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ال لمختلف ا�نشطة أصبحت شبكة ا�نترنت في ا:ونة ا�خيرة ھمزة الوصل بين دول العالم، والمحرك الفع: الملخص
خاصة من الشباب وبا�خص تخدمي ا�نترنت وقد شھد العالم زيادة ملحوظة في أعداد مس والمجاEت لجميع فئات المجتمع،

 وخاصة مھارات إدارة الذات والتي تكسب ھام في التأثير على بعض المھاراتالشباب الجامعي، وبما أن لKنترنت دور 
ًعده في التقدم في حياته الشخصية وعVقاته ا�جتماعية، وانطVقا من ذلك تھدف الدراسة الشاب المرونة والتكيف وتسا

وتكونت عينة  ،Kنترنت وبعض مھارات إدارة الذاتالحالية بصفة رئيسية إلي دراسة العVقة بين استخدام الشباب الجامعي ل
ليات علمية ونظرية بجامعة الزقازيق ومن  طالب وطالبة جامعية تم اختيارھا بطريقة غرضية من ك500الدراسة من 

 ،ة البيانات العامة لcسرة والشابوطبقت عليھم أدوات الدراسة والمتمثلة في استمار مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة،
بيات ، إيجابيات استخدام ا�نترنت، سلأسلوب استخدام ا�نترنت(بمحاوره استمارة استبيان Eستخدامات الشباب لKنترنت 

اEستفادة من  –اتخاذ القرار (استبيان لقياس بعض مھارات إدارة الذات للشباب الجامعي بمحاورھا  ،)استخدام ا�نترنت
: ، وأسفرت النتائج عن ما يلىالدراسة المنھج الوصفى والتحليلى، وقد اتبع فى ھذه ) الذكاء العاطفي– تقدير الذات –الوقت 

، إجمالي مھارات إدارة الذات )بمحاوره(دامات الشباب لKنترنت ًلة إحصائيا بين استخوجود عVقة ارتباطية موجبة دا
 من استخدام ا�نترنت ً وجود فروق ذات دEلة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الدراسة في كل،)بمحاورھا(
ة الدراسة لصالح الدراسة ولطبيع وفقا لنوع الشاب لصالح الذكور،) بمحاورھا( وإجمالي مھارات الذات ،)بمحاوره(

 كما وجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات عينة الدراسة في كل من، ولمكان السكن لصالح الريف النظرية،
وقد أوصت الدراسة ، تبعا لمتغيرا الدراسة) ببعض محاورھا(، وإجمالي مھارات الذات )ببعض محاوره( استخدام ا�نترنت

د المحاضرات والندوات التثقيفية بتوعية الشباب بأھمية حسن استخدام ا�نترنت و اEستفادة من بتوجيه نظر الجامعة �عدا
ھذه الخدمة في تنمية مھاراته المختلفة واEستفادة منھا في حياته بصفة عامة، وذلك من خVل الريادة الطVبية بالجامعة، كما 

دة وا�باحية لما قد يكون له مردود في تحسين وعي الشباب مفياليجب علي وزارة ا�تصاEت بحجب كافة المواقع غير 
Eمثل، ھذا با�ضافة إلباستخدام ا�نترنت ا� قيام القائمين في مجال إدارة المنزل بإعداد برامج تثقيفية إلكترونية ىستخدام ا

 .يتم بثھا عبر مواقع التواصل اEجتماعي المختلفة بھدف تنمية مھارات إدارة الذات لديھم

 .الشباب الجامعي، مھارات إدارة الذات، استخدام ا�نترنت: الكلمات اcسترشادية

 مقدمةال

ًأن العالم في وقتنا الحاضر يشھد تقدما علميا E شك  ً
 ،Vًوتكنولوجيا مذھ صاحب ذلك من انفجار معرفي أو وما ً

ما يسمى بثورة المعلومات والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
ية واEجتماعية والثقافية ولعل شبكة بالتغيرات اEقتصاد

ا�نترنت تعتبر أحد أدوات ھذه الثورة لما لھا من أھمية 
كبيرة في خدمة ا�فراد حيث يعد من الوسائل الحديثة 

 ).2016الضويحي، (Eكتساب المفاھيم واEتجاھات والقيم 
ويسمى ا�نسان الذي يعيش ھذه الثورة المعلوماتية بإنسان 

ًوماتي، �ن المعلومات أصبحت جزء E المجتمع المعل

ًيتجزأ من احتياجاته ودافعا قويا �بداعه وتطويره   اjسطل(ً
فأصبحت شبكة ا�نترنت أداة العولمة ). 2005الخالدي، و

والتواصل ا�نساني السريع بالرغم من أنھا تحمل في 
طياتھا المخاطر وا�يجابيات في ذات الوقت شريطة حسن 

ُوتعرف شبكة ا�نترنت بأنھا ). 2011 ة،عالي(استخدامھا 
احدى أدوات تكنولوجيا المعلومات واEتصاEت الحديثة، 
ًوالتي تعد موردا متجددا ومصدرا ھاما في الحصول على  ً ً ً
المعلومات والتي يحتاج استخدامھا إلي إتباع خطوات 

بأقصر الطرق  معينة وصحيحة من أجل اEستفادة منھا
ووفقا  ).2007 ،السرطاوى وسعادة( وأكثرھا سھولة

rحصائيات مجلس الوزراء ومركز دعم اتخاذ القرار 
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 ووزارة اcتصاcت وتكنولوجيا المعلومات) 2013(
، بلغ عدد مستخدمي ا�نترنت، حتى في مصر )2013(

 مشترك، 36,000,000 في مصر إلى 2013أغسطس 
ًوقد لوحظ أن قطاعا واسعا وكبيرا من المجتمع يستخدمون  ً

وذلك لما  ،ً أكثرھم استخداما ھم فئة الشبابنترنت و أنا�
يتمتعون به من خصائص ومميزات تميزھم عن الفئات 

وا�ثارة،   بالمجتمع، إذ يتمتعون بروح المغامرة،ا�خرى
والسعي إلي حب اEكتشاف، وحب التعرف على كل ما ھو 
جديد، و معرفة الذات وتطويرھا، مما جعل ھذه الفئة أكثر 

ات اEجتماعية إقباE وتفاعV وتأثرا بشبكة ا�نترنت الفئ
باعتبار أن ا�نترنت ھي المجال المتاح لھا للدخول لعالم 

 في حياتھا لھروب إما من الفراغ الذي تواجھهافتراضي ل
الواقعية، أو للھروب من المشاكل اEجتماعية واEقتصادية 

 ذاتھا التي تحول بينھا وبين اEندماج في الحياة وتحقيق
فتكون ھذه الشبكة مVزھا �ثبات ذاتھا من خVل الحوار 
والمشاركة في  الرأي وتعويض ما تفتقده في المحيط 

با�ضافة إلي مساعدتھم لھا على سرعة التعلم . الواقعي 
واكتساب الخبرات الجديدة، وأيضا إكسابھم المفاھيم 
 والمھارات الVزمة لتنمية قدرتھم على التخطيط للحياة

 ).2008 بو الفتوح،أ(المستقبلية 

ونتيجة استخدام الشباب لKنترنت بصورة خاطئة 
وغير مسبوقة فقد يحدث عكس ما سبق ذكره، فمن الممكن 
أن يجد الشاب نفسه في حالة من العزلة اEجتماعية 

حيث يظھر  ).2010المجلس القومي للطفولة واjمومة، (
ة عدم تقدير ھذا السلوك اEجتماعي لدى الشباب نتيج

الوقت وأھميته ناھينا عن الفراغ الذي يداھم الشباب كل 
 ).2012أحمد، (يوم نتيجة ثقافات معينة 

ولما كان الشباب الجامعي بصفة خاصة يمثل شريحة 
الشباب الواعي والمثقف لذلك كان Eبد أن يكون للجامعة 
ّدورھا الفعال في تحقيق التكييف الناجح مع المستجدات 

ً المستمرة في عالم يشھد انفجارا في المعرفة العلمية
 لذا فإن إمداد الفرد بالعلم الصحيح). 2001سعد،  وبيومي(

المرتبط باكتساب المھارات الVزمة لمعايشة الحياة أمر 
جدير بالثقة، حيث يجب علينا تعلم ا�سس العلمية 
والمھارات ا�ساسية الVزمة لمعايشة الحياة خاصة وأن 

مواقف التي تصادف ا�فراد في حياتھم اليومية كثير من ال
تتطلب مھارات تفكير أعمق مما يوجد في تفكيرھم 
الفطري كما تتطلب مھارات أعلى مما يمتلكه الفرد 

فمثل ھذه المھارات تحقق له ). 2001عمران وآخرون، (
التعايش الناجح والتكيف والمرونة والنجاح في حياته 

مھارات وتتنوع إذ تشمل العملية والشخصية وتتعدد ال
ومن ثم فان ). 2013 العمري،(جميع مجاEت الحياة 

اكتساب ھذه المھارات ھو سبيل لسعادته، وتقبل ا:خرين 
). 2014 مراد،(له، وكذلك حب ا:خرين وتقديرھم له 

وتعتبر من أھم المھارات التي يجب أن يكتسبھا الشباب 
  إذ تساعد وغيرھم في المجتمع ھي مھارات إدارة الذات،

الفرد على اكتساب عدة خصائص ومھارات تنمو وتتطور 
عبر مراحل العمر حتى تكون صوره كاملة عن ذاتية 
الفرد، وعن قدرته على استثمار مواھبه وطاقاته ووقته 
لتحقيق أھدافه، فطبيعة نشاطاتنا اليومية تتطلب منا اتخاذ 

نفسيا بعض القرارات، وللحفاظ أو لتحسين أنفسنا جسديا أو 
أو اجتماعيا، وكل ھذا يعتمد على طبيعة تكوين كل فرد منا 
ًذاتيا، فكل واحد منا يولد بقدرات ومھارات وكفاءات تعتمد 
في تطورھا أساسا على نوعيه التنشئة التي يتلقاھا ا�نسان 

 ).2015بن علي، (من اسرته وبيئته 

ويعد تنمية قدرة الفرد على اتخاذ القرار مطلب مھم 
Eبد أن يحققھا في ظل تعدد وتنوع المشكVت التي وغاية 

يقابلھا الفرد بصفة مستمرة، خاصة في ظل ھذا العصر 
،   )2009بو الغيط، أ(المليء بالمتغيرات والمتناقضات 

 تنمية القدرة على اتخاذ القرار القائم على لذا فإن
المعلومات والمعرفة تساعد الطVب على اختيار 

 مناسب والعمل المناسب أيضاالتخصص ا�كاديمي ال
 Byrnes, 2001) Miller and(  أبو حمدان حيث أكد

على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة أمام الشباب ) 2011(
للمشاركة في اتخاذ القرار داخل ا�سرة اEمر الذي يھيئھم 
مستقبليا للمساھمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة لمختلف 

قرار عملية خطيرة تمس فاتخاذ ال. جوانب المجتمع
ونجد  الحاضر وتغير الواقع و تمتد بجذورھا إلي المستقبل،

أن الدور ا�كبر للتأثير على سلوك الفرد عند اتخاذ 
القرارات يكون من خVل ا�سرة واEقارب والجيران 

 والنشاط حيث تنتقل المعلومات وا�صدقاء وجماعات العمل
ھاية للوصول إلي القرار وا�فكار بين ا�فراد مؤدية في الن

 المناسب ويعتبر تحديد الوقت). 2001عبدالرحيم، ( ا�مثل
، لذلك يجب قرار من السمات اEيجابية لمتخذه�تخاذ ال

علي القائم بتلك العملية تنمية مھاراته تجاه كيفية اEستفادة 
من ذلك المورد الھام، فقد جاءت رسالة الھدى من السماء 

صVة لوقتھا وكانت عبادته وطقوسه فألزمت ا�نسان بال
منذ الخليقة بأوان في ديننا ا�سVمي الحنيف يحثنا على 

شتات، (أھمية الوقت وكيفية استثماره اEستثمار ا�مثل 
فالوقت ھو أثمن ما نملك، وأعظم ما يمكننا ). 2008

استثماره فھو حياتنا ودنيانا، ھو حاضرنا ومستقبلنا، أن 
أن تضيع حياتنا، فالوقت ھو الحياة، ضيعناه يعني ببساطة 

وجرت ). 2010الفقي،  (من ضيع وقته فقد ضيع حياتهو
سنة هللا في خلقه أن تكون عVقة ا�نسان بالوقت عVقة 
ارتباط خاص ووثيق، فكان مولده وحياته ومماته أحداث 

 ).2016صبيح، ( مرتبطة با�وقات وتقاس با�زمان

 العVقة Mendoza and Ikezaki (2006(وفسر 
بين إدارة الوقت إدارة الذات قائV أن ا�ولى جزء من 
ًالثانية؛ فإدارة الذات أعم واشمل من إدارة الوقت مشيرا 
إلى أن المشكلة تكمن في أنفسنا وأن المسألة ليست في 
مقدار ما نملك من الوقت بل في كيفية اEستفادة منه جيدا، 
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 في إدارة الساعة بل فعقرب الدقائق E يمكن التحكم فيه او
 .   في إدارة أنفسنا حسب الساعة

وتعد دارسة مفھوم تقدير الذات من الموضوعات 
المھمة التي مازالت تتصدر المراكز ا�ولى في البحوث 

أوشن، ( را �ھميتھا في الحياة ا�نسانيةالنفسية، نظ
ويعتبر تقدير الذات من أھم المفاھيم وأكثرھا  ،)2015

ونة ا�خيرة،  أن تقدير الذات والشعور بھا انتشارا في ا:
من أھم الخبرات السيكولوجية لKنسان، فا�نسان ھو مركز 
عالمه ، يرى ذاته كموضوع مقيم من ا:خرين، فھو عندما 
يتكلم عن ذاته فأنه عادة يتكلم عن شخصيته كما يدركھا 
ھو، ونجد أن ا�فراد الذين يقدرون انفسھم سلبيا يفقدون 

عكس من يقدره ) .2012 ،عربي وعربي(بأنفسھم الثقة 
ً دورا للذات يؤدي وا�يجابي المرتفع جيدا حيث أن التقدير

ويتبين أن لتقدير الذات دور . للفرد النفسي التوافق فيً ھاما
مھم في حياة الفرد �نه يشعر بقيمته في المجتمع الذي 
يعيش فيه بصفة خاصة وفي الحياة بصفة عامة، حيث 

نه عنصر مھم وله تأثيره وليس عالة على المجتمع يشعر أ
فذات الفرد تكتسب أھميتھا وقيمتھا من خVل قياس ما تم 

. تحقيقه من أھداف وطموحات كان الفرد يسعي لتحقيقھا
 ).2011 البربري،(

إن تقدير الذات يدخل في كل السمات والجوانب العاطفية 
ي ھام وأساسي ويعتبر البعض أن تقدير الذات اEيجاب للفرد،
، ً ھاما في تنظيم كل بناءات الشخصحيث تلعب دورا جدا،

ن ھو تحقيق  أن الدافع ا�ساسي لKنساىإل" روجرز،"ويشير 
، وتجدر ا�شارة إلي أن )2010 ،حمامة( الذات وتحسينھا

الذكاء العاطفي يعتبر من أھم مھارات إدارة الذات التي يجب 
ذاته ويديرھا إدارة جيده حيث أن يتحلى بھا من يريد اEرتقاء ب

يعتمد أساسا على سVمة البناء النفسي والصحة النفسية للفرد، 
 ).2000 العنزي،(وكذا قدرته على ضبط الذات 

ًوتظھر أھمية الذكاء العاطفي خصوصا ونحن في بداية 
ا�لفية الثالثة بأننا نجد المجتمع وخصوصا في فئة الشباب 

واء اEجتماعية والثقافية تواجه العديد من المشكVت س
والسياسية واEقتصادية وليس ھناك ثمة شك في أن الحل 
لمعظم ھذه المشكVت التي تسبب الضيق والقلق ھو أن يمتلك 

ه الفرد ليس فقط القدرات الفكرية المطورة بطريقة جيده بل علي
 وعاطفية تتكامل مع أيضا أن يمتلك مھارات اجتماعية

ھذه المشكVت ومن ھنا يتضح أھمية المھارات الفكرية لحل 
تلك المھارات بين اEشخاص والقدرة على اEنسجام بينھم 
بفاعلية وقد ساھم كل ھذا في اEھتمام بالذكاء العاطفي 

 ).2003أبوعمشة، (

 فمھارات الذكاء العاطفي ھي إحدى مكونات الذكاء 
العاطفي والتي تتمثل في تنظيم عواطف وانفعاEت الفرد 

 مدى تأثيرھا في قدرته على التفكير والتخطيط ومعرفة
ًوصوE إلى الھدف المنشود والمساعدة في تحقيق 

 ). 2000جولمان، (ا�نجازات 

أن الطVب ذوو ) Elaise, 2004(وقد أثبتت دراسة 
قادرين علي إدارة ) ا�نفعالي الوجداني،(الذكاء العاطفي 

 وانفعاEتانفعاEتھم وعواطفھم بشكل جيد، وتحديد عواطف 
ا:خرين تجاھھم، كما أنه لديھم عVقات اجتماعية ناجحة 
ًويتمتعون بصحه نفسية أفضل، ويكونون أكثر تركيزا 
ًوانجازا في مھامھم الدراسية، أما الطVب ذوو الذكاء 
العاطفي المنخفض متمركزين حول ذواتھم وE يستطيعون 

 على تكوين عVقات اجتماعية ناجحة كما أنھم غير قادرين
لقلق وا�حباط تنظيم عواطفھم وانفعاEتھم ولديھم شعور با

 على التعامل مع الصراعات والمشكVت نتيجة لعدم قدرتھم
 التي تنشأ بينھم وبين ا:خرين، كما أكدت نتائج العديد من 

بين  ما تتأرجح بنسب يسھم العام الدراسات أن الذكاء
 تعزى ابينم الفرد، أداء تباين من) %25،%10  ،(%4
، )2001 عبدالنبي،(انفعالية  عوامل إلي المتبقية النسب

 ما أشارت إليه نتائج البحوث إلي أن النجاح في ا�داء اوھذ
أو أماكن العمل في الحياة العامة يعتمد بقدر كبير على 

فقط منه % 20، بينما يعتمد %80الذكاء العاطفي بنسبة 
 ).2007السمادوني، (على الذكاء العقلي 

ًوانطVقا مما سبق وباعتبار أن الشباب بصفة عامة   

 التجديد والتحديث في ىھم الشريحة التي تسعى دائما إل
المجتمع والتي تقبل كل ما ھو حديث يتضح لنا أن 
ًا�نترنت أصبح أكثر أدوات ومصادر المعلومات انتشارا 

ن ؛ شريطة حسالفئة لما يحقق لھم من فوائد جمةبين ھذه 
 وعي الشباب الجامعي بإيجابيات يث يعتبر أنح ،استخدامه

َوسلبيات ا�نترنت كذلك اEسلوب اEمثل Eستخدامه لمن 
أھم العوامل المساعدة على إدارتھم لذواتھم والتي يمكن من 
ًخVلھا تكوين جيV قادرا على حسن اتخاذ القرار بمھارة  ً

ًوكذلك مديرا جيدا لوقته و مقدرا إيجابيا لذاته و قاد ً ً ر على ً
 . التحكم في مشاعره وانفعاEته المختلفة

لذا تحاول الدراسة الحالية التأكيد على ذلك من خVل 
ما العVقة بين استخدام : ا�جابة عن السؤال الرئيسي التالي

الشباب الجامعي لKنترنت وبعض مھارات إدارة الذات 
الذكاء -تقدير الذات -اEستفادة من الوقت -اتخاذ القرار(
؟ والذي ينبثق منه مجموعة من ا�سئلة الفرعية )عاطفيال

 :علي النحو التالي

الوزن النسبي Eستجابات الشباب الجامعي عينة ما  -1
استخدام الشباب (البحث علي كV من استبيانات 

 .؟)لKنترنت بمحاوره، مھارات إدارة الذات بمحاورھا

مستوي كل من استخدام الشباب الجامعي لKنترنت  ما -2
 ارات إدارة الذات لديھم ؟ومھ

الفرق بين متوسطات درجات الشباب الجامعي في كل  -3
من استخدامات ا�نترنت بمحاوره، ومھارات إدارة 
الذات بمحاورھا تبعا للمتغيرات الديموغرافية للدراسة 

 ؟) طبيعة الدراسة- مكان السكن-نوع الشاب (
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 عيأوجه التباين بين متوسطات درجات الشباب الجام ما -4
ومھارات  في كل من استخدامات ا�نترنت بمحاوره،

إدارة الذات بمحاورھا تبعا للمتغيرات الديموغرافية 
 ،مستوى التعليم للوالدين عدد أفراد ا�سرة،(للدراسة 

الدخل الشھري لcسرة، عدد ساعات استخدام 
 ؟)ا�نترنت

استخدامات (ما نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة  -5
مھارات إدارة (مع المتغير التابع ) محاورها�نترنت ب

لدي الشباب الجامعي عينة البحث ) الذات بمحاورھا
ًطبقا �وزان معامVت اEنحدار ودرجة اEرتباط مع 

 المتغير التابع؟

 ھدف الدراسة

تھدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إلى دراسة العVقة 
ض بين استخدام الشباب الجامعي لKنترنت وبين بع

 :مھارات إدارة الذات، وذلك من خVل ا�ھداف الفرعية التالية

 مستوي كل من استخدام الشباب الجامعي لKنترنتتحديد  -1
 .ومھارات إدارة الذات والوزن النسبي لكل محور

الشباب الجامعي العVقة ا�رتباطية بين استخدام تحديد  -2
اتخاذ (، وبعض مھارات إدارة الذات لKنترنت بمحاوره

 الذكاء – تقدير الذات –اEستفادة من الوقت  –لقرارا
 ).العاطفي

عن الفرق بين متوسطات درجات الشباب  الكشف -3
 ، كل من استخدام ا�نترنت بمحاورهالجامعي في

ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا للمتغيرات 
 نوع - مكان المسكن–الجنس (الديموغرافية للدراسة 

 ). الدراسة

لتباين بين متوسطات درجات الشباب أوجه ا دراسة -4
الجامعي في كل من استخدامات ا�نترنت بمحاوره 
ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا للمتغيرات 

مستوى التعليم  ،عدد أفراد ا�سرة(وغرافية للشاب الديم
الدخل الشھري لcسرة، عدد ساعات استخدام  للوالدين،
 ).ا�نترنت

إجمالي (رات المستقلة تحديد نسبة مشاركة المتغي -5
 محاور مھارات(مع المتغير التابع ) استخدامات ا�نترنت

ًلدي الشباب الجامعي عينة البحث طبقا ) إدارة الذات

�وزان معامVت اEنحدار ودرجة اEرتباط مع المتغير 
 .التابع

 الدراسةأھمية 

ھذا الموضوع أھميته من طبيعة فئة الشباب  يستمد -1
ّه، فھذه الفئة تعد طاقة بشرية مھمة داخل المجتمع ودور

ومؤثرة في كيان المجتمع، وتحتاج للعناية والمحافظة 
 .عليھا لتأمين مستقبلھا ومستقبل المجتمع

 الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات التي تمھيد -2
تناولت الموضوعات المماثلة لموضوعنا ھذا بصورة 
 علمية وشاملة والتي تضيف المزيد من المتغيرات
المؤثرة في ھذه الدراسة، بما يسھم في تحقيق التراكم 

 .المعرفي والبحثي

تعد ھذه الدراسة إضافة جديدة في مجال إدارة المنزل  -3
من حيث تناولھا موضوع حيويا ويلمس صميم حياتنا 
وھو استخدام ا�نترنت والذي يؤثر على العديد من 

 .المھارات وخاصة مھارات إدارة الذات لدي الشباب

تبر ھذه الدراسة أداة دمج في مجال إدارة المنزل تع -4
ومجال علم النفس ا�جتماعي وذلك بدراسة استخدام 

عض مھارات بالشباب الجامعي لKنترنت وعVقته ب
 .إدارة الذات بصورة تفصيلية

التركيز على إيجابيات استخدام ا�نترنت المتعددة  -5
ت واEستفادة منھا في تنمية بعض مھارات إدارة الذا

ھذا با�ضافة إلي دراسة سلبياته ومحاولة تقديم بعض 
 .التوصيات للحد منھا

 الدراسةفروض   

عVقة إرتباطية ذات دEلة إحصائية بين استخدام توجد  -1
أسلوب استخدام (بمحاوره الشباب الجامعي لKنترنت 

سلبيات استخدام  ا�نترنت، إيجابيات استخدام ا�نترنت،
اتخاذ (ي مھارات إدارة الذات ، وبين إجمال)ترنتا�ن

 الذكاء – تقدير الذات –اEستفادة من الوقت  –القرار
 ).العاطفي

فروق ذات دEلة إحصائية بين متوسطات درجات توجد  -2
الشباب الجامعي في كل من استخدامات ا�نترنت 
بمحاوره ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا 

 مكان –لشاب نوع ا(فية للدراسة للمتغيرات الديموغرا
 ). طبيعة الدراسة-السكن

ًتباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب يوجد  -3
رنت بمحاوره الجامعي في كل من استخدامات ا�نت

بمحاورھا تبعا للمتغيرات  ومھارات إدارة الذات
مستوى  ،عدد أفراد ا�سرة(رافية للدراسة الديموغ

 عدد ساعات الدخل الشھري لcسرة، ،التعليم للوالدين
 ).استخدام ا�نترنت

محاور (تختلف نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة  -4
مع المتغير التابع مھارات إدارة ) استخدامات ا�نترنت

الذات لدي الشباب الجامعي عينة البحث �وزان 
 .معامVت ا�نحدار ودرجة ا�رتباط مع المتغير التابع

 اjسلوب البحثي

 ھيم اrجرائية والمفادراسةمصطلحات ال

 اrنترنت 

 بأنه وسيلة لتبادل حزم )2015(اjنصارى تعرفه 
أو  ،ا�فراد عن طريق استخدام الحاسوبالمعلومات بين 
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أو ) smartphones(مايقوم مقامه من الھواتف الزكية 
وتعرفه  .ًفقا لنظم محدودةو) Tablets(ا�جھزة اللوحية 

ن من تشابك  بانھا الشبكة العالمية، تتكو)2013( صقر
شبكات المحلية والشبكة الالمVيين من اجھزه الكمبيوتر و

 .الواسعة

 ًإجرائيا بأنھاالباحثات  تعرفهو

النظام العالمي للتواصل السريع والذي يقدم الخدمات 
والخبرات التعليمية والعلمية المختلفة، فمن خVله يمكن 
 تنميه القدرات والمھارات العلمية والتزود بالمعلومات

بجميع مجاEتھا من خVل شبكة تضم مVيين أجھزة 
 ".الحاسوب المنتشرة في انحاء العالم

 أسلوب استخدام اrنترنت 

لتي تتعلق باستخدام طVب الطريقة أو المعرفة ا
لشبكه ا�نترنت، من شان ھذه الطريقة ان تحدث  الجامعة

بعض المشكVت للطVب إذا كانت خاطئة أو تتقدم به إذا 
 ).2013صقر، (صحيحه كانت 

الطريقة التي يستخدمھا  ً الباحثات إجرائيا بأنهوتعرفه
طVب الجامعة بھدف تنمية بعض مھاراتھم والتي بدورھا 
تساعد الطالب الجامعي على فھم ذاته والتعامل مع 
ا:خرين واتخاذ العديد من القرارات في حياته وتقدير وقته 

Eستفادة من شريطة حسن استخدامه وذلك من خVل ا-
 .إيجابياته وسلبياته

  سلبيات استخدام اrنترنت

الطريقة أو المعرفة التي تتعلق باستخدام طVب 
الجامعة لشبكه ا�نترنت، من شان ھذه الطريقة ان تحدث 
بعض المشكVت للطVب إذا كانت خاطئة أو تتقدم به إذا 

 .)2013صقر، (كانت صحيحه 

الطريقة التي يستخدمھا ھا ًإجرائيا بأنالباحثات وتعرفھا 
طVب الجامعة بھدف تنمية بعض مھاراتھم والتي بدورھا 
تساعد الطالب الجامعي على فھم ذاته والتعامل مع 
ا:خرين واتخاذ العديد من القرارات في حياته وتقدير وقته 

شريطة حسن استخدامه وذلك من خVل اEستفادة من -
 .إيجابياته وسلبياته

 ام اrنترنت إيجابيات استخد

كل فائدة أو منفعة تعود على الشاب الجامعي وغيره 
نتيجة استخدامه لKنترنت والتي قد يترتب عليھا زيادة 
اEستفادة من الوقت أو زيادة المعلومات العلمية والثقافية أو 

 .اكتساب بعض المھارات وغيرھا العديد من الفوائد

  ةمھارال

ا القدرة علي  بأنھ)2016(رقبان وآخرون تعرفھا 
التصرف والقيام ببعض ا�عمال بدرجة عالية من الكفاءة 

 بأن )2016( شلبي وآخرونوتشير . والسرعة في ا�داء

المھارة قد تكون طبيعية توھب للفرد من عند الخالق 
 يتزود بھا الفرد عن -سبحانه وتعالي، وقد تكون مكتسبة

 .طريق التعلم والتدريس والمران

  قدره الفرد على أداء ًت إجرائيا بأنھاوتعرفھا الباحثا
أنواع معينة من المھام بكفاءة أكبر من المعتاد مقاسة 

 ".بنوعيه النتائج

 إدارة الذات 

 بانھا تتمثل في كل خطوة من )2005(رضا يعرفھا 
اEبداع والتفكير اEبتكاري، فن (خطوات إدارة الذات وھي 

يف تكون الحوار والنقاش، فن اEستماع واEنصات، ك
متحدثا لبقا، فن اEتصال والحوار بV كVم، كيف اكتسب 
صداقه وأنميھا، القدرة على حب اEخرين، القدرة على 

 ...ط الشخصيات والتعامل معھا، الوقتمعرفة أنما
واستثمار دقات القلب، كيف أقدم نفسي، مھارات القراءة 

 اداره الذات على )2016( صبيح كما عرفتھا). والمذاكرة
مھارات اتخاذ القرار، (أنھا مجموعة من المھارات 

مھارات القيادة الفعالة، مھارات العمل الجماعي، مھاره 
التي تساعد الطالبة في اداره ذاتھا من خVل ) اداره الوقت

اEستغVل اEمثل للقدرات والطاقات وذلك بتوجيه 
وا ھداف التي تصباعرھا وافكاره وامكانيتھا نحو ا�مش

 .ليھاإ

الطرق والوسائل التي : ًوتعرفھا الباحثات إجرائيا بأنھا
تعين الفرد على تحقيق اقصى استفادة من إمكانياته وقدراته 
�نجاز اEھداف المطلوبة وليس فقط الوقوف عند ھذه 

 .القدرات وا�مكانيات

ومما سبق تعرف الباحثات مھارات إدارة الذات 
يكتسبھا الشاب مجموعة المھارات التي : ًإجرائيا بأنھا

الجامعي جراء استخدامه لKنترنت وذلك بھدف تنمية ذاته 
وجعله أكثر قدرة علي تحقيق أھدافه المرجوة بأفضل 

 :وفيما يلي المفھوم ا�جرائي لتلك المھارات.الطرق الممكنة

 ة اتخاذ القرارمھار

ھي قدرة الفرد على اختيار بديل : ًوتعرف إجرائيا بأنھا
ين أو عدة بدائل متاحة في موقف معين واحد من بين بديل

 .بعد تقييم ھذه البدائل للوصول للھدف المطلوب

 اcستفادة من الوقت

ًوتعرف إجرائيا بأنھا القدرة على استخدام الطرق  
والوسائل المناسبة التي تعين الفرد على استغVل وقته 

 .اEستغVل ا�مثل دون إھدار أو تضييع

 تقدير الذات

ًئيا بأنه نظرة الفرد إلى نفسه أو ذاته ويعرف إجرا 
ووضع صورة لھا سواء ان كانت ھذه النظرة إيجابية 

  .ومليئة بالثقة بالنفس وتقبل ذاته أو العكس
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 ) الوجداني، اcنفعالي(الذكاء العاطفي 

ًويعرف إجرائيا بأنه قدرة الفرد على فھم مشاعره والقدرة 

خرين والقدرة على على التعبير عنھا، وكذلك فھم مشاعر ا:
 .التعامل معھا بشكل جيد

 الشباب الجامعي

 الشباب بأنھم الذين يدرسون في )2013(صقر تعرفھم 
،  سنة22 و17 وتتراوح أعمارھم بين المرحلة الجامعية

 الشاب بأنه من يلتحق بالتعليم )2013(وھبة وتعرف 
 الى 17الجامعي المصري ويقع في المرحلة العمرية من 

متاز ھذه المرحلة بالنشاط والفكر الواعي  سنه وت23
والقابلية للتطوير والتغيير ويحتاج الشباب دائما لتنمية 
مھاراته المختلفة ليقوي على التعامل مع المتغيرات الراھنة 
للمجتمع، ولديھم اEستعداد لمعرفة مھاراتھم المختلفة 

 . وتنميتھا، والمشاركة في الدورات المختلفة

 بأنه كل طالب وطالبة ذكر وانثى يمر ًويعرف إجرائيا
 الى 18بمرحلة التعليم الجامعي ويقع في الفئة العمرية من 

 سنة ويتميز ببعض الخصائص التي تجعله مختلف عن 24
 .ًغيره من الفئات مما يجعله أكثر قابلية وتفاعV مع الحياة

 دراسةمنھج ال

الذى وتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي التحليلي، أ
عتمد على دراسة الظاھرة كما توجد فى الواقع ويھتم ي

ًبوصفھا وصفا دقيقا ويعبر عنھا تعبيرا كميا أو كيفيا  ً ً ً ً

حصائية وتحليلھا وتفسيرھا للوصول ستخدام الطرق ا�إب
ستخVص النتائج والمقارنة بينھا إو بشأنھا تقييماتإلى 

 ). 2007عبيدات وآخرون، (وبين الطرق المختلفة 

 دراسةحدود ال

 بشريةالحدود ال

طالب وطالبة  )500(وتكونت من عينة الدراسة 
وقد  ،تويات اقتصادية واجتماعية مختلفةجامعية، ومن مس

تم اختيارھا بطريقة غرضية كما تم تطبيق ادوات الدراسة 
 .عليھن من خVل المقابلة الشخصية

 مكانيةالحدود ال

 - وا�دبيةكليات جامعة الزقازيق بمختلف الكليات العلمية
زراعة، التجارة،  ا:داب،(قية والمتمثلة في محافظة الشر
 ،ية، الحقوق، تكنولوجيا وتنمية، تربية نوعطب بيطرى

تمريض، ھندسة،  ، العلوم،التربية، تربية رياضية
 ).تكنولوجيا الطيران

 زمنية الحدودال

تم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة ا�ساسية بداية 
 م2017-2016ي شھر يونية من شھر مايو إل

 أدوات الدراسة

 المتغير المستقل 

كساب الطفل بعض ممارسات معلمات الروضة �
 .الحياتيةالمھارات 

  والشابل�سرةالبيانات اjولية ستمارة إ 

 واشتملت على البيانات ا�ولية لcسرة والشاب وتشتمل
، والمستوى التعليمى ، وعدد أفراد ا�سرةمكان السكن (على
، سن مھنة ا�ب وا�م، إجمالى الدخل الشھرى لcسرة لcم،

 ).الشاب ، طبيعة الدراسة 

 استبيان cستخدامات الشباب ل-نترنت إستمارة

وتتكون من ثVث محاور وھما أسلوب استخدام 
 عبارة و إيجابيات استخدام 13ا�نترنت ويتكون من 
 عبارات وسلبيات استخدام 10ا�نترنت ويتكون من 

وتتحدد استجابات عينة . 14نترنت ويتكون من عبارة ا�
 .)نعم، أحيانا، E(البحث وفق ثVث استجابات 

استبيان لقياس بعض مھارات إدارة الذات للشباب 
 الجامعي

ويتكون من أربعة محاور وھى اتخاذ القرار ويتكون من 
عبارة و 15عبارة واEستفادة من الوقت ويتكون من 17

لذكاء العاطفي عبارة و ا14ون من تقدير الذات ويتك
 وتتحدد استجابات عينة البحث وفق .عبارة16ويتكون من 

 ).نعم، أحيانا، E(ثVث استجابات 

 تقنين اjدوات

 حساب صدق المقياس

 )الصدق الظاھر( ىصدق المحتو

تم عرض أدوات الدراسة في صورتھا ا�ولية على نخبة 
 المنزلي وكلية من ا�ساتذة المتخصصين بكلية اEقتصاد

اEقتصاد المنزلي جامعة حلوان، وكلية التربية النوعية وكلية 
، وذلك للتأكد ًمحكما) 15(عددھم  الزراعة جامعة الزقازيق،

من أن عبارات المقياس مرتبطة بھدف ھذا المقياس، والتأكد 
من صياغة العبارات وتحديد إتجاه كل عبارة أو إضافة أى 

رار ا�تفاق لدى المحكمين عبارة مقترحة وبحساب تك
 تراوحت نسب ا�تفاق على عبارات أدوات الدراسة ما بين

، تم إستبعاد بعض العبارات التي كانت %100 إلى 80%
  %.85نسب ا�تفاق عليھا أقل من 

 )صدق التكوين (تساق الداخلياrصدق 

ٌتم إيجاد صدق ا�تساق الداخلي بإستخدام معامل ارتباط 
 .رالمقياس والدرجة الكلية لهبيرسون بين محاو

 وجود عVقة ارتباطية موجبة عند 1يتضح من جدول 
 بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية، وبذلك 0.01 مستوى دEلة

 .فإن المقياس صادق فى قياس المتغيرات الخاصة به
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ام الشباب ل-نترنت والدرجة قيم معام0ت اcرتباط بين عبارات الدرجة الكلية لكل محور من إستبيان استخد .1جدول 
 )500= ن (الكلية للمقياس 

 مستوى دcلة معامل اrرتباط محاور استخدام الشباب ل-نترنت ومھارات إدارة الذات

 0.01 **0.707 أسلوب استخدام ا�نترنت

 استخدام اrنترنت  0.01 **0.627 إيجابيات استخدام ا�نترنت

 0.01 **0.708 سلبيات استخدام ا�نترنت

 0.01 **0.624 مھارة اتخاذ القرار 

 0.01 **0.651 مھارة اEستفادة من الوقت

 0.01 **0.640 مھارة تقدير الذات
 مھارات إدارة الذات

 0.01 **0.645 مھارة الذكاء العاطفي

 0.01دالة عند (**) 

 

 حساب ثبات المقاييس

اخ تم حساب الثبات بإستخدام حساب معامل ألفا كرونب
Alpha-Cronbach تساق الداخليEلتحديد قيمة ا 

لVستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل محور على حدة 
 .2ولVستبيان ككل ويوضح ذلك جدول 

أن معامل ألفا لمجموع عبارات  2يوضح جدول 
 وتعتبر 0.817استبيان الستخدام الشباب لKنترنت ككل ھو 

وع من حساب الثبات ھذه القيمة مقبولة بالنسبة لھذا الن
 .وتؤكد ثبات المقياس

ًوبناءا علي ذلك تم وضع مقياسي البحث في صورتھما 
 :النھائية، وفيما يلي وصف لذلك

  استبيان استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت

عبارة موزعة على ثVث محاور ) 37(ويتكون من 
، إيجابيات استخدام ا�نترنت ،ام ا�نترنتأسلوب استخد(

 وتتحدد ا�ستجابات عليھا وفق .) استخدام ا�نترنتسلبيات
ًدائما، أحيانا، E(ثVثة استجابات  -2-3(علي مقياس متصل ) ً

�تجاة العبارة السلبي، ) 3-2-1(�تجاة العبارة ا�يجابي، ) 1
) عينة البحث(وقد تم تقسيم مستوي استخدام الشباب لKنترنت 

م حساب المدي وت)  مرتفع– متوسط -منخفض( إلي مستوي 
وأبعاده تبعا للبيانات المشاھدة نتيجة تطبيق اEستبيان من 

 أقل درجة -أكبر درجة مشاھدة= ( المدي: المعادEت ا:تية
، وبناءا علي ذلك )3/ىالمد= ( ، طول الفئة1 + )مشاھدة

وضعت درجات كمية �ستجابات أفراد العينة علي محور 
  :ًاستخدام ا�نترنت متمثV فيما يلي

بالنسبة لمحوراسلوب استخدام ا�نترنت أعلى درجه 
، وأقل درجة  درجة39ة تحصل عليھا المبحوث ھي مشاھد

 ولحساب طول 27 درجات، وكان المدى 13مشاھدة ھي 
بالنسبة . 9الفئة تم قسمة المدى على عدد المستويات لتصبح 

ه لمحور إيجابيات استخدام ا�نترنت وجد أن أعلى درج
 10، وأقل درجة ھي  درجة30المبحوث ھي تحصل عليھا 

 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى 21درجة ، وكان المدى 
 بالنسبة لمستويات محور ،7على عدد المستويات لتصبح 

سلبيات استخدام ا�نترنت اتضح أن أعلى درجه حصل عليھا 
 درجة ، وكان 14 درجة ، وأقل درجة ھي 42المبحوث ھي 

ل الفئة تم قسمة المدى على عدد  ولحساب طو29المدى 
 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم 9.6المستويات لتصبح 

وجد أن أعلى درجه حصل عليھا . 10عشرى ليصبح 
المبحوث لمستويات إجمالى  محور استخدام الشباب لKنترنت 

 درجة، وكان المدى 37 درجة ، وأقل درجة ھي 101ھي 
على عدد المستويات  ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى 65

 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم عشرى ليصبح 21.3لتصبح 
21. 

