنويػالفق

الف قيـ معامالت االرتباط المحسوبة اقػؿ مػف القيمػة  (0.05)داللة احصائية عند مستوى
 (.8)انظر جدوؿ  (0.169)الجدولية 
 االصحخذاو انًفرط نلنحرنثانكهُة  ة  ـقرة بانذرجـ  انف ة  ـ اط درجـ  لت ارجؼاي  ـ  ي 8ل ذو  ـ  ج

 المعنوية االرتباط الفقرة المعنوية االرتباط الفقرة
1 . 647 0.001 12 . 573 0.000 

2 . 651 0.000 13 . 624 0.000 

3 . 633 0.000 14 . 684 0.000 

4 . 370 0.000 15 . 740 0.000 

6 . 657 0.000 17 . 709 0.000 

7 . 430 0.000 18 . 540 0.000 

8 . 717 0.000 19 . 581 0.000 

9 . 569 0.000 20 . 606 0.000 

10 . 635 0.001    

11 . 717 0.000    
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طالب وطالبة ( 400)مي عمى اجابات عينة البحث البالغةػِ عامػ  ؿ الحميِ ػرى الت  ػوقد اج  
داللة وىو ذو (3230.944)تيواختبار بارتم(0.928)ىوKMOوظير اف قيمةاختبار
 عوامؿ ثالث تدوير المحاور افرز واف (، (171بدرجة حرية( (0.000احصائية عند مستوى

، االستخداـ المفرط لالنترنيتالكمي في اداء الطمبة عمى  مف التبايف%53.776فسرت
البناء العاممي  (9جدوؿال)ويوضح ،تزيد قيـ جذورىا الكامنة عف الواحد الصحيح

 –معامؿ الثبات الكمي بطريقة إلفا  التدويرمعالمستخمص مف التحميؿ بعد 
 .0.706 - 0.888في حيف إف الثبات لممقاييس الفرعية تراوحت بيف 904.كرونباخ

االستخدام المفرط لالنترنت ممخص التحميل العاممي ومعامل الثبات لمقياس1جدول 

بكؿ عامؿ  االستخداـ المفرط لممقاييسوحسبت قيـ تشبع كؿ فقرة مف فقرات مقياس 
 (10انظر جدوؿ)مف العوامؿ الثالث 

ً  ـاي  ـ  م انؼـ  حهُـانح   ((10ل ذو  ـ  ج  االستخدام المفرط لالنترنتش ـقُاـهٍ ن

 االجحًاػٍ االشكانٍ االنفؼاالت االهًال انفقرة 
15 .779   

6 .773   

2 .689   

1 .645   

16 .594   

7 .584   

14 .576   

8 .523   

11 .516   

10 .493   

19  .846  

12  .802  

13  .547  

17  .517  

4   .729 

5   .566 

3   .547 

 94.653 39.869 39.869 .888

5 3.0327.906 47.775.744

4 2.532 6.00153.776 .706 
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18   .509 

9   .428 

توزيػػع واف  (0.30)جميػع الفقػػرات كانػت مشػبعة بػػاكثر مػف إف (10)تبػيف مػف الجػػدوؿ و 
 كما في أدناه2االستخداـ المفرط لالنترنتفقرات مقياس 

حسػػاس الفػػرد بتضػػييع الوقػػت واالنشػػغاؿ فػػي مواقػػع عػػدـ ا)وىػػواالهمــالالعامــل ا:ول:
 ,11, 8  ,14  ,16,7)فقػرات ىػي  (94(ضػـيو  (التواصػؿ ممػا يػؤثر عميػة الوقػت بسػرعة

101,6, 2,,15). 
ــاني:  عبػػارة عػػف المشػػاعر التػػي يعبػػر عنيػػا الفػػرد كػػالحزف )وىػػواالنفعــاالتالعامــل الث
 .(17,13,12,19)ىي  فقرات )4(ضـ يو  (والغضب كردة فعؿ

اعتماد االفراد عف طريؽ االتصاؿ في صػفحة )ىواالجتماعي االشكاليالعامل الثالث:
ف االصػدقاء فػي الشبكة االجتماعية الخاصة بيـ والتحػديث وتحكػـ وتكػويف اكبػر عػدد مػ

