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Abstract: 

 
 The increase in the number of people who use the Internet has led 

to the emergence of the problem of addiction, which made it 

necessary to provide an objective tool to distinguish between normal 
use and excessive use. In this regard, the Internet Addiction Scale is 

one of the most important and well known of these tools. Although 

the validity and reliability of the scale has been evaluated in many 

cultures, the Libyan version of the IAT has never been examined for 

validity and reliability. Therefore, the purpose of the present study 
was to investigate the psychometric properties of the translated 

Libyan version of the IAT. Participants of this study were 105 

university students (78 males and 27 females). Correlation 

coefficients between the item scores and total test scores ranged 

from 0.741 to 0.416. All of these values were statistically significant. 

Exploratory Factor Analysis of the IAT extracted four factors:  Time 
Management, Social Isolation, Passion, and Dependency. Cronbach 

α, internal consistency coefficient for the first factor was 0.891; 

second factor was 0.633; third factor was 0.761; fourth factor was 

0.871; and for the whole scale was 0.881. Spearman Brown value for 

the scale was 0.818. Guttmann Split-Half value for the scale was 
0.810. Based on these findings, the IAT is a proper instrument that 

can be used in further research on internet addiction for Libyan 

university students. 
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ية لمقياس يونج إلدمان  نتالخصائص السيكومتر  عىل عينة من طلبة جامعة طرابلس IAT اإلنتر
 

 2 ذهيبة سالم قريفة
 

 الملخص
ي أعداد األفراد الذين يستخدمون إ

ز
ايد ف ز نتن الت  بروز مشكلة اؤلدمان عىل  إىلأدى  اؤلنت 

وري توفتر أداة  األمر استخدامه كمشكلة من مشاكل هذا العرص،  الذي جعل من الرصز
ي هذا 

ز
ز اإلستخدام الطبيعي واإلستخدام المفرط بشكل دقيق، وف ز بير موضوعية للتميتر

نتالمجال يعتتر مقياس يونج ؤلدمان  من أهم وأشهر هذه األدوات. وعىل الرغم من  اؤلنت 
ر معلومات أنه قد تم تقييم صدق وثبات المقياس عىل العديد من البيئات فانه لم تتواف

التحقق من  إىلعن صدقه وثباته عىل البيئة الليبية، عليه فقد هدفت هذه الدراسة 
ية لمقياس يونج لإلدمان عىل  نتالخصائص السيكومت  عىل عينة مسحوبة من البيئة  اؤلنت 

نتالليبية. تم ارسال مقياس يونج لإلدمان عىل  الخاص بكل طالب من  اؤليميل إىل اؤلنت 
مبحوثا منهم  501الجامعية بجامعة طرابلس. تكونت عينة الدراسة من  طلبة المرحلة

ي لمقياس  78طالبا، و87
تم التحقق  AITطالبة. للتحقق من دإلإلت صدق التكوين الفرضز

ز الدرجات عىل  من مدى فاعلية فقرات المقياس وذلك بإيجاد معامالت اإلرتباط بير
ارتباط جميع فقرات مقياس  إىلالدراسة  الفقرات والدرجة الكلية للمقياس. أشارت نتائج

نتيونج لإلدمان عىل  ي تراوحت  اؤلنت 
ارتباطا جوهريا بالدرجة الكلية عىل المقياس والت 

:   04.50إىل048.5من ي للمقياس عن أربعة عوامل هي
ز
كشف التحليل العامىلي اإلستكشاف

، الشغف، واإلعتمادية. تراوح معامل الثبات بطريقة   إدارة الوقت، اإلنعزال اإلجتماعي
: إدارة الوقت-كرونباخ ، اإلنعزال 047.5ألفا لكل عامل من هذه العوامل كالتاىلي

، أما معامل الثبات للمقياس ككل 04785، اإلعتمادية04805، الشغف04000اإلجتماعي 
مان04775 -، أما معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس ككل فكانت قيمة سبتر
. تأسيسا عىل هذه النتائج يمكن اعتبار مقياس يونج 04750ل جوتمان . ومعام757براون 

نتلإلدمان عىل  ي البيئة الليبية كأداة للتشخيص والبحث  اؤلنت 
ز
أداة صالحة لالستخدام ف

 .العلمي 
نتدمان إ: الكلمات المفتاحية ية، الشغفAIT، ليبيا، اؤلنت   .، سيكومت 

 

 المقدمة: 
نتيعتتر  ة عىل مستوى  أحدث اؤلنت  ي عالم اإلتصاإلت أحدثولقد  العالم،شبكات اإلتصال المنتشر