 استبيان مھارات إدارة الذات

عبارة موزعة على أربعة محاور ) 62(ويتكون من 
مھارة اتخاذ القرار، مھارة اEستفادة من الوقت، مھارة تقدير (

واتضح أن أعلى درجة ). ، مھارة الذكاء العاطفيتالذا
 51 فى محور اتخاذ القرارھي ة حصل عليھا المبحوثمشاھد
 35 درجة، وكان المدى 17، وأقل درجة مشاھدة ھي درجة

ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على عدد المستويات 
 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم عشرى ليصبح 11.3لتصبح 

اتضح أن أعلى درجه حصل عليھا المبحوث فى . 11
 درجة، وأقل 45فادة من الوقت ھي ستويات محور اEستم

 ولحساب طول الفئة 31، وكان المدى  درجة15درجة ھي 
 وتم تقريب 10.3تم قسمة المدى على عدد المستويات لتصبح 

اتضح أن أعلى . 10الرقم إلى أقرب رقم عشرى ليصبح 
 مستويات تقدير الذات ھي درجه حصل عليھا المبحوث فى

 29، وكان المدى ة درج14، وأقل درجة ھي  درجة42
 تويات ــــــــولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على عدد المس
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 لمقياس أسلوب استخدام الشباب ل-نترنت ومھارات إدارة الذات  قيم معامل ألفا كرونباخ.2جدول 

 معامل ألفا كرونباخ محاور استخدام الشباب ل-نترنت ومھارات إدارة الذات

 0.810 ب استخدام ا�نترنتأسلو

 استخدام اrنترنت  0.735 إيجابيات استخدام ا�نترنت

 0.808 سلبيات استخدام ا�نترنت

 0.720 مھارة اتخاذ القرار 

 0.807 مھاررة اEستفادة من الوقت

 0.705 مھارة تقدير الذات
 مھارات إدارة الذات

 0.741 مھارة الذكاء العاطفي

 0.817 ت ومھارات إدارة الذاتإجمالى استخدام الشباب ل-نترن
 

 

 

 

 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم عشرى ليصبح 9.9لتصبح 
اتضح أن أعلى درجه حصل عليھا المبحوث فى . 10
 16، وأقل درجة ھي  درجة48تويات الذكاء العاطفي ھي مس

 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى 33درجة، وكان المدى 
ل  وجد أن أعلى درجة حص.11على عدد المستويات لتصبح 

 مھارات إدارة الذات  محورعليھا المبحوث لمستويات إجمالى
 62 درجة، وكان المدى 37، وأقل درجة ھي  درجة186ھي 

ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على عدد المستويات 
 .42لتصبح 

 اjساليب اrحصائية

تم تحليل البيانات وإجراء المعالجات ا�حصائية 
ي بعض ا�ساليب   وفيما يل(SPSS) برنامج باستخدام

دمة لكشف العVقة بين متغيرات خا�حصائية المست
الدراسة واختبار صحة الفروض حساب التكرارات 
والنسب المئوية لكل متغيرات الدراسة والوزن النسبي لھا، 
معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات الدراسة ، معامل 

تباط بين المتغيرات المستقلة ارتباط بيرسون لقياس اEر
 لمعرفة دEلة الفروق T. testوالمتغيرات التابعة  وإختبار 

بين متوسطات درجات ا�مھات تبعا لمكان سكن ا�سرة 
 One Way)وعمل ا�م وتحليل التباين أحادي ا�تجاه

ANOVA ) لة "ف"�يجاد قيمةE؛ للوقوف على د
 -ة الدراسةسطات درجات ا�مھات عينالفروق بين متو

 للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الدEلة LSDاختبار 
وا�نحدار الخطى لتوضيح تأثير المتغيرات المستقلة على 

 . المتغير التابع

 النتائج والمناقشة

 نتائج الدراسة الوصفية

 الدراسةعينة وصف 

 أكثر من نسبة نسبة اEناث  أن3يتضح من الجدول 
ًبا حيث بلغت نسبة اEناث الذكور بفارق الضعف تقري

كما أن . من أفراد العينة% 33.8ونسبة الذكور % 66.2
المقيمون في الحضر يمثلوا أعلى نسبة حيث بلغت الشباب 

مقارنة بالشباب المقيم في الريف حيث بلغت % 55.4
راسة أن عدد أفراد العينة أصحاب الد%. 44.6نسبتھن 

اب الدراسة ، بينما أصح%48.0النظرية يمثلوا حوالى 
.  ًأي ما يعادل النصف تقريبا% 52.0العملية مثلوا حوالى 

مثلوا ي)  أفراد7 ى أفراد إل5من ( ا�سرة متوسطة الحجم
، يليھا ا�سرة صغيرة %79.0أعلى نسبة حيث بلغت 

، %14.8ت نسبتھم حيث بلغ)  أفراد5أقل من (الحجم 
)  كثر أفراد فأ8من (وكانت أقل نسبة ا�سرة كبيرة الحجم 

أن النسبة ا�على كانت  كما %.6.2حيث بلغت نسبتھن 
حيث ) جنيه فأكثر3000 من(لصالح فئة الدخل المرتفع 

 2000من ( ، يليھا فئة الدخل المتوسط%39.6 بلغت نسبته
، %32.6بته حيث بلغت نس)  جنيه3000الى أقل من 

حيث بلغت ) 2000أقل من (المنخفض ويليھا فئة الدخل 
مما يشير .من إجماليات ا�سر عينة الدراسة % 27.8نسبة 

ًإجماE إلي أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة من ذوى 
أن أعلي نسبة كانت لصالح . الدخول المرتفعة والمتوسطة

 حيث بلغت) ساعات فأكثر 5من (من يستخدمون ا�نترنت 
باشرة ھم من ، بينما كانت النسبة التالية م62.8%

حيث كانت )  ساعات5أقل من (نت يستخدمون ا�نتر
، بينما كانت أقل نسبة لمن يستخدمن ا�نترنت24.4%
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  )500= ن  ( للخصائص اcجتماعية واcقتصادية التوزيع النسبي للشاب واjسرة وفقا.3جدول 

 (%) العدد مكان السكن (%) العدد الجنس

 44.6 223 ريف 33.8 196 ذكر

 55.4 277 حضر 66.2 331 أنثي

rجمالي 100.0 500 جمالياr100.0 500 ا 

 (%) العدد مستوي الدخل الشھرى ل�سرة (%) العدد طبيعة الدراسة

 27.8 139 )2000أقل من (منخفض 48.0 240 نظرية

 32.6 163 ) جنيه3000 الى أقل من 2000من ( متوسط 52.0 260 عملية

 39.6 198 )جنيه فأكثر3000من ( مرتفع
 100.0 500 اrجمالي

 100.0 500 اrجمالي

 (%) العدد عدد ساعات استخدام اrنترنت (%) العدد عدد أفراد اjسرة

 12.8 64  ساعة 2أقل من  %14.8 74  أفراد5أقل من 

 24.4 122  ساعات5أقل من  %79.0 395  أفراد7 أفراد إلي 5من 

 62.8 314  ساعات فأكثر5 %6.2 31  أفراد فأكثر8من 

 100.0 500 اrجمالي  100.0 500 اrجمالى

 (%) العدد مستوى التعليمى ل�مال (%) العدد المستوى التعليمى ل�ب

 9.2 46 أمي 3.6 18 أمي

 5.6 28 يقرأ ويكتب 5.4 27 يقرأ ويكتب

 8.8 44 )ابتدائي واعدادى(تعليم أساسي  11.2 56 )ابتدائي واعدادى(تعليم أساسي 

 41.2 206 )فني/عام(ثانوي  31.4 157 )فني/عام(ثانوي 

 32.2 161 جامعي 40.4 202 جامعي

 3.0 15 )دكتوراه/ماجستير(لجامعي افوق  8.0 40 )دكتوراه/ماجستير(فوق الجامعي 

 100.0 500 اrجمالى 100.0 500 اrجمالى

 

 

، وھذا يدل على %12.8حيث بلغت ) ة ساع2أقل من (
ترنت حيث تزيد طول المدة التي يقضيھا الشباب على ا�ن

، وتري الباحثات أن طول ھذه ًالخمس ساعات يومياعن 
 نسبة في مستوي ىوأن أعل. المدة قد تعرضھم لKدمان

، %)40.4( التعليم الجامعي حيث بلغت تعليم ا�ب ھي
 التعليم الثانوي بنسبة تVھا في المرتبة الثانية مستوى

دائي اEبت( ، كما بلغت نسبة التعليم ا�ساسي%)31.4(
ونسبة الcباء الحاصلين على  ،%)11.2) (ديواEعدا

، %)8.0) (الماجستير والدكتوراه(التعليم الفوق جامعي 
وكانت أقل  ،%)5.4(وكان مستوي التعليم يقرأ ويكتب 

 .%)3.6(ا:باء ھو ا�مي حيث بلغ نسبة في مستوى تعليم 
 وي نسبة لتعليم ا�مھات ھو التعليم الثانىكما يتضح أن أعل

، يليھا الجامعي بنسبة %)41.2(بنسبة ) الفني/معا(
والتعليم ، كما بلغت نسبة ا�مھات ا�ميات %)32.2(

 ىعل %)5.6 ،%8.8 ،%9.2(ويقرأن ويكتبن ا�ساسي 
، وكانت أقل نسبة في مستوى تعليم ا�م ھو الفوق التوالي

 %) . 3.0(بنسبة ) ماجستير ودكتوراه(جامعي 

 cستخدام اrنترنت بمحاوره وصف استجابات الشباب
 الث0ثة

 أن محور إيجابيات استخدام 4 يتضح من جدول
ا�نترنت جاء في مقدمة محاور استخدام ا�نترنت بوزن 

ضحت استجابات أفراد  حيث أو،%)36.12(نسبي قدره 
 أن  عينة الدراسة في محور أسلوب استخدام ا�نترنت

العديد من ا�نترنت دائما ما يساعد في الحصول على 
 كما أنه أحيانا ما  المختلفه،المعلومات في المجاEت

على %) 44.8، %46(ساعدھم في تنمية مھاراتھم بنسبة 
عبدالباسط وتتفق ھذه النتيجه مع دراسة كل من ، التوالي

 والتي تؤكد على فعاليه استخدام )2015(عوف و) 2005(
ا�نترنت Eكتساب معلومات تساعد على تنميه بعض 

أن مھارات البحثيه والتحصيل الدراسي، كما تؤكد علي ال
ا�نترنت ساعدھم دائما في الحصول علي العديد من 

%) 54.4(المعلومات، وأن أعلى نسبة من العينة بلغت 
استخدمت ا�نترنت للتواصل با:خرين في البVد ا�خرى، 

 من %) 89.5( أن  في)2015(عوف وقد اتفقت مع دراسة 
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 اrنترنت استخدام jسلوب rستجابتھم تبعا الدراسة عينة الجامعي للشباب النسبي والوزن النسبي توزيعال .4جدول 
 )500=ن(الث0ثة   بمحاوره

رقم  c ًأحيانا ًدائما
 العبارة

 العبارة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

الوزن 
 النسبي

 اسلوب استخدام اrنترنت-1
 190.8 17.0 85 37.0 185 46.0 230  المعلومات في المجاcت المختلفةصول على العديد منساعدني اrنترنت في الح 1
 161.6 30.6 153 44.8 224 24.6 123 استخدم اrنترنت في تنمية بعض مھاراتي 2
 197.5 17.4 87 28.2 141 54.4 272 استخدم اrنترنت للتواصل با¨خرين في الب0د اjخرى 3
 167.3 27.4 137 44.4 222 28.2 141 ت أثناء جلوسي مع ا¨خريناستخدم اrنترن 4
 181.0 21.8 109 39.2 196 39.0 195 أتابع اjحداث الجارية حولي عبر اrنترنت 5
 121.8 40.6 203 32.6 163 26.8 134 استخدم اrنترنت فترة قصيرة للحفاظ علي نظري 6
 150.1 28.0 140 43.8 219 28.2 141  ا¨خرين تكوين ع0قات صداقة معاستخدم اrنترنت في 7

8 
 استخدم اrنترنت في التعرف على البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار

156 31.2 159 31.8 185 37.0 
 161.8 

 167.3 27.2 136 44.8 224 28.0 140 استعين باrنترنت في إيجاد حلول للمشك0ت الحياتية التي تواجھني 9
 176.0 18.0 90 53.4 267 28.6 143 ين استخدامي ل-نترنت وأدائي المھام اjخرىاوزع وقتي ب 10
 164.8 24.6 123 51.4 253 24.0 120 أشارك في بعض المنتديات التي تشبع اھتماماتي الشخصية 11
 158.5 32.2 161 45.4 227 22.4 112 أجد متعتي على شاشة اrنترنت أكثر من الجلوس مع أفراد أسرتي 12
 154.1 36.0 180 43.0 215 21.0 105 أحرص علي عدم كشف أسراري وخصوصياتي لخرين علي اrنترنت  13

 %33.10 بنسبة 165.54 =النسبى الوزن إجمالى
 إيجابيات استخدام اrنترنت -2

 191.1 11.6 58 47.4 237 41.0 205 ساھم اrنترنت في زيادة معلوماتي العلمية والثقافية 1
 190.3 13.6 68 44.4 222 42.0 210 عدني اrنترنت في متابعة اjخبار واjحداثسا 2
 190.0 9.8 49 52.4 262 37.8 189 أتاح لي اrنترنت تبادل الخبرات والتجارب مع ا¨خرين 3
 165.1 27.6 138 46.6 233 25.8 129 ساعدني اrنترنت علي اcستفادة من وقتي 4
 188.5 14.0 70 45.8 229 40.2 201 دراسية عن طريق اrنترنتأقوم بإنجاز أبحاثي ال 5
 189.1 13.8 69 45.4 227 40.8 204 سھل اrنترنت الحصول على المعلومات ذات الصلة بالمقررات الدراسية 6
 174.8 19.4 97 51.4 257 29.2 146 زادت ثقتي بنفسي بممارسة اrنترنت 7
 180.3 18.0 90 47.8 138 34.4 172 مع أصدقائي وعائلتيساھم اrنترنت في تقوية ع0قاتي  8
 182.1 15.2 76 51.0 255 33.8 169  اتخاذي للقراراتاستخدامي ل-نترنت حسن من أساليب 9

 151.3 39.6 192 39.2 196 21.2 106 ساعدني استخدامي اrنترنت علي زيادة اكتسابي للمھارات المختلفة 10
 %36.12 بنسبة 180.61 =النسبى الوزن إجمالى

 سلبيات استخدام اrنترنت-3
 154.1 36.0 180 43.0 215 21.0 105 تسبب اrنترنت في وجود عزلة اجتماعية بينى وبين أفراد أسرتي 1
 178.5 18.0 90 53.4 267 28.6 143 يشعرنى استخدامى ل-نترنت باrحباط 2
 181.0 21.8 109 39.2 196 39.0 195 تعرضت ل0كتئاب بسبب استخدامى ل-نترنت 3
 167.3 27.4 137 44.4 222 28.2 141 أدى استخدامي ل-نترنت الى العديد من المشك0ت اjسرية 4
 162.6 30.6 153 44.8 224 24.6 123 أشعر بضعف في نظرى بسبب كثرة استخدامى ل-نترنت 5
 191.8 17.0 85 37.0 185 46.0 230 ماعية وأخ0قية ودينية غير cئقةًأكسبنى اrنترنت قيما اجت 6
 198.5 17.4 87 28.2 141 54.4 272 تعرضت للتھديد أو السرقة عن طريق اrنترنت 7
 166.8 28.0 140 43.8 219 28.2 141 تراجع المستوى الدراسى لي بسبب استخدامى ل-نترنت 8
9 rستغناء عنهأدمنت اcاستطيع ا c155.1 40.6 203 32.6 163 26.8 134 نترنت و 

 161.8 37.0 185 31.8 159 31.2 156 أنفق جزء كبير من مصروفي على باقات اrنترنت 10
 166.1 24.6 123 51.4 257 24.0 120 ، ھروب أحد اcبناء ط0ق" لحاcت الى كارثة اجتماعيةيؤدى استخدام اrنترنت في بعض ا 11
 167.3 27.2 136 44.8 224 28.0 140  في ظھرىأدى  كثرة استخدامى ل-نترنت الى حدوث آcم 12
 158.5 32.6 161 45.4 227 22.4 112 استخدامى ل-نترنت أثر سلبا على دراستى 13
 143.0 40.8 204 46.2 231 13.0 65 خ0قية بين الشباباjيسھل اrنترنت من تداول المواد غير  14

 %33.61 بنسبة 168.06 =النسبى الوزن إجمالى
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اEخرين، كما  ة تستخدم ا�نترنت في التواصل معلعينا
اوضحت اEستجابات انه دائما ما يستخدم ا�نترنت 

وھذا ) 54.4(للتواصل باEخرين في البVد اEخرى بنسبة 
  أن غالبية أفراد العينة ى عل)2015( عوف ما أكدت عليه 

يستخدمون ا�نترنت للتواصل باEخرين بنسبة وصلت 
من الشباب أحيانا ما ) 44.4 (ا يتضح أن، كم)89.5(

 كما أن نترنت أثناء جلوسھم مع اEخرين،يستخدمون ا�
رنت فتره قصيره الشباب الجامعي E يستخدمون ا�نت

 ).40.6( لىإ بنسبة وصلت للحفاظ على نظرھم

استخدام إيجابيات استخدام  كما يبن الجدول في محور
ادة المعلومات رنت في زيًا�نترنت أنه أحيانا ما ساھم ا�نت

ث واEخبار التي تجرى ، ومتابعة اEحداالعلمية والثقافية
 ،%52.4(، واEستفادة من الوقت بنسبة حول العالم

ا�نترنت  كما سھل ،على التوالى%)47.6، 47.4%
 ،ات ذات الصلة بالمقررات الدراسية المعلومعلى الحصول

على  %)45.8 ،%51.0(وإنجاز اEبحاث الدراسية بنسب 
تقوية العVقة ) 51.4(ا�نترنت بنسبة  التوالى، كما ساھم

 .بين اEصدقاء والعائلة 

ويظھر من الجدول بمحور سلبيات استخدام ا�نترنت  
أن  ا�نترنت أحيانا ما تسبب في وجود عزلة  اجتماعيه 
بين الشاب وبين أفراد أسرته ،كما تسبب فى العديد من 

على %) 44.4، %43.0( بلغت المشكVت ا�سرية بنسب
ًالتوالي، بينما دائما ما أكسب الشباب قيما اجتماعية 
وأخVقية ودينية غير Eئقة، كما تعرض الشباب للتھديد 

%) 54.4، %46.0(سبة والسرقة عن  طريق ا�نترنت بن
 )2011( قنيطة وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة ،على التوالي

ى أنھم تعرضوا حيث أجمع أكثرمن نصف العينة عل
، كما تتفق مع "مالي من قبل أفراد عبر ا�نترنتللخداع ال
حيث تبين أنه يتم ابتزاز مالي خVل ) 2005(الشھري 

ًاختراق أي جھاز ويسرقون منه المعلومات وأحيانا 
ا�موال من بعض البنوك بتحويل ا�رصدة، أو بسرقة 

 الشباب ذلك إلي أن وترجع الباحثاتالبطاقات اEئتمانية ، 
في ھذه المرحلة ليس لديھم الوعي الكافي بمخاطر 

ا�نترنت نتيجة قلة الخبرات لديھم ، لذلك يقعوا بسھولة 
كفريسة للنصب واEحتيال والسرقة عن طريق ا�نترنت، 
كما يتضح لنا من الجدول أن ا�نترنت تسبب فى شعور 

ى الشعور با�حباط بنسبة أكثر من نصف العينة ف
مي كما أنه أحيانا ما تراجع المستوى التعلي ،%)53.4(

، كما أثر سلبا على للشباب بسبب استخدام ا�نترنت
وأحيانا  ،على التوالي %)44.8 ،%43.8(الدراسة بنسب 

خVقية بين ا�غير  ما سھل ا�نترنت فى تداول المواد
 عبدالفتاح دراسةواتفقت فى ذلك %) 46.2(الشباب بنسبة 

خVقيه ا�نا ما سھل  تداول المواد غير فى انه أحيا )2015(
دوث ا:م في بين الشباب،  كما انه احيانا ما يتسبب في ح

 ذلك الى استخدام وترجع الباحثات %)44.8(الظھر بنسبة 
 لKنترنت يكون معظمه عن طريق الموبايل الشباب

وبالتالى يكونون في وضع اEستلقاء وليس الجلوس مما 
 .آEم في الظھريقلل من التسبب بحدوث 

 وصف مستوي محاور استخدام اrنترنت 

 أن اكثر من نصف عينة الدراسة ذوي 5يوضح جدول 
 المستوى المتوسط في كل من أسلوب استخدام ا�نترنت،

وإيجابيات استخدام ا�نترنت، وإجمالي  ،سلبيات ا�نترنتو
، %61.8، %59.6، %58.0اEستخدام بنسبة بلغت 

 حين بلغت نسبة عينة الدراسة ذوي بالترتيب، في% 67.8
% 20.6، %22.0، %31.4، %23.6 المستوى المرتفع

 بينما كانت أقل نسبة ھي المستوى المنخفض بالترتيب،
على التوالي % 11.6، %16.2، %9.0،%18.4 بنسبة

أن وعي الشباب )  2013( صقر دراسة وھذا ما أكدته
 المستوي بة ا�على لصالحباستخدامات ا�نترنت كان النس

 أن أعلى نسبة ) 2015( عوفدراسة كما أكدت  ،المتوسط
كانت للمستوى المتوسط في كل من ايجابيات وسلبيات 

وتتفق . ا�نترنت، وكذلك مجموع درجات محور اEستخدام
في مستوى استخدام ) 2010( فريد ھذه الدراسة مع دراسة

ا�نترنت حيث بلغت أعلى نسبة للمستوى المتوسط، تVھا 
 .تVھا المستوى المنخفض المستوى المرفع،

 

 )500=ن(استخدامھم ل-نترنت  اتعينة الدراسة وفقا لمستوٮللشباب الجامعي التوزيع النسبي . 5جدول 

 (%) العدد المستوى اcستخدام
 18.4 92 المستوى المنخفض
 أسلوب استخدام اrنترنت 58.0 290 المستوى المتوسط
 23.6 118 المستوى المرتفع

 9.0 45 المستوى المنخفض
 إيجابيات استخدام اrنترنت 59.6 298 المستوى المتوسط
 31.4 157 المستوى المرتفع

 16.2 81 المستوى المنخفض
 سلبيات اrنترنت 61.8 309 المستوى المتوسط
 22.0 110 المستوى المرتفع

 11.6 58 المستوى المنخفض
 جمالى اcستخدام إ 67.8 339 وى المتوسطالمست

 20.6 103 المستوى المرتفع
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وصف استجابات الشباب لمھارات إدارة الذات 
 بمحاورھا اjربعة  

 أن محور مھارة الذكاء العاطفى 6يتبين لنا من جدول 
 بوزن نسبي  مقدمة محاور مھارات إدارة الذاتجاء في

 اتخاذ القرار ، كما يتضح لنا في محور%)37.34(قدره 
%) 53.8، 60.8( أكثر من نصف العينة بنسبة بلغت أن

ما يتضح  ك ،دائما ما يحددون أھدافھم، كما أنھم بالترتيب
على %) 55.8، %50.2، %55.2(أن الشباب بنسبة 

علومات الكافية قبل اتخاذ التوالي دائما ما يجمعون الم
، ويستفيدوا من الحلول المتاحة ئل، ويدرسون بداالقرار

