
  ة ـیـبـعـة الشـیـة الدیمقراطـــریـــــزائـــــة الجــــــوریــــهــــــــــالجم
  ي ـمـلـث العـبحـي و الـم العالـوزارة التعلی

  بسكـــرة -جامعــــــة محمد خیضر
 

 
   العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة ة ـكلی

  قسم العلوم اإلجتماعیة
 شعبة علم النفس

  :المذكرة  عنوان  

  

  

  

 
  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم النفس العيادي

  
  : )ة(المشرف    األستاذ                                 :من إعداد الطالبة  

       أحالم میلودي                                 ریحاني الزهرة  

    

  

 

 2014 – 2013 : ةـــــــيـــعـــامــــالج  ةــالسن

 

ي  ــرط فـفـق المـالتوافق النفسي لدى المراه
  استخدام اإلنترنت  

  بسكرةبمدينــة  ة  ـيـدانـيــدراسة م



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 



  و عرفان  رـشك
  لك اللهم عز وجل أسجد خاشعة، شاكرة فضلك على إتمام هذا الجهد المتواضع

  شكر الحامدین وحمدا هللا حمد الشاكرینفشكرا هللا 

  مقدمة آیات التقدیر والعرفان بالجمیل لكل من تعلمت على یدیه

لدیها من توجیهات  كما أتوجه بخالص الشكر واإلمتنان إلى من أطرت وأشرفت وقدمت كل ما
رشادات قیمة ألكون في المسار الصحیح وإلتمام هذا البحث العلمي ٕ   دقیقة وا

  األستاذة الفاضلة ریحانى الزهرة

  كما ال یفوتني من كان لها الفضل في بدایة هذا البحث األستاذة دبلة خولة

  فهي مشكورة على كل ماقدمته لنا من توجیهات ونصائح

  كذلك إلى كل من لم یبخل علي بدعمه ولم یصدني إذا قصدته

  الخ... فایزة حالسة . أ_ حسینة  طاع اهللا . أ_ رابحي إسماعیل . د.أ_ خالد خیاط  . د.أ

لى من قدم لي ید المساعدة إلتمام هذا العمل من قریب أو من بعید ٕ   وا

  معذرة إن كنت نسیت أو أخطأت... أخیرا

  فإني ال أدعي أني قد بلغت حد الكمال

  فالكمال هللا وحده

ن أخطأت ٕ   إن أصبت فمن عند اهللا وا

  فعذرا إني بشر في طور التعلم

لیه أنبت وما توفیقي إال ٕ  باهللا علیه توكلت وا

 



ت       فهرس احملتو
 الصفحة                 لموضوع                                            ا

                                                           عرفانشكر و 

 فهرس المحتویات

     فهرس الجداول

 للدراسةالفصل األول    اإلطار العام 

 03............................................................................إشكالیة _ مقدمة  -1

 05............................................................................فرضیات الدراسة   -2

 05.............................................................................. أهداف الدراسة  -3

 05............................................................................... أهمیة الدراسة  -4

 06..................................................................اختیار الموضوع دوافع    -5

 06...........................................................................الدراسات السابقة  -6

              09..........................................التعریف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة  -7

 النظري االٕطار
  التوافق النفسي: الفصل الثاني

 تمهید  1

 13.................................................................التوافق النفسي تعریف   -1

 14.... ......................................... النظریات المفسرة للتوافق النفسي   -2



  16 ..................................................................أبعاد التوافق النفسي   -3

 17.....................  .......................................مؤشرات التوافق النفسي   -4

 18................. .......................................میكانیزمات التوافق النفسي   -5

 19 ...............................................................عوائق التوافق النفسي   -6

 20........................................................... .......................................خالصة 

 استخدام اإلنترنت ومستویاته لدى المراهق: الفصل الثالث

 تمهید

 22........................................ .......................................تعریف المراهقة -1

 23..................... .........................................خصائص ومراحل المراهقة -2

 24.........................................................................  مشكالت المراهقین -3

 25........................................................... ماتهتعریف اإلنترنت واستخدا -4

 27............................................................................... مخاطر اإلنترنت -5

 27............................................................. مستویات استخدام اإلنترنت -6

  30.............................................................................المراهق واإلنترنت -7

 30............................................................................................  خالصة    

  املیدايناالٕطار 

 للدراسة اإلجرءات المنهجیة: الفصل الرابع

 تمهید     

 34............................................................................. منهج الدراسة   -1

 34............................................................................ حدود الدراسة    -2



 34.............................................. ....................الدراسة اإلستطالعیة   -3

 35............................................................................. أدوات الدراسة   -4

 38............................................................................. عینة الدراسة    -5

 39............................................... یب اإلحصائیة المستخدمة األسال   -6

 40.................................................................................................. خالصة 

عرض و مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات: الفصل الخامس  

 تمهید

 42.........................  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة األولى    -1

 44 .......................... عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة الثانیة   -2

 47 ......................... عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى   -3

 49 ..........................ة الثانیةعرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئی   -4

 50 ..........................عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة   -5

 52 .........................عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة   -6

 53 ........................................................................................  خالصة

  54 ................................................................................................الخاتمة  

 56 ........................................................................................قائمة المرجع 

  المالحق

 ملخص الدراسة

 

 



  اجلداول فهرس
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الجـــــــــــــــــــــــــدول الصفحة

37  
  
38  
  
  
39  
  
39  
 
42  
 
  
44  
  
  
47  
  
  
 
49  
  
 
51  
 
 
52  

  یوضح فقرات مقیاس التوافق النفسي
  

  یوضح الفروق بین الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة
  في مقیاس التوافق النفسي

  
  یوضح خصائص العینة حسب الجنس

  
  یوضح خصائص العینة حسب السن

  
یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على مقیاس 

  التوافق النفسي
  

  یوضح الفروق بین الذكور واإلناث على مقیاس التوافق النفسي
  
 

  یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد
  .التوافق االنفعالي  من مقیاس التوافق النفسي

  
 

  یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد
  .التوافق الصحي من مقیاس التوافق النفسي

  
یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد التوافق 

  .األسري من مقیاس التوافق النفسي
  

یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد التوافق 
 ن مقیاس التوافق النفسياالجتماعي م

  
  
  

  ــــ01
  
  ـــ02

  
  

  ـــــ03
  
  ــــ04

 
 ــــ05

  
  
  ــــ06

  
  

  ــــ70
  
  
 
  ــــ08

  
 

  ـــ09
  

 
  ــــ10



 

 

 

  ةـراسا طرح إشاكل
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  :الیةــإشك_ قدمةـم
من أهم مراحل النمو في حیاة اإلنسان حیث تبدأ بالبلوغ الذي یعد  ةتعتبر مرحلة المراهق     

  .طریقا بین الطفولة المتأخرة و المراهقة
و تحدث فیها تغیرات في الشخصیة من وهي بطبیعتها فترة حساسة تشهد تطورا سریعا       

مزیج من العوامل البیولوجیة و ، نتیجة االجتماعیةفسیة و الناحیة الجسمیة و العقلیة و الن
التي تنعكس على ها الفرد أي نتیجة أفكاره النابعة من إنفعاالته التي یعیش االجتماعیةالعوامل 
إلى التفكیر األعمق في األمور  القائم على إدراك الملموس فهو ینتقل من التفكیر ،ةتشخصی

ته على النقد والتحلیل و ینتقل من مرحلة اإلعتماد على غیره وتزداد قدر  ،المعنویة و الفكریة
ونتیجة هذا االنتقال تظهر  الذاتي و االكتفاء أو االستقاللیة الذاتیة على النفس االعتمادإلى 

تحكمها النرجسیة و تقمص ما یسود من القیم التي الصراعات النفسیة و الحساسیة االنفعالیة 
الكبار في حضارته و في المجتمعات التي یرتبط بها مع و االتجاهات التي تشیع بین 

عن  االنفصالوال تعني شخصیة المراهق  ،نطاق عالقاته اإلجتماعیةیتسع ف  استمرار نضجه
الشخصیة التي تكونت في الطفولة ألن خبراته في الصغر تخلف آثارها و تظهر في سن 

   .المراهقة
دثنا عن الصحة النفسیة ما إذا تح ةلة المراهقكما أننا ال نستطیع أن نتحدث عن مرح      

ا تمثل التوازن النفسي في سلوك اإلنسان ألنهستبدلها من آثارها تي نو وظائفها ال و أبنیتها
 حیث هاهي حالة نفسیة یشعر فیها الفرد بالتوافق الذي یعد أحد أبرز مظاهر ف. للشخصیة

الصعوبات التي  ه علىتغلبو  و تفاعلهیستطیع خاللها التنسیق بین حاجاته و سلوكه الهادف 
  .تعترض حیاته

بتوافق نفسي جید هو شخص متكیف مع مختلف الظروف و  فالشخص الذي یتمتع     
ل راتها و یتجاوزها و یتصرف بشكعها ومع أزماتها و صراعاتها و توتأن یتعایش میمكن 

قة و كل ثدافه بفي تحقیق أهغل قدراته بل و یست مناسب و إیجابي في جمیع المواقف،
                   .ه إلى تحسین صحته النفسیة لتصرف بطریقة تؤدي بى دائما إلى یسع

و بما أن التوافق یرتبط بذات الفرد و بیئته فإن المراهق یتأثر بالعدید من المؤثرات         
ا التي من بینهو اإلتصال  كوسائلیستخدمها في عصره التي یعیش فیها و باألدوات التي 

   .األنترنت
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صال و المعلومات في السنوات القلیلة الماضیة تغیرات حیث أحدثت ثورة تكنولوجیا اإلت     
المجتمع الصناعي إلى  من لالنتقالالطریق  العدید من أوجه الحیاة، فمهدتفي  نوعیة

ة على المجتمع یو الثقاف عیةواالجتماوقد تركت هذه الثورة آثارها النفسیة  ،المعلوماتمجتمع 
  .المعاصر ألنها شهدت إنتشارا واسعا عبر العالم في اآلونة االخیرة

من أبرز التقنیات في مجال شبكة المعلومات الدولیة في العالم التي  االنترنت تعتبرو       
نجازا أكبر وجاذبیة بین المستخدمین نظرا للخدمات ٕ  تقدم لإلنسان تكلفة أقل ووقت أقصر وا

  .المتعددة التي تقدمها للمستخدم
، سیة لإلنسان في شتى نواحي الحیاةاألنشطة الرئی فهي تؤدي أساسا إلى صیاغة       

همزة وصل بین دول العالم والمحرك  من خاللها حواجز الزمان والمكان وأصبحتفأزیلت 
 أبرز فقد أصبحت من. لمختلف األنشطة والمجاالت لجمیع فئات المجتمع الفعال

 او أسلوب ،وماتوسیلة لإلتصال و تبادل األفكار و المعل باعتبارهاالمستحدثات التكنولوجیة 
كما  .وبالتالي فإننا نشهد ازدیاد عدد المستخدمین لها ل الیومي و نمطا للتبادل المعرفيللتعام

 ة منتلما أحدث ،جعلها من أهم معالم العصر الحدیثاإلنتشار السریع لهذه الشبكة  هذا أن
جذریة في مختلف النواحي والسیما النفسیة و اإلجتماعیة التى تنعكس  تغیرات عمیقة و

  .هایبالطبع على مستخدم
وعواقبه الضارة السلبیة فمنها من له مترتباته النافعة اإلیجابیة  اإلنترنتفإن استخدام      

إذا حدث ما یمنع یسيء هذا اإلستخدام ویفرط فیه ویعتمد علیه ویشعر باإلشتیاق الدائم له 
بسبب توفر وذلك  ،مرة أخرى لإلنترنتغلب تفكیره منصبا حول الدخول اتصاله به، ونجد أ

أشار  حیث .اإلنترنتوتوفر مقاهي  لدى أغلب فئات المجتمعو أجهزة الحاسوب في كل بیت 
أنه إذا تم استخدام اإلنترنت كأحد وسائل اإلتصال  )(krout et al, 1998وآخرون كراوت 

فیما إذا تحولت  هاقد تكون أقل من سلبیات هادیثة ومن أجل زیادة المعرفة، فإن إیجابیاتالح
، إذ أن عدم اإلتصال والتفاعل إلى وسیلة بدیلة عن اإلختالط الفعلي المباشر باآلخرین

نة، نایف سالم طراو ( واإلختالط الحقیقي یرتبط مع انخفاض صحة الفرد النفسیة والجسمیة
 yangتشابج كوك یانج"دراسة توصلت  حیث  .)285 :2012لفنیخ، لمیاء سلیمان ا

chang kook 2002" داالمستخدمین للحاسب اآللي بدرجة كبیرة ج إلى أن المراهقین 
 :2009بن علي آل عیسى الغامدي،  عبد اهللا بن أحمد(  یعانون من مشكالت نفسیة خطیرة

78(.  
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  :في التساؤلین التالیینالحالیة راسة الد یمكن طرح إشكال وعلى ضوء ما سبق         
 .مامستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في استخدام االنترنت؟ -

ستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مهل  -
 .؟)ذكور - إناث ( استخدام االنترنت تعزى لمتغیر الجنس

للدراسة فإن ذلك یتطلب اإلجابة على التساؤالت  األول الرئیسي ولإلجابة على التساؤل
  :التالیة

 .نترنت؟دى المراهق المفرط في استخدام اإلمامستوى التوافق اإلنفعالي ل  -1

 .؟اإلنترنتمامستوى التوافق الصحي لدى المراهق المفرط في استخدام   -2

 .؟اإلنترنتمامستوى التوافق األسري لدى المراهق المفرط في استخدام   -3

 .؟نترنتدى المراهق المفرط في استخدام اإلل االجتماعيمامستوى التوافق   -4

  :فرضیات الدراسة
 .یوجد لدى المراهق المفرط في استخدام االنترنت مستوى منخفض من التوافق النفسي  -1

لدى أفراد العینة تعزى التوافق النفسي  مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائیة فيال   -2
 ).إناث_ رذكو ( لمتغیر الجنس

  :الفرضیات الجزئیة
 .نترنت مستوى منخفض من التوافق االنفعاليدى المراهق المفرط في استخدام اإلیوجد ل  -1

 .نترنت مستوى منخفض من التوافق الصحيدى المراهق المفرط في استخدام اإلیوجد ل  -2

 .نترنت مستوى منخفض من التوافق األسرياإل یوجد لدى المراهق المفرط في استخدام  -3

نترنت مستوى منخفض من التوافق دى المراهق المفرط في استخدام اإلیوجد ل  -4
 .اإلجتماعي

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى     
 معرفة مستوى التوافق النفسي بأبعاده لدى المراهق المفرط في استخدام اإلنترنت. 

 ستخدام اإلنترنتمعرفة ما إذا كان هناك فروق بین المراهقین المفرطین في ا. 

