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 "سري لذي اجلنسنيألنرتنث وعالقحه ببلحىافق اإلدمبن ا" إ

 عيد ديد فرج الله محمد

 ببللغة العربية : بحثملخص ال
نترنػت والتوافػؽ األسػري إلالكشػؼ عػف القالقػي بػيف إدمػاف ا يهدؼ البحػث الحػالإ إلػ 

ف الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػإ إدمػػاف النترنػػتذ والتوافػػؽ عػػلػػدا الجنسػػيفذ وكػػذلؾ الكشػػؼ 
وطالبي مف طالب المرحمي الثانويػي بنطػاؽ  ( طالًبا022تكونت عيني البحث مف )األسريذ 
الجيػػػزةذ تػػػـ تطبيػػػؽ منيػػػاس إدمػػػاف اإلنترنػػػت )إعػػػدادو الباحػػػث(ذ ومنيػػػاس التوافػػػؽ  محافظػػػي

 (.0202سري )إعدادو نورة الزهرانإذ األ
إدمػػػػاف  بػػػػيف ودالػػػػي احًػػػػاجًيا وأشػػػػارت النتػػػػاجو إلػػػػ  وجػػػػود عالقػػػػي ارتباطيػػػػي عكسػػػػيي

نترنت والتوافؽ األسري فضاًل عف وجود فروؽ بيف متوسػطات درجػات طػالب وطالبػات إلا
ًيا المرحمي الثانويي فػإ إدمػاف اإلنترنػت لًػالط الطػالب الػذكورذ ووجػود فػروؽ دالػي إحًػاج

اإلنػػاثذ بػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػالب والطالبػػات فػػإ التوافػػؽ األسػػري لًػػالط الطالبػػات 
بػػيف متوسػػطات رتػػب الًػػفوؼ الدراسػػيي )أولػػ  ثػػانويذ ثانيػػي  ووجػػود فػػروؽ دالػػي إحًػػاجًيا

ثانويذ ثالثي ثانوي( فإ إدماف اإلنترنػت لًػالط الًػؼ الثػانإ الثػانويذ يميػه الًػؼ األوؿ 
 الثالث الثانوي فإ المرتبي الثالثي واألخيرة.الثانوي ويأتإ الًؼ 

 التوافق األسري، طالب المرحمة الثانوية.، إدمان اإلنترنتالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

The current research aims to reveal the relationship between Internet 

addiction and family Adjustment between Genders, as well as the 

detection of gender differences in Internet addiction and family 

Adjustment, the research sample consisted of (200) male and female 

students from high school students in the Giza Governorate, The Internet 

addiction scale was applied (Prepared by: the researcher), and the family 

Adjustment scale (Prepared by: Noura Al-Zahrani, 2019). 

The results indicated a negative correlation and statistically 

significant relationship between internet addiction and family Adjustment 

as well as differences between the average scores of male and female 

high school students in Internet addiction in favor of male students, and 

the presence of statistically significant differences between the averages 

of male and female student scores in family Adjustment in favor of 

female students, and the presence of differences Statistically significant 

among the averages of grade levels (first secondary, second secondary, 

and third secondary) in Internet addiction in favor of the second 

secondary class, followed by the first secondary grade and the third 

secondary grade comes in the third and last rank. 

Keywords: Internet Addiction, Family Adjustment,Secondary 

School Students. 
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 :مقذمة 
ا مػف حياتنػا اليوميػيذ اإلنترنت هو الوسيمي الراجقي الجديدة التإ بدأت تشكؿ جزء رجيًسػ

حيػػث يمكػػف لدفػػراد اسػػتخداـ شػػبكي اإلنترنػػت عبػػر وسػػاجط متقػػددة سػػواء أكػػاف ذلػػؾ عبػػر 
غيرهػػا مػػف األجهػػزة التػػإ أو جهػػاز الحاسػػوب الثابػػت أو المحمػػوؿذ جهػػاز الهػػاتؼ المتننػػؿذ 

 ؛ا مػف الحيػاة اليوميػي لهػذف الفجػيوألف استخداـ اإلنترنت أًبط يشػكؿ جػزءً  يًقب حًرها
 أًػبط النػاس هػذف األيػاـ يسػتخدموف اإلنترنػت أكثػر ممػا كػانوا يسػتخدمونه قبػؿ سػنواتند ف

عدةذ فنسبي المستخدميف فإ تزايد مضطردذ وقد تنوعت استخدامات اإلنترنػت التػإ شػممت 
والمقارؼذ والتسميي والترفيه مثػؿو )سػماع األغػانإذ ومشػاهدة أفػالـ  البحث عف المقمومات
( Chatting  التواًػؿ مػا ارخػريف مػف خػالؿ بػرامو المحادثػات )الفيديوذ والمطالقي(ذ إلػ
 ( وغيرها مف الطرؽ.E-mailوالبريد اإللكترونإ )

واستخداـ اإلنترنت ل يمثؿ خطورة فإ حد ذاته عم  سػموؾ األفػراد إل إذا أًػبط هػذا 
ي ل المشػػكمف ؛السػػتخداـ سػػموكا قهريػػا يتقػػارض مػػا أنشػػطي الحيػػاة اليوميػػي والنيػػاـ بأعباجهػػا

ػػوؿ إليهػػا عبػػر  تكمػػف فػػإ شػػبكي اإلنترنػػتذ بػػؿ فػػإ األنشػػطي والمجػػالت التػػإ يمكػػف الًو
الفتنػار لموقػت  اإلنترنتذ وضياع الوقت لتحنيؽ فواجػد محػدودةذ ومػا يترتػب عمػ  ذلػؾ مػف

الكػػػػافإ لمنيػػػػاـ بالواجبػػػػات والمسػػػػهوليات المنوطػػػػي بهػػػػـذ ومػػػػف هنػػػػا ظهػػػػر نػػػػوع جديػػػػد مػػػػف 
بػؿ التسػقينيات مػف النػرف الماضػإ. فػاختمؼ البػاحثوف حػوؿ الضطرابات لميكف مقروفػي ق

 الإلنترنػػتذ واعتبػػرف نخػػروف اسػػتخدامً  امًػػطمط يقبػػر عنػػه؛ فػػاعتبرف بقػػض البػػاحثيف إدماًنػػ
 (. (Whang& Chang, 2003, 9لإلنترنت مفرًطا

وقد برزت قضػيي إدمػاف اإلنترنػت كنضػيي اجتماعيػي كبيػرة مػا تزايػد شػقبيي اإلنترنػتذ 
أف يضحإ البقض بالقمؿ وبالمدرسيذ وبالقالقات األسرييذ بؿ ومػف الممكػف  فمف الممكف

اسػػػتخداـ اإلنترنػػػػتذ والوقػػػوع فػػػإ داجػػػػرة إدمػػػاف اإلنترنػػػػت  بسػػػببدمر حيػػػاة الشػػػػخص أف ت ػػػ
(Huang, 2007, 110). 

إف استخداـ اإلنترنت المفرط هو أقرب ما يكوف إل  اإلدمػاف حتػ  لػو لػـ يتطػابؽ مػا 
فكالهمػػػػا يقبػػػػر عػػػػف تجربػػػػي ذاتيػػػػي ويجمػػػػا بينهمػػػػا ت يػػػػر المػػػػزاجذ  إدمػػػػاف المخػػػػدرات مػػػػثال

والنسػػػحاب الجتمػػػاعإذ والًػػػراعذ والشػػػقور بالضػػػيؽ والوحػػػدةذ والتػػػإ غالبػػػا مػػػا تظهػػػػر 
أعراضها عند توقؼ الفرد عػف اسػتخداـ اإلنترنػت. وهنالػؾ فػرؽ بػيف مػف يسػتخدـ اإلنترنػت 

سػػتخدمه ألف طبيقػػي عممػػه بشػػكؿ طػػوعإ وبػػدفراط دوف مبػػرر أو حاجػػي موضػػوعييذ ومػػف ي
مػاف اإلنترنػتذ أمػا الحالػي الثانيػي دلإلنترنػتذ فالحالػي األولػ  هػإ إ امفرًطػ اً تحتػاج اسػتخدام

 .(Selfhout et al., 2008, 19فال تنا ضمف هذا التًنيؼ )
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ي ومػػػا هػػػذا التزايػػػد المضػػػطرد باسػػػتخداـ اإلنترنػػػتذ وخاًػػػي بػػػيف فجػػػي المػػػراهنيف وطمبػػػ
اسػتخداـ اإلنترنػتذ أو قػد يفػرط فػإ اسػتخدامهذ وعنػدما  سإء البقضذ قد يالمرحمي الثانويي

عػػف مجػػرد السػػتخداـ الطبيقػػإ المقتػػاد مػػف  بًػػورة مبػػاله فيهػػاذ تزيػػده يفػػرط فػػإ اسػػتخدام
 االفػػرد نفسػػه مػػدفوعً  حيػػث المػػدة الزمنيػػيذ ونوعيػػي السػػتخداـ وأغراضػػهذ أو التطبينػػاتذ يجػػد

داـ اإلنترنػتذ ول يسػتطيا التوقػؼ عػف هػذا بشكؿ قسري دوف حاجي فقميي ممحػي إلػ  اسػتخ
السػػموؾذ أو مناومتػػهذ أو السػػيطرة عميػػهذ أو الػػتحكـ فػػإ دفقاتػػهذ كنػػوع مػػف السػػموؾ النهػػري 
الػػذي يترتػػب عميػػه نتػػاجو سػػمبيي ونثػػار سػػيجي عمػػ  المسػػتوا الجتمػػاعإ واألسػػري والجسػػدي 

ذ غيػر قػادر افرد مػدمنً والمهنإ والنفسإذ عندجذ يكوف هذا السموؾ غير اعتياديذ ويًبط ال
ممػػا يسػػبب لػػه  ؛ عمػػ  إحػػداث عالقػػي توافػػؽ نفسػػإ اجتمػػاعإ بينػػه وبػػيف البيجػػي المحيطػػي لػػه

 الشقور بالتوتر والوحدة.
ػا تػأتإ  مًروفإ  بًفي عاميوبالنظر إل  وضا الشباب فإ القالـ القربإ  خًًو

لقمماء مسػاحي كبيػرة كأحد محاور النمو اإلنسانإذ وقد أفرد ا األسريأهميي التوافؽ النفسإ 
لدراسػػي مراحػػؿ النمػػو نظػػرا ألهميتهػػا الحاليػػي والمسػػتنبميي فػػإ حيػػاة أي فػػردذ ويرتكػػز التوافػػؽ 
النفسإ الجتمػاعإ السػميـ لمفػرد عمػ  عػدة عناًػر أهمهػا دور األسػرة ومػدل دعمهػا لمفػرد 
بشػػكؿ إيجػػابإ يسػػاعدف عمػػ  تخطػػإ أزمػػات النمػػوذ عمػػ  حػػيف تسػػاهـ المدرسػػي فػػإ تػػوفير 

يا جو نفسإ وفكػري يسػاهـ فػإ إثػراء سػموؾ الفػرد وتوسػيا مداركػه مػف خػالؿ السػماح تشج
ػػػوؿ الفػػػرد  لػػػ  إلإلفػػػراد بػػػالتقبير عػػػف أفكػػػارهـ ومكونػػػات أنفسػػػهـ. ويكتمػػػؿ هػػػذا الػػػدور بًو

يمكػػف النػػوؿ أف  الجامقػػي التػػإ تسػػهـ فػػإ زيػػادة التوافػػؽ النفسػػإ الجتمػػاعإذ وبشػػكؿ عػػاـ
نػػػه كممػػػا ألإلفػػػراد يتػػػأثر بقوامػػػؿ نفسػػػيي واجتماعيػػػي واقتًػػػاديي و النمػػػو النفسػػػإ والجتمػػػاعإ 

عاجشػي يجابيي لمحياة الكريمي كانت فػرص نمػوف بجميػا أشػكاله أفضػؿ )إأجواء  توفرت لمفرد
 (.022و 0202النقيمإذ 

وتجػػدر اإلشػػارة هنػػا إلػػ  أف مػػا يقػػرؼ بددمػػاف اإلنترنػػت والػػذي يقبػػر عػػف حالػػي مػػف 
فنإ لإلنترنتذ حيث يهدي إلػ  اضػطرابات إكمينيكيػي يسػتدؿ الستخداـ المرضإ وغير التوا

عميها بوجود الميؿ إل  زيػادة سػاعات اسػتخداـ اإلنترنػت إلشػباع الرغبػي نفسػها التػإ كانػت 
تشػػػبقها مػػػف قبػػػؿ سػػػاعات أقػػػؿ. والنسػػػحاب والمقانػػػاة مػػػف أعػػػراض نفسػػػيي وجسػػػميي عنػػػد 

حركػات عًػبيي زاجػدة(ذ والنمػؽذ اننطاع التًاؿ بالشبكيذ ومنهػا التػوتر النفسػإ الحركػإ )
وتركػػػز التفكيػػػر بشػػػكؿ قهػػػري حػػػوؿ اإلنترنػػػت ومػػػا يجػػػري فيهػػػاذ وأحػػػالـ وتخػػػيالت مرتبطػػػي 
باإلنترنػػتذ وحركػػات إراديػػي ول إراديػػي تهليهػػا األًػػابا عمػػ  الكمبيػػوترذ والرغبػػي فػػإ القػػودة 
  إلػػػ  اسػػػتخداـ اإلنترنػػػت لتخفيػػػؼ أو تجنػػػب أعػػػراض النسػػػحابذ إضػػػافي إلػػػ  الميػػػؿ إلػػػ
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يخطػط لػه  استخداـ اإلنترنت بمقدؿ أكثر تكرارا أو لمدة زمنيي أطوؿ تتجػاوز مػا كػاف الفػرد
 (Turhkle,1996, 169.) أًالً 

ا لشػبكي اإلنترنػتذ هـ أكثر شػراجط المجتمػا اسػتخدامً الب المرحمي الثانويي حيث أف ط
والتػإ تتطمػب مرحمػي نمػو نفسػإ واجتمػاعإ مهمػيذ  فهإ ت قػدذ نظرًا لطبيقي مرحمي المراهني

قػػػد ب المرحمػػػي الثانويػػػي إنشػػػاء عالقػػػات شخًػػػيي اجتماعيػػػيذ فدنػػػه يمكػػػف النػػػوؿو أف طػػػال
يكونػػػوف بشػػػكؿ أو بػػػاخر أكثػػػر اعتمػػػادا عمػػػ  اإلنترنػػػتذ منارنػػػي بػػػأي مػػػف فجػػػات المجتمػػػا 

قالقػػات مػػا زمالجهػػـذ إضػػافي إلػػ  مػػا ال األخػػراذ خاًػػي وأنػػه ينػػودهـ دافػػا قػػوي لتطػػوير
ستخداـ اإلنترنػتذ وبالتػالإ تشػكؿ ا لمف فرص أوسًؿ الجتماعإ لهـ وساجؿ التواتوفرف 

عمػػ  واقػػا  لموقػػوؼا البحػػث هػػذ ءجػػا دمػػاف اإلنترنػػتذ وقػػدإل خًػػبيأرضػػيي  هػػذف المرحمػػي
 .لديهـ األسريوعالقته بالتوافؽ الب المرحمي الثانويي إدماف اإلنترنت لدا ط

 : بحثمشكلة ال
التوافػؽ النفسػإ والجتمػاعإ وبالتػالإ جػزء يقتبػر التوافػؽ األسػري أحػد أبقػاد ومظػاهر 

ل يتجزأ مف الًحي النفسيي لمفردذ لهػذا فػدف أي خمػؿ يقتمػإ التوافػؽ األسػري لمفػرد يػنقكس 
عم  ًحته النفسييذ وما يالحظ أف التوافؽ األسػري ممظهػر مػف مظػاهر الًػحي النفسػيي 

ؿ مػػف بينهػػا ضػػقؼ ا لكثيػػر مػػف القوامػػلمتًػػدع والتفكػػؾ نظػػرً  اً السػػميمي أًػػبط أكثػػر عرضػػ
ا لالنش الت الماديػي اليوميػي لكثيػر مػف أفػراد التواًؿ بشكمه التنميدي بيف أفراد األسرة نظرً 

 األسر مف جهي وظهػور وسػاجؿ جديػدة لمتواًػؿ الجتمػاعإ عػف طريػؽ الشػبكي القنكبوتيػي
ػػؿ الكثيػػر مػػف مسػػتخدميها إلػػ  ذ وتػػويتر وغيرهػػا الفيس بػػوؾكػػ مػػف جهػػي أخػػراذ حيػػث ًو

ذ وت يرت بذلؾ الكثير مف المقايير والنػيـ التػإ كانػت إلػ  وقػت غيػر نترنتإلا إدمافدرجي 
بقيػػد تحكػػـ التقػػامالت الجتماعيػػيذ فكػػاف لزامػػا عمػػ  الباحػػث النفسػػإ والجتمػػاعإ البحػػث 
والتنًػػػإ عػػػف الظػػػاهرة وتػػػأثير هػػػذا كمػػػه عمػػػ  الحيػػػاة األسػػػريي فظهػػػرت بقػػػض الدراسػػػات 

عمػػػػ  الحيػػػػاة النفسػػػػيي  تػػػػأثير اسػػػػتقماؿ هػػػػذف الوسػػػػاجؿالجتماعيػػػػي والنفسػػػػيي التػػػػإ تػػػػدرس 
 الطػالببالدراسػي فجػي  كبر فجات المجتما تنػاولً أوالجتماعيي لدفراد والمجتمقات ومف بيف 

بحكػػػـ الكثيػػػر مػػػف القوامػػػؿ مػػػف بينهػػػا البحػػػث الدراسػػػإ  لإلنترنػػػتكونهػػػا األكثػػػر اسػػػتقمال 
 .ومتطمبات سف المراهني والشباب
الدراسػػات أف مػػدمنإ اإلنترنػػت يقػػانوف مػػف الوحػػدة النفسػػييذ  وقػػد أشػػارت نتػػاجو بقػػض

فضػػػػاًل عػػػػف بقػػػػض وبقػػػػض األعػػػػراض الكتجابيػػػػيذ والخػػػػوؼ مػػػػف التفاعػػػػؿ مػػػػا ارخػػػػريفذ 
المشػػكالت السػػموكيي كػػالقنؼ والقػػدواف الموجػػه لدسػػرةذ والخػػروج بشػػكؿ تػػدريجإ عػػف داجػػرة 

(؛ (Whang, et al., 2003السػتخداـ المفػرط اإلنترنػت التفاعػؿ الجتمػاعإ كأحػد أسػباب
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(؛ )عبػػػد الكػػػريـ 0222(؛ )سػػػمطاف عػػػاجض مفػػػرحذ 0222)محمػػػد عبػػػد الهػػػادي وأخػػػروفذ 
(؛ )عبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد الخواجػػػػيذ 0202(؛ عبيػػػػر جهػػػػاد عبػػػػد الم نػػػػإذ 0202سػػػػقوديذ 

0202.) 
لػػذا ي حػػاوؿ البحػػث الحػػالإ التقػػرؼ عمػػ  طبيقػػي القالقػػي بػػيف إدمػػاف اإلنترنػػت والتوافػػؽ 

بقػػػػػػض المت يػػػػػػرات )كػػػػػػالنوعذ والتخًػػػػػػص األكػػػػػػاديمإذ والًػػػػػػفوؼ  األسػػػػػػري فػػػػػػإ ضػػػػػػوء
 التقميميي(.

 أسئلة البحث
 ي حاوؿ البحث الحالإ اإلجابي عم  التساهلت ارتييو

 نترنت والتوافؽ األسري لطالب المرحمي الثانويي؟إلما طبيقي القالقي بيف إدماف ا-0

لثانويػػي فػػإ إدمػػاف هػػؿ يوجػػد اخػػتالؼ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث مػػف طػػالب المرحمػػي ا-0
 النترنت؟

هػػػؿ يوجػػػد اخػػػتالؼ بػػػيف التخًًػػػيف القممػػػإ واألدبػػػإ فػػػإ إدمػػػاف اإلنترنػػػت لػػػدا -2
 طالب المرحمي الثانويي؟

هػػؿ يوجػػد اخػػتالؼ بػػيف الًػػفوؼ التقميميػػي )األوؿذ والثػػانإذ والثالػػث( الثػػانوي فػػإ -2
 إدماف اإلنترنت؟

 أهذاف البحث
 -يهدؼ البحث الحالإ عم  ما يمإو

نترنػػت والتوافػػؽ األسػػري لػػدا طػػالب إلالتقػػرؼ عمػػ  طبيقػػي القالقػػي بػػيف إدمػػاف ا-0
 المرحمي الثانويي.

الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث مػػف طػػالب المرحمػػي الثانويػػي فػػإ إدمػػاف -0
 نترنت.إلا

 لػػػػدا طػػػػالب المرحمػػػػي الثانويػػػػي تبًقػػػػا الكشػػػػؼ عػػػػف الفػػػػروؽ فػػػػإ إدمػػػػاف اإلنترنػػػػت-2
 مإذ أدبإ(.لمتخًص األكاديمإ )عم

الكشؼ عف الفروؽ بيف الًفوؼ التقميميػي )األوؿذ والثػانإذ والثالػث( الثػانوي فػإ -2
 إدماف اإلنترنت.



 

 

 

 
 إدماف اإلنترنت وعالقته بالتوافؽ األسري لدي الجنسيف

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
269 

 أهمية البحث
تناولهػػػا وهػػػـ طػػػالب المرحمػػػي يأهميتػػػه مػػػف أهميػػػي الشػػػريحي التػػػإ  البحػػػث اسػػػتمد هػػػذي

 قػػدا هػػذاالثانويػػي؛ حيػػث يقتبػػروف مػػف أكثػػر القينػػات التػػإ تسػػتخدـ شػػبكي اإلنترنػػت وقػػد يت
السػػتخداـ إلػػ  شػػكؿ اإلفػػراطذ وتظهػػر عمػػيهـ أعػػراض اإلدمػػاف؛ ممػػا يػػنقكس عمػػ  تػػوافنهـ 

؛ ونظػرا لمػا يترتػب عمػ  ذلػؾ السػتخداـ المفػرط مػف ول سػيما األسػري النفسإ والجتمػاعإ
أضػػرار عمػػ  الًػػحي النفسػػيي والجتماعيػػي والجسػػميي لػػدا طػػالب المرحمػػي الثانويػػي؛ فػػدف 

 ب أهميي خاًي عم  المستوييف النظري والتطبينإ كما يمإوكتسيالحالإ  البحث

 األهمية النظرية
المرحمػػي  لػػدا طػػالب األسػػريالوقػػوؼ عمػػ  القالقػػي بػػيف إدمػػاف اإلنترنػػت والتوافػػؽ -0
 .الثانويي

 -فػإ حػدود عمػـ الباحػث-النميمػي البحوثالحالإ فإ كونه مف  البحثكمف أهميي ي-0
 م  الرغـ مف أهميته. الموضوع البحثإ ع التإ تناولت هذا

تنديـ إطار نظري إلدماف اإلنترنتذ مما يثرا المكتبي السيكولوجيي بمت يػر حػديث -2
 نسبيًا. 

بمرحمػػي عمريػػي مهمػػيذ وهػػإ المرحمػػي الثانويػػي؛ وهػػذف المرحمػػي  البحػػث الحػػالإ يهػػتـ-2
لمضػػ وط الحياتيػػي ولالضػػطرابات النفسػػيي ولاثػػار الناجمػػي  امػػف أكثػػر المراحػػؿ تقرًضػػ تقػػد

 األسري.عف الستخداـ المفرط لإلنترنت خاًي توافنهـ 

 األهمية الحطبيقية
 فإ أف النتاجو قد تتػيط لمنػاجميف عمػ  السياسػي التربويػي البحث الحالإتكمف أهميي -0

لػػدا طػػالب المرحمػػي  األسػػريالتقػػرؼ عمػػ  طبيقػػي القالقػػي بػػيف إدمػػاف اإلنترنػػت والتوافػػؽ 
رشاديي  وعالجيي مناسبي. الثانويي؛ مما يمكنهـ مف توظيؼ ذلؾ فإ تندـ برامو تربويي وا 

إثػػػػراء النيػػػػاس النفسػػػػإ بتػػػػوفير أداة تنػػػػيس إدمػػػػاف اإلنترنػػػػت لػػػػدا طػػػػالب المرحمػػػػي -0
 بقد التحنؽ مف خًاجًه السيكومتريي. المًرييالثانوييذبحيث تناسب هذف األداة البيجي 

 ذود البحثح
 -ينتًر البحث الحالإ عم  الحدود ارتييو
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 إدماف اإلنترنتذ التوافؽ األسري.حدود موضوعية:

طػػػػالب المرحمػػػػي الثانويػػػػي بجميػػػػا الًػػػػفوؼ األوؿ والثػػػػانإ والثالػػػػث  حدددددود ةشددددرية:
 الثانوي.

 المدراس الثانوي القاـ بنطاؽ محافظي الجيزة. :حدود مكانية

 ـ. 0202-0202 :حدود زمانية

 طلحبت البحثمص
 (Internet Addiction) أواًل: إدمان اإلنترنت 

ا يتضػػػمف فنػػػداف السػػػيطرة وفًنػػػيمكػػػف تقريػػػؼ إدمػػػاف اإلنترنػػػت بأنػػػهو  إدمػػػاف سػػػموكإ 
اإلنترنػػػتذ ومواجهػػػي ضػػػ ط  اسػػػتخداـلممقػػػايير ارتيػػػيو فنػػػداف السػػػيطرة عمػػػ  منػػػدار وقػػػت 

واضطذ واستهالؾ لمزمفذ ومواجهي الفرد لمشكالت اجتماعيي ومهنيي وماليػي. وعػدـ ظهػور 
 اويقػػرؼ إجراجًيػػ( (Heron&Shapira, 2003 P22أعػراض اإلدمػػاف خػالؿ هػػوس خفيػػؼ 

ػػابالدرجػػي التػػإ يحًػػؿ عميهػػا الطالػػب عمػػ  منيػػاس إدمػػاف اإلنترنػػت  ًً  لهػػذا الم قػػد خًي
 .البحث
 ((Family Adjustmentًا: التوافق األسري ثاني
هو تمتا الفرد بحياة سقيدة داخؿ أسرة تندرف وتحبػهذ مػا قرؼ التوافؽ األسري بأنهو  ي  

شقورف بدورف الحيوي داخؿ األسرة والتقاوف بينه وبيف أفراد األسرةذ ومدا قػدرة األسػرة عمػ  
 لتوافػػػػؽ األسػػػػريقػػػػرؼ اوي  (.021و 0200ذ عػػػػالء كفػػػػافإالضػػػػروريي )ات تػػػػوفير اإلمكانيػػػػ

عمػ  منيػاس التوافػؽ األسػري  طػالب المرحمػي الثانويػيعميهػا  يحًػؿالدرجػي التػإ بو إجراجًيا
 .المستخدـ فإ هذا البحث

 اخللفية النظرية للبحث
 (Internet Addiction) أواًل: إدمان اإلنترنت 
 مفهوم إدمان اإلنترنت

قهري ل ينطػوي عمػ  تقػاطإ اضطراب و نهأ عم  دماف اإلنترنتإYoungتقرؼ يونه
 (.Young, 1998, 239) المسكراتذ ويشبه فإ ذلؾ النمار
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فػػػراط الوقػػػت إنترنػػػت بكػػػؿ إلسػػػموؾ مػػػرتبط باسػػػتخداـ ابأنػػػهو   Wardكمػػػا يقرفػػػه وارد 
نترنػػػت أو اسػػػتبداؿ القالقػػػات الحنينيػػػي الواققيػػػي إلػػػ  عالقػػػات سػػػطحيي المننضػػػإ عمػػػ  اإل

 اافتنػػاد الوقػػت وتشػػكؿ أنماًطػػ ييا شخًػػيي وهػػإ حسػػمػػا تخبػػر بأنهػػ افتراضػػيي والتػػإ غالبػػاً 
 .(Ward, 2000,145متكررة تزيد مف مخاطر المشكالت الجتماعيي والشخًيي )

التػأثير عمػ  الحالػي و نترنػت بأنػهفنػد تحػدث عػف األثػر السػمبإ لإل Shapira شػابيرا أما
نترنػػت مػػا اسػػتخداـ اإلاعيػػي بسػػبب اإلفػػراط فػػإ النفسػػيي والقنميػػي والدراسػػيي والمهنيػػي والجتم

فنػػػداف قػػػدرة الشػػػخص عمػػػ  الػػػتحكـ فػػػإ مػػػدة اسػػػتخدامه وتػػػأثر قػػػدرة الشػػػخص عمػػػ  النيػػػاـ 
 (.Shapira, 2000, 267بأعباء حياته اليوميي. )

لػػػػي مػػػػف حا( بأنهػػػػاو  Qurik, 2008, p.1)&Dowlingويقرفهػػػػا دوليػػػػنو وكيػػػػرؾ 
 .السموؾ نترنت مما يهدي إل  اضطرابات فإالستخداـ المرضإ لشبكي اإل

استراتيجيي لمتقامؿ مػا الضػ وط نترنت بأنهو  ( إل  إدماف اإلBradكماي يشير براد )
 ,Brad)نترنػػت بمػػا يتقػػارض مػػا الحيػػاة اليوميػػي فػػراط فػػإ السػػتمتاع الػػذي يػػوفرف اإلفيهػػا إ

2008, p.468.) 
متالزمػػػي اإلنترنػػػت عمػػػ  أنهو إدمػػػاف  (20و 0200) حسػػػف عبػػػد السػػػالـ الشػػػي  ويػػػرا
نترنػػػػت لفتػػػػرات طويمػػػػي ي عمػػػػ  ممارسػػػػي التقامػػػػؿ مػػػػا شػػػػبكي اإلد النفسػػػػإ لممداومػػػػالعتمػػػػا

القنمػإ إلػ  واقػا الفتراضػإذ كػأف يكػوف السػموؾ  لحاح والهروب والنسحاب مف الواقػاواإل
ا بحيػػػػث يًػػػػقب اإلقػػػػالع عنػػػػه دوف مقاونػػػػي عالجيػػػػي لمت مػػػػب عمػػػػ  ا ومشػػػػتتً ا عنيػػػػدً قهرًيػػػػ

 نسحابيي.لاألعراض ا
نترنػػت هػػو مػػف ينضػػإ نحػػو ف المػػدمف عمػػ  اإلأ Moumikhilveirويهكػػد مػػونيكهيمفر

ا لمشػػبكي خػػارج أوقػػات القمػػؿ هػػو المخًػػص فػػإ األسػػاس متًػػفحً  سػػبوعياً أسػػاعي  (22)
ناحيػي التركيػز  مػف قكس عمػ  قػدرات اإلنسػاف. مما ينلمراحي والتفوؽ لمحياة اليوميي القاديي

ثػػار كمػػا تظهػػر ار ذالجتماعيػػياتػػه فيتػػأثر أداهف الدراسػػإ والمهنػػإ بشػػكؿ سػػمبإ وتػػوتر عالق
السمبيي فإ فنداف الندرة عمػ  السػيطرة عمػ  ردود الفقػؿ حيػث ل يػتمكف المػدمف فػإ أغمػب 

بنػػػػوع مػػػػف  أو مًػػػػحوباً  وربمػػػػا يكػػػػوف مفرطػػػػاً ذ األحيػػػػاف مػػػػف التمييػػػػز بػػػػيف الواقػػػػا والخيػػػػاؿ
 .(0202الالمبالة )تامر أبو القينيفذ 

حالػي مػف السػتخداـ المرضػػإ و نترنػتإلػ  أف ادمػاف اإل Sharloutonوينظػر شػارلتوف
وغير التوافنإ التإ تهدي إل  القديد مف المظػاهر مثػؿ األعػراض النسحابيي)ًػباح قاسػـ 

 (.223و 0200الرفاعإذ 
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ػػًفايقتبػػر و نترنػػت بأنػػهدمػػاف اإلإفيقػػرؼ  OZAKأمػػا اوزاؾ  مػػذيف ينضػػوف عمػػ  ل ًو
نقػزليف عػف أًػدقاجهـ وأسػرهـ ول يبػالوف بأعمػالهـ اذ ويًػبحوف مجدً  ا طويالً نترنت وقتً اإل

 ,Widyanto&Mcmurran) دراكهػػـ عػػف القػػالـ مػػف حػػولهـإيػػروف  وواجبػػاتهـ وأخيػػرا ي

2004, p.443). 
اسػػػػتخداـ هو العتيػػػاد عمػػػ  بأنػػػهو  نترنػػػتإدمػػػاف اإل (0200حمػػػد) وتػػػرا أمػػػؿ نػػػاظـ

أي شػػإء أخػػر وننًػػد بهػػا دمػػاف إنترنػػت مثػػؿ دمػػاف اإلا  وعػػدـ النػػدرة عمػػ  تركػػه و اإلنترنػػت 
الػػداجـ لػػه  بالشػػتياؽوالشػػقور  تػػاـ عميهػػاالفػػراط فػػإ اسػػتخداـ هػػذف الشػػبكي والعتمػػاد شػػبه اإل

ا ممراهػؽ هػو الجمػوس أمامػه فيًػبط أسػيرً لفيما لو منػا عنػه بحيػث يًػبط الشػ ؿ الشػاغؿ 
 (.000و 0200لهذف الوسيمي. )أمؿ ناظـ حمدذ 

قي والتػػإ أدرجػػت فػػإ هػػذا المفهػػـو فنػػد اسػػتطاع بقػػد التطػػرؽ إلػػ  أهػػـ التقريفػػات الشػػاج
كمػا  الحظ أنها اشتركت فإ عدة خًػاجص واختمفػت عػف بقضػها فػإ أخػراذيالباحث أف 

دوف التخمػػإ عنػػه ء اتفػػؽ فػػإ مقظمهػػا عمػػ  أف اإلدمػػاف هػػو العتيػػاد والمداومػػي عمػػ  شػػإ
 بسهولي وبالتالإ يًبط يًقب التخمإ عميه.

نترنػػػػت بأنػػػػهو   اسػػػػتخداـ شػػػػبكي اإلنترنػػػػت الدوليػػػػي وبالتػػػػالإ ي قػػػػرؼ الباحػػػػث إدمػػػػاف اإل
بًػػػورة مفرطػػػي مبػػػاله فيهػػػا وتتجػػػاوز حػػػد العتػػػداؿذ وبشػػػكؿ يجقػػػؿ مػػػف الشػػػخص )مػػػدمف 
اإلنترنػػػت( منقػػػزًل عػػػف عالمػػػه الخػػػارجإذ مػػػا ظهػػػور بقػػػض األعػػػراض المرضػػػيي كػػػالنمؽ 

الطالػػب  جراجًيػػا مػػف خػػالؿ الدرجػػي التػػإ يحًػػؿ عميهػػاإوالكتجػػاب وسػػوء التوافػػؽ . ويقػػرؼ 
 عم  منياس إدماف اإلنترنت.

 نترنتدمان عمى اإل تشخيص اإل

 -ونترنت هإإلادماف إعدة محكات لتشخيص ((Walters,  1996وضا وولترز
 .سرة واألًدقاءالنسحاب والنقزاؿ عف األ -

 وكثرة التحدث عنه .  باإلنترنتالنش اؿ الزاجد  -

 والمهنيي والستجماميي.ننص الهتماـ بالنشاطات الجتماعيي والدراسيي  -

 . لإلنترنتو الدفاعيي حوؿ استخداـ الفرد أالحساس بالذنب  -

 .نترنتعند الن ماس فإ فقاليات اإل باإلثارةالحساس  -
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ا )فنػداف السػيطرة كثػر ممػا كػاف منًػودً لإلنترنت أالستخداـ الداجـ والمتكرر  -
 (.عم  الوقت

قػػػد  باإلنترنػػػتلالتًػػػاؿ  ؽي عػػػاجأف فػػػإ حالػػػي وجػػػود االتػػػوتر والنمػػػؽ الشػػػديد -
ليػػػػػه إذا طالػػػػػت فتػػػػػرة البتقػػػػػاد عػػػػػف الػػػػػدخوؿ إلػػػػػ  حػػػػػد الكتجػػػػػاب إيًػػػػػالف 

والحسػػػػػػاس بسػػػػػػقادة بال ػػػػػػي وراحػػػػػػي نفسػػػػػػيي عنػػػػػػد الرجػػػػػػوع إلػػػػػػ  اسػػػػػػتخدامه 
(Walters, 1996, p.9. 

 نرتنث مراحل اإلدمبن على اإل

مراحػػؿ يمػػر بهػػا األفػػراد فػػإ ثػػالث حػػدد فيػػه  نموذًجػػا (Grohol, 2003)قػػدـ كروهػػؿ 
 ولإلنترنت تشمؿاستكشافهـ 
 Enchantment or Obsessionو االفتتان أمرحمة االستحواذ -1

نه مستخدـ موجػود يحػدث أ أونترنت عم  اإلا جديدً  اتحدث عندما يكوف الفرد وافدً 
بدرجػػػػي عاليػػػػي حتػػػػ   لإلدمػػػػاف لدفػػػػرادنهػػػػا مسػػػػببي أذ وهػػػػذف المرحمػػػػي تمتػػػػاز باجديػػػػدً  انشػػػػاطً 

وؿ ال  المرحمي الثانيي.   الًو
 Disillusionment Stageمرحمة التحرر -2
فإ هذف المرحمي يًبط األفراد غير مهتميف بالنشػاطات التػإ كػانوا يػدخموف بهػا كمػا و 

لػػ  هػػذف المرحمػػي يمكنػػه أف يًػػؿ بسػػهولي إلػػ  المرحمػػي إاذ وحالمػػا يًػػؿ الفػػرد كػػانوا سػػابنً 
 الثالثي.
 Balance Stageلتوازن مرحمة ا-3

ػػوؿ  لإلنترنػػتذوفػػإ هػػذف المرحمػػي يػػتمخص السػػتخداـ المقيػػاري  إليهػػا فػػإ ويكػػوف الًو
ذا وجػػػد الفػػػرد إمكػػػف أف تقػػػاد فػػػإ دورتهػػػا فػػػرادذ وهػػػذف المراحػػػؿ ي  فتػػػرات مختمفػػػي مػػػف قبػػػؿ األ

 . (Grohol, 2003, p.1)امثيرً  اجديدً  انشاطً 
 نترنت دمان عمى اإل إلنواع اأ

مػف اإلدمػاف Sub-Categories) األنػواع  الفرعيػي )ف تحديػد يالبػاحث حاوؿ القديد مف 
نترنػػػت فػػػإ خمسػػػي دمػػػاف عمػػػ  اإلاإل (Young,2009)ًػػػنفت يونػػػه عمػػػ  اإلنترنػػػتذ وقػػػد 

 نواع فرعيي هإ وأ
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 Cyber Sexual Addictionدماف عم  المواقا الجنسيي اإل - أ

 Cyber Relationship Addictionدماف عم  مواقا القالقات إلا - ب

 Gambling or Shoppingنترنػت التسػوؽ عبػر اإل أودماف عم  النمار اإل - ت

Addiction  

 Information Overloadاإلفراط فإ تحميؿ المقمومات - ث

 Excessive Playingاإلدمػػاف عمػػ  الحاسػػوب )لقػػب األلقػػاب المفػػرط(  - ج

Games 
نترنػػػت المشػػػكؿ فػػػإ تنسػػػيمات فرعيػػػي لسػػػتخداـ اإل ((Block,2008بمػػػوؾقػػػد وضػػػا و 

 نوعيف هماو 
 Specificالمحدد -1

 عم  اإلنترنت.تطبينات محددة  أوفقاليات  أووهو الستخداـ المفرط لوظاجؼ 

 Generalizedالمعمم -2

 ,George, 2007بكػؿ أبقػادف )لإلنترنػت المتقدد األبقاد وهػو السػتخداـ المفػرط وهو 

p.24&Murali 
 ائج المترتةة عمى إدمان اإلنترنتالنت

د المتحننػػػػي مػػػػف إدمػػػػاف اإلنترنػػػػتذ فػػػػدف مشػػػػاكؿ اإلفػػػػراط فػػػػإ جػػػػاو إلػػػػ  جانػػػػب كػػػػؿ الف
اسػػتخدامه أًػػبحت ارف واضػػحي ومػػهثرة بشػػكؿ فقػػاؿ عمػػ  مجريػػات الحيػػاة الجتماعيػػيذ 

 اإلنترنت فإ المجالت ارتييو ًر المشكالت التإ يتقرض لها مدمنووتنح
همػػػػاؿ ا  مثػػػػؿ ًػػػػقوبات الدراسػػػػي والسػػػػتذكار الجيػػػػدذ و  مشػػػػكالت أكاديميػػػػيو - أ

 الواجبات المنزليي.

مشػػػكالت أسػػػرييو مثػػػؿ اضػػػطراب القالقػػػات الزواجيػػػيذ والقالقػػػات األسػػػرييذ  - ب
 والًداقات المنربي.