 .((4,5,3,18,9ىي فقرات)1)ضـ يو (الشبكة االجتماعية

لالسػػػػتخداـ المفػػػػرط لػػػػذا فػػػػ ف نتيجػػػػة االفتػػػػراض الثالػػػػث ىػػػػو وجػػػػود ثػػػػالث عوامػػػػؿ      
 .االستخداـ المفرط لالنترنيتوبذلؾ يكوف قد تحقؽ صدؽ بناء مقياس  لالنترنيت

 :تفسير النتائج ومناقشتها

لقيػػاس تنظػػيـ الوقػػت لػػدى طمبػػة المرحمػػة االعداديػػة، وتحقيقػػا لػػذلؾ خصــص الهــدف االول
النتػائج أف متوسػط إجابػات العينػة ، اظيػرت t.testاستخدـ االختبار التائي لعينػة واحػدة 

اذ ،57مػػػف المتوسػػػط الفرضػػػي لممقيػػػاساعمػػػى وىػػػي 69.78كانػػػتتنظػػػيـ الوقتعمػػػى مقيػػػاس 
بدرجػػػػػة 3.291اوجةةةةةش ِةةةةةٓ اٌم١ّةةةةةخ اٌزب ١ةةةةةخ اٌ ذ١ٌٚةةةةةخ ٚ٘ةةةةةٟ 32.449بمغػػػػػت القيمػػػػػة المحسػػػػػوبة

 (.11)أنظر جدوؿ399حرية
 ذادَةـ  الػة انذي طه    ثـىقـظُى ان  ـ  نـج  ُاس ـًق  ـ  هائُـح ار ان  ـح  ـ  ج االخـئ  حا  ـ  ن((11ذول ــ ج

 يضحىي انذالنة tانقًُة انحائُة االنحراف انًؼُارٌ انىصظ انفرضٍ انىصظ انحضابٍ انؼُنة

 انجذونُة انًحضىبة

400 69.78 57 7.879 399 32.449 0.000 
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يعزى ذلؾ اف تنظيـ  وقد،وقتالاظير النتائج اف طمبة المرحمة االعدادية لدييـ تنظيـ 
الختصار  االستثمار الصحيح والمنتج لموقتمف االفراد ستفادة االوقت يساىـ في  

اف التي توصمت (9111)دراسة القريوتيوىذا ما اكدتو , لتحقيؽ اىدافيـ الجيد وتقميمو
 .بوصفو مورد ميماً الطمبة يتمتعوف بتنظـ الوقت 

تبعػػا لمتغيػػري الجػػنس  تنظػػيـ الوقػػتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ فػػي خصــص الهــدف الثــاني
 ،مػػع التفاعػػؿTwo Way ANOVA  (2×2 )تحميػؿ التبػػايف الثنػػائي والتخصػص اسػػتخدـ 
 وكانت النتائج كاآلتي2

اذ عمػى وفػؽ متغيػر الجػنس، (05.)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة 
 (3.84)اكبػػر مػػف النسػػبة الفائيػػة الجدوليػػة ٚ٘ةةٟ ( 3.984)بمغػػت النسػػبة الفائيػػة المحسػػوبة 

مقابػؿ  65.138))درجػاتيـ  متوسػط بمػ  لصػالح الػذكور عممػي اذ (396, 1)بدرجتي حريػة 
انػػػػػاث ومتوسػػػػػط ( 63.189)انػػػػػاث عممػػػػػيمتوسػػػػػط و ،  64.438)) ذكػػػػػور انسػػػػػانيمتوسػػػػػط 
 التخصػػػص,فيمػػػا لػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وفقػػػًا لمتغيػػػر (62.533)انسػػػاني

 يوضح ذلؾ . (12)والتفاعؿ الثنائي لممتغيريف، والجدوؿ
 ث ـىق  ـ  ُى انـنظ  ـ  جنذرجات  ئٍا  ثن  ـانَن ح ا  ـم انُ  ـه  ـحج ج  ـائح  ـ  ن( 12ذول ) ـجــان  

يجًىع انًربؼات  يصذر انح اَن

S.S 

درجة 

 انحرَة

يحىصظ 

 M.Sانًربؼات 

 يضحىي انذالنة Fاننض ة انفائُة 

 انجذونُة انًحضىبة

 05. 3.84 3.984 251.526 1 251.526 انجنش
 غُر دال 3.02 494. 31.175 1 31.175 انحخصص

 غُر دال 3.02 001. 032. 1 032 انحخصص× جنش 
    63.127 396 24998.331 انخطأ
     400 1664639.000 انكهٍ