                                                                         :أهمیةالدراسة
متعددة  تتجلى أهمیة هذه الدراسة باعتبارها تتناول سلوك اجتماعي له مترتبات نفسیة        
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ونة األخیرة وهي تتمثل في االستخدام الهائل لإلنترنت بحیث أصبحت منتشرة خاصة في اآل
ألنها من التكنولوجیات الحدیثة المتوفرة، وما یترتب على ذلك اإلستخدام المفرط على فئة 
المراهقین من المجتمع من مشكالت شخصیة وانفعالیة وجوانب أخرى صحیة وأسریة 
لقاء الضوء على مثل هذه  ٕ واجتماعیة تؤثر على سلوك الفرد تأثیرا یستحق الدراسة وا

 . ل بالغ وبأهمیة أكثرالمتغیرات بشك

في  اإلنترنت ة لدراسة نفسیة تتضمن اإلفراط في استخدامكما تعتبر مساهمة متواضع        
  . سيإطار التوافق النف

  :دوافع اختیار الموضوع
التي ألفتتنا إلى دراسة هذا الموضوع بصفة خاصة والمتمثل في  الدوافع الشخصیةإن        

  :فهي متمثلة في اإلنترنتهق المدمن على التوافق النفسي لدى المرا
كون هذا الموضوع من الدراسات الحدیثة والشائعة في وقتنا الحالي وذلك طبعا ألهمیته  - 

من عدة جوانب مختلفة ویمس أفراد أسر كثیرة من مجتمعنا، وهو فعال یستحق الدراسة 
 .واإلهتمام من الناحیة االكلینیكیة

الناحیة الشخصیة أو األسریة أو الصحیة أو اإلجتماعیة لمعرفة مستوى التوافق سواء من  - 
 .اإلنترنتبالنسبة للمراهق المدمن على 

  :فهي متمثلة فیما یلي الدوافع العلمیةأما 
 اإلنترنتالمراهق على شبكة  سباب والدوافع الكامنة وراء إفراطالدراسة والكشف عن األ - 

 .باإلظافة إلى اآلثار المترتبة على ذلك

  . غیرات الدراسة والوقت المسموح به فهو بحث قصیر المدىلتناسب مت - 
 .العتبار متغیرات الدراسة ال تخرج من اختصاص علم النفس االكلینیكي - 

   :الدراسات السابقة
 :الدراسات العربیة

اإلفراط في استخدام كل من الكمبیوتر واالنترنت "بعنوان  ):2005(دراسة الدندراوي - 1
حیث هدفت إلى تحدید العالقة بین  ،"وعالقته ببعض المشكالت النفسیة لدى المراهقین

  اإلفراط في استخدام الكمبیوتر واإلنترنت وبین بعض المشكالت النفسیة لدى المراهقین 
كذلك دراسة الفروق بین الذكور ، و )األعراض اإلكتئابیة، العزلة اإلجتماعیة، الالمباالة(

واإلناث المراهقین في شیوع المشكالت النفسیة المرتبطة باإلفراط في استخدام الكمبیوتر 
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، وتم استخدام مقیاس األعراض )إناثا150ذكورا،  150(وتمثلت عینة الدراسة في  .واإلنترنت
  .االكتئابیة، مقیاس العزلة االجتماعیة، مقیاس الالمباالة

وصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة دالة بین إفراط المراهقین في استخدام وت     
وعدم وجود . الكمبیوتر واالنترنت وبین مشكلة األعراض االكتئابیة ومشكلة الالمباالة لدیهم

عالقة ارتباطیة دالة بین الإلفراط في استخدام الكمبیوتر واالنترنت وبین مشكلة العزلة 
  .لمراهقیناالجتماعیة لدى ا

      وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في مشكلة العزلة االجتماعیة
   .)89، 84،85، 81، 80 :2010لعصیمي، سلطان عائض مفرح ا( 

تأثیر اإلستخدام المفرط االنترنت على بعض متغیرات  بعنوان): 2005(دراسة جالل ومحمد 
فت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر االستخدام المفرط هدالشخصیة لدى طالب الجامعة، 

لالنترنت على بعض متغیرات الشخصیة لدى طالب الجامعة، حیث أجریت على عینة 
ولإلجابة على تساؤالت الدراسة أعد الباحث أداة . طالبا من طالب جامعة المنیا 199قوامها 

یق مقاییس للشخصیة كمقیاس آیزنك باإلظافة إلى تطب لالنترنت،لقیاس االستخدام المفرط 
وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة بین مفرطي ومنخفضي االستخدام على . لإلنبساطیة

سمات الشخصیة اإلیجابیة وهي اإلنبساطیة والعدوانیة وتأكید الذات والبحث الحسي، وعلى 
یل ممیز سمات الشخصیة السلبیة وهي توهم المرض والقلق، كما بینت النتائج وجود بروف

، 81 :2009ن علي آل عیسى الغامدي، عبد اهللا بن أحمد ب( لمفرطي استخدام االنترنت
82(.       

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة معرفة ما إذا كان االستخدام ): 2003(دراسة ربیع - 3
 وقد استخدمت الباحثة أداتین هما .المفرط لشبكة المعلومات یؤدي إلى إدمان المستخدم لها

مارة دوافع استخدام شبكة المعلومات ومقیاس إدمان شبكة المعلومات الدولیة من إعداد است
مستخدما للشبكة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  150الباحثة، وبلغت عینة الدراسة 

دالة إحصائیا بین متوسط شدة الدوافع نحو الشبكة وعدد ساعات االستخدام الیومي لها بین 
ووجود فروق دالة في  وغیر المدمنین للشبكة لصالح مجموعة المدمنینمجموعة المدمنین 

 :محمد عبد الهادي وآخرون، ب سمحمد (.إدمان الشبكة بین الذكور واإلناث لصالح الذكور
17 ،18.(  
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  :الدراسات األجنبیة
استخدام ه الدراسة إلى تقصي العالقات بین هدفت هذ :, park) 2009(دراسة بارك - 1

األعراض االكتئابیة لدى المراهقین في كوریا الجنوبیة، وتكونت العینة من االنترنت و 
دارس كوریا الجنوبیة، وتم استخدام ممن مجنمع الصف الثاني المتوسط من ) 3449(

أن الزیادة في استخدام االنترنت ارتبط  راسةالدوجدت االنحدار اللوجیستي متعدد التباین، وقد 
   .أعراض االكتئابإیجابیا بزیادة المخاطر من 

 الدراسة إلى تفحصسعت هذه  :suhail & bargees ,2006)(دراسة سهیل وبارجیز  - 2
التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة لإلستخدام المفرط لالنترنت على طالب المرحلة الجامعیة، وقد 

 GCة طالبا بجامع 200تم بناء مقیاس آثار االنترنت لتحدید هذه اآلثار، وتكونت العینة من 
  .بباكستان

وقد أظهرت مجموعة االرتباطات أن هناك ارتباطات موجبة بین الوقت المنقضي على 
االنترنت وبعض األبعاد المتنوعة على مقیاس آثار األنترنت التي تشیر إلى أن االستخدام 

  .المفرط لالنترنت یقود إلى مشكالت تربویة وجسدیة، ونفسیة منطقیة بین الشخصیة
   السلبیة  كبیر من الطالب إلى أن هناك آثار إیجابیة لالنترنت تفوق اآلثاروقد قرر عدد 

     .)80،81،89: 2010سلطان عائض مفرح العصیمي، (

والتي هدفت إلى فحص الخصائص  :(whang et al 2003)دراسة وانغ وآخرون  - 3 
نترنت لمعرفة ولقد تم مقابلة مستخدمي اال. النفسیة لمفرطي استخدام االنترنت في كوریا

الخصائص النفسیة التي ترتبط باإلفراط في استخدام االنترنت من خالل مستوى استخدامه، 
وقد بلغت عینة الدراسة . ولقد تم استخدام مقیاس كمبرلي یونغ المعدل إلدمان االنترنت

"13588."   
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك إلى أن هناك عالقة قویة بین إدمان االنترنت 

الهروب  اإلنترنتكما قد حاول العدید من مدمني . والخلل الوظیفي في العالقات االجتماعیة
االكتئاب یكونوا أكثر رغبة  أو یشعرون بالقلق اإلنترنتمن الواقع، وأنه عندما كان مدمني 

االكتئابي واالندفاعیة  المزاجوأنهم أعلى درجة في الوحدة النفسیة و  اإلنترنتفي الدخول على 
  )279: 2012نایف سالم طراونة، لمیاء سلیمان الفنیخ،  (

                                                                    :الدراسات السابقةالتعقیب على 
الذكر إلى إفراط استخدام االنترنت من عدة جوانب فهناك ة لقد تطرقت الدراسات السالف        
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سة عالقتها باألعراض االكتئابیة وبعض المشكالت النفسیة لدى درابهدف  من تطرق إلیها
، وهناك من سعى إلى )2005(دراسة الدندراوي و، )park,2005(بارك  دراسةك المراهقین

 & souhail(سهیل وبارجیز فحص التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة لهذا االستخدام كدراسة 

bargees, 2006 ( دراسة وانغ أما(whang, 2003)  فقد هدفت إلى فحص الخصائص
التي اهتمت بالتعرف على تأثیر ذلك االستخدام  جالل ومحمدالنفسیة، في حین نجد دراسة 

فقد اهتمت بما  )2003(ربیع  دراسةالمفرط لألنترنت على بعض متغیرات الشخصیة، أما 
  .إذا كان ذلك االستخدام المفرط یؤدي إلى االدمان على االنترنت

رغم من اختالف األهداف بین هذه الدراسات إال أن أغلبها ركزت على الجانب فعلى ال      
النفسي لمفرطي استخدام االنترنت وهذا ما ساعد الباحثة على اختیار موضوع الدراسة 
الحالیة أال وهو مستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في استخدام االنترنت، كما أن 

على التعرف على التراث النظري للدراسات  قة أفاد الباحثةطالع على الدراسات الساباإل
، سهیل وبارجیز دراسةكالمشابهة وهذا ما سهل في اختیار المنهج وهو المنهج الوصفي 

  .دراسة جالل ومحمد ودراسة ربیع، دراسة الدندراوي، وانغ دراسة
لعینة والمتمثلة كما اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات األخرى من حیث اختیار ا      

ومن حیث األدوات كدراسة وانغ التي اعتمدت  دراسة الدندراوي،وكدراسة بارك في المراهقین 
  .على مقیاس إدمان االنترنت لكامبرلي یونغ

ن حیث خصائص العینة واألدوات المستخدمة من دراسة إلى ملكنها اختلفت معها       
 .أخرى

  :الدراسة لمصطلحات التعریف اإلجرائي
  :التوافق النفسي

هو توازن ثابت وعالقات منسجمة بین الكائن الحي والبیئة التي یعیش فیها، تتضمن      
القدرة على إشباع معظم حاجاته وتلبیة معظم مطالبه البیولوجیة واإلجتماعیة، ورضا الفرد 

  .یةعن مظهره الخارجي وتمتعه بصحة جیدة خالیة من األمراض الجسمیة والعقلیة واإلنفعال
حیث یمثل الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المراهق من خالل تطبیق مقیاس التوافق      

، التوافق س كال من التوافق الشخصيوالذي یقی) 2003(النفسي لزینب محمود شقیر 
 .األسري والتوافق اإلجتماعي
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  : ط في استخدام االنترنتالمراهق المفر 
شبكة ب طویرتب الجنسین، ىكلمن  سنة 21 -15ین المراهق الذي یتراوح عمره ب هو     

  .قصد إشباع حاجة نفسیة داخلیة بشكل مفرط اإلنترنت
فراط استخدام إ التي یتحصل علیها المراهق في ثل في الدراسة الحالیة الدرجةیم لذلك فهو

 .   نترنت لكامبرلي یونغمقیاس اإلدمان على اال االنترنت من خالل
 



  

  

  

  االٕطار النظري
    

  

  
 



  التوافـق النفـسي     :الفصل الثاني

  

 تمهید  
 تعریف التوافق النفسي -1
 النظریات المفسرة للتوافق النفسي -2
 أبعاد التوافق النفسي -3
 مؤشرات التوافق النفسي -4
 میكانیزمات التوافق النفسي -5
  عوائق التوافق النفسي -6
 خالصة  
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 : تمهید
یعتبر التوافق النفسي جانب مهم في جوانب الصحة النفسیة باعتباره یمثل قدرة الفرد      

الناجحة التي تمكنه من إشباع دوافعه وتحقیق أهدافه،  واالستجاباتعلى األسالیب السویة 
لذلك ففي هذا . حتى یصل إلى خفض التوترات النفسیة التي ترافق الحاجات قبل إشباعها

، میكانیزماتهتعریف التوافق النفسي، ، نظریاته، أبعاده، مؤشراته، : الفصل سنتطرق إلى
  .وعوائق التوافق النفسي

 :تعریف التوافق النفسي -1
 مه، وقد وافقه موافقةئال الشيء ماوفق  :ورد في لسان العرب البن منظور أن :لغة 1-1

 )76: 2013، مومن بكوش الجموعي(ووفاقا واتفق معه وتوافق 
 : ءءحسب عدد من العلما 1-2

بأنه الحالة التي تتناول حاجات الفرد ومطالبه بالنسبة للبیئة التي  eyzenkآیزنك یعرفه 
 .تحقق له اإلشباع الكامل

تلك العملیة التي یقوم الشخص من خاللها بتعدیل البیئة : وآخرون lindgrenلندكرین  
 .المحیطة به

صالح حسن ( عالقة انسجام الشخص مع البیئة المادیة واالجتماعیة: ghaplinجابلن 
 .)15: 2008اهري،الد

أن التوافق عالقة متناغمة مع البیئة تتضمن قدرة الفرد على  wolmanوولمان ویرى       
 ن إقامة عالقة متناغمة مع البیئةإشباع الحاجات واإلجابة على المتطلبات مما یمكن الفرد م

  .)2012،124 :ناصر الدین زبدي، نصیرة لمین(
كون الوظائف الجسمیة متعاونة تعاونا تأن  بیج التوافقكما یرى جمال أبو دلو بأن      

  .)34، ص2008جمال أبو دلو،(تاما لصالح الجسم كله 
إن مفهوم التكیف هو مفهوم بیولوجي، كان حجر الزاویة في نظریة داروین عن      

وقد استعار علم النفس المفهوم البیولوجي  1859االنتخاب الطبیعي وبقاء األصلح سنة 
محمد ( والذي أطلق علیه علماء البیولوجیا مصطلح تالؤم مصطلح تالؤم أو توافق للتكیف

 .)37 :2001قاسم عبد اهللا،
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 :النظریات المفسرة للتوافق -2
  :النظریة البیولوجیة الطبیعیة-2-1

حیث یرى روادها بأن جمیع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أمراض تصیب أنسجة       
هذه األمراض یمكن توارثها أو اكتسابها خالل الحیاة عن طریق الجسم خاصة المخ ومثل 

االصابات والجروح والعدوى أو الخلل الهرموني الناتج عن الضغط الواقع على الفرد، وترجع 
محمد ( ل من داروین مندل وجالتون كالماناللبنات األولى لوضع هذه النظریة لجهود ك

 .)24 :2009سم العبیدي،جا
  :لنفسينظریة التحلیل ا-2-2

الث بانسجام وأن تكون االنا یرى فروید أن الشخص المتوافق هو من تعمل أجهزته الث      
كما یعتقد أن .)204 :1999اهري، وهیب مجید الكبیسي، صالح حسن أحمد الد( قویة

عملیة التوافق الشخصي غالبا ما تكون ال شعوریة أي أن األفراد ال تعي األسباب الحقیقیة 
سلوكاتهم أن العصاب والذهان ماهي إال عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافق لكثیر من 

ویقرر أن السمات األساسیة للشخصیة المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسیة تتمثل في ثالث 
 .مسمیات هي قوة األنا، القدرة على التحمل، القدرة على الحب

النفسیة یكمن في استمرار النمو الشخصي أما یونغ فیرى أن مفتاح التوافق والصحة       
دون توقف، كما أكد على أهمیة اكتشاف الذات الحقیقیة وأهمیة التوازن في الشخصیة 

  .السویة المتوافقة
حیث اعتقد آدلر أن الطبیعة االنسانیة تعد أساسا أنانیو وخالل عملیات التربیة فإن       

وي ینتج عنه رؤیة اآلخرین مستجابین لرغباتهم بعض االفراد ینمون ولدیهم اهتمام اجتماعي ق
ومسیطرین على الدافع األساسي للمناقشة دون مبرر ضد اآلخرین طالبا للسلطة أو 

  )24،25 :2009محمد جاسم العبیدي،( .للسیطرة
كما أن إریكسون یرى بأن الشخص المتوافق البد أن یتسم بالثقة، االحساس الواضح      

ى األلفة والحب،الشعور باالستقاللیة، التوجه نحو الهدف والتنافس والقدرة بالهویة أو القدرة عل
  .)115 :2011بلحاج فروجة،( على مالئمة الظروف المتغیرة دلیل النضج وسهولة التوافق