أن الشباب كما يتضح لنا  ت ا:خرين،خبرات وقرارا
أحيانا يترددون في اتخاذ قرار حاسم في حياته بنسبة 

 في )2016(صبيح واتفت ھذه العبارة مع دراسة ) 50.4(
تردد الشباب أحيانا عن اتخاذ قرار حاسم في حياتھم 

على أن أفراد العينة أحيانا  )2015( مصباحواتفقت 
، كما أنه أحيانا اص بھمخيترددون كثيرا عند اتخاذ قرار 

ما يفشل الشباب في تحمل مسؤلية قراراتھم بنسبة وصلت 
 في أنه )2014(نافع  دراسةواتفقت على ذلك %) 39.6(

، كما  في تحمل مسؤلية قرارھمالشباب أحيانا ما يفشل
أحيانا ما يدركون أھمية التوقيت %) 46.2 ( أنيتبين لنا

بأن ) 2008(عبود ه في اتخاذ قراراتھم وھذا ما أكد علي
 أن ما توقيت من أھم عناصر اتخاذ القرار، كما يتبين لناال

أحيانا ما %) 49.0(يقارب من نصف العينة بنسبة بلغت 
 تتسرع في اتخاذ القرارت وأتفقت مع ذلك دراسة كل من

  في أن أفراد العينة يجدوا)2014( الزكي و)2014(نافع 
 كما أنھم أحيانا ما أنفسھم متسرعون في اتخاذ القرارات ،

ھم فيھا بنسبة كيثقوا في قراراتھم مھما حاول اEخرين تشكي
 في أن )2014(نافع واتفقت على ذلك %) 48.6(بلغت 

أفراد العينة بثقون في قراراتھم مھما حاول ا:خرون 
تشكيكھم فيھا، كما انه دائما ما استفاد الشباب من خبراتھم 

صبيح واتفقت مع ذلك ) %55.8(وقراراتھم السابقة بنسبة 
 في أنه دائما ما استفاد الطالب من قراراته )2016(

 E الخاطئة عند اتخاذ قرارات حياتية، كما  أن ا�نترنت
يساعد الشباب في اتخاذ قرارات بخصوص شريك أو 

عوف  دراسة وھذا يتفق مع%) 54.0(شريكة الحياة بنسبة 
 )2015 (Eجتماعية فيًفى أنه نادرا ما ساعدت الشبكات ا 

وترجع الباحثات ذلك ، اEرتباط بشريك او شريكة الحياة
 أو الظرف Eنشغال الشباب بالدراسة وعدم اتاحة الوقت

لVرتباط بشريكة أو شريكة الحياة أثناء الدراسة، حيث أفاد  
بعض شباب العينة في أنه يفكر جديا في اEرتباط بشريك 

ستقبل وليس في الحياة عن طريق ا�نترنت ولكن في الم
 .الوقت الحاضر Eنشغاله بالجامعة 

كما يتضح من الجدول محور مھارة اEستفادة من 
 ،درك الشباب أھمية الوقت في حياتهالوقت أنه دائما ما ي

ن الوقت ويبحث عن معلومات و طرق جديده لVستفادة م

، كما أنه دائما ما يرتب %)47،6،% 51.4(بنسب بلغت
%) 48.0(نه حسب أھميتھا بنسبة اEعمال المطلوبة م

في أن الشباب دائما ) 2014(نافع دراسة  وتتفق مع
يحددون الھدف المھم ثم ا�قل أھمية،  وبلغت نسبة الشباب 
الذين أحيانا ما يجاھدون انفسھم على عدم تضييع وقتھم 

ومن يضيعون الكثير من الوقت دون عمل أي  دون فائدة،
على الترتيب ، كما ) %53.0، %52.4( شيء مفيد بنسب

 التي يجب القيام بھا أنه أحيانا ما يحدد الشباب اEعمال
 اEنشطة والھوايات التي ووقت لممارسة ،خVل اليوم

، وإنجاز الواجبات المطلوبة منھم في مواعيدھا يحبونھا
على التوالي  في %) 51.0، %47.6، %45.4(بنسب 

الفيس حين لم يساعد استخدام خدمات ا�نترنت مثل 
والواتس والبريد اEلكترونى الشباب على توفير الوقت في 

 وترجع الباحثات ذلك%) 39.6(خVل فتره الدراسة بنسبة 
إلى أن الشباب يظن أن الوقت يضيع في الدردشة أو 

، لكن بعض شباب العينة أفاد بأنه استفاد من حالتصف
ا�نترنت في إرسال وتلقى المحاضرات أو خدمات 

ن طريق البريد ا�لكترونى أو الفيس دون إھدار ا�بحاث ع
 . الذھاب إلي أماكن بعيدة �حضارهللوقت في

دير الذات أن أكثر من  مھاره تقيتضح لنا من محور
 دائما ما يشعرون أنھم أقل شأنا من ا:خرين، نصف العينة

بنسب  قائھم في اخبارھم أسرارھم الخاصةكما يثق اصد
، كما أنھم أحيانا يظنون لىعلى التوا%) 65.8، 59.4%(

، %)45.6 (م اشخاص محبوبون ممن حولھم بنسبةأنھ
ًوانھم أحيانا ما ينزعجوا من المستقبل كثيرا بنسبة 

من  )2015( مصباح دراسةواتفقت مع ھذه %) 46.6(
،  ويشعر أكثر من نصف خوف أفراد العينة من المستقبل

ن مظھرھم نھم دائما جديروا باحترام انفسھم، وأالعينة با
 أن لديھم امكانيات وقدرات تمكنھم من أن ويدركون ،حسن

ًيصبحوا أشخاصا مرموقون في المجتمع، بنسب 
 على التوالي  %)52.0،% 47.6 ،63.6%(

ويتضح لنا في محور الذكاء العاطفي أن الشباب دائما 
 ويحترمون ما يعبروا بسھولة عن مشاعرھم تجاه اEخرين،

ويقيموا عVقات جيدة مبنية  الحوار،مشاعر ا:خرين أاثناء 
 %)65.6 ،%64.2، %41.0(على اEخوه والتفاھم بنسب 

 تتعامل ، وأن الغالبية العظمي من العينةعلى التوالي
 دراسةببساطه واحترام مع اEخرين واتفقت مع ذلك 

 أن الغالبيه العظمى من ىالتي أكدت عل و)2015(مصباح 
 أن مع اEخرين، كما أكدالعينة تتعامل ببساطه واحترام 

اكثر من نصف العينة تقيم عVقات جيده مع زمVئھم في 
 %).66.0( الجامعة بنسبة

ًللشباب الجامعي وفقا لمستويات  التوزيع النسبي
 مھارات إدارة الذات

 أن اكثر من نصف عينة الدراسة ذوي 7يوضح جدول
المستوى المتوسط في كل من مھاره اتخاذ القرار و مھاره 

Eستفادة من الوقت و مھارات تقدير الذات و مھاره الذكاء ا
 ، %59.4(العاطفي و اجمالي محورالمھارات بنسب بلغت 
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لمھارات إدارة الذات بمحاورھا  معينة الدراسة تبعا rستجابتھللشباب الجامعي  والوزن النسبيالتوزيع النسبي  .6جدول 
 )500=ن(اjربعة 

رقم  c ًأحيانا ًادائم
 العبارة العبارة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد
الوزن 
 النسبي

 مھارة اتخاذ القرار
 212.5 5.8 29 33.4 167 60.8 304 ْأحدد الھدف الذي أريد تحقيقه قبل اتخاذ القرار 1
 206.3 6.2 31 40.0 200 53.8 269 تخاذ القرارأجمع المعلومات الكافية قبل ا 2
 181.5 16.4 82 44.4 247 34.2 171 خاذ القرارات الخاصة بي خوفا من فشليألجأ الى أسرتي cت 3
 207.0 6.8 34 49.4 190 55.2 276 أحاول جمع كل المعلومات عن القرار الذي سأتخذه  4
 202.3 7.4 37 38.0 212 50.2 251 أدرس بدائل الحلول المتاحة أمامي 5
 204.1 10.8 54 42.4 167 55.8 279 خاذي للقرارأستفيد من قرارات وخبرات السابقين عند ات 6
 148.3 35.8 179 33.4 252 13.8 69 أتردد عند اتخاذ قرار حاسم في حياتي 7
 192.0 11.6 58 50.4 232 42.0 210 أتخذ قراراتي بعق0نية 8
 195.6 11.0 55 46.4 216 45.8 229 ق النتائج المحددة بأقل التكاليفأختار الحل الذي يحق 9
 178.0 23.4 117 39.6 198 37.0 185 أفشل في تحمل مسؤولية اتخاذ قرارتي 10
 193.5 10.8 54 46.2 231 43.0 215 أدرك أھمية التوقيت في اتخاذ القرار 11
 154.8 32.6 163 49.0 245 18.4 92 أتسرع في اتخاذ قراراتي 12
 189.8 13.2 66 45.8 229 41.0 205 أثق في قراراتي عند محاولة البعض تشكيكي فيھا 13
 184.5 36.6 183 48.6 243 14.8 74  يمر بي موقف يجب اتخاذ القرار فيهاأصاب بالتوتر عندم 14
 206.0 8.6 43 35.6 178 55.8 279 أستفيد من خبراتي وقرارتي السابقة 15
 176.1 18.2 91 51.4 257 30.4 152 شخصية وغيرھايساعدني استخدام اrنترنت عند اتخاذ القرار بشراء العديد من احتياجاتي ال 16
 137.1 54.0 270 27.4 137 18.6 93 الحياة" شريكة "ساعدني اrنترنت في اتخاذ قرار بخصوص شريك  17

 %33.10 بنسبة 186.47 =النسبى الوزن إجمالى
 مھارة اcستفادة من الوقت

 202.6 8.2 41 40.4 202 51.4 257 أدرك أھمية الوقت في حياتي 1
 j 240 48.0 225 45.0 35 7.0 200.8عمال المطلوبة مني حسب أھميتھاأرتب ا 2
 198.5 9.4 47 43.0 215 47.6 238 ات وطرق جديدة ل0ستفادة من وقتيأبحث عن معلوم 3
 179.3 17.4 87 50.0 250 32.6 163  واcعمال المطلوبة منىوھواياتيأوزع أوقاتي بين المذاكرة والنوم  4
 149.5 33.8 169 53.0 265 13.2 66 شيء مفيد ثير من وقتي دون عمل أييضيع الك 5
 190.0 9.8 49 52.4 262 37.8 189 أجاھد نفسي على عدم تضييع وقتي دون فائدة 6
 191.1 11.6 58 47.4 237 41.0 205 دة من وقتى  في اcعمال المفيدةأحرص على اcستفا 7
 189.1 13.8 69 45.4 227 40.8 204 جب القيام بھا خ0ل اليومأحدد اjعمال التي ي 8
 180.3 18.0 90 47.6 238 34.4 172 ة اjنشطة والھوايات التي أحبھاأحدد وقت لممارس 9
 188.5 14.0 70 45.8 229 40.2 201 ىأقارن بين اjعمال التي قمت بھا والوقت المتبقي لد 10
 182.1 15.2 76 51.0 255 33.8 169  موعدھا واجباتي المطلوبة مني فيأنجز 11
 190.3 13.6 68 44.4 222 42.0 210 ًأھتم بترتيب مكان العمل توفيرا لوقتي 12
 174.8 19.4 97 51.4 257 29.2 146  حالة عدم اھتمام ا¨خرين بالوقتأشعر بالضيق في 13
 165.1 27.6 138 46.6 233 25.8 129 زن بين وقتى واستخدامى ل-نترنتأوا 14

لى توفير ع....." الفيس ، الواتس ،البريد اcلكترونى،  "ساعدنى استخدامى لخدمات اrنترنت 15
 151.3 39.6 198 39.2 196 21.2 106 وقتى خ0ل فترة الدراسة

 %36.44 بنسبة 182.22 =النسبى الوزن إجمالى
 مھارة تقدير الذات

 201.8 17.2 86 23.4 117 59.4 297 ًأشعر أنى أقل شأنا من ا¨خرين 1
 200.1 5.4 27 49.0 245 45.6 228 أشعر أنى شخص محبوب ممن حولي 2
 215.0 7.8 39 26.4 132 65.8 329 دقائي في اخبارى بأسرارھم الخاصةيثق أص 3
 150.6 34.6 173 50.0 250 15.4 77 أفضل الجلوس بمفردي وبمعزل عن ا¨خرين 4
 154.8 33.8 169 46.6 233 19.6 98 اأنزعج من المستقبل كثير 5
 200.1 7.4 37 45.0 225 47.6 238 أرى  أن مظھري حسن 6
 213.6 7.2 36 29.2 146 63.6 318 أشعر أنى جدير باحترام نفسي 7
 156.0 32.0 160 48.8 244 19.2 96 ّ على مواجھة اjحداث غير السارةيصعب 8
 182.3 9.0 45 31.8 159 59.2 296 ئيأھميتي وقيمتي وسط أھلي وأصدقاأشعر ب 9
 171.6 30.0 150 34.0 170 36.0 180 أرغب  أن أكون شخصا آخر 10
 167.1 20.6 103 58.2 291 21.2 106 ل من تصرفاتي في كثير من اjحيانأخج 11
 202.1 9.4 47 38.6 193 52.0 260 ن  أن أصبح شخص مرموق في المجتمعأدرك  أن لدي إمكانات وقدرات تمكننى م 12
 153.1 32.6 163 51.0 255 16.4 82 نفسي من خ0ل استخدامى ل-نترنتتزداد ثقتى ب 13
 213.2 23.2 116 35.4 177 41.4 207 تماعىتتناقض تصرفاتى مع ما أقوله عبر مواقع التواصل اcج 14

 %36.87 بنسبة 184.38 =النسبى الوزن إجمالى
 مھارة الذكاء العاطفي

 184.8 19.2 96 39.8 199 41.0 205 بسھولة عن مشاعري تجاه ا¨خرينر أعب 1
 194.8 11.6 58 53.8 296 34.6 173 أتحكم في مشاعري وتصرفاتي 2
 156.1 32.8 164 47.0 235 20.2 101 ًفعاcت ا¨خرين سريعاأستجيب لرغبات وان 3
 153.3 36.2 181 43.6 218 20.2 101 أغضب بسرعة وjتفه اcسباب 4
 176.5 22.2 111 43.8 219 34.0 170 أعبر عما اشعر به دون خجل 5
 195.6 8.8 44 47.6 238 43.6 218 أجيد فھم مشاعر ا¨خرين دون  أن يفصحوا عنھا 6
 145.6 38.2 191 48.8 244 13.0 65 أتأثر بردود فعل ا¨خرين 7
 185.6 13.0 65 51.2 256 35.8 179 أتحكم في سلوكي وانفعاcتي أمام ا¨خرين 8
 186.0 14.2 71 48.4 242 37.4 187 أتعامل بھدوء مع من يعارضني 9
 215.0 6.2 31 29.6 148 64.2 321 حترم مشاعر ا¨خرين أثناء الحوارأ 10
 213.8 9.0 45 25.4 127 65.6 328  جيدة مبنية على اcخوة والتفاھمأقيم ع0قات 11
 193.1 11.2 56 45.8 229 43.0 215 لبى أثناء استخدامى ل-نترنتأستطيع التحكم في شعورى الس 12
 184.8 14.4 72 49.4 247 36.2 181 مر مزعج يقابلنى أعلى نفسى بعد أيأستطيع السيطرة  13
 168.5 26.6 133 44.6 223 28.8 144 طيع نسيان مشاعرى السلبية بسھولهأست 14
 218.8 7.8 39 21.8 109 70.4 352 تعامل ببساطة واحترام مع ا¨خرينأ 15
 215.0 8.0 40 26.0 130 66.0 330 0قات جيدة مع زم0ئي في الجامعةأقيم ع 16

 %37.34 بنسبة 186.70 =النسبى الوزن إجمالى
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 )500=ن( مھارات إدارة الذات  بمحاورھا اتالتوزيع النسبي للشباب الجامعي عينة الدراسة وفقا لمستوٮ. 7جدول 

 (%) العدد المستوى المھارات 
 2.6 13 المستوى المنخفض
 مھارة اتخاذ القرار 59.4 297 المستوى المتوسط
 38.0 190 المستوى المرتفع

 6.0 30 المستوى المنخفض
 مھارة اcستفادة من الوقت 55.6 278 المستوى المتوسط
 38.4 192 المستوى المرتفع

 2.8 14 المستوى المنخفض
 مھارة تقدير الذات 62.0 310 المستوى المتوسط
 35.2 176 المستوى المرتفع

 3.4 17 المستوى المنخفض
 مھارة الذكاء العاطفي 57.0 285 المستوى المتوسط
 39.6 198 المستوى المرتفع

 2.6 13 المستوى المنخفض
 إجمالي المھارات  69.2 346 المستوى المتوسط
 28.2 141 المستوى المرتفع

 
 

 

بالترتيب، في %) 69.2 ،57.0%، 62.0%، 55.6%
 حين بلغت نسبة عينة الدراسة ذوي المستوى المرتفع

)38.0% ،38.4%، 35.2% ،39.6%، 28.2 (%
 بينما كانت أقل نسبة ھي المستوى المنخفض بالترتيب،

على %) 2.6 ،%6.0، %3.4، %2.8 ،%2.6( بنسبة
أن كل من  )2016( صبيح التوالي، وھذا ما أكدته دراسة

الى محور المھارات كان ، وإجممحور اتخاذ القرار
أن أعلى نسبة ) 2006(ع0م  كما أكدت دراسة ً،متوسطا

. توسط في محور اEستفادة من الوقتكانت للمستوى الم
 حيث اتضح أن أعلى )2016(القماش كما تتفق مع دراسة 

مستوي في محور الذكاء العاطفي كان المتوسط حيث 
تVھا اللذين يتمتعوا بالذكاء عاطفي %) 50.5( بلغت نسبته

التي تتمتع بذكاء عاطفي   ثم%)39.9( مرتفع حيث بلغت
 أن المستوي المتوسط ، ويتضح للباحثات%)9.6( منخفض

للعينة في محور مھارة اتخاذ القرار يرجع �ن الشباب في 
ھذه المرحلة يقومون باتخاذ العديد من القرارات الخاصة 

المستقبل ل رارات تتعلق بالدراسة أو المنزبھم سواء ق
كما  القريب وبالتالي لديھم القدرة العالية على اتخاذ القرار،

يتضح للباحثات أن المستوى المتوسط لمحور مھارة 
اEستفادة من الوقت الى أن الشباب يقومون بإدارة وتنظيم 
ًوقتھم واEستفادة منه باقصى درجة وأيضا نظرا لضيق 

تاح لديھم وانشغالھم بالتعليم فھم يحاولون إدارة الوقت الم
وقتھم بكفاءه لتحقيق التوازن بين وقت الدراسة والنوم 
والراحة واEنشطة ا�خرى وانجاز ا�عمال المطلوبة منھم 

 .في أقل وقت ممكن

 النتائج فى ضوء فروض الدراسة

 النتائج فى ضوء الفرض اjول

بين استخدام الشباب ًتوجد عVقة إرتباطية دلة إحصائيا 
ستخدام ا�نترنت، أسلوب ا(الجامعي لKنترنت بمحاوره 

) ، سلبيات استخدام ا�نترنتإيجابيات استخدام ا�نترنت
اEستفادة –اتخاذ القرار(وبين إجمالي مھارات إدارة الذات 

وللتحقق من  ). الذكاء العاطفي–تقدير الذات –من الوقت 
عامVت ارتباط ًصحة الفرض إحصائيا تم حساب م

بيرسون بين استخدام الشباب الجامعي لKنترنت بمحاوره 
ھا ويوضح ذلك وبين إجمالي مھارات إدارة الذات بمحاور

 .8جدول 

 وجود عVقة إرتباطية موجبة دالة 8يتبين من جدول 
، بين كل من استخدام )0.01(ًإحصائيا عند مستوي دEلة 

لوب استخدام أس(الشباب الجامعي لKنترنت بمحاوره 
، )تخدام ا�نترنت، سلبيات ا�نترنتا�نترنت، إيجابيات اس

–اتخاذ القرار( وبين مھارات إدارة الذات بمحاورھا
طفي،  الذكاء العا–تقدير الذات  – اEستفادة من الوقت

، أي أنه كلما زاد وعي )إجمالي مھارات إدارة الذات
ديھم القدرة الشباب باستخدام الشباب لKنترنت كلما زادت ل

علي إدارة لذواتھم وبالتالى زيادة اكتسابھم للعديد من 
المھارات كمھارة اتخاذ القرار والتي بدورھا تساعدھم 
علي اEستفادة الجيدة من أوقاتھم مما يرفع لديھم تقديرھم 
لذواتھم والذي ينعكس علي معامVتھم اEجتماعية والمتمثلة 

 Lopes andاسةدر في مھارة الذكاء العاطفي، كذلك
Cote (2006)  ب مرتفعيVالذكاء والتي أكدت أن الط
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 ابمحاورھمھارات إدارة الذات و بيرسون بين استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاوره ارتباط معام0ت .8جدول 

 المھارات
 اcستخدام 

مھارة اتخاذ 
 القرار

اcستفادة مھارات 
الوقتمن   

مھارة تقدير 
 الذات

كاء مھارة الذ
 العاطفي

إجمالى مھارات 
 إدارة الذات

**0.160 أسلوب اcستخدام  0.145**  0.325**  0.157**  0.259**  

**0.363 إيجابيات استخدام اrنترنت  0.947**  0.263**  0.490**  0.715**  

**0.158 سلبيات اrنترنت   0.152**  0.323**  0.155**  0.260**  

**0.258 إجمالى محور استخدام اrنترنت  0.431**  0.377**  0.295**  0.460**  

 0.01دالة عند (**) 
 

جابية مع كانوا أكثر إمكانية في إقامة عVقات إيالعاطفي 
، وقد ي التفاعVت السلبية مع أصدقائھم، وأقل فا:خرين