 

خصػػص العممػػي لػػدييـ تنظػػيـ وقػػت تاف الطمبػػة الػػذكور الاظيػػرت نتيجػػة اليػػدؼ الثػػاني 
يعزى ذلػؾ الػى اف الطمبػة فػي التخصػص العممػي لػدييـ قد و اكثر مف التخصص االدبي 

وعػػي باىميػػة الوقػػت فػػي الحيػػاة العمميػػة لتنميػػة الموازنػػو بػػيف االىػػداؼ التػػي يرغبػػوف فػػي 
 .تحقيقيا ومتطمبات الحياة اليومية لتحقيؽ ما يصبوف اليو

مػػدى طمبػػة المرحمػػة االعداديػػة، سػػتخداـ المفػػرط لالنترنتااللقيػػاس  خصــص الهــدف الثالــث
النتػائج أف متوسػط ، اظيػرت  t.testوتحقيقا لذلؾ استخدـ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة 
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مػف اعمػى وىػي 57.317كانػتاالستخداـ المفػرط عمػى االنترنيتإجابات العينة عمى مقياس 
وىي اكبر مف القيمة التائيػة 389.اذ بمغت القيمة المحسوبة،57المتوسط الفرضي لممقياس

 يوضح ذلؾ. (13)والجدوؿ ،399بدرجة حرية3.291الجدولية 

 االصحخذاو انًفرط نلنحرنثُاس ـ  ًقـ  ٍ نحائ  ــ  ار انـ  ح ـ  حائج االخـ(ن  13ل )ذو  ـانج  

 

وقد يعزى االنترنيتالمفرط ستخداـ االالطمبة ال يعانوف مف اف اليدؼ الثالثظيرت نتائجأ
بصورة منتظمة وعند الحاجة ليا فوائدىا النفسية ذلؾ اف الطمبة يستخدموف االنترنيت 

فيي فتحت عصرًا جديدًا مف عصور االتصاؿ والتفاعؿ والوظيفية في الحياة اليومية 
عمى الكثير مف المعمومات الموجودة عمى اإلنترنت الحصولفي كما انو مفيد بيف األفراد، 

أصبح وسيمًة بارزًة وميمًة لممؤسسات التعميمية، لُتمّكنيـ مف جمع مقدار  اذ بسيولة
 أكبر مف المعرفة في عّدة مواضيع.

تبعا لمتغيري االستخداـ المفرط لالنترنتلمعرفة داللة الفروؽ في  الرابعخصص الهدف 
مع Two Way ANOVA  (2×2 )تحميؿ التبايف الثنائي الجنس والتخصص استخدـ 

 ، وكانت النتائج كاآلتي2التفاعؿ

اذ عمػى وفػؽ متغيػر الجػنس،  (05.)توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة 
 (3.84)وىػي اكبػر مػف النسػبة الفائيػة الجدوليػة ( 11.666)بمغت النسػبة الفائيػة المحسػوبة 

 61.921))درجػػػػاتيـ  بمػػػ  متوسػػػط اذ  االنسػػػانيلصػػػالح الػػػذكور (396, 1)بػػػدرجتي حريػػػة 
انػاث و متوسػط ( 54.367)انػاث عممػيو متوسػط ،  58.821)) عممػيذكػور متوسط مقابؿ 
, فيمػػػا لػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وفقػػػًا لمتغيػػػر التخصػػػص (53.033)انسػػػاني

 .    يوضح ذلؾ (14)والجدوؿوالتفاعؿ الثنائي لممتغيريف، 
 خذاو انًفرط نلنحرنثـم االصحـػاي ات  ـذرجـٍ نـَن انثنائا  ـم انح ـج جحهُ  ـحائـ(ن 14انجذول ) 

 االنحراف انًؼُارٌ انىصظ انفرضٍ انًحىصظ انحضابٍ انؼُنة
 يضحىي انذالنة انقًُة انحائُة

 انجذونُة انًحضىبة

 غُر دانه 3.291 389. 16.334 57.317 57 400
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يجًىع انًربؼات  يصذر انح اَن

S.S 

درجة 

 انحرَة

يحىصظ 

 M.Sانًربؼات 

يضحىي  Fاننض ة انفائُة 

 انجذونُة انًحضىبة انذالنة

  11.666 3015.674 1 3015.674 انجنش

3.84 
.001 

 غُر دال 3.02 204. 52.862 1 52.862 انحخصص
 غُر دال 3.02 1.288 333.060 1 333.060 انحخصص× جنش 