 :النظریة السلوكیة 2-3
 التوافق یعد مكتسب، وذلك من خاللطبقا للسلوكیة فإن أنماط التوافق وسوء         

یتعرض لها الفرد، والسلوك التوافقي یشتمل على خبرات تشیر إلى كیفیة  الخبرات التي
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محمد جاسم (االستجابة بتحدیات الحیاة والتي تقابل سوف بالتعزیز أو التدعیم 
  .)25 :2009العبیدي،

أي أن التوافق یتمثل في استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي یتعرض لها الفرد      
لى توقعات منطقیة على اإلثابة، فتكرار إثابة سلوك ما من شأنه أن والتي تؤهله للحصول ع

یتحول الى عادة، وعملیة التوافق الشخصي لدى واطسون وسكینر ال یمكن أن تنمو عن 
 طریق ما یبذله الجهد الشعوري للفرد ولكنها تتشكل بطریقة آلیة عن طریق تلمیحات أو

  .)116 :2011بلحاج فروجة،(  إثابات البیئة
فالمجتمع هو الذي یصنع الفرد ویشكله كما یشاء ألن الفرد صفحة بیضاء، والمجتمع       

یشكله من خالل التنشئة االجتماعیة في البیت والمدرسة وینمي فیه الحاجات واألهداف التي 
تتفق مع تقالیده وقیمه ویعلمه العادات المقبولة في إشباعها ویكسبه السلوك المناسب 

  .بیر عن النفساجتماعیا للتع
وعلى هذا فالشخص المتمتع بصحة نفسیة هو الذي اكتسب السلوكیات المقبولة      

إجتماعیا التي متكنه من التوافق مع نفسه ومع المجتمع توافقا یشبع حاجاته ویرضي 
المجتمع، أما الشخص واهن النفسیة فهو الذي فشل في اكتساب هذه السلوكیات أو اكتسب 

ولة اجتماعیا تثیر سخط المجتمع علیه، أو تعلم سلوكیات متناقضة في سلوكیات غیر مقب
 :2009وان أبو حویج، عصام الصفدي، مر ( الموقف الواحد، فیقع في دوامة الصراع النفسي

49(.   
 :نظریة علم النفس االنسان-2-3

یتمثل مدخل علم النفس االنسان في مساعدة االفراد على التوافق وذلك عن طریق تقبل     
اآلخرین لهم وشعورهم بأنهم أفراد لهم قیمتهم ومنها البدء في البحث عن ذاتهم والتداول مع 
أفكار ومشاعر كانت مدفونة محاولین الحصول على القبول مع اآلخرین وبالتالي تحقیق 

  )116 :2011بلحاج فروجة،(. التوافق السلیم
حیث یشیر كارل روجرز إلى أن االفراد الذین یعانون من سوء التوافق یعبرون عن      

  .بعض الجوانب التي تقلقهم فیما یتعلق بسلوكاتهم غیر المنسقة مع مفهومهم عن ذواتهم
  .كما أكد ماسلو على أهمیة تحقیق الذات في تحقیق التوافق السوي الجید

شخص المتوافق هو الذي یستطیع إشباع حاجاته الفسیولوجیة والنفسیة حسب أي أن ال 
  .أولویاتها
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وأكد بیرز على أهمیة التنظیم أو التوجیه دون الخوف من المستقبل ألن هذا سیفقد      
                                     )25 :2009محمد جاسم العبیدي، ( . األفراد شعورهم الفعلي بالرضا

 :النظریة االجتماعیة-2-4
تقوم على مسایرة الفرد  یقوم هذا االتجاه أساسا على أن التوافق هو عملیة اجتماعیة     

بمعاییر المجتمع ولمواصفاته الثقافیة، وذلك من خالل قدرته على القیام باستجابات متنوعة 
وجهة نظر تالئم المواقف المختلفة وتشبع رغباته وحاجاته، وهذا یعني أن التوافق من 
  .أصحاب هذا االتجاه یعكس أسلوب الفرد في مواجهة ظروف الحیاة وحل مشاكله

فقد عرف جوردن التوافق بأنه محاوالت الفرد لتحقیق نوع من العالقات الثابتة والمرضیة      
  .مع بیئته

وترى لیزلي فیلیبس أن التوافق یوضح اتجاهین كاملین من المسؤولیة تجاه البیئة     
  .االنسانیة

األول هي أن یقبل الفرد ویستجیب بفعالیة تجاه التوقعات االجتماعیة التي تواجهه تبعا لسنه 
وحبه، وهنا فإن التوافق یوضح مدى استعداد الفرد لمجابهة التوقعات االجتماعیة من أجل 

  .السلوك التوافقي
االجتماعیة أو بمعنى آخر یعني الثاني هو أن التوافق یعني أكثر من مفهوم بسیط للنماذج 

  .أن الفرد یستغل كل الفرص التي تسنح له لیحقق هدفا ذاتیا ثابتا
كما یرى كل من فاي وریشلي أن نظام التوافق یتحدد بدرجة الفاعلیة التي یقابل بها الفرد     

حسین ( تماعیة في عمره وجماعته الثقافیةمستویات االستقالل الشخصي والمسؤولیة االج
  .)45، 44، 43 :2006حمد حشمت، مصطفى حسین باهي، أ

  :أبعــاد التـوافق -3
ویشتمل هذا البعد على السعادة مع الذات والثقة بها  ): الذاتي(التوافق النفسي  3-1

والرضا عنها والشعور بقیمتها أو إشباع الحاجات والتمتع بألمن الشخصي كما یتمثل في 
حساسه بقیمته  ٕ وشعوره بالحریة في توجیه السلوك دون سیطرة اعتماد الفرد على نفسه وا

الغیر، والشعور باالنتماء والسعي إلى تحقیق األهداف ویشمل توافق وجداني وعقلي وتوافق 
  ).101 :2009أدیب محمد الخالدي، (  ترفیهي وتوافق فیزیقي

یتضمن السعادة مع اآلخرین وااللتزام بأخالقیات المجتمع : التوافق االجتماعي  3-2
ة المعاییر االجتماعیة وقواعد الضبط والغییر االجتماعي واألسالیب الثقافیة السائدة ومسایر 
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في المجتمع والتفاعل االجتماعي السلیم والعالقات الناجحة مع اآلخرین وتقبل نقدهم وسهولة 
اإلختالط معهم والسلوك العادي مع أفراد الجنس اآلخر والمشاركة في النشاط االجتماعي 

  )113 :2008بطرس حافظ بطرس، . (ى تحقیق الصحة اإلجتماعیةمما یؤدي أل
ویتمثل في الذكاء االنفعالي والهدوء واإلستقرار والثبات والضبط : التوافق االنفعالي 3-3

االنفعالي المناسب لمثیرات االنفعال والتماسك في مواجهة الصدمات االنفعالیة وحل 
  .)37 :2000إجالل محمد سرى، ( المشكالت االنفعالیة

هو قدرة الفرد على التكیف السلیم لظروف عمله حیث یختار المهنة : التوافق المهني 3-3
التي تتناسب مع قدراته واستعداداته وأن یتدرب علیها بحیث یتسنى له أن ینتج فیها خیر 

  .)73 :2005محمد شحاتة ربیع، ( إنتاج
االسري  ر والتماسكرایتضمن السعادة األسریة التي تتمثل في االستق :التوافق األسري 3-5

والقدرة على تحقیق مطالب األسرة وسالمة العالقات بین الوالدین واألبناء وسالمة العالقة 
  .بین األبناء حیث تسود المحبة والثقة واالحترام المتبادل بین الجمیع

مع األقارب وحل المشكالت ویمتد التوافق األسري كذلك لیشمل سالمة العالقات األسریة 
  .)63: 2001مد شاذلي، عبد الحمید مح( األسریة

وهو تمتع الفرد بصحة جیدة خالیة من األمراض الجسمیة  ):الجسمي(التوافق الصحي 3-6
والعقلیة واالنفعالیة مع تقبله لمظهره الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل العضویة 

مكاناته وتمتعه المختلفة، وشعوره باالرتیاح النفسي تجاه قدرا ٕ ومیله إلى  بحواس سلیمةته وا
  )125: 2008موراد مرداسي وآخرون، ( . النشاط والحیویة

  : مؤشرات التـوافق النفسـي  -4
ویقصد بها أن الشخص المتمتع بالصحة النفسیة هو الذي یستطیع  :الراحة النفسیة 4-1

 .مواجهة العقبات وحل المشكالت بطریقة ترضاها نفسه ویقرها المجتمع
تعتبر قدرة الفرد على العمل واإلنتاج والكفایة فیها وفق ما تسمح   :الكفایة في العمل -4-1

به قدراته ومهاراته من أهم دالئل الصحة النفسیة، إن الفرد الذي یزاول مهنة أو عمال فنیا 
تتاح له الفرصة باستغالل كل قدراته وتحقیق أهدافه الحیویة، كل ذلك یحقق له الرضا 

                                                                               .والسعادة النفسیة
إنشاء   من غیرهم على إن بعض األفراد أقدر:مدى استمتاع الفرد بعالقات اجتماعیة 4-2 
       اجتماعیة وعلى االحتفاظ بالصداقات والروابط المتینة في المجموعات تعالقا       
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هذه العالقات سندا وجدانیا هاما، ومقوما أساسیا من مقومات التي یتصلون بها، وتعتبر  
 .الصحة النفسیة

في بعض األحیان یكون الدلیل الوحید على سوء التوافق هو ما  : األعراض الجسمیة 4-3
یظهر في شكل أعراض جسمیة مرضیة، فاإلضطراب السیكوسوماتي یؤكد لنا كثیر من 

 .  من االضطراب في الوظائف النفسیةاالضطرابات الفسیولوجیة تكون ناتجة أساسا 
 ة دائمة، شخصیةأن الشخصیة السویة هي التي تعیش في سعاد: الشعور بالسعادة 4-4

 .خالیة من الصراع أو المشاكل العدیدة
أن الشخص السوي هو الذي یستطیع أن : القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة 4-5

حاجاته فهو لدیه قدرة على ضبط ذاته  یتحكم في رغباتهن وأن یكون قادرا على إشباع بعض
دراك عواقب األمور ٕ  .وا

إن ثبات اتجاهات الفرد یتم عن تكامل في الشخصیة ویتم  :ثبات إتجاهات الفرد 4-6
 .كذلك عن االستقرار االنفعالي إلى حد كبیر

إن الشخص المتمتع بالصحة النفسیة هو الذي یضع أمام نفسه  :اتخاذ أهداف واقعیة 4-7
ت للطموح، ویسعى للوصول إلیها حتى لو كانت تبدو له في غالب األحیان أهدافا ومستویا

بعیدة المنال، فالتوافق المتكامل لیس معناه تحقیق الكمال بل یعني بذل الجهد والعمل 
 .المستمر في سبیل تحقیق األهداف

إن االستمتاع بالحیاة واتساع مجال التجاوب معها یتطلب العنایة : تنوع نشاط الفرد 4-8
لمتوازن الذي ة أنواع من المهارات والمعارف، وهذا یقتضي الحرص على النمو المتكامل ابعد

  .)62،63 :2006باهي،  حسین أحمد حشمت، مصطفى حسین( یهتم بكافة الجوانب
  :میكانیزمات التوافق النفسي -5
 وهناك عدوان مباشر أو العدوان المرتد للذات وهو أن یحاول المراهق اإلعتداء: العدوان 

وهناك العدوان المزاح وهو أن . على مصدر اإلحباط ماشرة، وأن یرتد بعدوانه على نفسه
 .یلجأ الفرد إلى إیقاع العدوان على شخص أو شيء لیس هو مصدر اإلحباط

حیلة دفاعیة یعمد فیها الفرد إلى إخفاء النقص أو التغلب علیه وكثیرا ما  :التعویض 5-1
 .التماسا للقوةیكون التعویض سترا للنقص ال 

شباع :التقمص  5-2 ٕ الدوافع المحبطة عن  یلجأ إلیه الفرد بغرض إخفاء التوتر النفسي وا
 أهدافه أو لیتحلى آخر نجح في تحقیق الفرد الشعوریا في شخصیة طریق اندماج
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  .)98، 97: 2001عبد الحمید محمد الشاذلي، ( صفات ذلك الفردببعض 
 : التبریر 5-3

، لذلك یحاول أن یبرر هذا الفشل بالذات أن یعترف بفشله عب على الفرد والمراهقیصّ 
 .بأسباب غیر حقیقیة

وهي أن یلجأ الفرد إلى إسقاط ما في نفسه على اآلخرین، فینسب ما یقع فیه  :اإلسقاط 5-4
 )  147 :1999عباس محمود عوض، .(من أخطاء إلى اآلخرین

الظروف والمواقف المتغیرة المختلفة وذلك یلجأ إلیه الفرد لیتوافق مع  :التكوین العكسي 5-5
بعمل سلوك مغایر أو اتجاه مناقض و استجابة مضادة، والغرض من ذلك محاولة الفرد 

نصاري، أحالم سامیة لطفي األ( .إخفاء دوافع أو أفكار ال شعوریة محظورة وغیر مقبولة
   )34 :2007حسن محمود، 

فالمراهق الذي یشعر باألمن یحاول دائما یجعل من نفسه مركزا  :التمركز حول الذات 5-6
  .لإلنتباه فیأخذ في معارضة كل رأي، أو أن یتحدث بصوت مرتفع

كثیرا ما یلجأ المراهق الفاشل في دراسته إلى أحالم الیقظة، وفیها یتصور  :اإلنسحاب 5-7
من إحباط وتوتر أنه قد نجح وحصل على أعلى تقدیر، أو إلى المرض لیخفف مما یعانیه 

  .)148، 147: 1999عباس محمود عوض، (  وقلق
  :النفسي عوائق التوافق -6
  :العوائق الجسمیة -6-1
یقصد بها بعض العاهات والتشوهات الجسمیة ونقص الحواس التي تحول بین الفرد  

  .وأهدافه
  :العوائق النفسیة -6-2
ویقصد بها نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقلیة والمهارات النفس ـ حركیة، أو أي خلل  

  .في نمو الشخصیة التي قد تعوق الشخث عن تحقیق أهدافه
یعتبر عدم توفر اإلمكانیات المادیة عائقا یمنع كثیرا من الناس : العوائق اإلقتصادیة -6-3

  .الشعور باإلحباطمن تحقیق أهدافهم في الحیاة وقد یسبب لهم 
ویقصد بها القیود التي یفرضها المجتمع في عاداته وتقالیده  :العوائق اإلجتماعیة -6-4

وقوانینه وقیمه لضبط السلوك وتنظیم العالقات التي قد تعوق الشخص عن تحقیق أهدافه 
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مومن بكوش (. فتخلق لدیه نوع من الصراع النفسي بین هذه الضوابط وبین رغباته ودوافعه
   )102 :2013الجموعي، 

 
  :خالصــة
یبقى  من خالل ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل من جوانب مختلفة للتوافق النفسي         

هذا األخیر من أبرز مظاهر الصحة النفسیة كونه یحقق التوازن بین الفرد والعالم الخارجي 
  . أو البیئة
  
 
 
 



  ومستویاته لدى المراهق اإلنترنتاستخدام    :الفصل الثالث 
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 المراهقة -1
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 خصائص ومراحل المراهقة -1-2

 مشكالت المراهقین -1-3

 استخدام األنترنت ومستویاته -2

 تعریف األنترنت واستخداماته -2-1

 مخاطر األنترنت -2-2

 مستویات استخدام األنترنت -2-3

 المراهق واألنترنت -3

 خالصة  
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  : تمهید

إن مع ظهور وسائل اإلتصال الحدیثة خاصة األنترنت وبكل مافیها من مغریات تجعل      
من المراهق اإلنجذاب إلیها بطریقة أو بأخرى، وبما أن هذه المرحلة تطرأ علیها الكثیر من 
التغیرات الفیزیولوجیة والنفسیة وبما تحویه من خصوصیة لذلك سنحاول في هذا الفصل أن 