مشػػػكالت ماليػػػيو ناتجػػػي عػػػف األمػػػواؿ التػػػإ تهػػػدر عمػػػ  اسػػػتخداـ اإلنترنػػػت  - ت
 اء.ومتابقي المتاجر اإللكترونيي وغيرها مف برامو الشر 
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مشكالت مهنييو مثؿ الت يب عف القمؿذ وقمي اإلنتاجذ واضطراب القالقػات  - ث
 ما الزمالءذ والرهساء.

لـ نلـ الظهػػػػر والرقبػػػػيذ والًػػػػداع الشػػػػديدذ نمشػػػػكالت جسػػػػدييو وتشػػػػمؿ ) - ج
الرس  واليديفذ وجفاؼ القػيفذ ومشػكالت الرهيػيذ اضػطرابات النػـو واألرؽذ 

الكسػؿ والتقػب المفػرط وضػقؼ جهػاز الزيادة المفرطي فإ الػوزفذ الخمػوؿذ و 
  (Widyanto & Mcmurran, 2004, p.35) المناعي بوجه عاـ.

 النظريات المفسرة إلدمان اإلنترنت

 Learning Theoryنظرية التعمم 

ف أنترنػت والتػإ يمكػف رات المقػززة ايجابيػي لسػتخداـ اإلتهكد هذف النظريػي عمػ  التػأثي
المسػػتخدـ وفػػؽ القمػػؿ عمػػ  مبػػدأ الشػػتراط اإلجراجػػإ تثيػػر مشػػاعر بالسػػقادة والنشػػاط لػػدا 

Operant-Conditioning نترنػػت مػػػف قبػػؿ األشػػػخاص الخجػػوليف أو النمنػػػيف فاسػػتخداـ اإل
لوجػػػػه يميػػػػؿ إلػػػػ  تقزيػػػػز اسػػػػتخداـ  التجنػػػػب المواقػػػػؼ المثيػػػػرة لمنمػػػػؽ مثػػػػؿ التفػػػػاعالت وجًهػػػػ

 (Witte, et.al., 2007, P178). نترنت مف قبؿ ههلء األشخاصاإل
 Cognitive Behavioral Theoryالمعرفية –لنظرية السموكية ا

 لإلنترنػػت المفػػرط سػػتخداـلنظريػػي سػػموكيي مقرفيػػي عػػف ا (Davis, 2001)قػػدـ ديفػػز 
 ف. فػػدور باإلنترنػػتدراكػػات والسػػموكيات المرتبطػػي نػػه ينشػػأ مػػف نمػػط فريػػد مػػف اإلأيػػرا فيهػػا 

المػاء كاعتياديي عف طريؽ المقززات اليجابيي  الطبيقيي  بطريني المكافجي فإ الدماغ تنشأ 
ف المقػززات غيػر الطبيقيػي دمف ناحيي ثانيي فػو والطقاـ والجنس والتإ تقد ضروريي لمبناءذ 

نترنػػػت هػػػذف يمكػػػف أف تقمػػػؿ بنػػػوة أكبػػػر ممػػػا يجقػػػؿ مخػػػدرات والكحػػػوؿ والنمػػػار واإلال ومثػػػؿ
ا لفرضػػػػػػيي تنػػػػػػاقص حيذ ووفًنػػػػػػاألفػػػػػػراد يرفضػػػػػػوف القمػػػػػػؿ والطقػػػػػػاـ والجػػػػػػنس وحتػػػػػػ  الًػػػػػػ

مواقػػؼ قػػؿ مػػف الأف األفػػراد الػػذيف يحًػػموف عمػػ  رضػػا دفػػ Reward-Deficiencyالمكافجػػي
نترنػت مكافػأة مباشػرة تحػاكإ ة ويػوفر اإلثارة عف طريؽ المكافأالطبيقيي يميموف لتحسيف اإل

 (. (Turel&Serenko, 2010, p.42التحفيز الذي توفرف الكحوؿ أو المخدرات
 Sensation Seeking Theoryنظرية الةحث عن اإلثارة 

نترنػػػت يػػػرتبط بسػػػموؾ البحػػػث عػػػف أف اسػػػتخداـ اإل (Shaffer,1996)شػػػافيرا ر يػػػ
التػػإ ينظػػر إليهػػا عمػػ  أنهػػا  Impulsivityاإلثػػارة والػػذي يقػػد سػػمي فرعيػػي مػػف الندفاعيػػي 

فراد النػػػدفاعيوف يميمػػػوف لسػػػتخداـ نترنػػػتذ فػػػاألعامػػػؿ مخػػػاطرة لتطػػػوير اإلدمػػػاف عمػػػ  اإل
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 &نترنػػت كونػػه وسػػيمي لتحًػػيؿ اإلثػػارة وربمػػا يًػػبحوف مػػدمنيف عمػػ  هػػذف الوسػػيمي اإل

George, 2007 , p.27)Murali.) 
 The Psychodynamic andالنفسددددية والشخ ددددية الدددددينامياتظريددددة ن*

Personality- Theories 

فسػػيي والشخًػػيي عػػف اإلدمػػاف عمػػ  ف التفسػػير الػػذي تطرحػػه نظريػػات الػػديناميات النإ
نترنػػت يتقامػػؿ مػػا الفػػرد وخبراتػػهذ فالعتمػػاد عمػػ  أحػػداث الطفولػػي التػػإ يمكػػف أف تػػهثر اإل

او  كثػػر مػػيالً أا وتػػهثر فػػإ تطػػور سػػمات شخًػػياتهـ قػػد تجقمهػػـ فػػرادً أفػػإ األطفػػاؿ كػػونهـ 
النشػاط  أوذ فالمهـ فإ النضيي هػو لػيس الموضػوع  إدمانييكثر عرضي لتطوير سموكيات أ

 ,Duran).اًػػبط فػػإ ظمػػه مػػدمنً أالمػػدمف عميػػه بػػؿ هػػو الشػػخص نفسػػه واألسػػاس الػػذي 

2003, p.3) 
تنػػػدير الػػػذات فػػػإ مرحمػػػي الطفولػػػي مػػػف القوامػػػؿ المهمػػػي فػػػإ تطػػػوير شخًػػػيي  وي قػػػد

ا قػد يتسػبب فػإ تنػػدير سػري عموًمػف غيػاب الػدعـ الوالػػدي واألأناضػجي فػإ مرحمػي الرشػد و 
ممػػا  ؛حسػػاس بقػػدـ الكفػػاءة وفنػػداف النيمػػيمشػػاعر اإلإلػػ   ديبػػدورف يػػه وهػػذا  مػػنخفضذات 

 اعالًمػ وإليجػادلمهػروب مػف الواقػا  اسػموبً أنترنػت كونػه ينود األفراد لمتحػوؿ والنتنػاؿ إلػ  اإل
 لإلدمػافكبػر ألػديهـ نػزوع  مما يجقؿو يخمو مف التحدياتذ أيكونوف غير مهدديف به  مناً ن

نترنػػت لتخطػػإ الػػننص لػػديهـ فػػإ يسػػتخدموف اإلشػػخاص الخجػػوليف ف األأنترنػػت و عمػػ  اإل
 ,Schlimme, M., 2002) خػريفالمهارات الجتماعيي وفإ قدرتهـ عمػ  التًػاؿ مػا األ

634.) 
 استراتيجيات معالجة اإلدمان عمى اإلنترنت-1

 -ما يمإو نترنت منهادماف عم  اإلليب عدة لقالج اإلساأفند وجدت ل
 Dietingالحمية  :والً أ
سػػاليب القػػالج هػػو عػػالج يماثػػؿ برنػػامو أحػػد أوهػػو  ((King, 1996وضػػقه كػػنو  

 بدمكػاف( خطوة يمكف أف يطور مف نموذج اضطراب الطقاـ ولذلؾ يًػبط 00) ػجماعإ ب
 (.(Duran, 2003, p.6ا ما تناقص السموؾ نترنت أف يتقامموا تدريجيً المدمنيف عم  اإل

 Support Groups:مجاميع الدعم ثانياً 
نترنػػت كونػػه وسػػيمي دعـ الجتمػػاعإ قػػد يتحولػػوف إلػػ  اإلف يننًػػهـ الػػف النػػاس الػػذيإ

نترنػت اإلدمػانإ فمػف المهػـ أف نسػاعدهـ ذا أدا هػذا إلػ  اسػتخداـ اإلدلتشكيؿ القالقػاتذ فػ
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خػػريف بمواقػػؼ مشػػابهي لتحسػػيف شػػبكي القالقػػات عمػػ  النػػدماج فػػإ حمنػػي اجتماعيػػي مػػا ار
نترنػػت كونػػه دهـ عمػػ  تنميػػؿ العتمػػاد عمػػ  اإلاعالجتماعيػػي فػػإ حيػػاتهـ الواققيػػي وهػػذا يسػػ

 وسيمي لمحًوؿ عم  ما يفندونه فإ حياتهـ الواققيي.
المخػػػدرات يمكػػػف أف تسػػػاعد دمػػػاف عمػػػ  الكحػػػوؿ أو ف البػػػرامو التػػػإ تسػػػتخدـ مػػػا اإلإ

ف يشػاركوا مشػاعرهـ أحساسهـ بقدـ الكفػاءة و ا  نترنت فإ الت مب عم  مشاعرهـ و مدمنإ اإل
خػريف وهػػذا سػوؼ يقطػػيهـ الػدعـ والتوجيػػه الػذي يحتاجونػػه أشػػخاص أووجهػات نظػػرهـ مػا 

نترنػػػت ونًػػػاجط دمػػػاف عمػػػ  اإلحػػػوؿ اإل هتثنيفػػػلتحسػػػيف حػػػالتهـذ وتػػػوفر مجموعػػػات الػػػدعـ 
وسػقادة  نهػا تهػدؼ إلػ  تقزيػز ًػحيأدارتػه وتًػؼ المجموعػات نفسػها عمػ  ا  لمتحكـ بػه و 

 . (Murali & Georg, 2007, p.29)نترنتاألفراد المدمنيف عم  اإل
 Family Therapyالعالج األسري  :ثالثاً 

ذ ينب ػإ إنترنػت بواسػطي القالقػات األسػريي لمحتمؿ أف يتالشػ  اإلدمػاف عمػ  اإلمف ا
فػراد األسػرة حػوؿ أا مف القالج الفرديذ فهذا يمكػف أف يثنػؼ أف يكوف التدخؿ األسري جزءً 

سػريي السػميمي ل  حياته األإه نترنت ويسهؿ عودتوينمؿ المـو الممن  عم  مدمف اإل دمافاإل
(Murali & Georg, 2007, p.29) . 

 Behavioral Therapyالعالج السموكي : راةعاً 
-Behavioralا مػػػػػف السػػػػػتراتيجيات السػػػػػموكيي عػػػػػددً  (Young,1999) ويػػػػػون قػػػػػدمت

Strategiesوالتالإالنحو  وذلؾ عم نترنت دماف عم  اإللقالج اإل 
 Practice The oppositeجرب العكس 

ومػػػف ثػػػـ  لدفػػػرادنترنػػػت لسػػػتخداـ اإلتنضػػػإ هػػػذف السػػػتراتيجيي تحديػػػد الػػػنمط الػػػدقيؽ 
ينػػاؼ هػذف القػػادة مػف خػػالؿ اسػتحداث نشػػاطات ا  نترنػػت اليػومإ و ف اسػتخداـ اإلتػػيينػاؼ رو إ

عطمي نهايي األسبوع كمهػا عمػ   ضاءقكاف الروتيف يتضمف  عم  سبيؿ المثاؿوإذامحايدةذ 
 .بأي فقاليي خارج المنزؿ األفراد عطمتهـ مساءً  اءقضيكف فمنترنت اإل

 External Stoppersاستعمل موقف خارجي  
بيػػػه لتػػػذكرهـ بوقػػػؼ لمتػػػذكير مثػػػؿ سػػػاعي تن اخارجًيػػػ قفػػػاً ف يسػػػتقمؿ األفػػػراد مو أوذلػػػؾ بػػػ

 نترنت.النًراؼ عف اإل
 Setting Goalsضع أهدافاً 
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نترنػػػت قػػػد ف مػػػدمنإ اإلدفػػػعمػػػ  الػػػرغـ مػػػف المسػػػتويات القاليػػػي مػػػف الدافقيػػػي والػػػدعـ 
هػػداؼ واضػػحيذ ومػػف المفيػػد أف يسػػتخدموا خطػػي يوميػػي أيفشػػموف فػػإ القػػالج أف لػػـ توضػػا 

ف دوعنػػد البػػدء فػػ ذنترنػػتمحػػددة التػػإ يسػػمط لهػػـ باسػػتخداـ اإلسػػبوعيي تظهػػر األوقػػات الأ أو
ف هػػػػذا دفػػػػ .هػػػػذف األوقػػػػات يجػػػػب أف تكػػػػوف متكػػػػررة لكػػػػف مختًػػػػرة وعمػػػػ  المػػػػدا الطويػػػػؿ

 لإلنترنت.بالسيطرة عم  استخدامهـ  احساسً إ لدفرادقؼ أف يقط  التخطيط يتو 
 Reminder Cardsةطاقات تذكير 

نترنت فػإ بطاقػات )مثػؿ بقض النتاجو السمبيي لستخداـ اإلتشجيا األفراد عم  كتابي 
نترنػت وحمػؿ ي مف تحديد الوقت المًػروؼ عمػ  اإلمشكالت فإ القمؿ(ذ والفواجد المحتمم

سػػػاءة إنهػػػا مػػػذكرات داجمػػػي تسػػػاعد عمػػػ  منػػػا أو التنميػػػؿ مػػػف أا عمػػػ  اجًمػػػهػػػذف البطاقػػػات د
 .نترنتاستخداـ اإل

 Personal inventoryقائمة شخ ية  
نترنػػػت يتبػػا ذلػػؾ أف مػػدمنإ النترنػػت يرفضػػػوف مػػا زيػػادة الوقػػت المسػػتهمؾ عمػػ  اإل

بػي ببالنشػاطات المحالقديد مف هواياتهـ واهتماماتهـذ ولذلؾ يشجا األفراد عم  عمؿ قاجمي 
وف إلػ  وبػذلؾ يقػود بػدفراطنترنػت ؾ عم  حياتهـ قبؿ أف يسػتخدموا اإلالمفنودة وانقكاس ذل

 (.(Mitchell, P.52, 2000نترنتاهتماماتهـ البقيدة عف اإل
 Cognitive Therapyا: العالج المعرفي خامسً 

أحػػػداث سػػػمبيي ف األفػػػراد الػػػذيف لػػػديهـ نمػػػط تفكيػػػر سػػػمبإ يميمػػػوف إلػػػ  النمػػػؽ وتوقػػػا إ
ونػػػه وسػػػيمي كنترنػػػت ولػػػذلؾ هػػػـ يميمػػػوف إلػػػ  اسػػػتخداـ اإل ويتجنبػػػوف مواقػػػؼ الحيػػػاة الواققيػػػي

السػػمبيي السػػيجي ويقمػػؿ  اإلدراكػػاتيحػػدد  ف القػػالج المقرفػػإدلمهػػروب مػػف الواقػػاذ ولػػذلؾ فػػ
تكيفيػي بديمػي  إدراكػاتعادة ًياغي وتشكيؿ مدركات األفراد لمساعدتهـ عم  تطػوير إعم  

(Shang & Muh-Cherng, 2009, p.991) 
 تعقيب عمى أساليب عالج إدمان اإلنترنت

ل نترنػػت ي الحػػظ أنػػه إدمػػاف اإلطػػالع عمػػ  طػػرؽ القػػالج المتبقػػي مػػا مػػف خػػالؿ اإل
ػػػإ بهػػػا لقػػػالج إدمػػػاف اإلنترنػػػت فػػػدف طػػػرؽ ت تختمػػػؼ مػػػف  قػػػالجالوجػػػد طرينػػػي مقينػػػي يًو

تمػؾ المشػكمي ورغبتػه فػإ  بحسب رهيي الفرد لمػدا خطػورة ألخريشخص رخر ومف دولي 
فيمػػا يمػػإ و مقالجتهػػا وكػػذلؾ بحسػػب رهيػػي الدولػػي لمػػدا تهديػػد تمػػؾ المشػػكمي ألمنهػػا النػػومإ 

 :بقض الطرؽ المستخدمي لقالج إدماف اإلنترنت
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  قػػد تًػػؿ حالػػي إدمػػاف اإلنترنػػت إلػػإ الحاجػػي إلػػإ طبيػػب نفسػػإ ولكػػف مقظػػـ
 .األفراد يرفضوف ذلؾ

  يمكػػػف أف يقػػػالو المػػػدمف نفسػػػه بالتنميػػػؿ التػػػدريجإ مػػػف اسػػػتخدامه لإلنترنػػػت
 .فإ أياـ القطمي استخدامهعم  سبيؿ المثاؿ 

  أف يستخدـ المدمف اإلنترنت فنط عند الضرورة والمهاـ التػإ يتطمػب إنجازهػا
 .استخداـ اإلنترنت

 شػاط أف يضا المدمف أمامه أولويات أخرا كالقمؿ أو المذاكرة أو ممارسي ن
 .مقينيمقيف أو هوايي 

 ا لمجمػػوس عمػػإ اإلنترنػػت وذلػػؾ بػػأف ا ضػػينً أف يخًػػص المػػدمف لنفسػػه وقتًػػ
 .قبؿ الذهاب لجتماع يضا ذلؾ الوقت قبؿ أف يهدا التزاـ ما مثالً 

 تػػػإ اسػػػتخدامها يسػػػػاعد عمػػػإ إدمػػػػاف أف يمتنػػػا الفػػػرد عػػػػف بقػػػض المواقػػػػا ال
 .الجتماعإنترنت مثؿ مواقا التواًؿ اإل

 الًػيف حيػػث  كمػػا فػإتػدريبات عسػكريي وممارسػػي تػدريبات قاسػيي الخضػوع ل
يخضػػػا األفػػػراد الػػػذيف يثبػػػت عمػػػيهـ اإلدمػػػاف لتػػػدريب بػػػدنإ ونفسػػػإ يػػػتـ فيػػػه 

 . عادة تأهيؿ الفرد لفترة تبمه ستي أشهرإ

  قضاء فترة ما القاجمي مثمما يحدث فإ الوليات المتحػدة األمريكيػي قػد تػذهب
 .جد أدوات تكنولوجيياألسرة إلإ الًحراء حيث ل يو 

 Family Adjustmentثانًيا: التوافق األسري 

 مفهوم التوافق األسري

ي التإ يتوافؽ مقها الفردذ ونسػتدؿ عميػه مػف وافؽ األسري أحد المجالت الرجيسد التق  ي  
الفػػرد فػػإ أسػػرته وقيامػػه بواجباتػػهذ وحًػػوله عمػػ  حنوقػػهذ وجهػػودف فػػإ مواجهػػي  اتيسػػموك

أدوارف الجتماعيػػػيذ وقػػػد يختػػػؿ التوافػػػؽ األسػػػري لسػػػبب مػػػف داخػػػؿ  متطمبػػػات األسػػػرة وفػػػؽ
النياـ بواجباتهـ األسػرييذ أو تحػرمهـ مػف الحًػوؿ  األسرة أو مف خارجها تمنا أفرادها مف

إلػػػ  اإلرشػػػاد  واحتياجهػػػافيهػػػاذ  عمػػ  حنػػػوقهـ ممػػػا يسػػػبب المشػػػكالت التػػػإ تفسػػػد القالقػػػات
 (.۸۰۰۲مرسإذ كماؿ والتوجيه األسري )
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نسػػانيي التػػإ تنػػـو بػػيف أعضػػاء األسػػرة تمؾ القالقػػات اإلالتوافػػؽ األسػػري بأنػػهو ي قػػرؼ 
الواحػػػػدة )األبذ األـ واألبنػػػػاء عمػػػػإ نحػػػػو تحنيػػػػؽ التػػػػوازف داخػػػػؿ األسػػػػرة. )محمػػػػد خميػػػػؿذ 

0220) 
قػػدرة أفػػراد األسػػرة و التوافػػؽ األسػػري بأنػػه(. 22و 0222كمػػا يقػػرؼ رزاف عػػز الػػديف )

حساسهـ عم  النسجاـ مقً  قامػي عالقػات ا وا  بالسقادة والراحػي فػإ نطػاؽ الحيػاة األسػرييذ وا 
اجتماعيي متبادلي ما األخريف تتسـ بالحب والقطػاء مػف ناحيػي والقمػؿ المنػتو الػذي يجقػؿ 

 ًً  .فإ محيطه الجتماعإ مف ناحيي أخرا ا فقالً الفرد شخ
  قػػدرة أعضػػاء األسػػرة عمػػو ( التوافػػؽ األسػػري بأنػػه62و ۸۰۰6حسػػونه )أمػػؿ قػػرؼ وت

قامػػي القالقػػات االتػػ لؼ والنسػػجاـ وشػػقورهـ بالراحػػي والسػػقادة فػػإ نطػػاؽ الحيػػاة األسػػريي وا 
 الجتماعيي المتبادلي ما ارخريف المتسمي بالحب والقطاء والقمؿ المنتو.

