إدمان اإلنرتنت وعالقته تأسالية املعاملة الوالدية لدى
عينة من طالب جامعة امللك سعود
فهد بن عمي الطيار*

المشارك _ كمية الممك خالد العسكرية
* أستاذ عمم االجتماع ُ
404

5

3

2016

إدمان اإلنرتنت وعالقته تأسالية املعاملة الوالدية لدى
عينة من طالب جامعة امللك سعود
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :التعرؼ إلى

الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت في أساليب

محركات البحث كالمكاقع التي يتـ تصفحيا مف قبؿ عينة الدراسة.
التعرؼ إلى الفركؽ بيف اآلباء كاألميات في أساليب المعاممة الكالدية
لدل عينة الدراسة .التعرؼ إلى العبلقة بيف إدماف اإلنترنت كأساليب

المعاممة الكالدية المُستخدمة مف قبؿ أمياتيـ .كقد أكصت الدراسة
بمجمكعة مف التكصيات الميمة التي تُسيـ في التقميؿ مف اآلثار
السمبية إلدماف اإلنترنت.

المعاممة الكالدية لدل عينة الدراسة .التعرؼ إلى الفركؽ في أساليب

الكممات المفتاحية :إدماف اإلنترنت ،المعاممة الكالدية ،طبلب

المعاممة الكالدية المُستخدمة مف قبؿ اآلباء بيف الطبلب المرتفعيف
كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت .التعرؼ إلى الفركؽ في أساليب

الجامعة.

 .1المقدمة

المعاممة الكالدية المُستخدمة مف قبؿ األميات بيف الطبلب المرتفعيف
كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت .كتككنت العينة مف ( )336طالبان

تُعد األسرة الخمية األكلى لبناء المجتمع ،كأكلى مؤسسات
التنشئة االجتماعية؛ كتؤكد الكثير مف الدراسات النفسية أىمية

مف طبلب كميتي التربية كالطب بجامعة الممؾ سعكد مقسميف إلى

أساليب المعاممة الكالدية فػي نمك الشخصية كتحقيؽ الصحة

( )181طالبان مف طبلب كمية التربية ،ك( )155طالبان مف طبلب كمية

النفسية لؤلبناء ،فقد أكدت دراسة جبلؿ [ ]1أف استخداـ أسمكب

الطب بمتكسط عمرل قدره ( )21.46سنة ،كانحراؼ معيارم قدره

التقبؿ مف قبؿ اآلباء ألبنائيـ يسيـ بدر ٍ
جة كبيرٍة في تحقيؽ
ُ

( )1.748كتضمنت األدكات مقياس إدماف اإلنترنت ،كمقياس أساليب

االت ػزاف االنفعالي لؤلبناء .كقد أكدت نتائج دراسة سعكد []2

المعاممة الكالدية كقد أكدت النتائج ما يمي -9 :تكجد العديد مف

كجكد عبلقة قكية بيف أساليب المعاممة الكالدية كالشعكر

محركات البحث التي يتـ تصفحيا مف قبؿ عينة الدراسة كتتركز

باالنتماء ،ككانت عبلقة أساليب المعاممة الكالدية إيجابية بدكافع

معظميا في مكاقع التكاصؿ االجتماعي -10 .ال تكجد فركؽ ذات

اإلنجاز كاالنتماء ،كالخكؼ مف الفشؿ ،كضعؼ الثقة بالنفس،

داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)
كالعممية (كمية الطب) في المكاقع التي يتـ تصفحيا باإلنترنت-11 .

كلكنيا لـ ترتبط بصعكبة التفاعؿ االجتماعي ،كال بقمؽ العمؿ

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف اآلباء كاألميات في بعض أساليب

كدكافع اإلنجاز المتعمقة بالثقة بالنفس كقمؽ المستقبؿ إيجابيان،

المعاممة الكالدية المتبعة مع عينة الدراسة مف طبلب الجامعة-12 .

بينما كانت العبلقة سمبية بيف أساليب المعاممة الكالدية كدكافع

تكجد عبلقة ارتباطية بيف إدماف اإلنترنت كأساليب المعاممة الكالدية

اإلنجاز .كما أكدت نتائج عدد مف الدراسات كجكد عبلقة

لدل عينة الدراسة مف طبلب الجامعة -13 .تكجد فركؽ ذات داللة

ارتباطية بيف أساليب المعاممة الكالدية غير السكية ،كاصابة

إحصائية بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)

األبناء باالضطرابات النفسية كالسمككية ،مثؿ :دراسة خطاب

كالعممية (كمية الطب) في إدماف اإلنترنت -14 .تكجد فركؽ ذات

[ ،]3التي تكصمت إلى كجكد عبلقة مكجبة بيف استخداـ اآلباء

داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)

ألسمكب التسمط في معاممة أبنائيـ كاصابة ىؤالء األبناء بالفصاـ

كالعممية (كمية الطب) في أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ آبائيـ

كاالكتئاب كاليستريا ،كدراسة كؿ مف :ىازيف [ ]4التي أكدت أف

كأمياتيـ؟  -15تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب المرتفعيف

العنؼ المكجو مف الكالديف نحك األبناء ُيصاحبو اضطرابات

كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت في أساليب المعاممة الكالدية

سمككية مف قبؿ األبناء نحك الذات كنحك اآلخريف .كما أكد

المُستخدمة مف قبؿ آبائيـ -16 .تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف
405

العديد مف الباحثيف أف أساليب التنشئة الكالدية منيا ما ىك

التفكير في التعامؿ مع متغيرات الحياة ،كىذا مف شأنو تعزيز

سكم ،كمنيا ما ىك غير سكم ،كأف األساليب غير السكية تقؼ

القيـ الفردية بدالن مف القيـ االجتماعية كقيـ العمؿ الجماعي

في مقدمة العكامؿ األسرية التي ليا صمة باالضػػطرابات الػنفسػػية

المشترؾ الذم يمثؿ عنص انر ميمان في ثقافة المجتمع [ .]10كمع

كالسمػككية عػند األبناء [ ،]5كفي ىذا الصدد أكد جبلؿ []6

الزيادة المطردة في استخداـ اإلنترنت ظير مصطمح "سكء

أىمية التنشئة الكالدية ،حيث يرجع انحرافات السمكؾ كاضطرابات

استخداـ اإلنترنت" كاعتبر أف سكء استخداـ اإلنترنت مشكمة

الشخصية لدل الكبار إلى الخبرات القاسية في الطفكلة؛ ألنيا

عالمية [ .]11كقد ذكرت كمبيرلي يكنج [ ]12أف كؿ بيت

تؤدم إلى فقداف االبف ألمنو كطمأنينتو كشعكره بأنو غير

معرضا
يحتكم عمى كمبيكتر متصؿ باإلنترنت ،يصبح مف فيو
ن

كالػمػعاممة التي يعامؿ بيا الػكالداف أبناءىما [.[6

آثار سمبية فقط عمى مستخدميو ،كلكنو يحمؿ
يتضمف في جممتو نا

مرغكب فيو ،بسبب المػػناخ غير السكم الذم يسػػكد المنزؿ

إلساءة استخداـ اإلنترنت .كال يمكف أف ُنقرر أف اإلنترنت

كقد أصبحت تقنيات االتصاؿ كنقؿ المعمكمات رافدان أساسيان

في طياتو العديد مف المظاىر اإليجابية ،بؿ إنو يمتد ليتجاكز

في بناء منظكمة اإلنساف االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

ذلؾ حتى يصبح كسيمة كأسمكبان عبلجيان ،خاصة لدل مف يعانكف

كالثقافية في ظؿ التحكالت كالتطكرات المعرفية في ىذا العصر،

العزلة كاالنطكاء كعدـ القدرة عمى إقامة حكارات أك عبلقات

كقد شيدت المجتمعات اإلنسانية خبلؿ العقد األخير مف القرف

اجتماعية فاعمة ،كىذا ما أكده كرايج [ ]13في دراسة استطبلعية

الماضي ،تطكرات ُمتسارعة كمتبلحقة لتكنكلكجيا االتصاالت

أجراىا عمى طبلب ثماني جامعات أمريكية أكدت نتائجيا أف

كالمعمكمات ،ما أسيـ في تسييؿ إمكانية التكاصؿ اإلنساني
كالحضارم ،كلعؿ أىميا ما يتمثؿ في شبكة المعمكمات العالمية

اإلنترنت ُيعطي فرصة لمف لدييـ صعكبات في إقامة عبلقات
اجتماعية ناجحة في الحياة الكاقعية إلقامة ىذه العبلقات عبر

"اإلنترنت " التي تُ ُّ
عد أبرز ما تكصؿ إليو العمـ الحديث ،كيعد

اإلنترنت [ .]13كقد أكدت نتائج العديد مف الدراسات أف

مف أىـ اإلنجازات البشرية في عصر المعمكماتية [ .]7كنظ انر

استخداـ اإلنترنت بكثرة يترتب عميو خمؿ في العبلقات

لبلعتماد المتزايد عمى اإلنترنت في النظـ االجتماعية

االجتماعية كاألسرية لدل مدمنيو ،كىذا ما أكدتو نتائج دراسة

كاالقتصادية لممجتمع اإلنساني ،فقد تزايدت أىمية استخدامو

 [14] Krautحيث أكدت أف استخداـ اإلنترنت المتزايد يؤثر

أخيرا ،كأصبح ركيزةن أساسيةن ،كزادت معو قدراتنا المعمكماتية
ن

بشكؿ كبير عمى مستكل االتصاؿ كالمشاركة مع أفراد األسرة
داخؿ المنزؿ ،كيقمؿ مف مقدار التكاصؿ االجتماعي في المحيط

كالتفاعمية [.[8

كقد أحدثت شبكة اإلنترنت جممة مف التفاعبلت السمككية

الذم ينتمكف إليو ،كذلؾ أكضحت الدراسة أف كثرة استخداـ

الثقافية المرتبطة بيا ،التي كاف ليا انعكاساتيا كآثارىا عمى

اإلنترنت كالجمكس أمامو لساعات طكيمة يؤدم إلى حاالت مف

الصعيد الفردم كاألسرم كالمجتمعي ،ما أدل إلى انتشار أنماط

االكتئاب كالكحدة االجتماعية .كىذا ما أكدتو أيضان نتائج دراسة

كثير في
جديدة مف السمػككيػات كالقيـ االجتماعية التي أثرت نا

سارم [ ]9التي أكدت أف مف أىـ اآلثار السمبية إلدماف اإلنترنت
مشكمة العزلة النفسية كاالجتماعية الناجمة عف إدماف استخداـ

عممية التفاعؿ االجتماعي عمى المستكييف الفردم كالجماعي

شبكة اإلنترنت كانتشار القمؽ كالتكتر كاإلحباط كتذمر أسر

كيبلحظ أف ىناؾ زيادة مستمرة كاقباالن مرتفعان مف مختمؼ
[ُ .]9

الشباب بسبب انشغاؿ أبنائيـ باإلنترنت ،باإلضافة إلى ضعؼ

فئات المجتمع المستخدميف لئلنترنت ،كبخاصة فئة الشباب

عبلقات الشباب بأسرىـ كأقاربيـ.

الذيف قد يصؿ استخداميـ لئلنترنت إلى درجة اإلدماف ،ما قد

كالجدير بالذكر أف مثؿ ىذه االضطرابات ال تنشأ مف فراغ،

يؤثر في السمكؾ اإلنساني كشبكة العبلقات االجتماعية كطرؽ
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كلكنيا قد تككف كليدة لمعديد مف العكامؿ التي تُحيط بالفرد،

اإلنترنت في كؿ مناطؽ العالـ بشكؿ إجمالي ،حيث يقدر اليكـ

كمنيا ما قد تعرض لو مف أساليب معاممة كالدية مف كالديو

بنحك ( )2.5مميارم كنصؼ مستخدـ ،كىك ما يقارب نسبة

كأفراد أسرتو ،كىذا ما تُحاكؿ الدراسة الحالية فحصو كدراستو مف

 %٥٣مف سكاف العالـ ،بما يؤكد انتشار استخداـ اإلنترنت

خبلؿ معرفة :ىؿ ىناؾ عبلقة بيف إدماف اإلنترنت كأساليب

بسرعة متبلحقة ،كما تدؿ اإلحصاءات عمى أف عدد مستخدمي

المعاممة الكالدية لدل عينة مف طبلب جامعة الممؾ سعكد؟

اإلنترنت في الكاليات المتحدة ككندا يصؿ إلى 40%

 .2مشكمة الدراسة

http://ar.wikipedia.org/wiki/2014
كتؤكد الكثير مف الدراسات كالبحكث اإلكمينيكية مثؿ :دراسة

أ .وأسئمة الدراسة

جانج [ ]17كدراسة جيفرم [ ،]18كدراسة أبك جدم [ ]19دراسة

تؤكد اإلحصاءات العالمية لعاـ 2004ـ أف نسبة الذيف

زيداف [ ]20أف إدماف اإلنترنت ال يقؿ خطكرة عف إدماف المكاد

يدخمكف إلى اإلنترنت أكثر مف مرة يكميان  ،%93كأكثر مف 4

المغيبة لمكعي ،بؿ يتجاكزىا بكثير باعتباره السبيؿ األكبر

مرات يكميان  ،%56كمف يدخمكف إلى اإلنترنت مف  1إلى 4

لتعكيض

مرات يكميان  ،%36كمرة كاحدة في اليكـ  ،%7كعف استعماؿ

ما

يعانيو

المدمف

مف

مشكبلت

كصعكبات

كاضطرابات ،كأف ىذه المشكبلت تزداد حدة كشدة بتقدـ اإلنساف

اإلنترنت لممعمكمات الشخصية  ،%75كلمعمؿ  ،%65كلمدراسة

في العمر كزيادة عدد الساعات التي يقضييا الفرد المدمف أماـ

 ،%60كلمتسكؽ  ،%50كبالرغـ مف أف اإلنترنت ُيمثؿ في

الشات أك أماـ الشاشة الصغيرة.

العالـ العربي ،كخاصة المممكة العربية السعكدية ازديادان مطردان،

كمف ىنا فإف استخداـ اإلنترنت يمثؿ مشكمة كبيرة بالنسبة

فقد ذكرت ك ازرة االتصاالت السعكدية أف أكثر مف  %80مف

لمشخص المدمف كيصاحبو العديد مف االضطرابات النفسية

المستخدميف تتراكح أعمارىـ ما بيف  30-20سنة كيمثؿ الذككر

كالسمككية ،كعمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في

في السعكدية نحك  ،%95منيـ ،أما متكسط الكقت المخصص

اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي:

لئلنترنت فيك  3.5ساعات في اليكـ ،كقد ذكر  %93مف

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف إدماف اإلنترنت

المستخدميف مف السعكدييف أنيـ يفضمكف اكتشاؼ الكيب ،كأف

المستخدمة مف
المعاممة الكالدية ُ
بأبعاده الفرعية ،كبيف أساليب ُ
قبؿ آباء كأميات عينة الدراسة مف طبلب جامعة الممؾ سعكد؟

نسبة  %72منيـ يستخدمكف البريد اإللكتركني في حيف يفضؿ
 %15استخداـ اإلنترنت مف أجؿ الدردشة ،كما أف أعداد طبلب

كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

المرحمة الثانكية المستخدميف لئلنترنت في تزايد ،حيث بمغت

 -1ما أكثر محركات البحث كالمكاقع التي يتـ تصفحيا مف قبؿ

دائما  ،%37كتتضاعؼ ىذه النسبة إذا
نسبة مف يستخدمكنو ن

عينة الدراسة؟

أضيؼ إلييـ الذيف يستخدمكنو أحيانان لتصؿ إلى  %78ككذا

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل = (α

تزايد نسبة الذيف يستخدمكف اإلنترنت لمتسمية كالترفيو لتصؿ إلى

) 0.05بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)

.[15[ %66.3

كالعممية (كمية الطب) في المكاقع التي يتـ تصفحيا باإلنترنت؟

كتشير اإلحصاءات الدالة عمى انتشار اإلنترنت إلى أف

 -3ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )(α = 0.05

عدد المشتركيف في تمؾ الشبكة قد بمغ ( )٤٦مميكف مشتركان ،كأف

بيف اآلباء كاألميات في أساليب المعاممة الكالدية المتبعة مع

ما يزيد عمى ( )٢مميكني شخص ينضمكف إلى الشبكة شيريان

عينة الدراسة مف طبلب الجامعة؟

أم بمعدؿ ( )٤مستخدميف جدد كؿ دقيقة كذلؾ في عاـ

 -4ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف إدماف اإلنترنت كأساليب

٢٦٦٢ـ السيد [ ]16كفي عاـ ٢٦٠٢ـ ارتفع عدد مستخدمي

المعاممة الكالدية لدل عينة الدراسة مف طبلب الجامعة؟
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 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل = (α

 -تُسيـ الدراسة الحالية في التعرؼ عمى الفركؽ في أساليب

) 0.05بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)
كالعممية (كمية الطب) في إدماف اإلنترنت؟

المستخدمة مف قبؿ اآلباء كاألميات بيف
المعاممة الكالدية ُ
الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت.

 -6ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل = (α

األىمية العممية:

) 0.05بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)

 -تُسيـ الدراسة الحالية في إعداد كتقنيف عدد مف األدكات

كالعممية (كمية الطب) في أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ

كالمقاييس التي تقيس أساليب التنشئة الكالدية كادماف اإلنترنت

آبائيـ كأمياتيـ؟

كتأكيد صبلحيتيا في التطبيؽ في المجتمع السعكدم.

 -7ىؿ تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية المستخدمة مف قبؿ

 -نتائج الدراسة الحالية ستُسيـ في تكجيو نظر األسر

اآلباء بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت؟

كالمؤسسات التربكية كصانعي القرار في مجتمعنا السعكدم إلى

 -8ىؿ تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية المستخدمة مف قبؿ

أخطار إدماف اإلنترنت كالعكامؿ المرتبطة بو كاألسباب المؤدية

األميات بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف

إليو ،ما سيتبعو سف العديد مف القكانيف كالق اررات لمحد مف التأثير

اإلنترنت؟

السمبي ليذه المتغيرات.

ب .أهمية الدراسة

 -استنباط أفضؿ التكصيات كالتدابير االحت ارزية التي ُيمكف مف

خبلليا الحد مف ظاىرة إدماف اإلنترنت بيف فئة الشباب مف

تبرز أىمية الدراسة الحالية مف خبلؿ ما تُمثمو ظاىرة
إدماف اإلنترنت مف أخطار تيدد فئة مف الفئات العمرية الميمة

طبلب الجامعة.

في مجتمعنا السعكدم أال كىي طبلب الجامعة ،كما يرتبط بيا

 -يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في تخطيط كعمؿ

مف أخطار كاضطرابات نفسية قد تقكد إلى آثار سمبية كنتائج ال

البرامج الكقائية كالعبلجية كاإلرشادية لمكاجية إدماف اإلنترنت،

ُيحمد عقباىا ،كمف ثـ فإنو مف الممكف تحديد أىمية الد ارسة

كما يرتبط بو مف اضطرابات نفسية لدل طبلب الجامعة.

الحالية في الجانبيف اآلتييف:

ج .أهداف الدراسة
ترمي الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

األىمية العممية:

• التعرؼ إلى أكثر األكقات التي يتـ فييا استخداـ اإلنترنت مف

تُسيـ الدراسة الحالية في إثراء التراث السيككلكجي الخاص
بالمتغيرات التي تتناكليا ،مف خبلؿ التأصيؿ كتكفير الخمفية

قبؿ عينة الدراسة.

النظرية كالرؤل العممية لكؿ مف :إدماف اإلنترنت كأساليب

• التعرؼ إلى أكثر محركات البحث كالمكاقع التي يتـ تصفحيا

المعاممة الكالدية ،ما ُيعد إضافةن حقيقيةن لمتراث العممي في ميداف

مف قبؿ عينة الدراسة.
• التعرؼ إلى الفركؽ بيف اآلباء كاألميات في أساليب المعاممة

متغيرات الدراسة.

 -تُسيـ في التعرؼ عمى أنماط كأنكاع أساليب المعاممة الكالدية

الكالدية لدل عينة الدراسة.

المنتشرة بيف أكلياء أمكر عينة الدراسة مف طبلب جامعة الممؾ

• التعرؼ إلى العبلقة بيف إدماف اإلنترنت كأساليب المعاممة

سعكد.

الكالدية لدل عينة الدراسة.

