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    العلوم االجتماعيةالعلوم االجتماعية: :    قسم   قسم

  ملخص الرسالةملخص الرسالة
إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة : : عنوان الدراسةعنوان الدراسة

  الرياضالرياض
  سلطان عائض مفرح العصيميسلطان عائض مفرح العصيمي: :  الطالب الطالبإعدادإعداد

  األستاذ الدكتور منري حسن مجالاألستاذ الدكتور منري حسن مجال: : املشرف العلمياملشرف العلمي
ما العالقـة بـني إدمـان       : الدراسة يف اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل        حتددت مشكلة  ::مشكلة الدراسة مشكلة الدراسة 

  اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ؟
 باملدارس الثانوية مبدينـة     ه١٤٣١ -١٤٣٠ طالب باملرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي        ::جمتمع الدراسة جمتمع الدراسة 

 طالباً بالصف الثـاين الثـانوي       ٨٥ طالباً؛ منهم    ٣٥٠ الدراسة على عينة مكونة من       الرياض، ومت تطبيق  
 ٨٨ طالباً بالصف الثالث الثانوي الشرعي، و      ٧٥ طالباً بالصف الثاين الثانوي الطبيعي، و      ١٠٢الشرعي، و 

  .طالباً بالصف الثالث الثانوي الطبيعي
  .املنهج الوصفي اعتمدت الدراسة على ::منهج الدراسةمنهج الدراسة

 :  خلصت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أمهها ما يلي::م النتائجم النتائجأهأه
بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  )١(

 . والدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي االجتماعي
رجات الطالب مدمين بني متوسطات د) ٠،٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٢(

اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت من طالب املرحلة الثانوية يف أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي 
  .  لصاحل غري مدمين اإلنترنت

بني متوسطات الطالب يف القسمني الشرعي ) ٠،٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٣(
 .ترنت لصاحل الطالب بالقسم الشرعيوالطبيعي يف أبعاد مقياس إدمان اإلن

 حتكم الدولة يف شبكة اإلنترنت وما تبثـه مـن مواقـع              أوصت الدراسة بضرورة تدعيم    ::أهم التوصيات أهم التوصيات 
للشباب من املؤسسات التشريعية والتنفيذية، وضرورة عقد برامج تدريبية لطالب املرحلة الثانوية باململكة             

لمني دف إىل توعيتهم باآلثار السلبية املتالحقة لالستخدام املفـرط          العربية السعودية وأولياء األمور، واملع    
لإلنترنت، وضرورة االهتمام بعقد برامج عالجية للطالب مدمين اإلنترنت باململكة العربيـة الـسعودية              
دف إىل ختليصهم من إدمام هلا، واملشكالت النامجة عن االستخدام املفرط هلا، وتعوديهم على االندماج               

 . احلياة الواقعية، وزيادة عالقام االجتماعية احلقيقيةيف
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CCoolllleeggee  ooff  GGrraadduuaattee  SSttuuddiieess  

Department: Social Sciences 

Thesis Abstract 

Study Title: Internet addiction, and Its Relationship to Psychosocial-Social 
Adjustment among the Secondary School Students in Riyadh 

Student: Sultan Aid Murfreeh Al-Osaimi 

Advisor: Prof. Dr. Monir Hasan Gemal 

Study Problem: The Problem of the study was identified to answer the following 
main question: What is the relationship between Internet addiction and social 
psychological adjustment among high school students in Riyadh? 

Study Population: The population of the study of public high school students for the 
academic year 1430 - 1431 H secondary schools in Riyadh. The study was 
applied on a sample of (N=350) students; including (N=85) second secondary 
legitimate, and (N=102) second secondary natural, and (N=75) third secondary 
legitimate, and (N= 88) third secondary natural. 

Study Methodology: The study adopted the descriptive approach. 

Main Results:  

(1) There is a sta s cal significant nega ve correla on at the level (0.01) between the total score of the scale of 
Internet addiction, and the total score of the social psychological adjustment. 

(2) There are sta s cal significant differences at level (0.01) between the means scores of Internet addicted and 
Internet non‐addicts secondary school students in the psychological and social adjustment in favor of non‐
Internet addicts.  

(3) There are sta s cal significant differences at level (0.01) between the means of students in sec ons 
legitimate and natural in the dimensions scale of Internet in favor of legitimate students. 

Main Recommendations:  

The study recommended the need to strengthen state control in the Internet and aired 
sites for young people from legislative and executive institutions, and the need for 
training programs for secondary school students in Saudi Arabia, parents, teachers aim 
to educate them about the adverse effects subsequent to the excessive use of the 
Internet, and the need to interest the holding of remedial programs for students addicts 
Internet in the Kingdom of Saudi Arabia aims to rid them of their addiction to, and 
problems arising from excessive use of it, and to integrate in real life, and increase the 
real social relations.  
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  إهداء
إىل أعز الناس وأقرهبم إىل قليب إىل والدتي العزيزة ووالدي العزيز   

كا�ا عو�اً وسنداً يل ، و كان لدعائهما املبارك أعظم األثر اللذان 
  .يف تسيري سفينة البحث حتى ترسو على هذه الصورة

إىل من سا�دتين وخطت معي خطواتي، ويسرت يل الصعاب؛ إىل   
وقويف يف هذا املكان ت، ووعا�ت الكثري حتملزوجيت العزيزة اليت 

 . املستمر يلهاما كان ليحدث لوال تشجيع

اللذان  ..ابنيت العزيزة وولدي العزيزإىل زهراتي وفلذات كبدي؛   
 .مين طيلة الفرتة اليت قضيتها يف إعداد هذا البحثحرما 

إىل أساتذتي وأهل الفضل علي الذين غمرو�ي باحلب والتقدير   
 .والنصيحة والتوجيه واإلرشاد

 ا إىل كل هؤالء أهديهم هذا العمل املتواضع؛ سائال
 .العلي التقدير أن ينفعنا به وميد�ا بتوفيقه
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   احملتوياتقائمة
  الصفحة  املوضوع   

  أ  ملخص الدراسة باللغة العربية
  ب  ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

  ج  اإلهداء
  د  شكر وتقدير
  هـ  قائمة احملتويات
  ح  قائمة اجلداول
  ط  قائمة املالحق

  ) الدراسة وأبعادهامشكلة(الفصل األول 
  ٢  قدمة امل

  ٥  مشكلة الدراسة
  ١١  تساؤالت الدراسة

  ١٢   الدراسةأهداف
  ١٢   الدراسةيةأمه

  ١٤  حدود الدراسة
  ١٤  مصطلحات الدراسة مفاهيم و

                               )اخللفية النظرية للدراسة(الفصل الثاين 
  ١٩  اإلطار النظري: أوالً

  ٢٠  مان اإلنترنتمفهوم إد
  ٢٢   إدماناً؟-بالفعل-هل اإلفراط يف استخدام اإلنترنت يعترب 
  ٢٥  احملكات التشخيصية إلدمان اإلنترنت

  ٢٩  أشكال إدمان اإلنترنت
  ٣٨  أضرار إدمان اإلنترنت

  ٣٨  االجتاهات النظرية املفسرة إلدمان اإلنترنت
  ٤٣  بعض املقترحات لعالج إدمان اإلنترنت

  ٤٦  التوافق النفسي واالجتماعي
  ٤٧  مفهوم التوافق

  ٤٧  معىن التوافق لغوياً
  ٤٧  معىن التوافق مفاهيمياً
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  الصفحة  املوضوع   
  ٥٣  النظريات املفسرة للتوافق

  ٦٠  مظاهر التوافق
  ٦٢  العوامل املؤثرة على التوافق

  ٦٥  أبعاد التوافق
  ٦٥  التوافق النفسي
  ٦٦  التوافق األسري
  ٦٦  التوافق املدرسي

  ٦٨  التوافق االجتماعي
  ٦٩  معايري التوافق

  ٧٥  الدراسات السابقة: ثانياً
  )اإلجراءات املنهجية للدراسة( الثالثالفصل 

  ١٠٤  منهج الدراسة: أوالً
  ١٠٤  الدراسةوعينة جمتمع : ثانياً
  ١٠٦  أدوات الدراسة: ثالثاً
  ١٢٥  أساليب املعاجلة اإلحصائية: رابعاً

  )عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج(  الرابعالفصل
  ١٢٧  عرض النتائج

  ١٣٩  حتليل النتائج ومناقشتها
  )اخلالصة والنتائج والتوصيات(  اخلامسالفصل

  ١٥١  ملخص الدراسة
  ١٥٣                                      الدراسة                                       نتائج

  ١٥٣   الدراسةتوصيات
  ١٥٥  املقترحات

  ١٥٦  املراجع
  ١٧٤  املالحق
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   اجلداولقائمة

 الصفحة  املوضوع م
  ١٠٤  جمتمع الدراسة ١
  ١٠٦  ة الدراسة النهائية وتوزيعها حسب املدرسة والصف والتخصصحجم عين ٢
  ١١١  الصدق التمييزي ألبعاد مقياس إدمان اإلنترنت ٣

 بند من بنود املقياس مع الدرجة الكلية كلدرجات معامالت االرتباط بني  مصفوفة ٤
  ١١٢  للبعد الذي تنتمي إليه

ن أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية درجات كل بعد ممعامالت االرتباط بني  مصفوفة ٥
  ١١٣  للمقياس

  ١١٤  ثبات كل بعد من أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخمعامالت  ٦
  ١١٥  توزيع البنود على أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت يف صورته النهائية ٧
  ١٢٠  معامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس ٨

درجات كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بني  فوفةمص ٩
  ١٢١  للمقياس

  ١٢٢  الصدق التمييزي ألبعاد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ١٠
  ١٢٣  ثبات كل بعد من أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخمعامالت  ١١
  ١٢٤  ه النهائيةتوزيع البنود على أبعاد املقياس يف صورت ١٢
  ١٢٨ تكرارات درجات أفراد العينة والنسب املئوية يف الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت ١٣

معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية ملقياس  ١٤
  رياضالتوافق النفسي واالجتماعي وأبعاده لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة ال

١٣٠  

معامالت االرتباط بني درجات أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية ملقياس  ١٥
  التوافق النفسي واالجتماعي وأبعاده لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

١٣١  

للفروق بني متوسطات درجات الطالب مدمين اإلنترنت وغري مدمين " ت"قيم  ١٦
  بعاد التوافق النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية للمقياساإلنترنت يف كل من أ

١٣٤  

للفروق بني متوسطات درجات الطالب بقسمي الشرعي والطبيعي يف كل " ت"قيم  ١٧
  من أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية للمقياس

١٣٧  
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  املالحق قائمة

 الصفحة  املوضوع م
  ١٧٥  ةقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانويقائمة بأمساء السادة احملكمني على م ١
  ١٧٦  مقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ٢

نسخة طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية "مقياس التوافق النفسي االجتماعي  ٣
  "السعودية

١٨٣  

 

 



  الفصل األولالفصل األول

  ))مشكلة الدراسة وأبعادهامشكلة الدراسة وأبعادها((

  قدمة قدمة مم
  مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة

  تساؤالت الدراسةتساؤالت الدراسة
  أهمية الدراسةأهمية الدراسة
  أهداف الدراسةأهداف الدراسة
  حدود الدراسةحدود الدراسة

  مصطلحات الدراسة مصطلحات الدراسة مفاهيم ومفاهيم و
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  الفصل األولالفصل األول

  ))مشكلة الدراسة وأبعادهامشكلة الدراسة وأبعادها((

  : :  الدراسة الدراسةقدمةقدمةمم

للعوملة إذ أن للعوملة جتليات تعد الثورة املعلوماتية من التجليات االتصالية والثقافية 
وتتمثل التجليات الثقافية للعوملة يف البث اإلعالمي من . متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية

خالل األقمار الصناعية العربية واألجنبية والقنوات الفضائية والتليفون احملمول والكمبيوتر 
مواقعه املتنوعة؛ األمر الذي أدى بكافة أشكاله وأنواعه واإلنترنت مبحركات حبثه املتعددة و

إىل ايار احلواجز اجلغرافية والزمنية، وجعل اإلنسان أينما يكون يف هذا العامل، فإنه رغم 
  .اتساعه يكون بني يديه

 مييز الذي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفوالشك أن التقدم التكنولوجي اهلائل 
 مما يشري إىل اتساع نطاق ؛ العصر الرقمي مسمىعصرالعصر احلايل ؛ جيعلنا نطلق على هذا ال

فاإلنترنت يستخدمه األطفال ر؛ استخدام اإلنترنت واعتباره السمة املميزة هلذا العص
 وأيضاً كافة طبقات اتمع ، كافة فئات اتمع العمريةي أ؛ السنيفوالراشدين واملتقدمني 

فة جماالت احلياة االجتماعية كوسيلة الراقية وحمدودة الدخل، فأصبح اإلنترنت يغزو كا
 األمر ؛لالتصال وتبادل األفكار واملعلومات ، وأيضاً ااالت االقتصادية والسياسية وغريها

 هذا التقدم التكنولوجي الرقمي  جمتمع يعجز عن املشاركة يفي يترتب عليه أن أيالذ
  .التطورات السريعة العميقة الشك أنه يتخلف عن بقية األمم املتقدمة وعن مالحقة ؛اهلائل

 مجيع  كافة جماالت احلياة ، وأصبح يوجد يفقد تغلغل يفاإلنترنت ونظراً ألن 
املؤسسات التعليمية واالقتصادية والتجارية وغريها، بل أصبح ضرورة من ضروريات احلياة، 

از فسواء كان اإلنسان ميلك جهمن السهولة مبكان، فقد بات الدخول على شبكة اإلنترنت 
 مبا  وذلك بذهابه إىل مقاهي االنترنت ميكنه استخدام شبكة اإلنترنت؛كمبيوتر أو ال ميلكه

    تقدمه من مواقف وخدمات متعددة
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 من  مليون٨٠٠هناك ما يبلغ أكثر من مليار ووقد قدرت استطالعات الرأي أن 
من عام وأن نسبة النمو يستخدمون اإلنترنت بشكل نظامي على مستوى العامل األفراد 
أما يف اململكة العربية السعودية فقد بلغ عدد % ٢٦م بلغت ٢٠٠٩م إىل عام ٢٠٠٠

 %١٣٥٣ مستخدم ونسبة النمو بلغت ٧،٧٠٠،٠٠٠املستخدمني يف هذه الفترة 
)http://www.internetworldstats.com (  

يف املدارس والكليات يف التوصل إليها شبكة اإلنترنت أكثر سهولة  أصبحت اليومو
 يف جمال األعمال التجارية، ستخدام اإلنترنت قد أصبح إلزامياً، بل أن اتبات العامةكوامل

 فإن تكلفة أجهزة الكمبيوتر أصبحت ؛باإلضافة إىل ذلك.لمستهلكأم لسواء بالنسبة للبائع 
مع سهولة و. مرتفع بسرعة كبريةعدد أجهزة الكمبيوتر املرتلية لذا أصبح  ؛بأسعار معقولة

  ). Huang & Alessi, 1997 (حياتنا جزءا ال يتجزأ من تأصبحىل شبكة اإلنترنت؛ إالوصول 

 مثل القدرة على إجراء العملية،جموعة من التطبيقات ويسمح اإلنترنت للمستخدم مب
طط اخل، أو إىل وضع العامليةاملكتبات  البحوث ، لتنفيذ املعامالت التجارية ، والوصول إىل

 من استخدام اإلنترنت وظيفيةالوموعة متنوعة من الفوائد النفسية  وهناك جم، اخل..والعطالت
  ). Rheingold, 1993; Turkle, 1995 (يف احلياة اليومية

 هالنافعة وعواقبله مترتباته استخدام اإلنترنت فإن  وسائل االتصال األخرى، ومثل
ال احلديثة ويف هناك إمجاع بني العديد من الباحثني على أن تكنولوجيا االتصف ؛ةسلبيال

مقدمتها شبكة االنترنت قد فتحت عصراً جديداً من عصور االتصال والتفاعل بني البشر، 
ويف وفرة املعلومات واملعارف اليت تقدمها ملستخدميها، ولكن على اجلانب اآلخر هناك 

خدام حيدثها االستخماوف من اآلثار السلبية اجلسدية والنفسية واالجتماعية والثقافية اليت قد 
 ,Huang et al., 2007; Thatcher & Goolam, 2005; Griffiths (املفرط لإلنترنت

2003; Shapira et al., 2000; Brenner, 1997; Young, 1997; 1996 .(  
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 وال جيب أضراره،وهكذا فاإلنترنت سالح ذو حدين، فهو وسيلة مفيدة، وأيضاً له 
وقد . عمينا عن املشكالت النامجة اخلطرية أو أن فوائده تأضراره،أن نغض أبصارنا عن 

 فهو وصف دقيق لتأثري اإلنترنت ؛صدق من أطلق على شبكة اإلنترنت بالشبكة العنكبوتية
 خيوط وشباك ال اية هلا، وبذلك يسيء  حيث أن البعض قد يقع يف؛على مستخدميه

الدائم له إذا حدث ما استخدامه ويفرط فيه ويعتمد عليه اعتماداً شبه تام، ويشعر باالشتياق 
مينع اتصاله ذه الشبكة، وحياول تصفية كل التزاماته قبل أن ميارس اإلنترنت، ويصبح شغله 

ليته ويصبح  وذا يفقد استقال؛الشاغل هو كيف يعود مرة أخرى للدخول على اإلنترنت
هو ما نطلق  كل أنشطته احلياتية، وهذا يف ألن اإلنترنت أصبح يتحكم ؛عبداً بل وأسرياً له
  )٢٠٠٧ارنوط،(.Internet Addiction عليه إدمان اإلنترنت

ظهر مصطلح إدمان اليوم فلتليفزيون، مصطلح إدمان ا ي قد ظهر  املاضيففإذا كان 
 من مستخدمي شبكة اإلنترنت يعانون من ٪٣٢ إلنترنت ، فقد أشارت جملة النيوزويك أنا

   ).٢٥، م٢٠٠٤، أرنوط(إدمان اإلنترنت الشديد 

،  اإلنترنت كقضية اجتماعية كبرية مع تزايد شعبية اإلنترنتوقد برزت قضية إدمان
 من مستخدمي اإلنترنت شخصاً ٢٠٠فقد أشار علماء النفس أن هناك شخص من بني 

 ساعة أو أكثر على اإلنترنت ٣٨ بل أن هناك أشخاص يقضون ،تظهر عليه أعراض اإلدمان
 البعض بالعمل وباملدرسة وبالعالقات ي يضحفمن املمكن أن؛ دون عمل يدعو لذلك

من خالل سيرب اإلنترنت والوقوع ة الشخص األسرية وباملال، بل ومن املمكن أن تدمر حيا
 يثريه ذلك اإلنترنت وما األكثر تعرضاً إلدمان املرحلة الثانويةويعترب طالب ،  دائرة إدمان اإلنترنتيف

   .)Huang et al., 2007(النفسي واالجتماعي اإلدمان من مشكالت قد يؤثر على توافقهم 

  

  

  



 

 - ٥ -  

 

  : مشكلة الدراسة

يعد مفهوم إدمان اإلنترنت من املفاهيم النفسية اجلديدة نسبياً ومازال البحث يف هذا 
 ;Griffiths, 1997; Brenner, 1997(املفهوم حمدوداً؛ فقد ذكر العديد من الباحثني 

Young, 1996; Wellman, 1996; Nguyen & Anderson, 1996 ( أن هناك حاجة إىل
البحث اإلمربيقي حول الطبيعة النوعية لالستخدام املشكل لإلنترنت أو ما يسمى بإدمان 

املرتبطة ذا االستخدام، والسمات الشخصية لألفراد الذين السلوكية اإلنترنت، واملشكالت 
  . لديهم هذا النوع من السلوك اإلدماين

اضطراب " مصطلح استخدمت أول من Young "نجيو"عاملة النفس وقد كانت 
استخدام اإلنترنت  "مث عدلته إىل مصطلح أطلقت عليه، )Young, 1996" (إدمان اإلنترنت

  ). Pathological Internet Use) Young, 1997" املرضي

 Problematic Internetوحديثاً فقد حاز مصطلح االستخدام املشكل لإلنترنت 

Use ًعلى الرغم من أن العديد من الباحثني مازالوا يتفضلون مصطلح إدمان  شيوعاً وقبوال
  ). Shapira et al., 2000(اإلنترنت 

؛ إدمان اإلنترنتوالقضية األساسية للدراسة احلالية هي املشكالت النفسية املرتبطة ب
فقد أوضحت الدراسات أن بعض الناس يهملون أعماهلم، وأسرهم، ومسئوليام االجتماعية 

 مشكالت مالية، وأحياناً ن من االنعزالية االجتماعية، ويواجهوناألكادميية، ويعانوو
 ;Griffiths, 2000(يسجلون مشكالت جسدية نتيجة لالستخدام املفرط لإلنترنت 

Young, 1996; 1999 .(  

ونتيجة هلذه املشكالت النامجة عن االستخدام املفرط لإلنترنت؛ فإن ذلك يقترح أن 
وقضية ما إذا كان بعض الناس ). Brenner, 1997(ناس مدمنني لإلنترنت يصبح بعض ال

  . مدمين لإلنترنت مازالت تشغل بال الباحثني
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 DSM-IV) الطبعة الرابعة(ففي الدليل األمريكي التشخيصي لألمراض العقلية 
 أو النشاط الذي يتميز باإلفراط، وزيادة مستويات العقاقري االعتمادية على ت حدد
  .  بأا أعراض لإلدمانمال، وأعراض االنسحاب وافتقاد الضبط والتحكماالحت

 التحكم والضبط مثل -وعلى أية حال فإن االضطرابات السلوكية االندفاعية 
، وإدمان التقنيات )Goodman, 1993(، وإدمان اجلنس )Lacey, 1993(اضطرابات األكل 

)Griffiths, 1995 ( زعم بأن االستخدام املفرط صارت هي األكثر شيوعاً، وهناك
 ، التحكم والضبط-لإلنترنت ميكن أن يوضع يف فئة االضطرابات السلوكية االندفاعية

  .وهناك تعبريات عديدة يستخدم لتصف املشكالت املرتبطة باالستخدام املفرط لإلنترنت

 استبانة قامت )Brenner, 1997" (برينر"، و)Young, 1996" (يونج"فقد ابتكرت 
 الستطالع آراء مستخدمي اإلنترنت  العقاقري؛ دف لالعتمادية علىDSM-IVايري على مع

  . من خالل صفحات املوقع اإللكتروين على اإلنترنت

أن تفسر تني ينبغي  املبدئيهاتني الدراستنيوعلى الرغم من أن النتائج املستخلصة من 
ض االنسحابية املرتبطة  فإا قدمت معلومات عن التحمل، واألعرا؛بشكل كبري من احلرص

 فإن كل دراسة حددت الوقت الكلي كباإلضافة إىل ذل. باالستخدام املفرط لإلنترنت
بأنه  حددت االستخدام املدمن" برينر"للساعات املنقضية على اإلنترنت كل أسبوع، ففي دراسة 

  .بوعياً أس ساعة٣٨،٥حددت االستخدام املدمن بأنه " يونج" ساعة أسبوعياً، ويف دراسة ١٩

 & Morhan-Martin ("مارتن وشوماخر-مورهان"وأشارت دراسة 

Schumacher, 1997 ( اليت اختربت استخدام اإلنترنت املرضي)لدى طالب ) الباثولوجي
أدى  ساعة كل أسبوع ٨،٤٨أن متوسط عدد الساعات إذا زاد عن ؛ أشارت إىل اجلامعة
  .املرضي إىل االستخدام ذلك

كل دراسة حددت متوسط خمتلف للوقت الفعلي على ة أن ولكن من املهم مالحظ
 لإلنترنت، أو حتديد إدمان اإلنترنت؛ هذا  املفرطاإلنترنت لكي يتم حتديد االستخدام

  . االختالف قد يعزو إىل العينات اليت مت التطبيق عليها
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شرة حماولة حتديد املعايري املباجمرد وعلى هذا األساس؛ فالتركيز البحثي قد حتول من 
 جمموع الساعات املنقضية يف ضوء" (نه إدمانبأاستخدام اإلنترنت "ملا ميكن تأسيسه على أنه 

 الختبار العالقة بني االستخدام التفسريية، إىل البحوث )كل أسبوععلى شبكة اإلنترنت 
  .  لإلنترنت واالضطرابات الشخصية لدى املستخدمنياملفرط

: وهي  لإلنترنتاملفرطتصف االستخدام يات لاقترحتها األدبوهناك ثالثة متغريات 
 ;Shotton, 1991( االستخدام، واإلدراك الذايت لالستخدام، وتصنيف االستخدام كمية

Turkle, 1995; Brenner, 1996; Young, 1996; 1997; Griffiths, 1998( .  

وهناك العديد من الدراسات حاولت قياس سلوكيات إدمان اإلنترنت؛ ففي 
 & Egger" (إجيري وراوتربريج"األوىل اليت تفحصت إدمان اإلنترنت قام الدراسات 

Rauterberg, 1996 ( بنداً يركز على أمناط االستخدام، ٤٦ببناء مقياس مكون من 
  . واملشاعر واخلربات النامجة عن استخدام اإلنترنت

؛  مستجيباً من سويزرالند٤٥٠وقد وضع املقياس على موقع إلكتروين ومت انتقاء 
.  من العدد الكلي للمستجيبني أم مدمين لإلنترنت على أساس بند واحد٪١٠وقد حدد 

وقد وجد . وهذه اموعة من مدمين اإلنترنت يقضون وقتاً طويالً على شبكة اإلنترنت
أن جمموعة اإلنترنت يشعرون بأم أكثر قلقاً إذا مت إعاقة استخدامهم " إجيري وراوتربريج"

 احملتمل أن يكون لديهم شعور باالكتئاب وعدم الراحة إذا قضوا وقتاً طويالً لإلنترنت، ومن
  . على اإلنترنت

قائمة سلوكيات (ببناء استبانة خلربات اإلنترنت ) Brenner, 1997(وقام برينر 
 بنداً صيغت بنمط الصواب واخلطأ قامت على ٣٢مكونة من ) اإلدمان املرتبطة باإلنترنت

 وقد قرر برينر أن .DSM-IVوكية لسوء استخدام العقاقري الواردة يف أساس املعايري السل
 ٥٦٣وقد قام برينر بتطبيق االستبانة على ). α=0.87(املقياس أحرز جتانساً داخلياً جيداً 

مستجيباً، ووجد أن املستخدمني الصغار أخربوا مشكالت أكثر قائمة على اإلنترنت على 
  .  على الشبكة كمستخدمني كبارالرغم من أم يقضون وقتاً طويالً
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قامت باقتراح ) Petrie & Gunn, 1998" (بيتري وجون"ويف دراسة أخرى لـ 
 بنداً؛ يركز على استخدام اإلنترنت، ١٦مقياس استخدام اإلنترنت واالجتاه حنوه مكون من 

  . واملعتقدات، واالجتاهات حنوه

.  من التباين٪٣٩ واحد يفسر  التحليل العاملي هلذه البنود أن هناك عاملخلصوقد 
د مدمنو اإلنترنت على أساس بند واحد يطرح على املستجيبني ليحددوا أنفسهم ِدوقد ح

  .  أم العلى أم مدمين إنترنت

.  مدمين إنترنت٪٤٦ كان من ضمنهم ٤٤٥وقد تكونت عينة الدراسة من 
تمل أن يقضوا وقتاً واملستجيبون الذين سجلوا درجات مرتفعة يف إدمان اإلنترنت من احمل

  . أطول على الشبكة، ويكونوا لديهم اجتاهات إجيابية حنو اإلنترنت

االنطوائية أليزنك؛ فقد وجدا /وباستخدام قائمة بيك لالكتئاب، ومقياس االنبساطية
  .  واالنطوائيةأن هناك عالقة ارتباطية دالة بني االستخدام املكثف لإلنترنت وكل من االكتئاب

انت هناك حماوالت لقياس االستخدام املفرط لإلنترنت ركزت على وحديثاً ك
) Pratarelli & Browne, 2002" (براتاريللي وبراون"التحليل العاملي؛ فقد استخدم 

  .  بنداً تركز على اخلربات املرتبطة بالكمبيوتر واإلنترنت٧٤استبانة مكونة من 

 طالباً، ٥٢٤نة مكونة من وقد أجريت التحليالت العاملية هلذه البنود على عي
وعند . واقترحت منوذج ثالثي العوامل؛ عامل اإلدمان، وعامل اجلنس، وعامل املستخدم

أي (استخدام منذجة  املعادلة البنائية هلذه العوامل فقد اقترحت أن بروفيل األداء اإلدماين 
أي عامل (منبئ بالسلوكيات املفرطة حنو اإلنترنت لألغراض اجلنسية ) عامل اإلدمان

  ). أي عامل املستخدم(، ولالستخدام الوظيفي )اجلنس

ببناء مقياس ) Davis, et al., 2002(ويف حتليل عاملي آخر، قام دافيز وآخرون 
 لقياس استخدام اإلنترنت Online Cognition Scale (OCS)املعرفة على الشبكة 

عريف الذي مييز بني شرطني أو  امل-وقد قام هذا املقياس على النموذج السلوكي . الباثولوجي
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أي املستخدمني الذين يستخدمون اإلنترنت ألغراض نوعية مثل املقامرة على (ظرفني 
، والظروف العامة النامجة عن األعراض النفسية املرضية )اإلنترنت، أو اجلنس على اإلنترنت

األعراض من ) OCS( وقد صيغت بنود ،)أي االكتئاب، والقلق واالعتماد على العقاقري(
  . الواردة يف األدبيات اليت تناولت استخدام اإلنترنت املشكل

 بنداً على عينة ٣٦وبإجراء التحليل العاملي التوكيدي على املقياس الذي تكون من 
عامل الشعور : أي( طالباً؛ مت التأكيد على منوذج مكون من األربعة عوامل ٢١١مكونة من 
دفاع، وعامل الشرود والتشتت، وعامل الراحة االكتئاب، وعامل ضبط االن/ بالوحدة

، وهذه العوامل األربعة ارتبطت إجيابياً مع طول الفترة الزمنية على اإلنترنت؛ )االجتماعية
  ).OCS(باإلضافة إىل أن التطبيقات التفاعلية لإلنترنت كانت األكثر ارتباطاً مبقياس 

 واملنبئات الواضحة ،ترنت لإلناملفرطمما سبق يتضح أن هناك منبئات لالستخدام 
  . هي استخدام اإلنترنت؛ واليت تتحدد بطول الفترة الزمنية على اإلنترنت إلدمان اإلنترنت

 ,Widyanto & McMurran" (وايديانتو وماك موران "إضافة إىل ذلك فإن 

وجدا أن استخدام اإلنترنت لالستخدام الشخصي أفضل منبئ من استخدام ) 2004
  .  العملاإلنترنت ألغراض

الدردشة،  اموعات اإلخبارية، وغرف: مثل( الوظائف التفاعلية لإلنترنت فضالً عن أن
-Morahan (وجد أا أكثر إدماناً وتسبب مشكالت نفسية اجتماعية) واأللعاب على الشبكة

Martin & Schumacher, 2000( دالة بني ، وبعض الدراسات وجدت عالقة ارتباطية
 ;Davis et al., 2002; La Rose et al., 2003 ( لإلنترنتاملفرطدام االكتئاب واالستخ

Petrie & Gunn, 1998( ووجد ،)Morahan-Martin & Schumacher, 2000 ( أن
  . الشعور بالوحدة والتحرر االجتماعي يرتبطا بشكل دال مع االستخدام املشكل لإلنترنت

 لإلنترنت نزعت إىل فرطاملوعموماً؛ فإن الدراسات اليت اهتمت باالستخدام 
  . استخدام املقاييس الذاتية متعددة البنود مع بعض اخلصائص السيكومترية
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 يواجهون اإلنترنت و مستخدمأنومن ناحية أخرى أشارت بعض الدراسات إىل 
سوء إدارة  والشعور بالوحدة ، و، واالكتئاب، نفسية مثل العزلة االجتماعيةمشكالت

 الذين يستخدمون الناس لدىتغريات كان هناك   أيضاً،نترنت استخدامهم لالجراءالوقت 
اضطرابات و ؛ شهر يف مشاركتهم االجتماعية والنفسية٢٤-١٢شبكة االنترنت أكثر من 

 ;Young, 1998; Kraut et al., 1998 (نفسية أخرى مبا يف ذلك االضطراب العاطفي

Morhan-Martin & Schumacher, 1997, Brennerm 1997(.  

 تنبع االجتماعيو التوافق النفسياستخدام اإلنترنت له تأثري سليب على ية أن وفرض
عالقات ينخفض لديهم إقامة ال أن مستخدمي اإلنترنت اليت تقولاحلجة الرئيسة من 
 املشاركة يف احلياة االجتماعيةاالنعزال عن  يف النهاية إىل ؛ ويؤديقيقيةاحلجتماعية اال
)Baruch, 2001; Kiesler et al., 1984; Kraut et al., 1998(. 

من اآلثار السلبية الستخدام الحظ العديد من الباحثني أن هناك القليل جداً يف حني 
هم أولئك  أن املعتمدون على الكمبيوتر )Shotton, 1991" (شوتون"؛ فقد ذكر اإلنترنت
إىل أن ) Griffiths, 1997 ("زجريفيث"وأشار .  يف املدرسة الشاملة حسناً بالًءالذين أبلوا

 ,Glasser(الذي عرضه جالسر " اإلجيايباإلدمان "العتماد على اإلنترنت مشابه ملفهوم ا

  . يدة بالنسبة للفرد مثل التمارين الرياضية والتأملاجللألشياء ) 1976

حيث جاءت النتائج  ؛النفسي نتائج قاطعة يف هذا الشأنالبحث وحىت اآلن مل يعط 
 على  إىل التأثري سلباًينحى  االستخدام املفرط لإلنترنتجد أنوناحية  فمن ،خمتلطة شيء ما

تحول إىل شبكة ال، على الرغم من والتوافق النفسي واالجتماعياالندماج االجتماعي 
؛ )Moody, 2001; Weiser, 2001 (واالنتساب هلذه الشبكةاإلنترنت للتفاعل االجتماعي 

زيد من اإلحساس بالوحدة  يقد؛ رف الدردشةغهذا التفاعل االجتماعي من خالل فإن 
داخل اال ، ويعوق التوظيف الطبيعي صبح مضيعة للوقتالذي يبسبب االستخدام 

 ). Kubey et al., 2001( االجتماعي االجتماعي وذات الصلة بالعمل
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ومبا أن الشرحية األكرب اليت تستخدم هذه التقنية هي من فئة الشباب الذين هم 
د التطور والتقدم واإلنتاج يف العامل كان البد من دراسة ظاهرة اإلدمان على مستقبل وعما

الشبكة ومعرفة آثارها املختلفة وخاصة االجتماعية عند هذه الفئة املهمة من فئات اتمع 
لنتمكن من حماصرا وحتويلها من تقنية تستخدم بشكل سلبية عند البعض إىل تقنية إجيابية 

 االستفادة من هذه الشابكة بأمور عديدة ومفيدة يف تطور جمتمعنا وبناءة حيث نستطيع
  .وخدمة العلم واملعرفة

الرئيس  التساؤلومن هنا ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن 
 بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة ةما العالق: التايل

   الثانوية؟

  : الدراسة تساؤالت

لإلجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة؛ فإن ذلك يتطلب اإلجابة عن التساؤالت 
  :التالية

ما املستوى الفارق لتحديد إدمان االنترنت بالنسبة لطلبة املرحلة الثانوية يف مدينة  -١
 الرياض ؟

هل توجد عالقة ارتباطية بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب  -٢
 ملرحلة الثانوية ؟ ا
هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت من  -٣

 التوافق النفسي واالجتماعي ؟مقياس طالب املرحلة الثانوية يف 
هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات طالب املرحلة الثانوية بقسميها الشرعي  -٤

  .رنتوالطبيعي يف مقياس إدمان اإلنت
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  :فروض الدراسة

  :سيتم اختبار تساؤالت الدراسة وفقا للفروض التالية

بني إدمان االنترنت ٠،٠٥عند مستوى ذات داللة إحصائية سالبة  ةتوجد عالقة ارتباطي  -أ 
 . أبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانويةوكل من 

  اإلنترنت وغري مدمينبني مدمين ٠،٠٥عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية   -ب 
 .أبعاد التوافق النفسي االجتماعي كل من  يفطالب املرحلة الثانويةاإلنترنت من 

طالب املرحلة الثانوية بقسميها بني ٠،٠٥عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية   -ج 
 . الشرعي والطبيعي يف إدمان اإلنترنت

  :  الدراسةأهداف

  : ما يلي دف الدراسة احلالية إىل

 .الرياض مدينة يف الثانوية املرحلة طالب لدى االنترنت حتديد املستوى الفارق إلدمان  -أ 
والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب  العالقة بني إدمان اإلنترنت الكشف عن  -ب 

 . املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
من طالب املرحلة الثانوية نت معرفة الفروق بني مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنتر  -ج 

 . التوافق النفسي االجتماعي يف
الكشف عن الفروق بني طالب املرحلة الثانوية بقسيمها الشرعي والطبيعي يف إدمان   -د 

 .االنترنت
   .يتمتع خبصائص سيكومترية مناسبة ويناسب البيئة السعودية" إدمان اإلنترنت"تصميم مقياس   -ه 

  : أهمية الدراسة

  املرحلةراسة أمهيتها من أمهية الشرحية اليت تتناوهلا وهم طالبتستمد هذه الد
تستخدم شبكة اإلنترنت وقد يتعدى هذا العينات اليت أكثر  حيث يعتربون من الثانوية؛
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توافقهم  مما ينعكس على االستخدام إىل شكل اإلفراط، وتظهر عليهم أعراض اإلدمان؛
 الصحة ىأضرار علمن لك االستخدام املفرط ذ ملا يترتب على نظراًو النفسي واالجتماعي؛

 فإن الدراسة احلالية تكتسب املرحلة الثانوية؛لدى طالب النفسية واالجتماعية واجلسمية 
  :كما يليأمهية خاصة على املستويني النظري والتطبيقي 

  : األهمية النظرية للدراسة -١

االجتماعي لدى طالب والتوافق النفسي وإدمان اإلنترنت الوقوف على العالقة بني   -أ 
  . املرحلة الثانوية

السيما على القليلة العربية من الدراسات  اتكمن أمهية الدراسة احلالية يف كو  -ب 
هذا تناولت  اليت -يف حدود علم الباحث-مستوى اململكة العربية السعودية 
 .املوضوع البحثي على الرغم من أمهيته

 وهي املرحلة الثانوية؛ وهذه املرحلة تعد ،تم الدراسة احلالية مبرحلة عمرية مهمة  -ج 
من أكثر املراحل تعرضاً للضغوط احلياتية ولالضطرابات النفسية ولآلثار النامجة عن 

 . االستخدام املفرط لإلنترنت خاصة توافقهم النفسي واالجتماعي

  :  األهمية التطبيقية للدراسة-٢

  للقائمني على السياسة التربوية تتيحقد تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أن النتائج   -أ 
العالقة بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لدى التعرف على طبيعة 

مما ميكنهم من توظيف ذلك يف تقدمي برامج تربوية وإرشادية طالب املرحلة الثانوية؛ 
 .وعالجية مناسبة

،  املرحلة الثانويةطالب إدمان اإلنترنت لدىإثراء القياس النفسي بتوفري أداة تقيس    -ب 
 .البيئة السعودية؛ بعد التحقق من خصائصه السيكومترية هذه األداةتناسب حبيث 
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  :  الدراسةحدود

  : تقتصر الدراسة احلالية على احلدود التالية

التوافق وتقتصر الدراسة على تقصي العالقة بني إدمان اإلنترنت : احلدود املوضوعية  -أ 
 .الب املرحلة الثانوية مبدينة الرياضالنفسي االجتماعي لدى ط

 .طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض: احلدود البشرية  -ب 
 .دنية الرياض املدارس الثانوية مب: احلدود املكانية  -ج 
  . ه١٤٣١ - ١٤٣٠ يف العام الدراسي الفصل الدراسي الثاين مبدينة: احلدود الزمنية  -د 

  :  الدراسةمصطلحاتمفاهيم و

  Internet Addictionنت  إدمان اإلنتر-١

سلوك مرتبط باستخدام : إدمان اإلنترنت بأنه) Ward, 2000" (وارد"يعرف 
اإلنترنت مثل اإلفراط يف الوقت املنقضي على اإلنترنت، أو استبدال العالقات احلقيقية 
الواقعية إىل عالقات سطحية افتراضية، واليت غالباً ما خترب بأا شخصية، وهي حس افتقاد 

  . الوقت، وتشكيل أمناط متكررة تزيد من خماطر املشكالت االجتماعية والشخصية

  :  التاليةاحملكاتوهذه البنية تتألف من 

 أهم  استخدام اإلنترنت حيدث عندما يصبح    الذي   ويقصد به ذلك     :Salience الربوز  -أ 
  يتـضح   ويسيطر على تفكريه ومشاعره حيث     ، حياة الفرد  األنشطة وأكثرها قيمة يف   

 .لقيام ذا النشاطلالشعور باللهفة ينتابه الزائد و و أنشغال البارزاال
 يشعر ا  اليت املكتسبةويشري إىل اخلربة الذاتية: Mood Modification تعديل املزاج  -ب 

يستخدمها  كإستراتيجية   إدراكهاوميكن  بشكل متواصل    الستخدام اإلنترنت كنتيجة  
 . استخدامه لالنترنتة على افتقاد يتحاشى اآلثار املترتبيملواجهة لكيف ا
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استخدام ها كمية أو مقدار في يزداد العملية اليتويشري إىل  :Tolerance التحمل  -ج 
اإلنترنت حبيث يصل إىل املقدار أو الكمية اليت يشعر فيها بتحقيق االنتعاش والسعادة 

 .والرضا
راحة أو مشاعر عدم ال وتشري إىل :Withdrawal Symptomsة األعراض االنسحابي  -د 

أو يترتب عليها آثار فسيولوجية حتدث عندما ينقطع عن استخدام اإلنترنت أو السعادة 
 .تقل فترة استخدامه له مما يترتب عليه مشاعر بالكآبة وحدة الطبع وسرعة اهلياج

واحمليطني به اإلنترنت  تدور بني مدمن إىل الصراعات اليت ويشري :Conflict الصراع  -ه 
إصراره والصراعات والتضارب بني ، Interpersonal conflict يشخص كالصراع البني

احلياة االجتماعية،  والعمل،ك(غريه من األنشطة األخرى على استخدام اإلنترنت وبني 
 الصراع  يدور داخل الفرد ذاته وهوي أو الصراع الذ،)األمنيات، واالهتمامات، والدراسةو

يتمثل يف والذي (باستخدام اإلنترنت  املتعلق  Intrapsychic Conflict يفس نالبني
 ).  اإلنترنتاالستمرار أو التوقف وخاصة عندما تنشأ مشكالت عن استمراره يف استخدام

واالندفاع بشكل مفرط امليل إىل العودة مرة أخرى  ويقصد به :Relapse االنتكاس  -و 
 .الستخدام اإلنترنت

تخدام اإلنترنت للحصول على ويقصد ا احلاجة امللحة الس: Dependenceاالعتمادية   -ز 
اإلحساس واملشاعر املصاحبة الستخدام اإلنترنت واليت يترتب على عدم استخدامها 

 . إحساسه مبشاعر مزعجة وكآبة وتسبب له حالة من التوتر واالنزعاج
 ويقصد به أن املدمن يفقد اإلحساس باجلوانب األخالقية :Abuseسوء االستخدام   -ح 

إلنترنت؛ حيث يرتبط إدمانه هلذا االستخدام فقط مبا حيققه من والدينية عند استخدام ا
إشباع لغرائزه دون إدراك ملا يسببه هذا اإلدمان من ممارسات شاذة أو غري أخالقية أو 

  .  توقعه حتت طائلة القانون

ثانوية  بأنه الدرجة اليت حيصل عليها طالب املرحلة الإجرائياًويعرف إدمان اإلنترنت 
  .  على مقياس إدمان اإلنترنت من إعداد الباحثاضمبدينة الري
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  Psychosocial/ Social Adjustment التوافق النفسي االجتماعي -٢

عملية دينامية مستمرة حياول فيها الفرد : "بأنهالعام تعرف الدراسة احلالية التوافق 
هما ليتحقق التوازن تعديل سلوكه يف بيئته الطبيعية واالجتماعية، وتقبل ما ال ميكن تعديله في

النسيب بينه وبني نفسه وبينه وبني البيئة احمليطة به؛ وذلك إلشباع حاجاته البيولوجية والنفسية 
  ". واالجتماعية؛ مما يؤدي إىل تغيب األمراض النفسية والتوترات والصراعات

  :وتتألف بنية التوافق من األبعاد التالية

على حل صراعاته وتوتراته الداخلية حالً مالئماً؛       ويقصد به قدرة الفرد     : التوافق النفسي   -أ 
حىت حتدث حالة من التوازن بني الوظائف املختلفة للشخصية، وتتضمن إشباع حاجات            
الفرد ودوافعه بصورة ال تتعارض مع معايري اتمع وقيمه؛ فيشعر الفرد باألمن واألمـان   

 . زازوالسعادة مع النفس والثقة ا والكفاءة والتقدير واالعت
ويقصد به متتع الفرد بعالقات سوية ومشبعة مبنيـة علـى التفـاهم             : التوافق األسري   -ب 

واملشاركة، ويتضمن السعادة األسرية اليت تتمثـل يف االسـتقرار والتماسـك والثقـة       
 . واالحترام املتبادل بني أفراد األسرة، واملساواة يف املعاملة الوالدية بني األخوة

د به قدرة الفرد على حتقيق التالؤم بينه وبني البيئة املدرسية مبـا             ويقص: التوافق املدرسي   -ج 
حتويه من عالقات مع الرفاق واملدرسني وممارسة األنشطة املنهجية والالمنهجية؛ مما جيعله            
أكثر شعبية وحباً وشعوراً باأللفة واملساندة االجتماعية، وأكثر قـدرة علـى اإلجنـاز              

ك يكون أقل عرضة للمشكالت النفسية الـيت تتعلـق          األكادميي والتفوق العلمي؛ وبذل   
 . بالقلق واالكتئاب وكراهية املدرسة

ويقصد به قدرة الفرد على إقامة عالقة منسجمة مع البيئـة املاديـة          : التوافق االجتماعي   -د 
واالجتماعية، وتتضمن السعادة مع اآلخرين، واالتزان االجتماعي، وااللتزام بأخالقيات         

املعايري االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي، واملشاركة يف        اتمع، ومسايرة   
النشاط االجتماعي، وتقبل الرفاق؛ مما يساعده على ضـبط سـلوكه حبيـث خيتـار               
السلوكيات املناسبة يف املواقف املختلفة؛ فيحظى بتقـدير واحتـرام اجلماعـة آلرائـه         

  )٢٠٠٤ابراهيم،(.واالجتماعيةواجتاهاته؛ مما يؤدي إىل حتقيق الصحة النفسية 
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 بأنه الدرجة اليت حيصل عليها طالب إجرائياًويعرف التوافق النفسي واالجتماعي 
 على مقياس التوافق النفسي االجتماعي من إعداد سهري ثانوية مبدينة الرياضاملرحلة ال
  . إبراهيم
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  ))اخللفية النظرية للدراسةاخللفية النظرية للدراسة((

  

ً         أوًال         أوال
  اإلطار النظرياإلطار النظري: : 

  
  الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : ً        ثانياً        ثانيا
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  ))اخللفية النظرية للدراسةاخللفية النظرية للدراسة((

  ::متهيدمتهيد

يتعرض هذا الفصل إىل مفهوم إدمان اإلنترنت، واإلشكالية بني وجود اإلدمان 
نه، بالفعل أم أنه استخدام مفرط، مث التعرض إىل أشكال إدمان اإلنترنت واألضرار النامجة ع

واملعايري أو احملكات التشخيصية إلدمان اإلنترنت، والنظريات املفسرة إلدمان اإلنترنت، 
  .بعض املقترحات لعالج إدمان اإلنترنتوأخرياً 

 االجتماعي؛ من حيث يتم مفهوم التوافق لغوياً -مث يتم التعرض للتوافق النفسي 
فق، وأبعاد التوافق، والعوامل املؤثرة ومفاهيمياً، والنظريات املفسرة للتوافق، ومظاهر التوا

  . على التوافق، ومعايري قياس التوافق

أما اجلزء الثاين فيختص بالدراسات السابقة ذات العالقة مبجال الدراسة احلالية؛ 
سواء أكانت دراسات أجنبية أم عربية اهتمت مبوضوع إدمان اإلنترنت وتأثريه على أبعاد 

، وخيتتم هذا احملور بتعليق عام على الدراسات السابقة، الشخصية والسلوكيات املختلفة
  . وخيتتم الفصل احلايل بفروض الدراسة