حالػػي تتػػوافر فيهػػا  ( أف التوافػػؽ األسػػري هػػو 0221بينمػػا يػػرا حسػػف عبػػد المقطػػإ )
شػػباع حاجاتػػه مػػا قبػػوؿ مػػا إسػػتطيا الفػػرد مػػف خاللهػػا عالقػػي منسػػجمي بػػيف الفػػرد والبيجػػي في

تفرضػػػه عميػػػه البيجػػػي مػػػف مطالػػػب ويقػػػد التوافػػػؽ فػػػإ داخػػػؿ األسػػػرة أحػػػد مجػػػالت التوافػػػؽ 
 الجتماعإ التإ يقايشها الفرد فإ تقاممه ما البيجي. 

تمتػا الفػرد بحيػػاة بأنػهو  ( التوافػؽ األسػري لمفػرد 212و 0202) بركػاتلطفػإ  وي قػرؼ
أسػػػرته تنػػػدرفذ تحبػػػه وتحنػػػو عميػػػه مػػػا شػػػقورف بػػػدورف الحيػػػوي داخػػػؿ األسػػػرة  سػػػقيدة داخػػػؿ

واحترامهػػا لػػهذ وأسػػموب التفػػاهـ فيهػػا هػػو األسػػموب السػػاجدذ ومػػا تػػوفرف لػػه أسػػرته مػػف إشػػباع 
لحاجاتػػػه وحػػػؿ مشػػػكالته الخاًػػػي وتحنيػػػؽ أكبػػػر قػػػدر مػػػف الثنػػػي فػػػإ الػػػنفس وفهػػػـ ذاتػػػه ذ 

 .ي عالقي التواد والمحبيوحسف الضيف بها وتنبمه ومساعدته فإ إقام

عمميػي ديناميكيػي ل تتوقػؼ ينػـو و بأنػهالتوافؽ األسػري ( 0200رغدة محمود ) وتقرؼ
بهػػا الفػػػرد بهػػػدؼ تحنيػػػؽ النسػػػجاـ والمواجمػػػي بينػػػه وبػػػيف كػػػؿ مػػػا يحػػػيط بػػػه ب ػػػرض إشػػػباع 

 . حاجاته ورغباته فإ إطار منبوؿ مف البيجي المحيطي به

تمتػا الفػرد بقالقػػات منسػجمي وتحنيػؽ التػػوازف و  نػهأب التوافػؽ األسػػري قػرؼ الباحػثيو 
داخػػػػؿ األسػػػػرة وتكػػػػويف عالقػػػػات يسػػػػودها السػػػػتنرار والحػػػػب  لدبنػػػػاءالنفسػػػػإ والجتمػػػػاعإ 

والديمنراطيي بينهـ وبيف أفراد أسرهـ والمجتمػاذ وبنػاء روابػط أسػريي مػف خػالؿ ًػمي الػرحـ 
يحًػػػؿ عميهػػػا الطػػػالب عمػػػ   بالدرجػػػي التػػػإ إجراجًيػػػاويقبػػػر عنػػػه والقالقػػػات الجتماعيػػػي. 

 منياس التوافؽ األسري المستخدـ فإ هذا البحث.
 أةعاد التوافق األسري
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 فيما يمإوأبقاد التوافؽ األسري  حًرت القديد مف الدراسات
 Communication and Harmonyواالنسجامالةعد األول: التوا ل 

تتميز األسرة عف غيرها مف المهسسات الجتماعيي بوجود القالقات بيف أفرادهػا التػإ 
 األفػراديتػأثروف بػالجو النفسػإ لدسػرةذ وأف  األفػرادتتسـ بالحػب والػدؼذ فمػف المقػروؼ أف 

المضطربيف فإ سموكياتهـ وشخًيتهـ هـ نتاج أسرة غير متوافني ومناخ أسرة غيػر سػميـ؛ 
هػػو مػػرنة لموالػػديف والبنػػاء السػػاجد داخػػؿ األسػػرة؛ فاألسػػرة هػػإ  ألسػػرةفكػػؿ فػػرد داخػػؿ نطػػاؽ ا

الدعامػػػػي األولػػػػ  لمسػػػػموؾذ وتأثيراتهػػػػا عمػػػػ  شخًػػػػيي الطفػػػػؿ تتننػػػػؿ مقػػػػه إلػػػػ  المجتمػػػػا 
دلؿ و  ذالخالػػػديعطالمها إلػػ  أسػػػرته التػػػإ سػػيبنيها فػػػإ المسػػػتنبؿ )الخػػارجإذ وتنتنػػػؿ أيًضػػػ

 (.32و ۸۰۰۲القممإذ
( إل  أف سػقادة األسػرة تقتمػد بدرجػي كبيػرة عمػ  023و ۸۰۰۰بنات ) سهيمي وأشارت

وجود التًاؿ الًحيط والمنفتط بيف أعضاجها؛ فمف خالله يتـ تبػادؿ وجهػات النظػر بػيف 
لتكػػويف جماعػػي ًػػ يرةذ فاألسػػرة تظهػػر  ًياأساسػػ اجميػػا أفػػراد األسػػرةذ وبقػػد التًػػاؿ شػػرطً 

فيمهػػػارات التًػػػاؿ فػػػإ السػػػموك مقظػػػـ المشػػػكالت األسػػػريي  ات المفظيػػػي وغيػػػر المفظيػػػي وا 
 أو التًاؿ غير الفقاؿ.  شأ نتيجي سوء التًاؿنوالقالقات بيف األبناء ونباجهـ ت

نػػه يجػػب تبًػػير أوليػػاء أمػػور الطمبػػي بكيفيػػي التواًػػؿ اإليجػػابإ مػػا أالباحػػث  لػذا يػػرا
وافػؽ بناجهـ وتنشجتهـ بطراجؽ سميمي تولػد لػديهـ الدافقيػي لتحنيػؽ أهػدافهـ ممػا ينػتو عنػه التأ

 .واألسري والجتماعإالنفسإ 
 Satisfying Needsالةعد الثاني: إشةاع الحاجات 

وطقػػػاـ وكسػػػاء  إيػػػواءفػػػإ إشػػػباع حاجػػػات الطفػػػؿ البيولوجيػػػي مػػػف  ركبيػػػ دور لدسػػػرة
 الضػػطراباتا ل تنػػؿ أهميػػي عػػف الحاجػػات البيولوجيػػي لموقايػػي مػػف والحاجػات النفسػػيي أيًضػػ

الطفػػؿ النفسػػيي فػػإ الحاجػػي إلػػ  األمػػف والحػػب والقطػػاء النفسػػيي والقنميػػي وتتمثػػؿ حاجػػات 
والنتماء والتندير الجتماعإ والمقب والترويط عف النفس إل  التقبير عف الػذات وتوكيػدها 

 .(022و ۸۰۰۲مقوضذ خميؿ والحاجي إل  النجاح )
مػػف أشػػهر القممػػاء الػػذيف تقرضػػوا لموضػػوع حاجػػات الفػػرد  Maslow)) وبقػػد ماسػػمو

مػف الحاجػات الفسػيولوجيي  وذلؾ مف خػالؿ هرمػه الشػهير الػذي ًػنؼ فيػه الحاجػات بػدءاً 
وانتهػػاء بتحنيػػؽ الػػذاتذ ورأا أف اإلنسػػاف يتميػػز بتقػػدد حاجاتػػه وتنوعهػػاذ والتػػإ لهػػا األثػػر 

ػػحته النفسػيي الناجمػػي عمػ  إشػػ باع حاجاتػهذ وقػػد وافػؽ الكثيػػر الواضػط عمػ  سػػموؾ الفػرد ًو
مػػػف القممػػػاء تًػػػنيؼ ماسػػػمو إلشػػػباع الحاجػػػات النسػػػانيي حيػػػث أف الفػػػرد يسػػػق  إلشػػػباع 
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ينتنؿ إلشباع حاجات األمفذ فدذا ما حننهػا انتنػؿ إلشػباع  وتحنينهاالحاجات الفسيولوجييذ 
ع حاجػػػػات الحػػػػب والنتمػػػػاءذ وعنػػػػد تحنينهػػػػا ينتنػػػػؿ إلشػػػػباع حاجػػػػات التنػػػػديرذ وعنػػػػد إشػػػػبا

حاجات التندير ينتنؿ إل  إشباع حاجات تحنيؽ الذات. مما يقنػإ بػأف الفػرد يميػؿ إلشػباع 
يجابيػػي ا  ا و القميػػاذ وهػػو بػػذلؾ يكػػوف أكثػػر تكيًفػػ تػػهإشػػباع حاجا يميهػػاذ البيولوجيػػي أولً  تػػهحاجا

 (023و ۸۰۰۲الخشابذساميي )

دي بهػػـ إلػػ  وهكػػذا فػػدف إشػػباع الحاجػػات المختمفػػي ألعضػػاء األسػػرة بطرينػػي مقتمػػي يػػه 
الشقور بالراحي وعدـ التوتر و اإلقباؿ عم  الحيػاةذ بينمػا يػهدي عػدـ إشػباع الحاجػات إلػ  

 ا عم  التفاعؿ األسري والجتماعإ.الشقور باإلحباط والتوتر وسوء التوافؽ مما يهثر سمبً 
 Clarity of Roles andالةعددددد الثالددددث: وضددددوح األدوار و المسدددد ولية 

Responsibility 

فػػػػإ جميػػػػا  لدسػػػػرةعػػػػدـ وضػػػػوح الػػػػدور والمسػػػػهوليي أحػػػػد المقوقػػػػات األساسػػػػيي  ي قػػػػد
المجػػالت الًػػحيي والقتًػػاديي والدينيػػي والجتماعيػػيذ حيػػث تشػػمؿ األسػػرة مجموعػػي مػػف 

بػػاألداء األسػػريذ ولكػػإ تػػنجط األسػػر فػػإ أداء وظاجفهػػاذ لبػػد أف  الوظػػاجؼ وهػػو مػػا يقػػرؼ
دهػػػػا؛ حيػػػػث أف أي قًػػػػور فػػػػإ األدوار يكػػػػوف هنػػػػاؾ نػػػػوع مػػػػف التكامػػػػؿ األسػػػػري بػػػػيف أفرا

الثمػػػػالإذ مػػػػريـ والمسػػػػهوليات األسػػػػريي يترتػػػػب عميػػػػه الكثيػػػػر مػػػػف المشػػػػكالت والضػػػػ وط )
 .(02و ۸۰۰۰

( إلػػ  أف عػػدـ وضػػوح األدوار والمسػػهوليات 022و ۸۰۰۲اليوسػػؼ )عبػػد ا  وأشػػار 
 ا مػػػػا يػػػػهدي إلػػػػ  حػػػػدوث النزاعػػػػات األسػػػػريي كمشػػػػكالت القنػػػػؼ األسػػػػريفػػػػإ األسػػػػرة غالًبػػػػ

الطالؽ المبكرذ ويقبر عػف األدوار عمػ  أنهػا  ل إوضقؼ التواًؿ بيف أفرادفذ وقد يهدي 
فػػػإ وظيفػػػي مقينػػػي أو مكػػػاف  أو الوظػػػاجؼ المناسػػػبي لشػػػخص مػػػا السػػػموكياتمجموعػػػي مػػػف 

محدد فإ موقا اجتماعإذ وهإ ربػاط اجتمػاعإ يحػدد التزامػات وتوققػات تػرتبط مػا الواقػا 
 .الجتماعإ

ضوح األدوار يهدي إل  خمؽ جو ًحإ يسػودف اللتػزاـ بالواجبػات وبهذا نستنتو أف و 
ا عم  الًحي النفسيي لدفػرادذ فػإ حػيف يػهدي اضػطراب والمسهوليات وينقكس ذلؾ إيجابيً 

وتداخمها إلػ  ضػقؼ اللتػزاـ وبالتػالإ يػهدي إلػ  اضػطراب القالقػات األسػريي ممػا  األدوار
 .والجتماعإتوافؽ األبناء الشخًإ  ا عم يهثر سمبً 

 ReligiousOrientationالديني  التوجهالةعد الراةع: 
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ا مف التركيب النفسإ لمفرد ويتحنؽ باإليمػاف الًػادؽذ فالػديف قد الجانب الدينإ جزءً ي  
تزانهػػاذ وهػػو يشػػبا حاجػػي اإلنسػػاف إلػػ  األمػػف ا  ذو أثػػر عميػػؽ فػػإ تكامػػؿ شخًػػيي الفػػرد و 

ود النػػدرة البشػػريي فيػػدرؾ أنهػػا الممجػػأ الوحيػػد بدشػػقارف أنػػه يسػػتند إلػػ  قػػوة خارقػػي تتقػػدا حػػد
حػيف تتػأـز األمػور تزيػد مػػف ثنتػه بنفسػه وتمنحػه الجػرأة لمواجهػػي الحيػاة ويحنػؽ الػديف لمفػػرد 
الرضػػػا بمػػػا قسػػػمه ا  لػػػهذ وبػػػذلؾ يتحنػػػؽ لػػػه حسػػػف التوافػػػؽذ أمػػػا إذا فشػػػؿ الشػػػخص فػػػإ 

و 0222ذ هػػػػرافز )حامػػػػد قمنػػػػي وسػػػػاء توافنػػػػه  تالتمسػػػػؾ بالػػػػديف اضػػػػطربت نفسػػػػه وأًػػػػبح
031.) 

وبهػػذا إذا كانػػت األسػػرة ممتزمػػػي بػػالنيـ األخالقيػػي والشػػػقاجر الدينيػػيذ والشػػقور بالرضػػػا 
أل بػذكر ا   والطمجناف فدف ذلؾ سيهدي إل  الًحي النفسيي الجيدة لدفرادذ لنوله تقػال  

ـ واطمجنػاف ( فالثني الكاممي با  تقالی تجقؿ الفرد فإ حالي سال۸۲الرعدذ)تطمجف النموب  
واألخػػذ باألسػػباب بقػػد التوكػػؿ عمػػ  ا ذ بينمػػا يػػهدي ضػػقؼ ذ وينبػػؿ عمػػ  الحيػػاة والسػػقإ

الػػوازع الػػدينإ إلػػ  ارتكػػاب المحرمػػات والسػػقإ لتحنيػػؽ الػػذات عمػػ  حسػػاب النػػيـ والمقػػانإ 
 .دمراض النفسييلالنبيمي مما يهدي بالتالإ إل  سوء توافؽ الفرد والوقوع ضحيي 

 وظائف األسرة

 (012و ۸۰۰2المػذكوري )سػميرة و  ذزهػرافسماح و  ذعبد الرحمفسقد نؼ كؿ مف ً
 -ذ وظاجؼ األسرة كما يمإو
ويتمثػػػؿ ذلػػػؾ بجػػػو األسػػػرة المسػػػتنر الػػػذي يمكػػػف الطفػػػؿ مػػػف النمػػػو :الوظيفدددة النفسدددية

والبقػػد عػػف الضػػطرابات النفسػػيي والنحرافػػات السػػموكييذ وتػػأميف الحاجػػات  النفسػػإ السػػميـذ
كػػػاألمف والطمأنينػػػي والثنػػػيذ والعتمػػػاد عمػػػ  الػػػنفسذ والػػػتقمـ واكتسػػػاب الخبػػػرات و النفسػػػيي 

 .يكتسبها الفرد أثناء التنشجي الجتماعيي فإ األسرة غيرها مف الحاجات التإ
إذ تنػػـو األسػػرة بتقمػػيـ الفػػرد ل ػػي الجماعػػي التػػإ ينتمػػإ إليهػػػا  :الوظيفددة االجتماعيددة 

ك وذلػػؾ بتنشػػجي بػػارخريفذ  عالقتػػهسػػابه القػػادات والتناليػػدذ و تنميػػي الطفػػؿ عمػػ  األخػػالؽ وا 
 مف خالؿ تفاعمه ما أفراد األسرة وما ارخريف وحًوله عم  الستحساف والتندير منهـ.

تنػػـو األسػػرة بوظيفتهػػا الدينيػػي واألخالقيػػي وذلػػؾ بدشػػباع  :الوظيفددة الدينيددة واألخالقيددة
بيتهـ عميػػهذ وقػػد حػػث اإلسػػالـ األسػػرة األبنػػاء وتنشػػجتهـ وفػػؽ التقػػاليـ الدينيػػيذ وتػػر  حاجػػات

المسممي عم  النيػاـ بوظيفتهػا فػأمر الوالػديف بتقمػيـ أبنػاجهـ القبػادات واألخػالؽ والمقػامالت 
اإلسػػالميي لينشػػأوا ًػػالحيفذ فاألسػػرة مسػػهولي عػػف اسػػتفادة أبناجهػػا مػػف المهسسػػات الدينيػػي 

 فإ المجتما لتقريفهـ بأمور الديف.
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حيػث  ؛د هػذف الوظيفػي مهمػي بالنسػبي لمفػرد واألسػرة والمجتمػاقػت   :الوظيفة االقت دادية
ف عم  القمؿ إلشباع حاجاتهـ لإلنجاز والتفػوؽ والشػقور بالكفػاءة مػف و النادر  يقمؿ األفراد

خػػالؿ السػػقإ لمقمػػؿ خػػارج المحػػيط األسػػري والػػذي يػػنجـ عنػػه ظهػػور عالقػػات اقتًػػادييذ 
مكػػات الخاًػػي لدبنػػاءذ فاألسػػرة عمػػ  ومػػف أهػػـ الوظػػاجؼ القتًػػاديي لدسػػرة توريػػث الممت

 مر القًور وحدة منتجي لكثير مف السما.
لدسػرة دور كبيػر فػإ تربيػي وتقمػيـ أطفالهػا قبػؿ المدرسػي  :الوظيفة الترةوية التعميمية

فهػػإ مسػػهولي عػػف تقمػػيـ األبنػػاء القمػػـ النػػافا والمقػػارؼ والمهػػارات الحياتيػػي التػػإ ذ وخاللهػػا
 لتإ تقدهـ لمحياة وتفيد أنفسهـ ومجتمقهـ.وميولهـ ا تناسب قدراتهـ

سػػؿ فاإلنجػػاب وتربيػػي األبنػػاء مػػف حاجػػات كػػؿ نلمحفػػاظ عمػػ  ال :الوظيفددة الةيولوجيددة
 .والمرأة بقد الزواج خاًي فإ المجتما اإلسالمإ مف الرجؿ

فػػإ  والشػػتراؾمػػف خػػالؿ إقامػي الػػرحالت والمناسػػبات والحفػالتذ  :الوظيفدة الترفيهيددة
يي والثنافيػػي والنػػدوات والزيػػارات وممارسػػي الهوايػػات؛ فػػالترويط مهػػـ ول ينػػؿ الرياضػػ األنشػػطي

فإ األهميي عف وظيفي التقميـذ فهو ضروري فإ بناء الشخًيي وتنميػي المهػارات والميػوؿ 
وتجديػػد النشػػاط والحيويػػيذ ولكػػف ينب ػػإ عمػػ  األسػػرة حمايػػي أفرادهػػا مػػف قرنػػاء السػػوء ومػػف 

 أماكف الترويط السيجي. 
وهإ مف الوظاجؼ فإ األسرة فند عظـ اإلسػالـ الخمػؽ ودعػا إليػه  :يفة األخالقيةالوظ

وهػػػإ مػػػف منػػػدمات اهتمامػػػات األسػػػرة المسػػػممي فػػػإ الماضػػػإ والحاضػػػر والمسػػػتنبؿ وتنػػػـو 
وتهيجػي الظػروؼ  ذبناجهػا وتقمػيمهـ الًػط والخطػأأاألخالقيي بضبط سػموؾ  األسرة بوظيفتها

 والنيـ المنبولي وتنميي األخالؽ الحميدة. اتيالسموك المناسبي لديهـ لكتساب
 نظريات التوافق األسري

 Psychoanalytic Theoryنظرية التحميل النفسي أواًل: 