ز
ت هذه الشبكة ثورة ف

نتلم يسبق لها مثيل، فقد غزا  جميع مؤسسات المجتمع من بيوت و مدارس وجامعات وأماكن عمل فارضا  اؤلنت 
ئتهم الثقافية أو العرقية.. وبالرغم استخدامه عىل جميع فئات المجتمع برصف النظر عىل أعمارهم أو أجناسهم أو انتما

نتالفوائد الجمة  من ي قد تصل  لإلنت 
ي استخدامه والت 

ز
ي قد يسببها اؤلفراط ف

ار الت  ايد من األضز ز فقد أصبح هناك قلق مت 
ي الظواهر  أحدثبمستخدمه حد اؤلدمان الذي أصبح من 

ز
ز كاؤلدمان عىل  السلبية ف العرص الحديث حت  عده الباحثير

ي ؤلدمان  إىلنتائج العديد من الدراسات أشارت لمسكرات والقمار. وقد المخدرات وا نتالتأثتر السلتر الجهاز عىل  اؤلنت 
ي والعالقاتLeung & Lee, 2012)األداء األكاديمي (، Reed, et al, 2015المناعي للجسم )

الزوجية  (والمهتز
(Engelberg&Sjoberg,2004)  ز الحاجة ز وضع أداة تت إىل. من هنا تتر صف بمستوى مرتفع من الصدق والثبات للتميتر

ي والطبيعي 
ز اإلستخدام المرضز نتبير ي هذا المجال  يعتتر مقياس إدمان  ،لإلنت 

ز
نتوف الذي وضعته يونج  IAT اؤلنت 
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، حيث ترجم للعديد من اللغات وتم التحقق من صدقه و ثباته عىل العديد من ( من أكتر المقاييس استخداما 0..5)
 الثقافات. 

 مشكلة الدراسة: 

ايد  نإ ز ي  الت 
ز
نتأعداد األفراد الذين يستخدمون ف ز مشكلة اؤلدمان عىل استخدامه كمشكلة من مشاكل و بر  إىلأدى  اؤلنت 
ز  .هذا العرص ز  إىلفقد أشار عدد من الباحثير نتمن مستخدمي  700أن هناك فردا من بير تظهر عليهم أعراض  اؤلنت 

نتساعة أو أكتر عىل  07اؤلدمان بل إن هناك أفرادا يقضون    دون عمل يدعو لذلك فيضحون بالعمل أو بالدراسة اؤلنت 
 ( .Hunng et al, 2007أو بالعالقات اإلجتماعية، عالوة عىل أثاره السلبية عىل صحة الفرد الجسدية والنفسية)

ي نسبة مستخدمي 
ز
نت أن هذا اإلرتفاع ف  اإلستخدام الطبيعي  اؤلنت 

ز ز بير ورة توفتر أداة موضوعية للتميتر يحتم ضز
ز  بشكل دقيق.  واإلستخدام المفرط ي  إىلوعليه فقد سع العديد من الباحثير

ز
ز ف ز الباحثير تصميم أدوات لوضعها بير

ز بهدف تشخيص إدمان  ز النفسيير نتالمجال النفسي واألخصائيير نتن ؤلدما. ويعتتر مقياس يونج اؤلنت  من  IAT اؤلنت 
وعىل الرغم من أنه  ،أهم وأشهر هذه األدوات ومنذ ظهور المقياس أصبح يستخدم عىل نطاق واسع عىل مستوى العالم

عىل البيئة  هوثبات هعىل العديد من البيئات فانه لم تتوافر معلومات عن صدقالمقياس قد تم تقييم صدق و ثبات 
ية لمقياس يونج من هنا تظهر الحاجة الماسة الليبية.  نتؤلدمان  للتحقق من الخصائص السيكومت  لعل ذلك  اؤلنت 

ي المجال النفسي لهدف إجراء أبحاث حول إدمان 
ز
ز ف ي توفتر أداة ذات مستوى عال من الموثوقية للباحثير

ز
يسهم ف
نت ز لتشخيص إدمان لال وأداة مساعدة  اؤلنت  ز والمرشدين النفسيير نتخصائيير ه موضوعيا، وتحديد مستوى شدت اؤلنت 

ية الخاصة بثبات وصدق مقياس يونج  نتؤلدمان ومن ثم اضطلعت الباحثة بالتحقق من المعالم السيكومت  عىل  اؤلنت 
 عينة ليبية. 