أنه كلما زاد اEھتمام باستخدام ) 2010(فريد أكدت دراسة 
لفة، كما تتفق ا�نترنت كلما زادت اكتساب المھارات المخت

الفتاح دعب، )2008(الحويطي ة مع دراسة كل من النتيج
ً بوجود عVقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين )2015(

، كما أكدت دراسة ام ا�نترنت واEستفادة من الوقتاستخد
 إلي وجود عVقة شديده المعنوية بين وعى )2003( سالم

إدارة الوقت و الطVب باستخدام الحاسب اEلي وا�نترنت
 أن )2013(النملة نتائج دراسة  قد بينت. واEستفادة منه

تقدير  تحسين في فعال دور ا�نترنت باستخدام للدراسة
 بالطريقة الدارسين بالطVب مقارنة لذواتھم، الطVب
 التقليدية

ً وجود عVقة إرتباطية دلة إحصائيا مما سبق يتضح
أسلوب (ت بمحاوره بين استخدام الشباب الجامعي لKنترن

استخدام ا�نترنت، إيجابيات استخدام ا�نترنت، سلبيات 
، وبين بعض مھارات إدارة الذات )استخدام ا�نترنت

تقدير الذات –اEستفادة من الوقت –اتخاذ القرار( بمحاورھا
 ً.وبذلك يتحقق الفرض ا�ول كليا)  الذكاء العاطفي–

 لنتائج فى ضوء الفرض الثانيا

وق ذات دEلة إحصائية بين متوسطات توجد فر"
درجات الشباب الجامعي في كل من استخدامات ا�نترنت 

لمتغيرات بمحاوره ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا ل
 طبيعة - مكان السكن–نوع الشاب (الديموغرافية للدراسة 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض احصائيا تم )." الدراسة
لى دEلة الفروق بين متوسطات للوقوف ع) ت(ايجاد قيمة 

العينة من الشباب الذكر وا�نثي، الريف درجات أفراد 
ويوضح ذلك . راسة العملية والنظريةذوي الد ،والحضر

 :وفيما يلي عرض لذلك 11 و10، 9ول اجد

 نوع الشاب

دEلة الفروق بين متوسطات درجات عينة لمعرفة و
وره الدراسة في كل من استخدامات ا�نترنت بمحا

اب تم ايجاد  الش إدارة الذات بمحاورھا تبعا لنوعومھارات

 منه أنه E  ذلك حيث يتبين9 ويوضح جدول) ت(قيمة 
 بين متوسطات درجات توجد فروق ذات دEلة إحصائية

سلوب أ( في كل من استخدامات ا�نترنت الشباب الجامعي
مھارات و)  سلبيات استخدام ا�نترنت-استخدام ا�نترنت

ب حيث بلغت ًتبعا لنوع الشا) تقدير الذات(ة الذات إدار
 وھي قيم 0.600، 1.351، 1.489 علي التوالي) ت(قيمة 

ى ان الشباب في تلك ًغير دالة احصائيا ، ويرجع ذلك ال
E يتوافر لديه القدر الكافي من ) ، أنثيذكر(المرحله 

المعلومات التى تساعدھم على كيفية استخدام ا�نترنت 
ب الصحيح لكي يحققوا ا�ھداف التي يسعى كل باEسلو

  نتيجة ، ويتفق ذلك معرجوهواحد منھم إليھا والتقدم الذي ي
 بأنه E )2013(صقر  و)2015(عوف دراسة كل من، 

توجد فروق بين الذكور واEناث في استخدام ا�نترنت 
 Walz) 2008(في حين تختلف مع دراسة  ،وسلبياته

روق بين الذكور واEناث والتي أوضحت انه توجد ف
ع لصالح اEناث في استخدام ا�نترنت وخصوصا مواق

صافة وتختلف مع نتيجة دراسة  ،التواصل اEجتماعي
 بوجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واEناث )2016(

وسلبيات ا�نترنت لصالح الذكور، ويرجع ذلك أن الشباب 
ًث إنھم جميعا الجامعي ينتمون إلى فئة اجتماعية واحدة حي

ٍطلبة علم في مستوى سن واحدة، وھذا يجعل اھتماماتھم 
 العلمية، ،من حيث تصفح المواقع ا�لكترونيةمتقاربة 

ومواقع التواصل اEجتماعي، وبالتالي Eيسبب  الرياضية،
فروق بين الجنسين في استخدام ا�نترنت بشكل عام، كما 

 )2003( محمود و)2014(حسين تتفق مع نتيجة كل من 
في عدم وجود فروق ذات دEلة إحصائية بين الذكور 

فرقة ، ويرجع ذلك إلي عدم التن تقدير الذاتواEناث وبي
تقديرھم لذواتھم أثناء تنشئة في غرس القيم والثقة بالنفس، و

وتربية كل من الذكور وا�ناث ،حيث أن سواء الذكور او 
 حيث أن اEناث يسيرون بشكل متوازي في تقديرھم لذوتھم

طبيعة الجنس E تشكل عائق فى تقديرالذات لدى أفراد 
 .ة أنھم في نفس المرحله التعليميةالعينة خاص

بين متوسطات  إحصائيةكما توجد فروق ذات دEلة 
 ي في كل من استخدامات ا�نترنت درجات الشباب الجامع
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 ً ل-نترنت بمحاورھا وفقا لنوع الشاب دcلة الفروق بين متوسطات درجات استخدام الشباب الجامعي.9جدول 

 البيان 331=أنثي ن  169= ذكر ن 
 

 المحور
المتوسط 
 الحسابى

اrنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اrنحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الدcلة قيمة ت

  1.489 0.75 5.33 26.19 5.44 26.94 أسلوب استخدام اrنترنت
0.137 

 ر دالة غي

 2.587 0.91 3.91 21.31 3.39 22.24 إيجابيات استخدام اrنترنت
0.010  

  0.01دالة عند  

 1.351 0.71 5.53 27.92 5.63 28.63 سلبيات اrنترنت 
0.177 

 غير دالة 

 2.102 2.38 12.09 75.44 11.79 77.82 اجمالى أسلوب اcستخدام
0.036 

 0.05دالة عند 

 3.475 1.59 5.05 37.07 4.40 38.66 رمھارة اتخاذ القرا
0.001 
 0.01دالة عند  

 2.543 1.26 5.48 32.37 4.81 33.64 مھارة اcستفادة من الوقت 
0.001 
 0.01دالة عند  

 0.600 0.25 4.74 30.83 3.77 31.08 مھارة تقدير الذات
0.549 

 غير دالة 

 2.868 1.32 5.11 35.29 4.36 36.62 مھارة الذكاء العاطفي
0.004 
 0.01دالة عند  

 3.264 4.43 15.18 135.56 12.62 140.02 اجمالى مھارات إدارة الذات
0.002 
 0.01دالة عند  

 

  دcلة الفروق بين متوسطات درجات استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاورھا وفقا لمكان السكن.10جدول 

 البيان 277= ن  حضر 223= ن  ريف
 

 المحور  
المتوسط 
 الحسابى

اrنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اrنحراف 
 المعيارى

ق بين الفرو
 المتوسطات

 مستوى الدcلة قيمة ت

 1.013 0.49 5.37 26.22 5.38 26.71 أسلوب استخدام اrنترنت
0.312 

 غير دالة 

 2.113 0.71 3.94 21.31 3.8501 22.03 إيجابيات استخدام اrنترنت
0.035 

 0.05عند دالة 

 0.944 0.47 5.63 27.95 5.51 28.43 سلبيات اrنترنت 
0.346 
 غير دالة

 1.551 1.67 12.25 75.50 11.71 77.17 اجمالى أسلوب اcستخدام
0.122 
 غير دالة

 1.934 0.85 5.10 37.23 4.60 38.08 مھارة اتخاذ القرار
0.050 

 0.05دالة عند

 2.202 1.04 5.52 32.33 4.95 33.38 مھارة اcستفادة من الوقت 
0.028 

 0.05دالة عند 

 0.657 0.26 4.73 30.80 4.03 31.06 مھارة تقدير الذات
0.512 

 غير دالة 

 1.904 0.83 4.95 35.37 4.82 63.21 مھارة الذكاء العاطفي
0.058 

 غير دالة 

 2.306 2.99 15.04 135.75 13.66 138.75 اجمالى مھارات إدارة الذات
0.021 

 0.05دالة عند 
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  دcلة الفروق بين متوسطات درجات استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاورھا وفقا لطبيعة الدراسة.11جدول 

 البيان 260= ن  نظرية 240= ن  عملية
 

 المحور
المتوسط 
 الحسابى

اrنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

rنحراف ا
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الدcلة قيمة ت

 -4.371 -2.067 5.24 27.43 5.32 25.37 أسلوب استخدام اrنترنت
0.000 

 0.01دالة عند

 -1.275 -0.429 3.54 21.84 3.98 21.41 إيجابيات استخدام اrنترنت
0.203 

 غير دالة 

 -4.334 -2.125 5.41 29.18 5.54 27.06 سلبيات اrنترنت 
0.000 

 0.001دالة عند

 -4.367 -4.623 11.73 78.46 11.92 73.84 ى أسلوب اcستخداماجمال
0.000 

 0.01دالة عند

 -3.553 -1.541 4.11 38.35 5.52 36.81 مھارة اتخاذ القرار
0.000 

 0.01دالة عند

 -1.427 -0.676 4.97 33.13 5.61 32.45 مھارة اcستفادة من الوقت 
0.154 

 غير دالة 

 -4.745 -1.845 3.85 31.80 4.82 29.96 مھارة تقدير الذات
0.000 

 0.01دالة عند

 -4.303 -1.859 4.20 36.63 5.42 34.77 مھارة الذكاء العاطفي
0.000 

 0.01دالة عند

 -4.653 -5.922 12.78 139.93 15.62 134.01 اجمالى مھارات إدارة الذات
0.000 

 0.01دالة عند
 

، )ا�نترنت إجمالي استخدام -نترنتإيجابيات استخدام ا�(
، تخاذ القرار، اEستفادة من الوقتا(ومھارات إدارة الذات 

تبعا لنوع الشاب ) الذكاء العاطفي، إجمالي محور المھارات
،  2.102 ، 2.587) ت(حيث بلغت قيمة لصالح الذكور 

علي التوالي وھذه قيم 3.264 ، 2.587، 2.543 ، 3.457
تفق ھذه ، وت)0.01(ًإحصائيا عند مستوي دEلة دالة 

 والتي تؤكد على )2008( الشرقاويالنتيجة مع دراسة 
، وتختلف ت ايجابية لشبكة ا�نترنتوجود استخداما

 بعدم وجود فروق ذات )2015(عوف النتيجة مع دراسة 
دEلة إحصائية بين الذكور واEناث وإيجابيات استخدام 

وترجع الباحثات وجود فروق لصالح الذكور في . ا�نترنت
ي استخدام ا�نترنت إلى أن الوقت الذي يقضيه إجمال

الشاب على ا�نترنت يكون أكبر نوعا ما من الذي تقضيه 
الفتاة، وذلك لوجود رقابة ومتابعة من ا�ھل على الفتيات 
بشكل عام أكثر من الشباب، كما أن الشباب E يكتفون 

، بل يقومون جلوس على ا�نترنت في المنزل فقطبال
المقاھي أو الكافيھات �تاحته عن طريق باستخدامه في 

الواي فاي المستخدم في ھذه ا�ماكن، مما يجعلھم أكثر 
استخداما من اEناث، كما تتفق ھذه النتيجة مع نتيجة 

 على وجود فروق )2014(، حسين )2008( الحويطي
إحصائية بين الشباب الذكور واEناث في القدره ذات دEلة 

 الذكور، وتختلف مع نتيجة على اتخاذ القرار لصالح
 علي عدم وجود فروق بين الذكور )2014(عيسى دراسة 

وتؤكد دراسة  واEناث في القدره على اتخاذ القرارات،
 على وجود فروق ذات دEلة إحصائية   )2016(عرب 

Eويرجع  ،ناث واتخاذ القرار لصالح ا�ناثبين الذكور وا
�سرة والمجتمع والذي ھذا إلى طبيعة الذكر وطبيعة ثقافة ا

يعتمد على الذكور وتحملھم المسؤولية واتخاذ القرارات 
التي قد تواجھھم وھم في والمشاركة في حل المشكVت 

 بوجود )2007(محمود ، كما تتفق مع نتيجة سن مبكرة
اEستفادة من الوقت لصالح فروق بين الذكور واEناث في 

 في )2014(ن حسي، وتختلف النتيجة مع دراسة الذكور
 إحصائية بين الذكور واEناث وجود فروق ذات دEلة

 ذلك مع واEستفادة من الوقت لصالح ا�ناث، كما يتفق
، )2012(ود ــــــ، محم)2014(ين ــــحسدراسة كل من 

)Arthur and Raedake, 2009( ،)ه ـــــمحافظ
وق ر، في وجود ف)2000ود، ـــحم( و)2007ي، ــالزغبو

 بين الذكور واEناث وبين مھارات إدارة ًدالة احصائيا
ه مع ما اوضحته وتختلف ھذه النتيج الذات لصالح الذكور،

في وجود فروق بين ) Hamilton, 2007( دراسة
كما توصلت  ، اEناثالجنسين في إدارة الذات لصالح

، )2008( اتــ، برك)2011( القطناني، دراسة كل من
بين الجنسين د فروق  عدم وجوى، إل)2003(اjسود 

 فروق لصالح وإدارة الذات، وتوضح الباحثات وجود
الذكور في محور الذكاء العاطفي إلي أن الشباب أكثر 
ًحركة واندماجا في نشاطات الجامعة المختلفة مما يتيح له 
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 ا�صدقاء وبالتالي الفرصة باEختVط بعدد كبير من
 ًا فيأكثر تحكم اكتساب مھارة الذكاء العاطفي، مما يجعله

 حول التمركز ًومبتعدا عن ل·خرين، ومتقبV انفعاEته،
الذات، وھذا ما أكدته الدراسة الحالية حيث أكد شباب 
العينة أنھم يتحكمون في انفعاEتھم وتصرفاتھم ويقيمون 

 . على اEخوة والتفاھم مع زمVئھمعVقات جيدة مبنية

 مكان السكن

ات عينة لمعرفة دEلة الفروق بين متوسطات درج
الدراسة في كل من استخدامات ا�نترنت بمحاوره 
ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا لمكان السكن تم ايجاد 

 . ذلك10ويوضح جدول ) ت(قيمة 

E توجد فروق ذات دEلة  10يتضح من جدول 
إحصائية بين متوسطات درجات الشباب الجامعي في كل 

م ا�نترنت، أسلوب استخدا(تخدامات ا�نترنت من اس
 ، ومھارات)سلبيات ا�نترنت، إجمالي استخدامات ا�نترنت

ًتبعا لمكان ) كاء العاطفي، الذتقدير الذات(ات إدارة الذ
  ،1.551، 0.944 ،1.013) ت(السكن، حيث بلغت قيمة 

، وتتفق ھذه ً وھي قيم غير دالة احصائيا1.904 ، 0.657
E توجد  بأنه )2015(عوف النتيجة مع نتيجة دراسة 

 بين الشباب من الريف والحضر  إحصائيةفروق ذات دEلة
في اسلوب استخدام ا�نترنت، ويأتي ھذا عكس ما أكدته 

إحصائية  بأنه توجد فروق ذات دEلة )2010(فريد دراسة 
واستخدام ) ريف وحضر(بين مكان السكن �فراد العينة 

 عوض تفق ذلك مع دراسة كل منا�نترنت، ولكن ي
 بعدم وجود فروق بين مكان )2011( واواي )2014(

السكن واستخدامات ا�نترنت، وتوضح الباحثات ذلك بأن 
البلد بأكملھا سواء تضم ريف أو حضر أصبحت كمكان 
صغير، ولم تعد ھناك مسافات كبيرة ما بين القرية 
والمدينة، وخاصة بما يتعلق باستخدامات ا�نترنت 

ا�نترنت E تعرف حدودا والتكنولوجيا الحديثة، فأصبحت 
جغرافية، وE فوارق زمنية، فقد أوشكت أن تعتبر إحدى 
الحاجات ا�ساسية للفرد سواء على مستوى القرية أو 
المدينة، وبالتالي فإن مستوى استخدام ا�نترنت متقارب ما 

 .بين الريف والحضر

توجد وجود فروق ذات دEلة إحصائية بين متوسطات 
ًصائيا بين متوسطات درجات الشباب  احفروق ذات دEلة

إيجابيات (الجامعي في كل من استخدامات ا�نترنت 
، ًتبعا لمكان السكن لصالح الحضر) استخدام ا�نترنت

، اتخاذ القرار، اEستفادة من الوقت(ھارات إدارة الذات وم
تبعا لنوع السكن لصالح ) توإجمالي مھارات إدارة الذا

، 2.202 ، 1.934، 2.113 )ت(، حيث بلغت قيمة الريف
 عند مستوي دEلة ً وھذه قيمة دالة إحصائيا2.306

، وترجع الباحثات الفروق لمحورا�يجابيات )0.05(
لصالح الحضر Eرتفاع مستوى الوعي الثقافي 
والتكنولوجي والمعرفي لسكان الحضر عن سكان الريف 

، وجائت ى ارتفاع مستوى ا�يجابيات لديھممما يؤدي إل
، )2014( ، الزكي)2008( الحويطية دراسة كل من تيجن

 تفيد )2013( حجاجو) 2016( ، عرب)2016(صبيح 
بعدم وجود فروق بين القدره على بناء على اتخاذ القرار 

 أو حضربعدم وجود فروق وفقا الى محل اEقامه ريف
 إحصائية   بين متوسطات درجات المبحوثين ذات دEلة

في القدره على اتخاذ ) رحضريف، (وفق محل اEقامة 
والتي تفيد بأنه E  )2016(صبيح ، ونتيجة دراسة القرار

 بين طالبات الريف ات دEلة إحصائيةتوجد فروق ذ
 .والطالبات الحضر في إجمالي مھارات إدارة الذات

 طبيعة الدراسة

لمعرفة دEلة الفروق بين متوسطات درجات عينة 
نت بمحاوره الدراسة في كل من استخدامات ا�نتر

تم تبعا لطبيعة الدراسة ومھارات إدارة الذات بمحاورھا 
 : ذلك11ويوضح جدول) ت(ايجاد قيمة 

إحصائية   فروق ذات دEلة وجود  11يتضح من جدول  
بين متوسطات درجات الشباب الجامعي في كل من 

اسلوب استخدام ا�نترنت، سلبيات (استخدامات ا�نترنت 
، ومھارات )الي محور اEستخدام�ترنت، إجماستخدام ا

طفي، ، الذكاء العااتخاذ القرار، تقدير الذات(إدارة الذات 
ًتبعا لطبيعة الدراسة لصالح ) إجمالي مھارات إدارة الذات

، 4.334، -4.371) ت(رية، حيث بلغت قيمة الكليات النظ
 على -4.673  ،-4.303 ، -4.745 ،-3.553 ، -4.367

، )0.01(ًاحصائيا عند مستوي دEلة  التوالي وھي قيم  دالة
 Eوترجع الباحثات ذلك إلى إن الكليات النظرية أقل انشغا

ي بالدراسة من الكليات العملية وذلك لعدم وجود جانب عمل
وبالتالي تقل فترة  ،خVل مناھج الدراسة الخاصة بھم

دراستھم مما يزيد فترة استخدامھم لKنترنت سواء لمتابعة 
، وتتفق مع اضية أو للتواصل مع ا:خرين الريا�خبار
 التي أثبتت وجود فروق لصالح )2002(عبدالحميد دراسة 

يات النظرية في استخدام ا�نترنت، ويختلف ذلك مع الكل
 والتي أثبتت وجود فروق بين أفراد )2011(قنيطة  دراسة

يات العملية في استخدام عينة الدراسة المنتمين إلى الكل
العمري اتفقت ھذه النتائج مع دراسة ، وقد ا�نترنت

 التي أظھرت )2002(الحميد عبد، ودراسة )2008(
وجود فروق في استخدام ا�نترنت يعزى لمتغير 

ه النتائج مع دراسة التخصص ا�كاديمي، وتختلف ھذ
  )2009( الذيب وصادق ، ومع دراسة )2009(الحمصي 

كما التي أثبتت عدم وجود فروق تعزي لمتغير التخصص، 
جائت نتائج الدراسة الخاصة بمھارات إدارة الذات عكس 

بتت أنه E توجد  حيث أث)2014(الزكي نتيجة دراسة 
إحصائية بين متوسطي درجات الشباب فروق ذات دEلة 

من الدراسة النظرية والعملية من الشباب عينة الدراسة في 
 ، كما أظھرتان قدرة الشباب على اتخاذ القراراستبي

  وجود فروق دالة احصائيا)2013( وھبةدراسة نتيجة 
 اذ  في قدره الشباب على اتخ0.01 عند مستوى دEلة
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 كما اتفقت دراسة كV ، القرار لصالح الكليات العملية
 ، (Blackburn, 2002)،)2008 ،بركات( من

(Margotibanks, 2004) علي وجود فروق ذات 
ت تبعا لمتغير دEلة  إحصائية في تقدير الذات وتنمية الذا

تخصص الدراسة �فراده عينة البحث ، ويتضح للباحثات 
وجود فروق بين الكليات النظرية والعملية ومحور الذكاء 

 أن طVب الكليات إEالعاطفي لصالح الكليات النظرية 
ً تفاعV اجتماعيا وتكوين ًنظرية أكثر عددا وبالتالي أكثرال ً

ً؛ نظرا ات العمليةات أكثر من شباب الكليعVقات وصداق
ا�جزاء العملية الخاصة العملية بالكليات Eنشغال طVب 

الزغبي و محافظةبدراستھم، واتفق مع ذلك دراسة 
و التي أظھرت وجود فروق  تعزي للتخصص ، ) 2007(