أكػػد فرويػػد عمػػ  أهميػػي األسػػرة ومػػا يتمنػػاف الطفػػؿ فػػإ السػػنوات األولػػ  مػػف حياتػػه مػػف 
رض لػػػه خبػػرات مػػػهثرة فػػػإ بنػػػاء شخًػػػيته؛ فػػػالخبرات المهلمػػػي كػػػاأللـ والحرمػػػاف الػػػذي يتقػػػ

رضػاء دوافقػه التػإ تػػهثر شػالطفػؿ تبػرز نثػارف عمػ  شػكؿ ًػدمات نفسػيي يفشػؿ فػإ إ باع وا 
ا فإ ًحته النفسيي ونحوفذ فاإلحباط الػذي تقػرض لػه الفػرد بسػبب الحرمػاف مػف ا بال ً تأثيرً 

بيجػػي اجتماعيػػي مناسػػبي فػػإ السػػنوات األولػػ  مػػف حياتػػهذ يػػهدي  الحػػب والقطػػؼ وعػػدـ تػػوفر
 الحنينػػيذ وعػػدـ النسػػجاـ مػػا بػػيف الهػػو واألنػػا قيفي ل تقػػرؼ وظيفتهػػاإلػػ  تكػػويف )أنػػا( ضػػ

 مما يهثر عم  الًحي النفسيي لمفرد. ؛واألنا القميا
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الػػػذيف تربػػػوا فػػػإ أسػػػر خاليػػػي مػػػف التفػػػاعالت الحميمػػػي بػػػيف أفرادهػػػا ووجػػػدوا  فاألطفػػػاؿ
لإ يػهدي ًقوبي فإ إرضاء األناذ ل يتمكنوف مف قامػي عالقػات طيبػي مػا ارخػريف وبالتػا

نفسػيي لػديهـذ بينمػا األطفػاؿ الػذيف لػديهـ خبػرات سػقيدة وسػارة  اضػطرابات ذلؾ إل  ظهور
ا كمػػراهنيف وبػػال يف مػػف أولجػػؾ سػػميميذ ويًػػبحوف أكثػػر تكيًفػػ فهػػـ يتمتقػػوف بًػػحي نفسػػيي

 (.62و 0222ذ سميمافسمير فإ أسرهـ ) الذيف تركز خبراتهـ حوؿ تجارب محزني
 Human Theoryة نسانيلنظرية اإل ثانًيا: ا

( عمػ  أهميػي أسػموب مقاممػي الوالػديف وتػأثيرف الكبيػر فػإ توافػؽ Rogersأكد روجػرز )
وتكويف مفهـو إيجابإ نحو ذاته ويري روجرز أف الذات هإ شػإء مكتسػب يكتسػبه  الطفؿ

تفاعمػػه مػػا البيجػػيذ ومػػف هنػػا تبػػرز أهميػػي ونثػػار التنشػػجي وطبيقػػي التفاعػػؿ  الطفػػؿ مػػف خػػالؿ
الجتماعيػػػػي بػػػػيف أفرادهػػػػا عمػػػػ  تكػػػػويف مفهػػػػـو الػػػػذات  فػػػػإ األسػػػػرة والقالقػػػػاتالجتمػػػػاعإ 

يجػابإ لمفػرد هػو مػف أكبػر دلجػؿ الًػحي إ اإليجابإ لدا الفرد ويرا أف تكويف مفهـو ذات
وأسػموب الرعايػي الػذي يتبقػه  ا لطبيقػي التنشػجيالنفسيي التإ تـ ترسيخها مف قبػؿ األسػرة وفًنػ

 ؛هتػػػػتهػػػػدد ذا مشػػػاعر الػػػػرفض وعػػػػدـ إشػػػباع حاجػػػػات الطفػػػؿ بناجهمػػػاذ بينمػػػػاأالوالػػػداف مػػػػا 
عػػالء الػػديف وبالتػػالإ يػػهدي إلػػ  ضػػقؼ ثنػػي الفػػرد بنفسػػه وتكػػويف نظػػرة دونيػػي تجػػاف ذاتػػه )

 (.020و ۸۰۰۸كفافإذ
 Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتماعي ثالثًا: 

المفػػاهيـ  تفسػػر هػػذف النظريػػي عمميػػي اكتسػػاب السػػموؾ بًػػفي عامػػي مػػف خػػالؿ بقػػض
مالقتداء والمقرفي والتوحيدذ ويرا باندورا أف التقمـ بالمالحظي والتنميػد شػكؿ مػف  األساسيي

 فيه سموؾ المالحظ نتيجي مالحظي سموؾ األنموذج. أشكاؿ التقميـ يت ير
ويتطمب التحميؿ الشامؿ لمسموؾ الهتماـ بالطريني التإ يكتسػب بهػا السػموؾ والقوامػؿ 

ا السػػػموؾ والظػػػروؼ التػػػإ تبنػػػإ عمػػػ  أداجػػػه. وحسػػػب رأي بانػػػدورا أف المثيػػػرة الحػػػدوث هػػػذ
األشخاص يندفقوف بفقؿ التبادؿ المستمر بيف المحددات الشخًييذ والبيجيذ وأشػارت هػذف 
النظريػػػي إلػػػ  أف التوافػػػؽ األسػػػري ينػػػـو عمػػػ  الػػػدعـ المتبػػػادؿ عػػػف طريػػػؽ زيػػػادة األفقػػػاؿ 

ا ا ًػػادؼ سػػموؾ أحػػد أفػػراد األسػػرة دعًمػػاإليجابيػػي وخفػػض السػػمبيي منهػػا. فػػدذ والسػػموكيات
ا بػػه فدنػػه يتكػػرر وبالتػػالإ تػػزداد السػػموكيات اإليجابيػػي بػػيف أفػػراد األسػػرةذ وفػػإ طرينػػي مرغوًبػػ

الػتقمـ مػف خػػالؿ المالحظػي والتنميػػدذ فاألشػخاص ينمػػدوف سػموؾ ارخػػريف الػذيف يحترمػػونهـ 
 (.031و 0222)سهير كامؿذ  أو يقجبوف بهـ
 Conflict RolesTheoryاألدوار نظرية  راع  راةعًا:
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وهإ تابقي لنظريي الدور الجتماعإذ وترا أف أداء الػدور األعضػاء أفػراد األسػرة هػو 
قيػػػاـ كػػػؿ عضػػػو مػػػف أعضػػػاجها بالمسػػػهوليات التػػػإ تخًػػػهذ ويتػػػأثر كػػػؿ عضػػػو بشخًػػػيي 
ارخػػػر ومفهومػػػه عػػػف نفسػػػه وفهمػػػه لػػػدورف ومػػػا هػػػو متوقػػػا منػػػه ومػػػا هػػػو متوقػػػا مػػػف بنيػػػي 

خريفذ وقد ينًر أحد أفراد األسرة فإ أداء دورف وقػد يرجػا هػذا التنًػير إلػ  األعضاء ار
عػػدد مػػف القوامػػؿ مالجهػػؿ بالواجبػػات والحنػػوؽ أو السػػتخفاؼ بهػػاذ أو المتنػػاع عػػف أداء 
الػػػدور فػػػإ البيػػػت والنشػػػ اؿ عػػػف األسػػػرة و اخػػػتالؼ أفػػػراد األسػػػرة حػػػوؿ توزيػػػا الواجبػػػات 

 (.  002و ۸۰۰۰الخولإذ )مسهوليي والحنوؽ فإ األسرةذ وغياب تحمؿ ال
 المفسرة لمتوافق األسري: تعقيب عمى النظريات**

؛ أف تمؾ النظريات مكممػي األسري مفسرة لمتوافؽ نظرياتمف خالؿ ما تـ عرضه مف 
ذ فال يوجػد نظريػي منقزلػي عػف النظريػات ما األسرة لبقضها البقض فإ فهـ عمميي التوافؽ

 لمتوافؽ. احيث انتهت األخرا وكمها تندـ تفسيرً األخرا بؿ تبدأ مؿ نظريي مف 

ا بػػػيف حاجاتػػػه وسػػػطً  يمثػػػؿ حػػػالً مػػػا أسػػػرته فالنظريػػػي التحميميػػػي تػػػرا أف توافػػػؽ الفػػػرد 
الفػػرد بػػالتوازف  فيهػػاالداخميػػي ومطالبػػه الجتماعيػػيذ وهػػإ عمميػػي شػػقوريي ول شػػقوريي ينػػـو 

 لجتماعيي مف جهي أخرا.بيف غراجزف البيولوجيي ودوافقه الداخميي مف جهي ودوافقه ا
مػف  تقبػر عػف مجموعػيكما أف النظريي السموكيي ترا أف التوافؽ بأنه عمميػي شػقوريي 

التإ تتفؽ والمقايير الجتماعيي؛ حيػث يػهدي تقممهػا إلػ  خفػض المكتسبي القادات السويي 
شباع حاجات الفرد ودوافقػه فيميػؿ إلػ  تكػرارف فػإ المواقػؼ المماثمػيذ ويكػوف  ثباتػه التوتر وا 

 عم  حسب عدد مرات التدعيـ وقدر اإلًابي التإ حًؿ عميها.

كػذلؾ تػرا نظريػػي التجػاف اإلنسػانإ أف التوافػػؽ يػرتبط بتحنيػؽ الػػذات حيػث أف الكػػاجف 
الحػػإ ينشػػط لتحنيػػؽ إشػػباع الحاجػػات األوليػػي أو الفسػػيولوجيي التػػإ إذا أشػػبقت اختفػػت مػػف 

وحاجاته القضويي فدذا تقارضا حػدث الًػراع مجاؿ الدافقيي؛ أي أف الفرد يوازف بيف ذاته 
 والنمؽ النفسإذ كما أف التوافؽ هو غايي كؿ كاجف حإ يتوافؽ ما بيجته بطرينته الخاًي.

 الذراسبت السببقة
تنػػػػاوؿ البحػػػػث الحػػػػالإ القديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػإ عنيػػػػت  بقالقػػػػي إدمػػػػاف اإلنترنػػػػت 

 اًيذ ومف هذف الدراساتوبالتوافؽ النفسإ بًفي عامي والتوافؽ األسري بًفي خ
 Internet"ةعنددوان:  (Lanthier& Windham, 2004)النثروونددداهامدراسددة 

Use and College Adjustment: The Moderating Role of Gender" هػدفت
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مػف  البحػث تكونػت عينػييذ عالقػي اإلنترنػت بػالتوافؽ فػإ الجامقػ عمػ لتقرؼ الدراسي إل  ا
ت المجػػػالت التاليػػػي مػػػف خػػػالؿ السػػػتباني التػػػإ وزعػػػت وطالبػػػيذ حيػػػث قيسػػػ ( طالبػػػاً ۸۷۸)

عمػػػيهـ؛ وسػػػاعات اسػػػتخداـ اإلنترنػػػتذ والسػػػتخداـ األهػػػداؼ اجتماعيػػػيذ وارثػػػار السػػػمبيي. 
وأظهرت بقض نتاججها بأف الوقت الذي يستخدـ فإ اإلنترنت ل يرتبط بالتوافؽ مػا الحيػاة 

القػػػػي إيجابيػػػػي فػػػػإ التواًػػػػؿ الجامقيػػػػيذ فػػػػإ حػػػػيف كػػػػاف لالسػػػػتخداـ اإليجػػػػابإ لإلنترنػػػػت ع
الجتمػػػػاعإذ والتوافػػػػؽ مػػػػا متطمبػػػػات الحيػػػػاف الجامقيػػػػي لػػػػدا الطػػػػالب الػػػػذكور فنػػػػطذ وأف 
الستخداـ السإء ارتػبط بػالتوافؽ السػمبإ لمطػالب ب ػض النظػر عػف الجػنسذ كمػا أظهػرت 
النتاجو بأنػه ل يوجػد فػرؽ بػيف الػذكور واإلنػاث فػإ اسػتخداـ اإلنترنػت ومسػتوا التوافػؽ فػإ 

 لجامقي.ا
 The risk Factors of"ةعندوان: ( Tsai et al., 2009خدرون  أتسدا  و دراسدة 

Internet Addiction-A survey of University, Freshmen" إلػ  الدراسػي هػدفت
ا وطالبػػي جامقيػػي ( طالًبػػ۰۲۲۰مقرفػػي مخػػاطر اإلدمػػاف عمػػ  اإلنترنػػت عمػػ  عينػػي بم ػػت )

القينػػػي حًػػػموا  إجمػػالإ مػػػف%( 03.2نسػػبته )فػػإ السػػػني األولػػ ذ أظهػػػرت النتػػاجو أف مػػػا 
عمػػ  درجػػات عاليػػي عمػػ  منيػػاس اإلدمػػاف عمػػ  اإلنترنػػت. كمػػا أظهػػرت نتػػاجو الدراسػػي أف 

ذ ولػيس لػديهـ مًػادر دعػـ اجتمػاعإذ هػـ أكثػر الطالب الذيف ل يتناولوف الطقاـ ًػباحاً 
 لتطوير مشكمي اإلدماف عم  اإلنترنت.  عرضيً 

دمدددان اإلنترندددت وعالقتددده ةالوحددددة . ةعندددوان:   إ(۲۰۱۰ الشدددافعي إةدددراهيم  دراسدددة
والطمأنينددة النفسددية لدددو طددالب وطالةددات جامعددة الممددك خالددد ةالسددعودية عمددى  النفسددية

إلػػ  بحػػث عالقػػي إدمػػاف اإلنترنػػت الدراسػػي هػػدفت الديموغرافيددة . ضددوب ةعددم المتتيددرات 
( طالبػا وطالبػي مػف 222بكؿ منالوحدة النفسيي والطمأنينػي النفسػيي عمػ  عينػي مكونػي مػف )

جامقػػي الممػػؾ خالػػد بالسػػقودييذ أظهػػرت بقػػض نتاججهػػا أنػػه توجػػد عالقػػي ارتباطيػػي موجبػػي 
دمػػاف اإلنترنػػت والوحػػدة النفسػػييذ وتوجػػد عالقػػي ارتباطيػػي سػػالبي دالػػي بػػيف إدمػػاف إدالػػي بػػيف 

فػػإ اإلنترنػت والطمأنينػي النفسػييذ كمػا توجػػد فػروؽ دالػي بػيف الجنسػػيف مػف طػالب الجامقػي 
 .إدماف اإلنترنت لًالط الذكور

 (Velezmoro, Lacefield&Roberti, 2010)وروةريدت فالزمور والسديفمد دراسة
  ’Perceived stress, sensation seeking, and college students"ةعندوان:  

abuse of the internet" التقػػرؼ إلػ  أثػر الضػػ وط عمػ  طػػالب  هػدفت الدراسػػي إلػ
إسػػاءة اسػػتخداـ اإلنترنػػتذ وأظهػػرت النتػػاجو بػػأف مت يػػر الضػػ وط لػػه  الجامقػػي ودورهػػا فػػإ

ا ا تنبهًيػػدور تنبػػهي فػػإ إسػػاءة اسػػتخداـ اإلنترنػػتذ وخاًػػي لممواقػػا الجنسػػييذ وأف هنػػاؾ دورً 
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لمضػ وط والشػقور باليػػأس والممػؿ فػإ إسػػاءة اسػتخداـ اإلنترنػتذ وأف هػػذا السػتخداـ يمكػػف 
 .هـ لمتقامؿ ما الض وطأف يفسر بأنه وسيمي تكيفيي سمبيي من

 ,Saville, Gisber, Koppi& Carolyn)وجيسةر وكوةي وكارليون سافيلدراسة 

إلػ  التقػرؼ عمػ   الدراسػي هػدفت Internet in College Students ةعندوان:  (2010
ذ تكونػت عينػػي البحػث مػػف عالقػي اإلدمػاف عمػػ  اإلنترنػت مػػا تأجيػؿ المهمػػات لػدا طػػالب

ني تنػيس جوانػب اإلدمػػاف وتأجيػؿ المهمػات اليوميػػي. ولنػد اختيػػر اسػػتبا( طبػؽ عمػيهـ 036)
ا وطالبي انطبنت عمػيهـ أعػراض اإلدمػافذ وقورنػت بمجموعػي ضػابطي متشػابهي ( طالبً 02)

النػػوع الجتمػػاعإ والقمػػر والمقػػدؿ األكػػاديمإ مػػا المجموعػػي التجريبيػػيذ ووجػػد  ومػػف حيػػث
المهمػػاتذ وبشػػكؿ أسػػرع مػػف الطػػالب بػػأف الطػػالب المػػدمنيف عمػػ  اإلنترنػػت قػػاموا بتأجيػػؿ 

فإ المجموعي الضابطيذ وأنػه ل توجػد فػروؽ بػيف الطػالب والطالبػات فػإ مسػتوا اإلدمػاف 
 عم  اإلنترنت.
نترندددت اسدددتخدام اإل  . ةعندددوان:  (۲۰۱۲الفندددي   لميددداب و  ،الطراوندددةندددايف دراسدددة 

لدددو  االت ددالاألكدداديمي والتكيددف االجتمدداعي واالكتئدداب ومهددارات  وعالقتدده ةالتح دديل
استنًػػػػاء أثػػػػر اإلنترنػػػػت عمػػػػ  التحًػػػػيؿ  هػػػػدفت الدراسػػػػي إلػػػػ  . طمةددددة جامعددددة الق دددديم

مػػف  ذ تكونػػت عينػػي البحػػثاألكػػاديمإ والتكيػػؼ الجتمػػاعإ والكتجػػاب ومهػػارات التًػػاؿ
ا وطالبػػي مػػف جامقػػي النًػػيـ بالسػػقودييذ أظهػػرت بقػػض نتاججهػػا أف درجتػػإ ( طالًبػػ222)

منخفضػػػػي لػػػػدا الطمبػػػػي ذوي السػػػػتخداـ المرتفػػػػا  التًػػػػاؿالتكيػػػػؼ الجتمػػػػاعإ ومهػػػػارات 
لإلنترنتذ وأف هناؾ فروؽ ذات دللي إحًاجيي فإ كػؿ مػف التحًػيؿ األكػاديمإ والتكيػؼ 

 الجتماعإ تقزا لقدد ساعات استخداـ اإلنترنت لًالط الطمبي الذكور.
 (. ةعندددوان:  اإلدمدددان عمدددى اإلنترندددت2014دراسدددة عةدددد الفتددداح سدددعيد الخواجدددة  

 كشػؼإلػ   هػدفت الدراسػيوعالقته ةالتوافق النفسي لدو طمةة جامعة السمطان قداةوس . 
وطالبػػي مػػف  ( طالبػػاً ۸۲۰عالقػػي اإلدمػػاف عمػػ  اإلنترنػػت بػػالتوافؽ النفسػػإ لػػدا عينػػي مػػف )

مػف اإلنػاث و  (022)طمبي البكالوريوس فإ كميي التربيي فإ جامقي السمطاف قابوس مػنهـ 
يػػػػؽ أهػػػػداؼ الدراسػػػػي اسػػػػتخدـ الباحػػػػث منيػػػػاس اإلدمػػػػاف عمػػػػ  ولتحنذ ( مػػػػف الػػػػذكور022)

د عالقي ارتباط عكسػيي مػا و اإلنترنت ومنياس التوافؽ النفسإذ حيث أشارت النتاجو إل  وج
كمػػا أشػػارت إلػػ  وجػػود الجامقػػي.  بػػيف اإلدمػػاف عمػػ  اإلنترنػػت والتوافػػؽ النفسػػإ لػػدا طمبػػي

دمػاف عمػػ  اإلنترنػتذ لًػػالط الػػذكور واإلنػاث فػإ مسػػتوا اإلفػروؽ بػيف متوسػػطإ درجػات 
 ذ وعدـ فروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث فإ مستوا التوافؽ النفسإ.الذكور
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(. ةعنوان:   إدمدان الفيسدةوك وعالقتده ةدالتوافق 2014دراسة عةد الكريم سعودي  
هػدفت الدراسػي إلػ  األسري لمطالب الجامعي، دراسةعمى عيندة مدن طمةدة جامعدة ةشدار . 