  : وفيما يلي تفصيلٌ لذلك
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ًأوًالأوال -
  اإلطار النظرياإلطار النظري: : 

  ::مفهوم إدمان اإلنرتنتمفهوم إدمان اإلنرتنت

 فإن ؛ العديدةوفوائدهاعملية النمو والتطور وانتشار شبكة اإلنترنت، بالرغم من 
، ورمبا كان أكرب رد الفعل السلبية اليت يكون هلا مردود هلذه العمليةهناك أيضاً بعض ردود 

عليها؛ األمر الذي شبكة اإلنترنت أو التواجد األكرب إىل زيادة احلاجة فعل سليب لذلك هو 
   . أظهر مصطلح جديد رمبا مل يتم التطرق إليه من قبل وهو مصطلح إدمان اإلنترنت

م ١٩٩٥ترنت واضطراب إدمان اإلنترنت عام وكان أول ظهور ملصطلح إدمان اإلن
واليت " سحر وإدمان احلياة على شبكة اإلنترنت: مقالة بعنوان O'Neillعندما نشر أونيل 

عام  Evan Goldbergإيفان جولدبرج ، وتبعه اقتراح نشرت يف صحيفة نيويورك تاميز
  . مميز بالفعلإدمان اإلنترنت هو اضطراب بأن م ١٩٩٥

فهوم القبول الفوري من قبل الصحفيني واألكادمييني ومتخصصي ومل حيظ هذا امل
 Kimberly Young  "كيمربيل يونج"عاملة النفس األمريكية حىت قدمت النفسية؛ الصحة 

ظهور اضطراب : إدمان اإلنترنت: يف السنة التالية نتائج دراستها يف الورقة البحثية بعنوان
  ). Young, 1998(بطة النفسية األمريكية يف االجتماع السنوي للرا" كلينيكي جديد

إدمان : منهااإلدمان ومنذ ذلك احلني، ظهرت مصطلحات عديدة تؤكد وجود ذلك 
اإلنترنت، واالستخدام املرضي لإلنترنت، واالستخدام القهري لإلنترنت، واعتمادية 

  .اإلنترنت، وهوس اإلنترنت

هي من البحوث اليت مل ميض إدمان اإلنترنت من البحوث اجلديدة؛ فموضوع يعترب و
وقد ركزت اجلهود البحثية بشكل كبري على دراسة مفهوم . على تارخيها عشر سنوات

 ;Pratarelli et al., 1999; Young, 1999(إدمان اإلنترنت والطرائق التشخيصية 

Greene, 1998; Brenner, 1997( ؛ بينما كان التركيز أقل على مشكالت استخدام شبكة
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لدى اموعات املعرضة للخطر، وكيف أن هذا السلوك اإلدماين يرتبط بسمات اإلنترنت 
  .  الشخصية

شري ماريا دورينوت) Duran, 2003( اليت  أنه مل يتم إجراء إال القيل من األحباث
 يوال يزال هناك جدل كبري حول السؤال الذ،  حىت اآلنتناولت اضطراب إدمان اإلنترنت

  . ضطراب أم اليتعلق بوجود مثل هذا اال

ويف إدمان اإلنترنت على أنه اضطراب ضابط قهري ال ينطوي على تعاطي عر
  ).Young, 1998(املسكرات، ويشبه يف ذلك القمار املرضي 

أي األفكار حول ( كاالنشغال باإلنترنت الدالئل؛ظهر مدمن اإلنترنت بعض وي
، واستخدام اإلنترنت )ت القادمةأنشطة اإلنترنت السابقة أو املشاركة يف جلسات اإلنترن

بكمية زائدة من الوقت لكي يتحقق الرضا، واالستخدام املتكرر، واجلهود غري الناجحة يف 
ضبط هذا االستخدام والسيطرة عليه أو التوقف عن استخدامه، واملشاعر بعدم الراحة 

 والبقاء فترات واالكتئاب والتململ أو التهيج نتيجة احملاولة للحد من استخدام اإلنترنت،
طويلة على شبكة اإلنترنت أكثر مما هو مستهدف أصالً، والتعرض خلطر فقدان العالقات 
املهمة وفرص العمل أو فرص التعليم نتيجة استخدام اإلنترنت، والكذب على أفراد األسرة 
واملعاجلني أو اآلخرين إلخفاء إىل أي مدى يكون انغماسه يف أنشطة اإلنترنت، واستخدام 

إلنترنت كأسلوب للهروب من املشكالت أو للتخفيف من املزاج املتعكر، كمشاعر اليأس، ا
  ).Young, 1999; 1998(والشعور بالذنب، والقلق، واالكتئاب 

أن إدمان اإلنترنت يتميز بالبقاء على شبكة اإلنترنت فترة ) Young" (يونج"وتقول 
 وبشكل كبري يف غرف الدردشة،  ساعة يف األسبوع من أجل املتعة،٣٨تتراوح ما بني 

  . املهنيةوخلصت إىل أن إدمان اإلنترنت ميكن أن حيطم العالقات األسرية، والصداقات، واحلياة
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  ً إدمانا؟ً إدمانا؟--بالفعلبالفعل--هل اإلفراط يف استخدام اإلنرتنت يعترب هل اإلفراط يف استخدام اإلنرتنت يعترب 

اختلف الباحثون على اعتبار أن االستخدام املفرط لإلنترنت اضطراب يؤدي إىل 
اإلدمان هو املصطلح الصحيح لوصف ما حيدث للناس عندما ك فريق يرى أن اإلدمان، فهنا

 أنه من التضليل أن تصف السلوكيات  علىيؤكدون، وتنفق الكثري من الوقت على االنترنت
، وهناك فريق يرى أن  على أساس جمرد إنفاق الكثري على شبكة اإلنترنت"اإلدمان"مثل 

  .كن هناك ما يسمى االستخدام املرضي لإلنترنتليس هناك ما يسمى إدمان لإلنترنت ول

ميكن اعتبار كل جانب من جوانب اإلدمان على أنه عملية معقدة وعلى أية حال؛ 
للغاية حيدث خالهلا تغيري وظيفة العمليات العصبية اليت تكون مسئولة عن ضبط السلوك 

هناك حاجة غري  و،استهالك موضوع اإلدمان/املرتبط مبوضوع اإلدمان عن طريق استخدام
ضابطة تتوجه للسلوك املناسب، ولكنها أيضاً ترتع إىل مقدار وجود كل األنواع على األقل 

  . من السلوك

 األساس على الزيادة أو االرتفاع الناتج بسبب فرط استخدام اإلدمان يركز يفف
  .  تؤثر على االستجابة الكيميائية للمخالعقاقري أو القوى اخلارجية األخرى اليت

هاجس أو انشغال :  بأنه"اإلدمان"هناك عدد من الطرق املقبولة لتعريف مصطلح و
اإلدمان، واحلاجة أو الرغبة لزيادة استخدام موضوع اإلدمان ) مادة أو نشاط(باملوضوع 

، وفقدان السيطرة أو القدرة على ضبط االستخدام، واملشكالت يف مجيع جوانب )التحمل(
ام املتزايد ملوضوع اإلدمان، والشعور باألزمة يف املواقف اليت حياة املستخدم بسبب االستخد

  ). Hinić et al., 2008, p.763() األزمة/االمتناع(يكون االستخدام فيها غري ممكن 

الفرق الوحيد الذي ميكن مواجهته يف مصطلحات إدمان اإلنترنت يرتبط ويبدو أن 
 تضمني نفإن الباحثون ال يقبلو  وبسبب هذاعلى األشخاص؛بنقص كمية املادة الضارة 

ظاهرة االستخدام املرضي لإلنترنت يف اضطرابات اإلدمان، ويقترحوا فئة أخرى ميكن 
  . اضطرابات الضبط االندفاعي - عادة -استغالهلا يف تفسري هذه الظاهرة 
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ومن مث فإن املعايري التشخيصية لظاهرة القمار املرضي ميكن تطبيقها يف ظهور 
 وقد سببت اقتراحات هذا النوع مواقف خمتلفة وانقسام ،رضي لإلنترنتاالستخدام امل

 وهلذا فإن احملاوالت يف تعريف مصطلح االستخدام املرضي ؛الباحثني حول هذه الظاهرة
قدم يف هذا العمل معاً مبجادالت أساسية لتعريف حقيقي واقعي هلذه الناحية من لإلنترنت ي
  ).Hinić et al., 2008, p.763( اإلدمان

االستخدام املفرط لإلنترنت  أن العلماء لذهن العديد من اتنامومن ناحية أخرى فقد 
  . اضطراب إدمان اإلنترنتيطلق عليه 

وخطورة ظاهرة االستخدام املفرط لإلنترنت ميكن تصورها يف أفضل صورة باقتراح 
 لالضطرابات الدليل التشخيصي واإلحصائي(التصنيف األمريكي اجلديد لألمراض العقلية 

، Cyber ، والذي يشكل فئة االضطراب التشخيصي للسيرب) الطبعة اخلامسة--العقلية 
والذي يتألف جزء منه اإلنترنت، وكذلك كل أشكال إساءة استخدام املنجزات التقنية 

 ;Nie & Erbring, 2000(احلديثة مثل اهلواتف احملمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو

Kraut et al., 1998; Griffith, 1996 .(  

 حياة الشخص ويسيطر عليه ويقول البعض أن اإلنترنت إدمان يتحكم يفويقول 
 ومع هذا فإن اإلنترنت ال يزال يؤثر ؛البعض اآلخر أنه ال يتجاوز درجة االرتفاع أو اإلفراط

 ن يكون الشخص، وهل لديهعلى الذين يستخدمونه بشكل مفرط ، فلم يعد من املهم أي
، فقد أصبح من السهل احلصول على الكمبيوتر  حقيبته حلمل الكمبيوتر يفمكان خايل

  . مشكلة تواجه الشخصيبصرف النظر على أ

 مكان حيتاج فيه ي تفتح الباب للدخول على اإلنترنت من أواإلتاحةوهذا التوافر 
ضاء وقت  ق هواية يبدأ مستخدميه يفي فاإلنترنت مثله مثل أ؛الشخص خلدمات اإلنترنت

 يقضيه ي، ألن الوقت الذ (Ghrohol, 2003) قد يؤدى إىل إدمانه ياألمر الذ؛ كبري عليه
بل الشخص على اإلنترنت حبثاً عن ما يهمه يعد أحد أشكال التوازن بني شيئني متناقضني 

 شيء ما واخلوف من شيء آخر كالمها يريدمها الشخص صراعني متناقضني مها الرغبة يف
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(Hardy, 2004) استخدام اإلنترنت أو إدمانه يؤثر على حياة الشخص مما جيعل اإلفراط يف؛ 
  . النفسية واالجتماعية واملهنية واجلسمية وغريها

على الرغم من أن الدراسات أظهرت كل من التأثريات اإلجيابية والسلبية الستخدام و
تحقق من االستخدام اليت تدراسات فال.  يف االزديادة آخذ الالحقة فإن األدلة؛اإلنترنت

، وقد إلنترنتلمرتبطة باالستخدام املفرط إىل مشكالت متنوعة تشري املشكل لإلنترنت 
واإلنترنت الباثولوجي أو املرضي  االنترنت ، إدمان مصطلحات مثل إىلبعض الباحثني أشار 

)Beard & Wolf, 2001; Belsar et al., 1997; Shaffer et al., 2000; Young, 

1998 .(  

 ؛ فإن" االنترنتإدمان"بصرف النظر عن النقاش الدائر حول استخدام مصطلح و
  . إلنترنتل املرتبطة باالستخدام املفرط األدبيات اليت تقرر املشكالتهناك كمية متزايدة من 

اجلامعيني، وأولئك الذين يستخدمون طالب المعظم البحوث على فقد ركزت 
مارتن مورهان " الناس؛ فقد ركزت دراسة اإلنترنت بشكل مفرط ومقارنتهم بعامة

 الشعور مشكالت على )Morahan-Martin & Schumacher, 1997" (وشوماخر
 إىلاملستخدمني فقد صنفوا . طالب اجلامعاتواالستخدام املفرط لإلنترنت لدى بالوحدة 

نت ستخدام اإلنترال ساعة ٨،٥ جمموعة املستخدمني الباثولوجيني مبتوسط: ثالث جمموعات 
 ساعة يف األسبوع، ٣،٢توسط مبيف األسبوع، واألشخاص الذين لديهم أعراض حمدودة 

وقد سجلت .  ساعة يف األسبوع٢،٤توسط مب أعراض م أيةال تظهر عليهوأولئك الذين 
 مزيد من الشعور بالوحدة إىل حد اموعاتبني مجيع جمموعة املستخدمني الباثولوجيني 

  ). حدةقياس الومبكما تقاس (كبري 

أحد تقارير  له؛ ففي اآلثار اإلجيابيةو إىل فوائد اإلنترنت دعتدراسات وهناك 
إم ) ٪٦٩( واملعلمني ،)٪٦٩(والطالب ، )٪٦٨(عدد من اآلباء الرأي قرر استطالع 
. من خالل استخدام اإلنترنتقد حتسنت وتقدمت درجات الطالب  أن  شخصياًشاهدوا

من خالل تعزيز على تعليم الفرد ؤثر بشكل إجيايب ينترنت استخدام اإل فإن عالوة على ذلك
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، وأن ةيلوصول إىل البحوث ومواد املكتبوسرعة اساتذة وزمالء الدراسة ، األالتواصل مع 
 دراسةالحتسني ساعات الدراسة، وكذلك عادات  يكون أكثر فائدة يف استخدام االنترنت

)Suhail & Bargees, 2006(.  

 عن أن استخدام )Kraut et al., 1998" (هؤزمالوت كرو"كشفت دراسة كما 
  . يات املنخفضة من الرفاهية النفسيةستوباملعالقة اإلنترنت ليس له 

، )Shaw & Gant, 2002" (شاو وجانت"مثل خرون اآلباحثون اليعتقد و
أن املشاركة يف جلسات الدردشة يقلل ) Waestlund et al., 2001" (ويستالند وآخرون"و

  . املساندة االجتماعية املدركةبالوحدة ويزيد من الشعور 

حول ما إذا كان استخدام اإلنترنت ميكن أن يكون حالياً الدائر البحثي النقاش و
، وأن له آثار وسيطة للمهارات االجتماعية والعاطفية  ال م أانعزالية يه ينطوي علاًنشاط

  ). Nie, 2001(للمستخدمني يف احلياة الواقعية 

  ::التشخيصية إلدمان اإلنرتنتالتشخيصية إلدمان اإلنرتنتاحملكات احملكات 

له على  وصف األعراض األساسية يمثة خطوة لتكريس مفهوم إدمان اإلنترنت ه
وميكن سرد هذه املعايري لتقدير وجود ظاهرة إدمان اإلنترنت .  تشخيصيةاملعايريضوء تدارس 

أو ) DSM-IV(من خالل الرابطة األمريكية النفسية؛ رغم أنه مل تعتمد أية معايري رمسياً من 
 ICD (International Statistical Classification(التصنيف اإلحصائي العاملي لألمراض 

of Diseases .  

 أن أفضل طريقة كلينيكية )Fenichel, 2004" (فينخل"يرى ويف هذا الصدد 
  .  األنواع األخرى لإلدمانمبحكاتالستكشاف االستخدام القهري لإلنترنت هو مقارنته 

أول شخص قام بالربط بني استخدام ) Young, 1996" (يونج"وقد كانت 
الدليل األمريكي التشخيصي لألمراض العقلية الطبعة . (DSM-IV مبحكاتاإلنترنت املفرط 

  )الرابعة
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فإن استخدام اإلنترنت املفرط يرتبط أكثر قرباً باالضطرابات " يونج"ووفقاً ملا ذكرته 
  . DSM-IV كما حددت يف  التحكم والضبط-السلوكية االندفاعية 

في دراستها املبكرة قد قامت ببناء اختبار إدمان اإلنترنت والذي تألف من مثانية ف
 احملكاتوهذه ( حددا إلدمان اإلنترنت حمكاتال بناء على مثانية /بنود صيغت بنمط نعم

  . )DSM-IV(الواردة يف ) املرضية ( املقامرة الباثولوجيةحملكاتمقاربة 

أن املستجيب الذي جييب بإجابة " يونج" حددت املبدئير إدمان االنترنت ويف اختبا
؛ هذا )باالتفاق مع درجة القطع للمقامرة الباثولوجية(على مخسة بنود أو أكثر " نعم"

  . املستجيب حدد على أنه معتمد على اإلنترنت

 من أفراد العينة صنفوا على أم معتمدين على ٪٦٠أن " يونج"وقد وجدت 
وهؤالء املعتمدون على اإلنترنت من احملتمل أن يقرروا أكثر املترتبات السلبية . نترنتاإل

  . الستخدام اإلنترنت، ويستخدمونه للوظائف التفاعلية، ويصروا على استخدامه

) IAT(ببناء اختبار إدمان اإلنترنت املنقح " يونج"قامت ) م١٩٩٩(ويف عام 
 بنداً ١٢ باإلضافة إىل DSM-IV حمكاتالقائمة على واشتمل على البنود الثمانية األصلية 

 وقد كانت ،DSM-IV حمكات وبالطبع كانت هناك عدد من املشكالت باستخدام .جديداً
القضية األوىل هلذا التصنيف هو املقارنات بني االستخدام املفرط لإلنترنت، وبني املقامرات 

  . الباثولوجية

) Morahan-Martin & Schumacher, 2000(مورهان مارتني وشوماخر "وقام 
باستخدام  PIU (Pathological Internet Use (بقياس استخدام اإلنترنت الباثولوجي

  . ال/ بنداً صيغ بنمط نعم١٣مقياس مكون من 

وقد حدد املستجيب على أنه مستخدم إنترنت باثولوجي إذا أجاب بنعم على أربعة 
 وقد سجل املقياس جتانساً ، طالباً جامعيا٢٧٧ً وقد تكونت العينة من ،بنود على األقل

   ٠،٨داخلياً قدره 
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أن ) Pratarelli & Browne, 2002" (براتاريللي وبراون"وعلى أية حال، فقد قدر 
  . هذا النموذج حيتاج إىل الدعم من البحوث التالية

 حدود املعايري أي سلوك يقوم به الفرد هو سلوك طبيعي إذا كان يفوهكذا فإن 
فية واالجتماعية املتعارف عليها وإذا كان متناسباً مع مستوى منوه اجلسمي والعقلي، أما الثقا

إذا جتاوز هذه املعايري وكان متكرراً بدرجة بالغة عندئذ حنكم على هذا السلوك أو التصرف 
 طبيعياً ويساعد  هكذا اإلقبال على اإلنترنت إذا اتفق مع معايري السوية يكون أمراً؛بالشذوذ

 شدته واحنرف  إذا جتاوز حدود السواء ، وزاد يف والعقلي لإلنسان، أمايى النمو النفسعل
أو ما نطلق   أصبح إقبال الفرد على اإلنترنت سلوكاً مضطرباً وشاذاً وغري سوياً؛ نوعيتهيف

  . عليه إدمان اإلنترنت

ة  سلوك يتميز باحملكات الستيإىل أن أ) Gackenbach, 1998" (جكينباخ"يشري و
  :هذه احملكاتلي يفه إجرائياً باإلدمان ، وفيما يالتالية، ميكن تعر

سلوك أهم األنشطة وأكثرها  وهذا حيدث عندما يصبح هذا ال:Salience الربوز -
 ويسيطر على تفكريه ومشاعره حيث االنشغال البارز ، حياة الفردقيمة يف

لشعور باللهفة على والزائد والتحريفات املعرفية واضطراب السلوك االجتماعي وا
  .القيام ذا النشاط

 يشعر ا  اخلربة الذاتية اليتويشري إىل:  Mood Modification ج تغيري املزا -
 يتحاشى يكنتيجة للقيام ذا السلوك وميكن رؤيتها كإستراتيجية للمواجهة لك

 .اآلثار املترتبة على افتقادها وقد يصاحبها حتمل أو ال يصاحبها
 يزداد ا كمية أو مقدار النشاط أو هو العملية اليت:  Toleranceالتحمل -

 أمكن حتصيله من قبل يالسلوك املطلوب إجنازه للحصول على نفس األثر الذ
 فاملقامر قد يضطر تدرجيياً لزيادة حجم أو مقدار املقامرة ؛مبقدار أو كمية أقل

 .  من القمار كان حيصل عليه أساساً من كمية صغريةيحىت يشعر باالنتعاش الذ
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 مشاعر عدم الراحة يه: Withdrawal Symptoms ة األعراض االنسحابي -
 ميكن أن حتدث عن االنقطاع عن أو اآلثار الفسيولوجية اليت/أو السعادة و

 . مثل االرتعاش والكآبة وحدة الطبع أو غريها(النشاط أو تقليله فجأة 
 بني املدمن واحمليطني  تدوروهى تشري إىل الصراعات اليت: Conflict الصراع -

والصراعات والتضارب ، Interpersonal conflictي شخص به كالصراع البني
احلياة االجتماعية،  والعمل،ك(بني هذا النشاط وغريه من األنشطة األخرى 

 يدور داخل الفرد ذاته ي أو الصراع الذ،)األمنيات، واالهتمامات، والدراسةو
 . املتعلق ذا النشاط  Intra psychic Conflict يفس نوهو الصراع البني

كان  ودة مرة أخرى ألنواع األنشطة اليتوهو امليل إىل الع:   Relapse االنتكاس -
  .يدمنها الفرد وميارسها

 قائمة باحملكات التشخيصية إلدمان اإلنترنت؛ )Griffiths, 1996(" جريفيثس"قدم و
 الذي ل من أشكال استخدام اإلنترنتشكإجرائياً بأنه يتم تعريف إدمان اإلنترنت حيث 

، ، يف إطار زمين ال يقل عن سنة واحدةحمكاتما ال يقل عن مخسة في يلمح إىل حدوثه
  : وهذه القائمة هي

هناك قدر متزايد من الوقت املنقضي على اإلنترنت من أجل حتقيق : التحمل  -أ 
أقل ليتم الوفاء الشعور األصلي للسعادة واملتعة وتلبية احلاجات اليت تتطلب وقتاً 

يتم االتصال باإلنترنت لفترات أطول أكثر بكثري مما كان ، وا يف وقت سابق
  .خمططاً له

وهذه . بعد التوقف، أو حماولة تقليل استخدام اإلنترنت: أعراض االنسحاب  -ب 
القلق، والشعور الذايت للقهر، وأفكار اهلوس واالنشغال : األعراض تشري إىل

اخل، وظهور حركات .. ت النفس حركية، واخلوفباإلنترنت، واالنفعاال
األصابع العصبية املشاة حلركة األصابع عند الكتابة على لوحة املفاتيح أو النقر 

  . على الفأرة
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عند حماولة تقليل أو وقف استخدام اإلنترنت، يصبح املستخدم أكثر : االعتمادية  -ج 
ترنت، ومن أجل عصبية وغضب حىت حينما يتم إزعاجه وهو متصل بشبكة اإلن

  . جتنب هذه املشاعر فإنه حياول االتصال باإلنترنت
الرغبة املستمرة لتقليل الوقت الذي يقضونه على ويتجلى صوره يف : الصراع  -د 

 خماطرة فردية واقعية لفقد العالقات املهمة، والفرص املهنية ، ووجوداإلنترنت
إمهال ، و لإلنترنتوالتعليمية؛ واليت تنشأ كنتيجة مترتبة لالستخدام املفرط

األنشطة االجتماعية واملهنية واألسرية ذات األمهية أو تقليلها بسبب استخدام 
  .اإلنترنت

وهو القدر الكبري من الوقت الذي ميضيه الفرد عندما : اإلدمان يف عدم االتصال  -ه 
ال يكون متصالً باإلنترنت، وعندها يتعامل مع األنشطة املتصلة باستخدام 

  . اإلنترنت
 استخدام اإلنترنت على الرغم من إدراك املشكالت اليت يسببها يتم  -و 

األرق، واملشكالت الزواجية، واملشكالت املهنية،  (االستخدام املفرط لإلنترنت
  ). اخل.. والوصول متأخراً للعمل، والتخلي عن الشعور باآلخرين

 مثل اليأس، يستخدم اإلنترنت كوسيلة للفرار من بعض املشكالت واملشاعر  -ز 
والشعور بالذنب، والقلق، واالكتئاب، واإلنترنت يأخذ دور الضاغط الرئيس؛ 

  .جبانب زيادة الوقت
 بسبب إمهال الواجبات أو املشكالت، اإلحباط املصاحب بالشعور بالذنب  -ح 

وخيفي املستخدم احلقيقة عن أفراد أسرته حول الوقت الذي يقضيه على 
  . اإلنترنت

  ::  أشكال إدمان اإلنرتنتأشكال إدمان اإلنرتنت

 تنطوي على عدم القدرة خمتلف السلوكيات واملشكالت اليتمان اإلنترنت إديشمل 
أن أكثر املواقع جذباً ملستخدمي ) Hardy, 2004" (هاردى"على ضبط الدافع، ويشري 

 يقضيه الناس على ي من الوقت الذ٪٣٥ تستحوذ على غرف الدردشة اليت ياإلنترنت ه
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 شبكة اإلنترنت، من الوقت على ٪١٥ سبةية بنماعات األخباراجل، يليها شبكة اإلنترنت
بينما البحث ومجع املعلومات ،  من الوقت٪٧ شبكة الويب ويستغرق ويليها البحث يف

   . من الوقت املنقضي على اإلنترنت٪٢فيستغرق فقط 

 :نترنتإل اإدمان متميزين من شكلنيإىل ) DeAngelis,  2000" (دي أجنليز"ويشري 
   .، وعمومية)متخصصة(نوعية 

 على يعتمدون الذين الناس أولئكشمل ينترنت املرضي النوعي لإلستخدام فاال
، ولعب اإلنترنتعرب اخلدمات اجلنسية أو /ومثل املواد ( وظيفة حمددةاإلنترنت لتحقيق 

ويبدو من املعقول افتراض أن هذه ).  اخل..القمار على االنترنت ، والتسوق عرب اإلنترنت
 أو يف حالة عدم وجود شبكة اإلنترنت؛ "العامل احلقيقي" يف  موجودة أيضاًاالعتمادات

   .غياا

 وينطوي على االستخدام املفرط أما االستخدام املرضي العمومي لإلنترنت فهو نادر،
املرضي ستخدام االوميكن ربط . دون هدف واضحما يكون   وغالباًاألبعاد،لإلنترنت متعدد 

، )الربيد اإللكتروين ، واملنتدياتوالدردشة، : مثل(ي التفاعل االجتماعالعمومي لإلنترنت ب
 حملتوى يشكلون أنواع اإلدمانالناس أولئك ، ولكن من األرجح أن العامإدمان الكمبيوتر و

  .على االنترنت، وليس على شبكة اإلنترنت نفسهاأو نشاط معني معني 

 األشكال ليس هناك إمجاع واضح على العدد الدقيق الذي يفترضوعلى أية حال؛ 
يقترح عدة ) Hinić et al., 2008" (هينيك وآخرون"، بيد أن الفرعية إلدمان اإلنترنت

  :أشكال إلدمان اإلنترنت كما يلي

  :Cyber-Relational Addictionإدمان اجلنس على السيرب  -أ 

،  للمواد اإلباحيةالتحميل القهريهذا الشكل من أشكال إدمان اإلنترنت يشمل 
الجتار يف احملتويات اإلباحية على اإلنترنت مبا يف ذلك مجيع أشكال التفاعل مع ومشاهدة أو ا

مع ؛ ف)غرف الدردشة، واخلطوط الساخنة على اإلنترنت(احملتويات اجلنسية يف أساسها 
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السرعة امللحوظة يف شبكة اإلنترنت؛ فإن األفراد الذين كانوا لديهم إدمان للجنس مل يعودوا 
ن والتعري أو استئجار أفالم الفيديو اإلباحية؛ ولكن أصبحوا مدمنإىل الذهاب لنوادي 

لتحميل املواد اإلباحية من على شبكة اإلنترنت، أو التحدث مع الغرباء يف غرف الدردشة 
  .اليت تدعو إىل االتصال اجلنسي الصريح

وبسبب عدم الكشف عن اهلوية يف شبكة اإلنترنت؛ فقد ميكن للمستخدمني أن 
. رهم، وأوضاعهم العائلية، ونوعهم، وعرقيتهم، ومهنتهم، أو حىت مظهرهمخيفوا أعما

وميكن المرأة مسراء قصرية وبدينة أن تقول أا فتاة شقراء طويلة القامة ورشيقة، أو أن يقول 
رجل بدين ويعاين من السمنة املفرطة أنه رجل رياضي ممشوق القوام، أو أن يزعم رجل 

ملدمنون هذه امليزة للتجربة والبدء بشكل سري لسرب أغوار ويستخدم ا. متزوج أنه أعزب
  . األشياء على اإلنترنت واليت مل تكن متاحة يف احلياة احلقيقية أو الواقعية

وحينما ينشغل املستخدمون يف غرف الدردشة أو حتميل املواد اإلباحية؛ فإم غالباً 
ويدركون أن استخدامهم ما حيافظون على سرية ذلك سواء يف مرتهلم، أو مكتبهم، 

لإلنترنت هو يف حد ذاته استخدام شخصي، ويستخدمون ميزة عدم الكشف عن اهلوية يف 
  . اإلنترنت الستكشاف التخيالت اجلنسية اخلفية أو قمعها

وكلما تصاعد سلوكهم، كلما منا اإلدمان، ويبدأ املستخدمون يف الشعور باالنشغال 
 وقد ميارسون العادة السرية من خالل ،ألغراض اجلنسيةباستخدام اإلنترنت من أجل حتقيق ا

  . الكمبيوتر حينما يشاهدون األفالم اإلباحية، ويزورون غرف الدردشة ذات الطابع اجلنسي

وقد يذهب املدمنون إىل حد كبري إىل إخفاء سلوكيام على اإلنترنت، وغالباً ما 
  . ألذى لشركائهم يف احلياة الواقعيةيشعرون بالذنب أو اخلجل بسبب السرية اليت قد تسبب ا

وتقترح التقديرات أن هناك فرد لكل مخسة أفراد من مدمين اإلنترنت يشاركون يف 
بشكل أساسي مشاهدة (شكل ما أو بآخر يف األنشطة املرتبطة باجلنس على اإلنترنت 

  ). أو املشاركة يف سيرب اجلنس/األفالم اإلباحية و
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ال أكثر عرضة ملشاهدة األفالم اإلباحية؛ بينما يكون اإلناث وقد أظهرت الدراسات أن الرج
واألشخاص الذين يعانون من اخنفاض يف . أكثر عرضة للمشاركة يف غرف الدردشة املثرية

تقدير الذات، وتشويه صورة اجلسم، أو يعاجلون من العجز اجلنسي، أو من اإلدمان اجلنس 
 على األفالم اإلباحية/للجنس اإلدمان السابق هم أولئك أكثر عرضة للجوء إىل تطوير

وعلى وجه اخلصوص فإن املدمنني اجلنسيني غالباً ما يلجئوا إىل اإلنترنت كمنفذ . اإلنترنت
  ).(Hinic et al.2008جنسي جديد وآمن للوفاء وايتهم القهرية الكامنة

أن هناك مشكالت عالقية خطرية قررها ) Young, 1996" (يونج "فقد وجدت
 من دراسات احلالة على مدمين اإلنترنت الذين مت مقابلتهم، وهذه ٣٩٦  لـ٪٥٣

املشكالت تعلقت بالزواج، والعالقات العاطفية احلميمة بسبب التواجد على اإلنترنت يف 
  . الغرف اإلباحية

على السيرب قد زاد بشكل اجلنس أن إدمان ) Young, 2000" (يونج وآخرون"كما 
  . تراضيكبري من خماطر الزنا االف

ويف العمل، أصبحت اإلنتاجية التنظيمية تسبب صداعاً للعديد من املسئولني يف 
املوارد البشرية ورؤساء الشركات بسبب زيادة سوء استخدام املوظفني لتطبيقات اإلنترنت 
يف أنشطة غري منتجة مثل إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية الشخصية، وتصفح املواقع 

واالخنراط يف السيرب اجلنسي، واللعب على اإلنترنت، والدردشة، واملزايدات، على اإلنترنت، 
  ).Case & Young, 2002(والتسوق عرب اإلنترنت 

اختباراً لتحديد مدمين اجلنس عرب اإلنترنت من خالل اإلجابة عن " يونج"وقدمت 
  : كما يلي" ال"، أو "نعم"األسئلة التالية بـ 

لوقت يف ممارسة اجلنس عرب غرف الدردشة هل تقضي بشكل روتيين بعض ا -
  ؟ والرسائل الفورية

  هل تشعر باالنشغال الستخدام اجلنس عرب اإلنترنت؟ -
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هل استخدمت يف كثري األحيان االتصاالت اهولة لتنخرط يف التخيالت اجلنسية  -
  اليت ال جترى عادة يف احلياة احلقيقية؟

   اجللسة القادمة لك على اإلنترنت؟هل تتوقع أن جتد املتعة أو الشهوة اجلنسية يف -
هل حدث لك أن انتقلت من اجلنس عرب اإلنترنت إىل اجلنس عرب اهلاتف أو حىت من  -

  خالل املقابالت يف احلياة الواقعية؟
  هل ختفي اتصاالتك اخلاصة باإلنترنت عن األشخاص املهمني بالنسبة لك؟ -
  هل تشعر بالذنب أو اخلجل من استخدامك لإلنترنت؟ -
أصبحت فجأة مستثاراً بالدخول على املواقع اجلنسية ألول مرة، ووجدت هل  -

  نفسك تبحث عن هذه املواقع مرة أخرى؟
هل حدث لك أن مارست العادة السرية عند دخولك على املواقع اجلنسية أو رأيت  -

  أحد األفالم اإلباحية على اإلنترنت؟
 وأصبحت تفضل زوجك يف احلياة الواقعية/هل شعرت باخنفاض ميلك بزوجتك -

   كشكل أساسي لإلشباع اجلنسي؟اجلنس على السيربفقط 

  :Cyber-Relational Addictionإدمان العالقات على السيرب  -ب 

احلقيقية لبعض األسباب بشكل األشخاص انقطاع العالقات الواقعية قد يعزو بعض 
تراضية سواء أكان  أو يستمرون يف البدء بإحالل العالقات الواقعية بالعالقات االفقهري،

  . ذلك يف غرف الدردشة، واملنتديات، أو اتمعات على الشبكة، أو الربيد اإللكتروين

واملالحظة املهمة هي أن تلك العالقات مع األسرة واألصدقاء يف العامل الواقعي ال 
تشتمل يف هذه اموعة؛ لذا فإن العالقات ال تدرك يف االتصال اجلسدي املباشر، أو 

صال املباشرة؛ وبالتايل تصبح شبكة اإلنترنت هي الوحيدة على األقل اليت ختتص بوسائل االت
  . التواصل

كروت "، و)Griffiths, 1997" (جريفثيس: "وقد اقترحت الدراسات كل من
أن ) Young, et al., 1999" (يونج وآخرون"، و)Kraut, et al., 1998" (وآخرون
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تر أو اإلنترنت يقضون أوقاتاً أقل مع الناس احلقيقيني يف املستخدمون املعتمدون على الكمبيو
  . حيام يف مقابل الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الكمبيوتر

" دايفيز وآخرون"كدراسيت ت على طالب الكلية يالدراسات اليت أجركما أظهرت 
)Davis, et al., 1999(شرير"، و) "Scherer, 1997( كاً أظهروا سلوأن الطالب الذين ؛

قرروا أن لديهم مشكالت يف إدارة مسئوليام االجتماعية، واألكادميية،  إدمانياً لإلنترنت
  .واملهنية، ويعزا ذلك إىل اإلفراط يف استخدام اإلنترنت

  :Online Gamblingالقمار على اإلنترنت  -ج 

ظهرت كازينوهات اإلنترنت حىت أا باتت خالل ليلة وضحاها تدير أعمال جتارية 
  .بعدة ماليني من الدوالرات، وجذبت عدد كبري من املقامرين يف مجيع أحناء العامل

لعب القمار القهري لعدة عقود من الزمن، ولكن اآلن وبسبب الوصول واستمر 
والفرص املتاحة فإنه مع اختراع املقامرة عرب اإلنترنت قد جلب شكالً من أشكال السلوك 

  . اإلدماين

مار على اإلنترنت سببه أن أي شخص حيتاج إىل جهاز واالنتشار السريع للق
كمبيوتر متصل باإلنترنت ميكنه االتصال بآالف الكازينوهات على شبكة اإلنترنت على 

حماكة مدار األربع وعشرين ساعة وخالل أيام األسبوع، وتوفر الكازينوهات على اإلنترنت 
  .  عام من املستخدمني اجلدد كلمغرية مماثلة للكازينوهات التقليدية؛ مما جذب املاليني

مبعدل ينذر باخلطر؛ فإن الناس الذين بدءوا يف التعايف من إدمان القمار قد انتكسوا و
مرة أخرى بسبب توافر الكازينوهات االفتراضية؛ كما أم يستخدمون اإلنترنت كوسيلة 

  . أخرى إلرضاء إدمام

مدمين اإلنترنت من املراهقني وهذه اإلتاحة تشجع أيضاً على وجود جيل جديد من 
 فالشباب املراهق ميكنهم الدخول حبرية إىل مثل هذه املواقع اليت ال تتطلب ؛وطالب اجلامعة

  . تأكيد على السن أو اهلوية
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وقد خلق هذا ضجة بني اجلامعات اليت اكتشفت الطالب الذين يستخدمون 
ين اكتشفوا اتصال أطفاهلم اإلنترنت من أجل املقامرة وكذلك خلق قلق بني اآلباء الذ

  . الصغار بالكازينوهات االفتراضية

 ،يظهر املقامرون على اإلنترنت حاجة متزايدة للمقامرة أكثر للحصول على املزيد من املالو
وهؤالء جيدون أنفسهم ، ومييلون إىل التقليل من خسائرهم واملبالغة يف مكاسبهم احملتملة

 جتربة القمار، وعدم الكشف عن هويتهم وخصوصيته ن باإلثارة اليت تدفعهم إىلوحماصر
  ).(Hinic et al.2008.جيعل من املقامرة على اإلنترنت أكثر جاذبية بالنسبة هلم

قائمة كاملة ألعراض القمار على اإلنترنت من خالل اإلجابة " يونج"وقد وضعت 
  ": ال"، أو "نعم"عن العبارات التالية بـ 

  ميات متزايدة من املال لكي حتقق اإلثارة املنشودة؟هل حتتاج إىل املقامرة مع ك -
التفكري يف الرهان القادم، ومشاركتك يف اجللسة التالية على (هل تنشغل باملقامرة  -

  ؟)اإلنترنت
هل كذبت على أصدقائك أو أفراد أسرتك من أجل إخفاء مدى القمار الذي  -

  متارسه على اإلنترنت؟
  اولتك خفض أو وقف القمار على اإلنترنت؟هل تشعر بالقلق وتعكر املزاج عند حم -
هل سبق لك أم بذلك جهوداً متكررة باءت بالفشل للسيطرة على خفض أو وقف  -

  القمار على اإلنترنت؟
هل تستخدم القمار كوسيلة للهروب من املشكالت أو التخفيف من مشاعر العجز  -

  والشعور بالذنب، والقلق أو االكتئاب؟
من العالقات، وفرص العمل، أو فرص التعليم بسبب هل سبق لك أن فقدت الكثري  -

  لعبك القمار على اإلنترنت؟
 أو االختالس والسرقة، واالحتيال، غري قانونية مثل التزوير أعماالًهل ارتكبت  -

  لتمويل األنشطة عرب اإلنترنت؟
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  :Compulsive online shoppingالتسوق القهري عرب اإلنترنت  -د 

؛ فهناك مدى من اإلنترنتعرب لتسوق  هي ا اإلنترنتمينلبعض مدة لحوظاملاحلاجة 
 وال ميكن ربطها بنشاط واخلدمات يف معظم األحيان واسعة جداًقسائم الشراء أو املنتجات 

  .معني للمستخدم

  : Information Overloadاملعلومايت ) احلمل( العبء - ه

بيانات على الد عوا قيفكثف يف البحث عن املعلومات، والبحث املتصفح ويشمل ال
  . االنترنت دف مجع املعلومات ومعاجلتها يف وقت الحق

 العديد من أيضاًلكن هناك وحب االستطالع،  هو دافع  وراء ذلكالدافع الرئيسو
  .والقيم) اهلوايات( املهنية وغري املهنية االهتماماتأنواع 

حملدود، أن احلرية والوصول لإلنترنت غري ا" يونج"اقترحت هذا الصدد ويف 
 ، وجود الرقابة على اإلنترنتوعدمواألوقات غري املنظمة، والتحرر من الرقابة الوالدية، 

والتشجيع الكامل من أعضاء هيئة التدريس واملدراء وتدريب املراهقني على أنشطة مشاة، 
والرغبة يف اهلروب من الضغوط، والتخويف االجتماعي واالغتراب تعد هي أكثر العوامل 

  ). Young, 2003(أدت إىل إدمان اإلنترنت اليت 

  : Net Gaming اللعب على اإلنترنت -و 

 ون الينأ"الـ  ألعابيعد إدمان اللعب على اإلنترنت مبثابة إدمان على ألعاب 
Online") أو البالي ستيشن، واألنواع املتنوعة لأللعاب كمبيوترسواء على أجهزة ال ،
يف حمتوياا  واإلثارةانتباه األشخاص بسبب التشويق جتذب وهذه األلعاب  ،)اخل.. التخيلية،
  . احلية
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ميكن أن تثري الكثري من املشكالت املعقدة؛ فهي تشبه مسات غرف الدردشة بيد أا 
اليت تفقد اجلانب االجتماعي يف احلياة الواقعية؛ فضالً عن أن طبيعتها التنافسية ضد الالعبني 

  . ني اآلخرين يصعب معها أخذ استراحةاآلخرين أو التعاون مع الالعب

ولقد تزايد قلق اآلباء واألمهات يف مجيع أحناء العامل من إدمان أبنائهم وبنام للعب 
وإذا كانوا يؤكدون على وجود مشكلة فإن املستشارين الذين ليس لديهم . على اإلنترنت

  .  األلعاب مغرية كيف ميكن أن تكون هذهنألفة بإدمان اللعب على اإلنترنت ال يفهمو

وقد أوضحت إحدى األمهات أا تتحدث مع املستشار التوجيهي البنها، 
واألخصائي النفسي باملدرسة، وكذلك مع مركزين إلعادة تأهيل املدمنني، وقد أمجعوا على 

مل نسمع من قبل عن شخص ما مدمن اللعب على اإلنترنت، وكلهم : قول واحد وهو
 وهم ال يفهمون أنين ال أستطيع ،حد للعب ابين على اإلنترنتأخربوين بأن أحاول أن أضع 

ذلك؛ فابين فقد االتصال بالواقع، وفقد اهتمامه بكل شيء، وال يريد أن يأكل، أو ينام، أو 
  . الذهاب للمدرسة، والشيء الوحيد الذي يفهمه هو اللعب فقط

ين أصبحوا مدمنني وغالباً ما يشعر اآلباء واألمهات وحدهم باخلوف على أبنائهم الذ
أخربين مستشار ابين :  فقد شرحت أم أخرى مشكلتها بقوهلا؛لشيء ما ال يفهمه اآلخرون
 وحنن نشعر بأنه ال يوجد شخص ما ،وهذا ليس بالسهل مطلقاً. أن أغلق جهاز الكمبيوتر

  . يأخذ األمر حممل اجلد وأن أبنائنا لديهم مشكالت واقعية

 ونظهرود إدمان للعب على اإلنترنت؛ أن الالعبون يومن الدالئل اليت تشري إىل وج
يلعبون و، ن يلعبون كل يوم تقريباًوالالعبفإن  ؛مثل املخدراتف. إلدمانلعالمات واضحة 

 مل يتمكنوا إذااملزاج حيدث هلم عدم الراحة وتعكر ، و) ساعات٤أكثر من (لفترات طويلة من الزمن 
 .  على اإلنترنتأم يلعبونرد ألخرى األنشطة االجتماعية ايضحون بمن اللعب، و

  األصغر سناً اتمعاتعلى الرغم من أن األلعاب هي يف أغلب األحيان مرتبطة معو
  .لعمراحد بدأ خيتفي يف السنوات األخرية فإنه ، 
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 Computer and  إدمـان تكنولوجيــا الكمبيـوتر واملعلومــات  -ز 

information technology addiction :  

؛ كونه أدوات عامة وال ترتبط بشكل صارم  األكثر قابلية للنقاششكلالهذا 
  . شبكة اإلنترنت، إال أا تتضمن باستخدام اإلنترنت

التكنولوجيات اجلديدة، من املرتبطة ب ةالقهرياحلاجات مجيع هذا الشكل ويضم 
  .أجهزة الكمبيوتر إىل اهلواتف احملمولة

  ::أضرار إدمان اإلنرتنتأضرار إدمان اإلنرتنت

  : إلنترنت عدة أضرار وآثار سلبية ميكن تلخيصها فيما يلييلحق مبدمين ا

 ، وأمراضاالضطرابات الغذائيةو ،اضطراب النومك : صحية جسديةأضرار  -أ 
مجة  يؤدي ملضاعفات؛ األمر الذي والسمنة وترهل اجلسد، اخلمول، والعيون

 ;Chou &Tyan,1999 (املستمرالصداع ، ومنها أمراض القلب والدماغ

Young, et al., 1999; Brenner, 1997(  
  وجد أن إدمان الكمبيوتر واالنترنت يسبب نوبات من: صحية نفسيةأضرار  -ب 

 تفاقم مشاكل الشخص العائلية، ويزيد من عزلة الشخصو ،احلاد االكتئاب
 ;Sanders, et al., 2000 (النفسية مما يسبب يف تفاقم حالته؛ واملادية واملهنية

Young et al., 1999; Lavin et al.,1999; Young & Rogers,1998; 
Brenner,1997 .( 

الوقت  نترنت حيث يقلإلابالعائلية والعاطفية  العالقاتتتأثر : أسرية أضرار  -ج 
 & Chou (الزوجني الثقة بنيوتقل ، الذي يقضيه املدمن مع أسرته وأقربائه

Tyan, 1999; Young, et al. ,1999; Lavin et al.,1999; 
Brenner,1997 ( 

 ؛ هي واحدة من خصائص مدمن الكمبيوتر والوحدةالعزلة :رار اجتماعيةأض  -د 
هذا ؛ يقضيه أمام الكمبيوتر يقلل من نشاطه االجتماعي فالوقت الطويل الذي



 

 - ٣٩ -  

 

  من بعضاًاالجتماعية كثريا وقد جيعله خيسر متاماً يؤثر بالتأكيد على عالقاته
  .)Chou & Tyan,1999; Lavin, et al ., 1999; Brenner, 1997 (عالقاته

الوجه املطلوب  حيث ال يستطيع املوظف أن يقوم بعمله على :ة مهنيأضرار  -ه 
 ;Young, et al., 1999 (يلتهمه االنترنت من وقت وصحةبسبب ما 

Brenner, 1997.( 
جد أن إدمان االنترنت كان السبب يف رسوب أو و :وأكادميية أضرار دراسية  -و 

 ). Brenner, 1997 (دارس والكلياتامل طرد طالب كانوا من املتفوقني يف
 تتداخل األسباب األخالقية إلدمان االنترنت مع :وتربوية  أخالقيةأضرار  -ز 

فكالمها قد يكون السبب يف نشوء اآلخر ويف االستمرارية ويف النتائج ؛ النتائج
 .أيضاً

الصرف بكثرة على شراء األجهزة أو فواتري االشتراك  سواء نتيجة :ة ماديأضرار  -ح 
نتيجة االشتراك يف املواقع للحصول على  تراكات شركات االتصاالت أويف اش

  .(Chou & Hsiao, 2000) مواد مرئية أو مسموعة

  : : االجتاهات النظرية املفسرة إلدمان اإلنرتنتاالجتاهات النظرية املفسرة إلدمان اإلنرتنت

  : هناك تفسريات خمتلفة للعوامل املسئولة عن إدمان اإلنترنت، ومن هذه التفسريات ما يلي

  : االجتاه السلوكي  -أ 

 الذي ؛السلوكي بشكل كبري على االشتراط اإلجرائي وقانون األثر االجتاه يعتمد
 ومن مث يصبح سلوك منوذجي لكل ؛يذكر أن تشكيل السلوك الذي جيلب املكافأة يتم تعزيزه

  . الناجم عن هذه األنشطةإلشباع النفسي ل  نتيجةفرد

شكال املختلفة للمرح واملكافآت اليت توفرها اإلنترنت خمتلفة، فهي تتراوح ما بني األ
 الذيفعلى سبيل املثال بالنسبة للشخص ؛ )Hinić, el al., 2008 (إىل املعلومات العديدة

يشعر باخلجل من مقابلة أناس جدد وأقاربه فإنه جيد اإلنترنت ميثل له خربة السرور والرضا 
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 . حد ذاايفة واالرتياح دون احلاجة للتفاعل املباشر وجهاً لوجه ، ومن مث فهي خربة معزز
(Duran, 2003)   