 فى وجود )2014(حسين ويختلف ھذا مع نتائج دراسة 
بحث فروق ذات دEلة  إحصائية   بين الشباب أفراد عينة ال

في ابعاد إدارة الذات ولكن لصالح الكليات العملية ، بينما 
 بركات، )2003( اjسودأظھرت نتائج دراسة كل من 

 عدم وجود فروق في إلى )2011( القطناني، )2008(
التخصصات الدراسيه على أبعاد مفھوم الذات، ويرجع 

 أن شباب الدراسة النظرية تكسب معارف ىذلك إل
تنوعة من شأنھا ان تساھم في تنميه ومھارات وخبرات م

 .وتطوير ذاتھم

E لةEاحصائيا بين متوسطات توجد فروق ذات د ً
ترنت درجات الشباب الجامعي في كل من استخدامات ا�ن

إدارة الذات ، ومھارات )إيجابيات استخدام ا�نترنت(
تبعا لطبيعة الدراسة حيث بلغت قيمة ) اEستفادة من الوقت(
 ً وھذه قيمة غيردالة إحصائيا،-1.427-،  -1.275-) ت(

ي  الت)2007(الوشاحي وتختلف تلك النتيجة مع دراسة 
إحصائية بين متوسط  وجود فروق ذات دEلة ىتشير إل

 الوعي ىدرجات طVب الكليات العملية والنظرية ومستو
 .بقيمة الوقت لصالح الكليات النظرية

Eلة وبناء على ما سبق يتضح وجود فروق ذات د
إحصائية بين متوسطات درجات الشباب الجامعي في كل 
من استخدامات ا�نترنت ببعض محاوره ومھارات إدارة 
الذات ببعض محاورھا تبعا للمتغيرات الديموغرافية 

 الذكور، مكان السكن لصالح للدراسة جنس الشاب لصالح
، طبيعة الدراسة لصالح الدراسة النظرية وبذلك الريف

 ً.لثاني جزئيايتحقق الفرض ا

 النتائج فى ضوء الفرض الثالث 

ًيوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات 

الشباب الجامعي في كل من استخدامات ا�نترنت بمحاوره 
ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا للمتغيرات 

مستوى التعليم  عدد أفراد اEسرة،(الديموغرافية للدراسة 
 لcسرة، عدد ساعات استخدام للوالدين، الدخل الشھري

 .)ا�نترنت

ًللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم استخدام أسلوب 
 Eستبيان استخدام ANOVAتحليل التباين في اتجاه واحد 

ا�نترنت بمحاوره، ومھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا 
 عدد أفراد ا�سرة،(للمتغيرات الديموغرافية للدراسة 

، )�نترنتدين، عدد ساعات استخدام امستوى التعليم للوال
لمعرفة اتجاه الفروق بين   LSDوتم تطبيق اختبار

، 14، 13، 12ول اسطات، ويوضح ذلك كل من جدالمتو
 .20 و19، 18، 17، 16، 15

  عدد أفراد اjسرة

تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
ANOVAE ستبيان استخدام ا�نترنت بمحاوره ،

رات إدارة الذات بمحاورھا تبعا لعدد أفراد ا�سرة، ومھا
  لمعرفة اتجاه دEلة الفروق بين  LSDوتم تطبيق اختبار 

، 14، 13، 12ول امن جدالمتوسطات، ويوضح ذلك كل 
 .20 و19، 18، 17، 16، 15

ًوجود تباين دال إحصائيا بين   12يتضح من جدول 

من متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة في كل 
أسلوب استخدام ا�نترنت، إيجابيات ( استخدامات ا�نترنت

ومھارات )   سلبيات استخدام ا�نترنت–استخدام ا�نترنت 
، اEستفادة من اتخاذ القرار ،تقدير الذات(إدارة الذات 

، حيث بلغت قيمة وفقا لعدد أفراد ا�سرة) ، ا�جماليالوقت
، 4.069، 5.795، 3.496، 7.507 ،9.267) ف(

 علي التوالي وھذه القيمة دالة عند 2.524 ، 5.811
وتتعارض تلك النتيجة ) 0.05(و) 0.01(ات دEلة يمستو

 التي أوضحت  عدم وجود تباين )2013(صقر مع دراسة 
دال احصائيا بين طVب الجامعة في اسلوب استخدام 

الفروق تم اه دEلة ا�نترنت وعدد أفراد ا�سرة ولبيان اتج
 13 جدول  للمقارنات المتعددة ويوضحLSD رتطبيق اختبا

 .ذلك

ًعدم وجود تباين دال إحصائيا كما يتبين من الجدول 
ن  كل مات درجات الشباب عينة الدراسة في متوسطبين

 ومھارات إدارة الذات )ا�جمالي(استخدامات ا�نترنت 
وفقا لعدد أفراد ا�سرة حيث بلغت ) مھارة الذكاء العاطفي(

 علي التوالي وھي قيم غير 1.272 و 0.942) ف(قيمة 
وجود فروق دالة  13 يتبين من جدول. ًدالة إحصائيا

درجات الشباب عينة الدراسة في  إحصائيا بين متوسطات 
)  إيجابيات استخدام ا�نترنت(كل من استخدامات ا�نترنت 

تقدير الذات،  اتخاذ القرار،(لذات ومھارات إدارة ا
وفقا لعدد أفراد ا�سرة ) جمالي، ا�اEستفادة من الوقت

؛ في حين كان ًلصالح الشباب ذوي ا�سر ا�صغر عددا
ًالشباب ذوي ا�سر ا�كبر عددا وذلك في الفروق لصالح 

بيات استخدام سلمحوري أسلوب استخدام  ا�نترنت و
 .ا�نترنت
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تخدام اrنترنت بمحاوره ومھارات إدارة الذات  cس عينة الدراسةتحليل التباين في إتجاه واحد للشباب الجامعي .12جدول 
   ًمحاورھا تبعا لعدد أفراد اjسرةب

 مصادر استخدام اrنترنت
  التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى  قيمة ف
 الدcلة

 أسلوب استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

519.177 

13922.4 

14441.542 

2 

497 

499 

259.589 

28.013 
9.267 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

 إيجابيات استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

207.663 

6874.09 

7081.752 

2 

497 

499 

103.832 

13.831 
7.507 

0.00 

 )0.01(دالة عند 

 سلبيات اrنترنت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

215.317 

15306.6 

15521.888 

2 

497 

499 

107.659 

30.798 
3.496 

0.050 

 )0.05(دالة عند 

 اجمالى أسلوب اcستخدام

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

273.243 

72046.5 

72319.75 

2 

497 

499 

136.622 

144.963 
0.942 

0.777 

 غير دالة

 مھارة اتخاذ القرار

 بين المجموعات

 تداخل المجموعا

 الكلى

273.325 

11721.2 

11994.502 

2 

497 

499 

136.663 

23.584 
5.795 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

 مھارة اcستفادة من الوقت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

225.897 

13794.3 

14020.182 

2 

497 

499 

112.949 

27.755 

4.069 

 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

 مھارة تقدير الذات

 موعاتبين المج

 داخل المجموعات

 الكلى

224.449 

9597.51 

9821.958 

2 

497 

499 

112.225 

19.311 
5.811 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

 مھارة الذكاء العاطفي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

252.638 

11782.1 

12034.742 

2 

497 

499 

30.637 

24.078 
1.272 

0.336 

 غير دالة

 ذاتاجمالى مھارات إدارة ال

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1058.2 

104200 

105058.128 

2 

497 

499 

529.100 

209.658 
2.524 

0.047 

 )0.05(دالة عند 
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في كل من استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاوره ومھارات دcلة الفروق  لمعرفة اتجاه LSDاختبار  .13 جدول
 رة اjسًإدارة الذات تبعا لعدد أفراد

 المحاور
 
 

 أسرة صغيرة عدد أفراداjسرة
 ) أفراد5أقل من (

 26.0811=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 26.5468=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 26.0323=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

أسلوب استخدام  -  *46575.-
 اrنترنت

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

.04882 .51458* - 

 عدد أفراداjسرة  
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من (
 22.0645=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 21.6329=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 21.473=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 سرة متوسطة أ
 ) أفراد7-6من (

0.4316*  - 

إيجابيات 
استخدام 
 اrنترنت

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

0.5915* 0.1599 - 

 عدد أفراداjسرة  
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من (
 27.8243=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 28.2582=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 27.8387=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

-0.43390*  - 

ت
ستخدام اrنترن

ا
 

 سلبيات اrنترنت

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

-0.01439- 0.41952* - 

 عدد أفراداjسرة  
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من (
 38.2838=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 37.5772=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 36.4839=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

.70657*  - 
 اتخاذ القرار

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

1.79991** 1.09334** - 

 أسرة صغيرة عدد أفراداjسرة
 ) أفراد5أقل من (

 33.4516=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6 من(

 32.8329=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 32.3919=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

0.6187  - 

 
 

اcستفادة من 
 الوقت
 

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

1.0597** 0.441 - 

 عدد أفراداjسرة  
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من (
 31.0329=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 30.6774=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 30.4324=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

0.3555*  - 

 
 

 تقدير الذات

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

0.6005* 0.245 - 

 عدد أفراداjسرة  
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من (
 137.29=م

 أسرة متوسطة
 ) أفراد7-6من (

 137.23=م

 أسرة كبيرة
 ) أفراد فأكثر8من (

 136.27=م
 أسرة صغيرة

 ) أفراد5أقل من  (
  - 

 أسرة متوسطة 
 ) أفراد7-6من (

0.060  - 

ت
ت إدارة الذا

مھارا
 

إجمالى مھارات 
 إدارة الذات

 أسرة كبيرة 
 ) أفراد فأكثر8من (

1.020** 0.960** - 

 0.05مستوي دEلة            *0.01مستوي دEلة **
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تعليم ً تحليل التباين في إتجاه واحد للشباب الجامعي عينة الدراسة cستخدام اrنترنت بمحاوره تبعا لمستوي .14جدول 
 اjب

مجموع  مصادر التباين استخدام اrنترنت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى قيمة ف
  الدcلة

 استخدام أسلوب
 اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

859.795 

13781.7 

14441.542 

5 

494 

499 

171.959 

27.898 
6.164 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

إيجابيات استخدام 
 اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

346.623 

6735.13 

7081.752 

5 

494 

499 

69.325 

13.634 
5.085 

0.000 

 )0.01(الة عند د

 سلبيات اrنترنت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

150.452 

15371.436 

15521.888 

5 

494 

499 

30.090 

31.116 
0.967 

437.0 

 غير دالة 

اجمالى أسلوب 
 اcستخدام

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1718.36 

70601.4 

72319.75 

5 

494 

499 

343.672 

142.918 

2.405 0.048 

 )0.05(دالة عند 

 مھارة اتخاذ القرار

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

270.356 

11724.1 

11994.502 

5 

494 

499 

54.071 

23.733 

2.278 0.048 

 )0.05(دالة عند 

مھارة اcستفادة من 
 الوقت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

242.635 

13777.547 

14020.182 

5 

494 

499 

48.527 

27.890 

1.740 124.0 

 غير دالة

 مھارة تقدير الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

51.498 

9770.460 

9821.958 

5 

494 

499 

10.300 

19.778 

521.0 761.0 

 غير دالة

مھارة الذكاء 
 العاطفي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

536.317 

11498.4 

12034.742 

5 

494 

499 

107.263 

23.276 

2.524 0.00 

 )0.01(دالة عند 

اجمالى مھارات إدارة 
 الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

957.863 

104100.265 

105058.128 

5 

494 

499 

191.573 

210.729 

909.0 475.0 

 غير دالة
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معي ل-نترنت بمحاوره ومھارات استخدام الشباب الجافي كل من دcلة الفروق  لمعرفة  اتجاه LSDاختبار  .15 جدول
 لمستوى تعليم اjبًإدارة الذات تبعا 

 أمي مستوي تعليم اjب المحاور
 25.2222=م

 يقرأ ويكتب
 26.1481=م

 تعليم أساسي
 26.000=م

 

 فني تعليم ثانوي،
 26.5605=م

 جامعي
 26.29=م

 الجامعي فوق
 )دكتوراه ،ماجستير(

 28.1250=م
 - - - - -  أمي

 - - - - - -92593.- يقرأ ويكتب
 - - - - 14815. -77778.- تعليم أساسي

 - - - -56051.- -41236.- *1.33829- فني تعليم ثانوي،
 - - 26348. -29703.- 14888.- *1.07481- جامعي

أسلوب 
خدام است

 اrنترنت
 فوق الجامعي

 )دكتوراه ،ماجستير(
-2.9027** -1.97685* -2.1250** -1.56449* -1.827* - 

 مستوي تعليم اjب
 أمي

 21.0149=م
 يقرأ ويكتب

 21.7407=م
 تعليم أساسي

 21.9299=م
 فني تعليم ثانوي،

 21.9444=م
 جامعي

 22.27=م
 فوق الجامعي

 )دكتوراه ماجستير ،(
 22.4464=م

 - - - - - - أمي
 - - - - - 0.7258- يقرأ ويكتب

 - - - - 0.1892- 0.915- تعليم أساسي
 - - - 0.0145- 0.2037- 0.9295- تعليم ثانوي،فني

 - - 0.3306- 0.3451- 0.5343- **1.2601- جامعي

إيجابيات  
 اrنترنت

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ماجستير ،(

-1.4315** -0.7057 -0.5165 -0.1714 0.3306 - 

 أمي مستوي تعليم اjب
 73.8889=م

 

 يقرأ ويكتب
 75.7778=م

 

 تعليم أساسي
 76.250=م

 تعليم ثانوي،فني
 76.7834=م

 

 جامعي
 75.3416=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ،ماجستير(

 80.1250=م
 - - - - - - أمي

 - - - - - *1.88889- يقرأ ويكتب
 - - - - 47222.- *2.36111- تعليم أساسي

 - - - 53344.- *1.00566- **2.8945- فني تعليم ثانوي،
 - - 1.44186 90842. 43619. *1.45270- جامعي

ت
ستخدام اrنترن

ا
 

إجمالي 
محور 

 اcستخدام
 

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ماجستير ،(

-6.2361** -4.3472** -3.8750** -3.8750** -4.78** - 

 أمي مستوي تعليم اjب
 36.3889=م

 يقرأ ويكتب
 37.7407=م

 أساسيتعليم 
 38.0893=م

 فني تعليم ثانوي،
 37.8344=م

 جامعي
 37.3267=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ماجستير ،(

 38.0000=م
 - - - - - - أمي

 - - - - - *1.35185- يقرأ ويكتب
 - - - - 34854.- *1.70040- تعليم أساسي

 -- - - 25489. 09365.- *1.44551- فني تعليم ثانوي،
 - - 50766. 76255. 41401. 93784.- جامعي

اتخاذ 
 القرار

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ،ماجستير(

-1.61111* -.25926 .08929 .08929 -.16561 - 

 أمي مستوي تعليم اjب
 34.593=م

 يقرأ ويكتب
 35.431=م

 

 تعليم أساسي
 35.589=م

 فني تعليم ثانوي،
 35.700=م

 جامعي
 36.248=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ستير،ماج(

 37.222=م
 - - - - - - أمي

 - - - - - 0.8381- يقرأ ويكتب
 - - - - 0.1586- 0.9967- تعليم أساسي

 - - - 0.1107- 0.2693- *1.1074- فني تعليم ثانوي،
 - - 0.5484- 0.6591- 0.8177- *1.6558- جامعي

ت
ت إدارة الذا

مھارا
 

الذكاء 
 العاطفي

 

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ماجستير،(

 
-2.6296** 

-1.7915* -1.6329* -0.9738 -0.9738 - 

 0.05مستوي دEلة                                    *0.001مستوي دEلة ** 
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تعليم ً cستخدام اrنترنت بمحاوره تبعا لمستوي تحليل التباين في إتجاه واحد للشباب الجامعي عينة الدراسة .16جدول 
 اjم

 استخدام اrنترنت 
مجموع  نمصادر التباي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الدcلة

 أسلوب استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

145.167 

14296.375 

14441.542 

5 

494 

499 

29.033 

28.940 

1.003 

 

0.415 

 غير دالة

 إيجابيات استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 وعاتداخل المجم

 الكلى

66.271 

7015.481 

7081.752 

5 

494 

499 

13.254 

14.201 
0.933 

0.459 

 غيردالة

 سلبيات اrنترنت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

529.419 

14992.5 

15521.888 

5 

494 

499 

105.884 

30.349 
3.489 

0.041 

 )0.05(دالة عند 

 اجمالى أسلوب اcستخدام

 بين المجموعات

 لمجموعاتداخل ا

 الكلى

653.820 

71665.930 

72319.750 

5 

494 

499 

130.764 

145.073 
0.901 

0.480 

 غير دالة

 مھارة اتخاذ القرار

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

431.717 

11562.8 

11994.502 

5 

494 

499 

86.343 

23.406 
3.689 

0.017 

 )0.05(دالة عند 

 مھارة اcستفادة من الوقت 

 مجموعاتبين ال

 داخل المجموعات

 الكلى

637.947 

13682.2 

14020.182 

5 

494 

499 

127.589 

27.697 
4.607 

0.000 

 )0.01(دالة عند 

 مھارة تقدير الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

207.775 

9614.183 

9821.958 

5 

494 

499 

41.555 

19.462 
2.135 

0.060 

 غير دالة

 مھارة الذكاء العاطفي

 ين المجموعاتب

 داخل المجموعات

 الكلى

175.125 

11859.617 

12034.742 

5 

494 

499 

35.025 

24.007 
1.459 

0.202 

 غير دالة

 اجمالى مھارات إدارة الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1368.187 

103689.941 

105058.128 

5 

494 

499 

273.637 

209.899 
1.304 

0.261 

 غير دالة
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استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاوره ومھارات في كل من دcلة الفروق  لمعرفة اتجاه LSDاختبار  .17 جدول
  لمستوى تعليم اjمًإدارة الذات تبعا 

 المحاور

 

 أمي مستوي تعليم اjم

 30.2667=م

 يقرأ ويكتب

 28.892=م

 تعليم أساسي

 28.3665=م

 فني تعليم ثانوي،

 28.2609=م

 جامعي

 27.9126=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ،ماجستير(

 27.3636=م

  - - - -  أمي

 - - - - - *1.3738 يقرأ ويكتب

 - - - - 0.5264 *1.9002 تعليم أساسي

 - - - 0.1056 0.632 **2.0058 تعليم ثانوي،فني

 - - 0.1056 0.4539 0.9803 **2.3541 جامعي

ت
ستخدام اrنترن

ا
 

سلبيات 
 اrنترنت

 ماجستير ،( وق الجامعيف
 )دكتوراه

2.9031** 1.5293* 1.0029* 0.4539 0.549 - 

 أمي مستوي تعليم اjم

 38.1304=م

 يقرأ ويكتب

 37.1786=م

 تعليم أساسي

 37.7045=م

 فني تعليم ثانوي،

 37.6699=م

 جامعي

 37.3913=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ،ماجستير(

 38.2000=م

 - - - - -  أمي

 - - - - - 0.95186 يقرأ ويكتب

 - - - - -52597.- 0.42589 تعليم أساسي

 - - - 03464. -49133.- 0.46053 فني تعليم ثانوي،

 - - 27860. 31324. -21273.- 0.73913 جامعي

 اتخاذ القرار

 ماجستير ،( فوق الجامعي
 )دكتوراه

-.06957- -1.02143* -.49545- -.53010- -.80870- - 

 أمي مستوي تعليم اjم

 32.354=م

 يقرأ ويكتب

 32.6602=م

 تعليم أساسي

 32.9643=م

 فني تعليم ثانوي،

 33.4348=م
 جامعي

 33.9333=م

 فوق الجامعي
 )دكتوراه ،ماجستير(

 34=م

 - - - - - - أمي

 - - - - - 0.3062- يقرأ ويكتب

 - - - - 0.3041- 0.6103- سيتعليم أسا

 - - - 0.4705- 0.7746- *1.0808- فني تعليم ثانوي،

 - - 0.4985- 0.969- *1.2731- *1.5793- جامعي

ت
ت إدارة الذا

مھارا
 

 

 

اcستفادة 
 من الوقت

 

 ماجستير،( فوق الجامعي
 )دكتوراه

-1.646* -1.3398* -1.0357* -0.0667 -0.0667 - 

 0.05مستوي دEلة                *0.01مستوي دEلة **
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 cًستخدام اrنترنت بمحاوره تبعا لدخل اjسرةحد للشباب الجامعي عينة الدراسة  تحليل التباين في إتجاه وا.18دول ج

مجموع  مصادر التباين استخدام اrنترنت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
  ف

 مستوى
  الدcلة

 أسلوب استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 مجموعاتداخل ال

 الكلى

2.353 

14439.189 

14441.542 

2 

497 

499 

1.176 

29.053 
0.040 

0.960 

 غير دالة

 إيجابيات استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

18.313 

7063.439 

7081.752 

2 

497 

499 

9.156 

14.212 
0.644 

0.525 

 غير دالة

 سلبيات اrنترنت 

 بين المجموعات

 موعاتداخل المج

 الكلى

1.360 

15520.528 

15521.888 

2 

497 

499 

.680 

31.228 
0.022 

0.978 

 غير دالة

 اجمالى أسلوب اcستخدام

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

10.424 

72309.326 

72319.750 

2 

497 

499 

5.212 

145.492 
0.036 

0.965 

 غير دالة

 مھارة اتخاذ القرار

 بين المجموعات

 وعاتداخل المجم

 الكلى

100.941 

11893.561 

11994.502 

2 

497 

499 

50.471 

23.931 
2.109 

0.122 

 غير دالة

 مھارة اcستفادة من الوقت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

36.916 

13983.266 

14020.182 

2 

497 

499 

18.458 

28.135 
0.656 

0.519 

 غير دالة

 مھارة تقدير الذات

 بين المجموعات

 المجموعاتداخل 

 الكلى

27.511 

9794.447 

9821.958 

2 

497 

499 

13.756 

19.707 
0.698 

0.498 

 غير دالة

 مھارة الذكاء العاطفي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

11.422 

12023.320 

12034.742 

2 

497 

499 

5.711 

24.192 
0.236 

0.790 

 غير دالة

 اجمالى مھارات إدارة الذات

 بين المجموعات

 اخل المجموعاتد

 الكلى

162.613 

104895.515 

105058.128 

2 

497 

499 

81.307 

211.057 
0.385 

0.680 

 غير دالة
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عدد ساعات لًتحليل التباين في اتجاه واحد  للشباب الجامعي عينة الدراسة  cستخدام اrنترنت بمحاوره تبعا  .19 جدول
 استخدام اrنترنت