 -تسيـ الدراسة الحالية في التعرؼ عمى العبلقة بيف إدماف

المستخدمة
• التعرؼ إلى الفركؽ في أساليب المعاممة الكالدية ُ

اإلنترنت كأساليب المعاممة الكالدية لدل عينة الدراسة مف طبلب

مف قبؿ اآلباء بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف

الجامعة.

اإلنترنت.
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أساسية في كصؼ التأثيرات السمبية لبلستخداـ المفرط لئلنترنت
عمى حياة األشخاص ،فاعتبر أنو ُيماثؿ اإلفراط في تعاطي

مف قبؿ األميات بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف

اإلنترنت.

المكاد ذات التأثير النفسي بكصفو إدمانان كيميائيان ،ما يجعؿ

• استنباط أفضؿ التكصيات كالتدابير االحت ارزية التي ُيمكف مف

المدمنيف يعانكف ذلؾ االعتماد بدنيان كانفعاليان [ ،]25كقد اقترح

خبلليا الحد مف ظاىرة إدماف اإلنترنت بيف فئة الشباب مف

بعض الباحثيف الذيف تحدثكا عف ذلؾ اإلدماف كجكد اإلدماف

طبلب الجامعة .

اإليجابي إلى جكار اإلدماف السمبي ،حيث يؤدم اإلدماف

د .مصطمحات الدراسة

اإليجابي إلى تأثيرات مفيدة عمى الحياة الشخصية لؤلفراد [،]26

 -1اإلنترنت  :Internetيعكد أصؿ كممة إنترنت إلى المفظة

المفرط أك
ُ
كيعرؼ إدماف اإلنترنت بأنو حالة مف االستخداـ ُ

اإلنجميزية ) (Internetكىي تتككف مف مقطعيف ) (Interكتعني

المرضي أك البل تكافقي لشبكة المعمكمات تؤدم إلى اضطرابات

بيف ،ك) (netكتعني شبكة ،كعميو تككف الترجمة الحرفية

إكمينيكية تتمثؿ مظاىرىا في األعراض االنسحابية ،كىي

ٍ
ٍ
عامة
بصفة
لئلنترنت( :الشبكة البينية) [ .]21كيعرؼ اإلنترنت

مجمكعة مف األعراض الجسمية كالنفسية كاالجتماعية ُيستدؿ

بأنو :تمؾ الشبكة اإللكتركنية المككنة مف مجمكعة مف الشبكات

عمييا مف بعض المظاىر كاألعراض الدالة عمى ذلؾ ،كادماف

التي تربط الناس كالمعمكمات مف خبلؿ أجيزة الكمبيكتر
كاألجيزة الرقمية ،بحيث تسمح باالتصاؿ بيف شخص كآخر،

كثير المقامرة المرضية ،كمع ذلؾ فإف آثاره يمكف
اإلنترنت ُيشبو نا

أف تُدمر شتى أكجو

كتسمح باسترجاع ىذه المعمكمات [.[22

الحياة مثؿ :إدماف الكحكليات [.[27

 -2اإلدماف  Addictionيعرؼ اإلدماف عمى أنو :تعكد

كيرل الباحث أف إدماف اإلنترنت حالة مف انعداـ السيطرة

كبصكرة قكية كممحة كقيرية مزمنة ،يدفع المدمف إلى تعاطي

كاالستخداـ المفرط لممكاقع اإللكتركنية ،ما يؤثر تأثي انر سمبيان في

مادة معينة مف المكاد المخدرة ،كبصكرة متكررة ،كمستمرة

ممارسة الفرد الطبيعية لميامو الحياتية كتعتريو نتيجةن لذلؾ

لمحصكؿ عمييا بأم طريقة مع الميؿ إلى زيادة الجرعة مف كقت

اضطرابات نفسية كسمككية كاجتماعية قد تتشابو مع غيرىا مف

آلخر؛ ألف التأثير الذم يحصؿ مف استعماؿ الجريمة يقؿ،

االضطرابات التي تعترم الشخص المدمف لمعقاقير كالمكاد

معتمدا
باإلضافة إلى صعكبة اإلقبلع عنيا ألف الفرد أصبح
ن

كيعرؼ إدماف اإلنترنت إجرائيان بأنو:
المؤثرة نفسيان كسمككيانُ .

"حالة تسمـ مزمنة ،ناتجة عف االستعماؿ المتكرر لمخدر،

اإلنترنت (إعداد الباحث) بأبعاده الفرعية التالية :البعد النفسي،

كيتميز بعدة خصائص متمثمة في النزعة لزيادة الكميات ،كتشكؽ

البعد االجتماعي ،البعد األسرل ،البعد الصحي ،البعد

كحاجة مكرىة لتعاطي المخدرات كالحصكؿ عمييا بجميع

األكاديمي.

فضبل عف بعض التأثيرات المؤذية لمفرد كالمجتمع
الكسائؿ ،ىذا
ن

 -4أساليب المعاممة الكالدية  Parental Stylesىي تمؾ

معا ،حيث يصبح الفرد يعيش في تبعية جسدية كنفسية لمفعكؿ
ن

األساليب التي يتبعيا الكالداف في معاممة أبنائيما أثناء عممية

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب عمى اختبار إدماف

أيضا عمى أنو:
كجسميا عمى العقار [ ]23كما ُيعرؼ
نفسيا
ن
ن
ن

المخدر ،كما تظير أعراض النقص عند االنقطاع الفكرم عف

التنشئة االجتماعية ،كتؤثر عمى الطفؿ كعمى نمك شخصيتو

المخدر اختيا انر أـ إجبا انر [.[24

سكاء قصد بيذا السمكؾ التكجيو كالتربية أك ال [ ،]28كيعرؼ

 -3إدماف اإلنترنت  Internet Addictionاستخدـ مصطمح

المعاممة الكالدية إجرائيان بأنيا الدرجة
الباحث أساليب
ُ
التي يحصؿ عمييا الطالب نتيجة تطبيؽ مقياس أساليب المعاممة

"إدماف اإلنترنت" الذم صاغو جكلدبرج  Goldbergبصفة
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الكالدية (إعداد الباحث) الذم يتضمف األساليب اآلتية:

مدة زمنية متناىية الصغر ،محققة غايات كأىداؼ عظيمة

 -أسمكب االستقبلؿ :يقاس بمدل تشجيع الكالد (األب أك األـ)

لخدمة المعرفة كالعمـ كالتقدـ .كقد حدث تزايد في أعداد

لمفرد عمى معالجة شؤكنو الخاصة كتحقيؽ ذاتو دكف االعتماد

مستخدمي اإلنترنت عمى نحك ينذر بالخطكرة ،فيناؾ دالئؿ عمى

عمى اآلخريف.

ازدياد عدد المستخدميف لو يكميان عمى مستكل العالـ ،حيث تشير

 -أسمكب التسمط :يقاس بمدل فرض الكالد (األب أك األـ)

اإلحصاءات إلى أف نسبة المستخدميف الجدد يصؿ إلى نحك

رأييما عمى الفرد كمنعو مف القياـ بتحقيؽ رغباتو بالطريقة التي

عشرة آالؼ مشترؾ جديد يكميان ،كيصؿ عدد المستخدميف إلى

يديرىا حتى كلك كانت ىذه الرغبات مشركعة.

أكثر مف مائة كخمسيف مميكف مستخدـ ،ما ُيعد ثكرة في مجاؿ

 -أسمكب الديمقراطية :يقاس بمدل الحرية كاالحتراـ الذم يمنحو

االتصاالت عمى مستكل العالـ [ .]29كالحقيقة أف أعظـ ما

الكالد (األب أك األـ) لمفرد خبلؿ تصرفاتو التي تتصؿ بمختمؼ
شؤكنو الشخصية كالمنزلية كالمدرسية كاالجتماعية كالتركيحية.

يميز اإلنترنت أنو ُيقرب بيف الناس ،في بمداف كمناطؽ مختمفة،

كلكف بالرغـ مف ذلؾ فإنو سيبقى كحيدان ،ألنو بعيد عف الناس

 -أسمكب الحماية الزائدة :يقاس بمدل حرص الكالد (األب أك

الحقيقييف [.[30

األـ) عمى حماية الفرد كالتدخؿ في شؤكنو إلى درجة يقكـ فييا

كعندما يتـ استخداـ اإلنترنت كإحدل كسائؿ االتصاؿ

نيابة عنو بإنجاز الكاجبات كالمسؤكليات التي يتمكف مف القياـ

الحديثة مف أجؿ زيادة المعارؼ ،فإف إيجابياتو قد تككف أقؿ مف

بيا.

سمبياتو ،حيث يحكؿ إلى كسيمة بديمة عف االختبلط الحقيقي

 -أسمكب التقبؿ :يقاس بمدل الحب الذم يعبر عنو الكالد (األب

الفعمي كالمباشر باآلخريف؛ إذ إف عدـ االتصاؿ كالتفاعؿ

أك األـ) لمطفؿ مف خبلؿ تصرفاتيما نحكه في مختمؼ المكاقؼ

كاالختبلط الحقيقي يرتبط بانخفاض صحة الفرد الجسمية

اليكمية.

كالنفسية [ .]14كتعد شبكة اإلنترنت أحد أىـ مصادر المعمكمات

ه .حدود الدراسة

اإللكتركنية في العصر الحديث ،كأصبحت ىذه الشبكة الكسيمة

 .1الحدكد المكضكعية :استخداـ اإلنترنت كعبلقتو بأساليب

الرئيسة لتداكؿ المعمكمات في أغمب مجاالت النشاط اإلنساني

المعاممة الكالدية لدل طبلب الجامعة.

بالنسبة لجميع الناس ،كعمى األخص بالنسبة لمجيؿ الجديد مف

 .2الحدكد البشرية :طبلب جامعة الممؾ سعكد بالرياض الذيف

الشباب .كلقد مكنت شبكة اإلنترنت مستخدمييا مف إلغاء حاجز

يستخدمكف اإلنترنت.

المكاف كالزماف كالرقابة عمى المحتكل – في شكميا التقميدم-

 .3الحدكد المكانية :جامعة الممؾ سعكد بالرياض.

فأصبحت المعمكمات في عالـ اليكـ في متناكؿ يد القارئ مف أم

 .4الحدكد الزمنية :الفصؿ الدراسي األكؿ 1437-1436ىػ.

مكاف في العالـ فقط بضغطة زر في لكحة المفاتيح ،كأصبحت
الشبكة ىاجس عمـ المعمكمات [.[31

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعريؼ اإلنترنت  :Internetىك تمؾ الشبكة اإللكتركنية

أكالن :إدماف اإلنترنت:

شيد العالـ خبلؿ العقد األخير مف القرف الماضي تغير ٍ
ات

المككنة مف مجمكعة مف الشبكات التي تربط الناس كالمعمكمات،

ٍ
متبلحقة كمتسارعة في تكنكلكجيا المعمكمات ،كىذه التغيرات

مف خبلؿ أجيزة الكمبيكتر كاألجيزة الرقمية ،بحيث تسمح

ليست كمية فحسب ،بؿ نكعية أيضان ،ما ييسر لؤلفراد إمكانية

باالتصاؿ بيف شخص كآخر ،كتسمح باسترجاع ىذه المعمكمات

التكاصؿ .كالشؾ أف أىـ كسائؿ االتصاؿ اآلف عمى مستكل

[.[22
إدماف اإلنترنت  Internet Addictionيختمؼ العمماء في

العالـ ىي اإلنترنت ،ىذه الكسيمة التي غيرت شكؿ الحياة في
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تعريؼ كممة (إدماف) فيصر بعضيـ عمى أف الكممة ال تنطبؽ

كمكاعيد العمؿ.

إال عمى مكاد قد يتناكليا اإلنساف ،ثـ ال يقدر عمى االستغناء

 -6تفضيؿ التحدث عبر الشبكة بدالن مف المحادثة المباشرة

عنيا ،كاذا استغنى عنيا تسبب ذلؾ في حدكث أعراض

كجيان لكجو.

االنسحاب لتمؾ المادة التي تعرضو لمشكبلت بالغة ،كمف ثـ ال

 -7النكـ أقؿ مف خمس ساعات يكميان.

يستطيع أف يستغني عنيا مرة كاحدة ،بؿ يحتاج إلى برنامج

 -8عدـ القدرة عمى التحكـ في الكقت بعد الدخكؿ عمى الشبكة.

لئلقبلع عف تمؾ المادة باستخداـ مكاد بديمة كسحب المادة

 -9إنكار الكقت الكبير الذم ينقضي عمى الشبكة بالرغـ مف

األصمية تدريجيًّا كما ىك الحاؿ في أغمب حاالت المخدرات .في

زيادة عدد ساعات استخداـ اإلنترنت.

حيف يعترض بعض العمماء عمى ىذا المفيكـ الضيؽ لمتعريؼ؛
إذ يركف أف اإلدماف ىك" :عدـ قدرة اإلنساف عمى االستغناء عف

المنقضي أماـ الجياز.
 -10شككل المحيطيف مف كثرة الكقت ُ
 -11استخداـ اإلنترنت لميركب مف مشكبلت أخرل.

شيء ما ،بصرؼ النظر عف ىذا الشيء ماداـ قد استكفى بقية

 -12التكتر النفسي كزيادة الحركات العصبية كالقمؽ كالحركات

شركط اإلدماف مف حاجة إلى المزيد مف ىذا الشيء باستمرار

البل إرادية باألصابع.

حتى يشبع حاجتو حيف يحرـ منو" [ .]32كعمى الرغـ مف أف

 -13السير كاألرؽ كآالـ الظير كالرقبة كالتياب العينيف.

العديد مف عمماء النفس قد درسكا االستخداـ المرضي لئلنترنت،

 -14إىماؿ األىؿ كاألصدقاء كالكذب كالخداع [.[20

فإنو ال يكجد تعريؼ معيارم إلدماف اإلنترنت ،كقد استخدـ

أعراض إدماف اإلنترنت:
يشعر مدمف اإلنترنت بأنو في حالة مف القمؽ كالتكتر حيف

مصطمح إدماف اإلنترنت الذم صاغو جكلدبرج Goldberg
ٍ
ٍ
أساسية لكصؼ التأثيرات السمبية لبلستخداـ المفرط
بصفة

ٍ
ٍ
بالغة
بسعادة
يفصؿ الكمبيكتر عف اإلنترنت في حيف يشعر

لئلنترنت عمى حياة األشخاص ،فيك يماثؿ اإلفراط في تعاطي

كر ٍ
احة نفسية حيف يرجع إلى استخدامو ،كما أنو في حالة ترقب

المكاد ذات التأثير النفسي بكصفو إدمانان كيميائيان ،ما يجعؿ

دائـ لفترة استخدامو القادمة لئلنترنت ،كال يشعر بالكقت حيف

المدمنيف يعانكف ذلؾ االعتماد بدنيان كانفعاليان [ .]25كعرؼ يكنج

يككف عمى اإلنترنت ،كيتسبب إدمانو في مشكبلت اجتماعية

إدماف اإلنترنت بأنو :اضطراب السيطرة عمى الحفزة ،كال يتضمف

كاقتصادية كعممية .كيحتاج مدمف اإلنترنت إلى فترات أطكؿ مف

ذلؾ كجكد عقاقير [.[33

االستخداـ؛ ليشبع رغبتو ،كما أف جميع محاكالتو لئلقبلع عف

مظاىر إدماف اإلنترنت:

اإلدماف تبكء بالفشؿ ،ككثي انر ما يستخدـ ىذه الكسيمة لييرب مف

تتعدد مظاىر إدماف اإلنترنت كمف أىميا ما يمي:

مشكبلتو الخاصة [ .]34كتؤكد دراسة ككجاؾ أف ىناؾ عبلقة

 -1إىماؿ األنشطة األسرية كمسئكليات العمؿ كالمشركعات

عكسية بيف عدد الساعات المنقضية عمى اإلنترنت يكميان

الدراسية كالجكانب الصحية كاألحداث االجتماعية مف أجؿ قضاء

كمتكسط عدد ساعات النكـ في الميؿ ،فاالتصاؿ باإلنترنت يؤثر

ساعات عمى اإلنترنت.

في أنماط النكـ ،كىذه النتيجة مشتركة لدل أشكاؿ اإلدماف

 -2االشتياؽ إلى الجمكس عمى اإلنترنت كاإلفراط في قضاء

األخرل مثؿ :اإلدماف عمى الكحكؿ كالمخدرات [.[35

الكقت فيو.

تصنيؼ إدماف اإلنترنت:

ٍ
يكميا.
 -3فحص البريد اإللكتركني بصكرٍة قيرية متكررٍة كثي انر ن

ثمة تصنيفات عديدة إلدماف اإلنترنت ،كقد اختير ىذا التصنيؼ
التالي لشمكليتو كاتصالو بأىداؼ الدراسة:

 -4الشعكر بالعزلة كاالنسحاب دكف اإلنترنت.

 -1اإلدماف الجنسي عبر اإلنترنت Cybersexual

 -5اإلىماؿ لمكاجبات الغذائية كالمكاعيد كالدركس كالكاجبات

Addiction
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 -2إدماف العبلقات عبر اإلنترنت Cyberrelationsship

المخ كالجياز العصبي [.[38

 -3إدماف تحميؿ المعمكمات Information Load

أسباب إدماف اإلنترنت:
تتعدد أسباب إدماف اإلنترنت كلكف يمكف إجماليا فيما يمي:

 -4إدماف الكمبيكتر [36] Computer Addiction
نظريات تفسير إدماف اإلنترنت:

 -1انعداـ الثقة بالنفس كفقداف األمؿ كعدـ الرضا عف الحياة

حاكؿ بعض عمماء النفس مثؿ :جينفر كفيرز [ ]37تفسير

كغياب العبلقات الحميمة مع اآلخريف.

إدماف اإلنترنت في ضكء النظريات النفسية كما يمي:

 -2المعاناة مف االكتئاب كالعزلة كاالنسحاب كاالنطكاء كالقمؽ

 -1التفسير النفسي الدينامي :كيعنى بتفسير اإلدماف مف خبلؿ

االجتماعي كعدـ القدرة عمى الدخكؿ في حكارات مباشرة مع

صدمات الطفكلة كاالرتباط بينيا كبيف سمات شخصية محددة أك

المحيطيف ،ما يدفع الفرد المدمف لئلنترنت إلى التعكيض كالمجكء

استعدادات كراثية .فقد يككف لدل بعض األفراد استعداد فطرم

إلى حكارات غير مباشرة.

إلدماف أم شيء مثؿ :الكحكؿ كالييركيف كالكككاييف كالجنس

 -3العبلقات عمى اإلنترنت تتصؼ بالسرية؛ كلذلؾ فيي غير

كالمقامرة كالتدخيف كغيرىا إذا تكافرت الظركؼ المكاتية التي

ميددة لمحياة الطبيعية ،كتقمؿ مف الشعكر بالكحدة لدل المدمنيف

تؤدم إلى ذلؾ بسبب عكامؿ أك ظركؼ مييأة .كقد ُيصادؼ

حتى إنيـ يفضمكف أصدقاء اإلنترنت عمى أصدقاء الحياة

الفرد الضغكط المكاتية أك مجمكعة الضغكط معان فتحدث تأثيرىا

الطبيعية.

عميو في الكقت المناسب فيككف ُعرضة لئلدماف.

 -4يرل بعضيـ أف إدماف اإلنترنت ُيعد مظي انر يدؿ عمى

 -2التفسير االجتماعي :فاإلدماف يختمؼ تبعان لمجنس كالعمر

اضطراب نفسي لدل الفرد المدمف لو [.[20

كالحالة االجتماعية كاالقتصادية كالعرؽ كالعنصر كالبمد ،فيناؾ

تشخيص إدماف اإلنترنت:

أنكاع مف اإلدماف تنتشر بكثرة بيف أشخاص مف فئات مختمفة.

قامت جمعية عمـ النفس األمريكية [ ]39بتصنيؼ إدماف

فمثبلن الكحكؿ ينتشر بيف الطبقات االجتماعية كاالقتصادية

اإلنترنت كاضطراب ،كلكي يعد الشخص مدمنان لئلنترنت البد

المتكسطة.

أف تتكافر ثبلثة أك أكثر مف ىذه المحكات في أم كقت خبلؿ

 -3التفسير السمككي :كتقكـ ىذه التفسيرات عمى دراسات سكينر

االتصاؿ باإلنترنت عمى مدل اثني عشر شي انر كىذه المحكات

لبلشتراط اإلجرائي ،فالفرد يقكـ بالسمكؾ كيحصؿ إما عمى ثكاب

ىي:

أك عقاب تبعان لنكعية السمكؾ ،كىكذا فإف اإلدماف ُيعطي عدة

 -1التحمؿ ) (Toleranceكيعني زيادة ساعات االتصاؿ

مكافآت مثؿ :المرح كالتسمية كالحب كاإلثارة كالراحة النفسية

باإلنترنت إلشباع الرغبة نفسيا التي كانت تشبعيا مف قبؿ

كالجسدية كالمادية كاليركب مف مشكبلت الكاقع ،ككؿ ما يشعر

ساعات أقؿ.