ز الدراسات حول البنية العاملية لمقياس يونج ؤلدمان  نتعالوة عىل ما سبق، فهناك عدم اتفاق بير ز  اؤلنت  ي حير
، ففز

( فان دراسات Khazaal et al, 2008عن وجود عامل واحد )مثال عىل ذلك دراسة  كشف التحليل العامىلي للمقياس
ز )مثال ذلك دراسة:  إىلأخرى أشارت نتائجها   ,Franana-Vila, 2015; Tafur-Mendoza, et alوجود عاملير

( ، Neelapaijit, et al, 2018وجود ثالثة عوامل للمقياس )مثال ذلك دراسة:   إىل(دراسات أخرى اشارت نتائجها 2020
ي دراسات Smaha, et al, 2018)بينما كشفت دراسات أخرى عن استخالص أربعة عوامل )مثال ذلك دراسة: 

ز
، بينما ف

 .(Widyanto et al, 2004أخرى كشف التحليل العامىلي للمقياس عن وجود ستة عوامل )مثال ذلك دراسة: 
ز لنا جليا ان الخالف حول البنية العاملية  نتلمقياس يونج ؤلدمان من هنا يتبير لم يحسم بعد، و بالتاىلي يبدو انه  اؤلنت 
ي تهدف 

وري اجراء المزيد من الدراسات الت  ي هذا اثراء  إىلمن الرصز
ز
الكشف عن البنية العاملية للمقياس، فقد يكون ف

كيب العامىلي لمقياس يونج ؤلدمان  ي المتعلق بالت  اث السيكولوجر نتللت  هذه الدراسة  فان مشكلةبناء عىل ما سبق . اؤلنت 
ي تقييمها 

ز
ية لمقياس يونج ؤلدمان اتنحرص ف نتلمواصفات السيكومت  تحديد المكونات  إىل، إضافة عىل عينة ليبية اؤلنت 

  العاملية للمقياس. 
 أهمية الدراسة

نتف تتناوله،هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي  تستمد -5 ة لهذا  اؤلنت  ز العرص، وقد أصبح السمة الممتر
نتأصبح إدمان  ة مع تزايد أعداد مستخدمي  اؤلنت  نتمشكلة كبتر وبالتاىلي فان توفتر أداة موضوعية لتشخيصه يمثل  اؤلنت 

ي طريق عالجه وربما الوقاية منه. 
ز
 خطوة مهمة ف

ي  أيضا منأهمية هذه الدراسة  تنبثق-7
فحص الخصائص  إىلفالدراسة تهدف  تقدمها،أهمية اؤلسهامات الت 

ية ألداة تعد من أشهر األدوات  ها استعماإل السيكومت  ي قياس إدمان  وأكتر
ز
نتف ،عىل المستوى  اؤلنت  وبالتاىلي فان  العالمي

ز عىل تشخيص إدمان  ز النفسيير ي توفتر أداة تساعد األخصائيير
ز
نتهذه الدراسة تسهم ف ز  اؤلنت  ز بير اإلستخدام  والتميتر

نتالطبيعي واإلستخدام المفرط   . لإلنت 
ي المجال النفسي أداة عىل درجة عالية من الموثوقية إلستعمالها ألغراضهم  يمكن-0

ز
ز ف أن توفر هذه الدراسة للباحثير

 .
ً
ي يتعذر إجرائها ما لم يكن المقياس المستخدم واحدا

ز الثقافات المختلفة الت   البحثية وتمكنهم من إجراء المقارنات بير
 

 أهداف الدراسة
 :إىلتهدف هذه الدراسة 

نت عىل لإلدمان يونج مقياس صدق من التحقق-1  طرابلس.  جامعة طلبة من عينة عىل اؤلنت 
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نتالتحقق من ثبات مقياس يونج لإلدمان عىل -7  طرابلس. عىل عينة من طلبة جامعة  اؤلنت 
 

 تساؤالت الدراسة
 اؤلجابة عىل التساؤإلت التالية:  إىلتسع هذه الدراسة 

نت عىل لإلدمان ما هي دإلإلت صدق مقياس يونج: اإلول السؤال  ؟اؤلنت 
ي السؤال الثا
نتما هي معامالت ثبات مقياس يونج لإلدمان عىل  :نز بطريقة اإلتساق الداخىلي بواسطة معامل   اؤلنت 

 عىل عينة من طلبة جامعة طرابلس؟و التجزئة النصفية ألفا -كرونباخ
 

 حدود الدراسة
ي لتنفيذها يتحدد تعميم نتائج 

ة من الثامن من الشهر التاسع  هذه الدراسة باؤلطار الزمتز الثامن  إىلوالذي كان خالل الفت 
ي إطار طلبة كما يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة  7070من الشهر العاشر لعام 