مجموع  مصادر التباين استخدام اrنترنت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
  الدcلة

 أسلوب استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

807.365 

13634.177 

14441.542 

2 

497 

499 

403.683 

27.433 

14.715 

 

0.000 

 )0.01( دال عند 

 إيجابيات استخدام اrنترنت

 بين المجموعات

 اخل المجموعاتد

 الكلى

106.209 

6975.543 

7081.752 

2 

497 

499 

53.105 

14.035 
3.784 

0.023 

 )0.05(دال عند 

 سلبيات اrنترنت 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

825.289 

14696.599 

15521.888 

2 

497 

499 

412.645 

29.571 
13.955 

0.000 

 )0.01(دال عند 

 اجمالى أسلوب اcستخدام

 ين المجموعاتب

 داخل المجموعات

 الكلى

4436.271 

67883.479 

72319.750 

2 

497 

499 

2218.135 

136.586 
16.240 

0.000 

 )0.01(دال عند 

 مھارة اتخاذ القرار

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

239.822 

11754.680 

11994.502 

2 

497 

499 

119.911 

23.651 
5.070 

0.007 

 )0.01(دال عند 

 ارة اcستفادة من الوقت مھ

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

251.519 

13768.663 

14020.182 

2 

497 

499 

125.759 

27.704 
4.539 

0.011 

 )0.05(دال عند 

 مھارة تقدير الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

83.648 

9738.310 

9821.958 

2 

497 

499 

41.824 

19.594 
2.135 

0.119 

 ر دالةغي

 مھارة الذكاء العاطفي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

278.145 

11756.597 

12034.742 

2 

497 

499 

139.072 

23.655 
5.879 

0.003 

 )0.01(دال عند 

 إجمالي مھارات إدارة الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

3228.694 

101829.434 

105058.128 

2 

497 

499 

1614.347 

204.888 
7.879 

0.000 

 )0.01(دال عند 
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استخدام الشباب الجامعي ل-نترنت بمحاوره ومھارات في كل من دcلة الفروق  لمعرفة اتجاه LSDاختبار  .20 جدول
 ًإدارة الذات تبعا لعدد ساعات استخدام اrنترنت

عدد ساعات استخدام  المحاور
 اrنترنت

  ساعة2أقل من 
 27.23= م

 عات سا5أقل من 
 28.45=م

  ساعات فأكثر5
 25.50=م

 - - -  ساعة2أقل من 
 - - *1.216-  ساعات5أقل من 

أسلوب استخدام 
 اrنترنت

 - 1.056- *2.272-  ساعات فأكثر5
عدد ساعات استخدام 

 اrنترنت
  ساعة2أقل من 

 22.40= م
  ساعات5أقل من 

 22.13=م
  ساعات فأكثر5

 21.28=م
 - - -  ساعة2أقل من 
 - - 27510.  ساعات5أقل من 

إيجابيات 
استخدام 
 اrنترنت

 - *84452. *1.11963  ساعات فأكثر5
عدد ساعات استخدام 

 اrنترنت
  ساعة2أقل من 

 29.06=  م
  ساعات5أقل من 

 30.16=م
  ساعات فأكثر5

 27.21=م
 - - -  ساعة2أقل من 

 - - *1.852-  ساعات5ل من أق

سلبيات 
 اrنترنت

 - 1.101- **2.954-  ساعات فأكثر5
عدد ساعات استخدام 

 اrنترنت
  ساعة2أقل من 

 78.70=  م
  ساعات5أقل من 

 80.74=م
  ساعات فأكثر5

 74.00=م
 - - -  ساعة2أقل من 
 - - **4.700-  ساعات5أقل من 

ت
ستخدام اrنترن

ا
 

إجمالي محور 
 اcستخدام

 
 - 2.043- **6.743-  ساعات فأكثر5

عدد ساعات استخدام 
 اrنترنت

  ساعة2أقل من 
 38.64= م

  ساعات5أقل من 
 38.44=م

  ساعات فأكثر5
 37.08=م

 - - -  ساعة2أقل من 
 - - 19800.  ساعات5أقل من 

 اتخاذ القرار

 - *1.35982 *1.55782  ساعات فأكثر5
دد ساعات استخدام ع

 اrنترنت
  ساعة2أقل من 

 34.06= م
  ساعات5أقل من 

 33.51=م
  ساعات فأكثر5

 32.27=م
 - - -  ساعة2أقل من 
 - - 54611.  ساعات5أقل من 

 
 

اcستفادة من 
 الوقت
 - *1.24251 *1.78861  ساعات فأكثر5 

عدد ساعات استخدام 
 اrنترنت

  ساعة2أقل من 
 36.70= م

  ساعات5ن أقل م
 36.72=م

  ساعات فأكثر5
 35.17=م

 - - -  ساعة2أقل من 
 - - -01819.-  ساعات5أقل من 

 الذكاء العاطفي
 

 - *1.54934 *1.53115  ساعات فأكثر5
عدد ساعات استخدام 

 اrنترنت
  ساعة2أقل من 

 140.07= م
  ساعات5أقل من 

 140.17=م
  ساعات فأكثر5

 135.14=م
 - -   ساعة2أقل من 
 - - 60912.  ساعات5أقل من 

ت
ت إدارة الذا

مھارا
 

إجمالى مھارات 
 اإدارة الذات

 - *5.03519 *5.64431  ساعات فأكثر5
 0.05مستوي دEلة           *0.01مستوي دEلة **
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  تعليم اjبىمستو

تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
ANOVAE ستبيان استخدام ا�نترنت بمحاوره ،

، محاورھا تبعا لمستوي تعليم ا�برة الذات بومھارات إدا
   لمعرفة اتجاه دEلة الفروق بين LSDوتم تطبيق اختبار 

 .15 و 14 يالمتوسطات، ويوضح ذلك كل من جدول

ًتباين دال إحصائيا بين وجود  14يتضح من جدول 
 كل من ات درجات الشباب عينة الدراسة فيمتوسط

 ا�نترنت، إيجابيات مأسلوب استخدا(تخدامات ا�نترنت اس
اتخاذ (ھارات إدارة الذات وم) استخدام ا�نترنت، ا�جمالي

 ا�ب، حيث وفقا لمستوي تعليم) الذكاء العاطفي ،القرار
،  2.278 ،2.405، 5.085، 6.164) ف(بلغت قيمة 

 علي التوالي وھذه القيمة دالة عند مستوٮات دEلة 2.524
ما أظھرته نتائج حيث اختلف ذلك مع ) 0.05(و) 0.01(

 على عدم وجود تباين دال احصائيا )2015(عوف دراسة 
وفقا   استبيان أسلوب استخدام ا�نترنتبين الشباب في

 نتائج دراسة كل  معللمستوى التعليمي لcب، كما تختلف
، على عدم )2011(عبدالعاطي  ، )2016(عرب من 

ار وجود فروق ذات دEلة  إحصائية   في مجال اتخاذ القر
وفقا لمستوى تعليم اEب، ولبيان اتجاه دEلة الفروق تم 

 يوضح جدول ، للمقارنات المتعددةLSDتطبيق اختبار 
 عدم وجود تباين دال 14 جدوليتبين من  حيث . ذلك15

ًإحصائيا بين  متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة في  
)  بيات استخدام ا�نترنتسل( ا�نترنت استخداماتكل من 

تقدير الذات ، اEستفادة من الوقت ، (إدارة الذات  مھاراتو
حيث بلغت قيمة ف ) إجمالي محور مھارات إدارة الذات

 وفقا لمستوي تعليم 0.909 ،1.740 ، 0.521 ،0.967
 ً.ا�ب وھي قيم غير دالة إحصائيا

 وجود فروق دالة إحصائيا بين 15يتبين من جدول 
 كل من سة فيات درجات الشباب عينة الدرامتوسط

إيجابيات  ،أسلوب استخدام ا�نترنت(�نترنت استخدامات ا
اتخاذ القرار، ( ومھارات إدارة الذات )استخدام ا�نترنت

صالح المستوي وفقا لمستوي تعليم ا�ب ل) الذكاء العاطفي
، وترجع الباحثات ذلك إلي أنه كلما زاد العالي لتعليم ا�ب

رفته ووعيه وخبرته مستوي تعليم ا�ب كلما زادت مع
وبالتالي ينقلھا لcبناء مما يؤثر بشكل إيجابي في معرفة 

، ومعرفة تخدام ا�نترنت اEستخدام ا�مثلأسلوب اس
إيجابياته وتجنب سلبياته، كما يساعد أبنائه في تعلم اكتساب 
العديد من المھارات التي قد يكون اكتسبھا نتيجة إلمامه 

حسين ، ويتفق ذلك مع دراسة بالعلوم والثقافات المختلفة
 في وجود فروق داله احصائيا بين شباب أفراد )2014(

 للمستوى التعليمي البحث في ابعاد إدارة الذات تبعاعينة 
 .لcب وكانت الفروق لصالح لمستوى التعليم العالي لcب

  تعليم اjم ىمستو

تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
ANOVAE ن استخدام ا�نترنت بمحاورهستبيا ،

، حاورھا تبعا لمستوي تعليم ا�ممومھارات إدارة الذات ب

   لمعرفة اتجاه دEلة الفروق بين LSDوتم تطبيق اختبار 
 .17 و16 يالمتوسطات، ويوضح ذلك كل من جدول

ً وجود تباين دال إحصائيا بين  16يتضح من جدول 
  كل من متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة في

 ومھارات)  استخدام ا�نترنت سلبيات( استخدامات ا�نترنت
وفقا ) اتخاذ القرار، اEستفادة من الوقت(إدارة الذات 
، 3.489) ف(، حيث بلغت قيمة  ا�ملمستوي تعليم

د علي التوالي وھذه القيمة دالة عن 4.607، 3.689
 تلك النتائج ، وتختلف)0.05( و) 0.01(مستوٮات دEلة 

في ) 2016(عرب و )2011(العاطي عبد نتائج دراسة مع
 اتخاذ  إحصائية   في مجالد فروق ذات دEلةعدم وجو

، ولبيان اتجاه دEلة الفروق تم القرار ومستوى تعليم اEم
 للمقارنات المتعددة ويوضح جدول LSDتطبيق اختبار 

 .ذلك 17

ً عدم وجود تباين دال إحصائيا 16 جدولكما يتبين من 
متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة في  كل من بين 

 ا�نترنت، إيجابيات أسلوب استخدام(تخدامات ا�نترنت اس
ومھارات  )استخدام ا�نترنت، إجمالي استخدام ا�نترنت

تقدير الذات ، الذكاء العاطفي، إجمالي محور (إدارة الذات 
)  ف(م ا�م حيث بلغت قيمة وفقا لمستوي تعلي)  المھارات

علي 1.304 ،1.459 ،2.135، 0.901، 0.933، 1.003
 ً.التوالي وھي قيم غير دالة إحصائيا

وجود فروق دالة إحصائيا بين  17يتبين من جدول 
درجات الشباب عينة الدراسة في مھارات إدارة متوسطات 

وفقا لمستوي ) اتخاذ القرار، اEستفادة من الوقت(الذات 
ويتفق ذلك مع ، �م المرتفع لصالح مستوي تعليم اتعليم ا�م

 في وجود فروق داله احصائيا بين )2014(حسين دراسة 
لبحث في ابعاد إدارة الذات تبعا شباب أفراد عينة ا

للمستوى التعليمي لVم وكانت الفروق لصالح مستوى 
مستوي ؛ في حين كان الفروق لصالح .التعليم العالي لcم

يات استخدام  تعليم ا�م المنخفض وذلك في محور سلب
 .ا�نترنت

 دخل اjسرة

تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
ANOVAE ومھارات استخدام ا�نترنت بمحاوره ستبيان ،

إدارة الذات بمحاورھا تبعا لدخل ا�سرة ويوضح ذلك 
 .18جدول 

ًدم وجود تباين دال إحصائيا عل 18تشير نتائج جدول 
ب عينة الدراسة لكل من متوسطات درجات الشبابين 

إيجابيات  أسلوب اEستخدام،(استخدام ا�نترنت بمحاوره 
�نترنت، إجمالي محور استخدام ا�نترنت، سلبيات ا

اتخاذ (رة الذات بمحاورھا ، ومھارات إدا)اEستخدام
) الذكاء العاطفي ،تقدير الذات ،القرار، اEستفادة من الوقت

 0.644 ،0.040 )ف(ة لدخل ا�سرة، حيث بلغت قيموفقا 
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، 0.022، 0.036، 2.109، 0.656، 0.698، 0.236 ،
علي التوالي وھذه القيم  غير دالة إحصائيا ، وھذا 0.385

عوف ، )2013(صقر ما اتفقت عليه نتيجة دراسة كل من 
 علي عدم وجود تباين دال إحصائيا بين الشباب )2015(

كما اتفقت واسلوب استخدام ا�نترنت وفقا لدخل اEسرة ، 
 ،)2014(حجاج  ،)2008(الحويطي درسة كل من 

على عدم وجود فروق ) 2016(عرب  و)2015(مصباح 
ذ القرار وفقا ذات دEلة  إحصائية   في الدرجة الكلية Eتخا

عيسى ، بينما أختلفت دراسة لمستوى دخل اEسرة
 علي وجود عVقة ارتباطية سالبة بين الدخل )2014(

درة اEبناء على اتخاذ القرار كما أكدت الشھري لcسرة وق
 على عدم وجود فروق ذات دEلة  )2015(مصباح دراسة 

 .إحصائية   بين ربات اEسر وفقا لتقدير الذات وفقا للدخل

 عدد ساعات استخدام اrنترنت

تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
ANOVA ،ستبيان استخدام ا�نترنت بمحاورهE 

ھارات إدارة الذات بمحاورھا تبعا لعدد ساعات استخدام وم
   لمعرفة اتجاه دEلة LSDا�نترنت، وتم تطبيق اختبار 

 ينجدولالالفروق بين المتوسطات، ويوضح ذلك كل من 
 .20 و19

ً وجود تباين دال إحصائيا بين 19يتضح من جدول 
 كل من ات درجات الشباب عينة الدراسة فيمتوسط

ترنت،  ا�نمحور أسلوب استخدام(�نترنت ات ااستخدام
 سلبيات استخدام ا�نترنت، ،إيجابيات استخدام ا�نترنت

محور ( إدارة الذات ومھارات) إجمالي محور اEستخدام
، الذكاء العاطفي، إجمالي اتخاذ القرار، اEستفادة من الوقت

، رنتوفقا لعدد ساعات استخدام ا�نت) محور المھارات
 ،13.955 ،3.784 ،14.715) ف(مة  قيحيث بلغت

 علي 7.879، 5.879 ، 4.539، 5.070، 16.240
 و) 0.01(د مستوٮات دEلة التوالي وھذه القيمة دالة عن

، ولبيان اتجاه دEلة الفروق تم تطبيق اختبار )0.05(
LSD ذلك) 20( للمقارنات المتعددة ويوضح جدول. 

ًإحصائيا دم وجود تباين دال  ع19 كما يتبين من جدول
متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة مھارات بين 

وفقا لعدد ساعات  )مھارة تقدير الذات(إدارة الذات 
 وھي قيم 2.135 )ف(خدام ا�نترنت حيث بلغت قيمة است

 ً.غير دالة إحصائيا

 وجود فروق دالة إحصائيا بين 20يتبين من جدول 
 كل منباب عينة الدراسة في متوسطات درجات الش

) إيجابيات استخدام ا�نترنت(نت استخدامات ا�نتر
 ، اEستفادة من الوقت،اتخاذ القرار(ھارات إدارة الذات وم

وفقا لعدد ) الذكاء العاطفي، إجمالي محور المھارات
ساعات استخدام ا�نترنت لصالح عدد ساعات اEستخدام 
ا�قل؛ في حين كان الفرق لصالح عدد اEستخدام ا�كثر 

محور أسلوب استخدام (ساعات وذلك في كل من  5من 
�نترنت، إجمالي محور ا�نترنت، سلبيات استخدام ا

 علي )2015(عوف ، ويتفق ذلك مع دراسة )اEستخدام
ين واسلوب وجود تباين دال احصائيات بين المراھق

 تبعا لعدد ساعات اEستخدام، استخدام شبكات التواصل
الجامعي يقضى معظم ويرجع ذلك الي ان أغلب الشباب 

وقته أمام مواقع التواصل اEجتماعي وخاصة الفيسبوك، 
 معظم شباب على أنوھذا ما أكدته نتائج الدراسة الحالية 

العينة يقضون معظم وقتھم أمام مواقع التواصل اEجتماعي 
لمواقع المذكورة، وھذا ما وأنھم أكثر تردد عليھا من باقى ا

، صافة )2015(تاوي من تونتائج دراسة كل  أكدته
 أن الفيسبوك أكثر الشبكات اEجتماعية على )2016(

 .   استخداما من طرف الشباب الجامعيا�نترنت

 النتائج فى ضوء الفرض الرابع

استخدامات (تختلف نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة 
مھارات إدارة الذات (مع المتغير التابع) ا�نترنت بمحاوره

ًباب الجامعى عينة البحث طبقا �وزان لدي الش) بمحاورھا
". معامVت ا�نحدار ودرجة ا�رتباط مع المتغير التابع 

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام اسلوب تحليل 
الخطوة المتدرجة إلى (ا�نحدار المتدرج باستخدام طريقة 

 لمعرفة أكثر مجاEت استخدامات stepwise) ا�مام
لتباين في المتغير التابع، ا�نترنت مساھمة في نسبة ا

 .21 ويوضح ذلك بجدول

 أن إيجابيات ا�نترنت ھو المتغير 21يوضح جدول 
ًا�كثر تأثيرا في تفسير التباين في مھارات إدارة الذات 

، قيمة ت )52.270(للشباب الجامعي حيث بلغت قيمة ف 
ً إحصائيا عند مستوي دEلة وھي قيم دالة) 22.809(

قيمة معامل تحديد نسبة المشاركة ، كما بلغت 0.001
ام الشباب مما يعني أن ا�ثر اEيجابى Eستخد) 0.511(

من التباين الكلي، وقد % 51.0 الجامعي لVنترنت يفسر
 العVقات مع يرجع ذلك إلي أن ا�نترنت قد ساھم فى تقويه

واEصدقاء وعائVتھم عن طريق  بين الشباب الجامعي
، ي مواقع التواصل اEجتماعيينھم فالتواصل المستمر ب

كما ساعد الشباب في زياده معلوماتھم العلمية والثقافية 
وذلك بتصفح المواقع التعليمية، وكان له دور كبير في  
اكتساب الشباب للمھارات المختلفة ،حيث حسن من اساليب 

 .اتخاذ القرار للشباب الجامعي

 ملخص jھم نتائج الدراسة الميدانية 

 ً إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستويعVقة وجود
الشباب ، بين كل من إجمالي استخدام )0.01(دEلة 

، وبين مھارات إدارة الذات الجامعي لKنترنت بمحاوره
 .بمحاورھا

 ذات دEلة إحصائية بين متوسطات درجات وجود فروق
) الذكور، اEناث(بين ) 0.01(مستوى دEلة الشباب عند 

، الذكاء  من الوقت، اEستفادة اتخاذ القرارمھارة( وكل من
 .لصالح الذكور) العاطفي ، إجمالي محور المھارات
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استخدامات اrنترنت ( الى اcمام للمتغير المستقل الخطوة المتدرجة باستخدام طريقة معام0ت اcنحدار .21جدول 
 500= ن ) مھارات إدارة الذات إجمالي (مع المتغير التابع ) بمحاوره

 المتغير المستقل المتغبر التابع

)استخدام اrنترنت(  

معامل 
 اcرتباط

نسبة 
 المشاركة

معامل  الدcلة قيمة ف
 اcنحدار

)ت(قيمة   الدcلة 

.001 35.953 0.259 0.259 اcستخدام اسلوب محور  0.700 5.996 0.001 

.001 52.270 0.511 0.715 اrنترنت إيجابيات  2.753 22.809 0.001 
مھارات إدارة 

 الذات ككل
.001 36.078 0.26 0.26 اrنترنت سلبيات  0.676 6.007 0.001 

 
 

 بين متوسطات وجود فروق ذات دEلة إحصائية
) 0.01(اسة عند مستوى دEلة درجات الشباب عينة الدر

محور (كل من و )عملية، نظرية(طبيعة الدراسة بين 
ت، إجمالي ترنن اEاسلوب استخدام ا�نترنت، سلبيات

 .لصالح الكليات النظرية) محور اEستخدام

 متوسطات درجات ًوجود تباين دال إحصائيا بين
في كل ) 0.01(دراسة عند مستوي دEلة الشباب عينة ال

وفقا ) ، اEستفادة من الوقتتقدير الذات ،اتخاذ القرار(من 
 .صغيرة العددعدد أفراد ا�سرة لصالح ا�سرة ل

 متوسطات درجات ًحصائيا بينوجود تباين دال إ
في  كل ) 0.01(الشباب عينة الدراسة عند مستوي دEلة 