  :إلى جانبین نتطرق

 والمتمثل في المراهقة ومراحلها وخصائصها ومشكالتها المختلفة :الجانب األول

  .فهو األنترنت واستخداماتها ومستویات هذا اإلستخدام :الجانب الثاني

  :المراهقة -1
  :تعریف المراهقة 1-1
كلمة التینیة األصل مشتقة من الفعل   Adolescenceالمراهقة  :لغة 1-1-1

Adolescere 21 :2009رغدة شریم، (.ي النمو نحو الرشدوالذي یعن(  
فراهق الغالم . الذي یعني االقتراب من الشيء" راهق"ترجع كلمة المراهقة إلى الفعل      

یر إلى فهو مراهق أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا أي قربت منه، والمعنى هنا یش
  .)403 :2004ي أبو جادو،صالح محمد عل( االقتراب من النضج والرشد

  :حسب عدد من العلماء مراهقةال تعریف 1-1-2
أن المراهقة تعتبر عادة مجموعة من التحوالت الجسمیة  Debesse دوبیسیرى       

 والنفسیة التي تحدث بین الطفولة وسن الرشد
فیرى بأن المراهقة مرحلة إعادة التنظیم النفسي مهدتها  Kestembergكستمبرغ أما       

لى المدى الطویل ومختلف االستثمارات المعقدة التي حدثت بین الطفولة الجنسیة الطفلیة ع
  .وكذلك في مرحلة الكمون

فیرى أن المراهقة هي البحث عن االستقاللیة االقتصادیة  Lehalle لوهالأما       
واالندماج بالمجتمع الذي ال تتوسطه العائلة، وبهذا تظهر المراهقة كمرحلة انتقالیة حاسمة 

ى تحقیق االستقاللیة النفسیة والتحرر من التبعیة الطفلیة، األمر الذي یؤدي إلى تسعى إل
نادیة ( قات الجدلیة بین األنا واآلخرینتغیرات على المستوى الشخصي والسیما في عال

  .)239، 236، 235: 2006شرادي، 
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مراحل أن المراهقة مرحلة صراع تتماثل مع ال " Stanley.hallستانلي هول"یعتبر       
البدائیة لحیاة اإلنسان حیث یؤكد أنها مهما یكن السیاق الثقافي واالجتماعي فالمراهقة مرحلة 
أزمة وعدم توازن وأن الفرق الكائن من مراهق إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى هو الحدة أو 

  .(Rivilier.J,1992: 18) شدة األزمة وفي األشكال التي تتخذها والحلول التي تعطى لها
  :خصائص و مراحل المراهقة 1-2
   :مرحلة المراهقة خصائص 1-2-1
 .في نواحي النفس والجسد والعقل والروح فترة تغیرات شاملة وسریعة -
 .لیسا حتمیین فترة انتقال من الطفولة إلى الرشد وهو ما یعني أن القلق واإلضطراب -
بیعة وذلك حسب حضارة المجتمع وط تعتمد على المجتمع فهي قد تطول وتقصر -

 .األدوار الملقاة على عاتق الفرد، فالمراهق ابن بیئته
ن حدثت بعض هذه  - ٕ النمو الجنسي عند المراهق ال یؤدي بالضرورة إلى أزمات وا

عجزه عن التكیف كمظهر من مظاهر والتعامل معها بوعي  منا عالجها فالمطلوباألزمات 
مل إحباطیة قد یتعرض لها في األمر الذي ینتج عنه توتر واضطراب في السلوك نتیجة لعوا

أو في المدرسة أو المجتمع، وعوامل الكبت واإلحباط هي التي تدعو المراهق إلى  األسرة
 :2007سعید رشید األعظمي، ( بیانات أخرىوعدم االستقرار ومن ثم اللجوء  العناد والسلبیة

59(.      
 .على فرضیاتیفكر في المجردات ویتابع االفتراضات المنطقیة، ویعلل بناء  -
 .یصبح مهتما باألمور الفرضیة والمستقبلیة والمشكالت األیدیولوجیة -
 تقود الموضوعیة المتزایدة وعملیة التنشئة االجتماعیة إلى االنتقال من مركزیة الذات -

  ).209: 2000إبراهیم الشیباني،بدر (.االجتماعیة المتبادلةإلى التفكیر في العالقات 
 : مراحل المراهقة 1-2-2

وتتمیز  )سنة 14-11(مرحلة المراهقة األولى  هيو  مراحل 3لقد قسمها العلماء إلى        
وهي مرحلة اكتمال التغیرات  )سنة 18-14(الوسطى  المرحلةثم ، بتغیرات بیولوجیة سریعة

حیث یصیح الشاب أو الفتاة شخصا راشدا  )سنة 21-18(المتأخرة  المرحلة، و البیولوجیة
   )4 :دهیمي زینب، ب س( .بالمظهر و التصرفات

 من تغیرات ما یصاحبه یصاحب البلوغ وكل حیث یبدأ النمو السریع الذي :المرحلة األولى
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وبصفة عامة فان مرحلة ) 353: 2000، معوضمیخائیل خلیل (بیولوجیة عند الفرد 
ه تعتبر فترة تقلبات عنیفة وحادة مصحوبة بتغیرات في مظاهر الجسم ووظائفولى المراهقة األ

  ) 353: 2000القذافي،  محمد رمضان. (مما یؤدي إلى الشعور بعدم التوازن

 هي مرحلة تأكید الشخصیة بعد تقبل التغیرات التي طرأت علیها، حیث :المرحلة المتوسطة
تغیرات، لیجعل محلها االنفتاح على عالم الكبار، وفیها تقل مراقبة ما یجري بالداخل من 

: 1995عبدالغني الدیدي، (لوجیة لیأخذ الجسم طابعه النهائي تحدث أخر التغیرات الفیزیو 
21، 22(. 

في هذه المرحلة تتبلور مشكلته في تجدید موقفه من عالم الكبار وتتحدد  : المرحلة المتأخرة
زاء العمل الذي یسعى إلیه ٕ میخائیل خلیل . (اتجاهاته إزاء الشؤون السیاسیة واالجتماعیة وا

  )331: 2000معوض، 

كما یحاول فیها المراهق لم شتاته وینضم نفسه، ویسعى إلى توحید أجزائه ومكونات      
  شخصیته

وفي هذه المرحلة یشعر المراهق باالستقالل وبوضح الهویة وبااللتزام حیت تصبح األهداف 
  ).358، ص2000رمضان محمد القذافي، .(واضحة لدیه والقرارات مستقلة

  :مشكالت المراهقین 1-3
النفسیة، وضعف التوافق  وتتمثل في الحساسیة والصراعات: نفسیةمشكالت  1-3-1

النفسي وحدة اإلنفعاالت والعواطف الجیاشة والقلق والخوف والخجل واإلنطواء، وسرعة التأثر 
  .واألحالم المزعجة والنسیان والغیرة والكآبة

ت في وتتمثل في قلة النوم والصراع وفقدان الشهیة واضطرابا :مشكالت صحیة  1-3-2
 .المعدة، وظهور حب الشباب

كصعوبة بعض المواد الدراسیة، وتوتر العالقات مع بعض  :مشكالت مدرسیة 1-3-3
 .المدرسین، وضعف تركیز اإلنتباه، والخوف من الرسوب

وتتمثل في تفضیل الوالدین أحد اإلخوة، ووفاة أحد الوالدین،  :مشكالت أسریة 1-3-4
 .بتهوالتدخل في أمور المراهق ومحاس
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وتتمثل في كثرة أوقات الفراغ، والثورة على اآلخرین ألتفه  :مشكالت اجتماعیة 1-3-5
األسباب، واختیار األصدقاء، والعالقات مع الجنس اآلخر، والتعرض إلى الضغوط 

                                  )  215، 214 :1999لداهري، وهیب مجید الكبیسي، صالح حسن ا. (اإلجتماعیة
الشك بالمعاییر اإلجتماعیة والرغبة في   :مشكالت تتعلق بالمعاییر األخالقیة 1-3-6

 )52 :2008صالح الدین شروخ، (.اختبارها، والخلط بین القیم
 :و مستویاته إلنترنتااستخدام  -2
  :واستخداماته اإلنترنتتعریف  2-1
  :اإلنترنتتعریف  2-1-1

تعرف االنترنت بأنها توصیالت تعاونیة لعدد من شبكات الحاسبات اآللیة، وهي        
وهذا یعني أن مئات  not workوكلمة   inter conmectionمكونة من كلمتین هما 

لیة مختلفة تم توصیلها ببعضها البعض الشبكات المربوطة مع بعضها مكونة من حواسیب آ
  .ة وسهلة بحیث تبدو وكأنها قطعة واحدة أو نظام واحدبسیطبطریقة 

وشبكة األنترنت أو كما یطلق علیها الشبكة العالمیة اإللكترونیة أو شبكة الشبكات أو     
معلومات التي الشبكة العنكبوتیة تقدم للفرد والمجتمع كل ما تقدمه وسائل المعرفة السابقة، وال

قد تمنعها السلطة والمتمثلة في الدولة أو الدین أو العلم أو الرقیب المتمثل في المدرسة أو 
المعلم أو الوالدین، وتقدم لنا معلومات لم تكن لتصلنا بسبب عوامل جغرافیة أو سیاسیة أو 

  .)19 :2004عبد الفتاح بیومى حجازي، ( اجتماعیة

: لألنترنت التي أسهمت إلى حد كبیر في نموها الهائل هي ومن الخصائص التكنولوجیة    
یمكن بسهولة نقل كمیات كبیرة من المعلومات بتكلفة أقل بكثیر من نقلها عن طریق  -

  .الخدمات التقلیدیة
 .تالقي جمیع أنواع الخدمات على الهیكل التشغیلي ذاته -
أي نوع من تضمنها وسائط متعددة، حیث أن الحزم المنطقیة یمكن أن تحمل  -

 ).نصوص بیانات، صورا وأصواتا( المعلومات 
 .مقاومة تعطل عناصر الشبكة -
   )104 :2007رأفت نبیل علوة، ( .اإلستخدام األمثل لوسائط اإلرسال -
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  :نترنتاأل إستخدامات  2-1-2

  :تقدم شبكة االنترنت خدمات جلیلة لكل المستخدمین یمكن إجمالها في اآلتي

 .محركات وأدلة البحث -

  (word wide web)عنكبوتیة العالمیة الشبكة ال -

 .البرید اإللكتروني مع كل أنحاء العالم -
 (social media) .مواقع الوسائط اإلجتماعیة -
خورشید مراد،  كامل( (conference & net meeting)اإلجتماعات والمؤتمرات  -

2011: 208(. 
خصاتها التي الحصول على الرسائل العلمیة والكتب والمعلومات الخاصة بالعلوم ومل -

 .قد ال تتوفر في المكتبات العامة
أفضل من تلك التي أوفى و  بتفاصیلاألحداث العالمیة فور وقوعها و  متابعة تطورات -

 .تبث عبر اإلذاعة والتلیفزیون والصحف
 .مشاهدة األفالم واألحداث الریاضیة والعلمیة والثقافیة -
 .قراءة الصحف الیومیة والمجالت األسبوعیة  -
 .التعاقد على شراء السلع بصورة فوریة عبر الشبكة والتجارة اإللكترونیة -
 .متابعة أسواق األموال واألسهم والسندات -
 .إنشاء نوادي صحافة من خالل الشبكة -
 .الرد على المعلومات الخاطئة التي وجدت طریقها إلى الشبكة -
 .اإلستفادة من بعض التصمیمات الهندسیة في العمارة والصناعة -
 )22، 20 :2004عبد الفتاح بیومى حجازي، . (تدیات الحوار والدردشةمن -
تصحیح الكثیر من المفاهیم الخاطئة عن الدول والمجتمعات واألدیان و العادات  -

 .والتقالید
 .نشر التراث واآلداب والفنون واآلثار -
 .وللمنتجات الوطنیة الدعایة التجاریة والسیاحیة -
 .خرىنقل التكنولوجیا من دولة إلى أ -
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 .)242 :2004علي محمد شمو، ( .إتباع سیاسة التعلیم عن بعد -
  :اإلنترنت مخاطر  2-2
المواقع الالأخالقیة التي تكثر وتتكاثر في االنترنت ویتم نشرها بأسالیب عدیدة في  -

 .محاولة الجتذاب المراهقین إلى سلوكیات منحرفة ومنافیة لألخالق
 .عالقات غیر الشرعیةالمخاطر المتعلقة بالعالقات اإلنسانیة كال -
 .المخاطر المتعلقة بزعزعة عقیدة المسلمین -
الدعوة أو المساعدة على االنتحار من خالل بعض المواقع وغرف الدردشة لتسهیل  -

شریف ( .عملیة قتل النفس من قیل جماعات تدعوا لممارسة طقوس معینة لفنون السحر
 )126، 123: 2005 درویش اللبان،

 .یال ونصب وتهدید وابتزازالتعرض لعملیات احت -
وانتشار  لدیننا ولقیمنا، التي تعرض بأسالیب تبهر المراهقین لدعوة ألفكار غریبة مناقضةا -

المواقع التي تهدم أخالقیات المسلمین كالمواقع التي تدعو إلى الزنا والشذوذ الجنسي 
 .والمخدرات والقمار وغیرها 

  .ة التي تنجم عن سوء استخدام االنترنتمشكلة إدمان االنترنت واألمراض النفسی -
استخدام األسماء المستعارة وتقمص شخصیات غیر شخصیاتهم في غرف الدردشة وما  -

أحمد أحمد ( واستخدام األلفاظ الغیر الالئقة یتبعه ذلك من اعتیاد ارتكاب األخطاء والحماقات
  .)31، 30 :2011بكر قطنیة، 

جهزة لإلختراق من قبل المخترقین المحترفین تعرض خصوصیة العلومات التي في األ -
   .وبرامج التجسس

تعرض أجهزة الحاسوب إلى التلف والخراب بتأثیر الفیروسات التي تصل عبر االیمیل  -
 .)120، 119 :2005شریف درویش اللبان، (والمواقع ولفات التحمیل 

ر واإللتقاء بعد خطورة غرف الدردشة والمنكرات التي قد تحدث فیها من تبادل للصو  -
 .)32 :2011أحمد أحمد بكر قطنیة، ( ثة بین الجنسینالمحاد

  :اإلنترنتمستویات استخدام  3- 2 
 وهو أن استخدام األنترنت یقع في المعدل الطبیعي :لإلنترنتاالستخدام العادي  2-3-1

  .حیث یستطیع الفرد التحكم في حجم استخدامه لها
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هو حالة نظریة من االستخدام المرضي لشبكة  :تنترنستخدام المفرط لأل اإل -2-3-2
  .في السلوك االنترنت یؤدي إلى اضطرابات

     .جدا على مستوى العالم بسبب االنتشار الهائل لمقاهي االنترنت وهي ظاهرة منتشرة
واختلفت  ستخدام المفرط لالنترنت یعتبر إدمانا حسب الكثیر من العلماءإن اإل      

فقد نجد  خل المفهومین من عدة جوانب وخاصة تحدید األعراضوذلك لتداالتسمیات 
 :مصطلح

    (Young, 1996) كامبرلي یونغعند  اإلنترنتن على اإلدما 3
 .(Scherer, 1997)شیري عند  اإلنترنتاإلعتماد على  4
 ,Murahan- martin)مارتن  –موران اإلستخدام الباثولوجي لألنترنت عند  5

 . (Davis, 2001)وعند دافیس  (2000
 .(Caplon, 2002)كابلون عند  اإلنترنتإشكالیة استخدام  6
الذي یتداخل  لإلنترنتبأنه االستخدام المفرط  (Sarah rackel)ساره راكال  وتعرفه 7

 . مع الحیاة الیومیة
ط أو مفر الدام من االستخ داخلة التي تظهر على كلتعراض المقد یعود ذلك لألو       

  .قى مرحلة اإلفراط مرحلة سابقة عن اإلدمان ولو بصفة نسبیة جدتبرغم ذلك ولكن  .اإلدمان
 : المعاییر التشخیصیة إلفراط استخدام االنترنت