الفرد بالضيؽ أك التكتر أك الرغبة ،فإنو يرجع إلى اإلنترنت

 -2األعراض االنسحابية )(Withdrawal Symptoms

كىكذا تتككف العادة كتتحكؿ إلى إدماف ،كىذا ييسر اليركب مف

كتعني ظيكر اثنيف أك أكثر مف األعراض االنسحابية خبلؿ عدة

المشكبلت.

أياـ قد تستمر قرابة الشير ،كذلؾ عقب التقميؿ أك االنقطاع عف

 -4التفسير الطبي :الحيكم كتُركز مثؿ ىذه التفسيرات عمى دكر

االتصاؿ باإلنترنت ،كىذه األعراض تسبب قمقان لمفرد كمشكبلت

الكراثة كالعكامؿ الجينية كالكيميائية كالكصبلت العصبية بالمخ

عدة عمى مستكل حياتو االجتماعية كالشخصية كالمدنية .كىذه

كمدل الخمؿ في الكركمكسكمات كاليرمكنات كمدل أدائيا

كتفكير
نا
حركيا ،كرعشة ،كقمقنا،
كتييجا
األعراض تشمؿ استثارة
ن
ن

قيريًّا عم ػا يحػ ػدث ف ػي شبكػ ػة اإلنترنػ ػت كاألحػبلـ كالتخيبلت التي

لكظائفيا كما بيا مف زيادة أك نقص ،ما يؤثر عمى تنظيـ أنشطة
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تتعمؽ باإلنترنت.

ك.)...

 -3استخداـ الفرد المدمف لئلنترنت يقمؿ مف األعراض

 -5قائمة شخصية  Personal Inventoryيقكـ المدمف

االنسحابية.

بإنشاء قائمة يكتب فييا أم نشاط أُىمؿ منذ أف ظير اإلدماف

 -4اتصاؿ الفرد المدمف باإلنترنت فترات طكيمة مف الزمف أكثر

لديو.

طا لو.
مما كاف مخط ن

 -6الدعـ االجتماعي  Social Supportتنظيـ مجمكعات دعـ

 -5قضاء فترات مف الكقت في عدد مف األنشطة التي ترتبط

تناسب المدمنيف ،عمى كجو الخصكص مكاقؼ الحياة الضاغطة

باإلنترنت كقراءة كتب كمجبلت تتعمؽ بيا.

لخفض االعتماد عمى اإلنترنت.

 -6يسبب إدماف اإلنترنت مشكبلت مثؿ :فتكر العبلقات

 -7العبلج األسرم  Family Therapyاتخاذ ترتيبات لعبلج

االجتماعية كمشكبلت في العمؿ ،ككذلؾ األنشطة لدل الفرد

المدمنيف الذيف فشمت عبلقاتيـ األسرية نتيجة إلدماف اإلنترنت.

تيديدا بقطع العبلقات االجتماعية كالعبلقات
 -7يشكؿ اإلدماف
ن

 -8العبلج النفسي  Psychotherapyمف خبلؿ استخداـ
أساليب كفنيات كاستراتيجيات العبلج النفسي مثؿ :العبلج

الحميمة أك العمؿ أك الدراسة أك تضييع فرص الترقي الكظيفي

[.[37

السمككي كالعبلج المعرفي كالعبلج السمككي المعرفي كالعبلج

عبلج إدماف اإلنترنت:

العقبلني االنفعالي كالعبلج النفسي الديني كالعبلج النفسي

ليست الطريقة الكحيدة لعبلج ىذا اإلدماف ىي التكقؼ عف

اإليجابي كالعبلج التكاممي [.[33

استخداـ اإلنترنت ،لكف يتـ التعامؿ معو بالتكجيو لبلستخداـ

ثانيان :أساليب المعاممة الكالدية:

الشبكي الطبيعي مف أجؿ البقاء ،كيمكف استعراض تقنيات

يعرفيا (إسماعيؿ) بأنيا "ما يراه الكالداف كيتمسكاف بو مف

العبلج في ىذا المقاـ عمى النحك التالي :التقنيات الممكنة

أساليب في معاممة األطفاؿ في مكاقؼ حياتيـ المختمفة ،كما

لمعبلج التي اقترحتيا يكنغ [ ]33نجمميا فيما يمي:

يظير في تقريرىـ المفظي عف ذلؾ [ .]40كما يعرفيا السيد

 -1عمؿ العكس ) (Practice the Stoppersيقكـ الفرد

بأنيا" :األساليب كاألسس التربكية التي يعامؿ بيا الكالداف

بإعادة التنظيـ الزمني الستخدامو المفرط لئلنترنت بإنشاء جدكؿ

األبناء" السيد [ .]41كترل سبلمة [ ]43أف أساليب المعاممة

زمني جديد الستخداـ اإلنترنت.

الكالدية ىي" :ما يحيط بو الكالداف الطفؿ مف ر ٍ
ٍ
إىماؿ،
عاية أك

 -2إيجاد مكانع خارجية ) (External Stoppersاستخداـ

ِ
إحباط ،كمف دؼء المشاعر أك البركد تجاىو
كمف تشجي ٍع أك

أشياء محددة عمى سبيؿ المثاؿ الكقت البلزـ لمعمؿ ،مقابمة رب

كمف أكامر كنكاه كمطالب كعقكبات أك تسامح كقبكؿ مككنان جكان

العمؿ ،فالمدمف يحتاج لعمؿ يقكـ بو أك مكاف يذىب إليو.

نفسيان عامان يحيط بالتفاعؿ بيف الطفؿ كأسرتو" .أما السيد []42

 -3تثبيت األىداؼ ) (Setting Goalsكضع أىداؼ كاضحة

فتعرفيا بأنيا" :األساليب التربكية التي يتبعيا الكالداف في تنشئة

قابمة لمتحقيؽ لممساعدة في تطكير جداكؿ جديدة الستعماؿ

أبنائيما اجتماعيان كنفسيان ،كيعرفيا أبك النيؿ [ ]44بأنيا" :العممية

اإلنترنت بحيث تمنع الشيكة كاالنسحاب كاالنتكاس كيعطي

التي تشمؿ جميع األساليب التي يتمقاىا الفرد في األسرة ،خاصة

اسا بالسيطرة .
المدمف إحس ن

مف الكالديف كالمحيطيف بو مف أجؿ بناء شخصية نامية متكافقة

 -4بطاقات التذكير ) (Reminder Cardsبطاقات يذكر فييا

جسميان كنفسيان كاجتماعيان ،كذلؾ في مكاقؼ الرضاعة كالفطاـ

مثبل فقداف الكقت مع العائمة
أشياء مممكسة حكؿ ماذا يتجنبكف ( ن

كالتدريب عمى عمميات اإلخراج كالنظافة كالغذاء كالمعب كالتعاكف

ك )...كماذا يريدكف أف يفعمكا مثبلن( :تحسيف اإلنتاجية في العمػؿ

كالتنافس كالصراع مع اآلخريف في جميع مكاقؼ الحياة مف
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تحصيؿ كعمؿ كتركيح ،كتشمؿ تمؾ األساليب التي يتمقاىا الفرد

الحياة المختمفة ،كيرل الباحث أف التنشئة الكالدية( :ىي

في تمؾ المكاقؼ التي تختمؼ مف جماعة أك ثقافة ألخرل في

األساليب أك الطرؽ التي يعامؿ بيا اآلباء كاألميات أبناءىـ في

الحب كالرعاية كالعطؼ كالدؼء كالحماية الزائدة كالتدليؿ
كاإلىماؿ كالقسكة كالتذبذب كالتفرقة في المعاممة ،كبيذه األساليب

مكاقؼ الحياة اليكمية المختمفة ،كذلؾ كما ُيدركيا األبناء).
تصنيفات أساليب المعاممة الكالدية:

يمكف تعزيز أك كؼ استجابات سمككية معينة مف شأنيا أف

ٍ
عصر إلى
مجتمع إلى آخر كمف
تختمؼ المعاممة الكالدية مف
ٍ

تعمؿ أك ال تعمؿ عمى تنشئة كبناء الشخصية المتكافقة لمفرد

آخر ،كما تختمؼ داخؿ المجتمع الكاحد ،باختبلؼ الطبقات

[ ،" ]44كيعرفيا كفافي [ ]28بأنيا :كؿ ما يصدر عف األب أك

االجتماعية ،بؿ إف ما يعد معيا انر مطمكبان أك مقبكالن في مجتمع ما

األـ أك كمييما تجاه الفرد كيؤثر عمى نمك شخصيتو ،سكاء قصد

قد يعد مرضان أك شذكذان أك انحرافان في مجتم ٍع آخر [ .]48كقد

بيذا السمكؾ التكجيو كالتربية أك ال ،كبذلؾ يدخؿ ضمف ىذه

خمص (إسماعيؿ) إلى سبعة أنماط مف أساليب المعاممة الكالدية

األساليب عدة عمميات منيا :التأثير الذم يتعرض لو الطفؿ مف

مف أىميا ما يمي:

جراء الثكاب كالعقاب الذم يستخدمو الكالد أك الكالدة بقصد

 -السكاء :كيقصد بو ممارسة الكالديف لؤلساليب السكية مف

تعميمو أك تدريبو ،ككذلؾ التأثير الذم قد يتعرض لو الطفؿ مف

كجية نظر الحقائؽ التربكية كالنفسية أم مف منطمؽ كجية النظر

اشتراكو في المكاقؼ التي يتيحيا لو الكالداف بيدؼ تعميمو

المكضكعية ،كليس مف كجية النظر الشخصية التي يراىا

األساليب الصحية مف كجية نظرىما" .كترل قناكم أف األساليب

الكالداف.

الكالدية ىي" :اإلجراءات كاألساليب التي يتبعيا الكالداف في

 -اإلىماؿ :كيقصد بو ترؾ االبف دكف تشجيع لممارسة السمكؾ

تطبيع أك تنشئة أبنائيما اجتماعيان ،أم تحكيميـ مف مجرد

المرغكب فيو ،كذلؾ دكف محاسبتو عمى السمكؾ غير المرغكب

كائنات بيكلكجية إلى كائنات اجتماعية ،كما يعتنقاه مف اتجاىات

فيو.

تكجو سمككيما في ىذا المجاؿ" [ .]45كما يعرفيا خطاب []3

 -التدليؿ :كيقصد بو تشجيع االبف عمى تحقيؽ كتمبية رغباتو

بأنيا تتمثؿ في" :العمميات النفسية كالتربكية التي تتـ بيف الكالديف

بالشكؿ الذم يحمك لو مع عدـ تكجييو لتحمؿ أم مسؤكلية

كاألبناء خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة ،كالسيما خبلؿ المراحؿ

تتناسب مع مرحمة النمك التي يمر بيا.

المبكرة كالتكجييات المباشرة مف الكالديف لبلبف بقصد تكجييو

 -القسكة :كيقصد بيا استخداـ أساليب العقاب البدني كالتيديد بو

كاشراكو في المكاقؼ االجتماعية ،كطرؽ الثكاب كالعقاب التي

كاتباع كؿ ما يؤدم إلثارة األلـ الجسمي.

يقكماف بيا كمدل اتساؽ سمكؾ الكالديف في ذلؾ ،سكاء فيما

 -إثارة األلـ النفسي :كيقصد بو جميع األساليب التي تعتمد عمى

بينيما أك مع االبف" ،كترل يكسؼ [ ]46أف التنشئة الكالدية

إثارة األلـ النفسي ،كقد يككف ذلؾ عف طريؽ إشعار االبف

تتمثؿ في" :الرأم الذم يحممو االبف في ذىنو كيدركو في شعكره

بالذنب كاالستيزاء بو.

عف معاممة أبيو كأمو لو في مكاقؼ الحياة المختمفة" ،كيعرفيا

 -التذبذب :كيقصد بو عدـ استقرار الكالد أك الكالدة في

حبيب []47عمى أنيا" :تتمثؿ فيما يراه الكالداف كيتمسكاف بو مف

استخدامو ألسمكب الثكاب كالعقاب.

أساليب في تعامميما مع األبناء في المكاقؼ المختمفة".

 التفرقة :كيقصد بيا عدـ المساكاة بيف األبناء جميعان كالتفضيؿبناء عمى المركز أك السف أك الجنس [.[49
بينيـ ن

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يبلحظ أنيا في مجمميا

العكامؿ المؤثرة في أساليب المعاممة الكالدية:

متشابية كترل أف أساليب المعاممة الكالدية ىي اإلجراءات

ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في أساليب التنشئة الكالدية

كالطرؽ التي يعامؿ بيا اآلباء كاألميات أبناءىـ في مكاقؼ
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التي ينتيجيا الكالداف في تربية أبنائيما كنذكر منيا عمى سبيؿ

كاالجتماعية الدنيا بالطاعة التي يبالغ األب في فرضيا عمى

المثاؿ ال الحصر:

أبنائو ،كتصطبغ في المستكيات االجتماعية كاالقتصادية

 -1سمات شخصية الكالديف :ليست االتجاىات كاألساليب

المتكسطة بالمحافظة عمى العادات كالتقاليد كتعكيد األطفاؿ عمى

الكالدية في تنشئة األكالد منفصمة عف بقية سمات شخصية

ضبط النفس ،كما أف أطفاؿ األسر ذات المستكل االجتماعي

الكالديف ،كانما ىي مرتبطة بيا كمتكاممة معيا كيمكف أف تنعكس

كاالقتصادم المنخفض يدرككف رفضان مف كالدييـ أعمى مما

ٍ
بكجو ٍ
عاـ كلمحياة
الحاجات النفسية لمكالديف كمدل تكافقيـ لمحياة

يدركو أطفاؿ األسر األعمى في المستكييف االجتماعي

ٍ
ٍ
خاص عمى اتجاىاتيـ نحك األكالد [.[50
بكجو
الزكجية

كاالقتصادم ،بمعنى أف المستكييف االجتماعي كاالقتصادم لو

 -2الخصائص الديمكجرافية لمكالديف :يمكف أف تؤثر خصائص

دكر ميـ في التنشئة؛ ألف الفقر كالحاجة ُيمثبلف مصادر لمتكتر،

الكالديف مف حيث الجنس ،كالعمر ،كالمستكل االجتماعي

ما يؤثر عمى قدرة الكالديف في مكاجية مصاعب الحياة كتحقيؽ

كاالقتصادم ،كحجـ األسرة ،كالبيئة (حضر كريؼ) عمى نظرة

مطالب النمك ،ما ينعكس عمى عبلقة الكالديف باألبناء [.[43

الكالديف ،كاتجاىاتيما كممارستيما في تنشئة أكالدىما.

 -6حجـ األسرة :تتأثر شبكة العبلقات كالتفاعبلت داخؿ األسرة

 -3المؤثرات الثقافية :تؤثر القيـ السائدة في ثقافة المجتمع،

بحجميا الذل يتحدد بعدد األطفاؿ فييا ،كىناؾ أمكر أخرل

ككذلؾ الثقافات الفرعية التي ينتمي إلييا اآلباء كما تعرضكا لو

تُساعد عمى كبر حجـ األسرة مثؿ :كجكد المربيات أك كجكد

مف خبرات شخصية منذ طفكلتيـ في تككيف مفيكـ الدكر الكالدم

األصكؿ األخرل لؤلسرة مثؿ :الجد كالجدة كالعـ كالعمة كالخاؿ

لدييـ كما يرتبط بو مف أساليب كممارسات في تنشئة األبناء

كالخالة ،كعادة ما تتسـ اتجاىات اآلباء في األسر الكبيرة بإىماؿ

[.[51

الكالديف ألبنائيما ،كذلؾ لصعكبة االىتماـ بأمكرىـ كصعكبة

 -4أسمكب التنشئة الذم خضع لو الكالداف أنفسيما :في ىذا

استخداـ أساليب الضبط التي تستند إلى عممية االستقراء في

الصدد يمكف القكؿ :إف معاممة الكالديف لمطفؿ تتكقؼ عمى

تفسير أمكر الحياة ألبنائيما كحثيـ عمى السمكؾ االجتماعي

عكامؿ شتى شعكرية كال شعكرية منيا :استعدادىما الفطرم كنكع

المقبكؿ ،ما يضطرىـ إلى فرض القيكد الصارمة ،ما ُيساعد عمى

التربية كالثقافة التي نشأ عمييا ،كما مر بيما مف تجارب في

سيادة جك السيطرة كالتسمط ،كذلؾ فإف أميات األسر الكبيرة

مراحؿ النمك المختمفة كمقدار تكافقيما في الحياة الزكجية

يميؿ سمككيف إلى السيطرة نحك أبنائيف ،كخاصة اإلناث منيف،

كنظرتيما إلييا ،كقد يقاؿ :إف نقص معرفة الكالديف بأصكؿ

كما تكاجو مطالب أبنائيف بالعدكاف كالرفض ،كذلؾ فإف جك

التربية الصحيحة عامؿ ميـ في سكء سياستيما كمعاممتيما

الحب كالمساندة العاطفية يكاد ينعدـ بتمؾ األسر [.[52

ألطفاليما إال أف دراسة إكمنيكية حديثة بينت أف النضج

الدراسات السابقة:

االنفعالي كاالجتماعي لمكالديف ىك أكثر العكامؿ تأثي انر في تنشئة

أكالن :دراسات تناكلت إدماف اإلنترنت كعبلقتو ببعض متغيرات

األطفاؿ ،فالكالد العصابي حتى كاف كاف يعرؼ الطرؽ

الشخصية:

الصحيحة لمتربية ،فإنو قد يتساىؿ حيف يجب الحزـ كيتياكف

أجرت عبد السبلـ [ ]53دراسة عف أنماط كدكافع استخداـ

حيف يجب التشدد ،كيقكـ بالتشدد ألمكر تافية كيككف عقابو

الشباب المصرم لئلنترنت .عمى عينة مككنة مف ( )149شابان،

أقرب إلى االنتقاـ منو إلى اإلصبلح كالتيذيب.

ت اركحت أعمارىـ ما بيف ( )35 ،18سنة .كأكدت النتائج أف أىـ

 -5المستكياف االجتماعي كاالقتصادم :دلت بعض البحكث

دكافع استخداـ الشباب لئلنترنت تتمخص في الحصكؿ عمى

عم ػى أف الػمػعػامػم ػة ال ػكالدي ػة تصطبػ ػغ فػ ػي المستكيات االقتصادية

معمكمات بنسبة ( )%72.7كالتسمية كالترفية بنسبة ()%47
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كتككيف صداقات بنسبة ( )%42.3كالفضكؿ كحب االستطبلع

بالعزلة االجتماعية التي تعد بعدان مف أبعاد االغتراب

بنسبة ( )%25.5كشغؿ أكقات الفراغ بنسبة ( .)%6كقد تبيف

االجتماعي ،عمى عينة قكاميا ( )597طالبان كطالبة كأعمارىـ

أف األكثر دافعية الستخداـ اإلنترنت في مجاؿ المعمكمات ىـ

مف ( )25-18سنة ،كأسفرت نتائجيا عف كجكد عبلقة إيجابية

األكثر تعميمان كاألكبر عم انر ،ككذلؾ طمبة الدراسات العممية.

بيف العزلة االجتماعية كمتكسط عدد الساعات التي يقضييا

ككمما زاد العمر قؿ استخداـ اإلنترنت مف أجؿ التسمية كالترفيو.

الشباب مستخدمان لئلنترنت ككجكد عبلقة بيف استخداـ الشباب

كأجرل كؿ مف :كراكت كزمبلئػو [ ]14دراسة حكؿ "أثر استخداـ

المستمر لئلنترنت كبيف الشعكر بالعزلة االجتماعية ،ككمما زاد

اإلنترنت عمى التفاعؿ االجتماعي كالصحة النفسية لمفرد".