هذا باإلضافة إىل االفتراضية، والستخدام كلمة مرور وبريد إلكتروين ومهي مستعار 
وغري حقيقي يتمكن الفرد من قول أو فعل ما يريده ويسمح له باإلفصاح عن رغباته 

باع وبذلك يتدعم هذا السلوك ويتعزز بإش؛ وحاجاته وهواياته وشخصيته املختفية الدفينة
  . احلياة احلقيقيةيف ال يتحقق الذياحلاجة للحب ولالهتمام وللتقدير ولالرتياح 

 أوجدت إدمان اليت هيومن مث وفقاً لالجتاه السلوكي فإن املمارسة والتكرار 
 وقت وأياً أي عمر وىف أي يف فرد يصبح عرضة إلدمان اإلنترنت أي وهكذا فإن ،اإلنترنت

ليس فقط جمرد وجود فوفقاً لالجتاه السلوكي . الثقافية للفردة االجتماعية أو كانت الطبق
 مث يتم ، حد ذاته، ولكن أيضاً البد من ممارسة هذا السلوك ملرات عديدةيفالدافع أو اهلدف 

.  كل مرةيف يتحقق للفرد بعد دخوله على اإلنترنت الذيتدعيمه وتعزيزه بالشعور الداخلي 
 شدته ويصبح أشد وأشد يف نوعه ولكنه يتغري يفيتغري واألدهى من ذلك أن هذا الشعور ال 

  ).م٢٠٠٧أرنوط، (ة ات السلوكية والنفسية واالنفعالي العديد من االضطرابيفمما يوقع الفرد 

  : االجتاه املعريف  -ب 

أن املعارف سيئة التكيف كافية للتسبب يف ظهور جمموعة من االجتاه املعريف يقترح 
التشوهات املعرفية ف ؛)Davis, 2001(أو إدمان اإلنترنت اب األعراض املرتبطة ذا االضطر

ال : "حول الذات تشمل الشك الذايت، واخنفاض كفاءة الذات، وتقدير الذات السليب، مثل
أشعر باالحترام حينما ال أكون على اإلنترنت، ولكن عندما أكون على اإلنترنت فإنين 

  ". ذي أشعر فيه باالحتراماإلنترنت هو املكان الوحيد ال"، و"افتخر بنفسي
الذين يعانون من مشكالت نفسية واألفراد هذه التشوهات املعرفية اليت يدركها 

يفضلون االندماج جيعلهم  ؛دراكات سلبية عن ذوام وعن شخصيتهمإخمتلفة حيملون 
  .رباش املوالتفاعل يف األنشطة املختلفة اليت يقدمها االنترنت ألنه يعد أقل ديداً من التفاعل
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  : السيكودينامياالجتاه   -ج 

على خربات الشخص، وتعتمد تلك اخلربات على االجتاه السيكودينامي يركز 
؛ ومن مث  مرحلة الطفولة وأثرت عليه وعلى مساته الشخصيةيف مر ا الطفل اليتاألحداث 

نتيجة هذه االستعدادات والظروف  يصبح عرضة إلدمان اإلنترنت أو ألي إدمان آخر
 الذي يهتم بالشخص وبالنشاط أو السلوك االجتاه جند أن هذا  ؛ وعليه فإنناية الضاغطةاحليات

 .(Stern,1997) ميارسه باإلضافة إىل أساس إدمانه
أن جمهولية التعامالت اإللكترونية أو التعامالت ) Duran, 2003" (ديوران"ويرى 

ت ويقدم حميط افتراضي ويغرس  تعد عامل يربز إدمان اإلنترن؛غري معروفة االسم مع اآلخرين
وحينئذ ؛ التهرب الذايت من الصعوبات االنفعالية أو املواقف املشكلة والصعوبات الشخصية

أو أنه خيفف أوقات التوتر والضغوط النفسية ويعزز هذا " اهلروب"زم ييستخدم ميكان
 تستخدم  املستقبل، وتوضح احلاالت احلديثة أن مثل هذه التعامالت اهولةيفالسلوك 

لتشجيع االحنراف والغش واخلداع واإلجرام مثل منو عدوان اإلنترنت أو حتميل صور غري 
  .مقبولة قانونياً

استجابة  مبثابة أن االجتاه السيكودينامى يرى أن إدمان اإلنترنت ميكن القول وهكذا 
ع وأيضاً  احلصول على لذة بديلة مباشرة لتحقيق اإلشبايف وللرغبة ،هروبية من اإلحباطات

 ومؤشر منبئزم اإلنكار هو أيضاً ي استخدام ميكانيفن اإلفراط فإ وكذلك ، النسيانيفللرغبة 
   .على إدمان هذا الفرد لإلنترنت

  : االجتاه االجتماعي الثقايف  -د 

 ؛اجلوانب االجتماعية الستخدام اإلنترنت على االجتاه االجتماعي الثقايفيؤكد 
واحلاجة إىل  التفاعل االجتماعي، من أجلقام األول الناس يستخدمون اإلنترنت يف املف

  .  ذلكيبحثون عن األشخاص املشاني هلم ليتواصلوا معهم كلما أرادواالتنشئة االجتماعية، و
تباين واختالف اجلنس واملستوى االقتصادي إىل املدمنني بناء على هذا االجتاه ينظر و

 أكثر ة املتوسطة االجتماعية االقتصاديياتملستو اياألفراد ذوفمثالً وجد  ،االجتماعي والعمر
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، وأن معظم مدمين اإلنترنت من املتزوجني وذوي  للكحوليات من الطبقات األخرىتعاطياً
  ).Tsai & Lin, 2001(العالقات 
 اضطراب نفسي إال أييرى أنصار االجتاه الثقايف االجتماعي أنه ال ميكن فهم و

 وقد متسكوا حبقيقة أن انتشار العديد من االضطرابات النفسية ،الثقافية إطار البيئة يفعندما ينظر إليه 
 يرون أن السبب الرئيسي  وعلى ذلك؛ختتلف وفقاً للعمر وللطبقة االجتماعية واخللفية الثقافية

   . ليس مبصطلحات النفس اإلنسانية ولكن مبصطلحات اتمعيللسلوك الالسو
 يف؛ فالذي ميوج  السلوك الالسوىيف السبب  فإن اتمع هواالجتاهوطبقاً هلذا 

 السلوك الشاذ والغريب يفاتمعات اليوم من اضطرابات جيرب أفرادها على االنغماس 
  .  ختتلف من جمتمع آلخر ومن ثقافة ألخرىاليتللتكيف مع معايري وعادات هذا اتمع 

احمليط  وندرس يرى أصحاب االجتاه الثقايف االجتماعي أنه البد من أن نفحصكما 
تفسريام على البناء   ولذلك ركزت؛االجتماعي إذا أردنا أن نفهم السلوك الالسوى لدى األفراد

  . االجتماعيةاألسرى والتفاعل األسرى والتواصل والضغوط االجتماعية والطبقات

  : االجتاه الطيب  -ه 

عوامل الت يف  تغيرياهاتسببمن الشخصية اإلدمانية أن هناك أنواع هذا االجتاه يفترض 
هذه وحتدث  ،اهلرمونيةاختالالت يف النواقل العصبية وتؤدي إىل و ،لقية معينةاخلوراثية وال

التغيريات يف أغلب األحيان يف حاالت االضطراب العاطفي، واليت حبكم طبيعتها تنشط 
على سبيل املثال أظهرت بعض الدراسات أن اللعب ف ؛نظام الكيميائي العصيب للشخصال

  . األنوية العصبية الدوبامني يفإطالق إىلالنترنت يؤدي على ا

 إىل زيادة ي أن هناك بعض العقاقري اليت تؤد(Suler,1999) "سولر"وأشارت دراسة 
 مما يؤدى به إىل االستمتاع باجللوس على شبكة االنترنت لفترة ؛واستثارة النشاط لدى الفرد

  . زمنية طويلة
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  : : نرتنتنرتنتبعض املقرتحات لعالج إدمان اإلبعض املقرتحات لعالج إدمان اإل

أو ) DSM-IV(أية معايري رمسياً من له مل تعتمد على الرغم من أن إدمان اإلنترنت 
فإن العديد من العاملني يف جمال الصحة ؛ )ICD(التصنيف اإلحصائي العاملي لألمراض 

ومع ذلك؛ فإن . النفسية يؤكدون على ضرورة النظر إليه على أنه اضطراب حقيقي
نت يعد مشكلة خطرية لكثري من الناس؛ لذا فإن هناك بعض االستخدام القهري لإلنتر
  : االضطراب ميكن إبرازها فيما يلي املفيدة للتخفيف من حدة هذه التقنيات أو املقترحات

  : لعالج إدمان اإلنترنت) Grohol, 2003" (جرول" أمنوذج - ١

كرة رى أن تفسري سبب استخدام اإلنترنت بإفراط هو في أمنوذجاً" جرول"يقدم 
يوضح خطوات عالج إدمان اإلنترنت ينبغي على الشخص منوذج باقتراح أ وقام ،مقنعة جداً

  : املدمن أن يسلكها؛ وذلك وفقاً لثالث مراحل هي
 The Stage of Enchantment or Obsession مرحلة االستحواذ أو االفتنان  -أ 

Stage :حتدث عندما يكون الشخص وافد جديد وجمربويف وهذه املرحلة  
 .جديد لإلنترنت أو مستخدم لنشاط جديد

وىف هذه املرحلة يقل : Disillusionment Stage مرحلة التحرر من الوهم  -ب 
   . الثالثة املرحلةيفاهتمام الشخص بالنشاط على اإلنترنت ويتحقق هذا بشكل كامل 

وهى ترمز إىل االستخدام الطبيعي لإلنترنت : Balance Stage التوازنمرحلة   -ج 
  .ا عندما جيد الشخص نشاط جديد مثري لالهتمامويتحقق هذ

 واملعروفة اشتقت من املدرسة الشائعة  اقترحت عدة استراتيجيات للعالج ـ٢
، وتعد هذه Cognitive- Behavioral Therapyالسلوكي  -باسم العالج املعريف

 عملية جداً، وتركز مباشرة على احلد من عدم السيطرة على سلوكيات االستراتيجيات
، ولكنها ليست سوى مناذج صاحلة للعالج فحسب، ومن هذه املدمن، ومنع االنتكاس
 ;Bursten & Dombeck, 2010; Orzack & Orzack, 1999(االستراتيجيات ما يلي 

Stern, 1999; 1997; Young, 1996 :(  
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  : Practice the Opposite ممارسة العكس -أ 

، مث حماولة كسر هذا الروتني أو العادة ويتطلب حتديد منط استخدام الفرد لإلنترنت
ت وكذلك عمل جدول خمفض وإعادة تنظيم وقعن طريق تقدمي أنشطة حمايدة ومعتدلة، 

فإنه طيلة أيام األسبوع  اإلنترنت استخدام املدمنفإذا اعتاد االستعمال الزائد على االنترنت؛ 
 يوم اإلجازة األسبوعية، وإذا كان يفتح الربيد منه االنتظار حىت يستخدمه يفيطلب 

 منه أن ينتظر حىت يفطر، ويشاهد  فإنه يطلباإللكتروين أول شيء حني يستيقظ من النوم
 منه أن يضعه فإنه يطلب يستخدم الكمبيوتر يف حجرة النوم املدمنأخبار الصباح، وإذا كان 

 .وهكذا… يف حجرة املعيشة

  :  حتديد وقت االستخدام-ب 

فمن املفيد جداً وضع خمطط مسبق جلميع أيام األسبوع، حبيث حيدد بوضوح كم 
 تقليل وتنظيم ساعات املدمنطلب من ياإلنترنت؛ فقد عدد الساعات املخصصة الستخدام 

 منه يطلب ساعة أسبوعيا ٤٠ملدة  اإلنترنت يدخل على -مثالً–استخدامه حبيث إذا كان 
 ساعة أسبوعيا، وتنظيم تلك الساعات بتوزيعها على أيام األسبوع يف ٢٠تقليل إىل ال

  .ساعات حمددة من اليوم حبيث ال يتعدى اجلدول احملدد

  : Reminder Cards بطاقات التذكرة -ج 

ا من أهم املشاكل النامجة عن إسرافه املدمن بإعداد صح ينبطاقات يكتب عليها مخس
كإمهاله ألسرته وتقصريه يف أداء عمله مثالً ويكتب عليها أيضا مخسا  اإلنترنتيف استخدام 

ه مثل إصالحه ملشاكله األسرية وزيادة اهتمامه إدمانمن الفوائد اليت ستنتج عن إقالعه عن 
 نفسه بعمله، ويضع املريض تلك البطاقات يف جيبه أو حقيبته حيثما يذهب حبيث إذا وجد

خيرج البطاقات ليذكّر نفسه باملشاكل النامجة عن ذلك  اإلنترنتمندجما يف استخدام 
  .االندماج
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  : Stop Watches استخدام ساعات التوقف -د 

حبيث ينوي الدخول  اإلنترنتضبط منبه قبل بداية دخوله حيث يطلب من املدمن 
بالدرجة اليت  اإلنترنتحىت ال يندمج يف ؛ اعة واحدة قبل نزوله للعمل مثالًس اإلنترنتعلى 

 .موعد نزوله للعملفيها يتناسى 

  : Personal Inventory تكوين قائمة شخصية - ه

 اإلنترنت جوانب كثرية من حيام نظراً لقضاء أوقات طويلة وعادةً ما يهمل مدمن
 اإلنترنت، فوضع قائمة ذه األنشطة واالهتمامات املهملة يساعد على إحيائها مرة على
ه إدمانأن يفكر يف األنشطة اليت كان يقوم ا قبل فمثالً ميكن أن يطلب من املدمن  .أخرى

آن، والرياضة، وقضاء الوقت بالنادي قراءة القر: ه مثلإدمانلإلنترنت؛ ليعرف ماذا خسر ب
نطلب من املريض أن يعاود ممارسة تلك .. مع األسرة، والقيام بزيارات اجتماعية وهكذا
  .األنشطة لعله يتذكر طعم احلياة احلقيقية وحالوا

  :  االمتناع التام-و 

من جماالت استخدام  يتعلق مبجال حمدد األشخاصبعض  إدمان فإن أسلفناكما 
الوسيلة منه االمتناع عن تلك لغرف الدردشة فإنه يطلب  مدمنا الشخصفإذا كان ؛ اإلنترنت

  .اإلنترنت امتناعا تاما يف حني نترك له حرية استخدام الوسائل األخرى املوجودة على

  : ساندة االنضمام إىل جمموعات امل-ز 

زيادة رقعة حياته االجتماعية احلقيقية باالنضمام إىل فريق املدمن طلب من حيث ي
الكرة بالنادي مثالً أو إىل درس لتعليم اخلياطة أو الذهاب إىل دروس املسجد؛ ليكون حوله 

 مضبوطة للمدمنني مساندة اجتماعية ويتم تنظيم جمموعات .جمموعة من األصدقاء احلقيقيني
  .لة نقص أو تقليل اعتمادهم على االنترنتحملاو
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  : Family Therapy العالج األسري -ح 

يتم وضع برامج عالجية للمدمنني الذين تأثرت عالقام العائلية والزوجية حيث 
 ويتم التركيز يف الربنامج العالجي على االعتدال والتحكم يف ، بسبب إدمان االنترنتسلبياً

   .االستخدام

أسري بسبب  عالج إىل تلقي -بعض األحيانيف -ألسرة بأكملها حتتاج اوقد 
حبيث يساعد الطبيب األسرة على استعادة  اإلنترنت إدماناملشاكل األسرية اليت حيدثها 

 .هإدمان؛ ليقلع عن املدمنا يف إعانة النقاش واحلوار فيما بينها ولتقتنع األسرة مبدى أمهيته

امل و كعالعالج،اإلشارة إىل دور عوامل إجيابية أخرى يف أنه ينبغي دير بالذكر واجل 
الثقافة والدين والقيم االجتماعية واألخالقية املتعارف عليها، واليت جيب مراعاا وااللتزام 

  .واجلسميةمان اإلنترنت االجتماعية والنفسية  لكي يتجنب الفرد خماطر إد؛ا

وال يعين احلديث عن ظاهرة إدمان اإلنترنت التوقف عن استخدامه أو جتاهل وجود 
هذه الظاهرة، بل يعين العمل على ممارسة االستخدام املعتدل واألمثل ووضع ضوابط وحدود 

باء لألبناء عند استخدام الستخدامه، مع ضرورة وجود الرقابة األسرية ومتابعة وتوجيه اآل
  . اإلنترنت

  ::التوافق النفسي االجتماعيالتوافق النفسي االجتماعي

شغل موضوع التوافق النفسي واالجتماعي حيزاً كبرياً يف الدراسات والبحوث 
ألمهيته يف حياة الناس؛ فالتوافق ليس مرادفاً للصحة النفسية فحسب بل يرجعه األكثر بأنه 

يع فروع علم النفس بصورة عامة ومن أهم الصحة النفسية بعينها؛ فهو اهلدف الرئيس جلم
أهداف العملية اإلرشادية والعالج النفسي، ويرتب يف أوائل أهداف اإلرشاد النفسي 

  ). ٢٦، صم١٩٨٠زهران، (
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ويتصف املتوافق نفسياً واجتماعياً بشخصية متكاملة قادرة على التنسيق بني حاجاته 
ناء احلاضر من أجل املستقبل متصفاً وسلوكه اهلادف وتفاعله مع بيئته، الذي يتحمل ع

بتناسق سلوكه وعدم تناقضه ومنسجماً مع معايري جمتمعه دون التخلي عن استقالليته مع 
  ).٩، صم١٩٩٢املغريب، (متتعه بنمو سليم غري متطرف يف انفعاالته ومساهم يف جمتمعه 

  : يليلك فيماويعرض الباحث أهم التعريفات اللغوية واملفاهيمية ملفهوم التوافق؛ وذ

  ::مفهوم التوافقمفهوم التوافق

  ::ًمعىن التوافق لغوياًمعىن التوافق لغويا

وفق الشيء : تتعدد معاين التوافق يف املعاجم اللغوية، ففي لسان العرب؛ أصل التوافق
الوفق كل شيء يكون متفقاً على . وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتفاق معه وتوافقاً. ما الءمه

وافقت فالناً على أمر كذا، أي . دفتهوافقت فالناً يف موضع كذا؛ أي صا. اتفاق واحد
  ). ٧٣٠ت، ص.لسان العرب، د(اتفقنا عليه معاً 

كان صواباً : من وفق األمر، يفق، وفقاً" التوافق"كما ورد يف املعجم الوجيز أن 
تقاربا : واتفق االثنان. جانس والءم: وافق فالن بني الشيئني موافقة، ووفاقاً. موافقاً للمراد

وفق اهللا : توفق فالن. اتفقت وتظاهرت، ويقال توافقت اخلواطر:  اجلماعةتوافقت. واحتدا
  ). ٦٧٦م، ص١٩٧٩املعجم الوجيز، (وأرشده 

، أي صادفه: أن التوافق، االتفاق مها التظاهر، ووافق: وورد يف خمتار الصحاح
  ). ٧٣٠ت، ص.خمتار الصحاح، د(والوفق من املوافقة بني الشيئني كااللتحام 

  ::ًفق مفاهيمياًفق مفاهيميامعىن التوامعىن التوا

مصطلح مركب وغامض إىل حد كبري؛ ذلك أنه يرتبط من الناحية املفاهيمية التوافق 
بالتصور النظري للطبيعة اإلنسانية وبتعدد النظريات واألطر الثقافية املتباينة، ورمبا كان أحد 
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 السبب يف ذلك إىل طبيعة اأسباب غموض هذا املصطلح هو اخللط بني املفاهيم؛ وقد يعز
  .عملية التوافق املعقدة، وإىل اإلطار النظري والفلسفي الذي ينطلق منه الباحثون

  : وعلى أية حال هناك ثالثة اجتاهات للباحثني عند تعريف التوافق وهي

 التوافق ذاتية الصبغة وأن الفرد املتوافق هو الذي خيلو من الـصراعات         عملية أن   -أ  
 بقدر من املرونة، ويستجيب للمؤثرات      الداخلية الشعورية والالشعورية، ويتحلى   

اجلديدة باستجابات مالئمة، وأنه مشبع حلاجاته األولية والثانوية املكتسبة، وأنه          
متوافق مع مطالب النمو عرب مراحل العمر املختلفة؛ وهذا ينعكس بالطبع على            

ون بيئته اليت يعيش فيها، ومن الذين مييلون إىل هذا االجتاه التحليليون الذين يـر             
أن الشخص املتوافق هو الشخص صاحب األنا الفعال الذي يسيطر على كـل             
من اهلو واألنا األعلى ويستطيع أن يوازن بني متطلبات اهلو وحتـذيرات األنـا              
األعلى؛ وبالتايل يستطيع الفرد أن يقوم بعملياته النفسية واالجتماعية على خري           

  ). م١٩٩٧دسوقي، (وجه 

التوافق تكمن يف مسايرة اتمع مبا فيه من معايري وأعراف           امليل إىل أن عملية      -ب  
ومن أنـصار هـذا االجتـاه       . وتقاليد وعدم اخلروج عليها أو االصطدام معها      

السلوكيون فهم يرون بأن العمليات التوافقية متعلمة، وأن األفراد مىت ابتعـدوا            
سـلوكيام  عن اتمع، وأصبحوا أقل اهتماماً بالتلميحات االجتماعية؛ فـإن          

  ). م١٩٩٣عبد اللطيف، (تأخذ شكالً شاذاً غري متوافق 

 امليل إىل التوازن، وأن عملية التوافق هي عملية مواءمة بني الفرد ونفسه مـن               -ج  
جهة وبينه وبني بيئته من جهة أخرى، وأن الفرد املتوافق هو الذي حيقق حاجاته              

لذي يعيش فيه، وهو على قـدر       ومتطلباته املادية والنفسية ضمن اإلطار الثقايف ا      
من املرونة وعلى التشكل ضمن البيئة اليت يعيش فيها واملسايرة للمجتمع الـذي      
يعيش فيه، وهناك من يرى بأن هناك أمور تالزم التوافق اجليد مثـل الـسعادة               

أن التوافق هو حتقيق السعادة     ) م١٩٨٠زهران،  (النفسية؛ ويعتقد يف هذا الصدد      
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نها، وإشباع الدوافع واحلاجات الداخلية األولية الفطريـة        مع النفس والرضا ع   
والعضوية والفسيولوجية والثانوية واملكتسبة، ويعرب عن سلم داخلي حيث يقل          

  . الصراع، ويتضمن كذلك التوافق ملطالب النمو يف مراحله املتتابعة

  : ومن مث فإنه ميكن استعراض بعض التعريفات املفاهيمية للتوافق كما يلي

أن التوافق هو توازن ثابت بني الكائن واألشياء  English & Englishرد يف قاموس و -
احمليطة به أو من حوله، حيث ال يوجد أي تغيري يف املنبهات يستلزم إصدار استجابة 
جديدة، وتكون احلاجات كلها يف حالة إشباع، وتعمل كل الوظائف ذات الطبيعة 

 هو حالة من العالقة املتجانسة مع البيئة اليت كما أن التوافق. املستمرة بشكل عادي
يستطيع الفرد فيها احلصول على اإلشباع ملعظم حاجاته وأن حيقق املتطلبات اجلسمية 

  ). ٦٧٥م، ١٩٨٨السيد وآخرون، (واالجتماعية 
إىل أن التوافق هو عملية ديناميكية مستمرة حياول ) ٢٢٣م، ص١٩٧٠" (فراج"وأشار  -

 تغيري سلوكه أن حيقق التوافق بينه وبني نفسه، وبني البيئة اليت ا اإلنسان عن طريق
تشكل كل ما حييك بالفرد من مؤثرات وإمكانيات؛ للوصول إىل حالة من االستقرار 
النفسي والبدين والتكيف االجتماعي، ويقاس التوافق السليم مبدى قدرة الفرد على 

  . هامواجهة هذه املشكالت وحلها أو تقبلها واحلياة مع
يتعلق بالتنظيم الذايت :  التوافق النفسي بأنه)١١٨م، ص١٩٧١" (فهمي"ف عروقد  -

والعالقات الداخلية الذاتية اليت يقوم على أساسها رضا الفرد عن نفسه وعدم نفوره أو 
كرهه هلا فضالً عن اخللو من الصراعات والتوترات اليت تقترن مبشاعر الذنب والضيق 

يب الضمري األعلى لإلنسان وشدته عند ارتكاب املخالفات وقوته والشعور بالنقص، فتأن
عليه وإنزال العقوبة عليه ينعكس على التنظيم الذايت للفرد وكذلك على توافق الفرد مع 

  . اآلخرين فيسوء التوافق االجتماعي
أن التوافق هو تالزم وتناغم على مستوى األعماق ما ) ٨م، ص١٩٧٨" (خميمر"ويرى  -

وبيئته، ويظل التواؤم يف مستوى السطح ال يزيد على أن يكون جمرد مسايرة بني الفرد 
 للبيئة احمليطة، يف حني يأخذ التوافق دوراً إجيابياً أي أنه ينفعل للبيئة، كما أن وجماراة
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البيئة تنفعل له؛ مبعىن أنه قادر على تغيري ظروف البيئة حلدوث توافق يف بعض األحيان، 
حليوان يف تكيفه؛ حيث أن تكيف احليوان هو جمرد مسايرة فهو بذلك خيتلف عن ا

وجماراة لظروف البيئة احمليطة أي هم مواءمة فقط، أما اإلنسان هو يتكيف من أجل 
  . التوافق

أن التوافق هو تغيب األعراض املرضية والتوترات ) ٧٥م، ص١٩٨٨" (خبيت"وذكر  -
 الفرد من األمراض ، ووجود عالقات إجيابية مع اآلخرين مع خلووالصراعات

  . البيولوجية، ومتيز الفرد بالتوافق املرتيل والصحي واالجتماعي واالنفعايل
التوافق بأنه توازن ثابت بني الكائن وما حييط به، ) ٥٩م، ص١٩٨٨" (دسوقي"وعرف  -

فال يكون مثة تغري تنبيه ال يثري استجابة وال تبقى حاجة غري مشبعة، بل مجيع وظائف 
لكائن تتقدم بشكل سوي، كما يعين التوافق حال العالقة االنسجامية مع  ااستمرارية

البيئة اليت يكون فيها املرء قادراً على حتصيل اإلشباع ملعظم حاجاته ومواجهة متطلباته 
  . اجلسمية واالجتماعية

حمصلة معقدة لعالقة : لتوافق النفسي بأنهإىل ا) ٢٠٥م، ص١٩٨٧" (اخلضري"وأشارت  -
ذات بكل خرباا السابقة وإمكاناا العقلنفسية وطموحاا وبني العناصر جدلية بني ال

 يف املواقف املختلفة، ويتوافق الفرد – كما يدركها اإلنسان –واملعطيات املوضوعية 
عادة يف املواقف اليت يدركها على أا ميسرة لتوظيف إمكاناته، وداعمة لتحقيق 

لنسبة لألفراد والثقافات وللمواقف املختلفة للفرد طموحاته، إذن فمفهوم التوافق نسيب با
  . الواحد يف الثقافة الواحدة

- مسيث "فهكما عر) "Smith, 1988, p.452(ا الفرد :  بأنه عملية مستمرة يقوم
مستهدفاً تغيري سلوكه، وحماولة النجاح يف حل املشكالت ليحدث عالقة أكثر توافقاً 

  .ني البيئة من جهة أخرىبينه وبني نفسه من جهة وبينه وب
عملية دينامية :  بأنه أن التوافق النفسي)٢١م، ص١٩٩٠( "سري "كما أوضحت -

 فيها الفرد تعديل ما ميكن تعديله يف سلوكه، ويف بيئته الطبيعية حياولمستمرة، 
واالجتماعية وتقبل ما ال ميكن تعديله فيها، حىت حتدث حالة من التوازن والتوافق بينه 

 تتضمن إشباع معظم حاجاته الداخلية، ومقابلة أغلب متطلبات بيئته وبني بيئته
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اخلارجية، كما يتضمن السعادة مع النفس والثقة ا والرضا عنها والشعور بقيمتها 
واهلدوء واالستقرار، والتماسك يف مواجهة الصدمات االنفعالية، والسلوك االنفعايل 

    .الناضج وحل املشكالت االنفعالية
إىل أن التوافق النفسي هو استشعار الشخص األمن ) ٤٢٥م، ص١٩٩٢" (حفين"وأشار  -

 واالنتماء والكفاءة والتقدير، وأن تكون له بالناس عالقات مودة حيس إزاءها أنه واألمان
ووسائل التوافق منها . حمبوب وحمل اعتزاز؛ ومن مث يزيد تقديره لنفسه واحترامه هلا

ه وخرباته يف حدود إطاره املرجعي وهو فكرته استجابات يستخدم فيها الشخص علم
 تكون استجاباتهعن نفسه والعامل من حوله، فإذا كان إطاره املرجعي مسايراً للواقع فإن 

  . متوافقة
أن التوافق النفسي يتضمن إشباع حاجات الفرد ) ٢٥٩م، ص١٩٩٢" (طه"وذكر  -

ط الفرد يف حمظورات تعود ودوافعه بصورة ال تتعارض مع معايري اتمع وقيمه، وال تور
فالفرد املتوافق نفسياً حسناً هو الذي ينجح . عليه بالعقاب وال تضر باآلخرين أو باتمع

  . يف حتقيق التوازن بني كل هذه األمور
نتاج قوي متصارعة بني :   بأنهإىل التوافق النفسي) ١٩م، ص١٩٩٣" (كامل "وأشارت -

حة له يف بيئته، وال ميكن لعامل النفس أن يدرس الفرد وبيئته  وإمكاناته والفرص املتا
  . اإلنسان إن مل ينظر إىل التوافق باعتباره  اتزان بني اجلانبني

- تلك العملية اليت تصف تفاعل الفرد مع :   بأنه)٧٧م، ص١٩٩٣" (فاروق "فتهكما عر
جتماعية بيئته ومن حوله، وقدرته على حتقيق اإلشباعات حلاجاته البيولوجية النفسية واال

وخفض التوتر والقلق بطريقة يرضى عنها اتمع ويشعر هو بالرضا عن النفس وتدفقه 
 . إىل املزيد من العمل واإلنتاجية والتقدم املهين

إىل أن التوافق هو الرضا بالواقع املستحيل ) ٢-١م، ص ص١٩٩٦" (خميمر"كما أشار  -
قع الذي ينفتح للتغري على طريق على التغيري، ولكن يف سعي دائب ال يتوقف لتخطي الوا

التقدم والصريورة، والتوافق هو تزاوج النقيضني، وائتالف بني املألوف واجلديد، وبني 
اجلمود واملرونة وبني احلياة والعدم، وبني سلبية االستسالم الذي يستحيل تغريها وبني 

كون مثة توافق، أي اإلجيابية يف االبتكار ملا ينفتح للتغيري، وبغري هذه اإلجيابية ال ي
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ديالكتيكية التوافق تقتضي املزاوجة بني الرضا بالواقع املنغلق على التغيري، وبني الواقع 
  . املنفتح للتغيري

التوافق النفسي بأنه عملية دينامية مستمرة تتناول ) ٢٧م، ص١٩٩٧" (زهران"وعرف  -
دث توازن بني الفرد وبيئته، السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيري والتعديل حىت حي

وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد وحتقيق متطلبات البيئة، كما يتضمن التوافق 
النفسي السعادة مع النفس، والرضا عن النفس، وإشباع الدوافع واحلاجات الداخلية 
لي األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية واملكتسبة، ويعرب عن سلم داخ
  . حيث يقل الصراع الداخلي، ويتضمن كذلك التوافق ملطالب النمو يف مراحله املتتابعة

- قدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتصرف :بأنه) ٢٠م، ص١٩٩٧" (عبد الغفار"فه وعر 
يف املوافق اليت يتعرض هلا من انفعاالت، والقدرة على ضبط الذات وعدم إيذاء اآلخرين، 

 اإلشباعات البيولوجية والنفسية واالجتماعية وااللتزام بالقيم الدينية وقدرته على حتقيق
  . واخللقية وخفض التوتر والقلق بطريقة يرضى عنها ويشعر هو بالرضا عن النفس

عملية دينامية مستمرة :  التوافق النفسي بأنهإىل) ٥٩م، ص٢٠٠٤" (إبراهيم"وأشارت  -
ته الداخلية حالً مالئماً، حىت حتدت حالة تعرب عن قدرة الفرد على حل صراعاته وتوترا

من التوافق بني الوظائف املختلفة للشخصية، تتضمن إشباع حاجات الفرد ودوافعه 
بصورة ال تتعارض مع معايري اتمع وقيمه، فيشعر الفرد باألمن واألمان والسعادة مع 

  . النفس والثقة ا والكفاءة والتقدير واالعتزاز

أن التوافق : التعريفات السابقة تكاد تتفق يف أمور كثرية، منهامما سبق يتضح أن 
سلوك يهدف إىل حتقيق اإلنسان لنجاح ما يف موقف معني، أو حتاشي األضرار قدر 
اإلمكان، وأن التوافق هو قدرة اإلنسان على تغيري بيئته أي القيام بدور إجيايب يف البيئة ينفعل 

والصراعات ارة عن تغيب األعراض املرضية والتوترات معها وتنفعل له، وأن التوافق هو عب
  .  الفكريةواألمراض البيولوجية، ووجود عالقات إجيابية مع اآلخرين تتفق وقدراته
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عملية دينامية مستمرة حياول فيها الفرد : "وتعرف الدراسة احلالية التوافق بأنه
كن تعديله فيهما ليتحقق تعديل سلوكه يف بيئته الطبيعية واالجتماعية، وتقبل ما ال مي

التوازن النسيب بينه وبني نفسه وبينه وبني البيئة احمليطة به؛ وذلك إلشباع حاجاته 
البيولوجية والنفسية واالجتماعية؛ مما يؤدي إىل تغيب األمراض النفسية والتوترات 

  ". والصراعات

  ::النظريات املفسرة للتوافقالنظريات املفسرة للتوافق

ارسهم إىل التوافق على أنه السواء، واخللو ينظر غالبية علماء النفس على اختالف مد
من االضطرابات والصراعات النفسية، والقدرة على االنسجام مع النفس واآلخر ين، ومع 
هذا اإلمجاع فإن لكل مدرسة فكرية وجهة نظرها يف حتديد مفهوم التوافق وعملياته 

  :للتوافقوعوامله، وفيما يلي عرض خمتصر ألهم وجهات النظر النفسية املفسرة 

  :نظرية التحليل النفسي -١

 أن عملية التوافق الشخصي غالباً ما تكون ال شعورية؛ أي أن Freud" فرويد"يرى 
الفرد ال يعي األسباب احلقيقية لكثري من سلوكياته؛ فالشخص املتوافق هو من يستطيع 

  ).٦٥م، ص١٩٧٠مليكة،  (إشباع املتطلبات الضرورية للهو بوسائل مقبولة اجتماعياً

أن العصاب والذهان ما مها إال عبارة عن شكل من أشكال سوء " فرويد"ويرى 
ويقرر أن السمات األساسية للشخصية املتوافقة واملتمتعة بالصحة النفسية تتمثل يف . التوافق

عبد اللطيف، (قوة األنا، والقدرة على العمل، والقدرة على احلب : ثالث مسات هي
  ). م١٩٩٣

، Ego ، واألناId اهلو: ن الشخصية تتكون من ثالثة أبنية نفسية هيأ" فرويد"ويرى 
  ).٦٣م، ص١٩٨٦جابر،  (Super Ego واألنا األعلى
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وميثل اهلو رغباتنا وحاجاتنا ودوافعنا األساسية وهو ذا خمزن للطاقة اجلنسية، ويعمل 
 للعوامل اهلو بناء على مبدأ اللذة، والذي يبحث عن حتقيق سريع للتوتر دون مراعاة

  . االجتماعية، وميكن اتباع رغبات اهلو عن طريق الفعل أو التصرف الالإرادي

وعلى العكس من ذلك يعمل األنا وفق مبدأ الواقع؛ حيث يعمل على حتقيق حاجات 
الفرد بطريقة عقالنية مقبولة لدى العامل اخلارجي؛ فاألنا هو العنصر التنفيذي يف الشخصية 

تصاالت مع العامل اخلارجي من أجل حتقيق الرغبات الشخصية يكبح اهلو وحيتفظ باال
  . املتكاملة

وميثل األنا األعلى خمزناً للقيم املغروسة واملثل واملعايري األخالقية االجتماعية، واألنا 
األعلى يتكون من الضمري واألنا املثالية؛ فالضمري ينسب إىل القدرة على التقييم الذايت 

 أما األنا املثالية فما هي إال تصور ذايت مثايل يتكون من سلوكيات مقبولة .واالنتقاد والتأنيب
التوافق بقوة األنا؛ حيث يكون املنقذ " فرويد"وعلى أساس ما تقدم يربط . ومستحسنة

الرئيس فهو يتحكم ويسيطر على اهلو واألنا األعلى ويعمل كوسيط بني العامل اخلارجي 
  .)م١٩٩٣عبد اللطيف، (ومتطلبام 

تعددت وجهات النظر التحليلية، واليت أكدت يف الغالب على أمهية " فرويد"وبعد 
 أن كل فرد يسعى Adler" أدلر"العوامل االجتماعية وفاعلية األنا، فعلى سبيل املثال يرى 

للتكيف مع بيئته وتطوير حياته وحتقيق امتياز وتفوق على اآلخرين بطريقة فريدة بدافع 
اهلدف الداخلي : ا ما أمساه بأسلوب احلياة الذي ينشأ نتيجة عاملني مهاالشعور بالعجز، وهذ

. مع غاياته اخليالية اخلاصة، والقوى البيئية اليت تساعد وتعوق وتعدل اجتاهات ومسرية الفرد
وكل فرد يف أسلوب حياته يعترب فريداً بسبب التأثريات املختلفة للذات الداخلية وتركيباا، 

اإلنسانية تعد أساساً أنانية، وخالل عمليات التربية فإن بعض األفراد ينمون إال أن الطبيعة 
ولديهم اهتمام اجتماعي قوي وينتج عنه رؤية اآلخرين مستجيبني لرغبام، ومسيطرين على 

  . الدافع األساسي للمنافسة دون مربر ضد اآلخرين طلباً للسلطة أو السيطرة
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 من خالل افتراضه لالشعور التجمعي  إىل تأكيد ذلكJung" يونج"كما ذهب 
وأمناط الشخصية، إال أن تأكيد أثر العوامل االجتماعية أصبح أكثر وضوحاً يف نظريات كل 

 الذي Fromm" فروم"؛ واليت أكدت على أمهية احلب الوالدي، وHorny" هورين: "من
" ليفانسو"يؤكد على أمهية العوامل االجتماعية خارج األسرة وخاصة االقتصادية، و

Sullivan الذي يؤكد على تأثري العوامل الشخصية املتبادلة؛ حيث تنتج العوامل السوية 
شخصية منتجة، يف حني يؤدي سوء هذه العوامل إىل العديد من االضطرابات السلوكية اليت 

  ). م١٩٩١اجنلر، (ميكن أن تنبثق مجيعاً عن الروح العدوانية جتاه اآلخرون 

نا من أمثال أنا فرويد وأتباعها وأخرياً أريكسون ازداد وبظهور علماء نفس األ
التركيز على إبراز تأثري العوامل االجتماعية والشخصية ممثلة يف فاعلية األنا يف بناء 
. الشخصية، وتشكل نظرية أريكسون واحدة من النظريات احلديثة يف التحليل النفسي

ستمر مدى احلياة وفقاً ملبدأ التطور وذلك ويؤكد أريكسون على فاعلية األنا، وعلى النمو امل
من خالل مثان مراحل متتابعة تبدأ كل منها بظهور أزمة للنمو حتدد من خالل تفاعل 

  . العوامل البيولوجية واالجتماعية والشخصية وتنتهي حبل األزمة

ل طبيعة احلل اإلجيايب أو السليب لألزمة واليت تشكل جانبني ويقاس التوافق من خال
الن طريف نقيض، وبالعودة إىل ما ذكر سلفاً فإنه ميكن تلخيص مؤشرات التوافق واليت ميث

تعين فاعلية األنا السوية يف كل من الثقة، واالستقاللية، واملبادرة، واإلجناز، وتشكل اهلوية، 
يف حني متثل مؤشرات سوء التوافق يف النقيض من ذلك . واأللفة، واإلنتاجية، واحلكمة

ام الثقة يف الذات واآلخرين، واالعتمادية، واخلجل، والشك، واملعاناة من وتشمل انعد
مشاعر الذنب، وفقدان روح املبادرة، والشعور بعدم الكفاية، وعدم القدرة على اإلجناز، 

  ).م١٩٩١اجنلر، (وفقدان اهلوية، واضطراب الدور، والعزلة، والركود، واليأس 

د مدرسة التحليل النفسي هو خفض التوتر لتوافق عناأن حمور دراسة وهكذا يتضح 
نتيجة احملاوالت املستمرة اليت يقوم ا الفرد إلشباع حاجاته الشخصية اليت تثريها دوافعه، 

فعندما يتعامل الفرد مع مشكالته بكفاءة ؛ مع املرونة يف إقامة عالقات منسجمة مع البيئة
مع كل مطالبه البيولوجية الداخلية يقال أنه حسن التوافق ألنه استطاع أن يتواءم بنجاح 
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ومطالب البيئة االجتماعية اخلارجية، أما إذا فشل يف مواجهة مشكالته فإنه يوصف بأنه 
  . سيء التوافق

حيدث عندما تكون األنا عند الفرد مبثابة املدير املخطط وأن التوافق وفق هذه النظرية 
ش يف سلسلة من الصراعات إلشباع واملنفذ للشخصية، كما أكدت أيضاً على أن الفرد يعي

حاجاته ورغباته اليت تثريها دوافعه واليت يعقبها دائماً جناح أو فشل، فإن النجاح يؤدي إىل 
  . حسن التوافق أما الفشل فيؤدي إىل سوء التوافق

  :النظرية السلوكية - ٢

اخلربات يشري رواد النظرية السلوكية إىل أن التوافق عملية مكتسبة عن طريق التعلم و
اليت مير ا الفرد، والسلوك التوافقي يشتمل على خربات تشري إىل كيفية االستجابة لتحديات 

  . احلياة؛ واليت سوف تقابل بالتعزيز أو التدعيم

 أن عملية التوافق الشخصي Skinner" سكنر"، وWatson" واطسون"ولقد اعتقد 
ا تتشكل بطريقة آلية عن طريق ال  ميكن هلا أن تنمو عن طريق اجلهد الشعوري ولكنه

  . تلميحات البيئة أو إثابتها

أنه عندما جيد األفراد أن عالقام مع اآلخرين " كراسنر"، و"يوملان"وأوضح كل من 
غري مثابة أو ال تعود عليهم باإلثابة؛ فإم قد ينسلخون عن اآلخرين، ويبدون اهتماماً أقل 

تج عن ذلك أن يأخذ هذا السلوك شكالً شاذاً أو فيما يتعلق بالتلميحات االجتماعية، وين
  . غري متوافق

 التفسري السلوكي الكالسيكي والذي يقول Bandura" باندورا"ولقد رفض 
بتشكيل طبيعة اإلنسان بطريقة آلية ميكانيكية؛ حيث أكد على أن السلوك ومسات 

 االجتماعية منها الشخصية نتاج للتفاعل املتبادل بني ثالثة عوامل هي املثريات وخاصة
كما أعطى وزناً كبرياً للتعلم . ، والسلوك اإلنساين، والعمليات العقلية والشخصية)النماذج(
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عن طريق التقليد، وملشاعر الكفاية الذاتية؛ حيث يعتقد أن ملشاعر الكفاية أثرها املباشر يف 
  ). م١٩٩١اجنلر، (تكوين السمات التوافقية أو غري التوافقية 

بعض أصحاب االجتاه السلوكي واليت ح أن هناك قاعدة أساسية تأثر ا وهكذا يتض
ن قد وترى أن سلوك اإلنسان هو عبارة عن استجابة ملثري، كما يالحظ أيضاً أن السلوكي

سعوا إىل الربط بني التوافق وبني البيئة االجتماعية والفيزيقية، وأن التوافق هو العملية اليت يتم 
حيدث حينما حتدث املسايرة وتوتر الناجتة عن احلافز أو الدافع، من خالل خفض حالة ال

 ألن املسايرة من طبيعتها جتنب الصراع بني القوى الداخلية عند الفرد، وضغوط ؛االجتماعي
اجلماعة أي خضوع الفرد لتلك الضغوط الصرحية والضمنية فيحكم الفرد ويعتقد ويتصرف 

  .  )٧٠٦م، ص١٩٧٤عثمان،  (ةمتفقاً مع أحكام وعقائد تصرفات اجلماع

لنظرية السلوكية أن التوافق يتحقق عند الفرد الذي يستطيع أن يكون ا ويتضح من
 كما أن هذه العادات السوية تنتج أيضاً من ،عادات سوية من خالل احتكاكه بالبيئة

االستجابات اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية واليت ميكن عن طريقها إشباع 
  . اجات املختلفةاحل

  :النظرية اإلنسانية -٣

ينظر رواد االجتاه اإلنساين إىل أن اإلنسان ككائن فاعل يستطيع حل مشكالته 
" فرويد"وحتقيق التوازن، وأنه ليس عبداً للحتميات البيولوجية كاجلنس والعدوان كما يرى 

عبد (طسن وسكنر أو للمثريات اخلارجية كما يرى السلوكيون الراديكاليون من أمثال وا
، وأن التوافق يعين كمال الفعالية وحتقيق الذات؛ يف حني أن سوء التوافق )م١٩٩٣اللطيف، 

  . ينتج عن شعور الفرد بعدم القدرة وتكوين مفهوم سالب عن ذاته

 أهم النظريات يف هذا اال؛ Maslow" ماسلو" وRogers" روجرز"ومتثل نظرييت 
يف " روجرز"، أو بلغة Self Actualizationبتحقيق الذات حيث يربطان إمجاالً التوافق 

أن " روجرز"، ويرى Fully Functioning Personكتاباته األخرية الشخص كامل الفاعلية 
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الشخص املنتج الفعال هو الفرد الذي يعمل إىل أقصى مستوى أو إىل احلد األعلى، وأنه 
  ): م١٩٩١اجنلر، (يتصف مبا يلي 

؛ حيث يكون هذا الشخص مدركاً وواعياً لكل خرباته؛ فهو اتاالنفتاح على اخلرب -
 . ليس دفاعياً، وال حيتاج إىل تنكر أو تشويه خلرباته

وهم أولئك األشخاص الذين لديهم القدرة على العيش والسعادة، اإلنسانية؛  -
واالستمتاع بكل حلظة من حلظات وجودهم، فكل خربة بالنسبة هلم تعترب جديدة 

 حيتاجون إىل تصورات مسبقة لكل فكرة أو موقف لتفسري كل ما وحديثة فهم ال
 . حيدث؛ فهم يكتشفون خربام خالل عملية التجربة أو املعايشة اليت ميرون ا

؛ وهم أولئك األشخاص الذين قد يأخذون آراء الناس اآلخرين، وموافقة الثقة -
نواة عملية اختاذ القرار جمتمعهم يف احلسبان لكنهم ال يتقيدون ا، كما أن حمور أو 

 . موجودة يف داخل ذوام لتوفر الثقة يف أنفسهم
؛ وهم أولئك األشخاص الذين يتصرفون بشكل سوي، ويوظفون طاقام إىل احلرية -

أقصى حد، ويشعرون ذاتياً باحلرية يف أن يكونوا واعيني حلاجام، ويستجيبون 
 . للمثريات على ضوء ذلك

شخاص الذين يعيشون بطريقة فاعلة يف بيئام، ويتسمون وهم أولئك األاإلبداع؛  -
باملرونة والعفوية بدرجة تتيح هلم التكيف بصورة صحيحة مع املتغريات يف حميطهم، 
وجتعلهم يسعون إىل اكتساب خربات وحتديات جديدة، وهؤالء األشخاص 

 . يتحركون بثقة إىل األمام يف عملية التحقيق الذايت

 أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق يعربون عن بعض إىل" روجرز"ويشري 
اجلوانب اليت تقلقهم فيما يتعلق بسلوكيام غري املتسقة مع مفهومهم عن ذوام، وأن سوء 
التوافق النفسي ميكن أن يستمر إذا ما حاول األفراد االحتفاظ ببعض اخلربات االنفعالية بعيداً 

تج عن ذلك استحالة تنظيم مثل هذه اخلربات، أو توحيدها عن جمال اإلدراك أو الوعي؛ وين
كجزء من الذات اليت تتفكك، وتتبعثر نظراً الفتقاد الفرد قبوله لذاته، وهذا من شأنه أن 

  ). م١٩٩١اجنلر، (يولد مزيداً من التوتر واألسى وسوء التوافق 



 

 - ٥٩ -  

 