إشكالیة استخدام "مصطلح  (beard et wolf, 2001)لبورد و وولف لقد استخدم       
  :واشترطا ظهور ستة ألعراض ممثلة فیما یلي" اإلنترنت

 :لیةضرورة ظهور خمسة أعراض التا  -1
 .باإلنترنتالشعور بالقلق بسبب عدم اتصاله  -1-1
 .بهدف الشعور بالرضا واإلرتیاح اإلنترنت استخدامالحاجة لقضاء وقت أطول في  -1-2
 .اإلنترنتجهود متكررة لكنها غیر ناجحة أو خفض أو وقف استخدام  -1-3
 .اإلنترنتالشعور باألرق والقلق والتهیج عند محاولة خفض أو وقف استخدام  -1-4
 .أكثر من الوقت المتوقع إلنترنتااستخدام  -1-5
 :ظهور عرض واحد أو أكثر من بین األعراض التالیة -2
 .لإلنترنتفقدان عالقة هامة، أو مهنة أو وظیفة أو دراسة بسبب استخدامه  -2-1
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 ..على األسرة أو المعالج أو األصدقاء اإلنترنتإخفاء المدة الحقیقیة من استخدام  -2-2
مثل مشاعر العجز، (تخلص من المشاكل بهدف الهروب أو ال اإلنترنتاستخدام  -2-3

 . )والشعور بالذنب والقلق واإلكتئاب
قد وضعت  (Lynne Roberts)لین روبرت  أما من الناحیة الفیزیولوجیة نجد       

" لإلفراط في استخدام األنترنت"وصفا لبعض اإلرتباطات الفیزیولوجیة التي قد تكون مصاحبة 
  :تتمثل فیما یلي

 .غط الدم نتیجة اإلتصال باألنترنتزیادة النبض وض -3
 )التركیز على الشاشة(وجود تغیر في حالة الوعي نتیجة طول مدة اإلتصال  -4
 .ظهور أحالم الیقظة -5
غالمي ( ة أثناء ارتباطه بالحیاة الرقمیةعدم اإلنتباه أو اإلستجابة للمؤثرات الخارجی -6

    .)60،61،62 :2011عدیلة، 
 :االدمان على االنترنت  2-3-3
حالة نفسیة وأحیانا تكون عضویة كذلك، تنتج عن التفاعل بین كائن  ):اإلعتماد( إلدمانا

حي ومادة نفسیة وتتسم هذه الحالة بصدور استجابات أو سلوكیات تحتوي دائما على عنصر 
أي من (الرغبة القاهرة في أن یتعاطى الكائن مادة نفسیة معینة على أساس مستمر أو دوري 

 .لكي یتحاشى المتاعب المترتبة على افتقادهاوذلك ) حین آلخر
موقف یوجد فیه شعور بالرضا مع دافع نفسي یتطلب التعاطي المستمر أو :اإلعتماد النفسي

 :2007عفاف محمد عبد المنعم،( ستثارة المتعة أو لتحاشي المتاعبالدوري لمادة نفسیة ال
34 ،35(. 

ة لإلعتماد والرغبة الجامحة في تكرار كما هو شعور بالرضا عند استعمال المادة المسبب
 غیر مرغوب فیه استعمالها إما للحصول على هذا التأثیر المرغوب أو إزالة شعور معین

  .)143: 2007سمیر بقیون، (
یعرف إدمان االنترنیت بصعوبة اإلبتعاد عن االنترنت لعدة أیام   تاإلدمان على االنترن

أحمد عبد اللطیف أبو ( .عور بالحاجة إلى التشبع منهمتتالیة ومن ثم لهفة الجلوس علیه والش
  ) 240 :2009أسعد،
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ت یؤدي إلى نترنستخدام المرضي وغیر التوافقي لالیعرف بأنه حالة من االكما      
 :اضطرابات إكلینیكیة یستدل علیها بوجود المظاهر التالیة

التي كانت  هانفسلرغبة إلشباع ا االنترنیتأي المیل إلى زیادة ساعات استخدام :التحمل 
    .تشبعها من قبل ساعات أقل

ومنها أي المعاناة من أعراض نفسیة وجسمیة عند انقطاع االتصال بالشبكة  :االنسحاب 
والقلق وتركیز التفكیر بشكل قهري حول  )حركات عصبیة زائدة(التوتر النفسي العصبي 

إلى استخدام االنترنیت لتخفیف أو  االنترنیت وما یجري فیها، والرغبة في العودة في العودة
إلى استخدام االنترنت بمعدل أكثر تكرارا، أو تجنب أعراض االنسحاب، إظافة إلى المیل 

 :2010محمد النوبي محمد علي، ( .لمدة زمنیة أطول تتجاوز ما كان الفرد یخطط له أصال
36 ،37(   
   :واإلنترنتالمراهق  - 3

ومیلهم إلیها یعود إلى جملة من الخصائص  نترنتباإلإن سر اهتمام المراهقین        
حسب المختصین تتمتع بقوة جاذبیة سمحت في التأثیر على الخصائص  لإلنترنتالممیزة 

  .النفسیة واإلجتماعیة والتربویة وفي تكوین أنماط سلوكیة للكثیر من المراهقین
حول ظهور " رقمیةالنشأة ال" في كتابه األخیر  (D.Taskot)حیث یقول دون تاسكوت    

  :اإلنترنتجیل 
  :إن ثقافة هذا الجیل تتسم بالخصائص التالیة        

 .إشاعة شعور قوي باإلستقاللیة -
 .تعزیز اإلنفتاح الفكري والعاطفي -
 .زیادة التضامن من خالل المجتمعات اإلفتراضیة  -

 .تفعیل اإلبداع
 .تعزیز رغبة اإلستكشاف وزیادة الذكاء -
   .)92 :2009حمودة سلیمة، (في التحقق والطموح بناء الثقة والرغبة  -

  :خالصة
عالم لوحده بكل ما فیه من خدمات تطرأ علیها عدة  اإلنترنتنستطیع القول أن شبكة        

إیجابیات، كما ال تخلو طبعا من السلبیات وكل هذا قد یؤثر على المراهق ویجعله یفرط 
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خصوصیة هذه المرحلة  افع التي من بینهاوذلك یعود لعدة عوامل ودو بكة استخدام هذه الش
    .وهذا ما تبین من خالل هذا الفصلفي حد ذاتها 



  

  

  

  

  االٕطار املیداين
  

  

 

 

  

  

  

  



  اإلجراءات المنهجیة للدراسة     : الفصل الرابع

  

 تمهید 

  منهج الدراسة -1
  حدود الدراسة -2
 الدراسة اإلستطالعیة -3
  أدوات الدراسة -4
  عینة الدراسة -5
 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -6
 خالصة  
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  :تمهید
إن طرح مشكلة معینة والرغبة في البحث عنها ودراستها في مجتمع ما یتطلب اتباع      

ذلك ابتداء من الدراسة هذا ما سیتم عرضه في هذا الفصل و خطوات منهجیة معینة و 
واألسالیب االحصائیة واألدوات  االستطالعیة والمنهج المتبع ثم حدود الدراسة وعینة الدراسة 

  . في الدراسةالمستخدمة 
 : منهج الدراسة -1
إن اختیار المنهج المستخدم یعتبر أمرا تحدده طبیعة مشكلة البحث التي نرید دراستها     

لذلك سنحدد مستویات التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في . من خالل الدراسة الحالیة
أوصاف دقیقة الذي یقوم بالبحث عن "استخدام االنترنت وذلك بتطبیق المنهج الوصفي 

للظاهرة المراد دراستها وجمع البیانات والحقائق، وتصنیفها وتبویبها باإلظافة إلى تحلیلها 
فاطمة عوض صابر، میرفت علي خفاجة، ( "التحلیل الكافي الدقیق المعمق وتفسیر النتائج

2002 : 87.(  
 :الدراسةحدود  -2

 :الحدود المكانیة  1-2
 10حیث بلغ عددهم  بسكرة على عدة مقاهي انترنت مدینة أجریت هذه الدراسة في     

  .مقاهي
  :الحدود الزمانیة  2-2 

إلى غایة  29/03/2014من :لقد استغرقت هذه الدراسة المدة الزمنیة التالیة
21/04/2014.  
 :الحدود البشریة -3- 2
لغ بوتمثلت في أفراد عینة الدراسة وهم المراهقین المفرطین في استخدام االنترنت، حیث  

  .فردا من كال الجنسین 32عددهم 
  :  الدراسة االستطالعیة -3

أو اإلستكشافیة أول مرحلة في الجانب المیداني ونقطة بدایة  تعد الدراسة اإلستطالعیة،     
یتمثل الذي التطبیقي والجانب اإلطالع على المراجع كالجانب النظري  وتتضمن .كل بحث
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وفهمه فهما شامال وتحدید عینة البحث والمنهج  في زیارات لإلطالع على میدان الدراسة
        .  )23: 2008رشید زرواتي،( المتبع

  :الدراسة اإلستطالعیة إلىوتهدف   
 .تعمیق المعرفة بالموضوع المقترح للبحث -
 .تساؤالت البحث وفروضه   تحدید  -
 .تحدید أهداف البحث -
                .)81 :2001سي عطیة،طاهر مر ( كانیة الدراسة المیدانیة للموضوعالتأكد من إم -

بسكرة، بمدینة  نتوبعد تحدید مكان الدراسة والذي تمثل في مجموعة مقاهي االنتر    
للتعرف على عینة الدراسة وتطبیق كال من مقیاس إدمان قامت الباحثة بالتوجه إلیها 

   .االنترنت لكمبرلي یونغ، ومقیاس التوافق النفسي لزینب شقیر
والمتمثلة في المراهقین المفرطین  االستطالعیة حصلت الطالبة عینة الدراسةومنه ت    

بغرض حساب  مفردة 26على عینة مكونة من  في استخدام االنترنت من كال الجنسین
الخصائص السیكومتریة لمقیاس الدراسة وهو التوافق النفسي، وهذه المقاهي تم اختیارها 

  .بطریقة عرضیة
 :أدوات الدراسة -4
 : ر إدمان االنترنتاختبا -4-1
  :اإلختباروصف  4-1-1

  (Kimberly Yong) كمبرلي یونغلـ  اإلدمان على االنترنتاختبار  قد قمنا باستخدامل      
 20ت عدیدة ،والذي یتكون من حیث طبق على عینات مختلفة وفي دراسا ،في هذه الدراسة

  :حد هذه البدائلأجابة على كل بند باختیار وتتم اإل بندا
     3  =تكرارا                      2 = حیاناأ                  1 = درانا
   0 = ال تنطبق                    5 =دائما                   4 = ار كثی 

  100 - 20في المجال محصور  ومجموع درجات االجابة      
  :تصحیح اإلختبار 4-1-2

جد أنه كلما كان ناتج الجمع أعلى كان یتم جمع النقاط الخاصة بالعشرین سؤاال، وسن      
  .اإلدمان على األنترنت أعلى
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  .إستعمال یقع في المعدل الطبیعي: نقطة 49 - 20
  .إفراط في استخدام األنترنت: نقطة 79 - 50
  .إدمان على األنترنت: نقطة 100 - 80
  :الخصائص السیكومتریة لإلختبار 4-1-3

  وفق معادلة الفا كرونباخ وهو معامل قوي جدا 0.928 اإلختبار ثبات قد بلغ معاملل        
   0.967عتماد ایضا على معادلة بیرسون بطریقة التطبیق واعادة التطبیق وقد بلغ كما تم اإل

فقد تم التحقق منه بطرقة االتساق الداخلي بحیث تراوحت درجة االرتباط بین  الصدقما أ
  .0.01وهي دالة عند مستوى  )0.842-0.492(درجة كل بند والدرجة الكلیة مابین

  :مقیاس التوافق النفسي 4-2
  :تقدیم المقیاس 1- 2- 4

یطلب من المفحوص أن یقوم باإجابة على عبارات المقیاس بإعطاء تقدیر صحیح       
، ومعارض )أحیانا(، ومحاید )نعم(وبدون مجاملة،  وذلك على مقیاس یتدرج من موافق 

على الترتیب وذلك عندما ) 0، 1، 2(ثالثة درجات هي ، وموضوع أمام هذه التقدیرات )ال(
عندما ) 2، 1، 0(یكون اتجاه التوافق إیجابیا، بینما تكون التقدیرات الثالثة في اتجاه عكسي 

  ).   1كما هو موضح في الجدول رقم (ینخفض التقدیر للتوافق 
  :تصحیح المقیاس -2- 2- 4

ق النفسي العام، وتتوزع على أربعة أبعاد فقرة تقیس التواف 80یشتمل المقیاس على       
( وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین  ،)1(كما هو موضح في الجدول رقم ) محاور(
  ).درجة 160 -0

الطفولة  هذا ویفید المقیاس في جمیع األعمار الزمنیة من الجنسین ابتداء من نهایة مرحلة
  .)7،8: 2003یر، زینب محمود شق( المتأخرة إلى كبار السن
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 یوضح فقرات مقیاس التوافق النفسي :)1(جدول رقم

  
  مستویات التوافق الدرجة الكلیة اتجاه التصحیح أرقام فقرات كل محور محاور المقیاس

 :للمقاییس الفرعیة األربعة
التوافق :المحور األول

  الشخصي واالنفعالي
 

- 1من: الفقرات الموجبة
14  

 20- 15: الفقرات السالبة

2 – 1 – 0  
  
0  -1   -2  

 

  
 40من صفر 

سوء  10-من صفر )1
 التوافق

  التوافق:المحورالثاني
 الجسمي/الصحي 

- 21: الفقرات الموجبة
28  

  40- 29: الفقرات السالبة
 

2  -1   -0  
  
0 – 1 - 2 

  
 40 -من صفر

توافق  11-20 )2
 منخفض

  التوافق:المحورالثالث
 األسري

-41: جبةالفقرات المو 
55  

  :الفقرات السالبة
56  -60 

2 -1   -0  
  
0 -1 -  2 

 توافق متوسط 30-21 )3 40-من صفر

  التوافق:المحور الرابع
 االجتماعي

-61:الفقرات الموجبة 
74  

 80-75:الفقرات السالبة

2 -1-0  
0 -1 -2 

 توافق مرتفع 40 -31 )4 40-من صفر

  
 التوافق النفسي العام

  
مجموع العبارات الكلیة 

 عبارة80للمقیاس 

  
الدرجة الكلیة 

 للمقیاس

  
 -من صفر

160 

  سوء توافق 40-من صفر) 1
  توافق منخفض 80- 41من) 2
  توافق متوسط 120- 81من ) 3
 توافق مرتفع 121-160)4

  :حساب الخصائص السیكومتریة للمقیاس 3- 2- 4
 :الصدق 

  :الصدق التمییزي
الدرجات  جموعةالخاصیة،أي بین م وهو قدرة المقیاس على التمییز بین طرفي      
  .من كل طرف %27، وذلك بأخذ ة والدرجات المنخفضة على المقیاسالمرتفع
لدرجات مجموعة أصحاب الدرجات المرتفعة وأصحاب احیث تم حساب الفروق بین        

  :وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي المنخفضة لمقیاس التوافق النفسي
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  جات المرتفعة والدرجات المنخفضة في یوضح الفروق بین الدر ): 2(جدول رقم
  .مقیاس التوافق النفسي

مستوى 
 الداللة

االنحراف  قیمة ت
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحریة

 الدرجات الطرفیة ن

 
0.01 

 دال

 مجموعة الدرجات المرتفعة 7 12 125.86 5.30 12.86

 مجموعة الدرجات المنخفضة 7  94.43 3.69  

خالل الجدول وجود فروق دالة إحصائیا بین مجموعة الدرجات المرتفعة یتضح من       
وهي دالة عند مستوى  الداللة  12.86ومجموعة الدرجات المنخفضة، حیث بلغت قیمة ت 