ز
ي ومكان تنفيذها ف بمجالها البشر

ز )جامعة طرابلس من تخصصات   مختلفة(.  ةوفصول دراسيوسنوات اكاديمية جامعيير
 

 الدراسات السابقة 

ية ل  إىلهدفت هذه الدراسة  Widyanto and McMurran (2004)دراسة  ،  AITالتحقق من الخصائص السيكومت 
،كان متوسط  08-50امتدت أعمارهم   )من اإلناث  18من الذكور و  .7  (مبحوثا 70تكونت عينة الدراسة النهائية من 

(.  .5040)اإلنحراف المعياري ..054(، بينما متوسط عمر اإلناث 74.5عام )اإلنحراف المعياري 714.1عمر الذكور 
: اإلستخدام المفرط، اهمال العمل، اهمال  0وجود  إىلكشف التحليل العامىلي لدرجات افراد عينة الدراسة  عوامل هي

وكانت جميعها دالة احصائيا، كما أشارت  0407-0470من  وتراوحت معامالت ارتباط هذه العوامل الحياة اإلجتماعية 
 . 0477-.041تراوح معامل اإلتساق الداخىلي بطريقة كرونباخ ألفا من  إىلنتائج الدراسة 

ي و الثبات الداخىلي ل  إىلهدفت  Keser et al,(2013)دراسة    
ينة من مدينة عىل ع AITالتحقق من الصدق البنان 

كيا، حيث تكونت عينة الدراسة من  عاما وقد اشارت نتائج  58 إىلعاما  57مبحوثا تراوحت أعمارهم من  70.توكات بت 
مان04.0ان معامل اإلتساق الداخىلي للمقياس  إىلالدراسة  أما معامل التجزئة النصفية  0470براون -، ومعامل سبتر

، ، و قد كشف التحلي0471)جوتمان( فكان  ل العامىلي عن أربعة عوامل هي :صعوبة التحكم، التجنب، اإلنعزال اإلجتماعي
وتراوح معامل ارتباط كل عامل  04.5 إىل 0478الحرمان. تراوح معامل اإلتساق الداخىلي لكل عامل من هذه العوامل من 

ه من العوامل من  كما أن المقارنة الطرفية   0.58 إىل .040ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس من  0.84 إىل 0408بغتر
ز المجموعة العليا  ية للمقياس أشارت  والمجموعة الدنيا بير ز عىل كل فقرة من فقرات المقياس اكدت عىل القدرة التميتر

ز  إىلنتائج الدراسة  ز المجموعةقدرة المقياس عىل التميتر   .والدنياالعليا  بير
 من مسحوبة عينة عىل AIT مقياس ثبات و صدق من التحقق أهدافها اهم من Fernández-Villa et al, (2015) دراسة
 إعادة بطريقة ثبات معامل إىل الباحثون توصل، الجامعة طلبة من 715 من الدراسة عينة تكونت حيث اإلسبانية البيئة

 وجود عىل للمقياس العامىلي  التحليل كشف قد و، 04.5 قيمته فكانت الداخىلي  اإلتساق معامل اما، ..047 اإلختبار
ز   .الوقت إدارة و األداء و، اإلنفعاىلي  اإلستثمار :هما عاملير

ية للنسخة التايالندية  Neelapaijit, et al, (2018) دراسة   AITكان من اهم أهدافها  التحقق من الخصائص السيكومت 
واإلنحراف  70477% من اإلناث(  من كلية الطب متوسط أعمارهم 1047طالبا و طالبة ) .07تكونت عينة الدراسة من 

وكشف التحليل العامىلي  .047الفا -ان معامل اإلتساق الداخىلي بطريقة كرونباخ إىلاشارت نتائج الدراسة  547المعياري 
، أعراض اإلنسحاب، فقدان النس AITاحتواء  إىللدرجات افراد عينة الدراسة  ي

خة التايلندية ثالثة عوامل: الخلل الوظيفز
ي -التحكم، وقد كان معامل كرونباخ

، 0475، أعراض اإلنسحاب 0475الفا لكل عامل من هذه العوامل الخلل الوظيفز
 .0480فقدان التحكم 

وت بجامعة الطب كلية طلبة من عينة عىل Smaha, et al, (2018) دراسة  و ثبات من التحقق أهدافها أهم من كان بتر
%( .004) طالبة و%( 0040) طالبا710    من الدراسة عينة تكونت. للمقياس العاملية البنية عن والكشف AIT صدق

 معامل وان: هي  عوامل أربعة من المقياس تكون إىل الدراسة نتائج أشارت قد و، عاما .7 إىل 57 من أعمارهم تراوحت
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، .040، .048، 0408: كالتاىلي  الفرعية للمقاييس الداخىلي  اإلتساق معامل كان بينما 04.5 للمقياس الكىلي  خىلي  الدا الثبات
0400. 