عروف رم من خالل نظريته يف حتقيق الذات وهرمه الشهري امل" ماسلو"كما أكد 
احلاجات إىل استمرارية كفاح اإلنسان وفاعليته املستمرة إلشباع حاجاته؛ هذه احلاجات 
تتدرج يف أمهيتها من احلاجات البيولوجية املرتبطة بوجود اإلنسان املادي إىل حاجات 

  . اإلنسان النفسية املرتبطة بوجوده النفسي

ق التوافق السوي اجليد، وقام على أن أمهية حتقيق الذات يف حتقي" ماسلو"ويؤكد 
بوضع عدة معايري للتوافق مشلت اإلدراك الفعال للواقع، وقبول الذات، والتلقائية، والتمركز 
حول املشكالت حللها، ونقص االعتماد على اآلخرين، واالستقالل الذايت، واستمرار جتديد 

ام االجتماعي القوي، اإلعجاب باألشياء أو تقديرها، واخلربات املهمة األصلية، واالهتم
والعالقات االجتماعية السوية، والشعور باحلب جتاه اآلخرين، وأخرياً التوازن أو املوازنة بني 

  ). م١٩٩١اجنلر، (أقطاب احلياة املختلفة 

 يؤكدون على أم ةنظرية اإلنسانيهكذا يتضح من خالل وجهات نظر أنصار الو
اية الكائن احلي، ويعتربونه دافعاً أساسياً، كما فردية التوافق، حيث يرون أن التوافق هو غ

الحظت أيضاً أن التوافق يعمل على حتقيق الفرد لذاته وإنسانيته، فعندما يشعر الفرد بالعجز 
 وبذلك ال يستطيع أن حيقق ذاته ويصبح سيء ؛عن إشباع حاجاته فإنه تواجهه مشكالت

  . التوافق ومعرضاً للقلق والتوتر

  : نظريات املفسرة للتوافق تعقيب على ال -٤

أن تلك النظريات مكملة من خالل ما مت عرضه من نظريات مفسرة للتوافق؛ 
لبعضها البعض يف فهم عملية التوافق، فال يوجد نظرية منعزلة عن النظريات األخرى بل تبدأ 

  . لتوافقلكل نظرية من حيث انتهت األخرى وكلها تقدم تفسرياً 

 أن توافق الفرد يف اتمع ميثل حالً وسطاً بني حاجاته  فالنظرية التحليلية ترى
الداخلية و مطالبه االجتماعية، وهي عملية شعورية وال شعورية يقوم ا الفرد بالتوازن بني 

  . غرائزه البيولوجية ودوافعه الداخلية من جهة ودوافعه االجتماعية من جهة أخرى
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 عملية شعورية عبارة عن تعلم جمموعة نهبأكما أن النظرية السلوكية ترى أن التوافق 
 حيث يؤدي تعلمها إىل خفض التوتر ؛من العادات السوية اليت تتفق واملعايري االجتماعية

وإشباع حاجات الفرد ودوافعه فيميل إىل تكراره يف املواقف املماثلة، ويكون ثباته على 
  . حسب عدد مرات التدعيم وقدر اإلصابة اليت حصل عليها

رى نظرية االجتاه اإلنساين أن التوافق يرتبط بتحقيق الذات حيث أن الكائن كذلك ت
احلي ينشط لتحقيق إشباع احلاجات األولية أو الفسيولوجية اليت إذا أشبعت اختفت من 

 أي أن الفرد يوازن بني ذاته وحاجاته العضوية فإذا تعارضا حدث الصراع ؛جمال الدافعية
  . فق هو غاية كل كائن حي يتوافق مع بيئته بطريقته اخلاصةوالقلق النفسي، كما أن التوا

  : مظاهر التوافق

 فمن ؛لوصول إىل مستوى جيد من التوافق النفسي هدفاً يسعى إليه الكائن احليايعد 
خالل سعي اإلنسان الدائم إلشباع حاجاته ومتطلبات البيئة االجتماعية من حوله حيقق 

ل يف التوافق يعرف مبدى اقتراب الشخص أو ابتعاده عن  ولذلك فإن الكما؛التوافق النفسي
  . حتقيق الكمال يف كل شيء، ويعد مستوى التوافق املطلق غري موجود

وحياة الفرد بأكملها متثل سلسلة من احملاوالت للوصول إىل حالة االتزان عن طريق 
 شعوريةخفض التوتر الناشئ عن احلاجة وعن طريق الوصول إىل أهداف شعوريــة أو ال

  . )٤٣م، ص١٩٨٦ادر، (

؛ ولذلك فإن وصول الفرد إىل حالة من االتزان يعد درجة من درجات التوافق اجليد
  . يف حني يؤدي عدم االتزان إىل سوء التوافق

حسن ( خصائص كل من السلوك التوافقي اجليد يتم عرضومن خالل ذلك سوف 
  : فيما يلي)فقسوء التوا(، وخصائص السلوك سيء التوافق )التوافق
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  : السلوك التوافقي اجليد

 القادر على حتقيق التوازن بني احتياجاته ذلك الفرد املتوافق نفسياً هو الفرد
ومتطلبات البيئة اليت يعيش فيها، فهو الذي لديه القدرة على إشباع دوافعه أو حاجاته 

  .  )٣٧م، ص١٩٨٥اهلابط،  (بطريقة مرضية وترضي احمليطني به

م، ص ١٩٧٨" (فهمي" السلوك التوافقي اجليد بعدة معايري؛ يلخصها ويتميز
  :فيما يلي) ١١٣-١٠٣ص

  . الراحة النفسية -
  . رضيةاألعراض اجلسمية املُ -
  . الكفاية يف العمل -
  . مفهوم الذات -
  . تقبل الذات وتقبل اآلخرين -
  . اختاذ أهداف واقعية -
  . القدرة على ضبط الذات وحتمل املسؤولية -
  . كوين عالقات مبنية على الثقة املتبادلةالقدرة على ت -
  . الشعور بالسعادة -

  : السلوك سيء التوافق

 عاجزاً عن حتقيق رغباته وتلبية حاجاته نتيجة وقوعه حتت العديد الفردأحياناً يقف 
 مما ينعكس ويؤثر على سلوكه وردود أفعاله جتاه العديد من ؛من املؤثرات البيئية والذاتية

  .  سيء التوافقفرد وذا يعرف بأنه ؛املواقف األخرى

 عن إقامة التواؤم واالنسجام الفردأنه إذا عجز ) ٤٧٨م، ص١٩٨٥" (راجح"يرى و
بينه وبني بيئته وبني نفسه قيل أنه سيء التوافق، كما يبدو سوء التوافق يف عجزه عن حل 

  . مشكالته اليومية على اختالفها
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جسمية ونفسية وأن أي اضطراب يف جانب كما أننا جند أن اإلنسان وحدة متكاملة 
 تؤدي إىل سوء الفردمنها يؤدي إىل اضطراب جوانبها املختلفة، فإن أي مشكلة يتعرض هلا 

توافقه النفسي، وتتعدد هذه املشكالت كما يتفاوت وقوع األطفال يف هذه املشكالت، 
  : ومن هذه املشكالت

  .مشكالت جسمية -
   .مشكالت اجتماعية -
   .مشكالت خلقية -
   .مشكالت انفعالية -
   .مشكالت تتصل بالتغذية -
   .مشكالت اضطرابات النوم -
   .شكالت دراسيةم -
  . مشكالت تتعلق باألسرة -

  : العوامل املؤثرة على التوافق

من أهم عوامل حتقيق التوافق توفر مطالب النمو النفسي السوي يف مجيع مراحله 
اً، ومطالب النمو هي األشياء اليت يتطلبها وبكافة مظاهره جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعي

  .النمو النفسي للفرد واليت جيب أن يتعلمها حىت يصبح سعيداً وناجحاً يف حياته

ويؤدي حتقيق مطالب النمو إىل سعادة الفرد، ويؤدي عدم حتقيق مطالب النمو إىل 
راحل التالية، شقاء الفرد وفشله، وصعوبة حتقيق مطالب النمو األخرى يف نفس املرحلة وامل

  ): م١٩٩٧زهران، (وفيما يلي أهم مطالب النمو خالل املراحل املتتابعة 

منو استغالل اإلمكانات اجلسمية إىل أقصى حد ممكن، وحتقيق الصحة اجلسمية،   -أ 
وتكوين عادات سليمة يف الغذاء والنوم، وتعلم املهارات اجلسمية الضرورية للنمو 

  . امالسليم، وحسن املظهر اجلسمي الع
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النمو العقلي املعريف، واستغالل اإلمكانات املادية إىل أقصى احلدود املمكنة، وحتصيل   -ب 
أكرب قدر ممكن من املعرفة والثقافة العامة وعادات التفكري الواضح، ومنو اللغة، 

  . وسالمة التعبري عن النفس، وتنمية االبتكار
الواقع وتكوين قيم سليمة، النمو االجتماعي املتوافق إىل أقصى حد مستطاع، وتقبل   -ج 

والتقدم املستمر حنو السلوك األكثر نضجاً، واالتصال والتفاعل السليم يف حدود 
البيئة، وتنمية املهارات االجتماعية اليت حتقق التوافق االجتماعي، وحتقيق النمو 

  . األخالقي والديين القومي
سية بكافة الوسائل، النمو االنفعايل إىل أقصى درجة ممكنة، وحتقيق الصحة النف  -د 

وإشباع الدوافع اجلنسية والوالدية، وامليل إىل االجتماع، وحتقيق الدافع للتحصيل 
والنبوغ والتفوق، وإشباع احلاجات مثل احلاجة إىل األمن واالنتماء، واملكانة، 
والتقدير، واحلب، واحملبة، والتوافق، واملعرفة، وتنمية القدرات والنجاح، والدفاع عن 

  . ، والضبط، والتوجيه، واحلريةالنفس

وبالرغم من ضرورة حتقيق مطالب النمو؛ فإن هناك العديد من العوامل اليت تؤدي 
إىل إعاقتها، وإحداث سوء التوافق؛ فالفرد يسوء توافقه، ويسلك سلوكاً غري متوافق عندما 

عندما ال يعجز عن التوافق وحل مشكالته بطرق واقعية أو حبيل دفاعية معتدلة؛ إذ أنه 
يستطيع أن حيتفظ بتوازنه النفسي فإنه يتخذ أساليب سلوكية شاذة حلل أزماته النفسية؛ إال 
أن األزمات النفسية وحدها ال تكفي لتفسري عدم القدرة على التوافق، بل البد من النظر إىل 
شخصية الفرد ككل وإىل ماضيه ووراثته وتربيته وما يتعرض له من إحباطات وصدمات، 

  . ضافة إىل معرفة اجتاهاته وعاداته؛ مما يعين أن عوامل سوء التوافق متعددةباإل

  : عوامل سوء التوافق يف العوامل اآلتية) م١٩٨٥" (جالل"ويعدد 

 للوراثة أثرها يف سلوك الفرد؛ فإذا كانت الوراثة سليمة، :عوامل وراثية وجسمية  -أ 
حسن التوافق، إال أن بعض وكذلك التربية والبيئة؛ فإننا نتوقع أن يكون الفرد 

االضطرابات الوراثية واليت ميكن أن ترتبط ببعض اإلعاقات العقلية أو اجلسمية تكون 
سبباً لسوء التوافق، وقد تكون العاهة نتيجة أسباب خارجة عن إرادته؛ ومع ذلك 
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فإنه يف كلتا احلالتني سواء كان السبب وراثياً أو بيئياً فإن النقص اجلسمي والعاهات 
قد تؤدي إىل سوء التوافق لدى الفرد حسب جسامتها، وكذلك بناًء على نظرة 
اتمع؛ فكلما كانت العاهة كبرية كلما قل التوافق، وكلما ساءت نظرة اتمع أي 
النبذ واإلمهال واالحتقار وكذلك العطف الزائد كلما أدى إىل شعور الفرد بأنه 

  . عاجز وعالة؛ فإن ذلك يزيد من سوء توافقه
للفرد حاجات البد من إشباعها ليكون متوافقاً إال أن : عوامل بيئية واجتماعية  -ب 

إشباعها البد أن يكون بصورة اجتماعية، والشك يف أن الظروف االجتماعية 
واألسرية السيئة كالتفكك األسري والظروف االقتصادية السيئة والتغريات السريعة 

  . متثل عوامل لسوء التوافق
 بالرغم من أن التوافق مسة أو خاصية نفسية؛ فإن ذلك ال يعين عدم :عوامل نفسية  -ج 

تأثرها باملتغريات النفسية األخرى؛ إذ أن هناك عوامل نفسية كثرية ميكن أن تساعد 
على التوافق احلسن أو تزيد من حدة سوء التوافق؛ فاالضطرابات النفسية عوامل 

لى إحداثه ومنها على سبيل ومظاهر لسوء التوافق، كما تعترب عوامل مساعدة ع
  : املثال

االنفعاالت الشديدة وغري املناسبة للموقف؛ حيث يكون هلذه االنفعاالت غري  -
 . املتوازنة أثرها السيئ من الناحية اجلسمية والنفسية واالجتماعية

عدم فهم املرء لذاته أو التقدير السالب للذات، وضعف مشاعر الكفاية ميكن أن  -
التوافق، كما ميكن أن تعوق قدرة الفرد على حتديد أهداف تكون سبباً لسوء 

مناسبة؛ مما يعين الفشل يف حتقيق هذه األهداف، وهذا ما ميكن أن يضاعف من 
 . سوء التوافق النفسي واالجتماعي والتعرض ملزيد من االضطرابات

ب يلعب الفرد أدواراً متعددة تبعاً ملا يتوقعه اتمع، وقد يلع: صراع األدوار -
دورين متصارعني يف آن واحد؛ مما يؤدي إىل سوء التوافق إذا مل يستطع التنسيق 

 . بني هذه األدوار وحيقق االنسجام بينها
 . االضطرابات النفسية بكافة أنواعها؛ حيث يعد سوء التوافق مظهراً من مظاهرها -
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  : أبعاد التوافق

ت وطموحات الفرد، وحتقيق تعددت أبعاد التوافق ملا هلا من أمهية يف حتقيق إشباعا
  : الشعور بالسعادة، ومن هذه األبعاد ما يلي

  :التوافق النفسي -١

أن التوافق النفسي يتضمن إشباع حاجات الفرد ) ٢٥٩م، ص١٩٩٢" (طه"ذكر 
ودوافعه بصورة ال تتعارض مع معايري اتمع وقيمه، وال تورط الفرد يف حمظورات تعود عليه 

فالفرد املتوافق نفسياً حسناً هو الذي ينجح يف . رين أو باتمعبالعقاب وال تضر باآلخ
  . حتقيق التوازن بني كل هذه األمور

إىل أن التوافق النفسي هو استشعار الشخص ) ٤٢٥م، ص١٩٩٢" (حفين"وأشار 
األمن واألمان واالنتماء والكفاءة والتقدير، وأن تكون له بالناس عالقات مودة حيس إزاءها 

ووسائل التوافق منها .  وحمل اعتزاز؛ ومن مث يزيد تقديره لنفسه واحترامه هلاأنه حمبوب
استجابات يستخدم فيها الشخص علمه وخرباته يف حدود إطاره املرجعي وهو فكرته عن 
  . نفسه والعامل من حوله، فإذا كان إطاره املرجعي مسايراً للواقع فإن استجاباته تكون متوافقة

التوافق النفسي بأنه عملية دينامية مستمرة ) ٢٧م، ص١٩٩٧" (زهران"وقد عرف 
تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيري والتعديل حىت حيدث توازن بني الفرد 
وبيئته، وهذا التوازن يتضمن التوافق النفسي السعادة مع النفس، والرضا عن النفس، وإشباع 

 الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية واملكتسبة، الدوافع واحلاجات الداخلية األولية
ويعرب عن سلم داخلي حيث يقل الصراع الداخلي، ويتضمن كذلك التوافق ملطالب النمو يف 

  . مراحله املتتابعة
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  :التوافق األسري -٢

التوافق األسري بأنه متتع الطفل بعالقات سوية ) م١٩٦٠جنايت، . يف" (بل"عرف 
 وبني والديه وإخوته، ومدى قدرة والديه على حتقيق حياة تتوفر فيها اإلمكانات ومشبعة بينه

  . الضرورية، ومدى توفر احلب والتعاون والتضحية بني أفراد األسرة

أن التوافق األسري يتضمن السعادة ) ٣٣-٣٢م، ص ص١٩٩٠" (سري"وترى 
 حتقيق مطالب األسرة، األسرية اليت تتمثل يف االستقرار والتماسك األسري والقدرة على

وسالمة العالقات بني أحد الوالدين أو كليهما وبني أبنائهما، وسالمة العالقات بني األوالد 
بعضهم البعض؛ حيث يسود احلب والثقة واالحترام املتبادل بني اجلميع والتمتع بقضاء وقت 

 مع األقارب، الفراغ معاً، وميتد التوافق األسري كذلك ليشمل سالمة العالقات األسرية
  . وحل املشكالت األسرية

التوافق األسري ) Laurence et al., 1994, p.293" (لورانس وآخرون"وعرف 
بأنه االعتماد على الذات والتوجيه للعمل والكفاية االجتماعية واالجناز األكادميي 

األسرة؛ والسلوكيات السوية بني األخوة نتيجة الستخدام األسلوب الدميقراطي بني أفراد 
  . حيث خيتلف التوافق األسري باختالف أساليب املعاملة الوالدية

التوافق ) Lawrence & Mark, 1994, p.1138"" (لورانس ومارك"كما عرف 
األسري بأنه الكفاية النفسية للمراهق، والقدرة على اكتساب مجاعة الرفاق، والتغلب على 

  . الضبط األسريمشكالت التنظيم الذايت الناتج عن التقبل و

  :التوافق املدرسي -٣

التوافق املدرسي بأنه تواؤم التلميذ مع اجلو ) ٣٣٢م، ص١٩٨٥" (دسوقي"عرف 
املدرسي مبا حيتويه من عالقات مع الرفاق واملدرسني واملواد الدراسية واألنشطة املدرسية؛ 

كما تؤثر شخصية ، كةفمع رفاق املدرسة يتعلم التلميذ التعاون والتنافس واملناقشة واملشار
املعلم يف خلق عالقات متلؤها احلرية واحلب والتوجيه الرشيد والدميقراطية؛ فبقيادته الرشيدة 
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يتقبل التلميذ اجلو املدرسي ويتفاعل معه، فاملعلم بديل لألب ومن خالله حبب التلميذ 
 الثقة املتبادلة املدرسة واملناهج الدراسية، ومن خالل عالقة التلميذ الطيبة بزمالئه يظهر

  . والرضا عن اجلو املدرسي واحلماس لتحقيق اجناز حتصيلي متميز

التوافق املدرسي بأنه عملية دينامية ) ٢٤٧م، ص١٩٨٧" (عوض"كما عرف 
مستمرة يقوم ا التلميذ الستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها، وحتقيق التالؤم بينه وبني 

اسية املدرسون والزمالء وأوجه النشاط االجتماعي واملواد البيئة املدرسية ومكوناا األس
  . الدراسية والوقت سواء أمان يف املذاكرة أو وقت الفراغ

التوافق املدرسي بأنه قدرة الطفل على إقامة ) ٦٧م، ص١٩٩١" (دسوقي"وعرفت 
لندوات عالقات اجتماعية إجيابية مشبعة مع الزمالء واألقارب، ومتتعه بالقدرة على إدارة ا

واحلفالت واألنشطة الالمنهجية، والقدرة على طرح األسئلة يف الفصل واإلجابة عنها، 
  . ومواجهة املواقف التعليمية املختلفة

التوافق النفسي بأنه قيام الطالب ) Brendt & Savin" (برندت وسافني"كما عرف 
ة وحب بني أقرانه بسلوكيات سوية يرضى عنها اتمع املدرسي؛ مما جيعله أكثر شعبي

 ,In. Jaana & Kathryn(ومعلميه، وهو بذلك يكون أقل عرضة للمشكالت النفسية 

1996, p.261 .(  

التوافق املدرسي هو حتلي الطالب ) Gray et al., 1996, p.407" (جراي وآخرون"وعرف 
املدرسة، بالصدق مع األصدقاء واملساعدة، وعدم إفشاء األسرار، وتوسيع دائرة الصداقة يف 

وجتنب العدوانية مع أصدقائه، والبعد عن الوحدة، وحتقيق مساندة ورضا الرفاق وحب 
  . املدرسة

التوافق النفسي بأنه ) Perter & Gregory, 2001, p.407" (بيتر وجرجيوي"وعرف 
شعور الطالب بالتفاؤل واخللو من املشكالت النفسية اليت تتعلق بالقلق واالكتئاب وكراهية 

  .درسني، وإقامة عالقات اجتماعية منسجمة مع الرفاق واملدرسنيامل
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  :التوافق االجتماعي -٤

إىل أن التوافق االجتماعي هو قدرة ) ١٩م، ص١٩٨٥" (أبو النيل وأمحد" أشار 
الفرد على إقامة عالقات مناسبة ومسايرة ألعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها، وحيظى يف نفس 

  . حترام اجلماعة آلرائه واجتاهاتهالوقت بتقدير وتكرمي وا

التوافق االجتماعي بأنه يتضمن السعادة مع ) ٣٢م، ص١٩٩٠" (سري"وتعرف 
اآلخرين واالتزان االجتماعي، وااللتزام بأخالقيات اتمع، ومسايرة املعايري االجتماعية 

يف اتمع، وقواعد الضبط االجتماعي والتغيري االجتماعي، واألساليب الثقافية السائدة 
والتفاعل االجتماعي السليم والعالقات الناجحة مع اآلخرين، وتقبل نقدهم وسهولة 
االختالط معهم، والسلوك العادي مع أفراد اجلنس اآلخر، واملشاركة يف النشاط االجتماعي؛ 

  . مما يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية

نه هو املواءمة بني التوافق االجتماعي بأ) ٤٢٦م، ص١٩٩٢" (حفين"وعرف 
متطلبات الشخص وإمكاناته وطبيعة النظام السياسي واالجتماعي واألخالقي واالقتصادي 
لبيئته، وقد يلجأ الشخص إىل حتقيق التوافق االجتماعي لنفسه بالتقيد بأهداف جمتمعه 

  . ومعتقداته وتقاليده وأعرافه

السعادة مع اآلخرين التوافق االجتماعي بأنه ) ٢٧م، ص١٩٩٧" (زهران"وعرف 
وااللتزام بأخالقيات اتمع ومسايرة املعايري االجتماعي، واالمتثال لقواعد الضبط 
االجتماعي وتقبل التغري االجتماعي، والتفاعل االجتماعي السليم والعمل خلري اجلماعة، 

  . والسعادة الزواجية؛ مما يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية

التوافق االجتماعي بأنه إنشاء الفرد ) ١٨٦م، ص١٩٩٧(" رمضان"كما عرفت 
عالقات منسجمة مع البيئة كاألسرة والرفاق واملدرسني، وتتسم هذه العالقات باألخذ 
والعطاء وفق املعايري واالجتاهات اإلجيابية، وكذلك القدرة على العمل املنتج الذي جيعل الفرد 

  . شخصاً نافعاً يف حميطه االجتماعي
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 ما سبق؛ يلحظ أن تعريفات أبعاد التوافق اختلفت باختالف وجهات نظر من خالل
  : الباحثني، ولكن يلحظ أم اتفقوا على عدة نقاط منها

التوافق النفسي عملية دينامية مستمرة حياول فيها الفرد تعديل سلوكه وصوالً  −
لتوتر باإلنسان إىل التوازن بني الوظائف املختلفة للشخصية؛ حىت يقل الصراع وا

الداخلي؛ فيتحقق إشباع حاجات الفرد ودوافعه بصورة ال تتعارض مع معايري اتمع 
 . وقيمه؛ ومن مث تتحقق السعادة النفسية

يشتمل التوافق األسري على متتع الفرد بعالقات سوية ومشبعة مبنية على التفاهم  −
يف االستقرار واملشاركة بني أفراد األسرة، ويتضمن السعادة األسرية اليت تتمثل 

 . والتماسك والثقة واالحترام املتبادل واملساواة بني األخوة
حيقق التوافق املدرسي التالؤم بني الطالب وبني بيئته املدرسية مبا حتويه من عالقات  −

إجيابية مشبعة مع الرفاق واملدرسني واملناهج الدراسية واألنشطة املدرسية، ومتتعه 
احلفالت ومواجهة املواقف التعليمية، ويهدف التوافق بالقدرة على إدارة الندوات و

املدرسي إىل قيام الطالب بسلوكيات سوية يرضى عنها اتمع املدرسي؛ مما جيعله 
أكثر شعبية وحمبوبية، وبذلك يكون أقل عرضة للمشكالت النفسية اليت تتعلق بالقلق 

جتماعية؛ مما يساعده واالكتئاب وكراهية املدرسة، والشعور باأللفة واملساندة اال
 .على اإلجناز والتقدم العلمي

يهدف التوافق االجتماعي إىل حتقيق السعادة مع اآلخرين مع نيل االحترام والتقدير؛  −
ويركز على العالقة املنسجمة للفرد مع البيئة املادية واالجتماعية، وأن شرط 

  . االنسجام الداخلي للشخص ضروري لتحقيق االنسجام مع البيئة

  :عايري التوافقم

يوجد نوعان من التوافق مها التوافق السوي والتوافق غري السوي، ويقتضي التمييز 
وعلى . بينهما وجود معيار خارجي يسهل تصنيف السلوك املراد تقييمه يف املكان املناسب له

املغريب،  م؛١٩٩٣م؛ فاروق، ٢٠٠١، شاذيل: (أية حال فقد اقترح علماء النفس مثل
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عدد من املعايري للحكم على مستوى توافق ) م١٩٧٢م؛ راجح، ١٩٨٤ النيل، م؛ أبو١٩٩٢
  : الفرد، ومن هذه املعايري ما يلي

  : املعيار اإلحصائي -١

يقوم هذا املعيار على تطبيق األفكار اإلحصائية لتحديد املتوافقني وغري املتوافقني؛ 
 الذي ينحرف عن وذلك بإرجاع مسات الفرد إىل املتوسط، فالشخص غري السوي هو

  . املتوسط العام لتوزيع األشخاص أو السمات أو السلوك

واملفهوم اإلحصائي بذلك ال يضع يف االعتبار أن التوافق عند الشخص ينبغي أن 
  . يكون مصحوباً بالرضا عنده وبتوافقه مع نفسه

  : املعيار القيمي الثقايف -٢

واتفاقه مع اجلماعة أو اتمع وهو قريب من املعىن اإلحصائي؛ مبعىن خضوع الفرد 
الذي يعيش فيه؛ أي أن الشخص السوي هو الذي يساير قيم ومعايري جمتمعه والشاذ هو 

  .الذي يسري عكس ذلك
يستخدم املنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف مدى اتفاق السلوك مع املعايري و

عيش الفرد ا، وعلى هذا النحو األخالقية وقواعد السلوك السائدة يف اتمع أو الثقافة اليت ي
ينظر للتوافق على أنه مسايرة أي اتفاق السلوك مع األساليب أو املعاين اليت حتدد التصرف أو 
املسلك السليم يف اتمع؛ ولذلك فالشخص املتوافق هو الذي يتفق سلوكه مع القيم 

ذلك يف ضوء مبادئ االجتماعية السائدة يف مجاعته، وقد ينظر للتوافق بنظرة أخالقية؛ و
  . أخالقية أو قواعد سلوكية تقرها ثقافة اتمع

  : املعيار الطبيعي -٣

يشتق التوافق طبقاً هلذا املفهوم من حقيقة اإلنسان الطبيعية، ويستخلص مفهوم 
التوافق طبقاً هلذا املعيار بناًء على خاصيتني يتميز ما اإلنسان ومها قدرة اإلنسان الفريدة 

ام الرموز، وطول فترة الطفولة لدى اإلنسان إذا ما قورن باحليوان، والشخص على استخد
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املتوافق طبقاً هلذا املفهوم هو من لديه إحساس باملسئولية االجتماعية، واكتساب املثل، 
  . والقدرة على ضبط الذات

  : الذايتاملعيار  -٤

يرة اليت قد ويقصد به التوافق كما يدركه الشخص ذاته؛ فبصرف النظر عن املسا
يبديها الفرد على أساس املعايري السابقة؛ فاحملك املهم هنا هو ما يشعر به الشخص، وكيف 
يرى يف نفسه االتزان أو السعادة ؛ أي أن السواء هو إحساس داخلي وخربة ذاتية؛ فإذا كان 

  . الشخص وفقاً هلذا املعيار يشعر بالقلق أو التعاسة؛ فهو يعد غري متوافق

  :  السيكاتري-الباثولوجي ار املعي -٥

األعراض   الصحة النفسية يف ضوء املعايري الكلينيكية لتشخيصأويتحدد مفهوم التوافق 
  .  املرضاملرضية؛ فالصحة النفسية تتحدد على أساس غياب األعراض، واخللو من مظاهر

  : املثايلاملعيار  -٦

األديان صوهلا من وهو عبارة عن أحكام قيمية تطلق على األشخاص، وتستمد أ
بسمات  القول املختلفة، والسواء حسب هذا املعيار هو االقتراب من كل ما هو مثايل؛ أي

  خلقية أو اجتماعية رفيعة كالكرم، والرب، والتقوى

  : معيار الشعور بالسعادة -٧

ويتضمن القدرة على املتعة مع الكفاية والشعور بالرضا عن الذات، كما ينبغي أن 
الشخص السعيد من اخلوف والكراهية؛ ملا يترتب عليها من كف إلمكانات تتضمن خلو 

الفرد وطاقاته، ومن قلق يتطلب الدفاع ضده الوقوع يف أشكال خمتلفة من احليل الدفاعية 
  الالسوية اليت حتول دون وعي الفرد حبالته 

  :  األمثلمعيار النمو  - ٨

تبين نظرة أكثر إجيابية يف حتديد  إىل  السيكاتري- الباثولوجي أدى قصور املعيار
الشخصية املتوافقة، ويستند هذا املعيار إىل حالة من التمكن الكامل من النواحي اجلسمية 

  . والعقلية واالجتماعية وليس جمرد اخللو من املرض
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  : املعيار النظري -٩

ى سبيل يعتمد حتديد التوافق وسوء التوافق على اخللفية النظرية ملستخدم املعيار؛ فعل
املثال حيدد التحليليون سوء التوافق بدرجة معاناة الفرد من اخلربات املؤملة املكبوتة، يف حني 
ينظر السلوكيون إىل التوافق وسوء التوافق من خالل ما يتعلمه الفرد من سلوكيات مناسبة 

  . أو غري مناسبة

  :معيار املقاييس واالختبارات - ١٠

رجة توافق الفرد؛ حيث تتنوع األساليب واألدوات ويستخدم هذا املعيار لتحديد د
يف قياس التوافق ما بني االستبيان الذايت؛ وذلك عن طريق تقدمي التقارير الذاتية، وبني 

؛ والذي أصبح )سواء منها املباشر أو غري املباشر(املالحظة اليت يقوم ا األخصائي النفسي 
شخيص أو يف حتليل قدراته، واستعداداته، لديه أدوات متطورة تساعده سواء يف عملية الت

وميوله، واهتماماته، ومساته، ودرجة اضطرابه، ومالحظة سلوكه يف املواقف الفردية 
  . واجلماعية، والوقوف على ماضيه وحاضره سواء من الناحية الصحية أو عالقاته االجتماعية

ميكن تصنيف هذه ولقد تعددت املقاييس النفسية بتعدد األطر النظرية لواضعيها، و
  ): م١٩٩٥عويضة، (املقاييس بصفة عامة إىل فئتني 

 املقاييس اليت تطبق من قبل املفحوصني أنفسهم، ويطلق عليها مقاييس التقدير -أ 
  . Self-reportingالذايت 

  .  املقاييس اليت يقوم بتطبيقها شخص متمرس-ب

لقياس النفسي يف الطب وتعد مقاييس التقدير الذايت من أهم األدوات املستخدمة ل
النفسي وعلم النفس، وتتميز بتوفري وقت املتخصص والنفقات، وال حتتاج إىل شخص 
مدرب، ومن املمكن أن تعطي ظروف مقننة، وأن الدرجات وتفسريها أكثر موضوعية؛ 

  ). م١٩٩٥عويضة، (وبالتايل تصبح املقارنة بني عينات خمتلفة من األشخاص 
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 من القياس بواسطة املتخصص املبين على املقابلة الكلينيكية؛ كما تتميز حبساسية أكثر
لكن يعيبها أن عدداً من املرضى ال يرغبون يف إكماهلا، وعرضة لتفاوت يف مستوى التعليم، 
واملستوى االجتماعي، واخللفية الثقافية؛ فهي تعتمد على ما ينتقيه األفراد ليقولوه على 

  ). م١٩٩٥عويضة، . (سؤال، وكيف يتصرفون فيهأنفسهم، وكيف يفسرون الغرض من ال

املالحظة، واملقابلة، : ومن أدوات وأساليب التشخيص واحلكم على الشخصية
والتداعي احلر، وتفسري األحالم، وزالت اللسان، ودراسة احلالة، والسرية الذاتية، 

  ). ١٤٨م، ص٢٠٠٠سفيان، (واالختبارات، واملقاييس النفسية 

من املقاييس النفسية محدثة نقلة يف علم النفس والصحة ولقد ظهرت العديد 
النفسية، ومن املقاييس األجنبية والعربية اليت حاولت قياس التوافق النفسي واالجتماعي ما 

  : يلي

التوافق املرتيل، والتوافق : قائمة بيك للتوافق، وتضمنت أربعة أبعاد للتوافق هي −
 ). ٥٣م، ص١٩٨٨احلياين، (الجتماعي الصحي، والتوافق االنفعايل، والتوافق ا

األول التوافق : مقياس كاليفورنيا للتوافق الشخصي واالجتماعي، وتضمن بعدين −
االعتماد على النفس، واإلحساس بالقيمة الذاتية، : الشخصي وتناول جماالت

والشعور باحلرية، واالمتناع والتحرر من امليل إىل االنفراد، واخللو من أعراض 
اتباع : وتناول البعد الثاين وهو التوافق االجتماعي جماالت. عصابيةاألمراض ال

املستويات االجتماعية، واكتساب املهارات االجتماعية، والتحرر من امليول القيادية 
م، ص ١٩٧٦اخلالدي، (للمجتمع، والعالقات يف األسرة واملدرسة والبيئة احمللية 

 ). ٧٧-٧٦ص
د لطالب املرحلتني الثانوية واجلامعية لقياس قائمة هستون للتوافق الشخصي، وأع −

التفكري التحليلي، واالندماج االجتماعي، واالتزان : التوافق يف ستة جماالت، وهي
واجلدير بالذكر أن . االنفعايل، والثقة، والعالقات الشخصية، والرضا عن البيت

 ). ٧م، ص١٩٧٥املنصور، (القائمة قد مت تعريبها من قبل إبراهيم املنصور 
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اختبار مينسوتا املتعدد األوجه لقياس الشخصية وترمجه إمساعيل ومرسي عام  −
العالقات املرتلية، والعالقات االجتماعية، : م، وتضمن سبعة جماالت وهي١٩٦١

والثبات االنفعايل، والشعور باملسئولية، والواقعية، واحلالة املزاجية، والقيادة 
 ). ١٣-٣م، ص ص١٩٦١إمساعيل، ومرسي، (
 .  فقرة تقيس االكتئاب٢١وتكون من " الشناوي"مقياس بيك لالكتئاب وعربه  −
مقياس راسل للشعور بالوحدة من جامعة كاليفورنيا وعربه الشناوي وخضر،  −

 .  فقرة تقيس الشعور بالوحدة٢٠ويتألف من 
مقياس الكبيسي للتكيف الشخصي واالجتماعي، وتضمن ستة جماالت على أساس  −

تقدير الذات، وإشباع احلاجات، : د التكيف الشخصي وهيثالثة جماالت لبع
العالقات : واألمراض العصابية، وثالثة جماالت لبعد التكيف االجتماعي وهي

- ٧٠م، ص ص١٩٨٨الكبيسي، (األسرية، والعالقات االجتماعية، والقيم واملعايري 
٧٢.( 

لبعد ا: م وتضمن أربعة أبعاد وهي١٩٩٦مقياس جيربيل للتكيف النفسي عام  −
 . الشخصي، والبعد االنفعايل، والبعد األسري، والبعد االجتماعي

التوافق : م، وتضمن مخسة جماالت وهي١٩٩٦مقياس اخلامري للتوافق النفسي عام  −
االنفعايل، والتوافق اجلسمي، والتوافق مع الذات، والتوافق مع القيم اخللقية، والقيم 

 . الروحية، والتوافق مع اآلخرين
، )م٢٠٠٥(توافق النفسي واالجتماعي املربمج على الكمبيوتر لنبيل سفيان مقياس ال −

التوافق النفسي، والتوافق االجتماعي، : وأعد لطالب اجلامعة، ويشمل بعدين
:  مهافقد اشتمل بعد التوافق النفسي على جمالني: وتضمن كل بعد عدداً من ااالت

 ثالثة  علىعد التوافق االجتماعيبالتوافق الشخصي، والتوافق االنفعايل، واشتمل 
العالقات االجتماعية، واملشاركة االجتماعية، واالنسجام مع ثقافة :  هيجماالت
 .اتمع
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واشتمل املقياس على ) م٢٠٠٤(مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لسهري إبراهيم  −
لتوافق التوافق النفسي، والتوافق األسري، والتوافق املدرسي، وا: أربعة أبعاد هي

 .االجتماعي
  :: الدراسات السابقة الدراسات السابقة::ًثانياًثانيا

على الرغم من أن مفهوم إدمان اإلنترنت من املفاهيم احلديثة نسبياً؛ فإنه خضع 
األجنبية؛ لذا يعرض هذا احملور للدراسات السابقة اليت  للدراسات العديدة سواء العربية أم
  : ميكن تقسيمها إىل حمورين فرعيني مها

  ..ثار السلبية واإلجيابية لشبكة اإلنرتنتثار السلبية واإلجيابية لشبكة اإلنرتنتدراسات تناولت اآلدراسات تناولت اآل
  . . دراسات تناولت تأثري إدمان اإلنرتنت على بعض املتغريات الشخصية والنفسيةدراسات تناولت تأثري إدمان اإلنرتنت على بعض املتغريات الشخصية والنفسية

ويلتزم الباحث يف عرضه هلذه الدراسات بالتسلسل التارخيي من األحدث لألقدم، 
  : وفيما يلي عرض لذلك

  ::رتنترتنتدراسات تناولت اآلثار السلبية واإلجيابية لشبكة اإلندراسات تناولت اآلثار السلبية واإلجيابية لشبكة اإلن
  ::الدراسات العربيةالدراسات العربية

  ):م٢٠٠٩ (لريي دراسة -١
 تناولت هذه أثر املشكالت االجتماعية والنفسية املصاحبة ملـستخدمي الكمبيـوتر          

 ٢٥ فىت وفتاة أعمارهم ال تتجاوز       ٢٥٠واإلنترنت مبدينة الكويت؛ وذلك على عينة بلغت        
  . سنة

  : وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها
 ساعة أسبوعياً وينفقون ما يقارب مائة ١٥نة يقضون ما يقرب من أن أفراد العي -

دينار شهرياً، وأن هذا الوقت الثمني يتم قضاؤه يف استخدام برامج غري جمدية؛ مما 
 .يسهم يف خلق أمراض اجتماعية ونفسية خمتلفة

اإلنترنت تساهم يف خلق أمراض اجتماعية ونفسية خمتلفة وتزيد من املشكالت  -
ة واألسرية، وميكن إرجاع هذه املشكالت إىل أن الوقت الذين جيلسون االجتماعي

فيه حول اجلهاز يكون على حساب ترك أسرهم لفترات ليست قصرية؛ مما يؤدي 
  . إىل املشاحنات واملشاكل
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   :)ه١٤٣٠ (الغامدي دراسة -٢

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف مدى تردد من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 
لى مقاهي اإلنترنت، وأكثر ااالت واألنشطة اليت يستخدم املرهقون مقاهي اإلنترنت، ع

وأسباب ترددهم على تلك املقاهي، ومدى العالقة بني طريقة تعاملهم مع اإلنترنت 
  . واملشكالت النفسية اليت يعانون منها

 ٣٠٠وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واختارت عينة مقدارها 
  . طالباً يف املرحلة الثانوية من املترددين على مقاهي اإلنترنت

  : وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج، لعل من أمهها

 . ٪٨٨تزايد أعداد ونسب املراهقني املستخدمني لإلنترنت؛ لتصل النسبة إىل  -
أكثر جماالت وأنشطة استخدام اإلنترنت من قبل املراهقني فكانت للتسلية والترفيه  -

  ).٪١٨،٧(، بينما كان أقل ااالت تبادل املعلومات بنسبة )٪٦٦،٣(نسبة ب

   :)م٢٠٠٦ (عبد الكرمي دراسة -٣

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف اآلثار االجتماعية لشبكة اإلنترنت على املراهقني يف 
  . مصر

  : وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها

 ).٪٦١(نترنت بشكل منتظم بنسبة أغلبية املبحوثني يترددون على مقاهي اإل -
يذهبون إىل مقاهي اإلنترنت برفقة أشخاص آخرين ) ٪٩٤(معظم املبحوثني بنسبة  -

 .ممن هم خارج حدود من بأيديهم مسئولية الرقابة االجتماعية عليهم
يتناقشون ويتفاعلون مع آخرين بشأن ما يتعرضون ) ٪٧٦،٥(أغلبية املبحوثني بنسبة  -

 .  موضوعات جادة أو عابثةله عرب اإلنترنت من
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اهتموا بأن يكون لديهم عنوان إلكتروين إال أن استفادم ) ٪٦٥(أغلبية املبحوثني  -
  . التعليمية والتثقيفية واإلعالمية من استخدام هذه اخلدمة ضئيلة للغاية

   :)ه١٤٢٦ (العوض دراسة -٤

ل الدراسي استهدفت هذه الدراسة بيان دور استخدام شبكة اإلنترنت يف التحصي
لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وحتديد السبل اليت متكن هؤالء الطالب من 

  . االستفادة من اإلنترنت، وكذلك املعوقات اليت حتول دون استفادم

وقد مت استخدام املنهج الوصفي املسحي، ومشل جمتمع الدراسة مجيع طالب 
وىل والثانية بكلية الدراسات العليا جبامعة نايف العربية املاجستري والدكتوراه يف السنة األ

  .طالباً) ٣٧٠(للعلوم األمنية على اختالف ختصصام وأقسامهم وجنسيام وبلغ عددهم 

  : وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج لعل من أمهها

تطبيقات استخدام اإلنترنت من وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل يف البحث األكادميي  -
االتصال والتعليم عن بعد، والتغلب على عنصري الوقت واملسافة، وأن استخدام و

اإلنترنت وارتباطه باملقرر الدراسي مازال ضعيفاً، وأنه مازالت تدرس مقررات 
 .الدراسات العليا يف قاعات الدراسة التقليدية

صيل لكي يستفيد طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية من اإلنترنت يف التح -
علمية يدرسها الطالب عن طريق اإلنترنت، الدراسي؛ جيب أن تكون هناك مقررات 

وأن تكون هناك وسيلة اتصال فعالة بني الطالب وعضو هيئة التدريس يف التشاور 
والتحدث عن مواد التخصص، وأن تكون هناك سياسة إلزامية الستخدام اإلنترنت 

 .يف تدريس مقررات الدراسات العليا

   :)م٢٠٠٤ (منصورسة  درا-٥

لكشف عن دوافع استخدام اإلنترنت لدى عينة من طلبة بادراسة قامت هذه ال
  . طالباً وطالبة) ٣٣٠(جامعة البحرين، مكونة من 
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   :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها

الدافع األول الستخدام اإلنترنت لدى الطلبة طلب املعرفة، يلي ذلك املتعة والترويح،  -
  .  تكوين عالقات اجتماعيةمث

 وجدتيف حني ،  ملتغري اجلنسيفروق يف دوافع االستخدام تعزعدم وجود أية  -
 . ملتغري الكلية لصاحل طلبة كلية التربيةيفروق دالة يف جمال املعلومات تعز

 ملتغري مدة استخدام اإلنترنت يفروق دالة يف جمال االندماج االجتماعي تعزوجود  -
 كما كشفت الدراسة أن ،نترنت ألكثر من ثالث سنواتلصاحل مستخدمي اإل

   .من مستخدمي اإلنترنت راضون عن نتائج استخدامهم) ٪٨٥(

  :)ه١٤٢٤ (العصيمي دراسة -٦

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أهم استخدامات احلاسب وتقنيات اإلنترنت 
  . ملكة العربية السعوديةوآثاره يف االستخدامات املختلفة لدى طالب املرحلة الثانوية بامل

 طالبمن وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واختارت عينة طبقية 
  .اً طالب)٣١٩٣(بلغ عددهم املرحلة الثانوية السعوديني 

  : وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها

  من طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يستخدمون احلاسب٪٤٧أن  -
 . اآليل وشبكة اإلنترنت ألغراض خمتلفة

أهم استخدامات طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف اال الثقايف  -
 ومعرفة ، وإتاحة املعلومات بسرعة، على أحداث العاملاإلطالعزيادة كانت بغرض 

 . وزيادة االهتمام بالقضايا اإلسالمية،اجلديد يف األمور العلمية
 استخدامات طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف اال التعليمي أهم -

 وحتسني مستوى ،تسهيل إجراء البحوثفقد كانت حمدودة، وتتمثل معظمها يف 
 .بالزمالءاحلوار والكتابة مث االتصال 
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أهم استخدامات طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف اال  -
احلصول على معلومات اقتصادية قتصادي من أقل االستخدامات، واحنصرت يف اال

 .وزيادة الصرف املايل على االنترنت واإلنفاق على الترفيه أكثر

  ):ه١٤٢٢ ( دراسة الفرم-٧

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة اإلشباعات واالستخدامات اليت يستخدمها مجهور 
  . شبكة اإلنترنت يف مدينة الرياض

  : وصلت الدراسة إىل ما يليوت

معرفية، وعاطفية، واجتماعية، وترفيهية، : اإلشباعات اليت حتققها الشبكة هي -
وجتارية، وأن اإلشباعات املختلفة تتنوع وختتلف وفق متغري اجلنس، والعمر، 
  . واملستوى التعليمي، واملهنة، والدخل واحلالة االجتماعية، ومنطقة السكن، واجلنسية

ي يقضيه املستخدم ما بني ساعة إىل مخس ساعات أسبوعياً، وأن استخدام الزمن الذ -
الشبكة عادة يتم بصفة فردية، ويف املرتل واملقهى وليس يف املؤسسات الوظيفية؛ مما 

 . أثر سلبياً فقط يف قراءة الصحف دون مشاهدة التلفاز أو مساع املذياع
 ٢٤-٢١تراوح أعمارهم ما بني األكثر ارتباطاً بالشبكة هم أولئك الشباب الذين  -

سنة، وأن اجلامعيون الذكور أكثر استخداماً للشبكة من اإلناث ومن غري اجلامعيات، 
 . وأن ذوو الدخل املرتفع ليسوا أكثر ارتباطاً بالشبكة من غريهم

  ):ه١٤٢٢ ( دراسة القدهي-٨

نت وأثرها على املواقع اإلباحية على شبكة اإلنتر: أما هذه الدراسة اليت كانت بعنوان
الفرد واتمع؛ فقد توصلت الدراسة إىل أن هناك إقباالً كبرياً جداً على املواقع اإلباحية؛ 
حيث تبدأ الزيارة هلذه املواقع غالباً بفضول وتتطور إىل إدمان، وال يتردد زوار هذه املواقع 

  . ة منهايف دفع رسوم مالية لقاء تصفح املواد اإلباحية ا، أو شراء مواد خليع
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 ١٥-١٢وقد اتضح أن أكثر مستخدمي املواد اإلباحية تتراوح أعمارهم ما بني 
  . عاماً؛ يف حني متثل الصفحات اإلباحية أكثر صفحات اإلنترنت حبثاً وطلباً

  ):ه١٤٢٠( دراسة العاين -٩

وهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي لدى 
لريموك باألردن؛ وذلك من خالل التعرف على أشباب ارتياد طلبة اجلامعة طالب جامعة ا

  . ملركز اإلنترنت، وطبيعة اخلدمات اليت يقدمها

  .  من جمتمع الدراسة٪٢٨ طالباً وطالبة؛ يشكلون ١١٢وقد بلغت عينة الدراسة 

 : فما فوق، منها٪٥٠ سبباً نال تأييداً بنسبة ١١وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
السرعة الفائقة يف تبادل املعلومات مع اآلخرين من خالل الربيد اإللكتروين، والبحث عن 
املستجدات العلمية ذات العالقة بتخصص الطالب، واستثمار وقت الفراغ يف تعلم نافع، 

  .ولغرض االتصال والتعارف مع اآلخرين يف العامل؛ ألن استخدام اإلنترنت أقل تكلفة

  ::األجنبيةاألجنبيةالدراسات الدراسات 

  ):Suhail & Bargees, 2006 (سهيل وبارجيز دراسة -١

إىل تفحص التأثريات اإلجيابية والسلبية لالستخدام املفرط سعت هذه الدراسة 
 Internet Effectوقد مت بناء مقياس آثار اإلنترنت . لإلنترنت على طالب املرحلة اجلامعية