عدد الساعات التي يستخدـ فييا الشباب اإلنترنت قؿ الكقت

كتككنت العينة مف ( )159مف طبلب كطالبات الجامعة ،ككاف

الذل يقضكنو مع أشخاص حقيقييف كتككيف عبلقات اجتماعية

مف أىـ نتائج الدراسة ىك أف استخداـ اإلنترنت المتزايد ،يؤثر

مباشرة معيـ ،فالكحدة كالعزلة االجتماعية ىما شعكر طبيعي إزاء

كثير عمى مستكل االتصاؿ كالمشاركة مع أفراد األسرة داخؿ
نا

االستخداـ المتكرر لئلنترنت لساعات طكيمة.
كأجرل عزب [ ]56دراسة تناكلت طبيعة العبلقة بيف إدماف

المنزؿ ،كيقمؿ مف مقدار التكاصؿ االجتماعي في المحيط الذم

ينتمكف إليو .كذلؾ بينت الدراسة أف كثرة استخداـ اإلنترنت

اإلنترنت كبعض أبعاد الصحة النفسية ،كاستخدـ فييا ()200

كالجمكس أمامو لساعات طكيمة يؤدم إلى حاالت مف االكتئاب

طالب كطالبة في الشريحة العمرية التي تتراكح بيف ()18-16

كالكحدة االجتماعية.

سنة مف طبلب كطالبات المرحمة الثانكية ،كتكصمت الدراسة إلى

كما أجرل كؿ مف ساندركز كآخريف [ ]54دراسة فحصت

كجكد ارتباطات سالبة بيف درجات اإلدماف كبيف الصحة النفسية،

المستكيات العميا مف مستخدمي اإلنترنت مقارنة بالمقميف في

ككانت االرتباطات مكجبة لدل غير المدمنيف كما ُكجدت فركؽ
بيف المدمنيف كغير المدمنيف مف الذككر لصالح غير المدمنيف

استخداما لمشبكة كعبلقاتيـ باالكتئاب
االستخداـ ،ثـ األقؿ
ن
كالعزلة االجتماعية بيف الشباب ،ككانت عمى عينة بمغت ()89

في كؿ أبعاد الصحة النفسية مثؿ( :الشعكر بالكفاءة – المقدرة

طالبان شابان ،ككانكا يستجيبكف عمى استبياف يقيس المنخفضيف في

عمى التفاعؿ االجتماعي– الثقة بالنفس – ضبط النفس) ،كما

االستخداـ (أقؿ مف ساعة في اليكـ) ،كالمعتدليف (مف ساعة إلى

ُكجدت الفركؽ ذاتيا بالنسبة لئلناث.
كقاـ كرايج [ ]13بدراسة استيدفت فحص عبلقة الكحدة النفسية

كقد تكصمت الدراسة إلى أف المنخفضيف كالمعتدليف في استخداـ

كالدعـ االجتماعي بإدماف اإلنترنت لدل طمبة المدارس الثانكية،

اإلنترنت بالمقارنة بالمرتفعيف في االستخداـ ،أقامكا عبلقات

إلى جانب فحص أثر متغيريف كسيطيف في إدماف اإلنترنت

أسرية أفضؿ كعبلقات اجتماعية أفضؿ مف المرتفعيف الذيف

(التحصيؿ الدراسي ،نمط الشخصية) .كقد كضع الباحث

عانكا سكء العبلقات األسرية كاالجتماعية كاالكتئاب ،كعند

فرضيف لفحص العبلقة ما بيف التمفزيكف كاستخداـ اإلنترنت

مقارنة األفراد منخفضي استخداـ اإلنترنت مع األفراد مرتفعي

ككضع العبلقات االجتماعية كتـ تعريؼ اإلنترنت بخصائص

اإلنترنت تبيف أف األفراد ذكم االستخداـ المنخفض كاف لدييـ

(األلعاب ،الشات ،إرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ) ،كقد جمعت

عبلقات أفضؿ مع أمياتيـ كآبائيـ.

البيانات مف عينة مف طمبة إحدل المدارس الثانكية ،كبمغ عدد

كأجرل كؿ مف :الكندرم ،كالقشعاف" [ ]55دراسة اىتمت

أفراد العينة ( )202مف الطبلب كالطالبات مف الصفكؼ مف -9

بالتعرؼ عمى اآلثار االجتماعية المترتبة عمى استخداـ شباب

 12كقد استجاب الطمبة عمى خمسة مقاييس ،كىذه المقاييس

الجامعة (ذككر– إناث) في المجتمع الككيتي لئلنترنت كعبلقتيا

ىي :مقاييس الكحدة ،مقياس أفكار استخداـ اإلنترنت ،مقياس

ساعتيف في اليكـ) ،كالمرتفعيف (أكثر مف ساعتيف في اليكـ)،
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تقييـ الدعـ االجتماعي ،مقياس الشخصية االنبساطية –

ذلؾ المتعة كالتركيح ،ثـ تككيف عبلقات اجتماعية .كليست ىناؾ

االنطكائية إلى جانب بعض المعمكمات الديمكجرافية ،كقد تـ

فركؽ في دكافع االستخداـ تعزل لمتغير الجنس .في حيف ىناؾ

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف لتحديد العبلقة بيف إدماف اإلنترنت

فركؽ دالة في مجاؿ المعمكمات تعزل لمتغير الكمية لصالح

كالكحدة كالعزلة االجتماعية ،كأشارت النتائج إلى أف الكحدة

طمبة كمية التربية .في حيف ىناؾ فركؽ دالة في مجاؿ االندماج

كالدعـ االجتماعي ارتبطا بإدماف اإلنترنت .فطبلب المدرسة

االجتماعي تعزل لمتغير مدة استخداـ اإلنترنت لصالح

الثانكية الذيف لدييـ مستكل مرتفع مف الكحدة كمستكل منخفض

مستخدمي اإلنترنت ألكثر مف ثبلث سنكات .كما كشفت الدراسة

مف الدعـ االجتماعي ربما يمجؤكف إلى اإلنترنت لتخفيؼ مشاعر

أف ( )%85مف مستخدمي اإلنترنت راضكف عف نتائج

الكحدة ،كلـ يرتبط كؿ مف :نمط الشخصية كمعدؿ التحصيؿ مع

استخداميـ.

إدماف اإلنترنت ،ككذلؾ لـ يرتبط مشاىدة البرامج الركمانسية في

كأجرل كؿ مف كيـ سيكف كآخريف [ ]57دراسة بعنكاف" :االكتئاب

التمفزيكف مع استخداـ اإلنترنت.

كادماف اإلنترنت لدل المراىقيف" كىدفت إلى تقييـ العبلقة بيف

كسعت دراسة كؿ مف :كيـ ككميف [ ]57إلى التعرؼ عمى

االكتئاب كادماف اإلنترنت بيف المراىقيف ،كتككنت عينة الدراسة

العبلقة بيف إدماف اإلنترنت كاالكتئاب كاألفكار االنتحارية لدل

مف ( )452مراىقان ككريان ،كاستخدـ الباحثكف مجمكعة مف

المراىقيف الككرييف ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ()1573

األدكات اآلتية :مقياس إدماف اإلنترنت ،مقياس االكتئاب،

طالبا في المدارس الثانكية الذيف يسكنكف في المدف ،كأكممكا
ن

مقياس الكسكاس القيرم ،كذلؾ بيدؼ تقدير شدة إدماف اإلنترنت
بيف ىؤالء المراىقيف أك الكمبيكتر عامة ،كتـ بعد ذلؾ فحص

االستبياف التشخيصي إلدماف اإلنترنت ،كأشارت الدراسة إلى أف

نسبة المدمنيف  ،%16كما أف  %38اقتربت درجاتيـ مف درجة

العبلقة بيف إدماف اإلنترنت كاالكتئاب ،كاالعتماد عمى

اإلدماف ،كأشارت الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف إدماف

الكحكليات ،كأعراض الكسكاس القيرم ،كقد أسفرت نتائج ىذه

اإلنترنت كاالكتئاب كاألفكار االنتحارية ،بينما أشارت إلى عدـ

الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف األعراض

كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل لمجنس.

االكتئابية كأعراض الكسكاس القيرم مف ناحية كادماف اإلنترنت

كأجرل كؿ مف :انجمبرج كسجكبرج [ ]58دراسة عف عبلقة

بيف المراىقيف مدمني اإلنترنت مف ناحية أخرل .ككذلؾ أشارت

استخداـ اإلنترنت بالميارات االجتماعية كالتكافؽ لدل عينة مف

إلى أف إدماف اإلنترنت يترتب عميو العديد مف األخطار

طبلب الجامعة ،كبمغت العينة ( )324طالبان ،كقد أظيرت

كاألضرار السمككية عمى المراىقيف مدمني اإلنترنت ،كمف أىميا

النتائج ارتباط استخداـ اإلنترنت باالنعزالية كالمحافظة كضعؼ

ما يمي( :تجنب العبلقات االجتماعية المباشرة مع المحيطيف

القدرة عمى المكازنة بيف العمؿ ككقت الفراغ كالذكاء االنفعالي

كزيادة العزلة بيف المراىقيف مدمني اإلنترنت كفقداف الثقة بالنفس

كاستخدمت ىذه الدراسة عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل،

كعدـ القدرة عمى المكاجية كقمة التكجو الذاتي كانخفاض مستكل

ٍ
بشكؿ متكرر يميمكف إلى
كبينت النتائج أف مستخدمي اإلنترنت

التعاكف مع المحيطيف) .كما كجدت عبلقة ارتباطية دالة بيف

الكحدة ،كلدييـ قيـ شاذة كنقص في الميارات االجتماعية.

إدماف المراىقيف لئلنترنت كارتفاع معدالت اإلصابة باالكتئاب.

كقاـ منصكر [ ]59بدراسة لمكشؼ عف دكافع استخداـ اإلنترنت

كما أجرت الدندراكم [ ]60دراسة بعنكاف :اإلفراط في استخداـ

لدل عينة مف طمبة جامعة البحريف ،مككنة مف ( )330طالبان

كؿ مف :الكمبيكتر كاإلنترنت كعبلقتو ببعض المشكبلت النفسية

كطالبة .كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا :أف الدافع

لدل المراىقيف ،كىدفت إلى تحديد العبلقة بيف اإلفراط في

األكؿ الستخداـ اإلنترنت لدل الطمبة ىك طمب المعرفة ،يمي

استخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت ،كبيف بعض المشكبلت النفسية
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لدل المراىقيف (األعراض االكتئابية ،العزلة االجتماعية،

بركفيؿ مميز لمستخدمي اإلنترنت بإفراط.

البلمباالة) ككذلؾ دراسة الفركؽ بيف الذككر كاإلناث المراىقيف

كما كأجرل كؿ مف ياك كآخريف [ ]62دراسة عف خصائص

في شيكع المشكبلت النفسية المرتبطة باإلفراط في استخداـ

الشخصية كاالنفعاؿ لدل الطبلب ذكل اضطراب إدماف

الكمبيكتر كاإلنترنت ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )٠٣٦مف

اإلنترنت ،عمى عينة تتككف مف ( )476طالبان مدمنان لئلنترنت،

الذككر ك( )150مف اإلناث ،كتـ استخداـ مقياس األعراض

كاستخدـ الباحثكف مقياس االكتئاب كمقياس أيزنؾ لمشخصية،

االكتئابية ،كالعزلة االجتماعية ،كمقياس البلمباالة مف إعداد

كأكضحت نتائج الدراسة أف مدمني اإلنترنت أظيركا مستكيات

الباحثة ،كتبيف مف نتائج الدراسة :كجكد عبلقة ارتباطية دالة بيف

ٍ
كنقص في الميارات االجتماعية،
عالية مف القمؽ كالعصابية،

إفراط المراىقيف في استخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت كبيف مشكمة

ىذا باإلضافة إلى مشكبلت شخصية كانفعالية ،كذلؾ بالمقارنة

األعراض االكتئابية لدييـ ،ككجكد عبلقة ارتباطية دالة بيف إفراط

بغير المدمنيف.

المراىقيف في استخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت ،كبيف مشكمة العزلة

كأجرل كؿ مف جياني كساجاريس [ ]63دراسة عف أخطار

االجتماعية لدييـ ،كعدـ كجكد عبلقة دالة بيف اإلفراط في

إدماف استخداـ اإلنترنت لدل المراىقيف ضمف جممة مشكبلت

استخداـ الكمبيكتر كبيف مشكمة البلمباالة لدل المراىقيف ،ككجكد

لممراىقة في المرحمة العمرية ما بيف  15-10سنة ،كمف ىذه

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في مشكمة العزلة

المشكبلت :إساءة استخداـ المكاد ،كاالكتئاب ،كاالنحرافات

االجتماعية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر

الجنسية ،كالعنؼ ،كالفشؿ الدراسي ،كالعديد مف المكاقؼ الخطرة،

كاإلناث في مشكمة االكتئاب كالبلمباالة.

كذلؾ مف خبلؿ إجراء مقاببلت مع اآلباء كالمعمميف ،كالطبلب،

كأجرل كؿ مف جبلؿ كمحمد [ ]61دراسة لمتعرؼ عمى تأثير

كقد تبيف مف النتائج انتشار العديد مف المشكبلت كاالضطرابات

االستخداـ المفرط لئلنترنت عمى طبلب الجامعة ،كالكشؼ عف

بيف المراىقيف .كمف بيف ىذه المشكبلت إساءة استخداـ المكاد

الفركؽ بيف مفرطي كمنخفضي استخداـ اإلنترنت ،كالذيف صنفكا

المؤثرة نفسيان ،كالمعاناة مف االكتئاب كالتعثر الدراسي ،كانتشار

عف طريؽ أداة االستخداـ المفرط لئلنترنت التي أعدت كفقان

العنؼ كاالنحرافات السمككية كالجنسية.

ألساس سيككمترم مف حيث الثبات كالصدؽ عمى متغيرات

كأجرل أبك جدم [ ]18دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر القمؽ

الدراسة ،كىي االنبساطية (مف استخبار أيزنؾ لمشخصية)،

االجتماعي كالشعكر بالكحدة النفسية ككشؼ الذات في إدماف

كمقاييس استخبار أيزنؾ كلسكف بصكرتيو (أ)( ،ب) كىي

اإلنترنت باإلضافة إلى تحديد مقدار التبايف المفُسر لمتغيرات

العدكانية كالحاجة لئلنجاز كتأكيد الذات ،كالبحث الحسى

(الجنس كالكمية كاألنشطة عمى اإلنترنت ،كعدد األصدقاء عمى

كالشعكر بالذنب كتكىـ المرض كالكسكاسية كالقمؽ ،كطبقت

اإلنترنت كعدد ساعات استخداـ اإلنترنت كمكاف استخدامو).

أدكات الدراسة بصكرة جماعية عمى عينة مككنة مف ( )109مف

كفي كؿ مف إدماف اإلنترنت ككشؼ الذات عمى اإلنترنت ،إلى

الذككر ك( )90مف اإلناث مف طبلب جامعة المنيا ،بمتكسط

جانب ذلؾ فقد سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى نسبة مدمني

عمرم ( )19سنة ،كانحراؼ معيارم ( )1.85سنة ،كأظيرت

اإلنترنت ،كتحديد أبرز أعراض إدماف اإلنترنت كتحديد

نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة بيف مفرطي كمنخفضي

الخصائص الديمكجرافية كالنفسية لممدمنيف ،كلتحقيؽ أىداؼ ىذه

االستخداـ عمى سمات الشخصية اإليجابية ،كىي االنبساطية

الدراسة تـ تطكير خمسة مقاييس لمتغيرات الدراسة ىي :القمؽ

كالعدكانية كتأكيػد الذات كالبحث الحسي ،كعمى سمات الشخصية

االجتماعي ،كالشعكر بالكحدة ،كادماف اإلنترنت ،ككشؼ الذات

السمبي ػ ػة كىػ ػ ػي تكى ػ ػـ الم ػ ػرض كالقم ػ ػؽ ،كمػ ػا بينػ ػت النتائ ػ ػج كجػكد

بالكاقع ،ككشؼ الذات عمى اإلنترنت) ،كتككنت عينة الدراسة مف
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طالبا كطالبة مف مستخدمي اإلنترنت في الجامعة.
()799
ن

3

2016

اإلنترنت كمقياس تجربة استعماؿ اإلنترنت ،كقائمة األعراض

كأكدت النتائج أف كشؼ الذات عمى اإلنترنت يعد مف أكثر

النفسية المختصرة عمى عينة سحبت مف سبع مدارس مف أصؿ

المتغيرات المباشرة تأثي انر في إدماف اإلنترنت ،في حيف كاف

 87مدرسة إعدادية ،كست مدارس مف أصؿ  33مدرسة ثانكية،

كشؼ الذات بالكاقع أقؿ المتغيرات المباشرة تأثي انر في إدماف

كأربع مدارس مينية مف مقاطعة تايكاف مف الريؼ كالحضر حتى

اإلنترنت .كقد تبيف أف التأثير المباشر لمتغيرم الشعكر بالكحدة

طالبا كطالبةُ ،مقسميف إلى
أصبح عدد أفراد العينة ()3662
ن

حيف أف تأثير القمؽ االجتماعي في إدماف اإلنترنت كاف مستقبلن

عاما ،أما عف النتائج فقد أشارت إلى أف  %20.8مثمت
 )21ن
نسبة إدماف اإلنترنت ك %9.2مثمت نسبة سكء استخداـ

فركؽ دالة إحصائيان بيف المدمنيف كغير المدمنيف في مستكل

اإلنترنت .كما كاشتركت المجمكعتاف في األعراض نفسيا مف

القمؽ االجتماعي كالشعكر بالكحدة النفسية ككشؼ الذات عمى

ارتفاع درجة العدكاف كالكآبة كالقمؽ كاالستحكاذ اإللزامي

اإلنترنت ،حيث أبدل المدمنكف مستكل أعمى مف القمؽ

كالحساسية لمتفاعؿ االجتماعي ،كلكف كانت أكثر حدة لدل

االجتماعي كالشعكر بالكحدة ككشؼ الذات عمى اإلنترنت ،كلـ

ٍ
ٍ
ممحكظ
بشكؿ
مجمكعة مدمني اإلنترنت ،كما لـ يرتبط العمر

تظير فركؽ في كشؼ الذات بالكاقع بيف المدمنيف كغير

بإدماف اإلنترنت.

المدمنيف ،كأف أبرز أعراض إدماف اإلنترنت تمثمت في فقداف

كأكد زيداف [ ]20في دراستو التي أجراىا ككانت بعنكاف " :إدماف

السيطرة عمى استخداـ اإلنترنت كاالنسحاب كتعطيؿ جكانب

اإلنترنت كعبلقتو بالقمؽ كاالكتئاب كالكحدة النفسية كالثقة بالنفس"

الحياة االجتماعية كاألكاديمية.

عبلقة إدماف اإلنترنت ببعض المتغيرات النفسية مثؿ :القمؽ

كما أجرل كؿ مف ليك كآخريف "[ ]64دراسة عف العكامؿ النفسية

كاالكتئاب كالكحدة النفسية كالثقة بالنفس ،كتككنت عينة الدراسة

كاالجتماعية المرتبطة بإدماف اإلنترنت أجريت عمى عينة تتككف

مف ( )156مف الطبلب الذككر بجامعة المنصكرة الذيف يرتادكف

مف ( )580طالبان ،استخدـ الباحث عدة مقاييس لبلكتئاب،

مركز تقنية االتصاالت كالمعمكمات كطبلب شعبة الحاسب اآللي

كالقمؽ ،كطرؽ مكاجية الضغكط ،كالعبلقات األسرية .كأكضحت

بكمية التربية النكعية بالجامعة في مصر ،كبمغ عدد مدمني

نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف مدمني اإلنترنت

اإلنترنت ( )32طالباُ بنسبة  %51,20كتـ إعداد مقياس إلدماف

كغير المدمنيف بالنسبة لمعبلقات األسرية كاالتجاه نحك المدرسة

اإلنترنت كتطبيقو مع مقاييس أخرل لقياس القمؽ كاالكتئاب

كأساليب مكاجية الضغكط .كما حصؿ الطبلب المدمنكف عمى

كالكحدة النفسية كالثقة بالنفس عمى العينة األساسية ،كأكدت

درجات عالية في القمؽ كاالكتئاب ،كذلؾ بالمقارنة بالمجمكعة

النتائج عمى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة بيف إدماف

الضابطة .كما أكضح الباحث أف األسر المضطربة كعدـ الرضا

اإلنترنت ككؿ مف :القمؽ كاالكتئاب كالكحدة النفسية .ككجكد

عف الحياة المدرسية كاألساليب السمبية في مكاجية الضغكط

عبلقة ارتباطية سالبة دالة بيف إدماف اإلنترنت كالثقة بالنفس.

كالقمؽ كاالكتئاب قد تككف عكامؿ تييئ إلدماف اإلنترنت.