ز Tafur-Mendoza, (2020دراسة ) عىل أمريكا الالتينية، وقد تكونت عينة  الدراسة من  AITكان من اهم أهدافها تقنير
ي  0. إىل 57%( من الجامعة  تراوحت أعمارهم من 1840%( و طالبة )7487.طالبا ) 778  ألعمار عاما،)المتوسط الحسانر

ة عىل ان معامل ارتباط الدرج إىل(، و قد أشارت نتائج الدراسة 74.7و اإلنحراف المعياري  70475افراد عينة الدراسة 
وقد كشف التحليل العامىلي لدرجات افراد عينة الدراسة  0400 إىل 04085الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت من 

/ التعويض، وقد كان معامل ارتباط  : الضغط النفسي ي
ز العامل األول: الوقت /التحكم و العامل الثانز عن وجود عاملير

أما معامل ارتباط درجات افراد العينة عىل عامل الضغط  .0470 عامل الوقت/التحكم  بالدرجة الكلية للمقياس
/التعويض   0488وللعامل األول  .047الفا للمقياس ككل -ان معامل كرونباخ إىل، كما أشارت نتائج الدراسة 0470النفسي

ي فقد كان معامل كرونباخ
  0470الفا -اما العامل الثانز

   
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 الدراسة االستطالعية 

التحقق من مدى  إىلعشر مبحوثا وقد هدفت الدراسة اإلستطالعية ثالثة تكونت عينة الدراسة اإلستطالعية من 
نتيونج ؤلدمان وضوح الصياغة اللفظية لمقياس  ز  اؤلنت  المقياس. وقد  ألسئلة،والتأكد من عدم إساءة فهم المبحوثير

ي تبدو لهم غتر   اإلستطالعية تم ذلك من خالل سؤال افراد عينة الدراسة
كتابة مالحظاتهم حول األسئلة او الكلمات الت 

ز من خالل هذه الدراسة  واضحة او غتر مفهومة او إذا كان لديهم أي استفهام حول بعض الفقرات. وقد تبير
ي قد تعكس عدم فهم اإلستطالعية عدم وجود عبارات تستحق التعدي

ل، كما انه لم يطرح أي نوع من األسئلة الت 
ز لفقرات المقياس.        المبحوثير

 عينة الدراسة: 
من كليات: من اإلناث(  78من الذكور، و 87) طالبا و طالبة من طلبة جامعة طرابلس 501تكونت عينة الدراسة من 

ي، و طب اإلسنان ،و الزراعة  اآلداب بية البدنية،  الهندسة ،و الطب البشر ،واللغات، واإلقتصاد و العلوم السياسية، والت 
ي  05-57العينة من  ألفراد تراوح المدى العمري  ، وقد ،من فصول و سنوات دراسية مختلفة  8..77عاما بمتوسط حسانر

ي ألع0400وانحراف معياري  ،و متوسط ..74عاما و اإلنحراف المعياري 70417مار الذكور ، وقد كان المتوسط الحسانر
  .7481عاما و اإلنحراف المعياري  7541عمر اإلناث 
 أداة الدراسة: 
نت عىل لإلدمان يونج مقياس الباحثة استخدمت .  التقرير مقاييس من يعتتر  والذي ،اؤلنت  ي

 70 من المقياس يتكون الذان 
ي  الواردة المرضية بالمقامرة الخاصة المعايتر  من اشتقاقها تم سؤال

ز
ي لالضطرابات التشخيصي  الدليل ف

 واإلحصان 
نت ادمان مع تتناسب التعديالت حت   بعض اجراء ( معDSM-IV) الرابعة الطبعة النفسية  فقرات وتقيس ،اؤلنت 
 المرتبطة( اإلجتماعية المهنية، والمشاكل )الشخصية،( اإلعتمادية التهرب، والخصائص )القهرية، السلوكيات المقياس

نت القهري باإلستخدام  ينطبق، إل) 1إىل صفر من تقدر لإلجابة بدائل 0 المقياس أسئلة من سؤال كل و يتضمن. لإلنت 
اوح و( دائما غالبا، عادة، أحيانا، نادرا،  اعىل او 70 الدرجة عىل المبحوث تحصل اذا، 500 إىل صفر من الكلية الدرجة تت 
نت مدمن فهو  من أقل عىل يتحصل من اما، اؤلدمان اعراض لديه جزئيا بانه فيصنف 10 إىل .8 عىل تحصل اذا اما، انت 
كما تم استخدام استمارة بيانات عامة تضمنت: اإلسم )اختياري(، العمر، . اؤلدمان اعراض لديه ليس بانه فيصنف 10