Scale (IES)املشكالت السلوكية، : ي لتحديد هذه اآلثار، وتكون من سبعة أبعاد ه
واملشكالت بني الشخصية، واملشكالت التربوية، واملشكالت النفسية املنطقية، واملشكالت 

 طالباً جامعياً ٢٠٠وتكونت العينة من ، اجلسدية، وسوء استخدام اإلنترنت، واآلثار اإلجيابية
  . باكستانب GCدرسوا يف جامعة 

رتباطات موجبة بني الوقت املنقضي على وقد أظهرت جمموعة االرتباطات أن هناك ا
اإلنترنت وبعض األبعاد املتنوعة على مقياس آثار اإلنترنت اليت مشرية إىل أن االستخدام 
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املفرط لإلنترنت يقود إىل مشكالت تربوية، وجسدية، ونفسية منطقية، والطبيعة بني 
  . الشخصية

. نترنت تفوق اآلثار السلبيةوقد قرر عدد كبري من الطالب أن هناك آثار إجيابية لإل
اإلنترنت وبدون نفي مميزات استخدام اإلنترنت؛ فإن النتائج احلالية تقترح أن يكون استخدام 

  .  املرء الين تعزز من إنتاجيةاألنشطة على التركيز؛ مع معقولة حدود يف يكون أن جيب

  :)Livingston, 2004 (ليفنجستون دراسة -٢

عرف على مشكالت األطفال الربيطانيني الناجتة عن هدفت هذه الدراسة إىل الت
  . استخدام اإلنترنت

 ١٩ إىل ٩ طفالً تتراوح أعمارهم ما بني ١٥١١وقد تكونت عينة الدراسة من 
  .  من اآلباء، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي٩٠٦عاماً، و

  : ومن نتائج الدراسة ما يلي

 فقط من اآلباء هم الذين ٪١٦ مواقع إباحية، وأن  من املراهقني تابعوا٪٥٧أن نسبة  -
 . يعتقدون أن أطفاهلم تصفحوا مواقع إباحية

األطفال على دراية كافية بسبل األمان على اإلنترنت؛ ولكن اآلباء حيتاجون ملزيد  -
من التوعية بشأن كيفية احلديث عن املزايا والعيوب واخلربات السيئة واجليدة اليت 

 ا عرب هذه الشبكةميكنهم املرور . 
 من األطفال يعطون معلومات خاصة م لبعض اجلهات أو املواقع على شبكة ٪٤٦ -

 فقط من اآلباء على دراية ذا األمر، كما أن العديد من ٪٥اإلنترنت؛ ولكن 
األطفال ال ميلكون أي خيار عندما يتطلب حتميل بعض الربامج أو استخدام بعض 

 . شخصية يف إطار عملية التسجيل ذه املواقعاملواقع إدخال بيانام ال
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  ):Gold et al., 2004 (جولد وآخرون دراسة -٣

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة استخدام املراهقني شبكة اإلنترنت لطلب النصيحة 
  . واحللول لبعض املشكالت النفسية

ملدارس  سنة ببعض ا١٩ إىل ١٣واشتملت العينة على جمموعة من املراهقني من سن 
  .الثانوية يف نيويورك

  : وأوضحت النتائج ما يلي

 منهم يلجأ ٪٨٠ من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت يف طلب النصيحة، وأن ٪١٨ -
إىل مواقع الدردشة، أما الذين يلجئون إىل مواقع حمددة يف حل مشكالت املراهقني 

 . ٪١٣فقد بلغت نسبتهم 
 من ٪٥رسائل اإللكترونية مع األصدقاء، وأن  من املراهقني يلجئون إىل تبادل ال٪٧ -

أفراد العينة مل يستطيعوا أن يتوصلوا إىل طريقة صحيحة لطلب النصح واإلرشاد من 
 . خالل شبكة اإلنترنت

ارتفاع نسبة الذكور من املراهقني الذين يعانون من مشكالت االكتئاب والقلق  -
 . اد العينة من أفر٪٦٣وسرعة الغضب واإلحباط؛ حيث كانت نسبتهم 

  ):Adsit, 1999 (أدسيت دراسة -٤

  . حبثت هذه الدراسة يف طبيعة إدمان املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت

وقد أوضحت الدراسة أن العديد من األشخاص الذين أدمنوا مشاهدة املواقع 
ناء اإلباحية على اإلنترنت ألسباب نفسية عدة، وتركزت أوقات زيارة املواقع اإلباحية أث

  . من جمموع الزيارات) ٪٧٠(وقت الدوام الرمسي؛ حيث بلغت 

كما أوضحت الدراسة أن املواقع اإلباحية أصبحت مشكلة حقيقية، وأن اآلثار 
ارتفاع : املدمرة هلذه املواقع ال تقتصر على جمتمع دون آخر، ويالحظ آثارها السيئة يف
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اصة، والعنف اجلنسي، وانعدام جرائم االغتصاب بصفة عامة، واغتصاب األطفال بصفة خ
  . القيم واملبادئ عن األسر، وامتهان النساء وعدم احترامهن

دراسات تناولت تـأثري إدمـان اإلنرتنـت علـى بعـض املتغـريات الشخـصية دراسات تناولت تـأثري إدمـان اإلنرتنـت علـى بعـض املتغـريات الشخـصية 
  ::والنفسيةوالنفسية

  ::الدراسات العربيةالدراسات العربية

  ):م٢٠٠٧ (أرنوط دراسة -١

 الشخصية فحص العالقة بني إدمان اإلنترنت وأبعادهدفت هذه الدراسة إىل ت
واالضطرابات النفسية لدى املراهقني، وهل تشكل هذه املتغريات الثالثة منوذجا سببيا يفسر 
هذه العالقة؟ كذلك معرفة ما إذا كانت تتنبأ بعض أبعاد الشخصية بإدمان اإلنترنت، 

فحص الفروق بني مدمين اإلنترنت ومدمناته يف أبعاد الشخصية واالضطرابات النفسية، تو
فحص الفروق بني مدمين اإلنترنت وغري مدمنيه يف أبعاد الشخصية واالضطرابات تك وكذل
فحص الفروق بني مدمين اإلنترنت يف مجهورية مصر ت هذه الدراسة إىل ت كما هدف،النفسية

العربية يف مجهورية مصر العربية ومدمنيه يف اململكة العربية السعودية يف أبعاد الشخصية 
  . ةواالضطرابات النفسي

 طالبا منهم مدمنون ٥٤٦، )اً جامعياً طالب١٠٠٠(وقد أجريت الدراسة على عينة 
وقامت الباحثة بإعداد مقياس إلدمان اإلنترنت،  ه، طالبا منهم غري مدمنني ل٤٥٤ت، لإلنترن

، ومقياس الصحة النفسية )مصطفى سويف: للشخصية، إعداد "ايزنك"استخبار (ومت تطبيق 
  ). حسن مصطفى:  الذايت لألعراض املرضية، إعدادالتشخيص الكلنيكي(

  : وأشارت النتائج إىل ما يلي

وجود ارتباط دال إحصائيا بني االضطرابات النفسية وأبعاد الشخصية وإدمان  -
 .اإلنترنت
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مدمين اإلنترنت وغري مدمنيه يف أبعاد  -
  .الشخصية واالضطرابات النفسية

 فروق دالة إحصائيا بني مدمين اإلنترنت ومدمناته يف أبعاد الشخصية وجود -
 وكذلك وجود فروق بني مدمين اإلنترنت يف مجهورية مصر ،واالضطرابات النفسية

العربية ومدمنيه يف اململكة العربية السعودية يف أبعاد الشخصية واالضطرابات 
  .النفسية

   :)م٢٠٠٥ (جالل، والصاحلني دراسة -٢

 تأثري االستخدام املفرط لالنترنت على بعض متغريات فت هذه الدراسة إىل تعرفهد
 وأجريت الدراسة على عينة من طالب اجلامعة بلغ قوامها ،الشخصية لدى طالب اجلامعة

 سنة واحنراف معياري ١٩،١٩ي  أنثى مبتوسط عمر٩٠ ذكر و١٠٩ منهم  طالبا١٩٩ً
١،٨٥ .  

عد الباحثان أداة لقياس االستخدام املفرط أولإلجابة على تساؤالت الدراسة 
باإلضافة إىل تطبيق مقاييس للشخصية كمقياس أيزنك لالنبساطية واستخبار  لالنترنت،

  .  ويلسون للشخصية بصورتيه أ ، ب–أيزنك 

وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة بني مفرطى ومنخفضي االستخدام على مسات 
والعدوانية وتأكيد الذات والبحث احلسي ، وعلى مسات الشخصية االجيابية وهى االنبساطية 

ملفرطي الشخصية السلبية وهى توهم املرض والقلق ، كما بينت النتائج وجود بروفيل مميز 
  .  االنترنتاستخدام

  :)م٢٠٠٥ (الدندراوي دراسة -٣

سعت هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني اإلفراط يف استخدام الكمبيوتر واإلنترنت، 
لدى ) كاألعراض االكتئابية، والعزلة االجتماعية، والالمباالة(بني بعض املشكالت النفسية و
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املراهقني، كذلك دراسة الفروق بني الذكور واإلناث املراهقني يف شيوع املشكالت النفسية 
  .املرتبطة باإلفراط يف استخدام اإلنترنت

اث، ومت استخدام  من اإلن١٥٠ من الذكور، و١٥٠وتكونت عينة الدراسة من 
  ).األعراض االكتئابية، والعزلة االجتماعية، والالمباالة(مقياس 

  : وكان من أبرز نتائج الدراسة

وجود عالقة ارتباطية دالة بني إفراط املراهقني يف استخدام اإلنترنت وبني مشكلة  -
  . األعراض االكتئابية لديهم

 استخدام اإلنترنت وبني مشكلة وجود عالقة ارتباطية دالة بني إفراط املراهقني يف -
 . الالمباالة لديهم

عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بني إفراط املراهقني يف استخدام اإلنترنت وبني  -
 . مشكلة العزلة االجتماعية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مشكلة األعراض  -
 .االكتئابية والالمباالة

  :)م٢٠٠٥ (يالشورجب دراسة -٤

وعلى نفس السياق؛ هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على األسباب اليت تؤدي 
سنة من اجلنسني إىل العزلة االجتماعية، والكشف عن ) ١٣-٨(بأطفال الكمبيوتر من سنة 

  . وجود عالقة بني الفترة الزمنية الستخدام األطفال أللعاب الكمبيوتر وبني الشعور بالعزلة

  :  الدراسة ما يليوكان من نتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عدد الساعات اليت يقضيها األطفال من  -

 . اجلنسني يف ألعاب وبني الشعور بالعزلة االجتماعية واألسرة
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط عدد ساعات استخدام األطفال أللعاب  -

 .الكمبيوتر يومياً لصاحل الذكور عن اإلناث
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 أكثر األسباب اليت تؤدي بالطفل إىل العزلة هي شعوره معظم الوقت بوحدته، من -
وأنه وحيد يف هذا العامل، وشعوره بالعزلة عن اآلخرين وكرهه لالختالط باآلخرين 
منذ دخول الكمبيوتر حياته، وشعوره بعدم الثقة يف نفسه؛ فيقضي معظم أوقاته يف 

أكثر من اآلخرين، فأصبح الكمبيوتر هو ألعاب الكمبيوتر؛ ألن الكمبيوتر يفهمه 
الذات البديلة للطفل لفشله يف حتقيق ذاته؛ فيلعب منفرداً بالكمبيوتر ألنه أفضل 

  .صديق له
  :)م٢٠٠٣ (ربيع دراسة -٥

إىل حماولة معرفة ما إذا كان االستخدام املفرط لشبكة  دراسةهذه الهدفت و
ا، وما هي الظروف واملتغريات املسئولة عن املعلومات الدولية يؤدى إىل إدمان املستخدم هل

ولية بتباينهم إدمان الشبكة ؟ وهل يتباين استعداد املستخدمني إلدمان شبكة املعلومات الد
  .على متغري اجلنس ؟

استمارة دوافع استخدام شبكة املعلومات من : وقد استخدمت الباحثة أداتني مها
، وبلغت عينة ان شبكة املعلومات الدولة من إعداد الباحثة أيضاًإعداد الباحثة، ومقاس إدم

 وبلغ ٢،٣٨، واحنراف معياري ١٩،٣٦ مستخدما للشبكة، مبتوسط عمري ١٥٠الدراسة 
  .من العينة الكليةفرداً  ٣٢عدد مدمين استخدام الشبكة 
 : وأظهرت نتائج الدراسة

الشبكة وعدد ساعات  بني متوسط شدة الدافع حنو وجود فروق دالة إحصائياً -
االستخدام اليومي هلا بني جمموعة املدمنني وغري املدمنني للشبكة، لصاحل جمموعة 

  . املدمنني
  . إدمان الشبكة بني الذكور واإلناثيف وجود فروق دالة  -

   :)م٢٠٠٣ (السمري دراسة -٦

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام األطفال لإلنترنت على عالقته 
  .اآلباء، وما أنسب األساليب للتعامل مع جيل اإلنترنتب
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سنة ) ١٨-٨( طفالً وطفلة تراوح أعمارهم ما بني ١٠٥وتكونت عينة الدراسة من 
  . من طالب مدارس اللغات مبحافظة القاهرة، وكذلك بنفس العدد من آبائهم

  :وأسفرت الدراسة عن ما يلي

ل لإلنترنت واملراهقني، حيث جاء وجود اختالف يف الدوافع بني استخدام األطفا -
من أجل الترفيه والتسلية أو ) ٪٩٥،٢(ألعاب اإلنترنت بنسبة : باملركز األول

التحدي واملنافسة، أو اللعب مع األصدقاء واألقارب، وكلما زاد السن قل استخدام 
 .اإلنترنت من أجل التسلية والترفيه، مث البحث عن املعلومات وغرف الدردشة

فوقون عن اإلناث من حيث القدرة على استخدام اإلنترنت؛ فاإلناث الذكور يت -
تستخدمه يف التعليم، واألعمال املدرسية، والربيد اإللكتروين، وغرف الدردشة، بينما 
يستخدمه الذكور يف التسلية واأللعاب، وتأيت املدرسة يف مقدمة األماكن اليت 

 . الثاينيستخدم فيها الطفل اإلنترنت، واملرتل يف املركز
أحد معوقات اآلباء ألبنائهم على اإلنترنت يرجع لتفوق األبناء عن اآلباء يف  -

 . استخدامهم لإلنترنت؛ فيسبب ذلك فجوة بني اآلباء واألبناء داخل األسرة الواحدة

  :)م٢٠٠١(عزب  دراسة -٧

هدفت إىل دراسة إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض أبعاد الصحة النفسية لدى طالب 
طالباً وطالبة من الذين تتراوح أعمارهم بني  ٢٠٠حلة الثانوية وذلك على عينة قوامها املر
واحنراف معيارى ) ١٧،٢( عام من طلبة املرحلة الثانوية مبتوسط عمرى قدره ١٨ ، ١٦

طُِبق عليهم مقياس إدمان اإلنترنت من إعداد الباحث، ومقياس الصحة ) ٠،٨٣(قدره 
   .طلب القريطى وعبد العزيز الشخصبد املالنفسية للشباب من إعداد ع

   . بني إدمان اإلنترنت والصحة النفسيةالعكسيوتوصلت نتائج الدراسة إىل االرتباط 
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  :)م٢٠٠١ (الكندري والقشعان دراسة -٨

على أبرز اجلوانب والتأثريات االجتماعية املترتبة على استخدام ركزت هذه الدراسة 
امعة الكويت، والكشف عن أثر استخدام هذه التكنولوجيا اإلنترنت لدى عينة من طلبة ج

  . على العزلة االجتماعية، واليت تعترب بعداً من أبعاد االغتراب االجتماعي

وقد خلصت الدراسة إىل وجود فروق بني اجلنسني يف متوسط عدد ساعات 
زمنية استخدام اإلنترنت لصاحل الذكور، وكذلك إىل وجود عالقة إجيابية بني املدة ال

  . الستخدام اإلنترنت وبني العزلة االجتماعية

  :الدراسات األجنبية

  ):Mottram et al., 2009 (موترام وآخرون دراسة -١

هدفت هذه الدراسة إىل البحث عن منبئات االستخدام املشكل لإلنترنت 
Problematic Internet Use طالباً جامعياً استبانة تقدير ذايت ) ٢٧٢(، حيث طبق على

تقيس االنبساطية، والعدوانية، وعضوية مجاعة على اإلنترنت، ومرات االستخدام، والنوع 
  .كمنبئات لالستخدام املشكل لإلنترنت

  :وخلصت الدراسة إىل ما يلي

الذكور واإلناث خيتلفون بشكل دال إحصائياً يف استخدامهم لإلنترنت، حيث كان  -
 من ن اإلناث، وأن اإلناث أكثر عمالًالذكور أكثر لعباً على األلعاب الكمبيوترية م

  . الذكور
االستخدام املهين كان أقل داللة لالستخدام املشكل لإلنترنت من اموعة اليت ال  -

  . تستخدمه مهنياً
وعضوية مجاعة على ) كجزء من االندفاعية(العدد املرتفع لالستخدام، ونقص املثابرة  -

 .  لإلنترنتاإلنترنت تتنبأ بشكل دال باالستخدام املشكل
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وهذه الدراسة تعطي تدارسات حول منو إدمان اإلنترنت، وتوسع معارفنا حول 
  . الدور الذي تلعبه الشخصية، وشكل االستخدام، والنوع

  ):Park, 2009 (بارك دراسة -٢

 العالقات بني استخدام اإلنترنت واألعراض االكتئابية هدفت هذه الدراسة إىل تقصي
وتكونت العينة من عينة ممثلة من جمتمع الصف الثاين . ا اجلنوبيةكوريلدى املراهقني يف 

، ومت استخدام االحندار اللوجيسيت متعدد )٣٤٤٩= ن ( اجلنوبيةاملتوسط من مدارس كوريا
  . التباين

وقد وجدت الدراسة أن الزيادة يف استخدام اإلنترنت ارتبط إجيابياً بزيادة املخاطر 
  . من أعراض االكتئاب

  ):Ceyhan & Ceyhan, 2008 (سيهان وسيهانة  دراس-٣

عما إذا كانت مستويات الشعور بالوحدة، واالكتئاب، والفعالية حبثت هذه الدراسة 
؛ إلنترنتا إدمانالذاتية يف استخدام الكمبيوتر لدى طالب اجلامعة مؤشرات دالة ملستويات 

يل بيانات البحث  ومت حتل، طالباً جامعياً من تركيا٥٥٩ أجريت الدراسة على حيث
  . باستخدام حتليل االحندار املتعدد

 : ما يليوقد أشارت النتائج إىل 

الشعور بالوحدة، واالكتئاب، والفعالية الذاتية يف استخدام الكمبيوتر تعد مؤشرات  -
 .إلنترنتا إدماندالة ملستويات 

تئاب يف املرتبة إلنترنت، مث جاء االكا إلدمانالشعور بالوحدة هو املتغري األكثر تنبؤاً  -
 . الثانية، وبعدها الفعالية الذاتية الستخدام الكمبيوتر
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  ): Cho et al., 2008 (شو وآخرون دراسة -٤

عن تقييم املزاج البيوجيين ومالمح الشخصية لدى املراهقني حبثت هذه الدراسة 
 الثانوية  طالباً من مدارس املرحلة٦٨٦وقد شارك يف الدراسة . إلنترنتمدمين االكوريني 

، وقائمة املزاج  IAT(Internet Addiction Test(أكملوا اختبار إدمان اإلنترنت 
ومقياس ،  Junior Temperament and Character  Inventory (JTCI)   والشخصية

 Conners/Wells Adolescent الصورة املختصرة : التقدير الذايت للمراهقني لكونرز وويلز

Self-Report Scale: Short Form )CASS: Short(.   

إلنترنت درجات أعلى يف بروفيالت إدمان ا أفراد جمموعة ت الدراسة أنوقد أظهر
التعاونية واإلدارة ودرجات أقل يف البحث عن اجلدة، والتفوق الذايت مقارنة مبجموعة 

  . االستخدام غري املشكل لإلنترنت

تدارسها باألخذ يف االعتبار الشخصية جيب /وتقترح هذه النتائج أن أمناط املزاج
  .  لإلنترنتإلدمانباألشكال املرضية 

  ):Sum et al., 2008 (صم وآخرون دراسة -٥

 استرالياً ممن ٢٢٢راء آاستبانة على شبكة اإلنترنت ملسح استخدمت هذه الدراسة 
وقد كانت االستجابات أساساً منصبة على .  سنة الستخدام اإلنترنت٥٥يبلغ أعمارهم 

  . ام اإلنترنت للتواصل، والبحث عن املعلومات، واألغراض التجاريةاستخد

 : ما يليوأوضحت النتائج 

 .وجود ارتباطات سالبة بني الشعور بالوحدة والصحة النفسية -
 االستخدام األكرب لإلنترنت كأداة تواصلية ارتبط باملستويات املنخفضة للوحدة  -

 . االجتماعية
إلنترنت إلجياد ناس جدد ارتبط باملستويات لكرب وعلى النقيض فأن االستخدام األ -

  . املرتفعة للوحدة العاطفية
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  :)Ebeling-Witte et al., 2007 (إيبلينج ويت وآخرون دراسة -٦

 ٨٨ حيث أجابالرابطة بني اخلجل واستخدام اإلنترنت، تفحصت هذه الدراسة 
ومقياس األلفة مقياس اخلجل، ومقياس املعرفة على الشبكة، عن طالباً جامعياً 

  .  الشخصية أليزنك، ودليل املساندة االجتماعية املختصرواستخباراإلنترنت، /بالكمبيوتر

 : خلصت الدراسة إىل ما يليوقد 

 .عالقات ارتباطية دالة بني اخلجل، واستخدام اإلنترنت، ومسات الشخصيةوجود  -
 . وإدمان اإلنترنتاخلجل ميكن أن يتنبأ باالنطوائية، والعصابية،  -

  :)Fortson et al., 2007 (ورتسون وآخرونف دراسة -٦

. إىل قياس استخدام اإلنترنت، وسوء االستخدام، واالعتماديةهدفت هذه الدراسة 
  .  طالباً من املرحلة اجلامعية٤١١وقد شارك يف الدراسة 

 : ما يليوقد أسفرت النتائج عن 

نصف وقابل  ،ة يومية من املشاركني قرروا أم يستخدمون اإلنترنت بصف٪٩٠ -
  . العينة تقريباً معيار سوء استخدام اإلنترنت، والربع منهم قابلوا اعتمادية اإلنترنت

يومياً،  الذكور واإلناث ال خيتلفون يف متوسط الكمية اليت يقضوا على اإلنترنت -
 .  اموعتنيوعلى أية حال فإن أسباب الدخول على اإلنترنت قد اختلف بني

تئاب بزيادة تكرار عدد مرات استخدام االنترنت ملقابلة الناس، ارتبط االك -
والتجارب االجتماعية، ويف املشاركة يف غرف الدردشة، بقلة تكرار التطبيع 

 . االجتماعي وجهاً لوجه
األفراد الذين قابلوا معيار سوء استخدام اإلنترنت واعتمادية أكثر عرضة ألعراض  -

 وأقل تطبيعاً اجتماعياً وجهاً لوجه من أولئك االكتئاب، وأكثر يف قضاء الوقت،
  . الذين مل يقابلوا هذا املعيار
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  :)Lei & Wu, 2007 (يل ويو دراسة -٧

 الوالد على استخدام -تأثريات تعلق املراهق حاولت هذه الدراسة تقصي العالقة بني 
انات حول قياس  مراهقاً الذين أكملوا استبي٧١٢وقد شارك يف الدراسة . املراهقني لالنترنت

  .  وكثافة استخدام اإلنترنت، وتفضيالت خدمات اإلنترنت،ارتباطام بالتعلق الوالدي

  : ما يليوكشفت النتائج عن 

االغتراب يتنبأ بشكل إجيايب باستخدام اإلنترنت الباثولوجي وبشكل مباشر، وأيضاً  -
 . يتوسط بشكل غري مباشر بتفضيل خدمات الترفيه

 . دام اإلنترنت الباثولوجي بشكل سليبالثقة تتنبأ باستخ -

وهذه النتائج تساعد على تزويد اآلباء واملعلمني بديل على استخدام املراهقني 
  . لإلنترنت بشكل مناسب

  :)Ozcan & Buzlu, 2007 (أوزكان وبزلو دراسة -٨

عن حتديد السمات العامة الستخدام اإلنترنت لدى طالب حبثت هذه الدراسة 
وقد . كيا، واختبار العالقة بني استخدام اإلنترنت والظروف النفسية للطالباجلامعة يف تر

، وكان أغلبية العينة من ٢٠,٨٤ طالباً جامعياً بلغ متوسط أعمارهم ٧٣٠شارك يف الدراسة 
  . اإلناث

 : أوضحت نتائج الدراسة ما يليوقد 

ة اإلنترنت كلما ارتفعت درجة مقياس املعرفة على الشبكة قل أداء الطالب ألنشط -
 أداء وزادمثل البحث عن املعلومات العامة، والبحث عن املعلومات األكادميية، 

أنشطة اإلنترنت التفاعلية والترفيهية مثل الدردشة، ولعب األلعاب، واجلنس، وترتيل 
  .الربامج، واالستماع إىل األغاين
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ئاب،  وبني الشعور بالوحدة واالكتإدمان اإلنترنت ارتباط موجب بني وجود -
  .  وبني املساندة االجتماعية املدركةإدمان اإلنترنتوارتباط سليب بني 

  :)Subrahmanya & Lin, 2007 (سابرامانيا ولني دراسة -٩

وقد . العالقة بني نشاط املراهقني على اإلنترنت وسعادماستقصت هذه الدراسة 
هم االستجابة على  سنة طلب من١٨,٤ إىل ١٥ مراهقاً ما بني ١٥٦بلغ عدد املشاركني 

 االجتماعي واملساندةاستبانة استخدام اإلنترنت، وكذلك على مقاييس الشعور بالوحدة 
اكما يدركو .  

  : وحتليالت االحندار إىل ما يلي ANOVAحتليل التباين خلصت نتائج و

الشعور بالوحدة ال يرتبط بكمية الوقت املنصرم على اإلنترنت، أو الوقت املنصرم  -
  . الرسائل اإللكترونية، ولكن يرتبط بنوع املشاركنيعلى تصفح

النوع ومدركات املشاركني بشأن عالقام على اإلنترنت تعد فقط من املتغريات  -
 فاملراهقون الذين يشعرون أن عالقام ؛اليت ميكن أن تتنبأ بالشعور بالوحدة

  . أكثر وحدةبالشركاء على اإلنترنت تستغرق الكثري هم أولئك الذين يشعرون أم 
 بالوقت املنقضي على ة من اآلخرين املهمني غري مرتبطةاملدركاملساندة االجتماعية  -

اإلنترنت، أو الرسائل اإللكترونية، وعالقات املشاركني مع الشركاء عرب اإلنترنت، 
  . ومدركام هلذه العالقات

  : )Adebayo et al., 2006 (أديبايو وآخرون دراسة -١٠

تأثري النوع واستخدام اإلنترنت على التوجه للسلوك اجلنسي راسة اختربت هذه الد
وباستخدام التصميم االرجتاعي؛ مت جتميع البيانات من . لدى املراهقني الصغار النيجرييني

  .  مشاركا٢٣١ً

وقد دعمت نتائج منوذج حتليل االحندار اهلرمي لتأثري النوع واستخدام اإلنترنت على 
إضافة إىل ذلك فقد كشفت . لدى املراهقني الصغار النيجريينيالتوجه للسلوك اجلنسي 
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النتائج أيضاً عن تأثريات تفاعلية؛ أي استخدام اإلنترنت املتزايد، وقرر الذكور أن هناك 
  . خماطرة أكرب للتوجه حنو السلوك اجلنسي من أقرام اإلناث

  :)Pawlak, 2002 (باوالك دراسة -١١

 العالقة بني الوحدة واملساندة االجتماعية وإدمان هدفت هذه الدراسة إىل معرفة
  .شبكة اإلنترنت بني طالب املرحلة الثانوية

طالباً ميثلون الصفوف الدراسية من الصف التاسع ) ٢٠٢(وتكونت عينة الدراسة من 
  .إىل الثامن عشر من إحدى املدارس احلضرية الثانوية مبنطقة حضرية بوالية نيويورك

لدراسة استبيانات ذات اية مفتوحة؛ باإلضافة إىل مقياس فرعي واستخدم يف هذه ا
  . االنبساطية/لالنطوائية

  : وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها

 .الوحدة النفسية واملساندة االجتماعية ترتبط ارتباطاً مباشراً بإدمان اإلنترنت -
 منخفضة من الطالب الذين تعرضوا ملستويات مرتفعة من الوحدة، ومستويات -

  . املساندة االجتماعية قد جلئوا إىل اإلنترنت للتخفيف من حدة هذه املشاعر

   :)Moody, 2001 (مودي دراسة -١٢

الرابطة بني نظرية روبرت وايز للشعور بالوحدة حبثت هذه الدراسة يف اختبار 
تخدام  باسوالعاطفية ةومت قياس درجة الشعور بالوحدة االجتماعي، واستخدام اإلنترنت

مقياس الوحدة االجتماعية والعاطفية، ومت مقارنته مبقياس استخدام االنترنت، واتساع شبكة 
  . الفرد من األصدقاء سواء على الشبكة أو وجهاً لوجه
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  :ت الدراسة ما يليوقد وجد

 املستويات املنخفضة للوحدة االجتماعية والعاطفية ارتبطت بالدرجة املرتفعة  -
 .وجه مع األصدقاءبالعالقات وجهاً ل

املستويات املرتفعة من استخدام اإلنترنت ارتبطت أيضاً مع املستويات املنخفضة  -
 . للوحدة االجتماعية، واملستويات املرتفعة للوحدة العاطفية

وهذا يدعم البحث احلديث الذي جيد أن اإلنترنت يقلل من الصحة النفسية 
  .االجتماعية حىت ولو استخدم كأداة تواصلية

  :)Ward, 2000 (وارد دراسة -١٣

التوافق يف لتباين لإسهام استخدام اإلنترنت سعت هذه الدراسة إىل تعرف مدى 
 طالباً جامعياً ومن ١١٢وقد شارك يف الدراسة . النفسي االجتماعي وتكوين اهلوية

الدراسات العليا ممن قرروا أم يستخدمون اإلنترنت ملدة أربع ساعات كل أسبوع كحد 
  . أدىن

ففي التحليل األول الذي تكون من متغريات . وقد مت إجراء نوعني من التحليالت
 Collegeتابعة تقيس التوافق النفسي االجتماعي من خالل ستة مقاييس للتوافق 

Adjustment Scale (CAS) واملشكالت األكادميية ،Academic Problems (AP) ،
 Family، واملشكالت األسرية DP (Depression (، واالكتئابAnxiety) AN(والقلق 

Problems (FP) واملشكالت بني الشخصية ،)IP (Interpersonal Problems وتقدير ،
وقد مت التعامل مع استخدام اإلنترنت من خالل كمية . SE (Self-Esteem (الذات

 الستخدام النسبة املئوية(، وتصنيف االستخدام )عدد الساعات لكل أسبوع(االستخدام 
  . ، ومدركات استخدام اإلنترنت)تطبيقات التواصليةال
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. ومن خالل حتليل االحندار املتعدد لكل متغري تابع يف كلتا اموعتني من التحليالت
ففي متغري التوافق النفسي االجتماعي، كانت املتغريات املتنبئة مسئولة عن التباين الدال يف 

AN ويف %٩ بنسبة ،SE ويف %١٠ بنسبة ،AP١٥ة  بنسب .%  

  :التعليق على الدراسات السابقة

  : من خالل استقراء الباحث للدراسات السابقة ميكن له اخلروج مبا يلي

  :بالنسبة إىل أهداف الدراسات السابقة

  :بالنسبة ألهداف الدراسات السابقة؛ يلحظ أا تنوعت كما يلي

" منصور"ة هدفت بعض الدراسات إىل الكشف عن دوافع استخدام اإلنترنت كدراس  -أ 
، ومعرفة اإلشباعات واالستخدامات اليت يستخدمها مجهور شبكة اإلنترنت )م٢٠٠٤(

، )ه١٤٢٢" (الفرم"، و)ه١٤٢٤" (العصيمي"، و)ه١٤٣٠" (الغامدي: "اتكدراس
ومعرفة استخدام املراهقني شبكة اإلنترنت لطلب النصيحة واحللول لبعض املشكالت 

 ). Gold et al., 2004" (جولد وآخرون"النفسية كدراسة 
وهناك بعض الدراسات هدفت إىل تعرف أثر املشكالت االجتماعية والنفسية املصاحبة   -ب 

أوزكان "، و)م٢٠٠٩" (لريي: "ملستخدمي الكمبيوتر واإلنترنت كدراسات كل من
 ,Suhail & Bargees" (سهيل وبارجيز"، و)Ozcan & Buzlu, 2007" (وبزلو

، )Livingston, 2004" (ليفنجستون" و،)م٢٠٠٦" (عبد الكرمي"، و)2006
 . )م٢٠٠١" (الكندري والقشعان"و

" القدهي"دراسة وهدفت بعض الدراسات إىل الكشف عن ارتياد املواقع اإلباحية ك  -ج 
" أدسيت"، وطبيعة إدمان املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت كدراسة )ه١٤٢٢(
)Adsit, 1999(ى التوجه للسلوك اجلنسي لدى ، وتأثري النوع واستخدام اإلنترنت عل

 ). Adebayo et al., 2006" (أديبايو وآخرون"دراسة كاملراهقني الصغار النيجرييني 
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وسعت بعض الدراسات إىل تعرف اآلثار اإلجيابية لشبكة اإلنترنت كاالستفادة منها يف   -د 
" العاين"،  ويف البحث العلمي كدراسة )ه١٤٢٦" (العوض: "التعليم كدراسات 

 ).ه١٤٢٠(
أما عن إدمان اإلنترنت؛ فقد تنوعت أهداف الدراسات السابقة حوله؛ فقد هدفت   -ه 

إىل حماولة معرفة ما إذا كان االستخدام املفرط لشبكة ) م٢٠٠٣" (ربيع"دراسة 
املعلومات الدولية يؤدى إىل إدمان املستخدم هلا، وما هي الظروف واملتغريات املسئولة 

موترام "دراسة كمنبئات االستخدام املشكل لإلنترنت عن إدمان الشبكة ؟ والبحث عن 
 ). Mottram et al., 2009" (وآخرون

اإلنترنت، وبني بعض املشكالت إدمان وهدفت بعض الدراسات إىل حتديد العالقة بني   -و 
 يتلدى املراهقني كدراس) كاألعراض االكتئابية، والعزلة االجتماعية، والالمباالة(النفسية 

والشعور بالوحدة، واالكتئاب، ، )م٢٠٠٥" (الشورجبي"و، )م٢٠٠٥" (الدندراوي"
 ,Ceyhan & Ceyhan" (سيهان وسيهان"والفعالية الذاتية يف استخدام كدراسيت 

" باوالك"يت ، والوحدة واملساندة االجتماعية كدراس)Park, 2009" (بارك"، و)2008
)Pawlak, 2002(مودي"، و) "Moody, 2001( بلينج ويت إي"، واخلجل كدراسة

دراسة ك، وسوء االستخدام، واالعتمادية )Ebeling-Witte et al., 2007" (وآخرون
 الوالد على -تأثريات تعلق املراهق ، و)Fortson et al., 2007" (فورتسون وآخرون"

" السمري"، و)Lei & Wu, 2007" (يل ويو": يتدراسكاستخدام املراهقني لالنترنت 
 ).م٢٠٠٣(

ض الدراسات إىل الكشف عن العالقة بني إدمان اإلنترنت وأبعاد وأخرياً هدفت بع  -ز 
 ,Subrahmanya & Lin" (سابرامانيا ولني: "الصحة النفسية كدراسات كل من

، وبني إدمان )Ward, 2000" (وارد"، و)م٢٠٠١ ("حسام الدين عزب"، و)2007
   .)م٢٠٠٥ ("نيجالل، والصاحل"، و)م٢٠٠٧" (أرنوط: "اإلنترنت وأبعاد الشخصية كدراسيت
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  :بالنسبة إىل املنهج الذي اتبعته الدراسات السابقة

اتفقت معظم الدراسات على استخدام املنهج الوصفي التحليلي، أو املسحي؛ لرصد 
ظاهرة إدمان اإلنترنت أو االستخدام املفرط لإلنترنت، أو االستخدام املشكل لإلنترنت 

  . وعالقتها بظواهر أخرى

  :ينات التي استخدمتها الدراسات السابقةبالنسبة إىل الع

اختلفت العينات اليت استخدمت يف الدراسات السابقة؛ فقد اختارت إحدى الدراسات   -أ 
اإلنترنت يف اململكة اتمع الشامل ككل مبنهج املسح االجتماعي وهو جمتمع مستخدمي 

ية من ، والبعض أختار عينة طبق)ه١٤٢٤" (املنشاوي"العربية السعودية كدراسة 
، ) ه١٤٢٢" (الفرم"، و)م٢٠٠٩" (لريي: "مستخدمي شبكة اإلنترنت كدراسات

  . )م٢٠٠٣" (وربيع
وبعض الدراسات اختار العينات من مرحلة الطفولة املتأخرة واملراهقة املبكرة مبا يقابل   -ب 

الصفوف األخرية من املرحلة االبتدائية، والصفوف الثالثة من املرحلة املتوسطة 
، )Lei & Wu, 2007" (يل ويو"، و)Park, 2009" (بارك: "منكدراسات كل 

 Adebayo" (أديبايو وآخرون"، و)Subrahmanya & Lin, 2007" (سابرامانيا ولني"و

et al., 2006(الدندراوي"، و) "ليفنجستون"، و)م٢٠٠٥" (الشورجبي"، و)م٢٠٠٥ "
)Livingston, 2004(جولد وآخرون"، و) "Gold et al., 2004(لسمريا"، و "
  ). Pawlak, 2002" (باوالك"، و)م٢٠٠٣(

" الغامدي: "والبعض اختار العينات من طالب املرحلة الثانوية كدراسات كل من  -ج 
، )م٢٠٠٦" (عبد الكرمي"، و)Cho et al., 2008" (شو وآخرون"، و)ه١٤٣٠(
  . )م٢٠٠١ ("عزب"، و)ه١٤٢٤" (العصيمي"و

موترام : "ب اجلامعة كدراسات كل منوالكثري من الدراسات اختار العينات من طال  -د 
 ,Ceyhan & Ceyhan" (سيهان وسيهان"، و)Mottram et al., 2009" (وآخرون

 ,.Ebeling-Witte et al" (إيبلينج ويت وآخرون"، و)م٢٠٠٧" (أرنوط"، و)2008

" فورتسون وآخرون"، و)Ozcan & Buzlu, 2007" (أوزكان وبزلو"، و)2007
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)Fortson et al., 2007(،سهيل وبارجيز" و) "Suhail & Bargees, 2006( ،
" الكندري والقشعان"، و)م٢٠٠٤ ("منصور"، و)م٢٠٠٥" (جالل، والصاحلني"و
  ) ه١٤٢٠" (العاين"، و)م٢٠٠١(

" العوض"واختارت بعض الدراسات عينات من طالب الدراسات العليا كدراسيت   -ه 
  . )Ward, 2000" (وارد"، و)ه١٤٢٦(

 Sum" (صم وآخرون"إىل اختيار عيناا من الشيوخ كدراسة واجتهت بعض الدراسات   -و 

et al., 2008( .  

  :بالنسبة إىل األدوات التي طبقتها الدراسات السابقة

يلحظ من الدراسات السابقة أا استخدمت االستبانات للوقوف على واقع استخدام   -أ 
ستفادة منها شبكة اإلنترنت وااالت واألنشطة اليت تستخدم من خالهلا، ومدى اال
" الغامدي: "سواء يف التعليم أو البحث العلمي أو طلب النصيحة كدراسات كل من

جولد "، و)ه١٤٢٦" (العوض"، و)Lei & Wu, 2007" (يل ويو"، و)ه١٤٣٠(
، )ه١٤٢٤" (العصيمي"، و)م٢٠٠٤" (منصور"، و)Gold et al., 2004" (وآخرون

بانات لتحديد املشكالت االجتماعية  واالست،)ه١٤٢٠" (العاين" و،)ه١٤٢٢" (الفرم"و
والنفسية ملستخدمي اإلنترنت ، واجلرائم اليت تستخدم من خالهلا على اختالف أنواعها 

سهيل "، ودراسة )م٢٠٠٦" (عبد الكرمي"، و)م٢٠٠٩" (لريي: "كدراسات كل من
، )Livingston, 2004" (ليفنجستون"، و، )Suhail & Bargees, 2006" (وبارجيز

 ). Adsit, 1999" (أدسيت"و
: كما يلحظ أن بعض الدراسات اعتمدت على إدمان اإلنترنت على عدة معايري منها  -ب 

النسبة املئوية (، وتصنيف االستخدام )عدد الساعات لكل أسبوع(كمية االستخدام 
: ، ومدركات استخدام اإلنترنت؛ كدراسات كل من)الستخدام التطبيقات التواصلية

" إيبلينج ويت وآخرون"، و)Mottram et al., 2009 ("موترام وآخرون"دراسة 
)Ebeling-Witte et al., 2007(فورتسون وآخرون"، و) "Fortson et al., 2007( ،
" جالل، والصاحلني"، و)Subrahmanya & Lin, 2007" (سابرامانيا ولني"و
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" وارد"، و)م٢٠٠١" (الكندري والقشعان"، و)م٢٠٠٥" (الشورجبي"، و)م٢٠٠٥(
)Ward, 2000( بينما اعتمد البعض اآلخر على املعايري الواردة يف ،)DSM( ومن مث ،

 Cho" (شو وآخرون: "بناء مقياس أو اختبار لقياس إدمان اإلنترنت كدراسات كل من

et al., 2008(أرنوط"، و) "(مودي"، و)م٢٠٠٣" (ربيع"، و)م٢٠٠٧ "Moody, 

  .)م٢٠٠١ ("حسام الدين عزب"، و)2001

  : النتائج التي خلصت منها الدراسات السابقةبالنسبة إىل

 من نتائج الدراسات اليت عرضت سلفاً نفسية وتربويةيستنتج الباحث عدة مضامني 
  :ما يلي ومن هذه املضامني احلايل،توضح أمهية البحث 

األكثر ارتباطاً بالشبكة هم أولئك املراهقون والشباب الذين تتزايد أعدادهم بنسب   -أ 
اليت حتققها  ؛ نظراً لإلشباعات ساعة أسبوعيا١٥ًيقضون ما يقرب من ، وأم مرتفعة

أكثر جماالت أن  والشبكة سواء معرفية، أم عاطفية، أم اجتماعية، أم ترفيهية، أم جتارية،
وأنشطة استخدام اإلنترنت من قبل املراهقني فكانت للتسلية والترفيه، بينما كان أقل 

 أن هذا الوقت الثمني يتم قضاؤه يف استخدام برامج غري ااالت تبادل املعلومات؛ ليثبت
 .جمدية؛ مما يسهم يف خلق أمراض اجتماعية ونفسية خمتلفة

 عاماً؛ يف حني متثل ١٥-١٢أكثر مستخدمي املواد اإلباحية تتراوح أعمارهم ما بني   -ب 
  . الصفحات اإلباحية أكثر صفحات اإلنترنت حبثاً وطلباً

لق أمراض اجتماعية ونفسية خمتلفة وتزيد من املشكالت شبكة اإلنترنت تسهم يف خ  -ج 
أن اإلنترنت يقلل من الصحة النفسية استنتاج وهذا يدعم االجتماعية واألسرية؛ 

  .االجتماعية حىت ولو استخدم كأداة تواصلية
العدد املرتفع لالستخدام، : ميكن التنبؤ بإدمان اإلنترنت من خالل عدة متغريات منها  -د 

، ، والشعور بالوحدة، واالكتئاب، والفعالية الذاتية الستخدام الكمبيوترونقص املثابرة
واخلجل، واالغتراب، واملستويات املنخفضة من املساندة االجتماعية، واضطرابات 

 الشخصية، ونقص التوافق النفسي االجتماعي، والنقص يف تقدير الذات، والالمباالة، 
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راهقني يف استخدام اإلنترنت وبني مشكلة وجود عالقة ارتباطية دالة بني إفراط امل  -ه 
  . األعراض االكتئابية لديهم

  :أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

  : عن الدراسات السابقة يف عدة أمور منها ما يلي ت الدراسة احلالية اختلف

قياس إدمان اإلنترنت من خالل عدد مرات  الدارسات السابقة على بعضركزت   -أ 
الستخدام، وعدد الساعات املنقضية، وركز البعض على قياس اإلدمان من خالل املعايري ا

قياس إدمان اإلنترنت ككل شامل ، إال أن الدراسة احلالية ترى ضرورة اخلمسة لإلدمان
 قياس إدمان اإلنترنت؛ مبا جيعل عملية متكامل؛ باألخذ يف االعتبار مجيع األبعاد املمكنة

 . ثوقية أكثر موضوعية ومو
اكتفت بعض الدراسات السابقة بالكشف عن العالقة بني االستخدام املشكل واملفرط   -ب 

لإلنترنت، وبني بعض املتغريات الشخصية والنفسية، ومل توجد دراسة سابقة سوى 
دراسة واحدة قد أشارت إىل عالقة التوافق النفسي االجتماعي بإدمان اإلنترنت؛ ولكن 

توافق بأبعاده املختلفة سواء التوافق النفسي، أم التوافق األسري، الدراسة احلالية تأخذ ال
  . أم التوافق املدرسي، أم التوافق االجتماعي

  :أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

 ميكن ا من الدراسات السابقة بعدة أوجه؛ أعطت مردوداً هلت الدراسة احلاليةاستفاد
   :يليإجيازها فيما 

؛ حيث مت االستفادة من األدبيات للدراسة احلاليةل جزًء من اإلطار النظري تشكي  -أ 
  . والبحوث السابقةواخللفيات النظرية للدراسات 

وكيفية بناء األدوات اخلاصة املعايري املختلفة إلدمان اإلنترنت، التعرف على كيفية حتديد   -ب 
إدمان تقاق مقياس  وهذه املقاييس تعد إحدى مصادر اشوثباا،، وحساب صدقها به

   .اإلنترنت الذي قام الباحث بإعداده وتطبيقه يف الدراسة احلالية
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 ؛ يف دول خمتلفة منها املتقدمة ومنها الناميةأجريت أا الدراسات السابقةمن املالحظ يف   -ج 
ظاهرة إدمان اإلنترنت أو االستخدام املفرط لإلنترنت، أو االستخدام املشكل وهذا يعين 
  .د ظاهرة عامليةلإلنترنت تع

املقاييس املختلفة اليت ميكن استخدامها يف قياس التوافق النفسي لفت النظر إىل   -د 
االجتماعي، ومن مث اإلطالع عليها، واالستعانة بأحدها عند الكشف عن العالقة بني 

 . إدمان اإلنترنت وأبعاد التوافق النفسي واالجتماعي
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  ))دراسةدراسةاإلجراءات املنهجية للاإلجراءات املنهجية لل((

ًأوًالأوال
  منهج الدراسةمنهج الدراسة: : 

  الدراسة الدراسة وعينة وعينة جمتمع جمتمع : : ًثانياًثانيا

  أدوات الدراسةأدوات الدراسة: : ًثالثاًثالثا

  اإلحصائية اإلحصائية املعاجلة املعاجلة أساليب أساليب : : ًرابعاًرابعا
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  ))اإلجراءات املنهجية للدراسةاإلجراءات املنهجية للدراسة((

ًأوًالأوال
  ::منهج الدراسةمنهج الدراسة: : 

 إدمان اإلنترنت والتوافق النفسيالعالقة بني كشف عن دف الدراسة احلالية إىل ال
املنهج احلالية على  يف الدراسة مت االعتماد ولذلك ؛واالجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية

والذي يعتمد على دراسة الواقع أو ،  بطبيعة الظاهرة ألنه يتعلق؛تفسري هذه العالقة لالوصفي
  ).م٢٠٠٤عليان، (الظاهرة كما توجد بالواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً 

  ::الدراسةالدراسةينة ينة وعوعجمتمع جمتمع : : ًثانياًثانيا

 -١٤٣٠باملرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي  الطالب من الدراسة جمتمعيتكون 
ويظهر اجلدول التايل ،  اململكة العربية السعودية- باملدارس الثانوية  مبدينة الرياضه١٤٣١

  .حجم جمتمع الدراسة

  

  جمتمع الدراسة

    
 مبدينة عدد الطالب باملرحلة الثانوية العامة

  رياضال
٤٩٨٣٠  
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  : : طريقة اختيار العينةطريقة اختيار العينة

مت اختيار عينة مقصودة ممثلة تمع الدراسة باستخدام املعادالت االحصائية والـيت            
  ) .٣٨٠(حتدد احلد االدىن حلجم العينة بالعدد 

استبانة على طالب بعض املدارس واليت مت اختيارها        ) ٤٠٠(وقد قام الباحث بتوزيع     
علـى  ) ٧٥(، استبانة على طالب مدارس البيـارق     ) ١١٥(انتقائيا حيث مت توزيع     

على طالب  ) ١٢٠(، على طالب مدارس الفالح   ) ٩٠(، طالب مدرسة االدريسي  
  .مدرسة تبوك

وبالتايل فـإن العـدد     ، استبانة غري صاحلة للتحليل االحصائي    ) ٥٠(وقد مت استبعاد    
  ).٣٥٠(النهائي لالستبانات الصاحلة للتحليل هو 

نات وزعت على طالب الصفني الثاين والثالث ثانوي بقسميها الشرعي          وهذه االستبا   
شـرعي ـ   ( والطبيعي واستبعد الصف االول ثانوي وذلك ألنه اليوجد فيه تقسيم 

  )وطبيعي
  

حسب املدرسـة والـصف والتخـصص       توزيع عينة الدراسة    ) ٢(جدول  ويوضح  
  : وحجمها كما يلي
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  )٢(جدول 

  ية وتوزيعها حسب املدرسة والصف والتخصصحجم عينة الدراسة النهائ

  الصف الثالث  الصف الثاين
  املدرسة  التخصص  التخصص

  الطبيعي  الشرعي  الطبيعي  الشرعي
  اموع

 البيارق
٢١   

)٦٪( 

٣٥   

)١٠٪( 

٣٣  

)٩،٤٣٪( 

١٤  

)٤٪( 

١٠٣  

)٢٩،٤٣٪(

 اإلدريسي
١١   

)٣،١٤٪( 

٢١   

)٦٪( 

٣٦  

)١٠،٢٩٪(

٠  

)٠٪( 

٦٨  

)١٩،٤٣٪(

 حالفال
٣٣   

)٩،٤٣٪( 

٦  

)١،٧١٪( 

٣  

)٠،٨٦٪( 

٣٩  

)١١،١٤٪(

٨١  

)٢٣،١٤٪(

 تبوك
٢٠   

)٥،٧١٪( 

٤٠  

)١١،٤٣٪(

٣  

)٠،٨٦٪( 

٣٥  

)١٠٪( 

٩٨  

)٢٨٪( 

  اموع
٨٥   

)٢٤،٢٩٪(

١٠٢  

)٢٩،١٤٪(

٧٥  

)٢١،٤٣٪(

٨٨  

)٢٥،١٤٪(

٣٥٠  

)١٠٠٪( 

  ::أدوات الدراسةأدوات الدراسة: : ًثالثاًثالثا

  ::مقياس إدمان اإلنرتنت لطالب املرحلة الثانويةمقياس إدمان اإلنرتنت لطالب املرحلة الثانوية

   :وفقاً لإلجراءات التالية إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانوية مقياس إعداد مت

إدمان اإلنترنت بأبعاده املختلفة لدى  على الوقوف إىل املقياس يهدف :املقياس من اهلدف
  . طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
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 توفر للباحث اإلطالع يف حدود ما-من خالل إجراء دراسة مسحية  :املقياس أبعاد حتديد
 لبعض مقاييس إدمان اإلنترنت ومقاييس االستخدام املُشِكلْ لإلنترنت؛ ومن -عليه

  : هذه املقاييس ما يلي

  ).٢٠٠٧" (بشرى إمساعيل أرنوط" مقياس إدمان اإلنترنت لـ   --
  .Anderson (2006) "أندرسون"استبانة إدمان اإلنترنت لـ  --
 Suhail & Bargees" سهيل وبارجيز"لـ إلنترنت لستخدام املفرط االمقياس   --

(2006).  
ـ   --  & Thatcher" ثاتـشر وجـوالم  "استبانة االستخدام املُشكل لإلنترنت لـ

Goolam (2005).  
 & Davis, Flett "دافيز وفليت وبيسري"إلنترنت لـلستخدام املفرط االمقياس   --

Besser (2002)..  
ـ   --  Pratarelli & Browne "براتـاريللي وبـراون  " مقياس إدمان اإلنترنت لـ

(2002) .  
  . Huang and Alessi (1997) "هوانج وأليسي"مقياس إدمان اإلنترنت لـ  --

ـ   --  Scherer "ستـشرير "مقياس االستخدام الصحي وغري الصحي لإلنترنت لـ
(1997). 