، وهذا یعني أن للمقیاس قدرة تمییزیة عالیة بین المجموعتین المرتفعة والمنخفضة )0.01(
     .وبالتالي فهو یتمتع بصدق تمییزي

 : الصدق الذاتي
 ھو الجذر التربیعي للثبات بطریقة التجزئة النصفیة 

=0.93  0.96 
  الثبات: 

 :التجزئة النصفیة

 ،pearsonتم حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة باستعمال معامل بیرسون  
ثم صحح . الزوجیة وذلك بتجزئة فقرات المقیاس إلى نصفین الفقرات الفردیة مقابل الفقرات

فكانت معامالت الثبات بطریقة التجزئة . spearman braownبمعادلة سبیرمان براون 
 . على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات وهذا ما یدل 0.93النصفیة 

إذ تعتمد هذه المعادلة على حساب تباین االختبار ككل : Guttmanالثبات بطریقة غیتمان 
 0.75 النصف الفردي ثم تباین النصف الزوجي فبلغت قیمة معامل الثباتثم حساب تباین 

 .وهو مناسب  0.66حیث بلغت قیمته : الثبات بطریقة ألفا كرونباخ 

     :عینة الدراسة -5
العینة عبارة عن مجموعة جزئیة من األفراد أو المشاهدات أو الظواهر التي تشكل       

الجزء الذي من خالله یجمع الباحث المعطیات التي  أي أنها ذلك .مجتمع الدراسة األصلي
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موریس ( تعمیمها على مجتمع البحث األصلي تسمح له بالوصول إلى التقدیرات التي یمكن
 .)301: 2006 أنجرس،

 :كیفیة اختیار العینة -5-1
نترنت إناثا لمراهقین المفرطین في استخدام اإللقد تم إجراء هذه الدراسة على عینة من ا      

التي  العینة وهيبطریقة قصدیة  تم أخذها) سنة 21 -15(ورا ، یتراوح أعمارهم ما بین وذك
یتم إنتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك 

محمد ( ن األمور الهامة بالنسبة للدراسةاألفراد دون غیرهم وتكون تلك الخصائص هي م
  .)83،96: عبیدات وآخرون

ألجل  وهم من قبلوا التعاون معنا نترنتمقاهي لإل 10حیث توجهت الباحثة إلى        
األفراد الذین  الدراسة على يجمع مفردات العینة وتم ذلك بتوزیع مقیاسل ،توزیع أدوات الدراسة

الذین و المراهقین  ات كثیرة مني أوقف مالمتواجدین لدیه أنهم من لى بهم أصحاب المقاهيدأ
             ).سنة 21-15(أعمارهم ما بین ینحصر 

 :خصائص العینة -5-2
 یوضح خصائص العینة حسب الجنس) 3( رقم جدولال
  

  النسبة المئویة  عدد األفراد  الجنس

  53.12  17  ذكور

  46.87  15  إناث
 یوضح خصائص العینة حسب السن )4(رقم  جدولال
  

  النسبة المئویة  عدد األفراد  السن
14 – 18  13  40.62  
18 - 21  19  59.37  

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -6
  :لقد استخدمنا في الدراسة الحالیة األسالیب اإلحصائیة التالیة

 . spss 17الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة  -
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 .لحساب الفروق) ت(اختبار  -

 .التكرارات والنسب المئویة -

 .اإلنحراف المعیاري والمتوسطات الحسابیة -

 :خالصة  

التي ستؤدي إلى تأكید أو  المنهجیة لقد تناولنا في هذا الفصل عرضا ألهم االجراءات       
بدایة من الدراسة اإلستطالعیة  والوصول إلى نتائج دقیقة للمشكلة المطروحةنفي الفرضیات 

  .والمنهج المناسب والحدود الومنیة والمكانیة والبشریة، كذلك عینة الدراسة وأدواتها
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات:     الفصل الخامس

 

 تمهید 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة األولى -1

  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة الثانیة -2
 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى -3

 عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة -4

 الثالثة عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة -5

  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة -6
 خالصة  
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  : تمهید 
من خالل هذا الفصل سنعرض النتائج التي خلصت إلیها الدراسة المیدانیة بعد تطبیق      

، ومقیاس التوافق النفسي على أفراد عینة الدراسة والتحقق اإلنترنتكل من مقیاس إدمان 
  .بعد إجراء المعالجات اإلحصائیة المناسبةمن صحة الفرضیات 

 على ضوء الفرضیات نتائجال مناقشة:  
  :الفرضیة العامة األولىنتائج  و مناقشة عرض -1

یوجد لدى المراهق المفرط في استخدام األنترنت مستوى : الفرضیة العامة األولى     
  .منخفض في التوافق النفسي

  :عرض النتائج 1-1
  التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على مقیاس التوافق النفسيیوضح ) 5( جدول رقم

 درجات التوافق  للمقیاس الدرجة الكلیة
  التكرار  النسبة المئویة

 سوء التوافق / /
 توافق منخفض / /

 توافق متوسط 24 75
 توافق مرتفع 8 25

  :)5(رقم  الجدول نتائج التعلیق على 1-2
العینة ال یعانون من سوء التوافق وهذا ما  أفراد أنمن خالل نتائج الجدول نالحظ         

 أوتبینه النتیجة المعروضة في الجدول حیث لم نجد وال فرد منهم یعاني من سوء التوافق 
قد حازوا  من مستوى توافق منخفض، أما بالنسبة لدرجة التوافق المتوسط فقد وجدنا منهم

وتحصلوا على توافق  %25النسبة الباقیة من األفراد فقد قدرت بـ  ، أما%75على  نسبة 
   .مرتفع

یقوم بها  ةعملیة دینامیبأنه  التوافقیعرف  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة األولى 1-3
الفرد بصفة مستمرة في محاوالته لتحقیق التوافق بینه وبین نفسه أوال ثم بینه وبین البیئة 
التي یعیش فیها بتغییر سلوكه مع المؤثرات المختلفة حتى یصل لالستقرار النفسي 

       والتكیف االجتماعي مع البیئة



ىل ضوء الفرضیاتعرض و                                                         الفصل اخلامس اقشة النتاجئ        م

43 
 

)http://d-jmalat.blogspot.com/2012/04/blog-post_2547.html ( وقد
وتلك األسالیب تؤدي إلى ،یرجع ذلك الى  أسالیب التنشئة  االجتماعیة لآلباء مع ابنائهم 

 مقومات الفرد التوافقیة ،باإلظافة اللى  إكساب المراهقین أسالیب مختلفة للتصرف في حیاتهم
التوافق ولذلك فعملیة  وموقفه من القیم والعادات السائدة في المجتمع الذي ینتمي إلیه،

لیست عملیة جامدة ثابتة تحدث في موقف معین أو فترة معینه، بل إنها عملیة مستمرة 
فعلى الفرد أن یواجه طوال حیاته سلسلة ال تنتهي من المشاكل والحاجات والمواقف  ،دائمة

عادة التوازن واالحتفاظ بالعالقة  ٕ التي تحتاج إلى سلوك مناسب یعمل على خفض التوتر وا
  .وهذا ما نعنیه بأن عملیة التوافق عملیة دینامیة وظیفیة ،مع البیئةالمنسجمة 

وفي خضم التطورات وسائل االتصال فنجد ان المراهق یسعى الى مواكبة هذه      
فنجده قد یقضى ساعات لیست قلیلة ، التطورات من خالل االقبال على شبكة االنترنت

 االقبال المكثف للمراهق على هذه الشبكةونجد ان هذا ،وذلك للتحكم في هذه التقنیة 
لما تقدمه من خدمات متعددة إلشباع بعض الحاجات النفسیة سعیا منه إلحداث  یرجع

وفي هذه الحالة یعتبر استخدامه المفرط لألنترنت سویا ألن الهدف موجها لتحقیق ،التوافق 
هو  هبأنلألنترنت  االستخدام المفرط (Sarah rackel)ساره راكال بحیث تعرف  ،التكیف

  )60: 2011غالمي عدیلة، (. الذي یتداخل مع الحیاة الیومیة
على أن عملیة )  Skinnerسكنر (، و)  Watsonواطسون (ولقد أعتقد كل من     

التوافق الشخصي ال یمكن لها أن تنمو عن طریق الجهد الشعوري ولكنها تتشكل بطریقة 
( و) Uolmanیولمان (آلیة عن طریق تلمیحات البیئیة أو إثباتها ، كما أوضح كل من 

أنه عندما یجد األفراد أن عالقاتهم مع اآلخرین غیر مثابة أو ال تعود ) Crisner كراسنر
باإلثابة فإنهم قد ینسلخون عن اآلخرین ویبدون اهتماما ً أقل فیما یتعلق بالتلمیحات  علیهم

كیالن ( .االجتماعیة وینتج عن ذلك أن یأخذ هذا السلوك شكال ً شاذا ً أو غیر متوافق
  ).18 :2013 محمود،

یوجد مستوى منخفض من  هالفرضیة القائلة بأنوانطالقا مما تم عرضه لم تتحق      
 كروتحیث كشفت دراسة  .اإلنترنتالتوافق النفسي لدى المراهق المفرط في استخدام 

على أن استخدام اإلنترنت لیس له عالقة بالمستویات  (kraut et al 1998) وزمالئه
  .)25 :2010العصیمي،  حعائض مفر (سلطان المنخفضة من الرفاهیة 
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وانغ دراسة وهذه النتیجة التي توصلنا إلیها تختلف مع النتیجة التي توصلت الیها        
والتي هدفت إلى فحص الخصائص النفسیة لمفرطي ، (whang et al 2003)وآخرون 

ولقد تم مقابلة مستخدمي االنترنت لمعرفة الخصائص النفسیة . استخدام االنترنت في كوریا
ام االنترنت من خالل مستوى استخدامه، ولقد تم استخدام التي ترتبط باإلفراط في استخد

  ".13588"وقد بلغت عینة الدراسة . المعدل إلدمان االنترنت كمبرلي یونغمقیاس 
إلى أن هناك عالقة قویة بین إدمان االنترنت والخلل الوظیفي  وتوصلت هذه الدراسة     

كما قد حاول العدید من مدمني األنترنت الهروب من الواقع، وأنه . في العالقات االجتماعیة
عندما كان مدمني األنترنت یشعرون بالقلق أو االكتئاب یكونوا أكثر رغبة في الدخول على 

سلطان (   .االكتئابي واالندفاعیة المزاج حدة النفسیة و األنترنت، وأنهم أعلى درجة في الو 
  . )80: 2010عائض مفرح العصیمي، 

  :الفرضیة العامة الثانیةنتائج و مناقشة عرض -2
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التوافق النفسي لدى : الفرضیة العامة الثانیة

  .أفراد العینة تعزى لمتغیر الجنس
  :عرض النتائج 2-1

  .مقیاس التوافق النفسي یوضح الفروق بین الذكور واإلناث على) 6( جدول رقم
مستوى 
 الداللة

االنحراف  ت قیمة 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحریة

  عالجات اإلحصائیةالم العینة
  مستویات التوافق

 التوافق العام إناث 15 30 107 14.20 0.7 غیر دال
 ذكور 17  110 12.51  

 التوافق االنفعالي  إناث 15 30 25.13 4.94 0.60 غیر دال
 ذكور 17  16.24 5.27

 التوافق الصحي  إناث 15 30 21.33 5.60 2.41 دال
 ذكور 17  25.58 4.34

 التوافق األسري  إناث 15 30 31.15 6.17 0.05 غیر دال
 ذكور 17  31.23 5.35

 التوافق االجتماعي إناث 15 30 29.46 2.92 0.97 غیر دال
 ذكور 17  28.17 4.31
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  :)6(رقم  الجدولنتائج التعلیق على  2-2
قل أ 107ـ ن لنا نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث والذي قدر بیتب      

باإلضافة إلى االنحراف المعیاري لمجموعة الذكور  ،110من متوسط الذكور والذي بلغ 
 ،14.20قل من االنحراف المعیاري لمجموعة اإلناث والذي بلغ أوهو  12.51 الذي بلغ

بینما نالحظ أیضا أن المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث  .هذا فیما یخص التوافق العام
أما مجموعة  ،4.94 واالنحراف المعیاري 25.13ـ على محور التوافق االنفعالي قد قدرب

 بینما ،5.27 معیاري وانحراف 16.24 یساويحسابي على متوسط  االذكور فقد تحصلو 
على  المحور الثاني من التوافق النفسي وهو التوافق الصحي فقد تحصلت مجموعة اإلناث

أما مجموعة  نحراف المعیاري،لال 5.60ة للمتوسط الحسابي ودرج 21.33ـ ب قدرت درجة
االنحراف المعیاري فقد بلغ  و 25.58الذكور فنجد أن المتوسط الحسابي عندهم بلغ 

ات ذاع هذین المؤشرین في هذا المحور أي أنه دال وتوجد فروق كما نالحظ ارتف ،4.34
المفرطین في استخدام  واإلناثداللة إحصائیة في مستوى التوافق الصحي بین الذكور 

للمتوسط الحسابي على محور التوافق  31.15على قیمة  ابینما نجدهم تحصلو  ،اإلنترنت 
مجموعة ل بالنسبة أما هذا بالنسبة لمجموعة اإلناث، 6.17ـ األسري وانحراف معیاري قدر ب

باإلضافة إلى  ،5.35 أما االنحراف المعیاري ،31.23ور فقد بلغ المتوسط الحسابي  الذك
وى االخیر من مستویات من نتائج المست هاالتي تدعم هذه الفكرة التي إستقرأنا اناتالبی

التوافق النفسي وهو مستوى التوافق االجتماعي حیث وجدنا أن قیمة المتوسط الحسابي لدى 
أما مجموعة الذكور فقد  ،2.92 ـوانحراف معیاري قدر ب 29.46ـ مجموعة اإلناث قدر ب

ا تحصلو بینما االنحراف المعیاري قد  هذا بالنسبة للمتوسط الحسابي، 28.17 قیمة اسجلو 
  .وهذه الفروق لیس لها أي داللة إحصائیا .4.31 على

   :مناقشة نتائج الفرضیة العامة الثانیة 2-3
وجد فرق دالة تنه ال أنالحظ  واإلناثعند مقارنة متوسطي مجموعتي الذكور       

ن المراهقین من وقد یرجع ذلك الى كو  ،ن المجموعتین حول التوافق النفسيبی إحصائیا
نترنت أنهم یؤثرون في بعضهم البعض من خالل وبحكم اإلستخدام المفرط لإلالجنسین 

جماعة الرفاق عظیما في هذه المرحلة  تأثیرن أ یبدوف ،االتصال المطول في تلك الشبكات
و تؤثر جماعة الرفاق على المراهق حتى في طریقة كالمه،  ،المقربون األصدقاء و خاصة

و من  ،یسبق لهم سماعها من قبل أبنائهم عبارات لمبحیث قد یفاجأ اآلباء بسماع 
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 إلى الجنس البشري لموقف جدید فانه یلجا أفراد من أي نه في حالة مواجهةأالمعروف 
ال یختلف و  شبیهة بها أو تعلمها في مواقف مماثلة أن استخدام المهارات التي سبق له
ة الكمون، فسوف نجد أن مرحل إلى و عندما نرجع قلیال. المراهقون في ذلك عن غیرهم

و جماعة  أقرانه الطفل یحاول مواجهة مشاكله مع والدیه عن طریق تحویل اهتمامه نحو
یمثالن جیلین مختلفین من الصعب علیهما أن  )الطفل و والدیه(ألنهما الرفاق، و ذلك 

  .و هذا ما یجعل الطفل ینظر إلى الكبار بشك و ریبة و ال یشعر بالثقة نحوهما. یمتزجا
ال یشذ عن اآلخرین من نفس الفئة العمریة، و لذا نجده یشعر بالراحة في مصاحبة و رفقة و 

و یؤدي سلوك الصحبة مع الرفاق إلى تقویة الشعور . المدللون األطفال هذه القاعدة سوى
 إلى بینهم لدرجة قد تجعله ینضم رتباطاإل بالذات لدى الطفل، مما یعمل بدوره على زیادة