 .   الجنس، التخصص اإلكاديمي

 إجراءات الدراسة
 الخطوات التالية: هذه المرحلة ت تضمن
 
ا
نت: إعداد مقياس يونج لإلدمان عىل أول  باللغة العربية اؤلنت 
ز  Morales (2001)و Gullimen et al، (1993)و Brislin (1970بناء عىل توجيهات )    المقاييس النفسية عتر  لتقنير

نتيونج لإلدمان عىل بشكل منفصل ترجمة مقياس  المختلفة تمالثقافات  اللغة العربية بواسطة  إىلوتعليماته  اؤلنت 
ية بطالقةالباحثة و  ز ز  ولم يسبق لها اإلطالع عىل المقياس، ثم زميلة لها تتحدث اؤلنجلتر ز هاتير أجريت مقارنة بير
ز  ثم اعيد  عليها،نسخة متفق  إىلهذه المقارنة تم اجراء بعض التعديالت حت  تم التوصل  وتأسيسا عىل .النسختير
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ية لم يسبق  إىلالعربية للمقياس  ترجمة هذه النسخة ز ية بواسطة عضو هيئة تدريس بقسم اللغة اؤلنجلتر ز اللغة اؤلنجلتر
ةالع عىل القائمة ط إل الها  ي مجال  ولها ختر

ز
جمة،ف ز هذه النسخة  الت  يةتمت المقارنة بير ز اإلصلية  والنسخة اؤلنجلتر

تمت مراجعة هذه الصورة  .وزميالتهاهذه المقارنة تم مراجعة النسخة العربية من قبل الباحثة  وبناء عىلللمقياس 
بية وعلم النفس وذلك من اجل تنقيح الصياغة اللغوية  AIT من المعربة األولية ي مجال الت 

ز
ز ف من قبل عدد من الباحثير

مدى مطابقة فقرات المقياس لمحتواه. وقد اتفق ألسئلة المقياس وتحديد مدى ومالءمتها للبيئة المحلية والحكم عىل 
نتالمحكمون عىل ارتباط فقرات مقياس يونج لإلدمان عىل   بعد AIT ل النهائية الصورة اخراج تم بمحتواه.  اؤلنت 

ز  مالحظات عىل وتنقيحها بناء مراجعتها  وصيغت لغويا الفقرات بعض تعديل تم حيث المقياس، فقرات حول المحكمير
 . بمحتواه AIT مقياس فقرات ارتباط عىل المحكمون اتفق وقد. الفقرات تلك من المتوقعة الوظيفة عىل المحافظة مع
 

 ثانيا: إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 

 التحقق من دقة ادخال البيانات: 
ورة التحقق من صحة ادخال البيانات  بشأنCramer and Howitt (2008 تمشيا مع توجيهات ) الحاسوب قبل  إىلضز

. بعد ذلك تمت مقارنة  ز ز مختلفير ي ملفير
ز
ز ف ي أي معالجة إحصائية، تم بشكل مستقل ادخال البيانات مرتير

ز
البدء ف
ز  .  واستمر التصحيحالملفير ز ز الملفير ز تم ا أحد حت  لم يعد هناك فروق بير . هذين الملفير ي

ي التحليل اإلحصان 
ز
  ستخدامه ف

: لا ي
 
 تحليل االحصائ
: اشتملت المعالجة   اؤلحصائية عىل ما يىلي

ي واإلنحراف المعياري ألعمار افراد عينة الدراسة. -5  حساب المتوسط الحسانر
 بالدرجة الكلية للمقياس.  AITحساب معامل ارتباط درجات افراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من فقرات -7
0- . ي

ز
 استخدام التحليل العامىلي اإلستكشاف

ما-كرونباخ معامل باستخدام AIT مقياس دلبنو  الداخىلي  اإلتساق معامل حساب-. براون، و معامل -ألفا، ومعادلة سبتر
 جتمان للتجزئة النصفية. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 AIT مقياس صدق دإلإلت ماهي : عىل والذي ينص الدراسة أسئلة األول من السؤال عن إجابة السؤال اإلول: لإلجابة

 :التالية األساليب الباحثة اتبعت
 )سبقت اؤلشارة اليه ضمن إجراءات الدراسة( صدق المحتوى: -5
7- : ي

 صدق التكوين الفرضز

ي ل 
تم التحقق من مدى فاعلية فقرات المقياس، وذلك بإيجاد معامالت  AITللتحقق من دإلإلت صدق التكوين الفرضز