    258.506 396 102368.190 انخطأ
     400 1420577.000 انكهٍ

اف الطمبػػػػة الػػػػذكور التخصػػػػص االنسػػػػاني يعػػػػانوف مػػػػف اظيػػػػرت نتيجػػػػة اليػػػػدؼ الرابػػػػع 
اذ يكوف االفػراد امػاـ وقػت ضػائع لػـ يتمكنػوا  وقد يعزى ذلؾ االستخداـ المفرط لالنترنيت

يمكػف اف تكػوف  اذ يػتـ اضػاعة الوقػت فػي االنشػطة غيػر الضػرورية مف انجػاز ميػاميـ 
خارجة عف ارادة الفرد بحيث ال يمكنو السيطرة عمييا او التقميؿ مف تاثيرىا السمبي عمػى 
وقتػػػو او قػػػد يكػػػوف مصػػػدرىا بعػػػدـ قدرتػػػو عمػػػى اسػػػتثمار وقتػػػو بالشػػػكؿ المناسػػػب نتيجػػػة 

 .غيرىاو مشكالت اسرية 
ط التعرؼ عمى العالقة بيف تنظيـ الوقت واالستخداـ المفر خصص الهدف الخامس

لالنترنيت اذ استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف، اذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف 
 .(91)أظش اٌ ذٚي (، 0.05)دالة احصائيا عند مستوىوىي ((214.المتغيريف  

ث االصحخذاو انًفرط نلنحرنثـ  ىقـ  ُى انـظـُن جنـة بـ  طُاالرج ا   ة  ـ  هً انؼلقـ  ؼرف ػـ  ( انح81جذول)  

 انًحغُرات انؼذد يؼايم االرج اط يضحىي انذالنة

االصحخذاو انًفرط نلنحرنثجنظُى انىقث وػلقحه ب 111 214. 0.05  

بيف تنظيـ الوقت واالستخداـ  ةعكسيعالقة اف ىناؾ اظيرت نتيجة اليدؼ الخامس 
 وكممايعني كمما ارتفع تنظيـ الوقت قؿ االستخداـ المفرط لالنترنيت وىذاالمفرط لالنترنيت

وقد يعزى ذلؾ اف الوقت الذي انخفض تنظيـ الوقت ارتفع االستخداـ المفرط لالنترنيت
او ترفيييا او االثنيف معا فمف الممكف اف كاف عمى االنترنيت تعميميا  يقضيو االفراد

 المستخدـ عمىيؤثر ذلؾ الوقت عمى جودة الحياة في حاؿ لـ يتـ التوازف بيف الوقت 
لذلؾ يجب تنظيـ الوقت الذي يتـ اماـ الحياة العامة،  رنيت وبيف متطمباتاالنت

االنترنيت لتفادي التاثيرات الكبيرة عمى الصحة والعالقات االجتماعية واالداء االكاديمي 
. 
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 التوصيات

 . لتنظيـ الوقت لدى الطمبة االىتماـ باعداد برامج ارشادية لمتعامؿ . 1

تركيز وسائؿ االعالـ المسموعة والمرئية والمقروءة عمى رفع الوعي المجتمعي .:
باىمية الوقت وحسف استثماره بطريقة تضمف تحقيؽ االىداؼ المرجوة الفراد واالرتقاء 

 .بالمجتمعات

  جناه وما  فتراضيالا العالـ  ىذا   فريسة سقطوا  الذيف األفراد  مف   واقعية  قصص  عرض. 3 
 .واجتماعية  معاناة نفسية مف   فرادالا  الءىؤ 

ونشرات توعية بمخاطر ادماف شبكات التواصؿ االجتماعي عمؿ مطويات . 4 
 . وتوزيعيا عمى الطمبة

  المقترحات
 .اجراء دراسة تنظيـ الوقت واالستخداـ المفرط لالنترنت عمى عينات اخرى .7
 .باالنضباط المدرسي االستخداـ المفرط لالنترنتوعالقتةدراسة اجراء  .:

 

 واالجنبيةالمصادر العربية 

( اٌزبص١ش االجزّبعٟ ٌٛعب ً اٌزٛاصً االجزّبعٟ 7491االششَ، سظب ِحّذ اثشا١ُ٘ )

ٌذٜ اٌشجبة اٌ بِعٟ ، ِإرّش ٚعب ً اٌزٛاصً االجزّبعٟ اٌزطج١مبد 

 ٚاالشىبالد إٌّٙ ١خ ، اٌغعٛد٠خ 

، اٌذاس اٌ ّب١٘ش٠خ ٌٍٕشش،  اداسح اٌٛلذافىبس س ١غ١خ فٟ (. 9112اٌجخبسٞ ، ِحّذ .)