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مدمني اإلنترنت كغير المدمنيف

كىدفت دراسة شيف كيف [ ]65إلى دراسة الحساسية لمعبلقات

في كؿ مف :القمؽ كاالكتئاب كالكحدة النفسية تتجو نحك

االجتماعية كاألعراض النفسية عند المراىقيف المدمنيف،

المدمنيف .ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مدمني اإلنترنت كغير

كمقارنتيـ بالمراىقيف الذيف يمتازكف بسكء استخداـ اإلنترنت ،مف

المدمنيف في الثقة بالنفس لصالح غير المدمنيف.

ذكرا 1334 ،أنثى) ،كما تراكحت أعمارىـ بيف (-11
( 2328ن

كالقمؽ االجتماعي في إدماف اإلنترنت كاف بالمستكل نفسو في
عف كشؼ الذات عمى اإلنترنت .كما أشارت النتائج إلى كجكد

كأجرل كؿ مف مقدادم ،كسمكر [ ]66دراسة بعنكاف :اإلدماف

خبلؿ تطبيؽ عدة مقاييس منيا :المقياس الصيني إلدماف
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عمى اإلنترنت كعبلقتو باالستجابات العصابية لدل عينة مف

النفسية مف جية أخرل ،خاصة عندما يتـ ضبط المتغيرات

مرتادم مقاىي اإلنترنت في ضكء بعض المتغيرات ،كىدفت ىذه

الديمكجرافية كالبيئية باعتبارىا إحدل العكامؿ المرتبطة بإدماف

الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف إدماف اإلنترنت

اإلنترنت .كقد تككنت عينة ىذه الدراسة مف الطبلب كالطالبات

كاالستجابات العصابية لدل عينة مف مرتادم مقاىي اإلنترنت

الككرييف الذيف بمغ عددىـ ( )912طالبان كطالبة مف طبلب

في عماف كاربد ،كقد تـ ذلؾ في ضكء عدد مف المتغيرات ،كما

المدارس ،كاستخدـ الباحثكف المقاييس اآلتية :قائمة أعراض

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز مؤشرات اإلدماف عمى

إدماف اإلنترنت المنقحة كالمعدلة عمييـ .كمقياس االضطرابات

اإلنترنت ،كأبرز مؤشرات االستجابات العصابية لدل أفراد

النفسية .كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :أف  %30مف العينة

العينة .كتككنت العينة مف ( )570مف مرتادم مقاىي اإلنترنت،

قد أظيركا ارتفاعات في معدالت إدماف اإلنترنت ،كذلؾ أف

كاف منيـ ( )440مف الذككر ك( )130مف اإلناث .كأشارت

مدمني اإلنترنت مف الطبلب الذككر يدمنكف (الشات) مع األقراف

نتائج الدراسة إلى أف نسبة مدمني اإلنترنت كانت  %13.3مف

كاألصدقاء ،سكاء الذككر أك اإلناث .كما أظيرت النتائج أف

أفراد العينة .كما أشارت النتائج إلى أف ىناؾ عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف اإلدماف عمى اإلنترنت كاالستجابات العصابية أك

ٍ
نفسية
اضا كاضطرابات
مدمني كمدمنات اإلنترنت يعانكف أعر ن
ٍ
عديدة مثؿ :األعراض االكتئابية ،كأعراض الكسكاس القيرم

بعض مجاالتيا ؛ حيث إنو بشكؿ عاـ كاف ىناؾ عبلقة إيجابية

كالسمكؾ االنسحابي.

كذات داللة إحصائية بيف إدماف اإلنترنت كمجالي االكتئاب

كعف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في استخداـ اإلنترنت

( )0.26كاالستجابات النفسجسمية ( )0.34أم أنو بزيادة درجة

كتأثير ذلؾ عمى فاعميتيـ األكاديمية أجرل شيف سك [ ]67دراسة

إدماف اإلنترنت يتكقع زيادة في درجة االكتئاب كاالستجابات

عمى عينة بمغ قكاميا ( )300طالب كطالبة ،كتـ في ىذه

النفسجسمية بمقدار ىذه الدرجات .أما بشكؿ خاص فقد كانت

الدراسة اختبار كيفية تأثير أنماط اإلنترنت المستخدمة عمى أداء

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدماف اإلنترنت

الطالب األكاديمي ،كقد أكضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ

كاالستجابات النفسجسمية لدل اإلناث ( )0.83كادماف اإلنترنت
كالمقياس الكمي لبلستجابات العصابية ( ،)0.96كالمستكل

اضحا بيف الذككر كاإلناث ليس فقط في أنماط اإلنترنت
اختبلفنا ك ن

المستخدمة ،كانما أيضان في طريقة البحث عف المعمكمات ،كما

التعميمي :الدراسات العميا ( )0.71كالمستكل االقتصادم المرتفع

أكضحت الدراسة أف اإلناث أكثر استيدافان عمى مكاقع التكاصؿ

( )0.83أم أنو بزيادة درجة إدماف اإلنترنت يتكقع أف تزداد

االجتماعي مف الذككر ،بينما كانت األلعاب الترفييية ذات تأثير

درجة االستجابات النفسجسمية لدل ىذه الفئات بمقدار قيـ

سمبي عمى األداء األكاديمي لدل الطبلب الذككر.

معامبلت االرتباط .كقد كانت أبرز مؤشرات إدماف اإلنترنت تدؿ

كحكؿ عدـ االعتداؿ في استخداـ اإلنترنت عمى إنجاز

عمى التحمؿ ،أما أبرز مؤشرات االستجابات العصابية ،فكانت

الطبلب األكاديمي كتحصيميـ الدراسي ،أجرل كؿ مف زاك

االستجابات االكتئابية.

كآخريف [ ]68دراسة حكؿ العبلقة بيف البناءات الخاصة

كأجرل كؿ مف :جانج كآخريف [ ]17دراسة بعنكاف ":إدماف

باألجيزة التقنية كالتحكـ الذاتي كقابمية الدعـ االجتماعي ،ككذلؾ

اإلنترنت كاألعراض النفسية بيف المراىقيف الككرييف" ىدفت

تنكع االستخداـ في المكاقع المختمفة لتعامبلت اإلنترنت مثؿ:

الدراسة إلى التعرؼ عمى المتغيرات كالعكامؿ المرتبطة بإدماف

(المدرسة ،المنزؿ ،مقاىي اإلنترنت) كبيف السمكؾ االستكشافي

اإلنترنت بيف الشباب أك المراىقيف الككرييف مف ناحية ،كفحص

كاألكاديمي لدل طبلب المدارس الثانكية ،كقد أشارت النتائج إلى

العبلقة بيف إدماف اإلنترنت كاإلصابة باألعراض كاالضطرابات

أف الطمبة الذيف يستخدمكف اإلنترنت في المنزؿ كاف ليـ ميؿ
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أعمى إلدماف اإلنترنت مف ىؤالء الذيف يستخدمكنو مف خبلؿ

مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاألنشطة الترفييية ،فمف شأنو أف

المدرسة أك مقاىي اإلنترنت ككانكا أقؿ في كفاءتيـ األكاديمية

يقمؿ مف فاعمية الطبلب األكاديمية.
كلفحص ما إذا كانت الفاعمية األكاديمية يمكف أف تؤدم

أيضان.
كأجرل نكريس [ ]69دراستو عمى مجمكعة مف الطمبة

دك انر كمنبئات لبلستخداـ الزائد لئلنترنت بيف طمبة الجامعة،

كالطالبات؛ كذلؾ بتطبيؽ ثبلثة مقاييس مختمفة تيدؼ جميعيا

أجرل أكداسي [ ]72دراستو عاـ 2011ـ عمى عينة قكاميا

لقياس اإلنجاز األكاديمي ،ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك
الكشؼ عما إذا كاف االستخداـ الزائد لئلنترنت يؤثر في اإلنجاز

طالبا مف كمية الطب كاليندسة ،كقد تـ استخداـ مقياس
( )398ن

االستخداـ الزائد لئلنترنت كمقياس الفاعمية األكاديمية كقائمة

األكاديمي بمركر الكقت ،كقد أشارت النتائج إلى أف االستخداـ

البيانات الشخصية ،كتـ استخداـ كؿ مف :معامبلت ارتباط

الزائد لئلنترنت يتنكع مف حيث الداللة كاالتجاه اعتمادان عمى نكع

بيرسكف كاختبار ت لداللة الفركؽ كأسمكب تحميؿ التبايف

االستخداـ ،كقد حظيت المحادثة بالنصيب األكبر في االستخداـ

 ،ANOVAكأكضحت النتائج كجكد معامبلت ارتباط سمبية

الزائد عف الحد ،كأشارت النتائج أيضان إلى أف الطبلب ذكم

دالة بيف الفاعمية األكاديمية كاالستخداـ الزائد لئلنترنت.
كأجرل كؿ مف الطراكنة كالفنيخ [ ]73دراسة استيدفت

المستكيات المنخفضة في استعماؿ اإلنترنت كاف إنجازىـ

تقصي أثر استخداـ اإلنترنت عمى التحصيؿ األكاديمي،

األكاديمي أعمى بشكؿ جكىرم.
كفي عاـ 2010ـ قاـ تزينج [ ]70بدراسة ىدفت إلى

كالتكيؼ االجتماعي كاالكتئاب كميارات االتصاؿ لدل طمبة

فحص الكيفية التي يدرؾ بيا طمبة الجامعة االختبلفات

جامعة القصيـ ،كتككف المجتمع اإلحصائي مف جميع الطبلب

كالتناقض بيف استخداماتيـ الفعمية كتمؾ المثالية أك النمكذجية

كالطالبات الذيف يستخدمكف شبكة المعمكمات الدكلية اإلنترنت

لئلنترنت ،كقد تـ اختبار استخداـ اإلنترنت لدل ىؤالء عمى ثبلثة

في جامعة القصيـ ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )595طالبان

مستكيات :المستكل الكبير (كـ ساعة يقضييا الطالب أكف اليف

كطالبة مف الطمبة الذيف يستخدمكف اإلنترنت في جامعة القصيـ،

أسبكعيا) كمستكل النشاط (الساعات التي يقضييا الطالب
ن

كقد تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية المتيسرة ،ثـ تـ استخداـ
المعدؿ التراكمي لمداللة عمى التحصيؿ الدراسي .كالصكرة

منشغبل بنشاط ترفييي معيف) كمستكل األداء أك الكسيمة
ن
(الساعات المنقضية في استخداـ أدكات خاصة باإلنترنت) ،كقد

المعربة لقائمة بيؾ لبلكتئاب ،كمقياس التكيؼ االجتماعي

أشارت النتائج إلى أف مدركات االختبلؼ كالتناقض فيما يتعمؽ

المبلئـ لمبيئة االجتماعية الجامعية ،كمقياس ميارات االتصاؿ

بالكقت أك الزمف الذم يقضيو الطالب عمى اإلنترنت قد ال تككف

لدل طمبة الجامعة ،كقد أشارت النتائج إلى كجكد درجة أعمى

مشكمة في حد ذاتيا ،كلكنيا قد تككف رم انز لممزيد مف العكامؿ

بقميؿ مف الدرجة المتكسطة لدل الطمبة مستخدمي اإلنترنت لفترة

سمبا عمى الناحية النفسية كاألكاديمية.
المؤثرة ن

زمنية متكسطة في كؿ مف :درجة التكيؼ االجتماعي كميارات

كفي عاـ 2011ـ أجرل زك [ ]71دراسة ىدفت إلى فحص

االتصاؿ ،في حيف أف درجتي التكيؼ االجتماعي كميارات

العبلقة بيف استخداـ الطبلب لئلنترنت بشكؿ زائد عف الحد

االتصاؿ منخفضة لدل الطمبة ذكم االستخداـ المرتفع لئلنترنت،

طالبا كطالبة
كأدائيـ األكاديمي ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )95ن

كما أظيرت النتائج أف درجة االكتئاب منخفضة لدل الطمبة

مف طبلب الجامعة ،كأشارت النتائج إلى أف استخداـ الطبلب

مستخدمي اإلنترنت لفترة زمنية متكسطة ،في حيف أف درجة

لئلنترنت لمبحث عف المعمكمات األكاديمية مف شأنو أف يثرم

االكتئاب مرتفعة لدل الطمبة ذكم االستخداـ المرتفع لئلنترنت،

كيرفػ ػع إنج ػ ػازىـ األك ػاديم ػ ػي ،أم ػا االستخ ػ ػداـ الزائػ ػد عف الحد في

كما تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية في
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كؿ مف :التحصيؿ األكاديمي كالتكيؼ االجتماعي؛ تعزل لعدد

أجرل شيف [ ]75دراسة بعنكاف" :السمكؾ االجتماعي

ساعات استخداـ اإلنترنت كالنكع االجتماعي كاالختصاص

كعبلقتو باألىداؼ كالمعاممة الكالدية في تايكاف " كأجريت الدراسة

لصالح االستخداـ المتكسط كالطمبة الذككر كاالختصاصات

عمى عينة مف اآلباء كاألميات كأطفاليـ في رياض األطفاؿ

العممية ،ككجد أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية في درجة

كعددىـ ( )171أبان كأمان كأطفاليـ ،كتمثمت أدكات الدراسة في

االكتئاب تعزل لعدد ساعات استخداـ اإلنترنت كالنكع االجتماعي

استخداـ الباحث استبانة تتعمؽ بأىداؼ الكالديف كأساليب

كاالختصاص لصالح االستخداـ المرتفع كاإلناث كاالختصاصات

معاممتيـ ،كبطاقة مبلحظة لتقكيـ الكفاية االجتماعية لؤلطفاؿ

األدبية ،كما كجدت الدراسة أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية

تمؤل مف قبؿ المعمميف في الركضة ،كأظيرت النتائج أف الدؼء

في درجة ميارات االتصاؿ تعزل لعدد ساعات استخداـ اإلنترنت

كالسيطرة كحسف اإلدارة ليا تأثير إيجابي في كفاية األطفاؿ

لصالح االستخداـ المتكسط.

االجتماعية في رياض األطفاؿ ،كأف ىناؾ عبلقة سمبية بيف
األسمكب التسمطي كالسمكؾ االجتماعي اإليجابي.

كعمى المنكاؿ نفسو أجرل أكديسي [ ]74دراستو لفحص
العبلقة بيف سمكؾ المخاطرة كالفاعمية األكاديمية كاالستخداـ

كما قاـ باجاني [ ]76بإجراء دراسة طكلية لمدة تسع

الزائد لئلنترنت لدل طمبة الجامعة مف المراىقيف ،كعما إذا كاف

سنكات ىدؼ فييا إلى التعرؼ عمى أثر أساليب التنشئة الكالدية

االستخداـ الزائد يتنكع طبقان لممتغيرات الخاصة بالنكع كامتبلؾ

المتمثمة في (المراقبة – العقاب  -االتصاؿ كالحكار) كالتعرؼ

كمبيكتر كالحياة مع األسرة ،كقد بمغت عينة الدراسة ()556

عمى أثر التفكؾ األسرم عمى السمكؾ االنحرافي عند األبناء،

طالبا ،كقد تـ استخداـ مقياس إدماف اإلنترنت كمقياس الفاعمية
ن

طفبل تراكحت أعمارىـ ما بيف
كتكػكنت عينة الدراسة مف ( )427ن

األكاديمية كقائمة البيانات الشخصية ،كأشارت النتائج إلى كجكد

( )15 -6سنة كاستخدـ الباحثكف في الدراسة مجمكعة مف

ارتباط مكجب داؿ بيف إدماف اإلنترنت لدل المراىقيف الذم

األدكات تمثمت في :مقياس العكامؿ األسرية ،كقائمة تقدير سمكؾ

يختمؼ باختبلؼ النكع كامتبلؾ جياز ككمبيكتر ،كما أكضحت

الطفؿ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف أف اإلفراط في استخداـ القسكة

أف الفاعمية األكاديمية كسمكؾ المخاطرة يظيراف كمنبئات

كالعقاب ارتبط بزيادة ظيكر السمكؾ االنحرافي كالسرقة كالعنؼ

لبلستخداـ الزائد لئلنترنت.

عند األبناء ،كما أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لمتفكؾ األسرم

كأجرل كؿ مف شانج شينج كآخريف [ ]36دراسة ىدفت إلى

معدال أعمى في كؿ مف :السمكؾ االنحرافي كالسرقة
أظيركا
ن

الكشؼ عف تأثير االستخداـ الزائد لئلنترنت عمى الفاعمية

كالعنؼ كالرغبة في الشجار ،كأف ضعؼ الرعاية كالمراقبة

األكاديمية كالكفاءة الذاتية ،كتـ اختبارىا باستخداـ النظرية

األسرية عند األطفاؿ أظير ميبلن أعمى نحك العنؼ كالسرقة.

المعرفية ،ككاف عدد الطبلب المشتركيف في ىذه الدراسة ()87

كأجرت جبلؿ [ ]1دراسة بعنكاف" :العبلقة بيف أساليب

طالبا كطالبة ،كطبؽ الباحثكف أسمكب التحميؿ الكمي إلظيار
ن

المعاممة الكالدية كبعض سمات الشخصية لدل طمبة كطالبات

العبلقة بيف إدراؾ الطالب لمكفاءة الذاتية عمى اإلنترنت كالتعمـ،

المرحمة الثانكية" ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )200طالب

كتـ تقييـ ىذه المتغيرات مف خبلؿ تحميؿ التبايف ،كبينت النتائج

كطالبة مف المدارس الثانكية ( )100مف الذككر ك( )100مف

أنو ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في كيفية استخداـ

اإلناث كتمتمث أدكات البحث في استخداـ مقياس الشخصية

اإلنترنت.

اإلسقاطي الجمعي كمقياس اتجاىات التنشئة االجتماعية لؤلبناء،

ثانيان :دراسات تناكلت أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا ببعض

كتكصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف ىناؾ عػػبلقػة ارتباطػية

سمات الشخصية:

إحصائيا بيف بعض أساليب المعاممة الكالدية:
إيجابية دالة
ن
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(التقبؿ – االستقبلؿ) ،كبعض سمات الشخصية( :السعادة –

كبيف ظيكر بعض االضطرابات النفسية المتمثمة في القمؽ

االنتماء) ،كما أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائيان

كالتكتر ،ككجكد عبلقة دالة ارتباطية بيف اإلساءة الكالدية

بيف أساليب( :القسكة – الرفض – التشدد – التبعية – اإلىماؿ

كاإلىماؿ كبيف تزايد السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ كأف األسر

– التحكـ في الرعاية – التبعية) في المعاممة كبيف سمات

التي اتسـ نمط المعاممة فييا بالدعـ األسرم كالعاطفي انخفض

الشخصية( :االنزكاء – العصابية – كىف العزيمة) ،ككاف الفرؽ

فييا معدؿ إصابة األبناء بالقمؽ كانخفضت لدييـ االضطرابات

داال لصالح الذككر أكثر مف اإلناث.
ن

السمككية ،كأف القسكة كالصرامة في معاممة األبناء تعرضيـ
الضطراب السمكؾ العدكاني.