  .Young (1996)" يونج"لـإلنترنت لستخدام املفرط االمقياس   --

 استخدام املناسب من أنه ثالباح وجد على هذه املقاييس؛ اإلطالعومن خالل 
 بنوده يف الفرعي مقياسه بعد لكل يكون حبيث Multidimensional األبعاد متعدد املدخل
 وبناء الكلي؛ املقياس تكاملها وعند جمموعها يف الفرعية املقاييس تشكل أن على ؛ودرجاته
  : التايل النحو على  أبعادمثانية املقياس أبعاد عدد بلغ فقد ذلك على

 استخدام اإلنترنت حيدث عندما يصبح    الذي  ، ويقصد به ذلك     Salience وزالرب  --أأ  
  ويسيطر على تفكريه ومشاعره حيـث      ، حياة الفرد  أهم األنشطة وأكثرها قيمة يف    

 .لقيام ذا النشاطلالشعور باللهفة ينتابه الزائد و و أ االنشغال البارزيتضح
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  الـيت  املكتسبةة الذاتيةويشري إىل اخلرب، Modification Mood  املزاجتعديل  --بب  
 كإسـتراتيجية   إدراكهاوميكن  بشكل متواصل    الستخدام اإلنترنت يشعر ا كنتيجة    
 . استخدامه لالنترنتاشى اآلثار املترتبة على افتقاد يتحيملواجهة لكيستخدمها يف ا

هـا كميـة أو مقـدار       في يزداد   العملية اليت ويشري إىل   ،  Tolerance التحمل  --جج  
حبيث يصل إىل املقدار أو الكمية اليت يشعر فيها بتحقيق االنتعاش            استخدام اإلنترنت 
 .والسعادة والرضا

مشاعر عـدم  ، وتشري إىل Symptoms Withdrawalة األعراض االنسحابي  --دد  
أو يترتب عليها آثار فسيولوجية حتدث عندما ينقطع عن استخدام          عادة  الراحة أو الس  

تب عليه مشاعر بالكآبة وحـدة الطبـع        اإلنترنت أو تقل فترة استخدامه له مما يتر       
 .وسرعة اهلياج

اإلنترنـت   تدور بـني مـدمن       إىل الصراعات اليت  ، ويشري   Conflict الصراع  --هه  
ـ ، Interpersonal conflictي شخـص  واحمليطني به كالصراع الـبني  صراعات وال

غريه من األنـشطة األخـرى      إصراره على استخدام اإلنترنت وبني      والتضارب بني   
 أو الـصراع    ،)األمنيات، واالهتمامات، والدراسة  واحلياة االجتماعية،    و العمل،ك(
  Intrapsychic Conflict يفـس  ن يدور داخل الفرد ذاته وهو الصراع البنييالذ

والذي يتمثل يف االستمرار أو التوقف وخاصة عنـدما          (باستخدام اإلنترنت املتعلق  
 . )تنشأ مشكالت عن استمراره يف استخدام اإلنترنت

واالندفاع بـشكل  عودة مرة أخرى امليل إىل ال، ويقصد به  Relapseاالنتكاس  --وو  
 .مفرط الستخدام اإلنترنت

ا احلاجة امللحة السـتخدام اإلنترنـت       ، ويقصد   Dependenceاالعتمادية    --زز  
للحصول على اإلحساس واملشاعر املصاحبة الستخدام اإلنترنت واليت يترتب علـى           

مزعجة وكآبة وتسبب لـه حالـة مـن التـوتر           عدم استخدامها إحساسه مبشاعر     
 . واالنزعاج

، ويقصد به أن املدمن يفقد اإلحـساس باجلوانـب          Abuseسوء االستخدام     --حح  
األخالقية والدينية عند استخدام اإلنترنت؛ حيث يرتبط إدمانه هلذا االستخدام فقط           
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 شاذة أو   مبا حيققه من إشباع لغرائزه دون إدراك ملا يسببه هذا اإلدمان من ممارسات            
 .  غري أخالقية أو توقعه حتت طائلة القانون

  : راعى الباحث عند صياغة بنود املقياس ما يلي :املقياسصياغة بنود 

 املقياس بصورة متثل عينة شـاملة ـال         أبعاد من   بعدأن تعكس البنود طبيعة كل        −−
  . السلوك املراد قياسه

 املقياس كافياً حتسباً ملـا      أبعاد  من بعدأن يكون عدد البنود يف الصورة األوىل لكل           −−
  . حيدث أثناء عمليات حتديد مؤشرات صالحية املقياس وإجراءاا اإلحصائية قد

، ويلي كل بند مخسة اختيارات ويف ضوء ما سبق؛ قام الباحث بصياغة بنود املقياس
؛ )كبرية جداً، وكبرية، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جداً: حيدث بدرجة(رتبت بنمط ليكرت 

 حبيث ميثل االختيار األول أعلى درجة وخيصص له مخس درجات، وخيصص لالختيار الثاين
أربع درجات، ولالختيار الثالث ثالث درجات، ولالختيار الرابع درجتني، أنا االختيار 

  . واحدةاألخري وميثل أقل درجة فقد خصص له درجة

احث بإعادة قراءا بعد بضعة أيام  املقياس؛ قام الببنودبعد صياغة  :املقياسمراجعة بنود 
 خاصة الطالب وليضع نفسه موضع ؛للتخلص بقدر اإلمكان من تأثري األلفة باملفردات

، وكذلك بعض  وغموض بعض الكلمات، وصعوبة األسلوب،من ناحية قواعد اللغة
  . العبارات

ة على  موزعبنٍد) ٧٩(تكونت الصورة األولية للمقياس من : الصورة األولية للمقياس
أبعاده الفرعية؛ بواقع عشرة بنود لكل بعد كل على حدة، ماعدا بعد االنتكاس 

  . بنداً) ١١(فخصص له مثانية بنود، وبعد سوء االستخدام 

  :  إدمان اإلنرتنتقياسمل الضبط اإلحصائي

طالب الثانوية لالستخدام والتطبيق على إدمان اإلنترنت للتحقق من صالحية مقياس 
 الفرعية على جمموعة من السادة بأبعادهقياس امل؛ قام الباحث بعرض ينة الرياضالعامة مبد
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طالب املرحلة  من عينة استطالعياً على بتطبيقه، مث قام )١( علم النفساحملكمني من خرباء 
) ١١٥(الثانوية مبدرسة ثانوية اإلدريسي، ومدرسة ثانوية تبوك مبدينة الرياض؛ بلغ عددهم 

 وذلك دف احلصول على بيانات تتعلق ات الشرعية والطبيعية؛طالباً من التخصص
   : التاليةالسيكومتريةباخلصائص 

  . .  صدق املقياس  صدق املقياس --

    ..املقياساملقياسثبات ثبات   --

  . . حتديد الزمن املناسب للمقياسحتديد الزمن املناسب للمقياس  --

  :  لذلكوفيما يلي تفصيلٌ

   : الصدق الظاهري

 الطرق عددتت كلما أنه النفسي القياس جمال يف ا املسلم األمور من أصبح لقد
 األداة، هذه يف الثقة من أكرب لقدر مدعاة ذلك كان األداة؛ صدق من التحقق يف املستخدمة
؛ لذا فقد )م١٩٨٨، قشقوش (فيها االهتمام موضوع اجلانب قياس على قدرا على ومؤشراً

  :مت االعتماد على ما يلي يف حساب صدق املقياس

شكل حمتوى كل  اليت تالبنودصدق على فحص يعتمد هذا النوع من ال    ::احملتوىاحملتوىصدق صدق   --أ أ 
 ومالئمته ضوء اهلدف الذي وضع من أجله،  يف وذلك؛ املقياسأبعاد فرعي من بعد

جمموعة   على لذلك عرضت الصورة األولية للمقياسطالب املرحلة الثانوية؛ملستوى 
ملقياس؛  ابنود، وأسفر عن ذلك موافقة السادة احملكمني على معظم من السادة احملكمني

وقد اعترب ذلك مؤشراً لصدق ؛ )٪١٠٠ - ٪٨٠(اليت حازت نسبة موافقة ما بني 
  . املقياس ككل منطقياً

                                           

  إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانويةقائمة بأمساء السادة احملكمني على مقياس ) ١(ملحق * 



 

 - ١١١  -  

 

املقارنة (قام الباحث حبساب الصدق التمييزي   ):):املقارنة الطرفيةاملقارنة الطرفية((التمييزي التمييزي صدق صدق  ال ال--ب ب 
أفراد  درجات ترتيب إدمان اإلنترنت؛ حيث مت  مقياس أبعاد من بعدلكل ) الطرفية

 إىل الدرجات تقسيم ومت، للمقياس الكلية الدرجة يف تنازلياً ترتيباًاالستطالعية  عينةال
جمموعة مدمين (اإلرباعي األعلى  علويحسب اإلرباعيات؛ حيث ميثل الطرف ال طرفني

؛ وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين حصلوا على درجة أكرب )اإلنترنت
جمموعة غري مدمين (ي اإلرباعي األدىن سفللطرف ال، وميثل ا١٩٦من أو تساوي 

؛ وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين حصلوا على درجة أقل )اإلنترنت
 املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت ذلك بعد مث، ١٢٨من أو تساوي 

" ت "قيمة حساب مث ،)مدمين اإلنترنت يف مقابل غري مدمين اإلنترنت(للمجموعتني 
  .  تلك النتائجيوضح التايل) ٣(رقم  واجلدول الطرفني بني

  ) ٣(جدول 
  الصدق التمييزي ألبعاد مقياس إدمان اإلنترنت

  اإلرباعي األعلى

  )مدمين اإلنترنت(

  اإلرباعي األدىن

  البـعد  م  )غري مدمين اإلنترنت(

  املتوسط
االحنراف 
  املعياري

  املتوسط
االحنراف 

  ارياملعي

  "ت"قيمة 

  **١٢،٧٦  ٤،١١  ٢٢،٤٨  ٥،٦٩  ٣٨،٨٦  الربوز ١
  *١٢،٠٥  ٤،٨٢  ٢٣،٨١  ٥،٥٣  ٤٠،٠٤  تعديل املزاج ٢
  *١٤،٩٧  ٤،٤١  ١٨،٦٥  ٥،٢١  ٣٧،٣٩  التحمل ٣
  *١٧،٠٧  ٤،٥١  ١٧،٨٧  ٥،٠٠  ٣٩،٠٠  األعراض االنسحابية ٤
  *١٨،٦٩  ٤،٠٨  ١٦،٤٥  ٤،٧٩  ٣٦،٨٩  الصراع ٥
  *١٧،٦٦  ٢،٧١  ١٣،٩٠  ٤،٢١  ٣٠،٠٤  االنتكاس ٦
  *١٤،٠٤  ٣،٧٠  ٢١،١٩  ٦،٠٩  ٣٩،٤٣  االعتمادية ٧
  *١١،٠١  ٥،١٦  ١٧،٠٣  ٧،٦٩  ٣٥،٦٤  سوء االستخدام ٨

  *٢٣،٥١  ١٥،٤٥ ١٠٥،٠٩  ٢١،٣٥ ٢١٨،٣٩  املقياس ككل
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  ٠،٠١دالة عند مستوى                       * ٠،٠٥دالة عند مستوى ** 

 إدمان اإلنترنت مقياس ألبعادأن معامالت الصدق التمييزي ) ٣(يتضح من جدول و
 كما أن ،٠,٠١وهي قيم دالة عند مستوى ) ١٨،٢٨ - ١١،٠٢(قد تراوحت ما بني 

مستوى  دالة أيضاً عند ةوهي قيم) ٢٣،٥٤ (بلغمعامل الصدق التمييزي للمقياس ككل 
  . يالتمييزالصدق  الفرعية يتمتع بالقدرة على بأبعاده؛ مما يشري إىل أن املقياس ٠,٠١

 األبعاد وأي زيادة يف صدق أبعاده،يعتمد صدق املقياس على صدق     ::الداخليالداخليصدق صدق  ال ال--جج
 لذلك قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني ؛هي زيادة واضحة يف صدق املقياس

 بند من بنود املقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي من املفترض أن تنتمي كلدرجات 
  ). ٤(إليه كما هو موضح جبدول 

  ) ٤(جدول 

 بند من بنود املقياس مع الدرجة الكلية للبعد كلدرجات معامالت االرتباط بني  مصفوفة
  الذي تنتمي إليه

رقم البند 

  البعد
١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

   *٠،٦١ *٠،٣٣ *٠،٦٦  *٠،٦ *٠،٤٤ *٠،٥٨ *٠،٧٥ *٠،٥٧ *٠،٦٦ *٠،٤٣  الربوز

   *٠،٦٣ *٠،٦٧ *٠،٥٤ *٠،٥٢ *٠،٥٣ *٠،٧١ *٠،٦٧ *٠،٦٣ *٠،٥٢ *٠،٥٣ تعديل املزاج

   *٠،٦٠ *٠،٦٠ *٠،٦٤ *٠،٧١ *٠،٥٥ *٠،٦٦ *٠،٦٨ *٠،٤١ *٠،٧١ *٠،٦٠  التحمل

األعراض 
 االنسحابية

٠،٥٣ *٠،٦٢ *٠،٦٣ *٠،٥٣ *٠،٥٧ *٠،٧٢ *٠،٦٩ *٠،٧١ *٠،٦٥ *٠،٦٤* 
  

*٠،٥٧ *٠،٦٧ *٠،٥٧ *٠،٦٥ *٠،٦١ *٠،٤٩  الصراع  ٠،٦٩ *٠،٦٩ *٠،٥٤ *٠،٧٣*   

       *٠،٧٢ *٠،٧٢ *٠،٧١ *٠،٦٧ *٠،٤٥ *٠،٦٦ *٠،٧٣ *٠،٦٣  االنتكاس

   *٠،٣٧ *٠،٦٣ *٠،٥٦ *٠،٦٨ *٠،٦٧ *٠،٥٧ *٠،٦٩ *٠،٥٦ *٠،٤٠ *٠،٦١  االعتمادية

سوء 
 االستخدام

٠،٥٣ *٠،٥٨ *٠،٦٣ *٠،٦٦ *٠،٥٨ *٠،٥٦ *٠،٥٢ *٠،٥٧ *٠،٥٨ *٠،٥٩ *٠،٣٩* 

  ٠،٠١دالة عند مستوى   * 
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 الفرعية بنود األبعادامالت االرتباط الداخلية بني أن قيم مع) ٤(يتضح من جدول 
؛ األمر الذي يشري إىل ارتفاع الصدق الداخلي ٠١}٠كانت دالة عند مستوى  الثمانية
  .للمقياس

كما قام الباحث حبساب معامالت االرتباط الداخلية بني أبعاد مقياس إدمان 
  ). ٥(اإلنترنت مع الدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح جبدول 

أن معامالت االرتباط الداخلية بني أبعاد املقياس ) ٥(حيث يتضح من جدول 
، وأن معامالت ارتباط ٠،٠١وهي قيم دالة عند مستوى ) ٠،٨٥ -٠،٥٢(تراوحت ما بني 

وهي  )٠،٩٤ -٠،٧٨(الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس تراوحت ما بني 
 الذي يشري إىل أن مقياس إدمان اإلنترنت يتمتع باتساق ؛ األمر٠،٠١قيم دالة عند مستوى 

  .داخلي، وهو ما حيقق الصدق الداخلي له
  ) ٥(جدول 

درجات كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بني  مصفوفة
  للمقياس

وز  البعد
لرب
ا

ل   
عدي
ت

اج
املز

مل  
تح
ال

ض   
عرا
األ

بية
حا
نس
اال

اع 
صر
ال

س  
كا
النت
ا

  

عتم
اال

دية
ا

  

وء 
س

دام
تخ
الس
ا

س  
قيا
امل

كل
ك

  

 *٠،٨٣ *٠،٥٦ *٠،٧٦ *٠،٧٩ *٠،٧٢ *٠،٧٧ *٠،٨٢ *٠،٨٣  -  الربوز
 *٠،٨٣ *٠،٥٢ *٠،٧٩ *٠،٧٤ *٠،٧٥ *٠،٧٩ *٠،٨٤  -    تعديل املزاج
 *٠،٩٤ *٠،٦٣ *٠،٨٣ *٠،٨٢ *٠،٨٤ *٠،٨٥  -      التحمل

 *٠،٩١ *٠،٦٤ *٠،٧٢ *٠،٧٩ *٠،٧٨  -       األعراض االنسحابية
 *٠،٩١ *٠،٦٥*٠،٧٨*٠،٧٨  -          اعالصر

 *٠،٩٠ *٠،٦٥ *٠،٧٦  -            االنتكاس
 *٠،٨٧ *٠،٥٦  -              االعتمادية

 ٠،٧٨  -               سوء االستخدام
  - *٠،٧٨ *٠،٨٧ *٠،٩٠ *٠،٩١ *٠،٩١ *٠،٩٤ *٠،٨٤ *٠،٨٣  املقياس ككل

  ٠،٠١دالة عند مستوى  * 
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    ::ثبات املقياسثبات املقياس

) ٦ (رقم التايل واجلدول باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، مت التحقق من ثبات املقياس
  .ذلك يوضح

  ثبات كل بعد من أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخمعامالت ) ٦(جدول 
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  ٠،٩٠  ٠،٧٤  ٠،٧٤  ٠،٧٦  ٠،٧٥  ٠،٧٦  ٠،٧٥  ٠،٧٥  ٠،٧٤ معامل ألفا

أن معامالت ثبات أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخ قد ) ٦(يتضح من جدول 
؛ وهي قيم مقبولة إىل حد ما؛ أما معامل ألفا كرونباخ )٠،٧٦- ٠،٧٤(تراوحت ما بني 

  .بثبات مقبولإىل متتع املقياس ؛ األمر الذي يشري )٠،٩٠(للمقياس ككل فقد بلغت قيمته 

  : : حتديد الزمن املناسب للمقياسحتديد الزمن املناسب للمقياس

قام الباحث حبساب الزمن املناسب لإلجابة عن املقياس؛ حيث مت رصد زمن أول 
طالب انتهى من املقياس، وآخر طالب انتهى من املقياس، وحسب املتوسط الزمين هلما؛ 

  . دقيقة تقريباً) ٤٥(فوجد أن الزمن املناسب لإلجابة عن املقياس هو 

  : *لنسخة النهائية ملقياس إدمان اإلنرتنت لطالب املرحلة الثانويةلنسخة النهائية ملقياس إدمان اإلنرتنت لطالب املرحلة الثانويةاا

بعد الضبط اإلحصائي ملقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانوية، والتأكد من 
  : صدقه وثباته، وحساب الزمن املناسب له؛ أصبح املقياس يف صورته النهائية، ويتكون من

  . فية اإلجابة عن بنود املقياس؛ حيث يوضح فيها كيصفحة التعليمات -أ 

                                           

  املرحلة الثانوية  لطالب إدمان اإلنترنتمقياس ) ٢( ملحق *
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 موزعة على مثانية أبعاد، ويعقب كل بند مخسة         بنداً) ٧٩( بلغ عددها    اليت بنود املقياس  -ب
، ) قليلة جـداً   - قليلة   - متوسطة   - كبرية   -كبرية جداً   (حيدث بدرجة   : استجابات

  . توزيع البنود على أبعاد املقياس) ٧(ويوضح جدول 

  ) ٧(جدول 

  د على أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت يف صورته النهائيةتوزيع البنو

 اموع  البنود  البعد

  ١٠  ٧٢ ، ٦٥ ، ٥٧ ، ٤٩ ، ٤١ ، ٣٣ ، ٢٥، ١٧ ، ٩، ١  الربوز
  ١٠  ٧٣ ، ٦٦ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٤٢ ، ٣٤ ، ٢٦، ١٨ ، ١٠، ٢  تعديل املزاج
  ١٠  ٧٤ ، ٦٧ ، ٥٩ ، ٥١ ، ٤٣ ، ٣٥ ، ٢٧، ١٩ ، ١١، ٣  التحمل
  ١٠  ٧٥ ، ٦٨ ، ٦٠ ، ٥٢ ، ٤٤ ، ٣٦ ، ٢٨، ٢٠ ، ١٢، ٤  نسحابيةاألعراض اال
  ١٠  ٧٦ ، ٦٩ ، ٦١ ، ٥٣ ، ٤٥ ، ٣٧ ، ٢٩، ٢١ ، ١٣، ٥  الصراع
  ٨   ٦٢ ، ٥٤ ، ٤٦ ، ٣٨ ، ٣٠، ٢٢ ، ١٤، ٦  االنتكاس
  ١٠  ٧٧ ، ٧٠ ، ٦٣ ، ٥٥ ، ٤٧ ، ٣٩ ، ٣١، ٢٣ ، ١٥، ٧  االعتمادية

  ١١  ٧٩ ، ٧٨ ، ٧١ ، ٦٤ ، ٥٦ ، ٤٨،  ٤٠ ، ٣٢، ٢٤ ، ١٦، ٨  سوء االستخدام
  ٧٩  اموع

حيدث بدرجة قليلة (تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة لإلجابة  :: رصد الدرجات رصد الدرجات--ج ج 
حيدث (لإلجابة وثالث درجات ، )حيدث بدرجة قليلة(درجتني لإلجابة ، و)جداً

، ومخس درجات )حيدث بدرجة كبرية(، وأربع درجات لإلجابة )بدرجة متوسطة
  .)حيدث بدرجة كبرية جداً(جابة لإل

، ؛ ومتثل أرضية املقياسدرجة) ٧٩= ١×٧٩(تصبح الدرجة الدنيا للمقياس وعليه 
 مع االعتبار بأن ؛ ؛ ومتثل سقف املقياسدرجة) ٣٩٥= ٥×٧٩(والدرجة القصوى للمقياس 

  . اجتاه واحد حيث ال توجد عبارات عكسيةيفمجيع عبارات املقياس تصحح 
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  فق النفسي واالجتماعي إعداد سهري إبراهيم فق النفسي واالجتماعي إعداد سهري إبراهيم مقياس التوامقياس التوا

طالب املرحلة التوافق النفسي االجتماعي لدى  قياس الدراسة احلاليةتقتضي طبيعة 
مبقياس التوافق النفسي ؛ ولتحقيق ذلك قام الباحث باالستعانة دينة الرياضالثانوية مب

  ". سهري إبراهيم"واالجتماعي من إعداد 

أنه على الرغم من تعدد املقاييس : قياس لعدة مربرات منهاوقد اختار الباحث هذا امل
اليت تناولت التوافق النفسي واالجتماعي؛ فإنه من النادر ما جتمع املقاييس اجلوانب األربعة 
للتوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي؛ لذلك فقد قامت مِعدة املقياس بإعداد 

ألربعة للتوافق، إضافة إىل ذلك فإن هذا املقياس يتمتع هذا املقياس الذي يشمل اجلوانب ا
  .خبصائص سيكومترية جيدة

وفيما يلي اخلطوات اليت اختذا معدة املقياس يف بنائه، وحتديد أبعاده، واستنتاج 
  : اخلصائص السيكومترية لذلك املقياس

اعي جبوانبه التوافق النفسي واالجتم على الوقوف إىل املقياس يهدف: : املقياساملقياس  منمن  اهلدفاهلدف
  . املختلفة لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

  : مت إعداد املقياس بإتباع اخلطوات التالية: : طريقة إعداد املقياسطريقة إعداد املقياس

إجراء دراسة مسحية يف حدود ما توفر للباحثة اإلطالع عليه ملفاهيم التوافق   -أ 
 .النظرية من مصادر عربية وأجنبية

 . مقاييس التوافق أو بعض جوانبهاإلطالع على ما توفر هلا من   -ب 
 . حتديد جوانب التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي  -ج 
 : مت االستعانة ببعض عبارات املقاييس السابقة التالية  -د 

 . مقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد هالة فاروق  --
 .مقياس التوافق العام من إعداد إجالل سري  --
 .داد حسام الدين اجلارحيمقياس التوافق من إع  --
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 .مقياس التوافق من إعداد ثريا عالم حسن  --
 . مقياس التوافق الشخصي من إعداد قريشي عبد الكرمي  --
 .مقياس التوافق االجتماعي من إعداد مصطفى الصفطي  --
 .مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي من إعداد نادر فتحي حممود  --
 . عبد الالهمقياس التوافق النفسي من إعداد عبد اجلابر  --
 .مقياس التوافق االجتماعي من إعداد حممد شجاع السندي  --
 . بل. اختبار التوافق من إعداد هيو م  --
 .اختبار الشخصية للمرحلة املتوسطة والثانوية من إعداد عطية هنا  --
 .مقياس التوافق الدراسي من إعداد حممود حممد الزيادي  --

  : هياشتمل املقياس على أبعاد : : حتديد أبعاد املقياسحتديد أبعاد املقياس

 .التوافق النفسي  -أ 
 .التوافق األسري  -ب 
 .التوافق املدرسي  -ج 
 .التوافق االجتماعي  -د 

  : ما يليمت مراعاة عند صياغة بنود املقياس   ::املقياساملقياسصياغة بنود صياغة بنود 

  . أن يتضمن البند هدفاً واحداًَ فقط يهدف إىل معرفة أحد اجلوانب املراد قياسها  −−
  .البند سهالً واضحاً وبعيداً عن الغموضأن يكون   −−
  .ال يتيح البند فرصة للتخمني  −−

ويف ضوء ما سبق، قامت الباحث بصياغة بنود املقياس حبيث يشتمل كل بعد من 
اختيارات رتبت بنمط أربعة ، ويلي كل بند  بندا١٢٠ً بنداًَ مبجموع ٣٠أبعاد املقياس على 

، ٣، و٤رجات ؛ حبيث ترصد الد)أوافق دائماً، أوافق أحياناً، أوافق نادراً، ال أوافق(ليكرت 
، ٢، و١ لإلجابات األربع على التوايل يف حالة كون العبارة موجبة، والدرجات ١، و٢و
  .  على التوايل يف حالة كون العبارة سالبة٤، و٣و
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قامت الباحثة باستنتاج اخلصائص السيكومترية ملقياس : : اخلصائص السيكومرتية للمقياساخلصائص السيكومرتية للمقياس
  : التوافق النفسي واالجتماعي كما يلي

  ::ملقياسملقياسصدق اصدق ا

مت حساب درجة صدق احملكمني باستخدام معادلة الوش لكل عبارة   ::الظاهريالظاهريصدق صدق الال--أ أ 
  : من عبارات املقياس واليت تنص على

   العدد الكلي للمحكمني-عدد احملكمني الذين أجابوا بأمهية العبارة 

                                                  ٢  

    =الصدق الظاهريمعامل 

  العدد الكلي للمحكمني

٢  

 عند مستوى ٠،٥٩حيث مت استبعاد البنود اليت حصلت على معامل صدق أقل من 
حمكماً، مع تعديل بعض البنود، وتقسيم ) ١١(؛ على اعتبار أن عدد احملكمني ٠،٠٥داللة 

 بعض العبارات إىل عبارتني مستقلتني؛ وبالتايل أصبح املقياس يف صورته النهائية مكوناً من
  . بنٍد لكل بعد من أبعاد املقياس) ٢٥( بنٍد بواقع ١٠٠

مت حساب معامالت الصدق الذايت ألبعاد مقياس التوافق النفسي   ::الذاتيالذاتيصدق صدق  ال ال--بب
واالجتماعي حبساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات االختبار، وخلصت النتائج إىل أن 

، )٠،٨٥(األسري ، وللتوافق )٠،٨١( الذايت للتوافق النفسي معامالت الصدق
؛ )٠،٨٢(، وللتوافق العام )٠،٨٠(االجتماعي ، وللتوافق )٠،٨٧(وللتوافق املدرسي 

  .٠،٠١وهذه املعامالت ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مت حساب معامالت الصدق الداخلي حبساب معامالت ارتباط كل   ::الداخليالداخليصدق صدق  ال ال--جج
، وكذلك حبساب معامالت االرتباط بند مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس

وخلصت . بني الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
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النتائج إىل أن معامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس 
، وأن معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد من ٠،٠٥دالة عند مستوى 

  .٠،٠١أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس كانت دالة عند مستوى 

متت املقارنة بني متوسطي درجات اموعتني اللتني تشكالن   ::التمييزيالتمييزيصدق صدق  ال ال--دد
بني متوسطي اموعتني " ت"اإلرباعي األعلى واألدىن لكل بعد من أبعاد التوافق، وحبساب قيم 

؛ مما ٠,٠١ مستوى دالة عند" ت"لصت النتائج إىل أن قيم يف كل بعد من أبعاد املقياس، وخ
  .يشري إىل أن املقياس له قدرة على التمييز بني الدرجات العليا والدنيا للتوافق

  :: املقياس املقياسثباتثبات

مت حساب معامالت الثبات لألبعاد األربعة ملقياس التوافق بطريقة   :: طريقة إعادة االختبار طريقة إعادة االختبار--أأ
 يوماً، وخلصت النتائج إىل أن معامل ثبات ١٥ره إعادة االختبار بفاصل زمين قد

، )٠،٧٦(، والتوافق املدرسي )٠،٧٣(، والتوافق األسري )٠،٦٥(التوافق النفسي 
  . ٠،٠١ ، وهي قيم دالة عند مستوى)٠،٦٨(، والتوافق العام )٠،٦٤(والتوافق االجتماعي 

ريقة التجزئة مت حساب معامالت الثبات باستخدام ط  :: طريقة التجزئة النصفية طريقة التجزئة النصفية--بب
؛ مما يشري )٠،٧٦(قبل التصحيح، وبعد التصحيح أصبح ) ٠،٦١(النصفية؛ حيث بلغ 

  . إىل متتع املقياس بثبات مقبول

  : : الضبط اإلحصائي للمقياس على البيئة السعوديةالضبط اإلحصائي للمقياس على البيئة السعودية

قام الباحث يف الدراسة احلالية بتطبيق مقياس التوافق النفسي واالجتماعي على 
 الثانوية مبدرسيت ثانوية اإلدريسي، وثانوية تبوك مبدينة الرياض بلغ جمموعة من طالب املرحلة

طالباً؛ الستخالص اخلصائص السيكومترية ملقياس التوافق النفسي ) ١١٣(عددهم 
  :واالجتماعي على البيئة السعودية كما يلي
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  ::املقياساملقياسصدق صدق 

تباط كل بند مت حساب معامالت الصدق الداخلي حبساب معامالت ار  ::الداخليالداخليصدق صدق  ال ال--أأ
مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس، وكذلك حبساب معامالت االرتباط بني 

، ٨(لكل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، ويوضح جدويل الدرجة الكلية 
  :  النتائجتلك) ٩و

  ياسمعامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املق) ٨(جدول 

  التوافق االجتماعي   التوافق املدرسي   التوافق األسري   التوافق النفسي

  م
معامل 
  االرتباط

 
  م

معامل 
  االرتباط

 
  معامل االرتباط  م

 
 معامل االرتباط  م

٠،٤٢  ١  ٠،٠٨  ١  ٠،٠٨  ١  **٠،٣٢  ١** 

٠،٥١  ٢  **٠،٤٦  ٢  **٠،٣٥  ٢  **٠،٣١  ٢** 

٠،٥١  ٣  *٠،١٤  ٣  **٠،٥٨  ٣  ٠،٠٥  ٣** 

٠،٦٠  ٤  **٠،٢١  ٤  **٠،٢٥  ٤  **٠،٤٧  ٤** 

٠،٥٧  ٥  **٠،٣٤  ٥  **٠،٥١  ٥  **٠،٢٧  ٥** 

٠،١٠  ٦  *٠،١٣  ٦  **٠،٦٠  ٦  *٠،١٠  ٦ 

٠،٥٧  ٧  **٠،٤٣  ٧  **٠،٥٧  ٧  **٠،٤٩  ٧** 

٠،٥١  ٨  **٠،٣١  ٨  **٠،٥٠  ٨  **٠،٤٣  ٨** 

٠،٣٩  ٩  *٠،١٦  ٩  ٠،٠١  ٩  **٠،٣٢  ٩** 

٠،٥٣  ١٠  **٠،٤٥  ١٠  **٠،٣٧  ١٠  **٠،٤٨ ١٠** 

٠،٣٧  ١١  **٠،٤٠  ١١  **٠،٦١  ١١  **٠،٤٧ ١١** 

٠،٥٧  ١٢  **٠،٥٨  ١٢  **٠،٢١  ١٢  *٠،١٧ ١٢** 

٠،٤٥  ١٣  **٠،٤٨  ١٣  **٠،٢٦  ١٣  **٠،٢٦ ١٣** 

٠،٤٥  ١٤  **٠،٥٣  ١٤  **٠،٥٦  ١٤  **٠،٤٤ ١٤** 

٠،٤٤  ١٥  **٠،٤٢  ١٥  **٠،٦٤  ١٥  **٠،٤٤ ١٥** 

٠،٤٤  ١٦  **٠،٦١  ١٦  **٠،٤٦  ١٦  **٠،٤٩ ١٦** 

٠،٤٨  ١٧  ٠،٠٣  ١٧  **٠،٥٧  ١٧  *٠،١٨ ١٧** 

٠،٦٢  ١٨  ٠،٣٤  ١٨  **٠،٣٠  ١٨  *٠،١٩ ١٨** 
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٠،٥٥  ١٩  ٠،٤٩  ١٩  **٠،٦٠  ١٩  **٠،٤٢ ١٩** 

٠،٥٣  ٢٠  ٠،٤٨  ٢٠  **٠،٥١  ٢٠  **٠،٤٦ ٢٠** 

٠،٤٣  ٢١  ٠،٠٢  ٢١  **٠،٠١  ٢١  **٠،٥٣ ٢١** 

٠،١٧  ٢٢  **٠،٥٥  ٢٢  **٠،٤٠  ٢٢  **٠،٤٢ ٢٢* 

٠،٤٣  ٢٣  **٠،٥١  ٢٣  **٠،٢٧  ٢٣  **٠،٢٥ ٢٣** 

٠،٥٨  ٢٤  **٠،٢١  ٢٤  **٠،٥٢  ٢٤  **٠،٣٨ ٢٤** 

٠،٤٦  ٢٥  **٠،٢٦  ٢٥  **٠،٣٥  ٢٥  **٠،٣٦ ٢٥** 

  ٠،٠٥دالة عند مستوى                       * ٠،٠١دالة عند مستوى ** 

درجات كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة ني معامالت االرتباط ب مصفوفة) ٩(جدول 
  الكلية للمقياس

التوافق   البعد
  النفسي

التوافق 
  األسري

التوافق 
  املدرسي

التوافق 
 االجتماعي

املقياس 
  ككل

  **٠،٧٥  **٠،٥٦  **٠،٣٩  **٠،٣٣  -  التوافق النفسي
  **٠،٧١  *٠،٢٢  **٠،٤٩  -    التوافق األسري
  **٠،٧٣  **٠،٣١  -      التوافق املدرسي
  **٠،٧٤  -       التوافق االجتماعي
  -          املقياس ككل

  ٠،٠٥دالة عند مستوى                       * ٠،٠١دالة عند مستوى ** 

أن معظم معامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية لكل ) ٨(يتضح من جدول 
  . ٠،٠١بعد من أبعاد املقياس دالة عند مستوى 

مالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد أن معا) ٩(ويتضح من جدول 
معامالت  ؛ حيث تراوحت٠،٠١املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس كانت دالة عند مستوى 

  .  داخلي؛ األمر الذي يشري إىل أن املقياس يتمتع بصدق)٠،٧٥ -  ٠،٧١(االرتباط بني 
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 مقياس أبعاد من بعدلكل قام الباحث حبساب الصدق التمييزي   ::التمييزيالتمييزيصدق صدق  ال ال--بب
 ترتيباًاالستطالعية  عينةأفراد ال درجات ترتيب التوافق النفسي واالجتماعي؛ حيث مت 

حسب  طرفني إىل الدرجات تقسيم ومت، للمقياس الكلية الدرجة يف تنازلياً
اإلرباعي األعلى وهم أولئك الطالب من  علوياإلرباعيات؛ حيث ميثل الطرف ال

، وميثل الطرف ٣٠٥ية الذين حصلوا على درجة أكرب من أو تساوي العينة االستطالع
ي اإلرباعي األدىن وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين حصلوا على سفلال

 واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت ذلك بعد مث، ٢٦٩درجة أقل من أو تساوي 
  :  ذلكيوضح التايل واجلدول الطرفني بني" ت "قيمة حساب مث ،للمجموعتني املعياري

  الصدق التمييزي ألبعاد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي) ١٠(جدول 

  اإلرباعي األدىن  اإلرباعي األعلى
  البـعد  م

  املتوسط
االحنراف 
  املعياري

  املتوسط
االحنراف 
  املعياري

  "ت"قيمة 

  *٩،٧٢  ٦،٤٤  ٦٧،٨٢  ٤،٥  ٨٣،٠٤  التوافق النفسي  ١
  *٧،٤١  ٩،٠٤  ٦١،٣٢  ٦،٧  ٧٧،٩٢  سريالتوافق األ  ٢
  *٧،١٧  ٧،٢٨  ٦١،٣٢  ٦،٨٦  ٧٥،٤٥  التوافق املدرسي  ٣
  *٧،٦٦  ١٠،٠٢  ٦٣،٦٤  ٧،٧٤  ٨٢،٩٢  التوافق االجتماعي  ٤

  *١٧،٨٧  ١٤،٢٧ ٢٥٤،١١  ١١،٦٤ ٣١٩،٣٣  املقياس ككل

  ٠،٠١دالة عند مستوى  * 

لتوافق النفسي ا مقياس ألبعادأن معامالت الصدق التمييزي ) ١٠(يتضح من جدول 
 ،٠,٠١وهي قيم دالة عند مستوى ) ٩،٦٩ - ٧،٤٢( قد تراوحت ما بني واالجتماعي

 دالة أيضاً عند ةوهي قيم) ١٧،٧٢ (بلغكما أن معامل الصدق التمييزي للمقياس ككل 
  . يالتمييز الصدق الفرعية يتمتع بالقدرة على بأبعاده؛ مما يشري إىل أن املقياس ٠,٠١مستوى 
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مت التحقق من ثبات املقياس باستخدام معادلة ألفا   ::قياس باستخدام ألفا كرونباخقياس باستخدام ألفا كرونباخاملامل  ثباتثبات
  .ذلك يوضح) ١١ (رقم التايل واجلدولكرونباخ، 

  ثبات كل بعد من أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخمعامالت ) ١١(جدول 

  املقياس ككل التوافق االجتماعي  التوافق املدرسي  التوافق األسري  التوافق النفسي  البعد

  ٠،٨٣  ٠،٧٣  ٠،٦٩  ٠،٧٢  ٠،٦٩  معامل ألفا

أن معامالت ثبات أبعاد املقياس باستخدام ألفا كرونباخ قد ) ٦(يتضح من جدول 
؛ وهي قيم مقبولة إىل حد ما؛ أما معامل ألفا كرونباخ )٠،٧٢ - ٠،٦٩(تراوحت ما بني 

  .متتع املقياس بثبات مقبولإىل ؛ األمر الذي يشري )٠،٨٣(للمقياس ككل فقد بلغت قيمته 

قام الباحث حبساب الزمن املناسب لإلجابة عن املقياس؛ : : حتديد الزمن املناسب للمقياسحتديد الزمن املناسب للمقياس
حيث مت رصد زمن أول طالب انتهى من املقياس، وآخر طالب انتهى من املقياس، 

) ٤٥(وحسب املتوسط الزمين هلما؛ فوجد أن الزمن املناسب لإلجابة عن املقياس هو 
  .  تقريباًدقيقة

  : * النسخة النهائية ملقياس التوافق النفسي واالجتماعيالنسخة النهائية ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي

بعد الضبط اإلحصائي ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي يف البيئة السعودية املرحلة 
الثانوية، والتأكد من صدقه وثباته، وحساب الزمن املناسب له؛ أصبح املقياس يف صورته 

  : النهائية، ويتكون من
  . ؛ حيث يوضح فيها كيفية اإلجابة عن بنود املقياستعليماتصفحة ال -أ 
 موزعة على أربعة أبعاد، ويعقب كل بنـد         بنداً) ١٠٠( بلغ عددها    اليت بنود املقياس  -ب

) ١٢(، وال أوافق، ويوضح جـدول  ) نادراً- أحياناً   -دائماً  (أوافق  : أربع استجابات 
  . توزيع البنود على أبعاد املقياس

                                           

   التوافق النفسي واالجتماعيمقياس ) ٣( ملحق *
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، )ال أوافق(تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة لإلجابة  :جاترصد الدر -ج 
، وأربع )أوافق أحياناً(لإلجابة وثالث درجات ، )أوافق نادراً(درجتني لإلجابة و

 بالنسبة للعبارات املوجبة، وتعكس الدرجات يف حالة )أوافق دائماً(درجات لإلجابة 
  .العبارات السالبة

  ) ١٢(جدول 

  اد املقياس يف صورته النهائيةتوزيع البنود على أبع

 اموع  البنود السالبة   املوجبةالبنود  البعد

، ١٦، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦،  ٣، ١  التوافق النفسي
٢٥  ١٣، ١٢، ٧، ٥، ٤، ٢  ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧  

، ٤١، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧  التوافق األسري
٥٠، ٤٨، ٤٧،  ٤٢  

٣٨، ٣٦، ٣٠، ٢٩، ٢٦ ،
٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٩ ،

٤٩، ٤٦،  
٢٥  

، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١ التوافق املدرسي
٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢  

٧١، ٦٨، ٦٧، ٥٨، ٥٦ ،
 ،٧٥، ٧٤  

٢٥  

 التوافق االجتماعي
٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،
٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦ ،

١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥  
٢٥  ،٩٦، ٨١  

  ١٠٠  اموع

؛ ومتثل أرضية درجة) ١٠٠= ١×١٠٠(تصبح الدرجة الدنيا للمقياس وعليه 
  .؛ ومتثل سقف املقياسدرجة) ٤٠٠= ٤×١٠٠(، والدرجة القصوى للمقياس املقياس
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  ::اإلحصائية اإلحصائية املعاجلة املعاجلة أساليب أساليب : : ًرابعاًرابعا

  :التاليةئية  اإلحصااألساليب تستخدم الدراسة احلالية

لإلحصائيات الوصفية للوقوف على أبعاد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  -
إدمان اإلنترنت، وأبعاد التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية 

  .مبدينة الرياض
معامالت ارتباط بريسون لتحديد العالقات االرتباطية بني أبعاد إدمان اإلنترنت  -

  .بعاد التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب املرحلة الثانويةوأ
للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني لتعرف الفروق الدالة بني ) ت( اختبار -

متوسطات درجات طالب القسم الشرعي وطالب القسم الطبيعي يف أبعاد إدمان 
  .اإلنترنت

روق الدالة بني للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني لتعرف الف) ت( اختبار -
متوسطات درجات الطالب مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت يف أبعاد التوافق 

  .النفسي واالجتماعي

املستوى الفارق إلدمان اإلنترنت ويعرض الفصل التايل، أهم نتائج البحث لتحديد 
تباطية بني لدى عينة الدراسة كطالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، وحتديد العالقات االر

أبعاد إدمان اإلنترنت وأبعاد التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب العينة، وتعرف الفروق 
بني متوسطات درجات الطالب القسمني الطبيعي والشرعي يف أبعاد إدمان اإلنترنت، 

  . وكذلك بني مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت يف أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  ))عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائجعرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج((
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  )عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج(

  : : مقدمةمقدمة

النتائج اليت خلصت إليها الدراسة امليدانية بعد تطبيق مقياس ، يستعرض هذا الفصل
لى أفراد عينة الدراسة من طالب إدمان اإلنترنت، ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي ع

بعد إجراء  املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، والتحقق من صحة الفروض الرئيسة والفرعية
  :وفيما يلي تفصيلٌ لذلك.. التحليالت اإلحصائية املناسبة

  ::نتائجنتائجالالعرض عرض 

  ::اإلجابة عن السؤال األولاإلجابة عن السؤال األول

  : ينص السؤال األول على ما يلي

د إدمان االنترنت بالنسبة لطلبة املرحلة الثانوية يف مدينة         ما املستوى الفارق لتحدي   
 الرياض ؟

لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث حبساب اإلرباعيات اخلاصة بدرجات الطالب 
أفراد عينة الدراسة يف الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، وقد بلغت قيمة اإلرباعي األدىن 