 ١ٌج١ب.

 اداسح اٌٛلذ ِٓ إٌّظٛس االعالِٟ ٚاالداسٞ(. 7444اٌ ش٠غٟ ، خبٌذ عجذ اٌشحّٓ .)

 ، وزبة اٌىزشٟٚٔ، اٌش٠بض اٌغعٛد٠خ ِإعغخ اٌ ش٠غٟ ٌٍزٛص٠ع 

،  اداسح اٌٛلذ ْ إٌّظٛس االعالِٟ(.  7442اٌ ش٠غٟ ، خبٌذ عجذ اٌشحّٓ ثٓ عٍٟ .)

 ّع١خ اٌغعٛد٠خ ٌالداسح ، جبِعخ اٌٍّه ععٛد.اٌ 
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( اٌذ١ًٌ اٌعشثٟ الداسح اٌٛلذ ، جبِعخ اٌذٚي 7443حّٛدح، عجذ إٌبصش ِحّذ )

 اٌعشث١خ، إٌّظّخ اٌعشث١خ ٌٍز١ّٕخ االداس٠خ، اٌمب٘شح.

، رشجّخ  ِفَٙٛ اٌضِبْ االجزّبعٟ دٚسٖ فٟ اٌز١ّٕخ(. 9123س٠غزٛ٘بصٞ ، سٚدٌف )

خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍعٍَٛ االجزّبع١خ ، اٌعذد اٌضبٟٔ، اٌغٕخ اٌضبٌضخ عضّبْ ا١ِٓ ، اٌّ ٍ

 ، ا١ٌٛٔغىٛ، ١ٌٛ٠ٛ ــ عجزّجش.

اعب١ٌت اداسح اٌٛلذ ٌذٜ ِذ٠شٞ إٌّظّبد غ١ش (. 7443عٕٛٔٛ ، فش٠بي عضِٟ )
غ١ش  اٌحى١ِٛخ ثغضح ٚعاللزٙب ثبّٔبغ صٕع اٌمشاس ٌذ٠ُٙ ، سعبٌخ ِبجغز١ش

 اٌشّظ. ِٕشٛسح ، و١ٍخ اٌجٕبد ، جبِعخ ع١ٓ 

( . اداسح اٌٛلذ ، ِشوض اٌّحشٚعخ ٌٍجحٛس ٚاٌزذس٠ت ٚإٌشش، 7447اٌشبفعٟ، ِحّذ)

 اٌمب٘شح، ِصش.

 ( االداسح اٌشا ذح، داس صفبء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع ، عّبْ، االسدْ.7443اٌص١شفٟ، ِحّذ )

، داس اٌىزبة اٌحذ٠ش  اداسح اٌٛلذ ِٚٛاجٙخ ظغٛغ اٌعًّ(. 7493فشط، ٠بعش احّذ .)

 ، عّبْ.

( دساعخ ١ِذا١ٔخ عٓ ِذٜ اعزغالي اٌّذ٠ش اٌغعٛدٞ ٌٍٛلذ فٟ 9091اٌمشٟٔ، عٍٟ)

االجٙضح اٌحى١ِٛخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بض ، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح  ، 

 جبِعخ اٌٍّه ععٛد ، اٌش٠بض، اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ.

ض، ِىزجخ ( رم١ٕبد اٌزع١ٍُ ِٚٙبساد االرصبي ، اٌش٠ب7492اٌم١ّضٞ ، حّذ ثٓ عجذهللا )

 .7اٌشمشٞ ٌٍٕشش، غ

( عٕذِب ال ٠ىْٛ ٌذ٠ه ٚلذ. اداسح اٌٛلذ، رشجّخ ١ٌٚذ ٘ٛأخ، 9119ِبوٕضٞ، ا١ٌه)

 االداسح اٌعبِخ ٌٍجحٛس ، اٌغعٛد٠خ.