فضػاًل عػف التوافػؽ األسػري لمطالػب الجػامقإ و إدمػاف الفػيس بػوؾ عف القالقي بػيف الكشؼ 
نػػاث(إدمػػاف الفػػيس بػػوؾ عمػػ  التوافػػؽ األسػػري  مقرفػػي تػػأثير ذ لكػػؿ مػػف النػػوعيف )ذكػػورذ وا 

( طالبػػًا وطالبػػي مػػف طػػالب جامقػػي بشػػار الجزاجريػػي بواقػػا 032تكونػػت عينػػي البحػػث مػػف )
اسإ إدماف الفيس بوؾ )إعػدادو الباحػث(ذ ومنيػاس إناث(ذ وتـ تطبيؽ مني 30ذكورذ  21)

وجػػود عالقػػي (. وأشػػارت النتػػاجو إلػػ  0216التوافػػؽ األسػػري )إعػػدادو محمػػد عبػػد الحميػػدذ 
كمػػا أشػارت إلػػ  أف تػػأثير ا بػػيف إدمػػاف الفػيس بػػوؾ والتوافػؽ األسػػريذ دالػػي إحًػاجيً و سػمبيي 

اف فػػإ نػػاث كالهمػػا متسػػاويإدمػػاف الفػػيس بػػوؾ ل يختمػػؼ بػػاختالؼ النػػوعيف. فالػػذكور واإل
 قباؿ والش ؼ.إدمانهـ لمفيس بوؾ بنفس اإل

التنشئة األسدرية لممدراهقين فدي ضدوب (. ةعنوان:  2016دراسة هالة عةد الرحمن  
وقػوؼ عمػ  واقػا التنشػجي األسػريي ال هدفت الدراسػي إلػ . االجتماعي  تأثير مواقع التوا ل

 (022تكونػت عينػي البحػث مػف)لدبناء فإ ضوء تأثير مواقا التواًؿ الجتماعإ عميهـذ 
مػػف أوليػػاء األمػػور الطػػالب المرحمػػي المتوسػػطي والثانويػػي بمحافظػػي قنػػاذ مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ 

ػػػمت الدراسػػػي إلػػػ  قًػػػور مقرفػػػي أوليػػػاء اذ اسػػػتباني التنشػػػجي األسػػػريي لدبنػػػاء ألمػػػور وتًو
بمضػػػاميف مواقػػػػا التواًػػػػؿ الجتمػػػػاعإ وتأثيرهػػػػا عمػػػ  األبنػػػػاء وتنًػػػػيرهـ فػػػػإ الػػػػرد عػػػػف 
استفسػػػػارات األبنػػػػاء المتالحنػػػػي حػػػػوؿ الهوايػػػػات اللكترونيػػػػي المزيفػػػػي فػػػػإ مواقػػػػا التواًػػػػؿ 
ػيي لهػذف  الجتماعإ بجانب الجهؿ أولياء أمور الطالب بدمكانيػي تفقيػؿ إعػدادات الخًًو

الػدور الفقمػإ ألوليػاء األمػور الحمايػي األبنػاء ورعػايتهـ مػف خطػر المواقاذ ومف ثػـ قًػور 
ػػػت الدراسػػػي الحاليػػػي بضػػػرورة  التػػػأثيرات المتالحنػػػي لمواقػػػا التواًػػػؿ الجتمػػػاعإذ وقػػػد أًو
تفقيػػؿ ل ػػي الحػػوار داخػػؿ األسػػرةذ والبتقػػاد عػػف اسػػتقماؿ النسػػوة أو القنػػؼ وتوجيػػه سػػموؾ 

 .األبناء

 **تعقيب عمى الدراسات الساةقة
 خالؿ مطالقي الدراسات السابني ي الحظ ما يمإوف م

 ندرة الدراسات التإ تناولت إدماف اإلنترنت والتوافؽ األسري فإ مًر. .0
بػػيف إدمػػاف اإلنترنػػت وكػػؿ مػػف  سػػالبي ودالػػي إحًػػاجًيا وجػػود عالقػػي ارتباطيػػي .0

الطمأنينػػػػػي النفسػػػػػييذ والتحًػػػػػيؿ و التوافػػػػػؽ النفسػػػػػإ واألسػػػػػري والجتمػػػػػاعإذ 
 األكاديمإ.
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بػػيف إدمػاف اإلنترنػػت وكػؿ مػػف  قػي ارتباطيػػي موجبػي ودالػػي إحًػاجًياوجػود عال .2
الوحػػػػدة النفسػػػػييذ والضػػػػ وطذ والشػػػػقور باليػػػػأس والممػػػػؿذ وتأجيػػػػؿ المهمػػػػاتذ 

 فنداف الدعـ الجتماعإ.

بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػإ مسػػتوا اإلدمػػاف عمػػ   وجػػود فػػروؽ دالػػي إحًػػاجًيا .2
 اإلنترنت لًالط الذكور.

 فروض البحث
ا عمػػ  األدبيػػات والدراسػػات السػػابني المرتبطػػي بالًػػمود النفسػػإ يمكػػف لمباحػػث ادً اسػػتن

 ًياغي الفروض األتييو
بػػػيف درجػػػات الطػػػالب عمػػػ   قػػػي ارتباطيػػػي عكسػػػيي ودالػػػي احًػػػاجًياتوجػػػد عال .0

ا عينػػػي مػػػف طػػػالب منيػػػاس إدمػػػاف اإلنترنػػػت ومنيػػػاس التوافػػػؽ األسػػػري لػػػد
 المرحمي الثانويي.

إدمػاف نػاث فػإ درجات الػذكور واإل اتبيف متوسط اتوجد فروؽ دالي إحًاجيً  .0
 .لدا عيني مف طالب المرحمي الثانويي نترنتاإل

نػػػػاث فػػػػإ ر واإلدرجػػػػات الػػػػذكو  اتبػػػػيف متوسػػػػط اتوجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػي إحًػػػػاجيً  .2
 .لدا عيني مف طالب المرحمي الثانويي التوافؽ األسري

درجػات الًػفوؼ الدراسػيي )أولػ   اتبػيف متوسػط اتوجد فػروؽ دالػي إحًػاجيً  .2
لػدا عينػي مػف طػالب إدمػاف اإلنترنػت  ( فػإثانويذ ثانيي ثانويذ ثالثػي ثػانوي

 .المرحمي الثانويي

 منهج البحث

جراءاتػه؛  ػفإ الرتبػاطإ والػذي يتناسػب مػا أهػداؼ البحػث وا  تـ استخداـ المػنهو الًو
ػؼ وتفسػير فإ يهتـ وينـو بًو إدمػاف اإلنترنػت والتوافػؽ طبيقػي القالقػي بػيف  فالمنهو الًو

ف اإلنترنػت والتوافػؽ كما تـ استخداـ المنهو الفارؽ لمتقرؼ عمػ  الفػروؽ فػإ إدمػاذ األسري
 لبقض المت يرات الديم رافيي كالنوعذ الًفوؼ الدراسيي. األسري وفًنا

 :.إجراءات البحث 
 أوال: عينة الةحث
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 عينة حساب الخ ائص السيكومترية
( ۸۰۰لخًػػاجص السػػيكومتريي فػػإ ًػػورتها النهاجيػػي مػػف )ا مػػف تكونػػت عينػػي البحػػث

ا وطالبػػي تػػـ اشػػتناقهـ مػػف خمػػس إدارات تقميميػػي بنطػػاؽ محافظػػي الجيػػزةذ وقػػد توزعػػت طالًبػػ
 منهػػػػػا هػػػػػو حسػػػػػاب الخًػػػػػاجص وكػػػػػاف الهػػػػػدؼ القينػػػػػي عمػػػػػ  سػػػػػنوات الدراسػػػػػي الػػػػػثالثذ
 إدماف اإلنترنت. السيكومتريي )الًدؽذ والثبات( لمنياس

 األساسيةالعينة  

ا وطالبػي مػف طػالب المرحمػي الثانويػي ( طالًبػ022تكونت عيني البحػث األساسػيي مػف )
 لمت يػػري اوفًنػػ لمػػثالث مراحػػؿ موزعػػي 0202-0202بمحافظػػي الجيػػزة فػػإ القػػاـ الدراسػػإ 

 )النوعذ والًؼ الدراسإ( ويتضط ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالإو
 (1جدول  

 متتير النوع وال ف الدراسيتوزيع أفراد العينة األساسية وفق  
  فوف الدراسة النوع 

 ثالثة ثانوي ثانية ثانوي أولى ثانوي إناث ذكور
 47 44 109 124 76 العدد
 200 200 المجموع

 1.69 1.62 المتوسط الحساةي
 0.829 0.487 االنحراف المعياري

ب: أدوات البحث
ً
 ثبني

  إعداد الةاحث(. مقياس إدمان اإلنترنت لطالب المرحمة الثانوية

 لهدف من المقياسا

يهػػػدؼ المنيػػػاس الحػػػالإ إلػػػ  تحديػػػد عػػػدد سػػػاعات اسػػػتخداـ طػػػالب المرحمػػػي الثانويػػػي 
 لإلنترنت والتإ تحدد مدا إدمانهـ لهذ وذلؾ بنطاؽ محافظي الجيزة.

 و ف المقياس في  ورته األولية:
 تنديريػػي ريػػيخب( عبػػارة 02يتكػػوف منيػػاس إدمػػاف اإلنترنػػت فػػإ ًػػورته األوليػػي مػػف )

)أوافؽ بدرجػي كبيػرةذ متًػؿ متػدرج ثالثػإ لتنػدير اوفًنػطالب المرحمي الثانويػي  عميها جيبي
(.يحًػػػؿ الطالػػػب عمػػػ  ثػػػالث درجػػػات فػػػإ حػػػاؿ افػػػؽ بدرجػػػي متوسػػػطيذ ل أوفػػػؽ مطمًناأو 
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اختيػػػار السػػػتجابي )أوافػػػؽ بدرجػػػي كبيػػػرة(ذ بينمػػػا يحًػػػؿ عمػػػ  درجتػػػيف فػػػإ حػػػاؿ اختيػػػار 
ختيػار السػتجابي درجي متوسطي(ذ ويحًؿ عم  درجي واحدة فإ حػاؿ االستجابي )أوافؽ ب
 (. والقكس ًحيط ما القبارات السالبي.)ل أوافؽ مطمًنا

 (2جدول  
 توزيع عةارات مقياس إدمان اإلنترنت  في  ورته األولية( 

 مقياس
إدمان 
 االنترنت

 أرقام العةارات التعريف اإلجرائي
الدولية ة ورة مفرطة مةالغ فيها  استخدام شةكة اإلنترنت 

وتتجاوز حد االعتدال، وةشكل يجعل من الشخص  مدمن 
اإلنترنت( منعزاًل عن عالمه الخارجي، مع ظهور ةعم 
 األعرام المرضية كالقمق واالكتئاب وسوب التوافق .

1 ،4 ،7 ،10 ،13 ،
16 ،19 ،22 ،25 ،
28 ،31 ،34 ،37 ،

40 ،43 

 لمقياس إدمان اإلنترنتالخ ائص السيكومترية 

  Scale Validity دق المقياس   -1
 Face Validityال دق الظاهري  المحكمين( أ(

الباحث فإ المراحؿ البناجيػي لممنيػاس بقػرض عباراتػه عمػ  مجموعػي مػف األسػاتذة قاـ 
عبػػػارات  جميػػػاولقػػػت وعمػػػـ الػػػنفس التربػػػويذ المتخًًػػػيف فػػػإ مجػػػاؿ الًػػػحي النفسػػػيي 

ممػػػا يجقػػػؿ المنيػػػاس ينػػػيس مػػػا أعػػػد  % 22تتقػػػدي اؿ كمػػػيف بنسػػػبي المنيػػػاس قبػػػوؿ المح
 لنياسه.
    دق المحكب( 

ينًػػػد بػػػه  مجموعػػػي مػػػف اإلجػػػراءات التػػػإ نػػػتمكف مػػػف خاللهػػػا حسػػػاب الرتبػػػاط بػػػيف 
درجػػػات المنيػػػاس ومحػػػؾ خػػػارجإ مسػػػتنؿذ ينػػػيس السػػػموؾ نفسػػػه أو النشػػػاط الػػػذي يتناولػػػه 

الخػػػارجإ هػػػإ مقػػػايير قياسػػػيي منبولػػػيذ وتوجػػػد عمػػػ  افتػػػراض أف نتػػػاجو المحػػػؾ ذ المنيػػػاس
مقػػػػايير يجػػػػب أف يتسػػػػـ بهػػػػا المحػػػػؾذ منهػػػػا أف يكػػػػوف عمػػػػ  ًػػػػمي بالسػػػػموؾ الػػػػذي ينيسػػػػه 

  )عمػػ  ذ ويتًػػؼ بدرجػػي مناسػػبي مػػف الًػػدؽ والثبػػاتف يكػػوف المحػػؾ مسػػتناًل أالمنيػػاسذ و 
 (.0220ماهر خطابذ 

حمػػي الثانويػػي عمػػ  وقػػد تػػـ حسػػاب مقػػامالت ارتبػػاط بػػيف درجػػات طػػالب وطالبػػات المر 
نترنػػت الػػذي أعدتػػه رنػػت الػػذي أعػػدف الباحػػثذ ومنيػػاس اإلدمػػاف عمػػ  اإلنتمنيػػاس إدمػػاف اإل

( عمػػ  طػػالب كميػػي التربيػػي جامقػػي ب ػػداد ذ وقػػد 0206سػػهاـ مطشػػرذ وعمػػإ عبػػد الحسػػف )
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( وهػػإ قيمػػي دالػػي عنػػد مسػػتوا 2.616بمػه مقامػػؿ الرتبػػاط بػػيف الدرجػػي الكميػػي لممنياسػيف )
 نترنت الم قد لهذا البحث.إدماف اإل(. مما يدؿ عم  ًدؽ المحؾ لمنياس 2.20) نوييمق

 االتساق الداخمي لمقياس إدمان اإلنترنت
ذ وكػػذلؾ إليػػػه المنتمػػی قػػدالرتبػػاط بػػيف درجػػي القبػػارة ودرجػػي الب   تتػػـ حسػػاب مقػػامال

يػػاس ككػػؿ تسػػاؽ الفنػػرة مػػا البقػػد والفنػػرة مػػا المنإالدرجػػي الكميػػي لممنيػػاس لمتأكػػد مػػف مػػدا 
 -ويتضط ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالإو

 ( 3جدول  
 معامالت االرتةاط ةين كل عةارة من عةارات مقياس إدمان اإلنترنت والةعد المنتمية إليه

 االرتةاط الةند االرتةاط الةند االرتةاط الةند االرتةاط الةند
1 0.367** 4 0.492** 7 0.487** 10 0.628** 
13 0.429** 16 0.675** 19 0.589** 22 0.499** 
25 0.647** 28 0.019 31 0.639** 34 0.496** 
37 0.657** 40 0.471** 43 0.548** 

( إلػػػ  ارتفػػػاع قػػػيـ مقػػػامالت ارتبػػػاط البنػػػود بالدرجػػػي الكميػػػي لمنيػػػاس 2يشػػػير الجػػػدوؿ )
ارتباطهػا. ممػا (ذ حيث يالحػظ انخفػاض قيمػي مقامػؿ 01إدماف اإلنترنت؛ باستثناء الفنرة )

 ( عبارة.02مف المنياسذ ليًبط عدد عبارات المنياس ) يستدعإ حذفها
 إدمان اإلنترنت مقياس ثةات -2

قػاـ الباحػػث بحسػػاب مقػامالت ثبػػات الدرجػػي الكميػػي لمنيػاس إدمػػاف اإلنترنػػت بطرينتػػإ 
 ألفا كرونباخذ والتجزجي النًفييذ ويتضط ذلؾ فإ الجدوؿ التالإو

 ( 4جدول  
 ثةات مقياس إدمان اإلنترنت ةطريقتي ألفا كرونةاخ وجتمان لمتجزئة الن فية معامالت

 معادلة الت حيح معامل جتمان معامل ثةات ألفا  عدد العةارات األةعاد

 0.669 0.645 0.678 14 إدمان االنترنت

 قػػيـ مقػػامالت ثبػػات الدرجػػي الكميػػي لمنيػػاس إدمػػاف اإلنترنػػتأف إلػػ  ( 2يشػػير جػػدوؿ )
( بينما بم ت قيمي مقامالت الثبات بطريني التجزجػي النًػفيي 2.631بطريني ألفا كرونباخ )
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مقامػػػؿ ثبػػػات لمدرجػػػي  ف بمػػػهريتشاردسػػػو  كيػػػودر(ذ وباسػػػتخداـ مقادلػػػي التًػػػحيط ل2.622)
 ( مما يشير إل  درجي مرتفقي ومنبولي مف الثبات.2.662)الكميي 

 إدمان اإلنترنت ال ورة النهائية لمقياس

استخداـ طػالب المرحمػي  مدا ( عبارة تنيس02نت الًورة النهاجيي لممنياس مف )تكو 
اشتمؿ المنياس عم  عبػارات موجبػي وأخػرا  ذالثانويي لإلنترنت والتإ تهدي إل  إدمانهـ له

)أوافػػػؽ اسػػػتجابات هػػػإو  لػػػثالثلإلجابػػػي عمػػػ  عبػػػارات المنيػػػاس  الطالػػػبيخضػػػا سػػػالبيذ و 
(.يحًػؿ الطالػب عمػ  ثػالث درجػات متوسػطيذ ل أوفػؽ مطمًناافػؽ بدرجػي بدرجي كبيرةذ أو 

فػػإ حػػاؿ اختيػػار السػػتجابي )أوافػػؽ بدرجػػي كبيػػرة(ذ بينمػػا يحًػػؿ عمػػ  درجتػػيف فػػإ حػػاؿ 
اختيػػار السػػتجابي )أوافػػؽ بدرجػػي متوسػػطي(ذ ويحًػػؿ عمػػ  درجػػي واحػػدة فػػإ حػػاؿ اختيػػار 

وبػذلؾ تًػبط الدرجػي لبيذ (. والقكػس ًػحيط مػا القبػارات السػامًنػاالستجابي )ل أوافؽ مط
ذ مسػتوا مرتفػا مػف إدمػاف اإلنترنػت لمطػالبدرجي وهإ تقبر عف  20القميا لممنياس هإ 

مسػػتوا مػػنخفض مػػف إدمػػاف درجػػي وهػػإ تقبػػر عػػف  02بينمػػا الدرجػػي الػػدنيا لممنيػػاس هػػإ 
 .اإلنترنت لطالب المرحمي الثانويي

 (5جدول  
 ه النهائية(توزيع عةارات مقياس إدمان اإلنترنت  في  ورت 

 مقياس
 إدمان االنترنت

 أرقام العةارات عدد العةارات

14 
1 ،4 ،7 ،10 ،13 ،16 ،19 ،22 ،25 ،31 ،34 ،37 ،40 ،
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 (.2019مقياس التوافق األسري لألةناب  إعداد: نورة الزهراني، *

 الهدف من المقياس

 ـفػػػإ حيػػػاتهاألسػػػري لدبنػػػاء توافػػػؽ الالتقػػػرؼ عمػػػ  درجػػػي  هػػػذا المنيػػػاس إلػػػ  هػػػدؼي
 األب أو األـ أو األخوة.األسريي سواء ما 

 و ف مقياس التوافق األسري

وفنػا لتنػدير ثالثػإ  األبنػاء( عبارة خبريي تنديريي تجيػب عميهػا 01تكوف المنياس مف )
 اربػػػاءذ)التوافػػػؽ مػػػا و أبقػػػادثالثػػػي ( وقػػػد احتػػػوا المنيػػػاس عمػػػإ 0ذ 0ذ 2متػػػدرج متًػػػؿ )
 (.قاربما األالتوافؽ  ةذالتوافؽ ما األخو 
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بريػي تنػيسو القالقػي التػإ ( عبػارة خ00أ. التوافؽ ما الباء و اشتمؿ هذا البقد عمإ )
بػػػاء بأبنػػػاجهـ واحتػػػراـ األبنػػػاء لتوجيهػػػات الوالػػػديف لهػػػـذ وقيػػػاـ القالقػػػي بػػػيف األبنػػػاء تػػػربط ار

هـ واربػػاء عمػػ  األدب والحتػػراـ المتبػػادؿ مػػف الطػػرفيفذ والتشػػاور مػػا األبنػػاء فػػإ مشػػكالت
الخاًػػيذ وبػػث إحسػػاس الثنػػي بػػالنفس فػػإ شخًػػيي األبنػػاء مػػف خػػالؿ القالقػػي التػػإ تتمتػػا 
بالسػػػػتنرار والتػػػػرابط األسػػػػريذ ومشػػػػاركي األبنػػػػاء لموالػػػػديف فػػػػإ أداء المسػػػػجوليات األسػػػػرييذ 

 وتبادؿ الهدايا فيما بينهـ وبيف نباجهـ. 
ريػػي تنػػيس القالقػػي ( عبػػارات خب02خػػوة و اشػػتمؿ هػػذا البقػػد عمػػ  )ب. التوافػػؽ مػػا األ