 درجة ٢٨٠ترنت، يف حني بلغت قيمة اإلرباعي األعلى  درجة على مقياس إدمان اإلن١٨٩
على مقياس إدمان اإلنترنت، ومن مث فإن الطالب مدمين اإلنترنت هم أولئك الطالب الذين 

 درجة، وأن الطالب غري مدمين اإلنترنت هم ٢٨٠حصلوا على درجة تساوي أو أكرب من 
 على مقياس اإلنترنت،  درجة١٨٩أولئك الذين حصلوا على درجة تساوي أو أصغر من 

تكرارات درجات أفراد العينة والنسب املئوية يف الدرجة الكلية ) ١٣(ويوضح جدول 
  ملقياس إدمان اإلنترنت
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  ) ١٣(جدول 
  تكرارات درجات أفراد العينة والنسب املئوية يف الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت

  النسب املئوية  التكرار  فئات الدرجات  اإلرباعي
موع جم

  التكرارات
جمموع النسب 

  املئوية

  ٪٤،٥٧ ١٦ ١٢٩أقل من 

٣،٤٣ ١٢ ١٣٩-١٣٠٪ 
٣،٤٣ ١٢ ١٤٩-١٤٠٪ 
٤،٢٩ ١٥ ١٥٩-١٥٠٪ 
٤،٢٩ ١٥ ١٦٩-١٦٠٪ 
٢،٨٦ ١٠ ١٧٩-١٧٠٪ 

 اإلرباعي األدىن

غري الطالب 
 مدمين اإلنترنت

٢،٠٠ ٧ ١٨٩-١٨٠٪ 

٢٤،٨٦ ٨٧٪ 

٢،٥٧ ٩ ١٩٩-١٩٠٪ 
٤،٥٧ ١٦ ٢٠٩-٢٠٠٪ 
٦،٨٦ ٢٤ ٢١٩-٢١٠٪ 
٧،٤٣ ٢٦ ٢٢٩-٢٢٠٪ 
٦،٠٠ ٢١ ٢٣٩-٢٣٠٪ 
٥،٤٣ ١٩ ٢٤٩-٢٤٠٪ 
٥،٤٣ ١٩ ٢٥٩-٢٥٠٪ 
٦،٠٠ ٢١ ٢٦٩-٢٦٠٪ 

  اإلرباعي الثاين

 العادينيالطالب 

٤،٢٩ ١٥ ٢٧٩-٢٧٠٪ 

٤٨،٥٧ ١٧٠٪ 

٥،٧١ ٢٠ ٢٨٩-٢٨٠٪ 
٣،١٤ ١١ ٢٩٩-٢٩٠٪ 
٤،٠٠ ١٤ ٣٠٩-٣٠٠٪ 
٢،٥٧ ٩ ٣١٩-٣١٠٪ 
٤،٠٠ ١٤ ٣٢٩-٣٢٠٪ 
٣،٤٣ ١٢ ٣٣٩-٣٣٠٪ 

 ٪٣،٧١ ١٣ ٣٤٠أعلى من 
   
   

 اإلرباعي األعلى

مدمين الطالب 
  اإلنترنت

   

٢٦،٥٧ ٩٣٪ 
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أن عدد الطالب الذين صنفوا على أم غري مدمنني ) ١٣(يتضح من نتائج جدول 
؛ وهم أولئك الطالب الذين حصلوا )٪٢٤،٨٦(نسبة مئوية قدرها  طالباً ب٨٧لإلنترنت 

 درجة على مقياس إدمان اإلنترنت؛ وهي درجة ١٨٩على درجات تقل عن أو تساوي 
  . اإلرباعي األدىن

 طالباً بنسبة ٩٣يف حني كان عدد الطالب الذين صنفوا على أم مدمنو لإلنترنت 
 الذين حصلوا على درجات تساوي أو أعلى ؛ وهم أولئك الطالب)٪٢٦،٥٧(مئوية قدرها 

  . على مقياس إدمان اإلنترنت؛ وهي درجة اإلرباعي األعلى٢٨٠من 

  ::اإلجابة عن السؤال الثانياإلجابة عن السؤال الثاني

  : ينص السؤال الثاين على ما يلي

هل توجد عالقة ارتباطية بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لـدى            
 طالب املرحلة الثانوية ؟ 

  : ء هذا السؤال مت صياغة الفرض األول التايلويف ضو

بني إدمـان   ٠،٠٥عند مستوى   ذات داللة إحصائية    سالبة   ةتوجد عالقة ارتباطي  
 . أبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانويةاالنترنت وكل من 

والختبار صحة هذا الفرض؛ قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني الدرجة 
لكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، وبني الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي ا

، ويوضح )Pearson Correlation at 2 tailed(وأبعاده املختلفة بطريقة بريسون للطرفني 
  :اجلدول التايل تلك النتائج
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والدرجة الكلية معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت ) ١٤(جدول 
  ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي وأبعاده لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

 التوافق النفسي  البعد
التوافق 
  األسري

التوافق 
  املدرسي

التوافق 
  االجتماعي

الدرجة الكلية 
 ملقياس التوافق

 **٥٤,٠ - **٣٤,٠ - **٥٤,٠ - **٥٨,٠ - **٣٣,٠ -الدرجة الكلية لإلدمان

) ٠،٠١(أن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ) ١٤(يتضح من جدول 
بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، والدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي 

  ).٠،٠١(وهي قيمة دالة عند مستوى ) ٠،٥٤ -(االجتماعي؛ حيث بلغ معامل االرتباط 

ناك عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى أن ه) ١٤(كما يتضح من جدول 
بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، ودرجة بعد التوافق النفسي؛ حيث بلغ ) ٠،٠١(

  ).٠،٠١(وهي قيمة دالة عند مستوى ) ٠،٣٣ -(معامل االرتباط 

بني ) ٠،٠١(أن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ) ١٤(ويشري جدول 
الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، ودرجة بعد التوافق األسري؛ حيث بلغ معامل الدرجة 
  ).٠،٠١(وهي قيمة دالة عند مستوى ) ٠،٥٨ -(االرتباط 

أن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ) ١٤(كما يتضح من جدول 
رسي؛ حيث بلغ بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، ودرجة بعد التوافق املد) ٠،٠١(

  ).٠،٠١(وهي قيمة دالة عند مستوى ) ٠،٥٤ -(معامل االرتباط 

أن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ) ١٤(وأخرياً يتضح من جدول 
بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، ودرجة بعد التوافق االجتماعي؛ حيث ) ٠،٠١(

  ).٠،٠١( دالة عند مستوى وهي قيمة) ٠،٣٤ -(بلغ معامل االرتباط 
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ولكي تكتمل الصورة بالنسبة هلذه االرتباطات قام الباحث حبساب معامالت 
االرتباط بني درجات أبعاد إدمان اإلنترنت، وأبعاد التوافق النفسي االجتماعي، ودرجة 

  ).١٥(املقياس الكلية كما هو موضح جبدول 

  ) ١٥(جدول 

ياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية ملقياس التوافق معامالت االرتباط بني درجات أبعاد مق
  النفسي واالجتماعي وأبعاده لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

 التوافق النفسي  البعد
التوافق 
  األسري

التوافق 
  املدرسي

التوافق 
  االجتماعي

الدرجة الكلية 
 ملقياس التوافق

 **٤٥,٠ - **٢٧,٠ - **٤٦,٠ - **٥٢,٠ - **٢٥,٠ - الربوز

  ) ١٥(تابع جدول 

معامالت االرتباط بني درجات أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية ملقياس التوافق 
  النفسي واالجتماعي وأبعاده لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

 التوافق النفسي  البعد
التوافق 
  األسري

التوافق 
  املدرسي

التوافق 
  االجتماعي

لكلية الدرجة ا
 ملقياس التوافق

 **٤٦,٠ - **٢٦,٠ - **٥,٠ - **٥١,٠ - **٢٨,٠ - تعديل املزاج
 **٥,٠ - **٣٣,٠ - **٥١,٠ - **٥١,٠ - **٢٨,٠ - التحمل

 **٤٦,٠ - **٣١,٠ - **٤٤,٠ - **٤٨,٠ - **٢٧,٠ - األعراض االنسحابية

 **٥٤,٠ - **٣٤,٠ - **٥١,٠ - **٥٨,٠ - **٣٨,٠ - الصراع
 **٤٨,٠ - **٣٣,٠ - **٤٦,٠ - **٥١,٠ - **٢٨,٠ - اساالنتك

 **٥٢,٠ - **٢٩,٠ - **٥٣,٠ - **٥٧,٠ - **٣٥,٠ - االعتمادية

 **٥١,٠ - **٣٢,٠ - **٥١,٠ - **٥٠,٠ - **٣٥,٠ - سوء االستخدام

N=93 

  



 

 - ١٣٢  -  

 

  : ما يلي) ١٥(يتضح من نتائج جدول 

 بعد الربوز يف مقياس إدمان بني) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، والدرجة 

  ، ٢٥,٠ -(الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 
 ). ٠،٠١(، وكلها دالة عند مستوى )٤٥,٠ -، ٢٧,٠ -، ٤٦,٠ -، ٥٢,٠ -

بني بعد تعديل املزاج يف ) ٠،٠١(ارتباطية سالبة دالة عند مستوى وجود عالقات  -
مقياس إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، 
  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 

، وكلها دالة عند مستوى )٤٦,٠ -، ٢٦,٠ -، ٥,٠ -، ٥١,٠ -، ٢٨,٠ -(
)٠،٠١ .( 

بني بعد التحمل يف مقياس ) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، 
  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 

، وكلها دالة عند مستوى )٥,٠ -، ٣٣,٠ -، ٥١,٠ -، ٥١,٠ -، ٢٨,٠ -(
)٠،٠١ .( 

بني بعد األعراض االنسحابية ) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
يف مقياس إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، 

فق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على واالجتماعي، والدرجة الكلية ملقياس التوا
، وكلها دالة عند )٤٦,٠ -، ٣١,٠ -، ٤٤,٠ -، ٤٨,٠ -، ٢٧,٠ -(التوايل 
 ). ٠،٠١(مستوى 

بني بعد الصراع يف مقياس ) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
االجتماعي، إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، و

  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 
، وكلها دالة عند مستوى )٥٤,٠ -، ٣٤,٠ -، ٥١,٠ -، ٥٨,٠ -، ٣٨,٠ -(
)٠،٠١ .( 



 

 - ١٣٣  -  

 

بني بعد االنتكاس يف مقياس ) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
بعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، إدمان اإلنترنت، وبني أ

  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 
، وكلها دالة عند مستوى )٤٨,٠ -، ٣٣,٠ -، ٤٦,٠ -، ٥١,٠ -، ٢٨,٠ -(
)٠،٠١ .( 

 االعتمادية يف مقياس بني بعد) ٠،٠١(وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  -
إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، 
  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 

، وكلها دالة عند مستوى )٥٢,٠ -، ٢٩,٠ -، ٥٣,٠ -، ٥٧,٠ -، ٣٥,٠ -(
)٠،٠١ .( 

بني بعد سوء االستخدام يف ) ٠،٠١(رتباطية سالبة دالة عند مستوى وجود عالقات ا -
مقياس إدمان اإلنترنت، وبني أبعاد التوافق النفسي، واألسري، واملدرسي، واالجتماعي، 
  والدرجة الكلية ملقياس التوافق؛ حيث بلغت معامالت االرتباط بينها على التوايل 

، وكلها دالة عند مستوى )٥١,٠ -، ٣٢,٠ -، ٥١,٠ -، ٥٠,٠ -، ٣٥,٠ -(
)٠،٠١ .( 

  : صحة الفرض األول الذي نص علىوهكذا يتضح 

بني إدمان ٠،٠٥عند مستوى ذات داللة إحصائية سالبة  ةتوجد عالقة ارتباطي
 . أبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانويةاالنترنت وكل من 

  ::اإلجابة عن السؤال الثالثاإلجابة عن السؤال الثالث

  : ثالث على ما يليينص السؤال ال

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت            
 من طالب املرحلة الثانوية يف مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ؟



 

 - ١٣٤  -  

 

  : ويف ضوء هذا السؤال مت صياغة الفرض الثاين التايل

إلنترنت وغري   ا بني مدمين  ٠،٠٥عند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية      
 .أبعاد التوافق النفسي االجتماعي كل من  يفطالب املرحلة الثانوية اإلنترنت من مدمين

للفرق بني متوسطي " ت"ولكي يتم اختبار هذا الفرض، قام الباحث حبساب قيم 
عينتني مستقلتني؛ حيث مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بني كل من 

اإلنترنت والطالب غري مدمين اإلنترنت؛ وذلك يف كل من أبعاد التوافق الطالب مدمين 
للفرق بني كل متوسطني؛ وذلك باستخدام " ت"النفسي واالجتماعي، مث حساب قيم 

  : تلك النتائج) ١٦( ، ويوضح جدول SPSSبرنامج 

  ) ١٦(جدول 
 اإلنترنت يف للفروق بني متوسطات درجات الطالب مدمين اإلنترنت وغري مدمين" ت"قيم 

  كل من أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية للمقياس

  العدد  اموعة  البعد
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الداللة "ت"قيمة 

 ١١،٣٩ ٦٧،٠٨ ٩٣ وندمنامل
التوافق النفسي

 ١٠،٢٧ ٧٥،٣٦ ٨٧ نيدمناملغري 
٥،١١ 

دالة عند 
 ٠،٠١مستوى 

التوافق  ١٠،٧١ ٥٩،٧٦ ٩٣ وندمنامل
 ٩،٢٦ ٧٤،٢٠ ٨٧ نيدمناملغري  رياألس

٩،٦٤ 
دالة عند 

 ٠،٠١مستوى 

  
  ) ١٦(تابع جدول 

للفروق بني متوسطات درجات الطالب مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت يف " ت"قيم 
  كل من أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية للمقياس

  لعددا  اموعة  البعد
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الداللة "ت"قيمة 

التوافق  ٩،٣٠ ٦٠،٣٣ ٩٣ وندمنامل
 ٩،٨٨ ٧٢،٤٦ ٨٧ نيدمناملغري  املدرسي

٨،٤٨ 
دالة عند 

 ٠،٠١مستوى 



 

 - ١٣٥  -  

 

التوافق  ١٣،٨٩ ٦٥،١١ ٩٣ وندمنامل
 ١٢،٥٦ ٧٦،٥٦ ٨٧ نيدمناملغري  االجتماعي

٥،٧٩ 
دالة عند 

 ٠،٠١مستوى 

رجة الكلية الد ٣٩،٠٠ ٢٥٢،٢٨ ٩٣ وندمنامل
 ٣٢،٦٢ ٢٩٨،٥٧ ٨٧ نيدمناملغري  للتوافق

٨،٦١ 
دالة عند 

 ٠،٠١مستوى 

  : ما يلي) ١٦(يتضح من جدول 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
نفسي لصاحل الطالب غري املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني لإلنترنت يف بعد التوافق ال

، وهي قيمة )٥،١١(للفرق بني املتوسطني " ت"املدمنني لإلنترنت؛ حيث كانت قيمة 
  ).٠،٠١(دالة عند مستوى 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
الطالب غري املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني لإلنترنت يف بعد التوافق األسري لصاحل 

، وهي قيمة )٩،٦٤(للفرق بني املتوسطني " ت"املدمنني لإلنترنت؛ حيث كانت قيمة 
  ).٠،٠١(دالة عند مستوى 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
 املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني لإلنترنت يف بعد التوافق املدرسي لصاحل الطالب غري

، وهي قيمة )٨،٤٨(للفرق بني املتوسطني " ت"املدمنني لإلنترنت؛ حيث كانت قيمة 
  ).٠،٠١(دالة عند مستوى 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني لإلنترنت يف بعد التوافق االجتماعي لصاحل الطالب غري 

، وهي قيمة )٥،٧٩(للفرق بني املتوسطني " ت" لإلنترنت؛ حيث كانت قيمة املدمنني
  ).٠،٠١(دالة عند مستوى 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني لإلنترنت يف الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي 

للفرق بني " ت"طالب غري املدمنني لإلنترنت؛ حيث كانت قيمة االجتماعي لصاحل ال
  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٨،٦١(املتوسطني 



 

 - ١٣٦  -  

 

  : صحة الفرض الثاين الذي نص علىوهكذا يتضح 

 اإلنترنـت وغـري     بني مدمين  ٠،٠٥عند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية      
 .أبعاد التوافق النفسي االجتماعي كل من  يفطالب املرحلة الثانوية اإلنترنت من مدمين

  ::اإلجابة عن السؤال الرابعاإلجابة عن السؤال الرابع

  : ينص السؤال الرابع على ما يلي

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات طالب املرحلـة الثانويـة بقـسميها              
  .الشرعي والطبيعي يف مقياس إدمان اإلنترنت

  : ويف ضوء هذا السؤال مت صياغة الفرض الثالث التايل

طالب املرحلة الثانوية بني ٠،٠٥عند مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية ت
 . بقسميها الشرعي والطبيعي يف إدمان اإلنترنت

للفرق بني متوسطي " ت"ولكي يتم اختبار هذا الفرض، قام الباحث حبساب قيم 
راد عينة عينتني مستقلتني؛ حيث مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بني أف

الدراسة من طالب املرحلة الثانوية بقسميها الشرعي والطبيعي؛ وذلك يف كل من أبعاد 
للفرق بني كل " ت"إدمان اإلنترنت، والدرجة الكلية إلدمان اإلنترنت، مث حساب قيم 

  : تلك النتائج) ١٧( ، ويوضح جدول SPSSمتوسطني؛ وذلك باستخدام برنامج 

  

  

  

  



 

 - ١٣٧  -  

 

  ) ١٧(جدول 

فروق بني متوسطات درجات الطالب بقسمي الشرعي والطبيعي يف كل من لل" ت"قيم 
  أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكلية للمقياس

  العدد  التخصص  البعد
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الداللة  "ت"قيمة 

 ٨،٥٩ ٣٤،٥٢ ١٦٠ الشرعي
 الربوز

 ٨،٦٥ ٣٠،١٤ ١٩٠ الطبيعي
٤،٧٤ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

 ٨،٧٣ ٣٣،٩٨ ١٦٠ الشرعي
 تعديل املزاج

 ٩،١٣ ٣٠،٩٤ ١٩٠ الطبيعي
٣،١٦ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

 ٨،٤٧ ٣١،٥٤ ١٦٠ الشرعي
 التحمل

 ٩،٢٣ ٢٨،٠٦ ١٩٠ الطبيعي
٣،٦٤ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

األعراض  ٨،٠٢ ٣١،٢١ ١٦٠ الشرعي
 ٨،٧٢ ٢٧،٦٤ ١٩٠ الطبيعي االنسحابية

٣،٩٦ 
دالة عند مستوى 

٠،٠١  

 ٩،٠١ ٣٠،٦٩ ١٦٠ الشرعي
 الصراع

 ٧،٩٨ ٢٦،٣٤ ١٩٠ الطبيعي
٤،٧٩ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

 ٧،٥٠ ٢٤،١٥ ١٦٠ الشرعي
 االنتكاس

 ٧،٠٠ ٢١،٥٩ ١٩٠ الطبيعي
٣،٣٠ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

 ٨،٨٩ ٣٢،٩٩ ١٦٠ الشرعي
 االعتمادية

 ٨،٤٣ ٣٠،٢١ ١٩٠ الطبيعي
٣،٠٠ 

دالة عند مستوى 
٠،٠١  

 ٩،٠٦ ٣٠،٦٧ ١٦٠ الشرعي
 سوء االستخدام

 ٨،٥٥ ٢٨،٥٩ ١٩٠ الطبيعي
  دالة غري  ٢،٢١

الدرجة الكلية  ٦١،٥٦ ٢٤٩،٧٤ ١٦٠ الشرعي
 ٦١،٦٩ ٢٢٣،٥٠ ١٩٠ الطبيعي لإلدمان

٣،٩٧ 
دالة عند مستوى 

٠،٠١  

  : ما يلي) ١٧(يتضح من جدول 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد الربوز لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ حيث كانت 

  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٤،٧٤(للفرق بني املتوسطني " ت"قيمة 



 

 - ١٣٨  -  

 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
والطبيعي يف بعد تعديل املزاج لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ حيث بالقسم الشرعي 

  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٣،١٦(للفرق بني املتوسطني " ت"كانت قيمة 
بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

قسم الشرعي؛ حيث كانت بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد التحمل لصاحل الطالب بال
  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٣،٦٤(للفرق بني املتوسطني " ت"قيمة 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد األعراض االنسحابية لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ 

، وهي قيمة دالة عند مستوى )٣،٩٦(رق بني املتوسطني للف" ت"حيث كانت قيمة 
)٠،٠١.(  

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد الصراع لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ حيث كانت 

  ).٠،٠١(توى ، وهي قيمة دالة عند مس)٤،٧٠(للفرق بني املتوسطني " ت"قيمة 
بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد االنتكاس لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ حيث 
  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٣،٣٨(للفرق بني املتوسطني " ت"كانت قيمة 

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(مستوى وجود فارق ذو داللة إحصائية عند  -
بالقسم الشرعي والطبيعي يف بعد االعتمادية لصاحل الطالب بالقسم الشرعي؛ حيث 

  ).٠،٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٣،٣٢(للفرق بني املتوسطني " ت"كانت قيمة 
عدم وجود فارق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالب بالقسم الشرعي  -

للفرق بني املتوسطني " ت"طبيعي يف بعد سوء االستخدام؛ حيث كانت قيمة وال
  .، وهي قيمة غري دالة إحصائياً)٢،٢١(

بني متوسطي درجات الطالب ) ٠،٠١(وجود فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
بالقسم الشرعي والطبيعي يف الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت لصاحل الطالب 
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، وهي قيمة )٤،٠٩(للفرق بني املتوسطني " ت"عي؛ حيث كانت قيمة بالقسم الشر
  ).٠،٠١(دالة عند مستوى 

  : قبول الفرض الثالث الذي نص علىوهكذا يتضح 

طالب املرحلة الثانوية بني ٠،٠٥عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 . بقسميها الشرعي والطبيعي يف إدمان اإلنترنت

  ::تهاتهاششمناقمناقحتليل النتائج وحتليل النتائج و

  ::مناقشة إجابة السؤال األولمناقشة إجابة السؤال األول

ما املستوى الفارق لتحديد إدمان االنترنت بالنسبة : نص السؤال األول على ما يلي
 لطلبة املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض ؟

لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث حبساب إرباعيات درجات الطالب أفراد عينة 
  .الدراسة يف مقياس إدمان اإلنترنت

وخلصت النتائج عن أن عدد الطالب الذين صنفوا على أم غري مدمنني لإلنترنت 
؛ وهم أولئك الطالب الذين حصلوا على درجات )٪٢٤،٨٦( طالباً بنسبة مئوية قدرها ٨٧

  .  درجة على مقياس إدمان اإلنترنت؛ وهي درجة اإلرباعي األدىن١٨٩تقل عن أو تساوي 

 طالباً بنسبة ٩٣نفوا على أم مدمنو لإلنترنت يف حني كان عدد الطالب الذين ص
؛ وهم أولئك الطالب الذين حصلوا على درجات تساوي أو أعلى )٪٢٦،٥٧(مئوية قدرها 

  . على مقياس إدمان اإلنترنت؛ وهي درجة اإلرباعي األعلى٢٨٠من 

ويتضح من هذه النتائج أن نسبة مدمين اإلنترنت من طالب املرحلة الثانوية مبدينة 
 Egger" (إجيري وراوتربريج"لرياض تتفق مع املعدالت العاملية إلدمان اإلنترنت؛ ففي دراسة ا

& Rauterbergm 1996( حددت النسبة املئوية لعدد مدمين اإلنترنت من خالل عينة بلغت 
يقضون وقتاً طويالً على شبكة  على أساس أم ٪١٠ فرداً من سويزالند، وهي ٤٥٠
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م أكثر قلقاً إذا مت إعاقة استخدامهم لإلنترنت، ومن احملتمل أن يشعرون بأو، اإلنترنت
  . يكون لديهم شعور باالكتئاب وعدم الراحة إذا قضوا وقتاً طويالً على اإلنترنت

 نسبة مدمين )Petrie & Gunn, 1998" (بيتري وجون"يف حني أن حددت دراسة 
م أولئك األفراد الذين يقضون ، وه)٪٤٦( فرداً كانت ٤٤٥اإلنترنت على عينة مكونة من 

  . ، ويكون لديهم اجتاهات إجيابية حنو اإلنترنت اإلنترنتوقتاً أطول على شبكة

وهذه النسب تتفق متاماً مع التقارير العاملية اليت تفيد بأن استخدام شبكة اإلنترنت 
  ينمو مبعدل كبري

بأن هناك أكثر  )http://www.internetworldstats.com( املوقع العاملي أفادوقد 
م إىل عام ٢٠٠٠ مليون مستخدم لألنترنت وأن نسبة النمو من عام ٨٠٠من مليار و

ويف اململكة العربية السعودية بلغ عدد مستخدمي االنترنت % ٢٦م بلغت ٢٠٠٩
  %١٣٥٣ ونسبة النمو ٧،٧٠٠،٠٠٠

فإن اإلحصاءات احلقيقية قد تكون أكرب بكثري من األرقام الرمسية؛ ومع ذلك 
مقاهي االنترنت اليت أنشئت يف كل لدراسة احلالية والدراسات السابقة السالفة مل تشمل فا

املراهقني من الفئات ذات الدخل استخدام ركن من مجيع املدن الرئيسية والصغرية لتسهيل 
  .نترنتلشبكة اإلاملنخفض 

يف ة أكثر سهولأصبحت شبكة اإلنترنت وقد تعزو ارتفاع هذه النسب املئوية إىل أن 
ستخدام اإلنترنت قد أصبح ، بل أن اتبات العامةكيف املدارس والكليات واملالتوصل إليها 

للمستخدم ، ومساحه لمستهلكأم ل يف جمال األعمال التجارية، سواء بالنسبة للبائع إلزامياً
املكتبات   القدرة على إجراء البحوث، والوصول إىل: مثل،جموعة من التطبيقات العمليةمب
   .اخل.. ملية العا

الدافع األول الستخدام أن ) م٢٠٠٤ ("منصور"دراسة وكما أشارات نتائج 
  . طلب املعرفة، يلي ذلك املتعة والترويح، مث تكوين عالقات اجتماعيةالطالب اإلنترنت لدى 
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لذا أصبح  ؛ فإن تكلفة أجهزة الكمبيوتر أصبحت بأسعار معقولة؛باإلضافة إىل ذلك
إىل شبكة اإلنترنت؛ مع سهولة الوصول و. مرتفع بسرعة كبريةر املرتلية عدد أجهزة الكمبيوت

  ). Huang & Alessi, 1997(حياتنا  جزءا ال يتجزأ من تأصبح

  ::مناقشة إجابة السؤال الثانيمناقشة إجابة السؤال الثاني

هل توجد عالقة ارتباطية بني إدمان اإلنترنت : نص السؤال الثاين على ما يلي
 ملرحلة الثانوية ؟ والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب ا

ذات سالبة  ةتوجد عالقة ارتباطي: ويف ضوء هذا السؤال مت صياغة الفرض التايل
أبعاد التوافق النفسي بني إدمان االنترنت وكل من ٠،٠٥عند مستوى داللة إحصائية 

 . االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية

رتباط بني الدرجة والختبار صحة هذا الفرض؛ قام الباحث حبساب معامالت اال
الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، وبني الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي 

  ).١٤(وأبعاده املختلفة بطريقة بريسون للطرفني كما هو موضح جبدول 

أن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة ) ١٤(وقد أشارت النتائج املستخلصة من جدول 
 الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت، والدرجة الكلية ملقياس بني) ٠،٠١(عند مستوى 

وهي قيمة دالة عند ) ٠،٥٤ -(التوافق النفسي االجتماعي؛ حيث بلغ معامل االرتباط 
  ).٠،٠١(مستوى 

أن هناك عالقات ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ) ١٤(واتضح من جدول 
نترنت، ودرجات أبعاد التوافق النفسي، بني الدرجة الكلية ملقياس إدمان اإل) ٠،٠١(

  . والتوافق األسري، والتوافق املدرسي، والتوافق االجتماعي

" سهيل وبارجيز"، و)م٢٠٠٩" (لريي"وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسيت 
)Suhail & Bargees, 2006 ( يسهم يف االستخدام املفرط لإلنترنتاللتان أشارتا إىل أن 

 ونفسية خمتلفة وتزيد من املشكالت االجتماعية واألسرية، وميكن خلق أمراض اجتماعية
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إرجاع هذه املشكالت إىل أن الوقت الذين جيلسون فيه حول اجلهاز يكون على حساب 
  . ترك أسرهم لفترات ليست قصرية؛ مما يؤدي إىل املشاحنات واملشاكل

) Park, 2009" (بارك"دراسة : كما تتفق النتائج احلالية مع نتائج دراسات كل من
الزيادة يف استخدام اإلنترنت ارتبط إجيابياً بزيادة املخاطر من أعراض اليت أشارت إىل أن 

اليت أشارت إىل ارتفاع نسبة ) Gold et al., 2004" (جولد وآخرون"، ودراسة االكتئاب
 الذكور من املراهقني الذين يفرطون يف استخدام اإلنترنت من مشكالت االكتئاب والقلق

اليت خلصت إىل وجود عالقة ) م٢٠٠٥" (الدندراوي"وسرعة الغضب واإلحباط، ودراسة 
ارتباطية موجبة دالة بني إفراط املراهقني يف استخدام اإلنترنت وبني مشكالت األعراض 

  . االكتئابية ، والالمباالة

 إىل أن )Fortson et al., 2007" (فورتسون وآخرون"دراسة وأشارت نتائج 
بزيادة تكرار عدد مرات استخدام االنترنت ملقابلة الناس، والتجارب يرتبط  االكتئاب

  . االجتماعية، ويف املشاركة يف غرف الدردشة، بقلة تكرار التطبيع االجتماعي وجهاً لوجه

اليت ) Ceyhan & Ceyhan, 2008" (سيهان وسيهان"ويؤيد ذلك نتائج دراسة 
، والفعالية الذاتية يف استخدام الكمبيوتر تعد الشعور بالوحدة، واالكتئابخلصت إىل أن 

  . إلنترنتا إدمانمؤشرات دالة ملستويات 

) Ozcan & Buzlu, 2007" (أوزكان وبزلو"وتتفق النتائج احلالية مع نتائج دراسة 
 وبني الشعور بالوحدة إدمان اإلنترنت ارتباط موجب بني اليت خلصت إىل وجود

  .  وبني املساندة االجتماعية املدركةدمان اإلنترنتإواالكتئاب، وارتباط سليب بني 

إىل ) Ebeling-Witte et al., 2007" (إيبلينج ويت وآخرون"نتائج دراسة وتشري 
، وأن عالقات ارتباطية دالة بني اخلجل، واستخدام اإلنترنت، ومسات الشخصيةوجود 

 وهذا يتفق مع نتائج دراسيت وإدمان اإلنترنت،اخلجل ميكن أن يتنبأ باالنطوائية، والعصابية، 
وجود ارتباط اللتان أشارت إىل ) م٢٠٠١" (حسام الدين عزب"، و) م٢٠٠٧" (أرنوط"

؛ األمر الذي يشري دال إحصائيا بني االضطرابات النفسية وأبعاد الشخصية وإدمان اإلنترنت
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 دراسة يدعم نتائج ة؛ وهذا ني إدمان اإلنترنت والصحة النفسي بالعكسي االرتباط إىل
د أن اإلنترنت يقلل من الصحة النفسية االجتماعية حىت جت اليت) Moody, 2001" (مودي"

  . ولو استخدم كأداة تواصلية

 ,.Sum et al" (صم وآخرون: "ومن جهة أخرى اتفقت بعض الدراسات مثل

" الكندري والقشعان"، و)Pawlak, 2002" (باوالك"، و)م٢٠٠٥" (الشورجبي"، و)2008
وجود عالقة إجيابية بني املدة الزمنية على ) Moody, 2001" (، ومودي)م٢٠٠١(

، وأن الطالب الذين تعرضوا ملستويات مرتفعة الستخدام اإلنترنت وبني العزلة االجتماعية
من الوحدة، ومستويات منخفضة من املساندة االجتماعية قد جلئوا إىل اإلنترنت للتخفيف 

  . من حدة هذه املشاعر

اليت أشارت ) Ward, 2000" (وارد"ئج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة وتتفق نتا
، ٪١٠بنسبة بتقدير الذات ، و٪٩بنسبة إىل أن إدمان اإلنترنت ميكن يتنبأ بالقلق النفسي 

  . ٪١٥بنسبة باملشكالت األكادميية و

رها  أن املكافآت اليت توف- وفقاً لالجتاه السلوكي - الباحث هذه النتائج إىل ويعزو
شبكة اإلنترنت خمتلفة، وحتقق إشباعات تتراوح ما بني اإلشباعات املعرفية، والعاطفية، 
واالجتماعية، والترفيهية، والتجارية؛ هذه املكافآت واإلشباعات تشكل سلوك اإلدمان 

واألدهى من ذلك أن . ا جيعله يعزز هذا السلوك ويكررهويصبح هذا السلوك منوذجي؛ مم
 يف شدته ويصبح أشد وأشد مما يوقع الفرد يف نوعه ولكنه يتغري يفغري هذا الشعور ال يت
  . ةات السلوكية والنفسية واالنفعاليالعديد من االضطراب

وهذه األشباعات والتعزيزات اليت توفرها شبكة اإلنترنت جتعل سلوكياا وأنشطتها 
 حيث ؛مشاعرهسيطر على تفكريه وت و، حياة الفرد وأكثرها قيمة يفاألنشطةأهم من 

 املعرفية واضطراب السلوك االجتماعي والشعور باللهفة والتشوهاتاالنشغال البارز والزائد 
 يتحاشى اآلثار يكإستراتيجية للمواجهة لك، بل ويعترب هذه األنشطة على القيام ذا النشاط

تها أو ؛ مما جيعله يزيد من كمياملترتبة على افتقادها وقد يصاحبها حتمل أو ال يصاحبها
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مقدارها؛ وإذا حدث وأن انقطع عن هذا النشاط أو تقليله فجأة فإنه يعاين من مشاعر عدم 
  .  الراحة أو السعادة

 مبثابة يرى أن إدمان اإلنترنت الذي االجتاه السيكودينامى كما يدعم تلك املزاعم 
حقيق اإلشباع  احلصول على لذة بديلة مباشرة لتيف وللرغبة ،استجابة هروبية من اإلحباطات

 منبئزم اإلنكار هو أيضاً ي استخدام ميكانيفن اإلفراط فإ وكذلك ، النسيانيفوأيضاً للرغبة 
جمهولية التعامالت غري معروفة ؛ فإتاحة الكمبيوتر وومؤشر على إدمان هذا الفرد لإلنترنت

تهرب  تعد عامل يربز إدمان اإلنترنت ويقدم حميط افتراضي ويغرس ال؛االسم مع اآلخرين
وحينئذ يستخدم ؛ الذايت من الصعوبات االنفعالية أو املواقف املشكلة والصعوبات الشخصية

 يفأو أنه خيفف أوقات التوتر والضغوط النفسية ويعزز هذا السلوك " اهلروب"زم يميكان
  .املستقبل

واألشخاص املدمنون لإلنترنت غالباً ما يعانون من الصراعات الداخلية الشعورية 
 بعد إشباع حاجام، فضالً عن الصراعات اخلارجية مع اآلخرين، ويشعرونعورية، والالش

وعلى الرغم من إدراكهم لألضرار اليت يسببها االستخدام املفرط لإلنترنت؛ فإم مييلون 
  )م٢٠٠٧ارنوط،. (للعودة مرة أخرى ألنشطة اإلنترنت بدرجة أشد وأعمق

الفرد يعيش يف سلسلة من الصراعات على أن مدرسة التحليل النفسي كما أكدت و
إلشباع حاجاته ورغباته اليت تثريها دوافعه واليت يعقبها دائماً جناح أو فشل، فإن النجاح 

  . يؤدي إىل حسن التوافق أما الفشل فيؤدي إىل سوء التوافق

بانعدام الثقة يف الذات واآلخرين، وحينما يشعر الشخص املدمن لإلنترنت 
جل، والشك، واملعاناة من مشاعر الذنب، وفقدان روح املبادرة، والشعور واالعتمادية، واخل

بعدم الكفاية، وعدم القدرة على اإلجناز، وفقدان اهلوية، واضطراب الدور؛ وهي كلها 
مؤشرات سوء التوافق؛ فإنه يلجأ إىل شبكة اإلنترنت اليت حتقق له ما يبتغيه، فمن خالل 

ياً يظهر فيه هويته املتصورة أو املرغوبة؛ فيعيش حياة شبكة اإلنترنت خيلق دوراً افتراض
  . افتراضية أو خيالية بعيدة عن الواقع؛ فيزيد من سوء توافقه بكافة أبعادها
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إىل أن األفراد الذين يعانون من سوء الذي يشري " روجرز"تتفق نتائج الدراسة مع و
وكيام غري املتسقة مع التوافق يعربون عن بعض اجلوانب اليت تقلقهم فيما يتعلق بسل

مفهومهم عن ذوام، وأن سوء التوافق النفسي ميكن أن يستمر إذا ما حاول األفراد 
االحتفاظ ببعض اخلربات االنفعالية بعيداً عن جمال اإلدراك أو الوعي؛ وينتج عن ذلك 
راً استحالة تنظيم مثل هذه اخلربات، أو توحيدها كجزء من الذات اليت تتفكك، وتتبعثر نظ
  .الفتقاد الفرد قبوله لذاته، وهذا من شأنه أن يولد مزيداً من التوتر واألسى وسوء التوافق

ولعله من أكثر األسباب اليت تؤدي بالشخص إىل إدمان اإلنترنت هي شعوره معظم 
الوقت بوحدته، وأنه وحيد يف هذا العامل، وشعوره بالعزلة عن اآلخرين وكرهه لالختالط 

خول الكمبيوتر حياته، وشعوره بعدم الثقة يف نفسه؛ فيقضي معظم أوقاته يف باآلخرين منذ د
أنشطة اإلنترنت على الكمبيوتر؛ ألن الكمبيوتر يفهمه أكثر من اآلخرين، فأصبحت شبكة 

  .اإلنترنت هي الذات البديلة للشخص لفشله يف حتقيق ذاته؛ ويعتربها أفضل صديق له

  ::  مناقشة إجابة السؤال الثالثمناقشة إجابة السؤال الثالث

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات مدمين : السؤال الثالث على ما يلينص 
اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت من طالب املرحلة الثانوية يف مقياس التوافق النفسي 

 واالجتماعي ؟

عند توجد فروق ذات داللة إحصائية : ويف ضوء هذا السؤال مت صياغة الفرض التايل
 كل  يفطالب املرحلة الثانوية اإلنترنت من إلنترنت وغري مدمين ابني مدمين ٠،٠٥مستوى 

 .أبعاد التوافق النفسي االجتماعيمن 

للفرق بني متوسطي كل من " ت"ولكي يتم اختبار هذا الفرض، مت حساب قيم 
الطالب مدمين اإلنترنت والطالب غري مدمين اإلنترنت وذلك يف كل من أبعاد التوافق 

  ). ١٦(ما هو موضح جبدول النفسي واالجتماعي ك
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إىل وجود فروق ذات داللة ) ١٦( وقد أشارت النتائج املستخلصة من جدول 
بني متوسطات الطالب املدمنني لإلنترنت وغري املدمنني ) ٠،٠١(إحصائية عند مستوى 

لإلنترنت يف أبعاد التوافق النفسي، والتوافق األسري، والتوافق املدرسي، والتوافق 
الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي االجتماعي لصاحل الطالب غري املدمنني  االجتماعي، و

  . لإلنترنت

وجود اليت أشارت إىل ) م٢٠٠٧" (أرنوط" تتفق مع نتائج دراسة النتائجوهذه 
فروق ذات داللة إحصائية بني مدمين اإلنترنت وغري مدمنيه يف أبعاد الشخصية 

   .واالضطرابات النفسية

وجود فروق دالة اليت أشارت إىل ) م٢٠٠٥" (جالل، والصاحلني"دراسة ومع نتائج 
مسات الشخصية االجيابية وهى االنبساطية والعدوانية يف بني مفرطى ومنخفضي االستخدام 

وتأكيد الذات والبحث احلسي ، وعلى مسات الشخصية السلبية وهى توهم املرض والقلق ، 
  .  االنترنتفرطي استخدامملكما بينت النتائج وجود بروفيل مميز 

 وجود فروق دالة إحصائياًاليت أشارت إىل  )م٢٠٠٣" (ربيع "دراسةوكذلك نتائج 
 االستخدام اليومي هلا بني جمموعة ساعاتبني متوسط شدة الدافع حنو الشبكة وعدد 

  . املدمنني وغري املدمنني للشبكة، لصاحل جمموعة املدمنني

اليت خلصت إىل أن ) Cho et al., 2008" (خرونشو وآ"كما تتفق مع نتائج دراسة 
إلنترنت درجات أعلى يف بروفيالت التعاونية واإلدارة ودرجات أقل إدمان اأفراد جمموعة 

  .  االستخدام غري املشكل لإلنترنتمبجموعةيف البحث عن اجلدة، والتفوق الذايت مقارنة 

 اليت أشارت )Fortson et al., 2007" (فورتسون وآخرون"دراسة وكذلك نتائج 
األفراد الذين قابلوا معيار سوء استخدام اإلنترنت واعتمادية أكثر عرضة ألعراض إىل أن 

 وجهاً لوجه من أولئك الذين مل اجتماعياًاالكتئاب، وأكثر يف قضاء الوقت، وأقل تطبيعاً 
  . يقابلوا هذا املعيار
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إلنترنت يتميزون بربوفيالت وهذه النتائج تعد منطقية وطبيعية؛ فاألفراد املدمنون ل
تكاد تنفرد م عن غريهم، فقضائهم أوقات طويلة على اإلنترنت يؤدي إىل ظهور 
اضطرابات صحية وفسيولوجية كاضطرابات النوم، واالضطرابات الغذائية، ومعانام من 

 ;Chou & Tyan,1999; Young, et al., 1999 (السمنة وترهل اجلسد، وإصابات العني

Brenner, 1997( .  

كما أن األشخاص املدمنون يعانون من نوبات متكررة من االكتئاب احلاد، وزيادة 
العزلة، وزيادة مشكالم مع والديهم، وأخوم، وأقرام؛ مما يسبب هلم تفاقم يف حالتهم 

 ,.Sanders, et al., 2000; Young et al(:  النفسية كما أشارت إليها دراسات كل من

1999; Lavin et al.,1999; Young & Rogers,1998; Brenner,1997.(  

إضافة إىل ذلك فإن األشخاص املدمنون لإلنترنت وبسبب زيادة  الوقت املنقضي 
على شبكة اإلنترنت، وتفضيل أنشطة اإلنترنت عن غريها من األنشطة االجتماعية؛ فإم 

فقهم األسري وهذا يتفق مع يبتعدون رويداً رويداً عن أسرهم وأقربائهم، مما يقلل من توا
 Chou & Tyan, 1999; Young, et al. ,1999; Lavin et(: دراسات كل من

al.,1999; Brenner,1997(.  

وحيث أن العزلة والوحدة االجتماعية تعد من خصائص مدمن اإلنترنت بسبب 
اإلفراط يف استخدام اإلنترنت والوقت الطويل املنقضي؛ فإن نشاطهم االجتماعي يقل 
تدرجيياً؛ مما يؤثر بالضرورة على عالقام االجتماعية، وقد جيعلهم خيسرون متاماً بعضاً من 

 Chou:  (عالقام؛ مما يقلل من توافقهم االجتماعي؛ وهذا يتفق مع نتائج دراسات كل من

& Tyan,1999; Lavin, et al ., 1999; Brenner, 1997 .(  

ت؛ فإن الشخص املدمن لإلنترنت ال وبسبب الوقت الذي تلتهمه شبكة اإلنترن
يستطيع أن يؤدي واجباته املدرسية على الوجه املطلوب، ويف كثري من األحيان يتأخر عن 
مدرسته بسبب سهره املتواصل على شبكة اإلنترنت؛ وهذا يعرضه للرسوب والطرد من 

  . املدرسة، ويزيد من مشكالته مع معلميه فيقلل ذلك من توافقه املدرسي
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  ::ة إجابة السؤال الرابعة إجابة السؤال الرابعمناقشمناقش

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات طالب : نص السؤال الرابع على ما يلي
  .املرحلة الثانوية بقسميها الشرعي والطبيعي يف مقياس إدمان اإلنترنت

عند توجد فروق ذات داللة إحصائية : ويف ضوء هذا السؤال مت صياغة الفرض التايل
 . رحلة الثانوية بقسميها الشرعي والطبيعي يف إدمان اإلنترنتطالب املبني ٠،٠٥مستوى 

للفرق بني متوسطات " ت"ولكي يتم اختبار هذا الفرض، قام الباحث حبساب قيم 
أفراد عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية بقسميها الشرعي والطبيعي يف كل من أبعاد 

  ). ١٧(التوافق النفسي واالجتماعي كما هو موضح جبدول 

إىل وجود فروق ذات داللة ) ١٧(فقد أشارت النتائج املستخلصة من جدول 
إحصائية بني متوسطات الطالب يف القسمني الشرعي والطبيعي يف أبعاد مقياس إدمان 
اإلنترنت الربوز، وتعديل املزاج، والتحمل، واألعراض االنسحابية، والصراع، واالنتكاس، 

  .ملقياس إدمان اإلنترنت لصاحل الطالب بالقسم الشرعيواالعتمادية، والدرجة الكلية 

وهذه النتيجة تشري إىل أن التخصص الدراسي يلعب دوراً يف إدمان اإلنترنت، وقد 
يعزو السبب يف ذلك إىل طبيعة املواد الدراسية اليت يدرسها طالب القسمني الشرعي 

 أقل من املواد اليت يدرسها والطبيعي؛ فاملواد الدراسية اليت يدرسها طالب القسم الشرعي
طالب القسم الطبيعي؛ وهذا يتيح هلم الكثري من الوقت للدخول إىل عامل اإلنترنت، 
ورغبتهم الدائمة يف متابعة كل جديد فيما حيبون؛ فيصبحون مهووسون به عندما جيدون ما 

رنت، وتزداد حيبون وما يرغبون وما مل يكن متوقعاً أبداً؛ وهكذا يقعون فريسة إلدمان اإلنت
 مما قد ي؛ تدرجيياً عن العامل الواقعميؤدى إىل انفصاهلأعراضه ومضاره بشكل أكرب؛ مما 

 إىل ما ال حيمد عقباهميؤدى .  