كقامت الحربي [ ]77بدراسة ىدفت التعرؼ عمى أساليب
المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء مف الجنسيف كعبلقتيا

كأجرل كؿ مف بكر كآخريف [ ]79دراسة استيدفت البحث

باالتزاف االنفعالي ،كاشتممت الدراسة عمى عينة بمغ قكاميا

في تأثير أساليب التنشئة الكالدية عمى سمكؾ الطفؿ كالمراىؽ

( )505مف طبلب كطالبات تراكحت أعمارىـ ما بيف (– 14

كالعبلقة بيف سمات األـ كالخصائص األسرية كبيف ظيكر

 18سنة) مف المدارس الثانكية كمف مستكيات اجتماعية كثقافية

السمكؾ االنحرافي كالمضاد لممجتمع (السرقة – العدكانية -

مختمفة ،كلقد استخدـ لجمع البيانات استبياف أساليب التنشئة

الشجار) عند األطفاؿ ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )8000طفؿ

الكالدية كمقياس االتزاف االنفعالي كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة

تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )14 - 6سنة ،كقد استخدـ الباحثكف

نتائج كىي كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائيان بيف

لجمع البيانات تقارير األميات عف أبنائيف كنمكذج التقدير

أساليب المعاممة الكالدية( :التقبؿ – التسامح – االستقبللية) كبيف

الذاتي لمطفؿ كالسجبلت الطبية كمقياس االنحراؼ عند األطفاؿ

مستكل االتزاف االنفعالي لدل كؿ مف األبناء مف الجنسيف

المأخكذ مف قائمة تقدير سمكؾ الطفؿ ،كأسفرت نتائج الدراسة

(ذككر – إناث) ،كما أنو تكجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة

عف أف القسكة ككثرة العقاب مف قبؿ الكالديف تدفع الطفؿ إلى

إحصائيان بيف كؿ مف أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ الكالديف

السرقة كاالعتداء عمى اآلخريف كالشجار ،كأف عدـ االستقرار

التي تتسـ بػ (المبالغة في الرعاية – التبعية كالتحكـ  -اإلىماؿ

األسرم كاف سبب نا قكيان في ظيكر السمكؾ المنحرؼ (العدكانية –

 -الرفض كالتشدد) كبيف االتزاف االنفعالي لدل األبناء مف

الشجار  -السرقة) عند األطفاؿ.
كأجرل سالـ [ ]80دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أسمكبي

الجنسيف.
كأجرل سالكجا كآخركف [ ]78دراسة ىدفت التعرؼ عمى

القبكؿ /الرفض الكالدم كعبلقتو بمخاكؼ األبناء ،عمى عينة

تأثير إساءة معاممة الكالديف لؤلطفاؿ كاىماليـ عمى ظيكر

طالبا كطالبة مف طبلب المدارس العامة
قكاميا ()342
ن

االضطرابات النفسية كالسمككية لدييـ ،كتككنت عينة الدراسة مف

كالمدارس التجريبية العامة ،كتمثمت األدكات المستخدمة في

( )215أسرة كتـ متابعة األبناء في ىذه األسر منذ الميبلد كحتى

الدراسة في كؿ مف :مقياس المخاكؼ الشائعة ،كمقياس

عمر ست سنكات ،كلجمع البيانات استخدـ الباحثكف المقابمة

القبكؿ/الرفض الكالدم ،استمارة المستكل الثقافي االجتماعي،

اإلكمينيكية لآلباء كاألميات في األسر التي أُجريت عمييا

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ىك كجكد عبلقة ارتباطية

الدراسة ،كمقياس مراقبة سمكؾ الطفؿ كأيضان أسمكب تجميع

بيف القبكؿ /الرفض الكالدم مف كؿ مف( :األب – األـ)

البيانات مف خبلؿ المسح القكمي لمدراسات التي تناكلت اإلساءة

كمخاكؼ األبناء ،حيث بينت أنو كمما زاد استخداـ أسمكب القبكؿ

الكالدية كاإلىماؿ لؤلطفاؿ ،كقد أسفرت نتائج الدراسة عف أنو

مف الكالديف قمت المخاكؼ عند األبناء كالعكس بالنسبة لعبلقة

تكجد عبلقة دالة ارتباطية بيف اإلساءة الكالدية ،كاإلىماؿ لمطفؿ

الرفض كمخاكؼ األبناء.
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كقدـ ىازيف كآخركف [ ]4دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

في مقياس آراء األبناء في معاممة الكالديف كمقياس تحمؿ

خبرات اآلباء كاألساليب التربكية العنيفة كعبلقتيا بسمككيات

المسؤكلية لطمبة كطالبات المرحمة الثانكية كاستمارة المستكل

أما مف القائميف
األبناء ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )2020نأبا ك ن
برعاية أطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف ( )14 - 4سنة ،ككانت

االجتماعي التقافي ،كتكصمت الدراسة في نتائجيا إلى أنو ال
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف أسمكب التقبؿ مف قبؿ

أدكات الدراسة ىي المقابمة اإلكمينيكية كاختبار مراقبة سمكؾ

الكالديف ككؿ مف الضبط الداخمي كاالىتماـ االجتماعي

الطفؿ ،كما تـ تجميع البيانات عف األطفاؿ الذيف أجريت عمييـ

كاالنضباط السمككي ،كممارسة اإلمكانات الذاتية كادارة التغير

الدراسة مف خبلؿ المسح القكمي لصحة األطفاؿ كالمراىقيف،

المجتمعي ،كما أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة بيف التقبؿ

كأسفرت نتائج الدراسة عف أف عنؼ الكالديف المكجو نحك األبناء

لدل األـ كالمشاركة االجتماعية ،كتكجد عبلقة ارتباطية دالة بيف

صاحبو اضطرابات سمككية عدكانية مكجية نحك الذات لدل

أسمكب التقبؿ مف قبؿ األب كبيف االنضباط السمككي لدل

األبناء ،ككذلؾ مكجية مف األبناء نحك اآلخريف ،كأف استخداـ

األبناء مف الذككر ،كأيضان تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف

العقاب البدني كالعقاب النفسي عمى الطفؿ كاف عامبلن أساسيان

أسمكب التشدد مف قبؿ األـ كبيف االىتماـ االجتماعي كالمشاركة

لحدكث االضطرابات العدكانية كاالضطرابات السمككية لدل

لدل األبناء مف الذككر.
كقاـ شكامرة [ ]83بدراسة ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف

األبناء.
كأجرل كؿ مف أيمكماكي كآخريف [ ]81دراسة ىدفت إلى

أساليب التنشئة االجتماعية كبعض المتغيرات الشخصية ،عمى

التعرؼ عمى أساليب التنشئة األسرية كاضطراب السمكؾ
المنحرؼ كالعنؼ عند األطفاؿ عند المجتمع الفنمندم ،كتككنت

طالبا كطالبة ،كاستخدـ لجمع البيانات
عينة مككنة مف ( )484ن

فييا استبياف التنشئة الكالدية كاستبياف الخجؿ ،كأظيرت نتائج

طفبل مف سف ( )17-12سنة مف
عينة الدراسة مف ( )278ن

الدراسة أف أكثر أنماط التنشئة الكالدية شيكعان كما يدركيا

القسـ الداخمي لمطب النفسي ،كاستخدـ الباحثكف في الدراسة

كيحددىا األبناء ىي الديمقراطية لؤلـ كاإلىماؿ لؤلب ،كأف ىناؾ

لجمع بياناتيـ مقياس االضطرابات الكجدانية كالفصاـ عند أطفاؿ

عبلقة عكسية ذات داللة بيف أنماط التنشئة الكالدية كمستكل

المدرسة ،كقائمة تقدير سمكؾ الطفؿ ،كاستبياف المعاممة الكالدية،

الخجؿ بحيث كمما اتجيت أنماط التنشئة نحك الديمقراطية قؿ

كأسفرت نتائج الدراسة عف أف األطفاؿ الذيف يتعرضكف لمعنؼ

مستكل الخجؿ.

البدني مف قبؿ اآلباء يظير لدييـ انحراؼ السمكؾ بصكرٍة

كما أجرت شنيار [ ]84دراسة بيدؼ البحث عف عبلقة

ٍ
اضحة في سف مبكرة ،كأنو تكجد عبلقة كثيقة بيف التفكؾ
ك

إساءة المعاممة الكالدية في الطفكلة ٍ
بكؿ مف :الكحدة النفسية

األسرم كتدىكر العبلقة بيف األب كاألـ ،كبيف ظيكر السمكؾ

كالسمكؾ العدكاني كاالنحراؼ السيككباتي لدل فئة الجانحيف مف

المنحرؼ عند األبناء ،كأف العنؼ عند الكالديف يرتبط بظيكر

جانحا مف
الجنسيف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )91حدثنا
ن

كما أجرت منصكر [ ]82دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

الكالديف كاإلساءة المفظية كالبدنية تتصدر قائمة اإلساءة ،كأف

المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء كعبلقتيا بتحمؿ المسؤكلية

إدراؾ اإلساءة مف الجنسيف ىك نفسو ،كأف العدكاف البدني يحتؿ

االجتماعية لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية ،كتككنت عينة

المرتبة األكلى يميو العداكة ثـ الغضب ،بينما احتؿ العدكاف

طالبا كطالبة تتراكح أعمارىـ ما بيف (-14
الدراسة مف ( )414ن

المفظي المرتبة األخيرة ،كما بينت النتائج كجكد عبلقة

الجنسيف ،ككانت نتائج الدراسة ىي أف اإلىماؿ الصادر مف

السمكؾ المنحرؼ عند األبناء.

مكجب ػة بي ػف خب ػرات اإلس ػاءة فػ ػي الطفكلػ ػة كالسمكؾ العدكاني لدل

 )17عامػ ػػنا مػ ػف طمبػ ػة المػ ػدارس الثانكي ػة ،كتمثمت أدكات الدراسة
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الجانحيف ،ككجكد عبلقة مكجبة بيف اإلساءة كاالنحراؼ

كعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية.

السيككباتي.

 كشفت نتائج غالبية الدراسات السابقة التي تـ االعتماد عميياالمطردة في استخداـ اإلنترنت محميان كدكليان.
الزيادة ُ

كأجرل إلدر [ ]85دراسة ىدؼ مف خبلليا إلى الكشؼ عف
أثر أنماط التنشئة الكالدية في قدرات األبناء في صفكؼ السابع

 -كشفت نتائج الدراسات السابقة كجكد العديد مف اآلثار

حتى العاشر ،كأثرىا عمى تقتيـ بأنفسيـ كىكيتيـ النفسية،

اإليجابية كالسمبية الناتجة عف استخداـ اإلنترنت.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )400طالب كطالبة 300( ،مف

 -أكدت النتائج العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية السمبية

الذككر 100 ،مف اإلناث) في المدارس األمريكية االبتدائية

كبيف االضطرابات كالمشكبلت السمككية.

بكالية جكرجيا ،كأظيرت النتائج كجكد عبلقة بيف أساليب اآلباء

 -أكدت نتائج الدراسات السابقة أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة

الذيف يتصفكف بالتسامح كالديمقراطية كاعتماد األبناء عمى

بيف أساليب المعاممة الكالدية كبيف الدافعية لئلنجاز كسمات

أنفسيـ ،كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف

الشخصية اإليجابية.

أنماط التنشئة األسرية اإليجابية كبيف الصحة النفسية كنمك

 -ثمة محدكدية في الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف أساليب

اليكية النفسية المتكازنة.

المعاممة الكالدية كادماف اإلنترنت ،حيث إنو لـ يتكافر في البيئة
العربية _ في حدكد عمـ الباحث  -دراسات تناكلت تمؾ العبلقة

كقاـ أحمد [ ]86بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب
المعاممة الكالدية " التقبؿ – الرفض " كعبلقتيا بالسمكؾ التككيدم

بيف المتغيريف ،ما ُيعطي أىمية بالغة لمدراسة الحالية.

الجنسيف ،كتمثمت األدكات في استمارة المعاممة الكالدية،

أ .منهج الدراسة

لدل تبلميذ التعميـ الثانكم " كتككنت العينة مف ( )151مف

 .4الطريقة واإلجراءات

كتكصمت في نتائجيا إلى كجكد عبلقة مكجبة بيف أسمكب التقبؿ

اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخداـ المنيج الكصفي

كما يدركو األبناء كالسمكؾ التككيدم ،كعبلقة سالبة ما بيف

االرتباطي الذم ييدؼ إلى دراسة العبلقة بيف متغيريف أك أكثر.

أسمكب الرفض الكالدم كالسمكؾ التككيدم لؤلبناء.

كقد سعت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة تأثر اإلنترنت

كأجرل األحمدم [ ]87دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

بأساليب المعاممة الكالدية المستخدمة مف قبؿ اآلباء كاألميات،

السمكؾ العدكاني كعبلقتو بأساليب المعاممة الكالدية في ضكء

بمعنى تأثير أساليب المعاممة الكالدية عمى إدماف اإلنترنت.

بعض المتغيرات الديمكجرافية لدل عينة مف طمبة الثانكية"،

ب .عينة الدراسة

طالبا ،كتـ استخداـ مقياس السمكؾ
كتككنت العينة مف ( )370ن

مف منطمؽ أىمية الدراسة كأىدافيا تككنت العينة الكمية

العدكاني كمقياس التنشئة الكالدية ،كبينت النتائج كجكد عبلقة

لمدراسة مف ( )336طالبان مف طبلب كميتي التربية كالطب

مكجبة بيف أساليب القسكة كالحماية الزائدة كاإلىماؿ الممارس مف

بجامعة الممؾ سعكد مقسميف إلى ( )181طالبان مف طبلب كمية

قبؿ الكالديف كالسمكؾ العدكاني لدل األبناء ،بينما كانت العبلقة

التربية بنسبة  %53.9مف العينة الكمية )155( ،طالبان مف

سالبة بيف أسمكب السكاء الكالدم كالسمكؾ العدكاني لدل األبناء.

طبلب كمية الطب بنسبة  ،%46.1كقد تراكح المدل العمرم

تعقيب عمى الدراسات السابقة

لمعينة الكمية ما بيف ( )27 - 19عامان بمتكسط عمرم قدره

يبلحظ عمى الدراسات السابقة بمحكرييا ما يمي:

( )21.46سنة ،كانحراؼ معيارم قدره ( .)1.748كقد تـ

 -تتعدد المكاقع اإللكتركنية التي يتـ تصفحيا مف قبؿ العينة

اختيار العينة بطريقة عشكائية كذلؾ كفقان لممبررات اآلتية:

التي تضمنتيػ ػا الدراسػ ػات السابق ػ ػة كالت ػ ػي تن ػاكلت إدماف اإلنترنت

 -1العينة المنتق ػ ػاة تُعػ ػد عينػ ػة ُممثمة لمجتمع البحث بكمياتو
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النظرية كالعممية.

 -4التجانس في المستكل العمرم كالفكرم بيف أفراد العينة.

 -2سيكلة الكصكؿ لمعينة مف قبؿ الباحث.

 -5صعكبة اختيار عينات كبيرة الحجـ أك مف كميات أخرل

 -3عينة البحث تحقؽ أىداؼ الدراسة كفقان لمتغيرم النكع

بسبب محدكدية الكقت لدل الباحث .كفيما يمي خصائص عينة

كالتخصص العممي.

الدراسة:
جدول 1

توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 19سنة

22

6.5

 21.46سنة

1.748

 20سنة

95

28.3

 21سنة

92

27.4

 22سنة

33

9.8

 23سنة

63

18.8

 24سنة

13

3.9

 25سنة

7

2.1

 27سنة

11

3.3

المجمكع

336

%100

(.)1.748

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لمفئة
العمرية لعينة الدراسة ( )21.46سنة ،كانحراؼ معيارم مقداره

جدول 2

توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى الجامعي
المستوى الجامعي

التكرار

النسبة

المستكل األكؿ

10

3.0

المستكل الثاني

11

3.3

المستكل الثالث

87

25.9

المستكل الرابع

17

5.1

المستكل الخامس

71

21.1

المستكل السادس

33

9.8

المستكل السابع

52

15.5

المستكل الثامف

55

16.4

المجمكع

336

%100

المشاركة في الدراسة .كيرل الباحث أف ىذا
كالتعميمي لمعينة ُ

مف الجدكؿ ( )2يتبيف تنكع كتعدد المستكيات الدراسية

االرتفاع في ُمعدالت استخداـ اإلنترنت خاصةن بيف المستكيات
التعميمية العميا؛ نظ انر ألف مثؿ ىذه المستكيات تحتاج إلى إجراء

لمعينة الكمية لمدراسة ،فكاف أكثر المستكيات ُمشاركةن ىك

المستكل الثالث بنسبة  ،%29.9ثـ المستكل الخامس بنسبة

 ،%21.1ثـ المستكل الثامف بنسبة  ،%16.4ثـ المستكل

الدراسات كالبحكث كالتكاصؿ مع أساتذتيـ كزمبلئيـ بطر ٍ
يقة

السابع بنسبة  ،%15.5كقد مثمت ىذه المستكيات األربعة

ٍ
إلكتركنية ،كمف ثـ يكثر استخداميـ لئلنترنت ،باإلضافة إلى

ُمجتمعة  ،%79.80ما ُيعبر عف ارتفاع المستكل العمرم

المكاقع األخرل التي يتـ تصفحيا.
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جدول 3

توزيع عينة الدراسة وفق متغير عدد الساعات التي يتم قضاؤها في استخدام اإلنترنت
التكرار

النسبة

عدد الساعات
مف ساعة إلى ساعتيف

50

14.9

مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات

32

9.5

مف ثبلث ساعات إلى أقؿ مف أربع ساعات

52

15.5

مف أربع إلى أقؿ مف خمس ساعات

60

17.9

مف خمس إلى أقؿ مف  6ساعات

65

19.3

مف ست ساعات فأكثر

77

22.9

المجمكع

336

%100

فيما يتعمؽ بعدد الساعات التي يقضييا أفراد العينة الكمية،

الزمنية التي يقضييا أفراد العينة أماـ اإلنترنت بصفة يكمية،

فإننا ُنبلحظ مف الجدكؿ ( )3ارتفاع ُمعدؿ ساعات استخداـ

كيعكس في الكقت نفسو إدماف ىذه العينة الستخداـ اإلنترنت،

اإلنترنت بيف أفراد العينة الكمية ،فقد بمغت نسبة مف يستخدمكف

كأف اإلنترنت أصبح يمثؿ نشاطان كركتينان يكميان مف أنشطة ىذه

اإلنترنت لفترة تتراكح ما بيف  6ساعات فأكثر  ،%22.9ثـ مف

العينة.

يستخدمكف اإلنترنت لفترة مف  5ساعات إلى أقؿ مف  6ساعات

كفيما يتعمؽ بأكثر المستكيات الجامعية استخدامان لئلنترنت فإف

 %19.3ثـ مف يستخدمكف اإلنترنت لفترة مف  4ساعات إلى

الجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:

أقؿ مف  5ساعات  ،%15.5ما ُيعبر عف ارتفاع كتعدد الفترة

جدول  .4أكثر المستويات الجامعية استخداماً لإلنترنت

المستوى الجامعي

عدد الساعات التي تقضيها في استخدام اإلنترنت

المجموع

من ساعة

من  2إلى

من  3ساعات

من أربع إلى

من  5إلى

من 6

إلى ساعتين

أقل من 3

إلى أقل من 4

أقل من 5

أقل من 6

ساعات

المستكل

العدد

0

0

0

10

0

0

10

األكؿ

النسبة

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 100.0

% 0.0

% 0.0

% 100.0

المستكل

العدد

0

0

0

0

11

0

11

الثاني

النسبة

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 100.0

% 0.0

% 100.0

المستكل

العدد

11

22

22

32

0

0

87

الثالث

النسبة

% 12.6

% 25.3

% 25.3

% 36.8

% 0.0

% 0.0

% 100.0

المستكل

العدد

0

0

6

0

0

11

17

الرابع

النسبة

% 0.0

% 0.0

% 35.3

% 0.0

% 0.0

% 64.7

% 100.0

المستكل

العدد

0

0

0

0

33

38

71

الخامس

النسبة

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 46.5

% 53.5

% 100.0

المستكل

العدد

11

0

0

11

0

11

33

السادس

النسبة

% 33.3

% 0.0

% 0.0

% 33.3

% 0.0

% 33.3

% 100.0

المستكل

العدد

21

0

0

0

21

10

52

السابع

النسبة

% 40.4

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 40.4

% 19.2

% 100.0

المستكل

العدد

7

10

24

7

0

7

55

الثامف

النسبة

% 12.7

% 18.2

% 43.6

% 12.7

% 0.0

% 12.7

% 100.0

اإلجمالي

العدد

50

32

52

60

65

77

336

النسبة

% 14.9

% 9.5

% 15.5

% 17.9

% 19.3

% 22.9

% 100.0

ساعات

ساعات

427

ساعات

ساعات

فأكثر

مف الجدكؿ ( )4يتبيف تنكع كاختبلؼ عدد ساعات استخداـ

لؤلـ كالحالة االجتماعية لمكالديف كعدد األخكة كاألخكات كالترتيب

اإلنترنت باختبلؼ المستكيات التعميمية لمعينة الكمية ،ففي

الميبلدم ،عبلكة عمى عدد الساعات التي يقضييا في استخداـ

المستكل األكؿ نجد أف جميع طبلب ىذا المستكل يستخدمكف

اإلنترنت كالدكافع المرتبطة باستخدامو لو ،كنكعية المكاقع

اإلنترنت بصفة يكمية لفترة زمنية تتراكح ما بيف  4إلى أقؿ مف

كمحركات البحث التي يفضؿ االطبلع عمييا كتصفحيا عمى

 5ساعات ،كما أف جميع طبلب المستكل الثاني يستخدمكف

مكاقع اإلنترنت .عممان بأف ىذه االستمارة ليست ليا درجة كمية أك

اإلنترنت لفترة تتراكح ما بيف  5ساعات إلى أقؿ مف  6ساعات،

إجابات صحيحة أك خاطئة.