ز الدرجات عىل الفقرات والدرجة الكلية للمقياس. الجدول رقم ) ز معامالت ارتباط درجات افراد عينة 5اإلرتباط بير ( يبير
نتالدراسة بالدرجة الكلية لمقياس اؤلدمان عىل   . اؤلنت 

ز معامالت ارتبا5الجدول رقم ) نتط درجات افراد عينة الدراسة بالدرجة الكلية لمقياس اؤلدمان عىل (: يبير  اؤلنت 

   الدإللة مستوى                دإللتها               اإلرتباط معامل          الفقرة

 .05.                       دالة                      8.5                         5
 .05.                       دالة                      858                         7
 .01.                       دالة                      51.                         0
 .01.                       دالة                      0.7                         .
 .05.                       دالة                      050                         1
 .05.                       دالة                      .17                         0
 .01.                       دالة                      0.8                         8
 .05دالة                                          .   007                         7
 .05.                       دالة                      ...                         .

 .05.                       دالة                      100                       50
 .05دالة                                 .            .0.                       55
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 .01.                       دالة                      50.                       57
 .05.                       دالة                      075                       50
 .                       05دالة                       .                      .07                       .5
 .                                                                          05.                       دالة                      008                       51
 .                                                                             05دالة                            .                  0.7                      50
 .                                 05                .                        دالة       075                      58
 .                                                                          05دالة                               .               11.                      57
 .05دالة                          .                    850                      .5
 . 05دالة                                     .           118                      70

نتعىل  AIT( ارتباط جميع فقرات 5يالحظ من خالل الجدول رقم ) ارتباطا جوهريا بالدرجة الكلية عىل المقياس  اؤلنت 
ي قياسها ما يقيسه المقياس ككل.  إىلوهذا يشتر 

ز
ز فقرات المقياس ف  اإلتساق بير

 
كيب-3  :AIT العامىلي ل التر

ي استخدمتها الباحثة للتحقق من صدق مقياس يونج لإلدمان عىل 
نتالطريقة األخرى الت  هي دراسة البناء العامىلي  اؤلنت 

لدرجات افراد عينة الدراسة عىل المقياس. و للتحقق من مدى صالحية بيانات الدراسة ؤلجراء التحليل العامىلي بطريقة 
وقيمة مستوى الدإللة إلختبار  KMO تم التأكد من قيمة قياس principal component analysisالمكونات األساسية 

. وهذا يدلل عىل 05. وهي دالة عند مستوى KMO 057ان قيمة قياس  إىلبارتليت للدائرية، و قد أشارت نتائج التحليل 

ي ستستخرج من التحليل العامىلي كما تشتر هذه القيمة 
ي هذا  إىلزيادة اإلعتمادية عىل العوامل الت 

ز
مناسبة حجم العينة وف

تأكيد عىل مناسبة بيانات الدراسة ؤلجراء التحليل العامىلي بطريقة المكونات اإلساسية. تم استخدام طريقة المكونات 
جوتمان تم استخدام محك جذر  -وعمال بقاعدة كايزر Kaise. الرئيسة مع تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة كايزر

مستوى دإللة  0400( وتم اعتماد Costello & Osborn, 2005; Pett et al; 2003نز لقبول العامل )واحد صحيح حدا اد
بناء عىل هذه  (Pett et al; 2003تشبع الفقرة بالعامل و ان تكون هناك ثالثة تشبعات جوهرية لكل عامل عىل األقل )

( يوضح المصفوفة العاملية لمجموعة 7جدول ) طالبا و طالبة. 501التوجيهات تم اجراء التحليل العامىلي إلستجابات 
ز )ن=  بعد التدوير بالفاريمكس.  AIT( من طالب الجامعة عىل 501المبحوثير

نت(: البناء العامىلي لمقياس يونج لإلدمان عىل 7جدول رقم )  اؤلنت 

 الفقرة رقم                                    العوامل    
                                                                          

ي      العامل األول               
                                        الرابع العامل الثالث       العامل     العامل الثانز

       

5             850   .            101                .000          .               57.. 

7             .80       .       710                .71.             .            577. 

1            1.1         .     155                .0.0                .         010.- 

0            .78         .     050                .007.-                       087. 

7            .07         .     057                .07..-                      001. 

5.          0.0      .        55.                .0.0                .        000 . 

50          088         .    .07                .771                   .     700.- 

58        085            .70.               .0.0                      .07..- 

0           077.-          0.8               .005                 .    0.8. 
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.          0.0.-          050    .           000.-                    570. 