مثة سبب يراه الباحث تعزو إليه تلك النتائج، ويرجع إىل طبيعة املواد الطبيعية اليت و
 خرجيي املواد الشرعية الكثري، بل وقد ختتلف عن طبيعة املواد الشرعية يف جمتمع ،  ينتظر من
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ينظر إىل هؤالء الطالب على أم مرجعية يف بعض األمور الشرعية؛ وهذا األمر جيعل طالب 
 قلقون على - السيما يف مرحلة الثانوية واليت تقابل مرحلة املراهقة-القسم الشرعي 

ج؛ مما جيعلهم أكثر عمقاً صورم أمام اآلخرين، فيفضلون اجللوس يف املرتل أكثر من اخلرو
يف عالقام االفتراضية على شاشة الكمبيوتر يف حالة اتصال دائم باإلنترنت؛ األمر الذي 

  .  يزيد من تفاقم األعراض اليت تشري إىل سوء توافقهم بأبعاده املختلفة
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  الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ) واملقرتحاتاخلالصة والنتائج والتوصيات(
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  الفصل اخلامس

  ) واملقرتحاتاخلالصة والنتائج والتوصيات(
يعرض هذا الفصل ملخص الدراسة، وأهم النتائج اليت خلصت إليها، وخيتتم هـذا             

  . الفصل بعرض ألهم التوصيات واملقترحات يف ضوء ما أسفرت عنه تلك النتائج

  ::ملخص الدراسةملخص الدراسة

  : ة التالية الرئيسالتساؤالتحتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن 

ما املستوى الفارق لتحديد إدمان االنترنت بالنسبة لطلبة املرحلة الثانوية يف مدينة  -٥
 الرياض ؟

هل توجد عالقة ارتباطية بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب  -٦
 املرحلة الثانوية ؟ 

ت من هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترن -٧
 طالب املرحلة الثانوية يف مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ؟

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني درجات طالب املرحلة الثانوية بقسميها الشرعي  -٨
  .والطبيعي يف مقياس إدمان اإلنترنت

 جمتمـع تكون  و. اتتفسري هذه العالق   ل املنهج الوصفي وقد اعتمدت الدراسة على     
 باملـدارس   ه١٤٣١ -١٤٢٣٠باملرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي      الب   الط من الدراسة

  .العشوائية الطبقية العينة باستخدام أسلوب العينة اختيار حيث متالثانوية مبدينة الرياض؛ 

 طالباً من طالب املرحلة الثانوية باملدارس الثانوية ٤٠٠وقد تكونت العينة املبدئية من  
 ٩٠ طالباً من مدرسة اإلدريـسي، و      ٧٥لباً من مدرسة البيارق، و     طا ١١٥املختارة؛ بواقع   

  .  طالباً من مدرسة تبوك١٢٠طالباً من مدرسة الفالح، و
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من مث أصبح حجم    طالباً من العينة املبدئية؛ و    ) ٥٠(واجلدير بالذكر أنه قد مت استبعاد       
اين الثانوي الشرعي،    طالباً بالصف الث   ٨٥ طالباً؛ منهم    ٣٥٠ للدراسة   والنهائيالعينة الكلي   

 طالباً بالصف الثالث الثانوي الـشرعي،       ٧٥ طالباً بالصف الثاين الثانوي الطبيعي، و      ١٠٢و
  . طالباً بالصف الثالث الثانوي الطبيعي٨٨و

؛ تكون مـن     بإعداد مقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانوية       الباحثوقد قام   
ج، والتحمل، واألعراض االنـسحابية، والـصراع،       الربوز، وتعديل املزا  : ؛ هي  أبعاد مثانية

  .واالنتكاس، واالعتمادية، وسوء االستخدام

 عبارة؛ وقد مت التأكد من ثبات وصـدق         ٧٩ يف صورته النهائية من      املقياسوتكون  
  . املقياس

 الباحث مبقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد سهري إبـراهيم،           استعانكما  
التوافق النفسي، والتوافق األسري، والتوافق املدرسـي، والتوافـق         : دوقد اشتمل على أبعا   

االجتماعي، وقد مت تقنينه على البيئة السعودية؛ للتأكد من صالحيته لالستخدام والتطبيق يف             
  .الدراسة يف احلالية
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  ::نتائج الدراسةنتائج الدراسة

 :  يلي إىل عدة نتائج كان من أمهها ماالدراسةخلصت 

، والنسبة املئوية )٪٢٦،٥٧(لطالب مدمين اإلنترنت بلغت النسبة املئوية ل )١(
  ). ٪٢٤،٨٦ (للطالب غري مدمين اإلنترنت بلغت

بني الدرجة الكلية ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  )٢(
ملقياس إدمان اإلنترنت، والدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي االجتماعي؛ 

بني الدرجة الكلية ) ٠،٠١(دالة عند مستوى بة ووجود عالقات ارتباطية سال
ملقياس إدمان اإلنترنت، ودرجات أبعاد التوافق النفسي، والتوافق األسري، 

 . والتوافق املدرسي، والتوافق االجتماعي
 متوسطات بني) ٠،٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٣(

من طالب املرحلة درجات الطالب مدمين اإلنترنت وغري مدمين اإلنترنت 
الثانوية يف كل من التوافق النفسي، والتوافق األسري، والتوافق املدرسي، 

  .  والتوافق االجتماعي لصاحل غري مدمين اإلنترنت
بني متوسطات الطالب ) ٠،٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٤(

وز، وتعديل يف القسمني الشرعي والطبيعي يف أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت الرب
املزاج، والتحمل، واألعراض االنسحابية، والصراع، واالنتكاس، واالعتمادية، 

  .والدرجة الكلية ملقياس إدمان اإلنترنت لصاحل الطالب بالقسم الشرعي

  ::توصيات الدراسةتوصيات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية اليت أشارت إىل وجود عالقات ارتباطية سالبة دالـة              
   :ان اإلنترنت وأبعاد التوافق النفسي واالجتماعي؛ فإنه ميكن التوصية مبا يليإحصائياً بني إدم

عقد برامج تدريبية لطالب املرحلة الثانوية باململكة العربية الـسعودية ـدف إىل              )١(
توعية هؤالء الطالب باآلثار السلبية املتالحقة لالسـتخدام املفـرط لإلنترنـت،            

 . ياة الواقعيةومساعدم على زيادة فاعليتهم يف احل
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عقد برامج إرشادية لطالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ـدف إىل             )٢(
 . تنمية مهارات احلياة املختلفة لديهم؛ مبا حيقق لديهم التوافق النفسي واالجتماعي

عقد برامج عالجية للطالب مدمين اإلنترنت باململكة العربية السعودية ـدف إىل             )٣(
إدمام هلا، واملشكالت النامجة عن االستخدام املفرط هلا، وتعوديهم         ختليصهم من   

 . على االندماج يف احلياة الواقعية، وزيادة عالقام االجتماعية احلقيقية
عقد برامج إرشادية ألولياء األمور، واملعلمني دف إىل توعيتهم بالطرائق املناسبة            )٤(

 كيفية مراقبة أبنائهم دون أن يـشعروا        والتربوية يف التعامل مع أبنائهم، وتعليمهم     
ذه املراقبة أثناء استخدامهم لإلنترنت، وعدم تركهم فريـسة وأسـرى للحيـاة             
االفتراضية من وراء شاشات الكمبيوتر، والسعي حنو حـل مـشكالم النفـسية             

 . واالجتماعية واألسرية واملدرسية مبا حيقق توافق أبنائهم
ة اليت حتد من حتقيق قدرات األبنـاء يف الواقـع ويف            جتنب أساليب الوالدية اخلاطئ    )٥(

مقدمتها األساليب اليت تعزز الشعور بالذنب والقلق يف نفوسهم، فمن الضروري أن 
يشعر االبن حبب والديه، وأن يتأكد من تقبلهما له كما هو، وبأوجـه نقـصه أو                

نـب   جوانب القـوة وجوا    م وتعريفه نفوس األبناء، عيوبه، وكذلك بث الثقة يف      
 على تقوية واسـتكمال     وا، ويعمل وينموها على األوىل    وا حىت حيافظ  مالضعف لديه 

 .الثانية بدون الشعور بالدونية أو القصور
ضرورة االهتمام بالتوعية اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم العديدة للمسامهة يف            )٦(

 واآلثـار   توعية اآلباء واألمهات حول األسس التربوية الصحيحة يف تربية األبناء،         
 . النفسية واالجتماعية املتفاقمة نتيجة تركهم فريسة لشبكة اإلنترنت

ضرورة أن تفعل املساجد واجلمعيات اخلريية أهدافها يف سبيل تـدعيم األخـالق              )٧(
والقيم لدى الشباب، ومتييزهم بني النافع والضار، والرفض لكل ما هـو منـاف              

ين باحلداثة والتطوير ويبتعـد عـن       لثقافتنا اإلسالمية؛ على أن يتسم اخلطاب الدي      
 . األسلوب الوعظي التقليدي

تدعيم حتكم الدولة يف شبكة اإلنترنت وما تبثه من مواقع للشباب من املؤسـسات               )٨(
التشريعية والتنفيذية، فالذي تقوم به اململكة العربية السعودية من فلترة ملواقع شبكة            
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 حيني الوقت وتـأيت نـداءات       اإلنترنت حباجة إىل تدعيم لتلك املؤسسات؛ حىت ال       
وشعارات حتمل مسميات خمتلفة كالتطوير واحلداثة واحلرية والدميقراطية والعوملة،         

 .ومتثل ضغوطاً على الدولة حتول دون حتكمها يف ذلك

  ::مقرتحات الدراسةمقرتحات الدراسة

  : يقترح الباحث يف ضوء نتائج الدراسة؛ إجراء الدراسات املستقبلية التالية

جلنسني من طالب املرحلة الثانوية حول إدمـام لإلنترنـت          دراسة مقارنة بني ا    )١(
 . وعالقته ببعض أبعاد الشخصية والنفسية

دراسة تنبؤية للعوامل املؤثرة على إدمان اإلنترنت لدى طالب املرحلـة الثانويـة              )٢(
 . باململكة العربية السعودية

برنامج إرشادي معريف سلوكي يهدف إىل التغلب علـى املـشكالت النفـسية              )٣(
 .واالجتماعية إلدمان اإلنترنت

دراسة إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض املتغريات النفسية والبيئية لدى طالب املرحلة            )٤(
 ). دراسة عرب ثقافية(الثانوية 
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  قائمة املصادر واملراجع

  :املراجع العربية: أوالً

ملخـاوف وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتمـاعي       ا ).م٢٠٠٤ ( سهري حممد  ،إبراهيم -
). غيـر منشورة ( رسالـة دكتوراه    .) سنة ١٦ – ١٢(لدي أطفال املرحلة العمرية     

  .  العليا للطفولةالدراساتمعهد : جامعة عني مشس
الصحة النفسية واألمـراض    ). م١٩٨٥ (أبو النيل، حممود السيد؛ وأمحد، جمدة حممود       -

  . كلية اآلداب بعني مشس: القاهرة. جتماعيةواملشكالت النفسية واال
. علم النفس االجتماعي، دراسات عربية وعامليـة      ). م١٩٨٤ (أبو النيل، حممود السيد    -

اجلهاز املركزي للكتب اجلامعيـة واملدرسـية       : اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، القاهرة    
  .والوسائل التعليمية

ترنت وعالقته بكل من أبعاد الشخصية      إدمان اإلن ). "م٢٠٠٧ (أرنوط، بشرى إمساعيل   -
  . ٥٥ ، جملة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد"واالضطرابات النفسية لدى املراهقني

 -األسـباب   : االضطرابات النفـسية لألطفـال    ). م٢٠٠٤ (أرنوط، بشرى إمساعيل   -
  . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة.  العالج-التشخيص

مقياس اإلرشـاد   ). م١٩٦١ (ن؛ ومرسي، سيد عبد احلميد    إمساعيل، حممد عماد الدي    -
  . مكتبة النهضة املصرية: القاهرة. النفسي

النادي : الطائف. ترمجة فهد عبد اهللا الدليم   . نظريات الشخصية ). م١٩٩١ (اجنلر، باربرا  -
  . األديب

دراسة مسحية  : معوقات التحقيق يف جرائم اإلنترنت    ). ه١٤٢٠ (حبر، عبد الرمحن حممد    -
: الريـاض ). غري منـشورة  (رسالة ماجستري   . ى ضباط الشرطة يف دولة البحرين     عل

  . أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية
اخلصائص التوافقية والعصابية والذهانية حلاالت     ). "م١٩٨٨ (خبيت، عبد الرحيم خبيت    -

  . لسادس اجملة علم النفس، العدد". عربية وأمريكية باستخدام التحليل العاملي املعكوس
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أحباث الندوة العلمية لدراسـة     . جرائم احلاسب واإلنترنت  ). ه١٤٢٠ (البداينة، ذياب  -
أكادميية نـايف العربيـة     : الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبل مواجهتها، الرياض     

  . للعلوم األمنية
دار الفكـر   : القـاهرة . اإلنترنت املكونات واخلدمات  ). م١٩٩٩ (البنداري، إبراهيم  -

  . العريب
 دار  : الكويـت  .الطبعة الرابعة .  يف سيكولوجية املراهقة   ).م١٩٨٦ (سعدية حممد ادر،   -

  . البحوث العلمية
. شبكات احلاسـوب واإلنترنـت    ). م١٩٩٨ (التميمي، عبد الفتاح، وأبو عيد، عماد      -

  . دار البارودي للنشر والتوزيع: عمان
  . دار النهضة العربية: القاهرة. نظريات الشخصية). م١٩٨٦ (عبد احلميد جابرجابر،  -
  . دار الفكر العريب: القاهرة. الطفولة واملراهقة). م١٩٨٥ (جالل، سعد -
تأثري االستخدام املفرط لالنترنت علـى  ). "م٢٠٠٥ (جالل، خالد؛ والصاحلني، السعيد  -

،جملة علم النفس ، الد اخلـامس       " بعض متغريات الشخصية لدى طالب اجلامعة     
  . ٥٥- ١ربعون، ص ص عشر، العدد التاسع واأل

مكتبـة  : موسوعة الطب النفسي، اجلزء األول، القاهرة     ). م١٩٩٢(احلفين، عبد املنعم     -
  .مدبويل

مستوى التحصيل الدراسي وعالقته بالتوافق لـدى طلبـة الـصف           ). م١٩٨٨(احلياين   -
  .كلية التربية: جامعة بغداد). غري منشورة(رسالة ماجستري . اخلامس اإلعدادي

دراسة العالقة بني التفوق العقلي وبعـض جوانـب         ). م١٩٧٢ (ديب حممد اخلالدي، أ  -
رسـالة  . التوافق الشخصي واالجتماعي لدى تالميذ املدارس اإلعدادية العراقيـة         

  . كلية التربية: جامعة عني مشس). غري منشورة(ماجستري 
وق التوافق النفسي لذوي اإلدراك ف    ). م١٩٩٦ (اخلامري، عبد احلافظ سيف غامن مرشد      -

  .كلية اآلداب: جامعة املستنصرية). غري منشورة(رسالة ماجستري . احلسي
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قياس ضبط التوافق النفسي لدي طلبة اجلامعة احلاصلني ). "م١٩٨٧ ( جنية أمحد،اخلضري -
 اجلمعيـة املـصرية     ".على الثانوية الفنية ونظرم للحاصلني على الثانوية العامـة        

  . ثالث يف علم النفسللدراسات النفسية،  حبوث املؤمتر ال
  . دار النهضة العربية: القاهرة. علم النفس ودراسة التوافق). م١٩٨٥  (دسوقي، كمال -
ذخرية تعريفات مصطلحات أعالم علوم الـنفس، الـد         ). م١٩٨٨  (دسوقي، كمال  -

  .دار النهضة العربية: القاهرة. األول
بكل من مفهوم الذات    التحصيل الدراسي وعالقته    ). "م١٩٩١ (دسوقي، إنشراح حممد   -

  . جملة علم النفس، العدد العشرون". والتوافق النفسي
احلرمان األبوي وعالقته بكل من التوافق النفـسي        ). "م١٩٩٧ (دسوقي، راوية حممود   -

اهليئـة  : جملة علم النفس، القـاهرة    ". ومفهوم الذات واالكتئاب لدى طلبة اجلامعة     
  . العربية للكتاب

اإلفراط يف استخدام كل من الكمبيوتر واإلنترنت       ). م٢٠٠٥( الدندراوي، سامية صابر   -
). غري منـشورة (رسالة ماجستري  . وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى املراهقني     

  . كلية التربية باإلمساعيلية: جامعة قناة السويس
  .  دار املعارف: اإلسكندرية.أصول علم النفس). م١٩٨٥ ( أمحد عزت،راجح -
دار : أصول علم النفس، اجلزء احلادي عشر، القـاهرة       ). م١٩٧٧ (راجح، أمحد عزت   -

  .املعارف
يف ضـوء   ) االنترنت(إدمان شبكة املعلومات الدولية     ). "م٢٠٠٣ (ربيع، هبة ي الدين    -

، الد  )رامن(دراسات نفسية، رابطة األخصائيني النفسيني املصرية       ". بعض املتغريات 
   ٥٨٠-٥٥٥ ص الثالث عشر، العدد الرابع ، أكتوبر، ص

منط األسرة واملـستوى االقتـصادي وعالقتـهما        ). "م١٩٧٧ (رمضان، نوال سليمان   -
جملـة الدراسـات    ". بالتوافق االجتماعي لدى عينة من تالميذ املرحلـة الثانويـة         

  . اإلنسانية، جامعة األزهر، العدد اخلامس عشر
عامل : القاهرة. الصحة النفسية والعالج النفسي   ). م١٩٩٧ (زهران، حامد عبد السالم    -

  . الكتب
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. الطبعـة الثانيـة   . التوجيه واإلرشاد النفـسي   ). م١٩٨٠ (زهران، حامد عبد السالم    -
  . عامل الكتب: القاهرة

  .  مكتبة عامل الكتب: القاهرة.علم النفس العالجي). م١٩٩٠ (إجالل حممد ،سري -
: تعـز . ألولالشخصية نظرياا منوها وقياسها، اجلزء ا     ). م٢٠٠٠ (سفيان، نبيل صاحل   -

  .املركزية للطباعة
الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما بالتوافق      ). م١٩٩٧ (سفيان، نبيل صاحل   -

كليـة  : جامعة بغداد ). غري منشورة (رسالة دكتوراه   . النفسي لدى طلبة جامعة تعز    
  . التربية

 ة التفاعلية بـني   العالق: استخدام األطفال لإلنترنت  "). م٢٠٠٣ (السمري، هبة اهللا جت    -
  . ١٧ كلية اإلعالم، العدد: جامعة القاهرة. الة املصرية لبحوث اإلعالم". اآلباء واألبناء

السيد، عبد احلليم حممود؛ وسليمان، شاكر عبد احلميد؛ والصبوة، حممـد جنيـب؛              -
ويوسف، مجعة سيد؛ وخليفة، عبد اللطيف حممد؛ وعبـد اهللا، معتـز سـيد؛              

دار غريب للطباعـة    : علم النفس العام، القاهرة   ). ١٩٨٨ (موالغباشي، سهري فهي  
  . والنشر والتوزيع

  . املكتبة اجلامعية: اإلسكندرية. التوافق النفسي للمسنني). م٢٠٠١ (شاذيل، عبد احلميد حممد -
العزلة االجتماعية لدى عينـة مـن أطفـال         ). م٢٠٠٥ (الشورجبي، نبيلة عباس صاحل    -

 دراسة وصفية مطبقة على أطفـال الكمبيـوتر         ): سنة ١٣-٨(الكمبيوتر من سن    
مبكتبة عرب احملمدي التباعة جلمعية الرعاية املتكاملة ومكتبة مصر اجلديدة التابعـة            

الة املصرية للدراسات النفسية،    ". جلمعية خدمات مصر اجلديدة مبحافظة القاهرة     
  . ٤٨الد اخلامس عشر، العدد 

دار : عة علم النفس والتحليل النفسي، الكويت     موسو). م١٩٩٢ (طه، فرج عبد القادر    -
  . سعاد الصباح

دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي لـدى طلبـة          ). "ه١٤٢٠ (العاين، وجيهة ثابت   -
جملة جامعة امللك سعود للعلوم التربويـة والدراسـات   ". جامعة الريموك يف األردن  

  . اإلسالمية، الد الثاين عشر، العدد الثاين
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 التوافق النفسي االجتماعي لدي أبناء األمهات العـامالت         ).م١٩٩٧ ( مسري ،ارعبد الغف  -
معهد الدراسات  : جامعة عني مشس  ). غري منشورة  ( رسالة دكتوراه  .وغري العامالت 
  . العليا للطفولة

  . مطابع األخبار: القاهرة. رحلة إىل عامل اإلنترنت). م١٩٩٧ (عبد الغين، خالد حممود -
: اإلنترنت وآثاره االجتماعية على املـراهقني     ). "م٢٠٠٦ (يم سعيد عبد الكرمي، إبراه   -

-١٢دراسة ميدانية على عينة من املترددين على مقاهي اإلنترنت ممن تقع أعمارهم بني              
  vb/sa.gove.childhood://http/ :متاحة على شبكة اإلنترنت".  سنة١٨

. الصحة النفسية والتفـوق الدراسـي     ). م١٩٩٣ (، مدحت عبد احلميد   عبد اللطيف  -
  . دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية

مدى اسـتفادة معلمـي املرحلـة       ). ه١٤٢٢ (العبيد، إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم       -
رسالة ماجـستري   ). اإلنترنت(الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات        

  . كلية التربية: جامعة امللك سعود). غري منشورة(
 :القـاهرة .  اجلزء الثاين  . علم النفس االجتماعي والتربوي    ).م١٩٧٤ ( سيد أمحد  ،عثمان -

  . مكتبة األجنلو املصرية
إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض أبعاد الصحة النفـسية        " .)م٢٠٠١ ( حسام الدين  ،عزب -

ـ    ") األنفوميـديا  الوجه اآلخر لثورة  (لدى طالب املرحلة الثانوية       ي، املـؤمتر العلم
  . مارس٢٥-٢٤  للطفل والبيئة،يالسنو

اآلثار االجتماعية واالقتـصادية السـتخدام      ). ه١٤٢٤ (العصيمي، عبد احملسن أمحد    -
جامعـة  ). غري منشورة (رسالة دكتوراه   . ةاحلاسب اآليل على أبناء األسرة السعودي     

  . الجتماعيةكلية العلوم ا: اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
. أسسه مناهجه وأساليبه وإجراءاتـه    : البحث العلمي ). م٢٠٠٤ (عليان، رحبي مصطفى   -

 .بيت األفكار الدولية: عمان
دور استخدام شبكة اإلنترنت يف التحصيل الدراسـي        ). ه١٤٢٦ (العوض، وليد حممد   -

). غري منـشورة  (رسالة ماجستري   . لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية      
  . كلية الدراسات العليا: امعة نايف العربية للعلوم األمنيةج
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  . دار املعارف: القاهرة. املوجز يف الصحة النفسية). م١٩٧٧ (عوض، عباس حممود -
نسخة مربجمة على حاسوب باللغة العربية من مقياس بـك          ). "م١٩٩٥ (عويضة، حممد  -

لة علم النفس، اجلمعية    جم". لالكتئاب وتقنينه على عينة سعودية من املنطقة الشرقية       
  . ٣٦املصرية للدراسات النفسية، العدد 

تردد املراهقني على مقاهي اإلنترنت وعالقته ببعض       ). ه١٤٣٠ (الغامدي، عبد اهللا أمحد    -
رسـالة  . املشكالت النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكـة املكرمـة           

  .ربيةكلية الت: ، جامعة أم القرى)غري منشورة(ماجستري 
التوافق النفسي واالجتماعي للطالبات املتفوقات دراسـياً       ). م١٩٩٣ (فاروق، هالة أمحد   -

معهـد  : ، جامعة عـني مشـس     )غري منشورة (رسالة ماجستري   . يف املرحلة الثانوية  
  .الدراسات العليا للطفولة

  .دار النهضة املصرية: القاهرة. الشخصية والصحة العقلية). م١٩٧٠ (فراج، عثمان -
شبكة اإلنترنـت ومجهورهـا يف مدينـة        ). ه١٤٢٢ (رم، خالد فيصل عبد احملسن    الف -

رسالة ماجستري  . دراسة تطبيقية يف ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات      : الرياض
  . جامعة امللك سعود: الرياض). غري منشورة(

  . نمكتبة العبيكا: الرياض. اإلنترنت للمستخدم العريب). ه١٤٢١ (الفنتوخ، عبد القادر -
  .  مكتبة األجنلوا املصرية:القاهرة. اإلنسان وصحته النفسية). م١٩٧١ ( مصطفى،فهمي -
  .  مكتبة مصر:القاهرة. التكيف النفسي). م١٩٧٨ ( مصطفى،فهمي -
املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها علـى        ). ه١٤٢٢ (القدهي، مشعل عبد اهللا    -

:  املوقــعمتــاح علــى شــبكة اإلنترنــت يف   . الفــرد واتمــع 
htm.gadhi/com.mishawi.www://http 

مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية لطالب اجلامعـات،       ). م١٩٨٨( قشقوش، إبراهيم  -
  األجنلو املصرية: القاهرة.كراسة التعليمات

االجتمـاعي لـدى    قياس التكيف الشخصي    ). م١٩٨٨ (الكبيسي، عبد الكرمي فحل    -
اجلامعة ). غري منشورة (رسالة ماجستري   . األحداث اجلاحنني وعالقته مبعاملة الوالدين    

  . كلية اآلداب: املستنصرية
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عالقة شبكة اإلنترنـت    ). "م٢٠٠١ (الكندري، يعقوب يوسف؛ والقشعان، محود فهد      -
. الجتماعيةجملة العلوم اإلنسانية وا   ". بالعزلة االجتماعية لدى طالب جامعة الكويت     

  .٤٥ -١، ص ص ١، عدد ١٧جملد . جامعة اإلمارات العربية املتحدة
أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية من وجهـة         ). "م٢٠٠٠ (الل، حيىي زكريا   -

جملة التعاون، الشئون اإلعالميـة باألمانـة       ". نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات    
  . ٢، العدد١٥السنة العامة لس دول اخلليج العربية، 

أثر املشكالت االجتماعية والنفسية املصاحبة ملستخدمي      ). "م٢٠٠٩ (لريي، أمحد صاحل   -
جريدة الشرق األوسـط،    : ، وزارة الصحة الكويتية   "الكمبيوتر يف مقاهي اإلنترنت   

  . ٨٠٧٤العدد 
 ، ص)٤٤٠(العريب،  . جرائم احلاسب اآليل وأمن البيانات    ). م١٩٩٥ (حممد، عادل ريان   -

  .٧٧-٧٣ص
مكتبـة  : الطبعة الرابعة، القاهرة  . املدخل إىل الصحة النفسية   ). م١٩٩٦ (خميمر، صالح  -

  . األجنلو املصرية
  . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. مفهوم جديد للتوافق). م١٩٧٨ (خميمر، صالح -
جملة علـم   ". حول مفهوم الصحة النفسية أو التوافق     ). "م١٩٩٢ (املغريب، سعد زغلول   -

العدد الثالـث والعـشرون، الـسنة       . اجلمعية املصرية للدراسات النفسية   . نفسال
  .السادسة

. اجلـزء الرابـع   . قراءات يف علم النفس االجتمـاعي     ). م١٩٧٠ ( لويس كامل  ،مليكة -
  . اهليئة املصرية للكتاب: القاهرة

  . دةمكتبة األفاق املتح: الرياض. جرائم احلاسب اآللية). ه١٤٢١ (مندورة، حممد حممود -
رسـالة  . جرائم اإلنترنت يف اتمع الـسعودي     ). ه١٤٢٤ (املنشاوي، حممد عبد اهللا    -

  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض). غري منشورة(ماجستري 
استخدام اإلنترنت ودوافعها لـدى طلبـة جامعـة         ). "م٢٠٠٤ (منصور، حتسني بشري   -

، ٢٢للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، جملد      ، الة العربية    "دراسة ميدانية : البحرين
  .١٩٦ - ١٦٧، ص ص ٨٦عدد 
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: بغداد. استبيان هستون املعرب للتكيف الشخصي    ). م١٩٧٥ (املنصور، إبراهيم يوسف   -
  . مركز البحوث التربوية والنفسية

مكتبـة  : القاهرة. كراسة تعليمات اختبار التوافق للطلبة    ). م١٩٦٠ (جنايت، حممد عثمان   -
  .  املصريةاألجنلو

 املكتب اجلامعي   :اإلسكندرية. سيةالتكيف والصحة النف  ). م١٩٨٥ ( حممد سيد  ،اهلابط -
  . احلديث
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  )١(ملحق 

  قائمة بأمساء السادة احملكمني على مقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة الثانوية

  م
  االسم

  
  الدرجة العلمية

  
١  

  عبداحلفيظ مقدم.د.أ
  

  أستاذ علم النفس
  

٢  
  فاروق السيد عثمان.د.أ

  
  أستاذ علم النفس

  
٣  

  عبدالعاطي الصياد.د.أ
  

  لعلميأستاذ مناهج البحث ا
  

٤  
  أمحد األصفر. د.أ

  
  أستاذ علم االجتماع

  
٥  

  نبيل العسـال. د
  

  دكتور علم النفس
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  نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة 

  الدراسات العلياكلية      

  العلوم االجتماعيةقسم     

  ختصص الرعاية والصحة النفسية

  ))٢٢((ملحق ملحق 

مقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة مقياس إدمان اإلنترنت لطالب املرحلة 
  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةالثانوية بالثانوية ب

  إعداد الطالب

   مفرح العصيميسلطان عائض

  إشراف

  منري حسن مجال/ األستاذ الدكتور

  

  م٢٠١٠ -  هـ١٤٣١
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   اتـــة التعليمـــصفح

  : اقرأ التعليمات التالية بعناية.. فضالً.. عزيزي الطالب 

أثنـاء  حياتك  نقدم لك يف الصفحات التالية جمموعة من املواقف اليت تواجهها يف             -١
حيـدث  : ، وهي استجاباتمخس  ، ويوجد حتت كل موقف      استخدامك لإلنترنت 

  )  قليلة جداً- قليلة - متوسطة - كبرية-كبرية جداً (بدرجة 
واملطلوب منك قراءة املواقف بتركيز دون أن تطيل التفكري، مث اختر اإلجابة الـيت     -٢

ارة وأسفل اخلانـة    أمام كل عب   ) √( تتناسب مع واقعك الشخصي بوضع عالمة       
 :يف املثال التايلاليت تعرب عن رأيك كما 

 االستجابة
 العبارةم حيدث بدرجة

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبريةكبرية جداً

   √    عالقايت مع زمالئي متوترة ١

أنوه لك عزيزي الطالب بأنه ليس هناك استجابة صحيحة وأخرى خاطئة، وليس             -٣
تك على هذا املقياس ودرجاتك الدراسية؛ فاملهم فقط أن تعرب          هناك عالقة بني إجاب   

، وتأكد أن إجابتك ستكون     بالنسبة الستخدامك لإلنترنت  عن واقعك الشخصي    
 .يف حمل سرية تامة، وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

 .للعبارة الواحدةال ختتر أكثر من إجابة  -٤

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق

  الباحث

   مفرح العصيمي سلطان عائض
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 االستجابة
 ارةــــــــــالعبم حيدث بدرجة

كبرية 
 جداً

قليلةمتوسطةكبرية
قليلة 
 جداً

       أرى أن اإلنترنت مهم جداً يف حيايت الشخصية ١
       أكون أكثر راحة وحرية عندما أكون متصالً باإلنترنت ٢
       يشتكي والدي من كثرة استخدامي لإلنترنت ٣
       أتوجه إىل أي مكان به إنترنت إذا تعطل اإلنترنت يف مرتيل ٤
       أخسر الكثري من أصدقائي بسبب استخدامي الطويل لإلنترنت ٥

عندما حاولت التوقف عن استخدام اإلنترنت ملدة من الزمن  ٦
       فشلت يف ذلك وعدت أكثر استخداماً له

 بسبب قضائي وقتاً طويالً أتأخر يف تقدمي واجبايت املدرسية ٧
       متصالً باإلنترنت

       زادت مصروفات فاتورة خدمات اإلنترنت أكثر مما هو متوقع ٨
       أشعر أن اإلنترنت بالنسبة يل كاملاء واهلواء ٩
       استخدم اإلنترنت عندما أجتنب أداء بعض األمور اليت ال أحبها ١٠
       أسرياً لإلنترنتيتهمين أصدقائي أنين أصبحت  ١١
       أشعر بالتعاسة عندما متنعين الظروف من استخدام اإلنترنت ١٢

فشلت يف حماوالت كثرية للتقليل من فترات استخدامي  ١٣
       لإلنترنت

تسبب قراري باالبتعاد عن استخدام اإلنترنت شعوري بالضيق  ١٤
       الشديد وإحساسي بالتعاسة

       ر سريعاً عندما أكون متصالً باإلنترنتأشعر أن الوقت مي ١٥
       اقترض بعد األموال لكي تغطي مصاريف خدمات اإلنترنت ١٦

عندما استيقظ من نومي فإن أول شيء أعمله هو االتصال  ١٧
       باإلنترنت

١٨ يساعدين اإلنترنت على نسيان مشكاليت وتقليل الضغوط على       

فراد أسريت مقدار الوقت الذي أقضيه أخفي عن أصدقائي وأ ١٩
       متصالً باإلنترنت
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 االستجابة
 ارةــــــــــالعبم حيدث بدرجة

كبرية 
 جداً

 قليلةمتوسطة كبرية
قليلة 
 جداً

ال أشعر باملتعة طوال اليوم إذا مل أقض بعض الوقت متصالً  ٢٠
  باإلنترنت

     

       ت عادايت وهوايايتمنذ أن استخدمت اإلنترنت وقد تغري ٢١

رغم تعرضي للعقاب من والدي كي أتوقف عن استخدام  ٢٢
       اإلنترنت إال أنين أعود أكثر رغبة يف االستمرار يف استخدامه

أشعر بالضيق واالضطراب عندما تكون سرعة اإلنترنت بطيئة  ٢٣
       أو غري متاحة

 نظراً ملا توفره من متعة أهتم كثرياً بالدخول على املواقع اجلنسية ٢٤
  عند مشاهدا

     

       أشعر باللهفة من أجل االتصال باإلنترنت عندما أعود ملرتيل ٢٥
       أجد أن أفضل األوقات أقضيها عندما أكون متصالً باإلنترنت ٢٦

أجد سعادة يف االتصال باإلنترنت فترات طويلة ال أجدها يف  ٢٧
  أشياء أخرى يف احلياة

     

       أشعر باالكتئاب عندما ال أكون متصالً باإلنترنت ٢٨
       خياصمين أصدقائي بسبب تفضيلي لإلنترنت عليهم ٢٩

أشعر باملتعة عند عوديت حملادثة أصدقائي الذين تعرفت عليهم  ٣٠
       من خالل اإلنترنت

حينما أغادر مرتيل فإنين أظل على شبكة اإلنترنت حىت آخر  ٣١
       ن خروجيدقيقة م

أهتم مبواقع اهلاكر والتدريب على طرقهم يف اختراق أجهزة  ٣٢
       ومواقع اآلخرين

       ال أفكر يف شيء غري اإلنترنت عندما أكون متصالً به ٣٣
       أكون أكثر سعادة وسرور عندما اتصل باإلنترنت ٣٤
       أقضي أكثر من ثالث ساعات يومياً متصالً باإلنترنت ٣٥
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 االستجابة
 ارةــــــــــالعبم حيدث بدرجة

كبرية 
 جداً

قليلةمتوسطة كبرية
قليلة 
 جداً

أشعر بالوحدة والعزلة عندما تبعدين الظروف عن استخدام  ٣٦
       اإلنترنت

أشعر بالضيق من حماوالت والدي للتقليل من مدة استخدامي  ٣٧
       لالنترنت أو منعي من استخدامه

عندما أفكر يف التوقف عن استخدام اإلنترنت أصاب حبالة فزع  ٣٨
       وخوف شديد

       أعاين من االضطراب يف النوم بسبب اتصايل الدائم باإلنترنت ٣٩

أحاول نشر أخبار كاذبة عن األشخاص الذين ال أحبهم عن  ٤٠
       طريق استخدام تقنيات اإلنترنت

ت اليت تواجهين إىل عامل أهرب من املشكالت والصعوبا ٤١
       اإلنترنت

       بسبب اإلنترنت اخنفضت درجايت يف املدرسة ٤٢

يغضب أصدقائي مين لعدم اتصايل م النشغايل الدائم  ٤٣
       باستخدام اإلنترنت

       أفتقد أصدقائي املخلصني عندما ال أتصل م عرب اإلنترنت ٤٤

سبب اخنفاض مستواي الدراسي يلومين الكثري من املعلمني ب ٤٥
       بسبب استخدامي لإلنترنت

عندما جلست مع نفسي وحاولت التفكري يف االبتعاد عن  ٤٦
       استخدام اإلنترنت شعرت بأنين ال أملك اإلرادة لفعل ذلك

       أتناول طعامي وأنا متصل باإلنترنت حىت ال أضيع الوقت ٤٧
       ع أشخاص آخرين متصلني باإلنترنتأقضي ساعات طويلة يف اللعب م ٤٨
       أجتاهل تناول واجبايت حينما أكون متصالً باإلنترنت ٤٩
      أعاين من اإلعياء واإلرهاق بسبب استخدامي املستمر لإلنترنت ٥٠

أزيد من االتصال باإلنترنت للحصول على السعادة والسرور  ٥١
       والرضا
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 ابةاالستج
 ارةــــــــــالعبم حيدث بدرجة

كبرية 
 جداً

قليلة متوسطة كبرية
قليلة 
 جداً

       أحلم كثرياً يف نومي أنين استخدم اإلنترنت ٥٢

استخدامي لإلنترنت فترات طويلة جعلين ال أقوم بالزيارات  ٥٣
       العائلية املهمة

       ال ميكن أن أرى نفسي بعيداً عن اإلنترنت ٥٤

 االجتماعية والترفيهية بسبب استخدامي اخنفضت أنشطيت ٥٥
  الطويل لإلنترنت

     

اخنفضت مهارايت يف القراءة والكتابة بسبب استمراري يف  ٥٦
  استخدام اإلنترنت

     

       أنشغل باإلنترنت لدرجة أنين أنسى النوم ٥٧

أشعر بإجهاد يف العني بعد قضاء ساعات طويلة أمام شاشة  ٥٨
  الكمبيوتر

     

       أقلل من ساعات نومي حىت أوفر الوقت كي أتصل باإلنترنت ٥٩

عندما تعتريين مشاعر الغضب والعصبية اجته فوراً لالتصال  ٦٠
       باإلنترنت حىت أهدأ

       يشعرين اإلنترنت أنين شخص مهم وعظيم ٦١

مل مينعين اإلرهاق واملرض الذي سببه يل استخدام اإلنترنت من  ٦٢
       شغف الستخدام اإلنترنتأن أعود ب

أمتىن تغيري سرعة اإلنترنت حىت استمر يف حصويل على أكرب قدر  ٦٣
       ممكن من السعادة والسرور

أقوم بتحميل الصور اجلنسية من شبكة اإلنترنت على جهاز  ٦٤
       الكمبيوتر اخلاص يب

       أفضل اختراع يف هذا العصر هو اإلنترنت ٦٥
      ماً أنين يف أفضل حااليت عندما أكون متصالً باإلنترنتأشعر دائ ٦٦
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 االستجابة
 ارةــــــــــالعبم حيدث بدرجة

كبرية 
 جداً

 قليلةمتوسطةكبرية
قليلة 
 جداً

أهتم بالربامج واملواقع اليت جتعلين استخدم اإلنترنت ألطول فترة  ٦٧
  ممكنة

     

األصدقاء وأكون متصالً أغضب وأثور عندما يزورين أحد  ٦٨
  باإلنترنت

     

      استخدامي لإلنترنت قلل من تواصلي مع الناس يف احلياة الواقعية ٦٩

حاولت أن استبدل جهاز الكمبيوتر اخلاص يب بآخر حىت يتواءم  ٧٠
  مع استخدامي لإلنترنت

     

أحاول من خالل غرف الدردشة إقامة عالقات مع اجلنس  ٧١
  م أهلهااآلخر دون عل

     

      أُفضل استخدام اإلنترنت عن اخلروج مع أصدقائي خارج املرتل ٧٢

أُفضل تكوين صداقات جديدة من خالل اإلنترنت مقارنة  ٧٣
       باحلياة الواقعية

يف الوقت الذي ال استخدم فيه اإلنترنت أكون منشغالً مبا جيب  ٧٤
  علي عمله عند معاوديت الستخدامه

     

استمر يف استخدام اإلنترنت على الرغم من املشكالت اجلسمية  ٧٥
  اليت يسببها يل

     

       بسبب انشغايل باإلنترنت فإنين ال أستطيع التركيز يف دراسيت ٧٦
      ال أتفق مع اجلهود املبذولة لوضع رقابة على استخدام اإلنترنت ٧٧
        واالقتراب منهمأحب الدخول على مواقع اجلماعات اإلرهابية ٧٨

تعرضت لعدة عمليات نصب وضياع أموال نتيجة لتصديق  ٧٩
       بعض املواقع اليت يسيطر عليها احملتالني

  انتهى املقياس،،،،                                 
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  نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة 

  الدراسات العلياكلية      

  العلوم االجتماعيةقسم     

  صص الرعاية والصحة النفسيةخت

  ))٣٣((ملحق ملحق 

  التوافق النفسي االجتماعي التوافق النفسي االجتماعي مقياس مقياس 

  ""نسخة طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعوديةنسخة طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية""

  إعداد إعداد 

  الدكتورةالدكتورة

  سهري إبراهيم حممد إبراهيمسهري إبراهيم حممد إبراهيم

  

  م٢٠٠٤
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   اتـــة التعليمـــصفح

  : اقرأ التعليمات التالية بعناية.. فضالً.. عزيزي الطالب 

ل األسئلة التالية بعض امليول واآلراء الشخصية، وهي ليست اختبار ذكـاء            تتناو -٥
وليس فيها إجابات صحيحة وأخرى خطأ؛ املهم أن تعرب عن رأيـك وخربتـك              

 . الشخصية بصدق وأمانة
على ) √(املطلوب أن تقرأ كل عبارة وحتدد انطباقها عليك؛ وذلك بوضع عالمة             -٦

ة إجابة واحدة من اإلجابـات األربـع        درجة موافقتك على أن ختتار لكل عبار      
  ).  ال أوافق- أوافق نادراً - أوافق أحياناً -أوافق دائماً : (التالية

تأكد أن إجابتك ستكون يف حمل سرية تامة، وتستخدم ألغراض البحث العلمـي              -٧
 .فقط

 .للعبارة الواحدةال ختتر أكثر من إجابة  -٨

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق

  الباحث

   مفرح العصيمي سلطان عائض
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 ارةــــــــــالعب م أوافق
نادراًأحياناً دائماً

ال 
أوافق

      ميكنين تغيري كثري من الظروف اليت حتيط يب  ١
      أشعر باخلجل إذا حتدثت مع شخص ال أعرفه  ٢
      أستطيع أن أكتم يف نفسي مضايقات الناس  ٣
      أشعر بأنين أقل من غريي  ٤
       على معظم األعمال اليت أقوم اأندم  ٥
      أشعر بالضيق بسبب حصويل على درجات ضعيفة  ٦
      أشعر بالوحدة ولو كنت مع الناس  ٧
      أخطط ملستقبلي بنفسي  ٨
      ال أترك عمالً حىت أمته  ٩
      من السهل علي إقناع اآلخرين بوجهة نظري ١٠
      ميكنين أن أحتمل نتائج أفعايل ١١
      انشغايل بالتفكري مينعين من النوم ١٢
      أحرج من مظهري الشخصي ١٣
      أواجه مشكاليت الشخصية ١٤
      ال أتردد يف اختاذ قرار يف أي موضوع ١٥
      أتوقع النجاح فيما أؤديه من أعمال ١٦
      ال أحتاج إىل من يوجهين إىل ما أفعله ١٧
      بنفسيأشتري كل مستلزمايت  ١٨
      يترك يل حرية اختيار أصدقائي ١٩
      أبادر باختاذ اخلطوة األوىل يف التعامل مع اآلخرين ٢٠
      أقوم حبل مشكاليت الشخصية ٢١
      يسعدين أن أشغل وقت فراغي يف بعض األنشطة ٢٢
      ال أعارض اآلخرين إن كانوا على حق ٢٣
      ذ أي قرارأدرس األمور جيداً قبل اختا ٢٤
      ميكنين أن أجعل زمالئي يغريون من آرائهم ٢٥
  يؤملين حدوث خالفات بني أفراد أسريت ٢٦
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 ارةــــــــــالعب م أوافق
نادراًأحياناً دائماً

ال 
أوافق

      يسود احترام متبادل بني أفراد أسريت ٢٧
      أقضي أوقاناً سعيدة مع أسريت ٢٨
       ألتقي بأصدقائي بعيداً عن املرتلأفضل أن ٢٩
      أشعر بأن أصدقائي أسعد حاالً مين يف حيام األسرية ٣٠
      أتشاور مع أفراد أسريت يف اختاذ قرارايت املهمة ٣١
      أفضل قضاء أوقات الفراغ مع كل أفراد أسريت ٣٢
      أشعر بالرضا عن مستوى األسرة ٣٣

الوالدين اللوم يل أمام أخويت األصغر أخجل من توجيه أحد  ٣٤
      مين سناً

      يستشريين أحد الوالدين يف بعض األمور األسرية ٣٥
٣٦ أتضايق من نصائح وإرشادات والدي      
      أشارك يف قضاء بعض حاجات األسرة ٣٧
      يضايقين عدم اهتمام أحد الوالدين يب ٣٨
       اختيار أصدقائييضايقين تدخل أحد الوالدين يف ٣٩
      أشعر أن أحد الوالدين متشدد معي ٤٠

يشجعين أحد الوالدين على االستقالل واالعتماد على  ٤١
      النفس

      يشعرين أحد الوالدين أنين صديق له ٤٢

يصعب علي التحدث عن مشكاليت اخلاصة مع  ٤٣
      الوالدين

      ينتقدين أحد الوالدين بدون وجه حق ٤٤
      أعاين من تفرقة الوالدين بني األخوة ٤٥
      يضايقين حدوث شجار بني األخوة ٤٦
      أتفق مع أخويت على ختصيص أماكن للمذاكرة ٤٧
      نتشاور مع أفراد األسرة يف اختيار مالبسنا ٤٨
      يضايقين كثرة املقارنة بيين وبني أخويت ٤٩
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 ارةــــــــــالعب م أوافق
نادراًأحياناً دائماً

ال 
وافقأ

      أتبادل مع أخويت املساعدة يف استذكار الدروس ٥٠
      أشارك زمالئي يف حل مشاكلهم ٥١
      أساعد زمالئي يف فهم املواد الدراسية ٥٢
      أفضل قضاء وقت الفراغ مع زمالئي ٥٣
      يسعدين مقابلة زمالئي يف أي مكان خارج املدرسة ٥٤
      أجتنب املشاكسني من زمالئي ٥٥
      أبتعد عن مشاركة زمالئي يف أي مشروع يقومون به ٥٦

أطلب من املدرس شرح بعض النقاط الغامضة يف  ٥٧
      الدرس

      ال يقدر بعض املدرسني ظرويف اخلاصة ٥٨

أحب أن أعرض بعض مشكاليت الشخصية على أحد  ٥٩
  املدرسني

    

       يف املوضوعات الدراسيةأناقش املدرسني ٦٠
      أشعر أن املدرسني يقومون بواجبام على أكمل وجه ٦١
      أشعر باالرتياح عند رؤية املدرسني ٦٢
      أرى أنين أدرس مواد مشوقة ٦٣
      أعتقد أن املواد الدراسية تنمي معاريف ٦٤
      أشعر بالرضا عن مستوى حتصيلي باملدرسة ٦٥
      بعمل الواجبات املدرسيةألتزم  ٦٦

أحتاج لقراءة الدرس مرات عديدة لصعوبة معاين  ٦٧
  الكلمات

    

      أفضل أن أتغيب عن املدرسة كلما استطعت ٦٨
      أشعر أن طريقة استذكاري للمواد موفقة ٦٩
      أقوم بوضع جدول للمذاكرة ألتزم به ٧٠
    ى حضور أفضل االشتراك يف األنشطة املدرسية عل ٧١
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  احلصص الدراسية
 ارةــــــــــالعب م أوافق

نادراًأحياناً دائماً

ال 
أوافق

      أستمتع مبمارسة األنشطة املدرسية ٧٢
      أحافظ على املواعيد املدرسية ٧٣

من الصعب تنظيم وقيت النشغايل يف أمور كثرية غري  ٧٤
      الدراسة

      اكرتأجد صعوبة يف استرجاع ما ذ ٧٥

يسعدين حضور احلفالت االجتماعية اليت يتاح فيها  ٧٦
      االختالط بأفراد اجلنس اآلخر

      أساعد األصدقاء واجلريان دون أن يطلبوا ذلك ٧٧
      أحرص على حضور احلفالت واملناسبات االجتماعية ٧٨
      من السهل علي أن أكون صداقات جديدة ٧٩

مسئوالً عن عمل أشترك فيه مع يسعدين أن أكون  ٨٠
      زمالئي

     من الصعب علي أن أبدأ حديثاً مع أشخاص ال أعرفهم ٨١

أثقف جبانب أصدقائي إذا وقع أحدهم يف ورطة أو  ٨٢
      مأزق

      أحرص على تأدية واجبات العزاء ٨٣
      أجتنب التلفظ بأشياء جترح مشاعر اآلخرين ٨٤
       الرحالتأحب االشتراك يف ٨٥
      أحترم رأي األغلبية ولو كان خمالفاً لرأيي ٨٦

أقدم مساعديت حلل اخلالفات اليت تنشب بني أصدقائي  ٨٧
      وجرياين

أحترم العادات والتقاليد السائدة يف اتمع وإن كنت  ٨٨
      غري راض عنها

      ألتمس األعذار ألبرر تصرفات اآلخرين  ٨٩
      األفراد الذين يسخرون من اآلخرينأتضايق من  ٩٠
      من السهل أن أتكلم أمام اجلماهري ٩١
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 ارةــــــــــالعب م أوافق
نادراًأحياناً دائماً

ال 
أوافق

      أحافظ على مواعيدي مع اآلخرين ٩٢
      أشعر بالسعادة حينما يزورين أحد أصدقائي  ٩٣
      ألول مرةأستمتع باحلديث مع من أقابلهم  ٩٤
      من السهل علي أن أبث روح املرح يف حفلة مملة ٩٥
      أجد صعوبة يف االختالط بالناس ٩٦
      أشترك يف بعض املباريات اليت مل أمارسها من قبل ٩٧
     أبدأ باحلديث مع الزمالء اجلدد عندما أقابلهم ألول مرة ٩٨
       مع اآلخرينمن السهل علي أن أقيم عالقات مودة ٩٩
      أقابل الذين ال تربطين م عالقة باالبتسامة والترحيب ١٠٠

  انتهى املقياس،،،،                                 
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