التػػػإ تػػػربط األخػػػوات بػػػبقضذ وسػػػموؾ كػػػؿ منهمػػػا اتجػػػاف الخػػػر ذ ومسػػػاندتهـ لبقضػػػهـ ذ 
 .لاخرعطؼ واحتراـ كال منهما 

( عبػػارات خبريػػي تنػػيس عالقػػي 3) التوافػػؽ مػػا األقػػاربو اشػػتمؿ هػػذا البقػػد عمػػ  -ج
هـ لهػػـذ والتمسػػؾ قػػارب مػػف القاجمػػي ومػػدا حػػبهـ لهػػـذ واسػػتمراريي زيػػاتبنػػاء باألجػػداد واألاأل

 المستمرة . مف خالؿ الزيارات القاجميي والمبادئبالنيـ 
 الخ ائص السيكومترية لمقياس التوافق األسري

  دق المقياس -أ

خػػرج التحميػػؿ أقامػػت الباحثػػي بحسػػاب الًػػدؽ القػػاممإ لمنيػػاس التوافػػؽ األسػػريذ وقػػد 
لمتوافػػؽ  عوامػػؿ يثالثػػ (Principal Componentsالقػػاممإ بطرينػػي المكونػػات األساسػػيي )

( مفػػردة بمػػه جػػذرف الكػػامف 00اربػػاءذ وتشػػبقت عميػػه )التوافػػؽ مػػا  األسػػريذ القامػػؿ األوؿو
%( مف التبايف القاممإذ والقامؿ الثػانإو التوافػؽ مػا 2.32( وي فسر نسبي قدرها )2.122)

( وي فسػػػػر نسػػػػبي قػػػػدرها 2.226( مفػػػػردات بمػػػػه جػػػػذرف الكػػػػامف )02األخػػػػوةذ وتشػػػػبا عميػػػػه )
( 3%( مف التبايف القاممإذ والقامؿ الثالثو التوافػؽ مػا األقػاربذ وتشػبقت عميػه )6.13)

%( مػػف التبػػايف القػػاممإذ 2.02( وي فسػػر نسػػبي قػػدرها )0.22مفػػردات وبمػػه جػػذرف الكػػامف )
%( مػػف التبػػايف القػػاممإ. ممػػا يشػػير إلػػ  00.33كمػػا يف سػػر المنيػػاس ككػػؿ نسػػبي قػػدرها )

 فؽ األسري.الًدؽ القاممإ لمنياس التوا
 ثةات المقياس -ب

قامػػت الباحثػػي بحسػػاب ثبػػات منيػػاس التوافػػؽ األسػػري باسػػتخداـ مقامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ 
Alpha Cronbach ذ وجتماف Guttman لمتجزجي النًفييذ فند بم ت قيمي ألفا فػإ الدرجػي
( وباسػػػتخداـ مقادلػػػي 2.100)( كمػػػا بم ػػػت قيمػػػي مقامػػػؿ جتمػػػاف2.123الكميػػػي لممنيػػػاس )

(. ممػػػا يشػػػير إلػػػ  2.122ط لريتشاردسػػػوف أًػػػبط مقامػػػؿ ثبػػػات المنيػػػاس ككػػػؿ )التًػػػحي
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(. ة 2.20ثبػػات مرتفػػا لممنياس.قػػد بم ػػت قيمػػي ألفػػا فػػإ الدرجػػي الكميػػي لممنيػػاس )عنويػػي )
 الكميي )ت يرات الدمي رافيي )النوعذ  الذكورذ وعدـ وجود فروؽ دالي إ

 نحبئج البحث وجفسريهب

 اختةار  حة الفرم األول*

بػػػيف  قػػػي ارتباطيػػي عكسػػيي ودالػػي احًػػاجًياص الفػػرض األوؿ عمػػ  أنػػهو  توجػػد عاليػػن
درجػػػات الطػػػالب عمػػػ  منيػػػاس إدمػػػاف اإلنترنػػػت ومنيػػػاس التوافػػػؽ األسػػػري لػػػدا عينػػػي مػػػف 

 طالب المرحمي الثانويي .

لمتحنؽ مف ًحي هذا الفرض قاـ الباحث بحساب قػيـ مقػامالت ارتبػاط بيرسػوف بػيف 
منيػػػاس إدمػػػاف اإلنترنػػػت ومنيػػػاس التوافػػػؽ األسػػػري لػػػدا عينػػػي مػػػف الطػػػالب عمػػػ  درجػػػات 

 طالب المرحمي الثانوييذ ويتضط ذلؾ فإ الجدوؿ التالإو
 ( 6جدول  

قيم م فوفة االرتةاط ةين إدمان اإلنترنت، والتوافق األسري ةأةعادها المختمفة لدو عينة من طالب 
 المرحمة الثانوية

 التوافق األسري المتتيرات

 اإلنترنتإدمان 

التوافق مع 
 اآلةاب

التوافق مع 
 األخوة

التوافق مع 
 األقارب

التوافق األسري 
 ككل

-0.847 ** -0.412** -0.366** -0.800** 

( وجػػػود عالقػػػي ارتباطيػػػي عكسػػػيي بػػػيف درجػػػات طػػػالب 6يتضػػػط مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ )
وأبقػػادف الفرعيػػيذ المرحمػػي الثانويػػي عمػػ  منيػػاس إدمػػاف اإلنترنػػت ومنيػػاس التوافػػؽ األسػػري 

-ذ 2.200-ذ 2.123-فقمػػػػ  مسػػػػتوا األبقػػػػاد بم ػػػػت قػػػػيـ مقػػػػامالت ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف )
 (.2.20عند مستوا مقنويي ) قها قيـ سالبي ودالي إحًاجًيا( عم  الترتيب وجمي2.266

وعم  مستوا الدرجي الكميي فنػد وجػدت عالقػي ارتباطيػي عكسػيي بػيف درجػات الطػالب 
نػػػت ومنيػػػاس التوافػػػؽ األسػػػري ككػػػؿذ حيػػػث بم ػػػت قيمػػػي مقامػػػؿ عمػػػ  منيػػػاس إدمػػػاف اإلنتر 
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عنػػػػد مسػػػػتوا مقنويػػػػي  ( وهػػػػإ قيمػػػػي أيًضػػػػا سػػػػالبي ودالػػػػي إحًػػػػاجًيا2.2122-لرتبػػػػاط )ا
(2.20  .) 

خػالؿ فتػرات اليػـو  ستخداـ الطالب لإلنترنػت اسػتخداًما مفرًطػامما يقنإ أنه كمما زاد ا
سػرة مػف اربػاء واألخػوة واألقػارب. ممػا أدا ذلؾ إل  انخفاض التوافؽ األسري مػا أفػراد األ

 ًدؽ الفرضيي األول . يهكد عم  
 مهمػػي مػػف سػػمبإ إلدمػػاف اإلنترنػػت عنػػد فجػػيالثػػر األوهػػذف النتيجػػي تمنػػإ الضػػوء عمػػ  

 ذ فاإلدماف عم  اإلنترنػت يتسػبب فػإ انخفػاض التوافػؽ النفسػإالطالب فإ مرحمي المراهني
ذ وبخاًػػي وأف اإلدمػػاف لهػػـالمقانػػاة الدراسػػيي  يتسػػبب فػػإ المزيػػد مػػف ممػػالػػديهـذ  واألسػػري

عمػػ  اإلنترنػػت يسػػتنزؼ األوقػػات المخًًػػي لمدراسػػي والمػػذاكرةذ وهػػذا مػػا أكػػد عميػػه األدب 
النفسػػػإ فػػػإ مجػػػاؿ إدمػػػاف اإلنترنػػػتذ وبخاًػػػي أف هنػػػاؾ مهشػػػرات الرتبػػػاط هػػػذف الظػػػاهرة 

ذ نتيجػػي لتزايػػد البطػالبحػالت مػػف المشػكالت النفسػػيي كػالنمؽ والقزلػػي وفتػػور الدافقيػي عنػػد 
ضونها عم  اإلنترنتذ وعم  حساب نومهـ ودراسػتهـذ وبالتػالإ ربمػا نعدد الساعات التإ ي

 توافنهـ األسري.ا فإ تهثر سمبً 
 &Lanthier)النثرووندددداهاموفػػػؽ ًػػػحي هػػػذف الفرضػػػيي مػػػا دراسػػػي كػػػؿ مػػػفتووت

Windham, 2004) ،  هػػدفتا إلػػ  والتػػإ (. 2014ودراسددة عةددد الفتدداح سددعيد الخواجددة
النفسػػإ واألسػػري لطػػالب الجامقػػيذ وأشػػارت اإلنترنػػت بػػالتوافؽ  إدمػػاف عالقػػي عمػػ لتقػػرؼ ا

 عم  التوافؽ النفسإ لمطالب. تخداـ المفرط لإلنترنت يهثر سمًباإل  أف الس
مخػاطر اإلدمػاف عمػ   مػف( Tsai et al., 2009خدرون  أتسدا  و  دراسػيكما حذرت 

القينػػػي حًػػػموا عمػػػ   إجمػػػالإ مػػػف%( 03.2) يف نسػػػبأ نتاججهػػػاأظهػػػرت حيػػػث اإلنترنػػػتذ 
إةدراهيم  دراسػي وفػإ هػذا الًػدد تشػير درجات عاليي عمػ  منيػاس اإلدمػاف عمػ  اإلنترنػت.

ينمػػؿ مػػف الوحػػدة النفسػػيي و  مػػف لمطػػالب يزيػػدإدمػػاف اإلنترنػػت  أفإلػػ  .(۲۰۱۰ الشددافعي 
 .الطمأنيني النفسييالشقور ب

 فدددددددالزمور والسددددددديفمد دراسدددددددةا مػػػػػػػا بقػػػػػػػض نتػػػػػػػاجو وتتفػػػػػػػؽ هػػػػػػػذف النتيجػػػػػػػي أيًضػػػػػػػ
ا ا تنبهًيػمػف حيػث أف هنػاؾ دورً (Velezmoro, Lacefield&Roberti, 2010)وروةريدت

سػػػػػاءة اسػػػػػتخداـ اإلنترنػػػػػت عنػػػػػد الطػػػػػالبذ وأف إلمضػػػػػ وط والشػػػػػقور باليػػػػػأس والممػػػػػؿ فػػػػػإ 
لمتقامػؿ الستخداـ السإء والمفرط لإلنترنت يمكف أف يفسر بأنه وسيمي تكيفيػي سػمبيي مػنهـ 

 ما القوامؿ الضاغطي.
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 ,Saville, Gisber)وجيسددةر وكددوةي وكددارليون سددافيلكمػػا تشػػير دراسػػي كػػؿ مػػف 

Koppi&Carolyn, 2010)  إلػػ  . (۲۰۱۲الفنددي   لميدداب و  ،الطراونددةنددايف دراسددة و
عمػػػ   ذ ممػػػا يػػػهثر سػػػمبًياعالقػػػي اإلدمػػػاف عمػػػ  اإلنترنػػػت مػػػا تأجيػػػؿ المهمػػػات لػػػدا طػػػالب

 تحًيمهـ األكاديمإذ وتكيفهـ الجتماعإ ويقوؽ مهارات التًاؿ لديهـ.

عمػ   إل  خطورة إدماف الفيس بوؾ(.2014كما أشارت دراسة عةد الكريم سعودي  
التوافػػؽ األسػػري.حيث أشػػارت نتاججهػػا إلػػ  أف السػػتخداـ المفػػرط لمفػػيس بػػوؾ والبنػػاء عميػػه 

سػػري ويسػػبب اضػػطراب فػػإ القالقػػات بػػيف أفػػراد فتػػرات طويمػػي مػػف اليػػـو يقيػػؽ التواًػػؿ األ
 األسرةذ مما ي سهـ فإ تفككها.

وفػػإ ضػػوء نتيجػػي الفػػرض األوؿ ومػػا أكدتػػه األدبيػػات والدراسػػات التػػإ تناولػػت إدمػػاف 
اإلنترنػػت وأثػػرف عمػػ  التواًػػؿ والتوافػػؽ النفسػػإ واألسػػري والجتمػػاعإذ نجػػد أنفسػػنا بحاجػػي 

إ توعيػػػػي أفػػػػراد األسػػػػرة مػػػػف مخػػػػاطر اسػػػػتخداـ ممحػػػػي إلػػػػ  تفقيػػػػؿ دور المرشػػػػد األسػػػػري فػػػػ
اإلنترنت بشكؿ يفوؽ الحدذ والقمؿ عم  إعادة تنظيـ الحياة اليوميػي بشػكؿ متػوازف ل يخػؿ 

 بمتطمبات ومسجوليات الفرد تجاف األسرة.
 اختةار  حة الفرم الثاني*

درجػػات  اتبػػيف متوسػػط اتوجػػد فػػروؽ دالػػي إحًػػاجيً يػػنص الفػػرض الثػػانإ عمػػ  أنػػهو  
  .لدا عيني مف طالب المرحمي الثانويي نترنتإدماف اإلور والناث فإ الذك

ولمتأكػػد مػػف ًػػحي هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب دللت الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات 
درجػػات الػػذكور واإلنػػاث عمػػ  منيػػاس إدمػػاف اإلنترنػػت لطػػالب المرحمػػي الثانويػػي باسػػتخداـ 

ستنميف ويوضػط الجػدوؿ التػالإ البيانػات لدللت الفروؽ بيف مت يريف مT.test اختبار)ت( 
 -المستخرجيو
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 (7جدول  
لطالب المرحمة  إدمان اإلنترنتدالالت الفروق ةين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى مقياس  

 الثانوية

 العدد المجموعة المتتير
المتوسط 
 الحساةي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  ت 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االح ائية

 إدمان اإلنترنت

 الذكور
76 

34.07 5.226 
2.684 198 0.01 

 اإلناث
124 

32.40 3.527 

 2.581=  198، ودرجة حرية 0.01ت الجدولية عند مستوو معنوية 
 1.962=  198، ودرجة حرية 0.05ت الجدولية عند مستوو معنوية 

بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات  اوجػػػود فػػػرؽ داؿ إحًػػػاجيً ( 3مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ )يتضػػػط 
لػػػدا طػػػالب المرحمػػػي  إدمػػػاف اإلنترنػػػتمنيػػػاس  فػػػإ الدرجػػػي الكميػػػي عمػػػ الػػػذكور واإلنػػػاث 

حيث يتبيف مف خالؿ مالحظي الجدوؿ أف قيمي  ت  المحسوبي فإ الدرجػي الكميػي  .الثانويي
( وهػػػػإ قيمػػػػي أكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػي ت الجدوليػػػػي ودالػػػػي عنػػػػد مسػػػػتوا 0.612بم ػػػػت ) لممنيػػػػاس

واإلناث فػإ الدرجػي الكميػي  قنإ وجود فروؽ بيف متوسطات درجات الذكور(. مما ي2.20)
ولمقرفػػي اتجػػاف الفػػرؽ يػػتـ منارنػػي المتوسػػطات الحسػػابيي لكػػؿ مػػف الػػذكور  إلدمػػاف اإلنترنػػت

 الفرؽ لًالط الذكور.أف يتضط ف( 20.22( واإلناث )22.23)
لإلنترنػت  اسػتخداًما الذكور هـ أكثر الفجػات وهذا يقنإ أف طالب المرحمي الثانويي مف

تاحتهػا بًػور متقػددة؛ ا  فسر الباحث ذلؾ لتػوافر اإلنترنػت ارف و وي  منارني بأقرانهـ اإلناثذ 
 هيمكػػف أف يسػػتخدمها مػػف خػػالؿ جهػػازف المحمػػوؿذ وحاسػػوب فػػإ المرحمػػي الثانويػػيفالطالػػب 

ذ كمػػػػا أف الطالػػػػب يشػػػػقر بحريػػػػي أكبػػػػر مػػػػف الطالبػػػػات لمتواًػػػػؿ المدرسػػػػيوفػػػػإ مكتبػػػػات 
كػػػالفيس بػػػوؾ وغيرهػػػا مػػػف وسػػػاجؿ  مػػػاعإ مػػػف خػػػالؿ البػػػرامو المتقػػػددة فػػػإ الشػػػبكيالجت

. وربما يقػود ذلػؾ إلػ  ننػص فػإ مًػادر الػدعـ األسػري والجتمػاعإ التواًؿ الجتماعإ
(ذ أو كمػػػا أشػػػار أندرسػػػوف Tsai et al., 2009عنػػػد بقضػػػهـذ كمػػػا أشػػػار إلػػػ  ذلػػػؾ )

(Anderson, 2001إل  أف ) عف األنشػطي الجتماعيػي عنػد  بديالً  البناء عم  الشبكي جاء
( مػػف حيػػث ۸۰۰۰) الشػػافقإ بقػػض األفػػراد. وتتفػػؽ النتيجػػي هنػػا مػػا نتيجػػي دراسػػي إبػػراهيـ
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ا مػػا بقػػض لًػػالط الػػذكورذ وتتفػػؽ أيًضػػفػػإ إدمػػاف اإلنترنػػت بػػيف الجنسػػيف  وجػػود فػػروؽ
  ا أطػػوؿ عمػػضػػوف وقتًػػن( مػػف حيػػث إف الػػذكور ي۸۰۰۸نتػػاجو دراسػػي الطراونػػيذ والفنػػي ذ 

ل تتفػػؽ مػا بقػػض نتػػاجو  نتيجػػي هػذا الفػػرضتبػيف أف ي. فػػإ حػػيف منارنػػي باإلنػاث اإلنترنػت
 ذ ودراسػػػي(Lanthier& Windham, 2004)لنثروونػػػداهاـ ات السػػػابني كدراسػػػيدراسػػػال

التػإ ذ و  (Saville, Gisber, Koppi& Carolyn, 2010)سافيموجيسػبر وكػوبإ وكػارليوف
فروؽ بيف الطالب والطالبات فإ مستوا اإلدماف عم  اإلنترنتذ ويمكػف  عدـ وجود اأظهر 

عػػػزو اخػػػتالؼ النتيجػػػي هنػػػا إلػػػ  اخػػػتالؼ المجتمقػػػات وطػػػرؽ تواًػػػمها ودعمهػػػا األسػػػري 
 ألبناجهاذ ومدا الحريي المقطاة لكؿ نوع منهما.

 اختةار  حة الفرم الثالث*

درجػػات  اتبػػيف متوسػػط اتوجػػد فػػروؽ دالػػي إحًػػاجيً  يػػنص الفػػرض الثالػػث عمػػ  أنػػهو  
  .لدا عيني مف طالب المرحمي الثانويي التوافؽ األسريناث فإ الذكور واإل

ولمتأكػػد مػػف ًػػحي هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب دللت الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات 
درجػػات الػػذكور واإلنػػاث عمػػ  منيػػاس التوافػػؽ األسػػري لطػػالب المرحمػػي الثانويػػي باسػػتخداـ 

ت الفروؽ بػيف مت يػريف مسػتنميف ويوضػط الجػدوؿ التػالإ البيانػات لدلل T.testاختبار)ت(
 -المستخرجيو

 (8جدول  
لطالب المرحمة  التوافق األسريدالالت الفروق ةين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى مقياس  

 الثانوية

 أةعاد التوافق األسري

 قيمة ت (124اإلناث  ن=  (76الذكور  ن=
 المحسوةة

درجات 
 الحرية

مستوو 
 الداللة

 ع م ع م

 غير دالة 198 0.339 1.774 12.28 2.926 12.39 التوافق مع اآلةاب

 0.01 198 3.877 0.978 9.26 1.499 8.58 التوافق مع األخوة

 0.01 198 3.383 0.713 4.56 0.860 4.18 التوافق مع األقارب

 0.05 198 1.977 2.382 26.10 4.385 25.16 الدرجة الكمية لمتوافق األسري
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 2.581=  198، ودرجة حرية 0.01ت الجدولية عند مستوو معنوية 
 1.962=  198، ودرجة حرية 0.05ت الجدولية عند مستوو معنوية 

ا بػيف متوسػطات درجػات الػذكور وجػود فػروؽ دالػي إحًػاجيً (  1يتضط مف الجػدوؿ ) 
التوافؽ لػػدا طػػالب المرحمػػي الثانويػػي) التوافػػؽ األسػػريواإلنػػاث فػػإ األبقػػاد الفرعيػػي لمنيػػاس 

. حيػػػث بم ػػػت قػػػيـ ت المحسػػػوبي لتمػػػؾ اإلنػػػاث( لًػػػالط التوافػػػؽ مػػػا األقػػػاربذ مػػػا األخػػػوة
. وجميقها قػيـ أكبػر مػف قيمػي ت الجدوليػي ودالػي الترتيب( عم  2.212ذ 2.133األبقاد )
 (.2.20عند مستوا مقنويي ) ااحًاجيً 

فػػػإ متوسػػػطات درجػػػات الػػػذكور واإلنػػػاث بػػػيف  اكمػػػا يتضػػػط وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحًػػػاجيً 
لدا طالب المرحمػي الثانويػي  . حيػث يتبػيف مػف  التوافؽ األسريمنياس  الدرجي الكميي عم 

بم ػػت  لمتوافػػؽ األسػػريخػػالؿ مالحظػػي الجػػدوؿ أف قيمػػي  ت  المحسػػوبي فػػإ الدرجػػي الكميػػي 
مػػا يقنػػإ (. م2.22ودالػي عنػػد مسػتوا ) ( وهػإ قيمػػي أكبػر مػػف قيمػي ت الجدوليػػي0.233)

 لمتوافػػؽ األسػػريوجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات الػػذكور واإلنػػاث فػػإ الدرجػػي الكميػػي 
( واإلنػاث 02.06ولمقرفي اتجاف الفرؽ يتـ منارنػي المتوسػطات الحسػابيي لكػؿ مػف الػذكور )

 .اإلناثالفرؽ لًالط  أف ( يتضط06.02)
مػػػا األسػػػرة منارنػػػي  ب المرحمػػػي الثانويػػػي أكثػػػر توافًنػػػاوهػػػذا يقنػػػإ أف اإلنػػػاث مػػػف طػػػال

بػػأقرانهـ الػػذكورذ وي رجػػا الباحػػث هػػذف النتيجػػي إلػػ  مػػا أشػػارت إليػػه نتيجػػي الفػػرض السػػابؽ 
 والتػػإ أكػػدت عمػػ  وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػإ إدمػػاف اإلنترنػػت لًػػالط الػػذكور.