 ( اداسح اٌٛلذ ، ِإعغخ غ١جخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع اٌمب٘شح.7490اٌّىبٚٞ، عبغف عجذهللا)

، اٌى٠ٛذ: داس اٌمٍُ ٌٍٕشش ٠ً اٌغٍٛناٌعالط اٌغٍٛوٟ ٚرعذ(. ١ٍِ9114ىخ، ٠ٌٛظ وبًِ )

 ٚاٌزٛص٠ع.

( فبع١ٍخ اداسح اٌٛلذ فٟ اٌ بِعبد االسد١ٔخ اٌشع١ّخ ِٓ ٚجٙخ 7441إٌِّٟٛ، خبٌذ )

 ٔظش اٌمبدح االوبد١١ّ٠ٓ، ِحبظش اٌ بِعخ اٌعشث١خ اٌّفزٛحخ.

اداسح اٌٛلذ ٌذٜ ِذ٠شٞ اٌّذاسط االثزذا ١خ ٚعاللزٗ (. 7441ٔعّخ، ١٘ضُ عذٔبْ .)
، و١ٍخ اٌزشث١خ )  ثجعط اٌّزغ١شاد فٟ ِذ٠ٕخ وشوٛن سعبٌخ ِبجغز١ش 

 االداسح اٌزشث٠ٛخ (، اٌ بِعخ اٌّغزٕصش٠خ. 
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  2ٚاٌّعذي ثشلُ  9122( ٌغٕخ 7( ٔظبَ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ سلُ )9119ٚصاسح اٌزشث١خ )
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(8)ق ممح  
 عض٠ضٞ اٌطبٌت .... عض٠ضرٟ اٌطبٌجخ ...

 رح١خ غ١جخ ...

فمشاد اٌّم١بط اٌّشفك غ١بً ٠ٙذف اٌجبحش ئجشاء دساعخ ع١ٍّخ, ٌزا ارّٕٝ ِعبٚٔزىُ فٟ اإلجبثخ عٓ 

ثىً دلخ ٚصشاحخ, ٚرٌه ثعذ لشاءح وً فمشح ٚٚظع عالِخ )صح ( أِبَ وً فمشح ٚرحذ اٌجذ٠ً اٌزٞ 

رشاٖ ٠ٕطجك ع١ٍه أوضش ِٓ غ١شٖ, عٍّبً أْ فمشاد اٌّم١بط رزٕبٚي جٛأت عبِخ ِٓ اٌغٍٛن فٟ اٌح١بح 

 اٌعبِخ , ٚال رٛجذ ئجبثخ صح١حخ أٚ خبغئخ.

ثزه رغزخذَ ألغشاض اٌجحش اٌعٍّٟ فمػ, ٌزا ال داعٟ ٌزوش االعُ, ٚأسجٛ أْ ال رزشن ٚٔإوذ ثأْ ئجب

 أ٠خ فمشح دْٚ ئجبثخ.

 ِع جض٠ً اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش

 د.عٍٟ عزبس عجذاٌشظب اٌعبدٌٟ

 يقُاس جنظُى انىقث بصُغحه اننهائُة
 د اٌفمشاد دا ّب غبٌجب اح١بٔب ٔبدسا اثذا
 9 ا٘ذس اٌىض١ش ِٓ  اٌٛلذ       
 7 اظع ٚلذ اِبسط ف١ٗ ٘ٛا٠برٟ     
 3 ثمعبء اٚلبرٟ فٟ اٌّذسعخ  اعزّزع     
 4 اشعش ثبٟٔ ٔبجح فٟ دساعزٟ     
 5 أبَ اٌغبعبد اٌزٟ احزبجٙب     
 6 اسرذٞ ِالثغٟ عٍٝ ع ً      
 7 العٟ ٚلزب وبف١ب ِع اعشرٟ      



 
هـ1111-و  2022. نسنة ( 1انثانث/ مهحق) /انعددرابع /انمجهد ان رابعةمجهة اندراسات انمستدامة . انسنة ان  

 

 

 
 