57        0.0.-         707                .770            .        508               . 

8          500            .500.-              07.                   .000.- 

.         510.-           5.0               .871                    .71.. 

55       0.7            .75.               .701                     .000.- 

5.       0..            .07.               ..57                     .7.5، 

50       550            .001          .     005                      .8.0. 

57       071            .015.-              7.0                     .707. 

50       017            .750               .0.5.-                   850    . 

51       500             .70.                .000                   . 108   . 

70       507             .750.-              177                    .170. 

نت( ان ادمان 7يتضح من خالل الجدول رقم )  الذي يقيسه مقياس يونج يتكون من أربعة عوامل، و قد كان الجذر  اؤلنت 
ي   704715ويفش  401.الكامن للعامل األول )إدارة الوقت(  

، بينما كان الجدر الكامن للعامل الثانز من التباين اإلرتباطي
ز كان الجذر الكام 5.4107ويفش  .74.5( اإلنعزال اإلجتماعي ) ي حير

ز
 )الشغف(ن للعامل الثالثمن التباينات الكلية، ف

 504077و يفش  74500فقد كان )اإلعتمادية( من التباينات الكلية، أما الجذر الكامن للعامل الرابع  574005ويفش  74.00
 .  من التباين اإلرتباطي

ي   
ي للدراسة والذي ينص عىل: ما: إجابة السؤال الثانز

 لإلدمان يونج مقياس ثبات معامالت هي  لإلجابة عىل السؤال الثانز
نت عىل طرابلس؟ تم حساب معامل الفا للمقياس ككل و لكل عامل من العوامل  جامعة طلبة من عينة عىل اؤلنت 

: معامل كرونباخ . 7.5معامل الثبات للعامل األول , .7750ألفا للمقياس ككل -المكونة للمقياس وكانت النتائج كالتاىلي

ي 
اتصاف  إىل. تشتر هذه النتيجة 785. أما معامل الثبات للعامل الرابع فقد كان805. وللعامل الثالث 000وللعامل الثانز

AIT  بمستوى مرتفع من اإلتساق الداخىلي والذي يدلل عىل اتصاف المقياس بمستوى مرتفع من الثبات. تتسق هذه
ي اشارت 

 ارتفاع مستوى اإلتساق الداخىلي للمقياس.  إىلالنتيجة مع نتائج الدراسات السابقة الت 
  

 الخالصة: 
ية الخصائص من التحقق إىل الدراسة هذه هدفت نت عىل لإلدمان يونج لمقياس السيكومت   من مشتقة عينة عىل اؤلنت 
ية بخصائص AIT اتصاف من السابقة الدراسات اليه توصلت ما الدراسة نتائج أكدت وقد، الليبية البيئة  سيكومت 
 الثبات من جيد بمستوى AIT باتصاف يتعلق فيما السابقة الدراسات مع الدراسة هذه نتائج اتفاق من بالرغم و. جيدة

ي  التكوين صدق و،
ي  مقاس هو كما) الفرضز

ز
ز  اختالف هناك ان اإل(، الدراسة هذه ف  الدراسات و الدراسة هذه نتائج بير

 بينما، عوامل أربعة من AIT تكون إىل الدراسة هذه نتائج أشارت فقد. للمقياس العامىلي  بالصدق يتعلق فيما السابقة
ز  او، واحد عامل من المقياس تكون إىل السابقة الدراسات بعض نتائج اشارت  ان .عوامل ستة او عوامل ثالثة او عاملير
ز  اإلختالف هذا  المستخدم، التدوير نوع: منها العوامل من عدد إىل يرجع الدراسات قد تللك و الدراسة هذه نتائج بير

ز  الثقافية الفروق  السابقة.  الدراسات و الدراسة هذه عينة افراد بير
 

 : التوصيات
ي 
ز
 :يىلي  بما الباحثة توضي  الدراسة نتائج ضؤ ف

ية بخصائص AIT اتصاف إىل الدراسة نتائج اشارت قدل .5  عليه كأداة اإلعتماد إمكانية جيدة وهذا يؤكد سيكومت 
نت عىل اؤلدمان لتشخيص  .العلمي  وأداة للبحث اؤلنت 
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ي  المهمة النتائج من بالرغم .7
 حول الدراسات من المزيد اجراء إىل حاجة فان هناك الدراسة هذه اليها توصلت الت 

ية الخصائص  .والثبات للصدق أخرى دإلإلت عىل باإلعتماد AIT ل السيكومت 
 متنوعة.  عمرية مراحل تتناول الليبية البيئة عىل الدراسات من المزيد اجراء .0
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