حػػيف أف اإلنػػاث  مػػا األسػػرةذ فػػإ ممػػا يقنػػإ أف الػػذكور أكثػػر إدماًنػػا لإلنترنػػت وأقػػؿ توافًنػػا
 ما األسرة. كانوا أقؿ إدماًنا لإلنترنت وأكثر توافًنا

ذ وبقػػػض بطػػػالالويشػػػير األدب النفسػػػإ إلػػػ  مخػػػاطر اإلدمػػػاف عمػػػ  اإلنترنػػػت عمػػػ  
مػف القينػي حًػموا عمػ  درجػات عاليػي %( ۰۷.۲الدراسات أظهرت نتاججها أف ما نسػبته )
طػر واققػإ بػأف (ذ كمػا يوجػد خTsai et al., 2009عمػ  منيػاس اإلدمػاف عمػ  اإلنترنػت )

 , Campbell)يخسػػػػػػػػر الفػػػػػػػػرد المػػػػػػػػدمف عمػػػػػػػػ  اإلنترنػػػػػػػػت فػػػػػػػػرص الدراسػػػػػػػػي )

Cumming&Hughes, 2006 . كمػػا تظهػػر لػػدا بقػػض الطمبػػي مشػػكالت األرؽ والتػػأخر
لإلنترنػػػتذ وكػػػاف هػػػذا السػػػتخداـ بمثابػػػي وسػػػيمي  بسػػػبب السػػػتخداـ المفػػػرط المدرسػػػيعػػػف 

وضػػا الحمػػوؿ المناسػػبي لهػػاذ وهػػذا هػػروب مػػف المشػػكالت بػػدل مػػف مواجهتهػػا والقمػػؿ عمػػ  
تهكػػد حيػػث ذ تقػػد منطنيػػي لدراسػػياوعميػػه فػػدف نتيجػػي هػػذف  شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التوافػػؽ السػػمبإ

وانقكاسػػاتها السػػمبيي عمػػ  تػػوافنهـ  لطػػالب المرحمػػي الثانويػػياإلنترنػػت  إدمػػافعمػػ  خطػػورة 
 األسري.
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 &Lanthier))لنثروونػػػػداهاـوتختمػػػػؼ نتيجػػػػي هػػػػذا الفػػػػرض مػػػػا دراسػػػػي كػػػػؿ مػػػػف 

Windham, 2004( والتػإ0202ذ ودراسي عبد الفتاح سقيد الخواجي .) إلػ  مقرفػي  اهػدفت
ظهػػرت بقػػض نتاججهػػا بػػأف الوقػػت الػػذي يسػػتخدـ وأعالقػػي اإلنترنػػت بػػالتوافؽ فػػإ الجامقػػيذ 

فػػػػإ اإلنترنػػػػت ل يػػػػرتبط بػػػػالتوافؽ مػػػػا الحيػػػػاف الجامقيػػػػيذ ولكنهػػػػا تتفػػػػؽ مػػػػا نتيجتهػػػػا بػػػػأف 
)الػػذكورذ لتوافؽ السػػمبإ عنػػد الطمبػػي ب ػػض النظػػر عػػف النػػوع السػػتخداـ السػػإء ارتػػبط بػػا

 واإلناث(.

 اختةار  حة الفرم الراةع*

درجػػات  اتبػػيف متوسػػط اتوجػػد فػػروؽ دالػػي إحًػػاجيً يػػنص الفػػرض الرابػػا عمػػ  أنػػهو  
  .لدا عيني مف طالب المرحمي الثانويي التوافؽ األسريفإ  واإلناثالذكور 

الباحػػث بحسػػاب دللت الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات ولمتأكػػد مػػف ًػػحي هػػذا الفػػرض قػػاـ 
رتػػػب الًػػػفوؼ الدراسػػػيي )األوؿذ الثػػػانإذ الثالػػػث( عمػػػ  منيػػػاس إدمػػػاف اإلنترنػػػت لطػػػالب 

دللت الفػروؽ حسػاب لKruskal-Wallis المرحمي الثانويي باسػتخداـ اختبػار كروسػكالواليز
 -ستخرجيويف ويوضط الجدوؿ التالإ البيانات المتبيف أكثر مف مجموعتيف مستنم

 (9جدول  
إدمان عمى مقياس  ال فوف الدراسية: أولى وثانية وثالثة ثانوي رتبدالالت الفروق ةين متوسطات 

 اإلنترنت
مستوو 
 الداللة

2قيمة كا درجة الحرية
 لدراسية فوف اال العدد متوسط الرتب 

0.01 2 54.870 

 ثانية ثانوي 44 146.75

 أولى ثانوي 109 100.50

 ثالثة ثانوي 47 57.20

بػػػيف متوسػػػطات رتػػػب الًػػػفوؼ  ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػي إحًػػػاجًيا2جػػػدوؿ )يتضػػػط مػػػف 
الدراسػػػػيي األوؿ الثػػػػانويذ والثػػػػانإ الثػػػػػانويذ والثالػػػػث الثػػػػانوي فػػػػػإ الدرجػػػػي الكميػػػػي إلدمػػػػػاف 

( وهػػإ قيمػػي 22.132س)اإلنترنػػتذ حيػػث بم ػػت قيمػػي مربػػا كػػاي فػػإ الدرجػػي الكميػػي لممنيػػا
( ولمقرفػػػي ترتيػػػب كػػػؿ ًػػػؼ مػػػف الًػػػفوؼ 2.20عنػػػد مسػػػتوا مقنويػػػي ) دالػػػي إحًػػػاجًيا

الدراسيي الثالث فإ إدماف اإلنترنت يتـ مالحظي متوسط رتب كػؿ ًػؼذ فنجػد أف طػالب 
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( وبشػػػكؿ يفػػػوؽ 026.32لإلنترنػػػت بمتوسػػػط رتػػػب ) إدماًنػػػاالًػػػؼ الثػػػانإ الثػػػانوي أكثػػػر 
األوؿ الثػانوي بمتوسػط رتػب أقرانهـ مف طالب الًفيف األوؿ والثالثذ يميه طالب الًؼ 

 (.23.02( ويأتإ فإ المرتبي األخيرة الًؼ الثالث الثانوي بمتوسط رتب )022.22)
وتبػػدو هػػذف النتيجػػي منطنيػػي حيػػث أف طػػالب الثالػػث الثػػانوي بحكػػـ أنهػػـ يمثمػػوف السػػني 
األخيرة مف شهادة إتماـ المرحمي الثانويي وهإ سني مًيريي يتوقؼ عميها مسػتنبؿ الطػالب 

ف طيمػي اليػـو بالسػتقداد لالمتحػاف عػف طريػؽ السػتذكار أو ييما بقدذ لذا فنجػدهـ منهمكػف
يي وليس نترنػت فتػرات طويمػي منارنػي لديهـ مجالت متاحي لسػتخداـ اإل الدروس الخًًو

بزمالجهـ فإ الًفيف األوؿ والثانإ الثانوي التإ يقتبروف تمػؾ السػنوات مجػرد ممػر لمقبػور 
ي ل يتطمػػػب فيػػػه سػػػوا النجػػػاح بأقػػػؿ مجهػػػودذ لػػػذا نجػػػدهـ أكثػػػر انشػػػ اًل إلػػػ  السػػػني النهاجيػػػ

 باإلنترنت كوسيمي لمهو والتسميي والهروب مف المسجوليي الجتماعيي.

 جىصيبت البحث
ػػيات  فػػإ ضػػوء نتػػاجو البحػػث الحػػالإ والدراسػػات السػػابنيذ ي مكػػف لمباحػػث تنػػديـ التًو

 -ارتييو
 زيػػػز الخبػػػرات التربويػػػي لػػػدا أوليػػػاءإعالميػػػي تهػػػدؼ إلػػػ  تق اسػػػتراتيجييبنػػػاء  .0

األمػػػػػػور بشػػػػػػأف التقامػػػػػػؿ األمثػػػػػػؿ لدبنػػػػػػاء مػػػػػػا مواقػػػػػػا وشػػػػػػبكات التواًػػػػػػؿ 
 الجتماعإ. 

إعػػداد وتنػػديـ بػػرامو تربويػػي هادفػػي عمػػ  شاشػػات الفضػػاجيات وعبػػر المواقػػا  .0
لكترونيػػػػي وقواعػػػػد بمضػػػػاميف الثنافػػػػي اإل اللكترونيػػػػي لتزويػػػػد أوليػػػػاء األمػػػػور

 .كات التواًؿ الجتماعإاألمثؿ لشبالستخداـ 

عمػػػػ  تفقيػػػػؿ أنظمػػػػي الرقابػػػػي الوالديػػػػي عمػػػػ  أجهػػػػزة الحاسػػػػوب  اربػػػػاءحػػػػث  .2
 باإلنترنت.  المتًمي

ربػػط األبنػػاء بػػالواقا مػػف خػػالؿ ًػػمي األرحػػاـ واألقػػاربذ وتفقيػػؿ ل ػػي الحػػوار  .2
 داخؿ األسرة. 

البتقػػاد عػػف اسػػتقماؿ النسػػوة أو القنػػؼ فػػإ توجيػػه سػػموؾ األبنػػاءذ وضػػرورة  .2
 مف يًادقوف.  قتهـ ومقرفيمًاد

السػػػقإ إلعػػػداد مواقػػػا إسػػػالميي تنػػػدـ ثنافػػػي إعالميػػػي خاًػػػي بػػػالمراهنيف فػػػإ  .6
ضػػػػوء تقػػػػاليـ اإلسػػػػالـ وقيمػػػػه ومبادجػػػػهذ وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ مسػػػػرحي التػػػػاري  



 

 

 

 
 إدماف اإلنترنت وعالقته بالتوافؽ األسري لدي الجنسيف

 

 2020العدد يوليو      المجمد السادس والعشرون 
304 

اإلسػػػالمإ وتنػػػديـ البطػػػػولت اإلسػػػالميي لنػػػادة المسػػػػمميف فػػػإ ًػػػورة جذابػػػػي 
 ومبهرة تراع  الخًاجص النفسيي لممراهنيف .

شػػػػ ؿ األبنػػػػػاء بالهوايػػػػػات المفيػػػػدة وتحفيػػػػػزهـ عمػػػػػ  المشػػػػاركي فػػػػػإ األلقػػػػػاب  .3
الرياضػػػػيي والمسػػػػابنات الجماعيػػػػي بمػػػػا يمبػػػػإ احتياجػػػػاتهـذ ويػػػػدعـ قػػػػػدراتهـذ 

  ويحنؽ طموحاتهـ عم  أرض الواقا.

العتناء بوضا برامو تربويػي عاليػي المسػتوا تػدعـ السػتنرار األسػرا وتنػـو  .1
وح الػػػػذي يسػػػػتند عمػػػػ  أسػػػػاس القالقػػػػات عمػػػػ  أسػػػػاس تفقيػػػػؿ الحػػػػوار المفتػػػػ

 الحميمي داخؿ كؿ أسرة.
 مشػػػكالتتنػػػديـ بػػػرامو توعيػػػي تنػػػـو عمػػػ  أسػػػاس استشػػػارة المختًػػػيف لحػػػؿ  .2

  المراهنيف والشباب.
البتقػػػاد عػػػف نشػػػر الشػػػػاجقات لإلنترنػػػػت و توجيػػػه األبنػػػاء لالسػػػتخداـ الرشػػػيد  .02

ونيػػػي فػػػور واإلبػػػالغ عػػػف األضػػػرار اللكتر  والتشػػػهير بػػػارخريف ومضػػػاينتهـذ
 حدوثها.

 قبئمة املراجع

 أواًل: المراجع العرةية

ذ اإلسكندرييو الدار القالميي لمنشر 0(. الذكاء الوجدانإذ ط۸۰۰۲) أمؿ محمد حسوني
 والتوزيا.
(. إدماف األطفاؿ والمراهنيف عم  النترنت وعالقته بالنحراؼ. 0200أمؿ ناظـ حمد )

 .022-023(ذ 02جامقي ب دادذ القدد )مجمي القمـو النفسييذ كميي التربييذ 
(. إدماف اإلنترنت وعالقته بالوحدة النفسيي والطمأنيني النفسيي ۸۰۰۰براهيـ الشافقإ )إ

لدا طالب وطالبات جامقي الممؾ خالد بالسقوديي عم  ضوء بقض المت يرات 
 . 262-223(ذ 2)02مًرذ  -الديموغرافيي. دراسات نفسيي

ذ الناهرةو عالـ 2(. الًحي النفسيي والقالج النفسإذ ط۸۰۰۲حامد عبد السالـ زهراف )
 الكتب.
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(. إدماف اإلنترنت وعالقته ببقض أشكاؿ السموؾ 0200حسنقبد السالـ محمد الشي  )
فيي مطبني عم  مدرسي أحمد  الالتوفنإ لدا تالميذ المرحمي الثانوييذ دراسي ًو

 جامقي حمواف. زويؿ الثانويي بدسوؽذ مجمي كميي الخدمي الجتماعييذ

(. األسرة ومشكالت األبناء الناهرةو دار السحاب 0222حسف مًطف  عبدالمقطإ )
 لمنشر والتوزيا.
ذ مًرو 0(. عمـ النفس التربويو أسسه وتطبيناتهذ ط۸۰۰۲خميؿ ميخاجيؿ مقوض )

 مركز اإلسكندريي لمكتاب.
ا أطفاؿ الرياضذ (. التوافؽ األسري وعالقته ببقض المهارات لد0221رزاف عز الديف )

 .رسالي ماجستيرذكميي رياض الطفاؿ جامقي بورسقيد

بالتوافؽ األسري.  (. استراتيجيات إدارة ال ضب لمزوجي وعالقتها0200رغدة محمود )
 رسالي ماجستيرذ كميي القتًاد المنزلإذ جامقي حمواف.

ناهرةو ذ ال0(. النظريي الجتماعيي ودراسي األسرةذ ط۸۰۰۲ساميي مًطفإ الخشاب)
 الدار الدوليي لالستثمارات الثنافيي ش.ـ.ـ.

(. سيكولوجيي البيجي واألسرة 0206سقد عبدالرحمفذ سماح زهرافذ سميرة المذكوريذ )
 ذ عمافو دار حنيف.0والحياةذ ط

 (. التوافؽ الزاوجی واستنرار األسرةذ الناهرةو عالـ الكتب.۸۰۰2سمير سميماف )
 ذ بيروتو دار النهضي القربيي.0الحياة القاجمييذ ط (. األسرة و۸۰۰۰سناء الخولإ )

(. اإلدماف عم  اإلنترنت وعالقته ببقض 0206سهاـ مطشرذ وعمإ عبد الحسف )
 ذ كميي التربيي جامقي ب دادذمجمي أبحاث ميسافالمت يرات لدا طمبي الجامقيذ 

 .22-0(ذ 00)المجمد (ذ 02)القدد 

ذ اإلسكندرييو مركز السكندريي ۸خًييذ ط سيكولوجيي الش .(۸۰۰۲سهير كامؿ أحمد )
 لمنشر والتوزيا.

 (. اإلرشاد األسريذ المجمس الوطنإ لشهوف األسرة.۸۰۰۰سهيمي بنات )
(. فقاليي برنامو الرشادي لتحًيؿ سموؾ استخداـ 0200ًباح قاسـ الرفاعإ )

 نترنت ذ مجمي كميي التربيينترنت لدي طالبات الجامقي المدمنات عم  اإلاإل
 (.2)30سكندريي ذ جامقي اإل
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(و استخداـ اإلنترنت والتفاعؿ الجتماعإ لدا الشباب 0202عاجشي عبد ا  النقيمإ )
(ذ المجمد 003فإ اإلمارات القربيي المتحدة مجمي شهوف اجتماعييذ القدد )

 .00122(ذ ص 22)
 لدا بالتوافؽ النفسإ وعالقته اإلنترنت عم  (. اإلدماف0202عبد الفتاح سقيد الخواجي )

قابوس. مجمي جامقي الندس المفتوحي لدبحاث والدراسات  جامقي السمطاف طمبي
 .020-12(ذ 1)0التربويي والنفسييذ 
 لمطالب األسري بالتوافؽ وعالقته الفيسبوؾ (. إدماف0202عبد الكريـ سقودي )
وتربويي بشار. مجمي دراسات نفسيي  جامقي طمبي مف عيني عم  الجامقإذ دراسي

 .20-20(ذ 02بجامقي بشار بالجزاجرذ ع )
(. المشكالت األسريي فإ المجتما السقودي 0222عبد ا  بف عبد القزيز اليوسؼ )

 وأساليب مواجهتهاذ السقودييو دار عالـ الكتب.
ذ 0(. اإلرشاد األسري والزواجإذ ط۸۰۰۲عطاا  فهاد الخالديذ دلؿ سقد الديف القممإ)

 فذ األردف.ًفاءذ عما دار
 ذ عمافو دار الفكر.0(. الًحي النفسيي واإلرشاد النفسإذ ط۸۰۰۸عالء الديف كفافإ )

. القمـو النفسيي والتربويي والجتماعيي فإ النياس والتنويـ(. 0220عمإ ماهر خطاب )
 الناهرةو مكتبي النجمو المًريي.

 النشر لمجامقات. ذ الناهرةو دار0(. األسرة والتوافؽ األسريذ ط۸۰۰۲كماؿ مرسإ)
ذ الناهرةو مكتبي األنجمو 0رشاد النفسإ ذ ط(. التوجيه التربوي واإل0202لطفإ بركات )

 المًريي.
ذ الناهرةو دار قياـ 0(. سيكولوجيي القالقات األسرييذ ط0220محمد بيومإ خميؿ )

 لمطباعي والنشر والتوزيا.
رنت وتأثيرف عم  القالقات نت(.اتجاف األمهات نحو اإل۸۰۰۰الثمال ) مريـ بنت عويض

 األسرييذدراسي ميدانييذ جامقي الممؾ سقودذ المممكي القربيي السقودييذ الرياض.
نترنت وعالقته بالتحًيؿ األكاديمإ (. استخداـ اإل۸۰۰۸نايؼ الطراونيذ ولمياء الفني ذ )

والتكيؼ الجتماعإ والكتجاب ومهارات التًاؿ لدا طمبي جامقي النًيـ. 
 .۲۲۰-۸۲۲(ذ 0)02جامقي السالميي لمدراسات التربويي والنفسييذ مجمي ال
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(. التنشجي األسريي لممراهنيف فإ ضوء تأثير مواقا 0206هالي حجاجإ عبد الرحمف )
-203(ذ 32التواًؿ الجتماعإ. دراسات عربيي فإ التربيي وعمـ النفسذ ع )

221. 
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