8111 

 8 ٠إصشاٌٛلذ اٌزٞ الع١ٗ ِع صِال ٟ عٍٝ دساعزٟ      
 9 اشعش اْ ٚلزٟ ظب ع ِع صِال ٟ فٟ ِٛالع اٌزٛاصً االجزّبعٟ      
 10 ٌذٞ ٚلذ ٌّّبسعخ االٔشطخ االجزّبع١خ      
 11 ار٘ت ٌّمبثٍخ صِال ٟ فٟ اٚلبد ِحذدٖ     
 12 ظشٚفٟ االعش٠خ رإصش عٍجب عٍٝ ٚلزٟ     
 13 ار ٕت عٓ االٔشطخ االجزّبع١خ فٟ ٚلذ االِزحبٔبد     
 13 اشعش اْ ٚلزٟ ِمغُ ثصٛسح ِٕظّخ     
 15 الغُ ٚلزٟ حغت ا١ّ٘خ اٌٛاججبد اٌّذسع١خ     
 16 أ ض ا٘ذافٟ فٟ اٌٛلذ اٌّحذد ٌٙب     
 17 اخصص ٚلذ ٌّشاجعخ دسٚعٟ     
 18 اشعش ثبٌشاحخ عٕذ ٚظع جذٚي ٠ٕعُ اٚلبرٟ حغت اال١ّ٘خ     
 19 ادسط ثصٛسح ِغزّشح دْٚ اعزشاحخ     

 يقُاس االصحخذاو انًفرط نلنحرنُث بصُغحه اننهائُة

 

 ت انفقرات دائًا غان ا  احُانا نادرا ابذا

 9 ارصفح االٔزشٔذ ٌٛلذ اغٛي ِّب اس٠ذ      

 7 اًّ٘ اعّبٌٟ ا١ِٛ١ٌٗ ثغجت اٌزصفح فٟ اٌٙبرف      

 3 اجذ اٌّزعخ فٟ رصفح االٔزش١ٔذ اوضشِٓ  لعبء اٌٛلذ ِع االً٘      

 0 اوْٛ عاللبد اجزّبع١خ عجش ِٛالع اٌزٛاصً االجزّبعٟ      

٠شىٛ االخشْٚ )االً٘ ٚاالصذلبء ( ِٓ اْ العٟ ٚلذ اغٛي      

 ِّب ٠ٕجغٟ عٍٝ االٔزش١ٔذ .

1 

ربصش ادا ٟ فٟ اٌّذسعخ ٚدسجبرٟ ثغجت غٛي اٌٛلذ اٌزٞ      

 الع١ٗ عٍٝ االٔزش١ٔذ.

2 

 2 ارصفح ثش٠ذٞ االٌىزشٟٚٔ لجً اْ اثذء فٟ اٌذساعخ .     

االعش٠خ.رعٍمٟ ثبٌٙبرف اصش عٍٝ عاللبرٟ        1 

ا٘شة ِٓ االجبثٗ عٕذِب ٠غبٌٕٟ االخشْٚ عّب افعٍٗ عٍٝ      

 االٔزش١ٔذ

1 

 94 غ١ش ِجبٌٟ ثبٌزفى١ش فٟ ِغزمجٍٟ عٕذِب ارصفح ِٛالع اٌزٛاصً      

 99 اجذ ٔفغٟ ِزشٛلب ٌٍٛلذ اٌزٞ ادخً ٌٍٕذ ِشٖ صب١ٔخ      

.ٚخب١ٌخ ِٓ اٌّزعخ١ذ ٍِّخ ٚفبسغخ اشعش اْ اٌح١بح ثذْٚ االٔزشٔ       97 

 93 اشعش ثبٌغعت ارا اصع ٕٟ احذ ٚأب ارصفح االٔزشٔذ      

 90 اجذ صعٛثخ فٟ إٌَٛ الٔشغبٌٟ ثّٛالع اٌزٛاصً االجزّبعٟ      

 91 اًّ٘ دساعزٟ ثغجت ا٘زّبِٟ اٌضا ذ ثبالٔزشٔذ     

 92 افشً فٟ ِحبٚالد رم١ًٍ عبعبد اٌ ٍٛط عٍٝ االٔزش١ٔذ      

 92 اٌٛلذ ٠ّش ثغشعٗ ٚأب ارصفح اٌٙبرف      

 91 اٌزفبعً االجزّبعٟ عجش االٔزشٔذ اوضش ساحخ ِٓ ٚجٙب ٌٛجٗ     

 91 اشعش ثبٌع١ك اٚ االوزئبة عٕذِب ال ٠ٛجذ  االٔزش١ٔذ      