بينما تنكعت فترات استخداـ طبلب المستكل الثالث التي تراكحت

ثانيان :مقياس أساليب المعاممة الكالدية( :مف إعداد الباحث)

فترات استخداميـ ما بيف ساعة إلى أقؿ مف خمس ساعات ،أما

كييدؼ ىذا المقياس إلى التعرؼ عمى األساليب الكالدية

المستكل الرابع فنبلحظ أف  %64.7مف طبلب ىذا المستكل

في التنشئة االجتماعية كما ُيدركيا األبناء ،كيتككف مف

فأكثر ،أما طبلب المستكل الخامس فنجد أف جميع طبلب ىذا

المتبعة مف األـ ،كيتبنى المقياس
كاألخرل تقيس أساليب التنشئة ُ
تعريفان يشير إلى أف االتجاه ىك" :تنظيـ نفسي يكتسبو الفرد مف

أكثر مف  6ساعات .أما في المستكل السادس ُفنبلحظ تنكع

الخبرات التي يمر بيا ،كيحدد نشاطو بصفة مستمرة حياؿ

المتبعة مف األب،
صكرتيف :إحداىما :تقيس أساليب التنشئة ُ

يستخدمكف اإلنترنت بصفة يكمية لفترة تتراكح ما بيف  6ساعات
المستكل يستخدمكف اإلنترنت لفترة تتراكح ما بيف  5ساعات إلى
كتعدد الفترات الزمنية المنقضية أماـ اإلنترنت مف طبلب ىذا

المثيرات المكجكدة بمكضكع األسمكب "كقد تـ بناء ىذا المقياس

المستكل التي تتراكح ما بيف ساعة إلى أكثر مف  6ساعات،

اعتمادان عمى مجمكعة مف األدكات التي تناكلت أساليب التنشئة

كىذا ما ينطبؽ عمى طبلب المستكل السابع كالثامف أيضان ،كىذا

االجتماعية كاألطر النظرية كالدراسات السابقة التي تناكلت

ٍ
بشكؿ ٍ
المنقضية
ما ُيعبر
كبير عف تنكع كتعدد الفترات الزمنية ُ

أساليب المعاممة الكالدية كأنماط كخصائص كؿ أسمكب مف ىذه

أماـ اإلنترنت بصفة يكمية بيف عينة الدراسة باختبلؼ مستكياتيا

األساليب .كيعنى ىذا المقياس بقياس مجمكعة مف أساليب

التعميمية كتعكس في الكقت نفسو ارتفاع معدالت إدماف اإلنترنت

المعاممة الكالدية المستخدمة مف كؿ مف اآلباء كاألميات في

بيف أفراد العينة الكمية.

تربيتيـ ألبنائيـ كالتي تتضمف األساليب التالية:

ج .أدوات الدراسة

 -1أسمكب االستقبلؿ :كيتضمف ( )14عبارة تقيس مدل تشجيع

تضمنت أدكات الدراسة ما يمي:

الكالديف (األب أك األـ) لمفرد عمى معالجة شؤكف ابنيـ الخاصة

 -استمارة جمع البيانات األكلية مف إعداد الباحث.

كتحقيؽ ذاتو دكف االعتماد عمى اآلخريف.

 -مقياس أساليب المعاممة الكالدية مف إعداد الباحث.

 -2أسمكب التسمط :كيتضمف ( )12عبارة تقيس مدل فرض

 -مقياس إدماف اإلنترنت مف إعداد الباحث.

الكالديف (األب أك األـ) رأييما عمى الفرد كمنعو مف القياـ

كصؼ األدكات:

بتحقيؽ رغباتو بالطريقة التي يديرىا حتى كلك كانت ىذه الرغبات

أكالن :استمارة جمع البيانات األكلية :كتعنى ىذه االستمارة بجمع

مشركعة.

مجمكعة مف البيانات كالمعمكمات حكؿ عينة الدراسة مف طبلب

 -3أسمكب الديمقراطية :كيتضمف ( )13عبارة تقيس مدل

الجامعة كخصائصيـ كعبلقتيا باستخداـ اإلنترنت كمكاقعو

الحرية كاالحتراـ الذم يمنحو الكالداف (األب أك األـ) لمفرد خبلؿ

كدرجة ممارستيـ لو .كعمى ذلؾ فإف ىذه االستمارة تعنى بجمع

تصرفاتو التي تتصؿ بمختمؼ شؤكنو الشخصية كالمنزلية

معمكمات حكؿ المستكل العمرم ،كالتخصص األكاديمي

كالمدرسية كاالجتماعية كالتركيحية.

كالمستكل الدراسي ،كالمستكل التعميمي لؤلب كالمستكل التعميمي

 -4أسمكب الحمايػ ػة الزائػ ػدة :كيتضمػ ػف ( )14عب ػارة تقي ػس مدل
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حرص الكالديف (األب أك األـ) عمى حماية الفرد كالتدخؿ في

) (1صدؽ المحكميف :قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو

شؤكنو إلى درجة يقكـ فييا نيابة عنو بإنجاز الكاجبات

األكلية كالمتضمف ( )68عبارة عمى خمسة ُمحكميف مف أساتذة
عمـ النفس كاالجتماع بجامعات نايؼ العربية ،كجامعة الممؾ

 -5أسمكب التقبؿ :كيتضمف ( )14عبارة تقيس مدل الحب

سعكد ،ككمية الممؾ خالد العسكرية لبياف صبلحية المقياس

الذم يعبر عنو الكالداف (األب أك األـ) لمطفؿ مف خبلؿ

كقياس ما كضع لقياسو ،كبعد االسترشاد بآراء المحكميف تـ

تصرفاتيما نحكه في مختمؼ المكاقؼ اليكمية .كلذا فإف ىذا

حذؼ عبارة كاحدة مف عبارات المقياس ُليصبح عدد البنكد الكمية

كالمسؤكليات التي يتمكف مف القياـ بيا.

(الطالب) باإلجابة عنيـ باختيار أحد بائؿ االستجابات اآلتية:

المستخدمة مف
لممقياس ( )67بندان تقيس أساليب التنشئة الكالدية ُ
قبؿ اآلباء كاألميات في رعاية أبنائيـ ،كبذلؾ اتفؽ جميع

المقياس يتضمف في صكرتو النيائية ( )67بندان كيقكـ المفحكص
أحيانا ،ال) كيتـ إعطاؤىا الدرجات ( )1 ،2 ،3عمى
(نعـ،
ن

المحكميف عمى صدؽ المقياس كصبلحيتو في قياس أساليب
المعاممة الكالدية.
ُ

الترتيب ،كبذلؾ يتراكح مدل الدرجات ما بيف ()201 ،67

درجة.

) (2صدؽ االتساؽ الداخمي :قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ

الخصائص كالمؤشرات السيككمترية لممقياس:

الداخمي مف خبلؿ إيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات

أكالن :الصدؽ :قاـ الباحث بالحصكؿ عمى صدؽ مقياس أساليب

محاكر المقياس كالدرجة الكمية لو كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:

المعاممة الكالدية بصكرتيو باستخداـ نكعيف مف الصدؽ كما يمي:
جدول 5

يوضح معامالت ارتباط بنود أبعاد الدراسة والدرجة الكمية لها
معامل االرتباط

م
األب

أسموب االستقالل

م
األم

معامل االرتباط
األب

أسموب الديمقراطية

م
األم

معامل االرتباط
األب

أسموب الحماية الزائدة

األم

.1

**0.718

**0.829

.15

**0.898

**0.905

.27

**0.784

**0.922

.2

**0.790

**0.789

.16

**0.909

**0.844

.28

**0.867

**0.830

.3

**0.739

**0.760

.17

**0.879

**0.865

.29

**0.826

**0.825

.4

**0.731

**0.763

.18

**0.804

**0.785

.30

**0.822

**0.819

.5

**0.821

**0.783

.19

**0.902

**0.839

.31

**0.857

**0.749

.6

**0.831

**0.856

.20

**0.874

**0.804

.32

**0.679

**0.793

.7

**0.809

**0.853

.21

**0.858

**0.882

.33

**0.690

**0.826

.8

**0.765

**0.749

.22

**0.820

**0.922

.34

**0.682

**0.870

.9

**0.787

**0.815

.23

**0.859

**0.866

.35

**0.817

**0.544

.10

**0.800

**0.804

.24

**0.893

**0.774

.36

**0.754

**0.567

.11

**0.854

**0.837

.25

**0.886

**0.851

.37

**0.674

**0.821

.12

**0.750

**0.823

.26

**0.887

**0.755

.38

**0.769

**0.653

.13

**0.848

**0.860

.39

**0.806

**0.791

.14

**0.879

**0.846

أسمكب التقبؿ

أسمكب الحماية الزائدة
.54

**0.783

**0.860

.40

**0.796

**0.718

**0.856

**0.846

.41

**0.794

**0.790

.55

**0.898

.42

**0.809

**0.739

.56

**0.853

**0.909

.43

**0.818

**0.731

.57

**0.749

429

.44

**0.882

**0.821

.58

**0.815

**0.879

.45

**0.627

**0.831

.59

**0.804

**0.804

.46

**0.788

**0.809

.60

**0.837

**0.902

.47

**0.816

**0.765

.61

**0.823

**0.874

.48

**0.882

**0.848

.62

**0.820

**0.858

.49

**0.775

**0.879

.63

**0.859

**0.844

.50

**0.787

**0.829

.64

**0.893

**0.865

.51

**0.800

**0.789

.65

**0.886

**0.804

.52

**0.854

**0.760

.66

**0.887

**0.822

.53

**0.750

**0.763

.67

**0.905

**0.813

المرتبطة باستخداـ اإلنترنت.

مف الجدكؿ ( )6يتبيف ارتفاع ُمعامؿ ثبات ألفا كركنباخ

 -3األعراض األسرية :كتتضمف ( )7عبارات مف العبارات

لؤلبعاد الفرعية لمقياس أساليب المعاممة الكالدية كالدرجة الكمية

الكمية لممقياس تسعى لمتعرؼ عمى التغيرات األسرية السمبية

المعامبلت ما بيف (0.816
لممقياس بصكرتيو ،فقد تراكحت ىذه ُ

 )0.916 -لصكرة األب ،ك( )0.925 - 0.819لصكرة األـ

المرتبطة باستخداـ اإلنترنت.

المعامبلت دالة عند مستكل  0.01ما ُيعبر عف
كجميع ىذه ُ

 -4األعراض الصحية :كتتضمف ( )8عبارات مف العبارات
الكمية لممقياس تسعى لمتعرؼ عمى التغيرات السمبية كالمشكبلت

ثبات المقياس.

ثالثان :مقياس إدماف اإلنترنت :يعنى ىذا المقياس بقياس إدماف

الصحية المرتبطة باستخداـ اإلنترنت.

الفرد الستخداـ اإلنترنت ،أم مدل إدمانو الستخداـ اإلنترنت مف

 -5األعراض األكاديمية :كتتضمف ( )7عبارات مف العبارات

عدمو ،كقد تككف المقياس في صكرتو النيائية المكضكعة مف

الكمية لممقياس تسعى لمتعرؼ عمى اآلثار السمبية الناتجة عف

قبؿ ُمعد المقياس مف ( )65عبارة إال أف الباحث قاـ باستبعاد
بناء عمى
المكررة كالمتداخمة كغير المفيكمة ن
بعض العبارات ُ

استخداـ اإلنترنت عمى النكاحي األكاديمية لمطالب .كعمى ذلؾ
فإف المقياس الحالي يتضمف ( )42عبارة يتـ اإلجابة عنيا
باختيار إحدل االستجابات التالية( :دائمان ،غالبان ،أحيانان ،ناد انر،

تقارير المحكميف ،كأصبح إجمالي عبارات المقياس في صكرتو

النيائية ( )42عبارة تعنى بقياس إدماف الفرد الستخداـ

أبدان) كيتـ إعطاؤىا الدرجات ( )0 ،1 ،2 ،3 ،4كبذلؾ يتراكح

اإلنترنت ،كقد تـ تصميـ ىذا المقياس اعتمادان عمى التعريفات

مدل الدرجات الكمية عمى ىذا المقياس ما بيف ()168( ،)0

اإلجرائية كاألطر النظرية التي كضعت لتفسير إدماف اإلنترنت

درجة.

كاألعراض كاألسباب كالعكامؿ المرتبطة بو كالدراسات السابقة

الخصائص كالمؤشرات السيككمترية لممقياس:

التي تناكلت إدماف اإلنترنت كأعراضو كالنتائج المترتبة عميو،

أكالن :الصدؽ :قاـ الباحث بالحصكؿ عمى صدؽ مقياس أساليب

كيتضمف ىذا االستبياف مجمكعة مف األبعاد الفرعية تتمثؿ فيما

المعاممة الكالدية بصكرتيو باستخداـ نكعيف مف الصدؽ كما يمي:

يأتي:

) (1صدؽ المحكميف :قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو

 -1األعراض النفسية :كتتضمف ( )12عبارة مف العبارات الكمية
لممقياس تسعى لمتعرؼ عمى التغيرات النفسية السمبية المرتبطة

األكلية كالمتضمف ( )65عبارة عمى خمسة ُمحكميف مف أساتذة

عمـ النفس كاالجتماع بالجامعات اآلتية :جامعة نايؼ العربية،

باستخداـ اإلنترنت.

كجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كجامعة الممؾ سعكد،

 -2األعراض االجتماعية :كتتضمف ( )8عبارات مف العبارات

ككمية الممؾ خالد العسكرية لبياف صبلحية المقياس كقياس ما

الكمية لممقياس تسعى لمتعرؼ عمى التغيرات االجتماعية السمبي ػ ػ ػة

كضع لقياسو ،كبعد االسترشاد بآراء المحكميف تـ حذؼ ()23
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) (2صدؽ االتساؽ الداخمي :قاـ الباحث بحساب صدؽ
االتساؽ الداخمي مف خبلؿ إيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة

الكمية النيائية لممقياس ىك ( )42بندان تقيس إدماف اإلنترنت
بأعراضو الفرعية ،كبذلؾ اتفؽ جميع المحكميف عمى صدؽ

مف فقرات محاكر المقياس كالدرجة الكمية لو كالجدكؿ اآلتي

المقياس بصكرتو النيائية كصبلحيتو في قياس إدماف اإلنترنت.

يكضح ذلؾ:
جدول 7

يوضح معامالت ارتباط بنود أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت والدرجة الكمية لها
معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م
.1

**0.827

13

**0.854

21

**0.767

28

**0.910

.2

**0.822

14

**0.822

22

**0.806

29

**0.887

.3

**0.740

15

**0.875

23

**0.824

30

**0.697

.4

**0.781

16

**0.888

24

**0.772

31

**0.832

.5

**0.852

17

**0.764

25

**0.829

32

**0.896

.6

**0.851

18

**0.806

26

**0.812

33

**0.835

.7

**0.803

19

**0.854

27

**0.881

34

**0.732

.8

**0.784

20

**0.904

35

**0.843

.9

**0.794

األعراض النفسية

األعراض االجتماعية

األعراض األسرية

األعراض الصحية

األعراض األكاديمية

.10

**0.788

36

**0.816

39

**0.712

.11

**0.682

37

**0.856

40

**0.795

.12

**0.533

38

**0.689

41

**0.805

** عبارات دالة عند مستكل  0.01فأقؿ.

42

**0.818

كجميعيا دالة عند مستكل  ،0.01ما ُيعبر عف صدؽ المقياس.

مف الجدكؿ ( )7يتبيف ارتفاع معامبلت االتساؽ الداخمي

ثانيان :الثبات :لمتحقؽ مف ثبات مقياس إدماف اإلنترنت تـ

بيف بنكد مقياس إدماف اإلنترنت كبيف الدرجة الكمية لممقياس،

استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ كجاءت النتائج كما يكضحيا

فقد تراكحت ُمعامبلت االرتباط ما بيف ()0.910 ،0.533

الجدكؿ التالي:
جدول 8

يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس إدمان اإلنترنت
أبعاد المقياس

عدد البنود

معامل الثبات ألفا كرونباخ

األعراض النفسية

12

0.905

األعراض االجتماعية

8

0.826

األعراض األسرية

7

0.840

األعراض الصحية

8

0.860

األعراض األكاديمية

7

0.854

معامؿ الثبات الكمي لجميع محاكر الدراسة

42

0.908

يتبيف مف الجدكؿ ( )8ارتفاع ُمعامبلت ثبات ألفا كركنباخ

 .5النتائج
نتائج التساؤؿ األكؿ:

لؤلبعاد الفرعية لمقياس إدماف اإلنترنت كالدرجة الكمية لممقياس،
المعامبلت ما بيف ( )0.908 ،0.826كجميع
فقد تراكحت ىذه ُ

ما أكثر محركات البحث كالمكاقع التي يتـ تصفحيا مف قبؿ

المعامبلت دالة عند مستكل  0.01ما ُيعبر عف ثبات
ىذا ُ

عينة الدراسة؟

المقياس.
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كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ الحصكؿ عمى التك اررات كالنسب

بتصفحيا بصكرة يكمية أثناء استخداميـ لئلنترنت كىذا ما

المئكية الستجابات العينة الخاصة بالمكاقع التي يقكمكف

يكضحو الجدكؿ التالي:

جدول 9

التك اررات والنسب المئوية ألكثر مواقع اإلنترنت استخداماً من قبل العينة
أكثر المواقع التي تستخدم

التكرار

النسبة

الفيس بكؾ

20

6.0

تكيتر

89

26.5

مايسبيس

13

3.9

االنستجراـ

50

14.9

اليكتيكب

52

15.5

بمكقر

11

3.3

كاتس آب

74

22.0

الكيؾ

10

3.0

المنتديات

8

2.4

مكاقع أخرل

9

2.7

المجمكع

336

%100

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )9تعدد كتنكع المكاقع

أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تستحكذ عمى اىتماـ أفراد عينة

المستخدمة أك التي يتـ تصفحيا مف قبؿ عينة الدراسة ،فقد جاء
ُ

الدراستيف مف مستخدمي اإلنترنت .كما اتفقت أيضان مع نتائج

(تكيتر) في المرتبة األكلى ألكثر المكاقع استخدامان بنسبة

دراسة الغامدم [ ]15التي أكدت أف نسبة الذيف يستخدمكف

 ،%26.5كجاء (كاتس أب) في المرتبة الثانية بنسبة  %22مف

اإلنترنت لمتسمية كالترفيو تصؿ إلى  ،.%66.3كما اتفقت أيضان

النسبة الكمية ،ثـ (اليكتيكب) في المرتبة الثالثة بنسبة %15.5

مع دراسة كؿ مف :جانج كآخريف [ ]17التي أكدت أف البرامج

مف العينة الكمية ،ثـ االنستجراـ في المرتبة الرابعة بنسبة

التي يدمنيا الطبلب( :الشات) كالتكاصؿ االجتماعي مع األقراف

 %19.9كقد مثمت ىذه المكاقع األربعة مف مكاقع التكاصؿ

كاألصدقاء ،سكاء الذككر أـ اإلناث .كما اتفقت أيضان في بعض

االجتماعي كالمكاقع الترفييية  ،%78.7بينما مثمت بقية المكاقع

نتاجيا مع دراسة عبد السبلـ [ ]53التي أكدت أف دكافع استخداـ

األخرل  %21.3كىذا ُيعبر عف أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي

الشباب المصرم لئلنترنت تتمخص في الحصكؿ عمى معمكمات
كالتسمية كالترفيو كتككيف صداقات كالفضكؿ كحب االستطبلع

أضحت أكثر تأثي انر في شخصية طبلب الجامعة كفي عاداتيـ؛
لككنيا تستحكذ عمى نسبة كبيرة مف اىتمامات الطبلب في

كشغؿ أكقات الفراغ .كىك ما أكضحتو أيضان النتائج الخاصة

المرحمة الجامعية ،ما يستكجب تكجيو كتكعية الشباب بطرؽ

بيذا التساؤؿ.