غیر شرعي  أو مجموعة لها كیان شرعي إلى أو تي یشكلها بعض المراهقینالعصابات ال
و عادة ما تتمیز مجموعات المراهقین بسمات . جل الشعور بالتشابه و عدم االختالفأمن 

واإلناث المفرطین في استخدام وهذا ما یبرر عدم وجود فروق بین الذكور  ،متشابهة
ویالحظ  .ایضا لم تتحقق خیرةأن الفرضیة األ أي.نت حول مستویات التوافق النفسينتر اإل

بأن اعتماد المراهق على تقبل الجماعة له غالبا ما یسیطر علیه و یدفعه بشدة نحو ضرورة 
 جل الشهرة و الحصول على حب الجمیع وأاد و التبعیة للجماعة، و ذلك من االنقی

 غیره فیه رأي من یخبره عن إلى إعجابهم، فالمراهق ال یكتفي برأیه في نفسه و لكنه محتاج
 إلى هروب المراهق من نفسه و من الكبار ممن یحیطون به إلى و یؤدي كل ذلك .أیضا

و من االضطراب و   الجماعة، حیث تتوفر له الصحبة الجماعیة التي تحمیه من الشكوك
آمنا كما یظن المراهق أو  ملجأ الجماعة لیست أن عدم وضوح الرؤیة التي یعیش فیها غیر

. توقعات الشخص من سلوكه أو مع مفهومه لذاته أحیانا ن مطالبها قد تتعارضیتوهم، أل
خصوصیات الشخص  التدخل في إلى األحیان حیاة الجماعة تؤدي في كثیر من أن كما

و مع ذلك فالجماعة   . مما یجعله یتصرف بطریقة مخالفة لما یملیه علیه ضمیره،نفسه 
الحاجة إلیها، حیث یتم قبوله عضوا یتمتع بكامل حقوق تقدم للمراهق هویة هو في أمس 

كنج دراسة حیث توضح دراسة ، )361،363: 2004سامي محمد ملحم ،( العضویة
)1996 king(  وسیلة جذابة وذات إقبال شدید من قبل  اإلنترنتاألسباب التي تجعل من

المستخدمین، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االنترنت تزید من التفاعل اإلجتماعي خاصة 
في المدن الكبیرة التي تكثر فیها مشاغل الحیاة، أو أن یكون الفرد مضطرا لإلنصیاع للقیود 
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.  عن كل ما یدور في خلدهمتنفسا یعبر من خالله أو اإلجتماعیة فال یجد لنفسه مخرجا 
  .)296: 2012نایف سالم طراونة، لمیاء سلیمان الفنیخ، (

هدفها هو محاولة معرفة ما إذا كان االستخدام  التي) 2003(ربیع أما دراسة        
وقد استخدمت الباحثة أداتین هما . المفرط لشبكة المعلومات یؤدي إلى إدمان المستخدم لها

م شبكة المعلومات ومقیاس إدمان شبكة المعلومات الدولیة من إعداد ستمارة دوافع استخداإ
مستخدما للشبكة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  150الباحثة، وبلغت عینة الدراسة 

دالة إحصائیا بین متوسط شدة الدوافع نحو الشبكة وعدد ساعات االستخدام الیومي لها بین 
  .بكة لصالح مجموعة المدمنینمجموعة المدمنین وغیر المدمنین للش

محمد محمد عبد ( .ووجود فروق دالة في إدمان الشبكة بین الذكور واإلناث لصالح الذكور
  .وهي تختلف مع النتائج التي توصلنا إلیها )18، 17 :الهادي وآخرون، ب س

 : الفرضیة الجزئیة األولىنتائج عرض ومناقشة  -3
مستوى منخفض من  المفرط في  إستخدام االنترنتد لدى المراهق یوج :الفرضیة األولى
  .التوافق االنفعالي

  :عرض النتائج 3-1
 االنفعالي منالتوافق یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد  )7( جدول رقم

  .مقیاس التوافق النفسي
 درجات التوافق الدرجة الكلیة

  التكرار  النسبة المئویة
 سوء التوافق / /

 توافق منخفض 2 6.25
 توافق متوسط 25 78.12
 توافق مرتفع 5 15.62

  : )7(رقم  الجدول نتائج التعلیق على  3-2
 من األفراد قد تحصلوا على درجة التوافق المتوسط 25ظ أن من خالل الجدول نالح       

،  %15.62منهم قد تحصلوا على درجة التوافق المرتفع بنسبة  5، وأن %78.12نسبة ب
  . %6.25وفردین فقط  ممن لدیهم توافق منخفض وذلك بنسبة قدرت بـ 
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  :األولىمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  3- 3
من خالل نتائج الدراسة لم تتحقق الفرضیة الجزئیة األولى والقائلة أنه یوجد لدى        

هو ذلك  و ،المراهق المفرط في استخدام األنترنت مستوى منخفض من التوافق اإلنفعالي
البعد الذي یشتمل على السعادة مع الذات والثقة بها والرضا عنها والشعور بقیمتها أو 

حساسه  ،إشباع الحاجات والتمتع باألمن الشخصي ٕ كما یتمثل في اعتماد الفرد على نفسه وا
بقیمته وشعوره بالحریة في توجیه السلوك دون سیطرة الغیر، والشعور باالنتماء والسعي إلى 

أدیب محمد ( .ق األهداف ویشمل توافق وجداني وعقلي وتوافق ترفیهي وتوافق فیزیقيتحقی
یمر بمجموعة من  إریك إریكسونفنجد أن المراهق حسب  ،)101 :2009الخالدي، 

النفسیة، وضعف التوافق النفسي وحدة اإلنفعاالت  األزمات تتمثل في الحساسیة والصراعات
والخجل واإلنطواء، وسرعة التأثر واألحالم المزعجة والعواطف الجیاشة والقلق والخوف 

، 214 :1999 صالح حسن الداهري، وهیب مجید الكبیسي،( .والنسیان والغیرة والكآبة
 أمامه یقضي ساعات لیست بقلیلة جدمحاولته لمواكبة هذا التطور فن ومن خالل )215

ولكنه في الواقع یستعمل هذا  في االستعمال، إفراطاالشبكة لدرجة قد یعتبرها البعض 
رغباتنا وحاجاتنا ) الهو(یمثل  كما الظاهري كوسیلة دفاعیة لتلبیة حاجاته النفسیة، اإلفراط

ً على مبدأ اللذة والذي  ،والذيمخزن للطاقة الجنسیةودوافعنا األساسیة وهو بهذا  یعمل بناء
 غباتر  اشباعویمكن ، االجتماعیةدون مراعاة للعوامل  لرغباتل یبحث عن تحقیق سریع

نا وفق مبدأ الواقع ذلك یعمل األ فعل أو التصرف الالإرادي، وعلى عكسالهو عن طریق ال
وبذلك  ،تحقیق حاجات الفرد بطریقة عقالنیة مقبولة لدى العالم الخارجي سعى إلىحیث ی

نتائج مع  ال یتفقا، وهذا ما سوی انفعالیافي هذه الحالة یحقق للمراهق توافقا  اإلفراطفان 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر االستخدام  التي، )2005(جالل ومحمد  دراسة

حیث أجریت على  ،المفرط لالنترنت على بعض متغیرات الشخصیة لدى طالب الجامعة
ولإلجابة على تساؤالت الدراسة أعد . طالبا من طالب جامعة المنیا 199عینة قوامها 

باإلظافة إلى تطبیق مقاییس للشخصیة  ،لإلنترنتالباحث أداة لقیاس االستخدام المفرط 
وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة بین مفرطي ومنخفضي . لإلنبساطیة آیزنككمقیاس 

إلنبساطیة والعدوانیة وتأكید الذات والبحث االستخدام على سمات الشخصیة اإلیجابیة وهي ا
الحسي، وعلى سمات الشخصیة السلبیة وهي توهم المرض والقلق، كما بینت النتائج وجود 
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عبد اهللا بن أحمد بن علي آل عیسى الغامدي، ( بروفیل ممیز لمفرطي استخدام االنترنت
2009: 82،81(.    

  :الفرضیة الجزئیة الثانیةالنتائج عرض ومناقشة  4
لدى المراهق المفرط في  إستخدام االنترنت مستوى منخفض من یوجد  :الفرضیة الثانیة
  .التوافق الصحي

  :عرض النتائج 4-1
 من التوافق الصحيیوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد  )8( جدول رقم

  .مقیاس التوافق النفسي
 درجات التوافق  الدرجة الكلیة
  التكرار النسبة المئویة

 سوء التوافق / /
 توافق منخفض 11 34.37
 توافق متوسط 17 53.12
 توافق مرتفع 4 12.5

  :)8(رقم  الجدول نتائج التعلیق على 4-2
منهم یعاني  افرد أيلم نجد الحظنا انه من خالل النتیجة المعروضة في الجدول           

متمثلین في  توافق منخفض منهم على مستوى %43.37بینما تحصل  من سوء التوافق،
أما  ،%53.12منهم على نسبة  17 حاز، أما بالنسبة لدرجة التوافق المتوسط فقد فردا 11

  .وتحصلوا على توافق مرتفع 12.5النسبة الباقیة من األفراد فقد قدرت بـ 
  :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  4-3
ن من أهم عوامل تحقیق التوافق توفر مطالب النمو النفسي السوي في جمیع مراحله إ       

، ومطالب النمو هي األشیاء التي یتطلبها وعقلیا ً وانفعالیا ً واجتماعیاوبكافة مظاهره جسمیا ً 
النمو النفسي للفرد والتي یجب أن یتعلمها حتى یصبح سعیدا ً وناجحا ً في حیاته ، ویؤدي 

الب النمو إلى سعادة الفرد ، في حین یؤدي عدم تحقیق مطالب النمو إلى شقاء تحقیق مط
كما  الفرد وفشله وصعوبة تحقیق مطالب النمو األخرى في نفس المرحلة والمراحل التالیة،

التي لها أثرها في سلوك الفرد فإذا كانت  ةالتوافق بعوامل عدة من بینها الوراثة الجسمی یتأثر
إال أن بعض  كذلك التربیة والبیئة فإننا نتوقع أن یكون الفرد حسن التوافق،الوراثة سلیمة و 
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االضطرابات الوراثیة والتي یمكن أن ترتبط ببعض اإلعاقات العقلیة أو الجسمیة تكون سببًا 
لسوء التوافق ، وقد تكون العاهة نتیجة أسباب خارجة عن إرادته ومع ذلك فإنه في كلتا 

بب وراثیا ً أو بیئیًا فإن النقص الجسمي والعاهات قد تؤدي إلى سوء الحالتین سواء كان الس
 الفرد حسب جسامتها وكذلك بناءاالتوافق وتتفاوت العاهات في تأثیرها على مدى التوافق لدى 

على نظرة المجتمع فكلما كانت العاهة كبیرة كلما قل التوافق وكلما ساءت نظرة المجتمع أي 
واالحتقار وكذلك العطف الزائد إلى شعور الفرد بأنه عاجز وعالة فإن ذلك یزید النبذ واإلهمال 
ن المراهقین افراد العینة یتمیزون بمستوى توافق نفسي انفعالي  أكن نالحظ لو  .من سوء توافقه

 أن أيالجسدي وهذا ما یفسر نتیجة هذه الفرضیة  هموقد یؤثر بدرجة معقولة على توافق
كما الصحي استخدام االنترنت ال یوجد عنده مستوى منخفض من التوافق  المراهق  المفرط في

أو كما یطلق علیها الشبكة العالمیة اإللكترونیة التي  اإلنترنتشبكة  هالذي تلعب ورال ننسى الد
والمعلومات التي قد تمنعها  تقدم للفرد والمجتمع كل ما تقدمه  من وسائل المعرفة السابقة

في الدولة أو الدین أو العلم أو الرقیب المتمثل في المدرسة أو المعلم أو السلطة والمتمثلة 
 .ل جغرافیة أو سیاسیة أو اجتماعیةالوالدین، وتقدم لنا معلومات لم تكن لتصلنا بسبب عوام

   .)19 :2004عبد الفتاح بیومى حجازي، (
التي تصیب العمود الفقري  األضرارمثل  لإلنترنتن غیاب المظاهر السلبیة الستخدام أو 

تصیب  التي ضرار، واألوبأجهزة الحاس أمام س والمدة الزمنیةو الجل وضعیةوالرجلین نتیجة 
: 2007العباجي، (.البدانة وما تسببه من أمراض مرافقةو  ،األذنین لمستخدمي مكبرات الصوت

وهذا ما تعارض مع  التوافق للمراهق المفرط في استخدام االنترنت تساهم في تحقیق.  )87
التي أظهرت أن هناك suhail & bargees   ,2006)( دراسة سهیل وبارجیزدراسة 

ارتباطات موجبة بین الوقت المنقضي على االنترنت وبعض األبعاد المتنوعة على مقیاس 
آثار األنترنت التي تشیر إلى أن االستخدام المفرط لالنترنت یقود إلى مشكالت تربویة 

وقد قرر عدد كبیر من الطالب إلى أن هناك آثار .فسیة منطقیة بین الشخصیةوجسدیة، ون
      ).80،81: 2010سلطان عائض مفرح العصیمي، ( .إیجابیة لألنترنت تفوق اآلثار السلبیة

  :الفرضیة الجزئیة الثالثةنتائج  مناقشةو  عرض -5
  :الفرضیة الثالثة

  .األسري االنترنت مستوى منخفض من التوافق استخداملدى المراهق المفرط في  یوجد  
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  :عرض النتائج  5-1
 من األسري یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد التوافق )9(جدول رقم

  .مقیاس التوافق النفسي
  

 درجات التوافق  الدرجة الكلیة
  التكرار  النسبة المئویة

 سوء التوافق / /
 توافق منخفض 3 9.37
 توافق متوسط 12 37.5

 توافق مرتفع 17 53.12
  :)9(رقم  الجدولنتائج التعلیق على   5-2

بینما فرد منهم یعاني من سوء التوافق  من خالل النتیجة المعروضة في الجدول لم نجد وال
منهم على مستوى توافق منخفض، أما بالنسبة لدرجة التوافق المتوسط فقد  %9.37تحصل 

أما النسبة الباقیة من األفراد فقد قدرت بـ . %37.5قد حازوا على  نسبة  وجدنا منهم
  .كبر نسبة بالنسبة للمستویات األخرىأفع وهي وتحصلوا على توافق مرت 53.12

  :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة 3- 5
سري  بالرغم من أتدل على أن المراهق یتمیز بتوافق نفسي هذه الفرضیة نتائج  إن      

تحكمها النرجسیة و  االنفعالیةفترة المراهقة هي فترة الصراعات النفسیة و الحساسیة  أن
التي تشیع بین الكبار في حضارته و في  االتجاهاتتقمص ما یسود من القیم و 
 االجتماعين شبكات التواصل أفنجد هنا  نضجه، استمرارالمجتمعات التي یرتبط بها مع 

یكون لها دور قد  مباشرة،الغیر التنشئة االجتماعیة مؤسسة من مؤسسات باعتبارها ك
أما إذا  ،كاإلتصال بأحد األقارب أفراد العائلةایجابي في توطید العالقات األسریة بین 

دین في كسب المراهق والتقرب غابت العالقات بین األفراد في األسرة الواحدة وفشل الوال
 باإلنترنت لالتصال االتصال االجتماعیةوسائل  بأحد مثالففي هذه الحالة قد یستعین  ،منه

عدة مشاكل  قد تغني هذه الطریقة المراهق منو  ،بأشخاص آخرین من سنه أو غیر ذلك
أحد الوالدین، والتدخل في أمور المراهق  فاةو  أو أإلخوةالوالدین أحد  تفضیلك منها

هذه التقنیات أصبحت  أنكما . للمراهق األسريقد تعرقل التوافق  األمورهذه و . ومحاسبته
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و تبادل األفكار و المعلومات،  لالتصالوسیلة  باعتبارهامن أبرز المستحدثات التكنولوجیة 
و أسلوبا للتعامل الیومي و نمطا للتبادل المعرفي وبالتالي فإننا نشهد ازدیاد عدد 