 ) ا�نترنت، إيجابيات استخدام ا�نترنتأسلوب استخدام(من 
وفقا لمستوى تعليم ا�ب لصالح مستوي التعليم العالي 

 .لcب

 متوسطات درجات ًوجود تباين دال إحصائيا بين
في كل ) 0.01(وي دEلة د مستالشباب عينة الدراسة عن

  ا�نترنت، سلبيات استخداممحور أسلوب استخدام(من 
وفقا لعدد ساعات ) إجمالي محور اEستخدام ا�نترنت،

 . ساعات فأكثر5استخدام ا�نترنت لصالح 

ًأن إيجابيات ا�نترنت ھو المتغير ا�كثر تأثيرا في 
 .يتفسير التباين في مھارات إدارة الذات للشباب الجامع

 التوصيات

وسائل ا�عVم المرئية والمسموعة إھتمام ضرورة  -1
بتدعيم بعض برامجھا بحلقات متنوعة لتوعية الشباب 
بمخاطر اEستخدام السيء لKنترنت مما ينعكس 

 .با�يجاب علي استخدام الشباب لKنترنت

تفعيل دور الريادة الطVبية من قبل أعضاء ھيئة   -2
 وذلك بتدعيمھا ببعض التدريس بالجامعات المختلفة

 .ا�نشطة التي تھدف لتنمية مھارات إدارة الذات لديھم 

يجب أن تھدف العملية التعليمية بالجامعة إلي تنمية  -3
مھارات إدارة الذات لدي الشباب وذلك من خVل تدعيم 
التعلم الذاتي للطVب بمھارات تنمي قدراتھم إلي إدارة 

 .ذواتھم

بصفة قيفية لتوعية الشباب بعقد ندوات تثقيام الجامعة  -4
عامة و الشباب الجامعيين بصفة خاصة بكيفية التعامل 

السليم ا�يجابي مع ا�نترنت، وتوجيھھم في اEتجاه 
 لضمان حصول اEستفادة لVستفادة من ھذه الوسيلة

اج الشباب تيح المعرفية والمھارية منھا في معظم ما
 .الجامعي

فة المواقع غير حجب كايجب علي وزارة ا�تصاEت  -5
مفيدة وا�باحية لما قد يكون له مردود في تحسين ال

 .وعي الشباب باستخدام ا�نترنت اEستخدام ا�مثل

قيام القائمين في مجال إدارة المنزل بإعداد برامج  -6
تثقيفية إلكترونية يتم بثھا عبر مواقع التواصل 
اEجتماعي المختلفة بھدف تنمية مھارات إدارة الذات 
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استخدام ، Vقيات اEخ،Vب توجيه الطالثانويه في

جامعة  رسالة ماجستير، كلية التربية، ،ا�نترنت
 .، مصرالمنصوره

لتحديات ا�منية المصاحبة ا. )2005(فايز ،  الشھري
ية  الجديدة، دراسة الظاھرة ا�جراملوسائل اEتصال

عربية للدراسات ا�منية على شبكة ا� نترنت، المجلة ال
عة نايف العربية للعلوم ا�منية،  ، جاموالتدريب
 . 39:  20، السعودية

شبكات التواصل . )2016(دEل مطلق ، الضويحي
 اEداريه و اEجتماعي وتاثيرھا على اكتساب المھارة

دراسة مطبقة في المجتمع . المسؤوليه المجتمعيه
كلية اEقتصاد المنزلي، قسم  ، رسالة ماجستير،الكويتي

 .ة والطفولة، جامعة حلوانإدارة مؤسسات ا�سر

مدى وعي طلبة الجامعات . )2013(جمال فواز ، العمري
ا�ردنية للمھارات الحياتية في ضوء اEقتصاد 
المعرفي، مجلة دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير 
الممارسات النفسية والتربوية، جامعة البلقاء التطبيقية، 

10 :103-128. 

ا�نترنت وبعض آثاره إدمان . )2008(على ، العمري
لدى طVب المرحلة الثانوية في النفسية واEجتماعية 

، جامعة رسالة ماجستير ليمية،محايل التع افظةمح
 .الملك خالد، المملكة العربية السعودية

علم النفس . )2000(فVح محروت البلعاسي ، العنزي
اEجتماعي، الطبعة الرابعة، مكتبة الملك فھد الوطنية 

 .الرياض، السعوديةللنشر، 

 كتاب إدارة الوقت، دار بداية، .)2010(إبراھيم ، الفقى
 .المھندسين، القاھرة

الحاجات النفسيه ومفھوم . )2011(عVء موسى ، القطناني
الذات وعVقتھما بمستوى الطموح لدى طVب جامعة 

، كلية  بغزه في ضوء نظرية محددات الذاتا�زھر
 .معة ا�زھر، غزةالتربية، قسم علم النفس ،جا

 الذكاء العاطفي. )2016(أميرة احمد محمد ، القماش
وعVقته بإدارة العVقات اEسريه للمتزوجات، رسالة 

زلي، قسم إدارة المنزل ماجستير، كلية اEقتصاد المن
 .جامعة المنوفية ،والمؤسسات

 المراھقون .)2010(المجلس القومي للطفولة وا�مومة 
ني، مشروع صحة المراھقين، الشباب من منظور دي
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صندوق ا�مم المتحدة، المجلس القومي لcمومة 
 . والطفولة، القاھرة، جمھورية مصر العربية

تقدير الذات . )2013(عبدالرحمن بن سليمان ، النملة
وعVقته بالرضا عن الحياة لدى طVب جامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سVمية الدارسين باستخدام 

سم علم النفس، كلية العلوم اEجتماعية ا�نترنت، ق
 ، سعود ا�سVميةبالرياض، جامعة ا�مام محمد بن

 .4 : 40 ،بحث بمجلة العلوم الترتبوية

فاعليه . )2007(إيمان عبد الحميد عبدهللا ، الوشاحي
برنامج ارشادي لزيادة وعي وممارسات طVب 

 اEقتصاد كلية،  رسالة ماجستيرالفراغ، الجامعة لوقت
 ،، جامعة المنوفيةقسم إدارة المنزل والمؤسسات المنزلي،

123 - 125. 

عVقة مفھوم الذات ومستوى . )2008(زياد ، بركات
س المفتوحه في ضوء الطموح لدى طلبه جامعة القد

 المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة، ،بعض المتغيرات
  - 286): 2 (1، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين

299. 

إدارة الذات وعVقتھا برتبة . )2015(حليمة ،  عليبن
ھقين ارسة على عينة من المار د،ھقارالميVد لدى الم
�يرة من حيث الميVد بمدينة ولى وا�خمن الرتبة ا

جتماعية، قسم العلوم كلية العلوم ا�نسانية واE، بسكرة
 .، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائراEجتماعية

علم . )2001(إسماعيل على سعد  ودمحمد احم، بيومي
اEجتماع وقضايا الشباب، الطبعة ا�ولى، دار المعرفة 

 .الجامعية

استخدام اEبناء لشبكات . )2015(صليحة ،   توتاوي
التواصل اEجتماعي وانعكاساتھا على العVقات 

 تخصص علم نفس أسرى، اEسرية، رساله ماجستير،
 .الجزائر جامعة وھران،

ليلى : الذكاء العاطفي، ترجمة. )2000(انييل د، جولمان
الجبالي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 

 .والفنون وا:داب، الكويت

برامج التنميه البشريه . )2013(ريھام جVل ،  حجاج
رسالة  بقدرة الشباب على اتخاذ القرار، وعVقتھا

لية ماجستير، قسم اداره مؤسسات ا�سرة والطفوله، ك
 .اEقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية

عVقتھا إدارة الذات و. )2014(نجVء سيد ، حسين
كلية التربية  بأساليب التفكير لدي الشباب الجامعي،

العربي التاسع (وي المؤتمر السن ،النوعيه بالمنصوره
، التعليم النوعي وتنمية اEبداع في )الدولي السادس

، في )ستراتيجياترؤى وا(مصر والعالم العربي 
  .2014 مايو ، 8 إلي 7الفتره من 

اEغتراب النفسي وتقدير . )2010(فادية كامل ، حمامة
الذات لدي خريجات الجامعة العامVت والعطVت عن 
العمل، مجله جامعة ام القرى للعلوم التربوية والنفسية، 

2 : 2. 

ي تقدير الذات في السلوك الدراس. )2000(محمد ، حمود
وعVقته ببعض  تVميذ المرحله اEبتدائيةلدى 

 .149- 124:  2 ،المجلة العربية للتربية متغيرات،ال

رة الذات دليل الشباب إلي  إدا.)2005(اكرم ، رضا
، الطبعة الرابعة، دار التوزيع والنشر ا�سVمية النجاح،
 .  القاھرة

 مايسة الحبشي، نھي عطوان ،نعمة مصطفي، رقبان
 التنمية البشرية كما .)2016( شعبان مھا وعبدالستار

. تمارسھا ا�مھات وعVقتھا بالسمات الشخصية لcبناء
ربي الثامن عشر لKقتصاد  الع-المؤتمر الدولي الرابع

ا�قتصاد المنزلي وقضايا التنمية، كلية . المنزلي
 . ، مصرا�قتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية

الطالبه الجامعية استخدام . )2003(مام إماجده ، سالم
مجله بحوث   الوقت،للحاسب اEلي وعVقتھا إدارة

 .4 – 3  :13، ة المنوفية، جامعاقتصاد منزلي

. )2007 (السرطاوىعادل فايز وجودة أحمد ، سعادة
إستخدام الحاسوب وا�نترنت فى ميادين التربية 

 .ا�ردن دار الشروق للنشر والتوزيع، والتعليم،

لعVقة بين إدارة الوقت ا. )2008 (ابتسام محمود، شتات
مواجھة الضغوط ودافعيتة اEنجاز لدي  وأساليب
، معھد المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراهطVب 

الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، القاھرة، 
 .مصر

، ايناس ماھر بدير، منار عبدالرحمن وفاء فؤاد، شلبي
ارة إد. )2016( راغبرشا عبدالعاطي وخضر 

، 22530/رقم ايداع. الموارد في ظل متغيرات العصر
 .مطبعة النجاح بالدقي، جمھورية مصر العربية

 إدمان .)2008(الديب  صادق، مصطفى ومصطفى
 طVب نترنت وعVقته بالتخصص ا�كاديمي لدىا�

Vعية، مجلة دراسة استط: كلية المعلمين بمحافظة جدة
 جامعة الملك فھد البحوث والدراسات، كلية المعلمين،

 .10، بن عبد العزيز، الرياض

يثه آثار استعمال التكنولوجيا الحد. )2016(أمينة ، صافة
دراسة للتاثيرات النفسيه ، على أفراد ا�سرة الجزائرية

و اEجتماعية واEخVقية والصحية Eستعمال ا�نترنت 
دراسة على عينة ، على أبناء ا�سر الجزائرية نموذج

ستخدمين ا�نترنت لمدينة أم البواقي م مراھقين
قسم  رسالة دكتوراه، كلية العلوم اEجتماعية، الجزائر،

 .علم النفس وعلوم التربية و اEرطفونيا، الجزائر
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دراسة تقييميه . )2016(ضحى إبراھيم احمد احمد ، صبيح
ذجي وعVقته لبرنامج تدريب الطالبات بالمسكن النمو

 ماجستير، كلية اEقتصاد لةرسا ،بمھارات إدارة الذات
جامعة  قسم إدارة المنزل والمؤسسات، ،المنزلي
 . المنوفية

سلوب استخدام أ. )2013(نورھان محمد علي السيد ، صقر
نت وعVقته بمشكVت طVب الھاتف المحمول وا�نتر

رسالة دكتوراه، كلية اEقتصاد المنزلي، قسم  ،الجامعة
 .المنوفيةإدارة المنزل والمؤسسات، جامعة 

دور ا�نترنت فى مجال تسويق . )2011(بوياح ، عالية
 رسالة ماجستير، الخدمات دراسة حالة ا�تصاEت،

جامعة  وعلوم التسيير، كلية العلوم ا�قتصادية
 .الجزائر متنورى،

فعالية استخدام . )2005(حسين محمد أحمد ، عبد الباسط
 تنمية تكنولوجيا المعلومات في تدريس الجغرافيا على

المھارات البحثية والتحصيل لدى طVب الصف ا�ول 
 . جامعة جنوب الوادي-الثانوي ، كلية التربية بقنا 

 اتجاھات طلبة الجامعة نحو .)2002(إبراھيم ، عبد الحميد
، مه في عVقتھما بالتحصيل الدراسيا�نترنت واستخدا

دراسة مقارنة بين الجنسين، رسالة ماجستير غير 
 . جامعة القاھرةمنشورة ،

 دراسة اثر .)2001(عواطف محمود عيسى ، عبد الرحيم
مشاركه اEبناء في اتخاذ القرارات ا�سرية على 

، كلية اEقتصاد فكيره واEبتكاري، رسالة دكتوراهت
 .المنزلي ،جامعة المنوفية

اEتجاھات الوالديه ). 2011(يسرا أحمد سعد ، عبد العاطي
Vا باتخاذ القرار، رسالة قتھكما يدركھا المراھق وع

 ،كلية اEقتصاد المنزلي قسم اداره مؤسسات، ماجستير،
 .جامعة المنوفية

 العVقات التفاعلية بين الذكاء .)2001(محسن ، عبد النبي
العاطفي والتفكير اEبتكاري والتحصيل الدراسي 
للطالبات الجامعيات السعوديات، مجلة البحوث النفسية 

 . 165 - 128): 16 (3ة المنوفية، والتربوية بجامع

استخدام . )2015(فايزة عبد المنعم سليمان ، الفتاحعبد
، ا�نترنت وعVقته بإدارة بعض الموارد لدى المراھقين

قسم إدارة  ، ماجستير، كلية اEقتصاد المنزليرسالة
 .المنزل والمؤسسات، الجامعة المنوفية

 في العملية اده و دورھاالقي. )2008(زيد منير ، عبود
 ، للنشر والتوزيعالطبعة اEولى، دار البداية ،اEدارية

 .عمان

 .)2007(عبدالحق وكايد عبدالرحمن عدس ، ذوقان، عبيدات
أساليبه، دار الفكر - أدواته-البحث العلمي مفھومه

 .ا�ردن، للنشر والتوزيع

 التنشئه السياسيه لVبناء كما .)2016 (عائشة محمد، عرب
Eقتھا بقدرتھم على اتخاذ القرار،يدركھا اVباء وع 

قسم اداره  المنزلي،كلية اEقتصاد  ،رسالة ماجستير
 .جامعة المنوفية ،منزل ومؤسسات

 تقدير الذات .)2012(حياة بابا عربي و لطيفة بابا، عربي
وعVقته بالسلوك العدواني، دراسة ميدانيه على تVميذ 

قسم  ه واEجتماعية،الثانويه تقرت، كلية العلوم اEنساني
 .علم النفس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

العنف الموجه ضد . )2016(ھناء محمد اسماعيل ، عVم
الزوجه وعVقته بتقدير الذات لدي عينة من الزوجات 
في محافظه الغربيه، رسالة ماجستير ،قسم اداره منزل 

 .ومؤسسات، كلية اEقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

. )2001(عفاف حي صب ورجاء الشناويتغريد و، عمران
 .المھارات الحياتية، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة

 آثار استخدام مواقع .)2014(رشا أديب محمد ، عوض
التواصل اEجتماعي علي التحصيل الدراسي لcبناء 

،  طولكورم من وجھة نظر ربات البيوتفي محافظة 
، كلية التنميه ، قسم خدمة اجتمايةبحث تخرج

 .اEجتماعية واEقتصاديه، جامعة القدس المفتوحة

 استخدام شبكات .)2015(منى السيد عبد الحميد ، عوف
التواصل اEجتماعي وعVقته بتحمل المسؤوليه لدي 

 ،كلية اEقتصاد المنزلي رسالة ماجستير، المراھقين،
 .، مصرجامعة المنوفية ،قسم إدارة منزل والمؤسسات

قدره اEبناء . )2014(يسرا عبد العزيز محمد  ،عيسى
على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية وعVقته بالمناخ 

، اEسرى رسالة ماجستير، قسم اداره المنزل والمؤسسات
 .كلية اEقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

 استخدام طالبات المرحله. )2010(سھام عبد الوھاب ، فريد
Vنترنت وعKقته بالتحصيل الدراسي دراسة الثانويه ل

ميدانيه بمحافظه المنوفية ،رسالة ماجستير، قسم اداره 
المنزل والمؤسسات ،كلية اEقتصاد المنزلي ،جامعة 

 .المنوفية

 اEثار السلبيه Eستخدام .)2011(أحمد أحمد بكر ، قنيطة
ا�نترنت من وجھه نظر طلبة الجامعة ا�سVمية بغزه 

Vجھا رسالة ماجستير،ودور الجامعة ا�سVمية في ع 
الجامعة ا�سVمية  ،كلية التربية، قسم اصول التربية

 .بغزه، فلسطين

 عدد .)2013(مجلس الوزراء مركز دعم اتخاذ القرار 
 - 2000المشتركين في خدمة الھاتف المحمول من 

دورية وزارة اEتصاEت وتكنولوجيا  ،2013
اتخاذ القرار، مركز دعم  ،مجلس الوزراء المعلومات،

بوابة معلومات  جمھورية مصر العربية، القاھرة،
 .مصر
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ثر العوامل أ. )2007(الزغبي زھير سامح و، محافظة
اEجتماعية واEقتصادية واEكاديمية في تشكيل مفھوم 

مجله دراسات  ،الذات لدي طلبه الجامعة الھاشميه
 .،  الجامعة اEردنيه1/35العلوم التربويه، العدد 

الرضا عن الحياه وعVقته بتقدير . )2003(عادل ، دمحمو
الذات لدي مديري المدارس الحكوميه ومديراتھا في 

، كلية رسالة ماجستير افظه شمال فلسطين،مح
 .جامعة النجاح الوطنيه الدراسات العليا،

دور الوعى الترويحي . )2007(مصطفى علي ، محمود
 ،وطوقت الفراغ لدي طVب جامعة اسيفي استثمار 

كلية التربية الرياضيه، قسم اEداره  ،رسالة ماجستير
 .الرياضيه والترويح، جامعة اسيوط

داره إالصVبه النفسيه و. )2012(ھويدا حنفي ، محمود
الذات وعVقتھا بالصحه النفسيه والنجاح اEكاديمي في 

المھنيه  ضوء بعض المتغيرات لدى طVب الدبلوم
 .3 : 11 في علم النفس، بكلية التربية ،دراسات عربيه

برنامج لتنمية بعض . )2014(تيسير فھمي سعيد ، مراد
ى أطفال الروضة ذوي نقص المھارات الحياتية لد

 .اEنتباه

المھارات . )2015(يسرا فتحي عبد اللطيف ،  مصباح
الحياتيه وعVقتھا بتقدير الذات لدي ربات اEسر، 

ات، كلية قسم اداره المنزل والمؤسس رسالة ماجستير،
 . اEقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

اداره الوقت . )2014(سحر حمدي عبد اللطيف ، نافع
اءة اEداريه والروح المعنويه للعاملين وعVقتھا بالكف

تير، قسم اداره رسالة ماجس ،للمؤسسات التعليميه
كلية اEقتصاد المنزلي، جامعة  ،المنزل والمؤسسات

 .المنوفية

 أثر استخدام الفيس بوك على تقدير .)2011(ليث ، واواي
الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم، كلية التنمية 
اEجتماعية وا�سرية جامعة القدس المفتوحة فرع 

 .طولكرم

تقرير . )2013(وزارة اEتصاEت وتكنولوجيا المعلومات 
 ،وتكنولوجيا المعلومات موجزعن مؤتمرات اEتصاEت

 .صر العربيةجمھورية م ،القاھرة
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ABSTRACT: The internet has recently become a link between the countries of the world 
and an efficient incentive behind the various fields and activities of all society segments. The 
world has witnessed a remarkable increase in the number of internet users, especially young 
people and university students in particular. The internet has an important role in influencing 
certain skills, especially self-management skills, which enables university students to acquire 
flexibility and adaptation and helps them achieve progress in their personal lives and social 
relationships. Based on this, the present study aimed mainly to study the relationship between 
the use of university students of the internet and some self-management skills. A study 
sample was composed of 500 university students, who selected purposefully from the various 
scientific and literary colleges at Zagazig University, Sharkia Governorate, Egypt, and from 
different economic and social levels. Study tools were applied on the sample. These tolls were 
represented in: a general questionnaire of information regarding university students and their 
families; a questionnaire of university students usage of the internet with its various axes 
(ways of using the internet, the advantages of using the internet, the disadvantages of using 
the internet); a questionnaire for measuring some self-management skills for university 
students (decision-making, time-use, self-assessment, emotional intelligence). The study has 
adopted the descriptive and analytical approaches. The results obtained were as follows:There 
was a positive statistical correlative relation between the usage of university students of the 
internet (on all axes) and all self-management skills. There were statistically significant 
differences between the study sample’s average scores of both the use of the internet (on all 
axes) and all the skills of self-management (on all axes): according to the gender of the 
university student in favor of males; according to the nature of the study in favor of 
theoretical study; according to the place of residence in favor of the countryside. There were 
statistically significant differences between the study sample’s average scores of both the use 
of the internet (on some axes), and all the skills of self-management (on some axes). The 
study recommends pointing the attention of university administration to preparing educational 
lectures and seminars for university students on the importance and good use of the internet, 
and on benefiting from this service in developing their various skills and benefiting from it in 
their lives in general. This can be achieved through student leadership in universities. Also, 
the ministry of communications should block all sites that are not useful or pornographic, as 
this may have a huge impact on improving the awareness of university students regarding the 
optimum use of the internet. In addition, those working in the field of home management 
should prepare electronic educational programs to be broadcasted through various social 
networking sites, for the purpose of developing self-management skills of university students. 

Key words: Internet usage, self-management skills, university students. 
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