السریع لهذه الشبكة جعلها من أهم معالم العصر  راالنتشاالمستخدمین لها، كما أن هذا 
و  من تغیرات عمیقة و جذریة في مختلف النواحي والسیما النفسیة  هتالحدیث، لما أحدث

غیاب بعض المؤشرات الدالة  أنكما .تنعكس بالطبع على مستخدمیها التي االجتماعیة
مثل إخفاء ،االنترنت  على الدخول في دائرة المرض من جراء االستخدام المفرط لشبكة

استخدام  أو، المدة الحقیقیة من استخدام األنترنت على األسرة أو المعالج أو األصدقاء
 بالذنب رمثل مشاعر العجز، والشعو (األنترنت بهدف الهروب أو التخلص من المشاكل 

ن أكل هذه المعطیات تدل على  ) 60،61،62 :2011غالمي عدیلة، ( ،)والقلق واإلكتئاب
الفرضیة  أنأي  األسري بعدهم سوء التوافق في الیدلعینة الدراسة ال یوجد  أفرادالمراهقین 

  .قلم تتحقالعامة في جزئیتها الثالثة 
  :الفرضیة الرابعةنتائج ومناقشة عرض  -6

جتماعي لدى المراهق المفرط في اإل التوافقمن منخفض مستوى  یوجد: الفرضیة الرابعة
  .اإلنترنتإستخدام 

  : عرض النتائج  6-1
االجتماعي  یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد العینة على بعد التوافق )10( جدول رقم

   .مقیاس التوافق النفسي من
 درجات التوافق  الدرجة الكلیة
 التكرار النسبة المئویة

 سوء التوافق / /
 توافق منخفض 1 3.12
 توافق متوسط 20 62.5
 مرتفعتوافق  11 34.37

  :)10(رقم  الجدول نتائج التعلیق على 2- 6 
من خالل النتیجة المعروضة في الجدول لم نجد وال فرد منهم یعاني من سوء التوافق ،بینما 

منهم على مستوى توافق منخفض، أما بالنسبة لدرجة التوافق المتوسط فقد %3.12تحصل 
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وهي اكبر بالنسبة من محاور التوافق النفسي،  %62.5قد حازوا على  نسبة  وجدنا منهم
  .وتحصلوا على توافق مرتفع 34.37أما النسبة الباقیة من األفراد فقد قدرت بـ 

 :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة  6-3
   على نسب متوسطة اغلبهم تحصلو أ أنالعینة  أفرادكما نالحظ من خالل نتائج  

بذلك و  لدیهم االجتماعيلم یؤثر على التوافق  االستخدامفي  اإلفراط أنهذا یعني  مرتفعة،و 
بمثابة قریة صغیرة  أصبح اآلنن العالم أل ،تتحقق الفرضیة العامة في جزئیتها الرابعة لم

المشكالت مثل  ،وتقلل من بعضالجماعةالمتصلة بهذه التقنیة توطد روح  األطراف وأن
یستخدم فقد  بعض المواعید المهمة،التأخر عن  وأ او انقطاعها، العالقات االجتماعیة فتور

 أو أفراد باألصدقاءلالتصال  االجتماعيأو شبكات التواصل  المراهق مثال الهاتف الذكي
ه في نفس الشبكة ولكن أمامفنجده یقضي ساعات طویلة وهو  ،واالطمئنان علیهم األسرة

 ،اإلنترنتجتماعیة واألسریة والوظیفیة بسبب استعمال إهمال الواجبات اإلیقوم ب الوقت ال
الذین تفصلهم عن  األفراد عنداالستخدام بل ان هذا  .)2009ویكیبدیا، الموسوعة الحرة، (

عندما یحول دون لقائه بهم الدراسة  أیضا ظروف أخرىبعضهم مسافات كبیرة، وحتى في 
  .الحاالت،فهو الحل االمثل في  مثل هذه او سوء ظروف التنقل 

الى نتیجة  whang et al) :(2003دراسة وانغ وآخرون وقد توصل كل من        
والتي هدفت إلى فحص الخصائص النفسیة لمفرطي استخدام  ،هذه الفرضیةمخالفة لنتیجة 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك إلى أن هناك عالقة قویة بین . االنترنت في كوریا
كما قد حاول العدید من مدمني . لوظیفي في العالقات االجتماعیةإدمان االنترنت والخلل ا

األنترنت الهروب من الواقع، وأنه عندما كان مدمنوا األنترنت یشعرون بالقلق أو االكتئاب 
یكونوا أكثر رغبة في الدخول إلى األنترنت، وأنهم أعلى درجة في الوحدة النفسیة و المزاج 

  )279: 2012سالم طراونة، لمیاء سلیمان الفنیخ،  نایف ( .االكتئابي واالندفاعیة
  :خالصة
نتائج ومناقشتها توصلنا إلى أن الفرضیة األولى لم تتحقق، أي ال یوجد بعد عرض ال      

المراهق المفرط في استخدام اإلنترنت توافق منخفض بل متوسط وأنه ال توجد فروق  ىلد
  .الجنس في مستوى التوافق النفسي لدى أفراد العینة تعزى لمتغیر
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  :ةـالخاتم

والتي یقبل علیها  واالمتیازاتوسیلة منتشرة عالمیا ومتعددة الخدمات تعتبر اإلنترنت        
حیث وجدنا الذین یقضون معظم وقتهم علیها جمیع الفئات العمریة من بینهم فئة المراهقین 

  . إیجابیاأن عینة الدراسة قاموا باستخدامها بطریقة ال تؤثر على توافقهم واستغلوها استغالال

وهذا ما توصلت إلیه دراستنا الحالیة حیث وجدنا أن المراهقین المفرطین في استخدام       
اإلنترنت یتمیزون بمستوى توافق نفسي متوسط ولیس منخفض مثلما افترضنا، وأنه التوجد 

ربما تعود  .فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التوافق النفسي لدیهم تعزى لمتغیر الجنس
هاته النتائج إلى خصائص المرحلة العمریة التي ینتمي إلیها أفراد العینة بحكم أنهم 

متمدرسین بالتالي یجدون أنفسهم ینقادون إلى استخدام األنترنت لساعات طویلة لعدة عوامل 
من بینها البحوث الدراسیة، توسیع المعلومات، حب اإلطالع، الدردشة مع الزمالء في عدة 

  .ورأم

      .الوسیلة بحیث أنها توفر كال من الوقت والتكلفةوذلك لإلمتیازات التي تحظى بها هاته      
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  - بسكرة  - جامعة  محمد  خیضر  

  كلیة  العلوم  اإلنسانیة  و اإلجتماعیة

  قسم  العلوم اإلجتماعیة

  شعبة علم النفس

  

  

  

  

  في  إطار إعداد  مذكرة  مكملة  لنیل  شهادة  الماستر

  

  :فیما یلي مجموعة من العبارات

واحدة فقط أمام كل عبارة منها وذلك في ) x(یرجى منك أن تقرأها جیدا،وتضع عالمة 
الخانة التي ترى أنها تتفق مع وجهة نظرك،كما أنه لیست هناك إجابة صحیحة وأخرى 

العالمات التي تضعها أمام العبارة بصدق على وجهة  خاطئة، لكن المهم أن تعبر
 نظرك

  

 وشكرا على حسن التعاون

  : ....................السن     : ..........................الجنس

  .............: المستوى الدراسي      
 



 

 

 

 

 

 

 مــــــحق رقــــاملل

  )1(  
 

 

  



  دائما  كثیرا  تكرارا  أحیانا  نادرا  أبدا  السؤال  الرقم
كم من مرة وجدت نفسك بقیت على األنترنت وقتا   1

  تعتزم؟أطول مما كنت 
            

هل أهملت الروتین المنزلي لقضاء وقت أطول على   2
  الشبكة؟

            

كم من مرة فضلت االنترنت على األلفة مع صدیقك   3
  ؟)صدیقتك(

            

              هل كونت عالقات صداقة من خالل الشبكة؟  4
هل تذمر منك اآلخرون بسبب الوقت الذي تستغرقه   5

  في استخدام الشبكة؟
            

هل تأثرت نتائجك أو واجباتك في العمل أو الدراسة   6
  بسبب الوقت الذي تستغرقه في الشبكة؟

            

كم من مرة تتفحص بریدك اإللكتروني قبل القیام   7
  بشيء آخر یجب عمله؟

            

              أتأثر أداؤك في العمل أو الدراسة بسبب األنترنت؟  8
تفعله في هل كنت كتوما عندما یسألك الغیر عما   9

  األنترنت؟
            

كم من مرة أوقفت أفكار الواقع المزعجة واستبدلتها   10
  بأفكار أنترنت مهدئة؟

            

هل وجدت نفسك تتوقع متى سوف تستخدم االنترنت   11
  من جدید؟

            

كم من مرة وجدت نفسك تخشى أن الحیاة بدون   12
  أنترنت ستكون كئیبة؟

            

من مرة ضیعت نومك بسبب الدخول في الشبكة  كم  13
  خالل ساعات متأخرة من اللیل؟

            

              هل تنفعل عندما یزعجك أحدهم وأنت على الشبكة؟  14
            أتشعر أنك منشغل التفكیر باالنترنت عندما تكون   15

دممق   رنتــــان االٕناس إ
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  خارج الشبكة؟
وأنت " فقط لبضع دقائق أخرى"هل وجدت نفسك تقول   16

  على الشبكة؟
            

هل حاولت التخفیض من الوقت الذي تستغرقه في   17
  استخدام الشبكة لكن أخفقت؟

            

كم من مرة حاولت إخفاء الوقت إخفاء الوقت الذي   18
  استغرقته في استخدام شبكة االنترنت؟

            

كم من مرة فضلت استخدام شبكة االنترنت للمزید من   19
  الوقت بدل الخروج مع اآلخرین؟

            

أتحس أنك محبط أو قلق عندما تكون خارج الشبكة   20
  وعندما ترتبط بها یزول هذا اإلحساس؟

            



 

 

 

 

 

 مــــــحق رقــــاملل
  )2( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   ال       
   تنطبق        

 متردد
 أحیانا

 تنطبق
 نعم

 العبارات
 
 الرقم

 المحور األول

 1 ـ هل لدیك ثقة في نفسك بدرجة كافیة؟   

 2 ـ هل أنت متفائل بصفة عامة؟   

ـ  هل لدیك رغبة في الحدیث عن نفسك وانجازاتك أمام اآلخرین؟    3 

 4 ـ هل أنت قادر على مواجهة مشكالتك بقوة وشجاعة؟   

 5 ـ هل تشعر أنك شخص له فائدة ونفع في الحیاة؟   

 6 ـ هل تتطلع إلى مستقبل مشرق؟   

ـ  هل تشعر بالراحة النفسیة والرضا في حیاتك؟    7 

 8 ـ هل أنت سعید وبشوش في حیاتك؟   

 9 ـ هل تشعر أنك شخص محظوظ في الدنیا؟   

ـ  هل تشعر باإلتزان االنفعالي الهدوء أمام الناس؟    10 

 11 ـ هل تحب اآلخرین وتتعاون معهم؟   

 12 ـ هل أنت قریب من اهللا بالعبادة والذكر دائما؟   

 13 ـ هل أنت ناجح متوافق مع الحیاة؟   

 14 ـ هل تشعرباألمن بالطمأنینة النفسیة وأنك في حالة طیبة؟   

 15 ـ هل تشعر بالیأس وتهبط همتك بسهولة؟   

 16 ـ هل تشعر باستیاء وضیق من الدنیا عموما؟   

ـــوافــق النفســــي           اس ال   مق
 



بالقلق من وقت آلخر؟ـ هل تشعر      17 

ـ  هل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما؟    18 

 19 ـ هل تمیل إلى أن تتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها؟   

 20 ـ هل تشعر بنوبات صداع أو غثیان من وقت آلخر؟   

 المحور الثاني

 21 ـ هل حیاتك مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت؟   

لدیك قدرات ومواهب متمیزة؟ ـ هل     22 

 23 ـ هل تتمتع بصحة جیدة وتشعر بأنك قوي البنیة؟   

؟)حجم الجسم, طول القامة(ـ هل أنت راض عن مظهرك الخارجي      24 
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 صحتك؟
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؟"قضم األظافر أو الغمز بالعین"ـ هل تعاني من بعض العادات مثل      29 

ـ  هل تشعر بصداع أو ألم في رأسك من وقت آلخر؟    30 

 31 ـ هل تشعر أحیانا بحاالت برودة أو سخونة؟   
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 59 ـ هل تشعر بالقلق أو الخوف وأنت داخل أسرتك؟   

ـ  هل تشعر بان أسرتك تعاملك على أنك طفال صغیرا؟    60 

 المحور الرابع

 61 ـ هل تحرص على المشاركة االیجابیة االجتماعیة والترویحیة مع اآلخرین؟   

 62 ـ هل تستمتع بمعرفة اآلخرین والجلوس معهم؟   

بالمسؤولیة تجاه تنمیة المجتمع مثل كل مواطن؟ـ هل تشعر      63 

ـ  هل تتمنى أن تقضي معظم أوقات فراغك مع اآلخرین؟    64 

 65 ـ هل تحترم رأي زمالئك وتعمل به إذا كان رأیا صائبا؟   

ـ  هل تشعر بتقدیر اآلخرین ألعمالك وانجازاتك؟    66 

المحدد؟ـ ها تعتذر لزمیلك إذا تأخرت عن الموعد      67 

 68 ـ هل تشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائك؟   
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راسة    ملخص ا
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في     

  :استخدام اإلنترنت، وذلك انطالقا من التساؤلین التالیین

  .ما مستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط في استخدام اإلنترنت -    

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التوافق النفسي لدى المراهق المفرط  هل -    
  .في استخدام االنترنت تعزى لمتغیر الجنس

  :ولإلجابة على التساؤلین طرحنا الفرضیات التالیة

 .یوجد لدى المراهق المفرط في استخدام األنترنت مستوى منخفض من التوافق النفسي -

ائیة في مستوى التوافق النفسي لدى أفراد العینة تعزى توجد فروق ذات داللة إحص -
  .لمتغیر الجنس

مراهق مفرط في استخدام  32استخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عینة مكونة من     
اإلنترنت، وتمثلت أدوات الدراسة في مقیاس إدمان اإلنترنت لكمبرلي یونغ، ومقیاس التوافق 

معالجة البیانات بواسطة برنامج التحلیل النفسي لزینب محمود شقیر، وتمت 
  . spss17اإلحصائي

  :وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه   

 .یوجد لدى المراهق المفرط في استخدام اإلنترنت مستوى متوسط في التوافق النفسي -

تعزى لمتغیر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي لدى أفراد العینة -
  .الجنس



Summary of the Study 
-     This study aimed to identify the level of psychological 
compatibility of  the Excessive Internet use adolescent , based on the 
following questions : 

-    - What is the level of the psychological compatibility of the 
Excessive Internet use adolescent ?. 

-    - Are there significant differences in the level of psychological 
compatibility of excessive Internet use adolescent  due to the sex 
variable ?. 

- To answer the questions we suggested the following hypotheses: 

- - a adolescent in the excessive use of the Internet  has a low level 
of psychological compatibility.  

- - There are statistically significant differences in the level of 
psychological compatibility among the members of the sample due to 
the sex variable. 

-     The researcher used the descriptive approach on a sample of 
32 adolescent excessive use of the Internet , and the study tools 
Represented in: gauge Internet addiction Kimberly Young and the 
measure of psychological compatibility of Zainab Shakir Mahmoud , 
and The data were processed by the statistical analysis program 
spss17. 

-    Through the results of the study we concluded that: 

- - the adolescent excessive use of the Internet has an average 
level of psychological compatibility . 

- - No statistically significant differences in the psychological 
compatibility of the sample due to the sex variable. 

 