االستخداـ اآلمف ليذه المكاقع .كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج

نتائج التساؤؿ الثاني:

دراسة المحميد [ ]88التي تبيف مف نتائجيا تعدد كتنكع مكاقع

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم

التكاصؿ االجتماعي التي يتـ استخداميا مف قبؿ عينة الدراسة

التخصصات النظرية (كمية التربية) كالعممية (كمية الطب) في

التي تمثمت في :الفيس بكؾ ،كاليكتيكب ،كالكيؾ كالكاتس أب،

المكاقع التي يتـ تصفحيا باإلنترنت؟ لمتعرؼ عمى ما إذا كانت

كتكيتر كمام سبيس ،كىذا ما اتفقت عميو نتائج ىذا التساؤؿ،

ىنالؾ فركؽ دالة إحصائيان في المكاقع التي يتـ تصفحيا

كبالرغـ مف اختبلفيا مع دراستيا في ترتيب ىذه المكاقع التي يتـ

باإلنترنت باختبلؼ التخصص (تربية ،طب) ،قاـ الباحث

تصفحيا فإنو في النياية ُنبلحظ االتفاؽ بيف نتائج الدراستيف في
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يكضحيا الجدكؿ التالي:

جدول 10

اختبار  Tلمعينات المستقمة ( )Independent Samples Testباختالف متغير التخصص (تربية ،طب)
محور الدراســة

الكمية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

درجات الحرية

مستوى الداللة

المكاقع التي يتـ تصفحيا

تربية

81

4.52

2.313

-.065

334

0.948

طب

55

4.54

2.466

مف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

غير دالة

دامت الغاية النيائية كاألىداؼ مف االستخداـ كاحدة عند

إحصائية بيف الطبلب ذكم التخصصات النظرية (كمية التربية)

العينتيف.

كالعممية (كمية الطب) في المكاقع التي يتـ تصفحيا باإلنترنت.

نتائج التساؤؿ الثالث:

كيرل الباحث أف عدـ كجكد فركؽ بيف طبلب الكميات

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف اآلباء كاألميات في أساليب

النظرية كالعممية في المكاقع التي يتـ تصفحيا عبر االنترنت

المعاممة الكالدية المتبعة مع عينة الدراسة مف طبلب الجامعة؟

ُيعبر في المقاـ األكؿ عف أف الغاية كاليدؼ األساسي مف

كلمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في
المتبعة مف قبؿ اآلباء كاألميات لدل
أساليب المعاممة الكالدية ُ

استخداـ اإلنترنت لدل عينة الدراسة كميةن ىك التكاصؿ
االجتماعي كالتسمية كالترفيو ،كليس مف أجؿ االستخداـ العممي

عينة الدراسة مف طبلب الجامعة ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار

في البحث كالدراسة كاالستقصاء ،كمف ثـ فإنيـ متفقكف في

(ت) لمحصكؿ عمى داللة الفركؽ في أساليب المعاممة الكالدية

الغاية األساسية مف استخداـ اإلنترنت مف أجؿ تصفح مكاقع

لدل عينة الدراسة مف طبلب الجامعة ،كىذا ما يكضحو الجدكؿ

التكاصؿ االجتماعي كمكاقع التسمية كالترفيو ،كمف ثـ لـ تكجد

اآلتي:

فركؽ بيف طبلب الكميات النظرية كطبلب الكميات العممية ما
جدول 11

داللة الفروق بين اآلباء واألمهات في أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة
أباء

أساليب المعاممة

ت

أمهات

م

ع

م

ع

داللة ت

االستقبلؿ

117.94

13.93

110.74

14.70

6.49

دالة عند مستكل 0.01

التسمط

83.16

14.07

84.49

15.93

1.15 -

غير دالة

الحماية الزائدة

98.28

10.42

103.60

9.63

6.82 -

دالة عند مستكل 0.01

التقبؿ

104.30

12.54

111.16

19.81

5.36 -

دالة عند مستكل 0.01

الديمقراطية

99.40

13.41

104.51

11.87

5.21 -

دالة عند مستكل 0.01

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف

كاألميات ،كمف ثـ تحقؽ ىذا التساؤؿ جزئيان ،حيث إف أسمكب

آباء كأميات عينة الدراسة مف طبلب الجامعة في أساليب

التسمط كانت الفركؽ فيو غير دالة .كبذلؾ يتضح أف أساليب

المعاممة الكالدية ،كقد جاءت ىذه الفركؽ في صالح اآلباء تارة،

تربية اآلباء ألبنائيـ مف طبلب الجامعة قد اتسمت  -بحسب ما

كفي صالح األميات تارة ،كتارة ثالثة لـ يكجد فركؽ بينيما .فقد

كشفت عنو نتائج ىذا التساؤؿ – بالتشجيع المستمر مف قبؿ

كجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل  0.01لصالح اآلباء في

ىؤالء اآلباء ألبنائيـ عمى معالجة شئكف حياتيـ كتحقيؽ ذكاتيـ

أسمكب االستقبلؿ ،بينما كجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل

دكف االعتماد عمى المحيطيف بيـ في تحقيؽ كتمبية ىذه

 0.01لصالح األميات في كؿ مف الحماية الزائدة كالتقبؿ

االحتياجات كتمؾ الشئكف رغبةن منيـ أم مف ىؤالء اآلباء في

كالديمقراطية ،ما ُيعبر عف تحقؽ ىذه الفركؽ بيف اآلباء

تحقيؽ االستقبللية ليؤالء األبناء .كمثؿ ىذه االتجاىات التربكية
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تتفؽ إلى ٍ
حد ٍ
كبير مع سمات شخصية االبف بكجو عاـ التي

ىك خاطئ أك غير سكم ،كأف األساليب الخاطئة تقؼ في مقدمة

تُعبر عف الرغبة في التفرد كاالستقبللية كالبعد عف االعتمادية.

العكامؿ األسرية التي ليا صمة باالضطرابات الػنفسية السمككية

كفي المقابؿ نجد أف أساليب تربية األميات ألبنائيف كما قررتو

عند األبناء [ .]5كفي ىذا الصدد يؤكد جبلؿ [ ]6أىمية التنشئة

عينة الدراسة مف طبلب الجامعة قد اتسمت بالحماية الزائدة

الكالدية ،كيرجع انحرافات السمكؾ كاضطرابات الشخصية لدل

كالحرص الزائد مف قبؿ األميات عمى التدخؿ في شؤكف أبنائيف

الكبار إلى الخبرات القاسية في الطفكلة ،كفي عبلقتيـ بالكالديف،

كتمبية احتياجاتيـ كالقياـ بالمسؤكليات نيابةن عنيـ رغبة منيف في

حيت أدت ىذه الخبرات إلى فقداف االبف ألمنو كطمأنينتو

إشعارىـ بالسعادة كالراحة كعدـ التعب أك بذؿ العناء في قضاء

كشعكره بأنو غير مرغكب فيو ،كأرجع ذلؾ إلى المػػناخ غير

كاشباع مثؿ ىذه االحتياجات ،كال يقؼ األمر عند ىذا الحد ،بؿ

السكم الذم يسػػكد المنزؿ كالػمػعاممة الخػػاصة التي يعامؿ بيا

يمتد إلى إظيار الحب الشديد مف قبؿ ىؤالء األميات تجاه

الػكالداف أبناءىـ؛ إذ يتكقؼ ما يصيب االبف مف انحرافات في

أبنائيف كالتغاضي عف أم سمككيات غير سكية قد أقدـ عمييا

السمكؾ كاضطرابات في الشخصية عمى نكع الخبرات الذاتية

ىؤالء األبناء في صغرىـ .كمثؿ ىذه األساليب التربكية غير

التي اكتسبيا في تفاعمو مع كالديو [ ]6كمف ثـ فإف األسرة تحدد

السكية مف قبؿ األميات تُعبر عف سيطرة كسيادة كتغمب العاطفة

إلى درجة كبيرة إف كاف الطفؿ سينمك نمكان نفسيان كاجتماعيان

عمييف في تربية أبنائيف .بينما كانت الفركؽ لصالح اآلباء في

سميمان أك غير سميـ ،فيي مسئكلة إلى حد كبير عف تحديد

االستقبلؿ ،كىذا يرجع إلى رغبة األب في أف يتحمؿ ابنو

سمات شخصيتو كسمككو في المستقبؿ [ ،]89كذلؾ مف خبلؿ

المسئكلية ،كيعتمد عمى نفسو ،بينما جاءت الفركؽ لصالح

أنماط أك أساليب المعاممة التي يتبعيا الكالداف في تربية أبنائيما

األميات في الحماية الزائدة كالتقبؿ ،كىذا يعني أف األميات

في مراحؿ العمر المختمفة لؤلبناء مف الطفكلة لممراىقة كصكالن

يحكمف عمى أفعاؿ األبناء بالعاطفة ،كليس بالعقؿ كأنيف أكثر

لمرحمة الشباب.

مف اآلباء تقببلن كحمايةن ألفعاؿ األبناء .كلذا جاءت الفركؽ في

نتائج التساؤؿ الرابع:
ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف إدماف اإلنترنت كأساليب المعاممة

ىذيف الجانبيف لصالحيف ،بينما في التسمط لـ تكف الفركؽ دالة
كبل مف اآلباء كاألميات يمارس ىذا األسمكب في
إحصائيان؛ ألف ن

الكالدية لدل عينة الدراسة مف طبلب الجامعة؟

بعض األحياف.

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط

كالجدير باإلشارة أف أساليب التربية في المجتمعات ،بؿ في

سبيرماف بيف الدرجة الكمية لمقياس إدماف اإلنترنت كمقياس

المجتمع الكاحد ليست عمى كتيرٍة ك ٍ
احدة ،كما يؤكد العديد مف

أساليب المعاممة الكالدية بصكرتيو كأبعاده الفرعية ،كىذا ما

الباحثيف أف أساليب التنشئة الكالدية منيا ما ىك سكم ،كمنيا ما

يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول 12

يوضح داللة العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية وادمان اإلنترنت لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة ن = 336
أساليب المعاممة  /إدمان اإلنترنت

العينة

ر

مستوى الداللة

داللة ر

االستقبلؿ

آباء

0.073-

0.181

غير دالة

أميات

.095

0.084

غير دالة

380 0

0.000

دالة عند مستكل 0.01

-.517-

0.000

دالة عند مستكل 0.01

374- 0.

0000

دالة عند مستكل 0.01

0.-607-

0000

دالة عند مستكل 0.01

0.030

0.589

غير دالة

التسمط

آباء
أميات

الحماية الزائدة

آباء
أميات

التقبؿ

آباء

**

**

**

**

434

5
أميات
الديمقراطية

آباء
أميات

الدرجة الكمية ألساليب المعاممة الكالدية

آباء
أميات

2016

3

**0.395

0000

دالة عند مستكل 0.01

-0.291-

0000

دالة عند مستكل 0.01

0.043

0.436

غير دالة

0.373

0000

دالة عند مستكل 0.01

0.433

0000

دالة عند مستكل 0.01

**

**
**

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد عبلقة ارتباطية دالة

فبل أحد يراقب مكالماتو عبر التميفكف مع اآلخريف ،أك يحاكؿ

المتبعة مف قبؿ اآلباء
إحصائيان بيف أساليب المعاممة الكالدية ُ

التعرؼ عمى المكاقع التي يدخؿ عمييا ] .[92كقد اتفقت ىذه
النتائج مع نتائج دراسة ساندرز كآخرم [ ]54التي تبيف مف

كاألميات كبيف إقداـ عينة الدراسة مف طبلب الجامعة عمى
إدماف اإلنترنت .فقد كجدت عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان عند

نتائجيا أف األفراد ذكم االستخداـ المنخفض كاف لدييـ عبلقات

مستكل  0.01بيف أسمكب التسمط في المعاممة مف قبؿ اآلباء

أفضؿ مع أمياتيـ كآبائيـ ،كأنيـ تعرضكا ألساليب سكية مف

كاألميات كبيف إدماف اإلنترنت لدل األبناء ككذلؾ كجكد عبلقة

أساليب التربية أك التنشئة االجتماعية .كاتفقت أيضان مع نتائج

ارتباطية دالة إحصائيان عند مستكل  0.01بيف أسمكب الحماية

دراسة كؿ مف ليك كآخريف [ ]64التي أكدت أف االضطراب في

المتبعة مف قبؿ اآلباء كاألميات كبيف إدماف العينة
الزائدة ُ

العبلقات داخؿ نطاؽ األسرة يككف مف أكثر العكامؿ التي تييئ
إلدماف اإلنترنت .كاتفقت أيضان ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ

لئلنترنت كاألمر نفسو ينطبؽ عمى الدرجة الكمية ألساليب

مف :انجمبرج كسجكبرج [ ]58التي أكدت أف مستخدمي اإلنترنت

المتبعة مف اآلباء كاألميات كبيف إدماف العينة
المعاممة الكالدية ُ
ُ

ٍ
ٍ
متكرر يميمكف إلى الكحدة ،كلدييـ قيـ شاذة كنقص في
بشكؿ

لئلنترنت .بينما كجدت عبلقة ارتباطية بيف بعض أساليب
معاممة اآلباء فقط كبيف إدماف أبنائيـ لئلنترنت خاصةن أسمكب

الميارات االجتماعية .كاتفقت أيضان مع نتائج دراسة كؿ مف :كيـ

الديمقراطية ،ككانت ىذه العبلقة عبلقة ارتباطية عكسية دالة

سيكف كآخريف [ ]90التي تبيف مف نتائجيا أف إدماف اإلنترنت

عند مستكل  0.01في حيف لـ تكجد عبلقة ارتباطية دالة

يترتب عميو العديد مف األخطار كاألضرار السمككية عمى

إحصائيان بيف بعض أساليب المعاممة الكالدية الخاصة باألميات

المراىقيف مدمني اإلنترنت ،كمف أىميا ما يمي :تجنب العبلقات

كادماف العينة لئلنترنت خاصة أسمكب الديمقراطية ،بينما لـ تكجد

االجتماعية المباشرة مع المحيطيف ،كزيادة العزلة بيف المراىقيف

المتبع مف
عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف أسمكب االستقبلؿ ُ
قبؿ اآلباء كاألميات كبيف إدماف اإلنترنت .ما ُيعبر عف أف

مدمني اإلنترنت ،كفقداف الثقة بالنفس كعدـ القدرة عمى المكاجية
كقمة التكجو الذاتي ،كانخفاض مستكل التعاكف مع المحيطيف.
كما اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشيراني [ ]91التي تبيف

استخداـ األساليب التربكية غير السكية ينجـ عنو إدماف األبناء

لئلنترنت بصرؼ النظر عف مستكل كدرجة كطبيعة ىذا

مف نتائجيا كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف سحب الحب مف

اإلدماف .إف خبرات الطفكلة السيئة كأساليب المعاممة الكالدية

قبؿ اآلباء كاألميات كبيف إقداـ بناتيف الطالبات عمى إدماف

المنبئة بإدماف
الخاطئة تُعد مف مؤشرات أك مف العكامؿ ُ

اإلنترنت ،كما أنو يمكف لنا التنبؤ بإدماف اإلنترنت مف عدمو مف
المتبعة مف قبؿ اآلباء
خبلؿ التعرؼ عمى أساليب التعامؿ ُ
كاألميات لؤلبناء.

اإلنترنت ،فالخكؼ الزائد عمى الطفؿ أك ما يطمؽ عميو التدليؿ
الزائد كالحماية الزائدة ،كما أف عقاب الطفؿ في صغره أك القسكة
معو كلكمو كتكبيخو بطر ٍ
يقة مستمرٍة كىك ما ُيطمؽ عميو (التسمط)

نتائج التساؤؿ الخامس:
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم

أك (الرفض الكالدم) يدفع الطفؿ إلى محاكلة التخمص كالتمرد

كالتحرر مف ىذه القيكد كالضكابط األسرية كالكالدية ،فينزلؽ إلى

التخصصات النظرية (كمية التربية ) كالعممية (كمية الطب) في

إدماف اإلنترنت ،لكي يتحرر أك يشعر كلك كذبان بيذا التحرر،

إدماف اإلنترنت؟ كلمتحقؽ مف نتائج ىذا التساؤؿ قاـ الباحث
435

إدماف اإلنترنت بأبعاده الفرعية ،كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

المستقمة لقياس داللة الفركؽ في
باستخداـ اختبار ت لمعينات ُ

جدول 13

يوضح داللة الفروق بين العينة في إدمان اإلنترنت باختالف متغير التخصص (تربية ،طب)
محاور الدراســة

الكمية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

األعراض النفسية

تربية

181

1.8812

0.73231

1.425

طب

155

1.7591

0.83741

تربية

181

1.6595

0.99966

طب

155

1.1935

0.84877

تربية

181

1.2170

1.34456

طب

155

.7032

1.07910

تربية

181

1.6298

1.19985

طب

155

1.2306

0.98746

تربية

181

2.0813

1.25358

طب

155

1.5945

0.80459

الدرجة الكمية لمقياس أعراض إدماف

تربية

181

1.6938

0.89837

اإلنترنت

طب

155

1.2962

0.73930

درجات

مستوى الداللة

الحرية

األعراض االجتماعية
األعراض األسرية
األعراض الصحية
األعراض األكاديمية

* فركؽ دالة عند مستكل داللة ( )0.05فأقؿ.

334

0.155
غير دالة

4.563

334

*0.000
دالة

3.819

334

*0.000
دالة

3.295

334

*0.001
دالة

4.157

334

*0.000
دالة

4.383

334

*0.000
دالة

االتصاؿ كالمشاركة مع أفراد األسرة داخؿ المنزؿ ،كيقمؿ مف

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند

مقدار التكاصؿ االجتماعي في المحيط الذم ينتمكف إليو ،كيؤدم

مستكل  0.05بيف عينة الدراسة باختبلؼ التخصص الدراسي

إلى حاالت مف االكتئاب كالكحدة االجتماعية .كما اتفقت أيض نا

(التخصصات النظرية) ك(التخصصات العممية) في الدرجة

مع نتائج دراسة كؿ مف :الكندرم ،كالقشعاف" [ ]55التي أسفرت

الكمية إلدماف اإلنترنت كاألبعاد الفرعية لممقياس ،ما عدا

نتائجيا عف كجكد عبلقة إيجابية بيف العزلة االجتماعية

المرتبطة
األعراض النفسية .كيرل الباحث أف ىذه النتيجة ُ

كاستخداـ الشباب المستمر لئلنترنت كبيف الشعكر بالعزلة
االجتماعية .كاتفقت أيضان مع نتائج دراسة كؿ مف :انجمبرج

بالتخصص تُعبر عف ارتفاع ُمعدالت إدماف اإلنترنت كاألعراض
المرتبطة بو لدل طبلب التخصصات النظرية ،كربما يرجع ذلؾ
ُ

ٍ
بشكؿ
كسجكبرج " [ ]58التي أكدت أف مستخدمي اإلنترنت
متكرر يميمكف إلى الكحدة ،كلدييـ نقص في الميارات

إلى كقت الفراغ الذم يشعر بو طبلب التخصصات النظرية

بحكـ طبيعة دراستيـ كسمات شخصياتيـ ،كمف ثـ فإف كثرة

االجتماعية .كىي ذات النتائج التي تكصمت إلييا دراسة

استخداميـ لئلنترنت يترتب عميو ظيكر تمؾ األعراض المرتبطة

الدندراكم [ ،]60كما اتفقت النتائج أيضان مع نتائج دراسة نكريس

باالستخداـ التي تُعبر عف إدمانيـ ليذا اإلنترنت ،بينما طبلب

[ ]69التي أكدت أف الطبلب ذكم المستكيات المنخفضة في

الكميات العممية ال يكجد لدييـ ىذا الكقت الكافي الستخداـ

استعماؿ اإلنترنت كاف إنجازىـ األكاديمي أعمى بشكؿ جكىرم.

اإلنترنت ،كمف ثـ فإنيـ ال ُيعانكف أم أعراض تُعبر عف ارتفاع

كىك ما أكدتو أيضان نتائج دراسة زك [ ]71التي أشارت إلى أف
استخداـ الطبلب لئلنترنت مف شأنو أف يقمؿ مف فاعمية الطبلب

ُمعدالت اإلدماف بينيـ .كعمى ذلؾ فإف نتائج ىذا التساؤؿ قد
كشفت عف ارتفاع ُمعدالت األعراض كاالضطرابات المرتبطة

األكاديمية.
نتائج التساؤؿ السادس:

باستخداـ اإلنترنت ،كىذا ما يتفؽ مع نتائج العديد مف الدراسات
السابقة ،حيث أكدت نتائج دراسة كراكت كزمبلئػو [ ]14أف

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم

ٍ
ٍ
كبير عمى مستكل
كبشكؿ
االستخداـ المتزايد لئلنترنت يؤثر

التخصصات النظرية (كمية التربية) كالعممية (كمية الطب) في
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5

أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ آبائيـ كأمياتيـ؟ كلمتحقؽ مف

3

2016

المستقمة لقياس داللة الفرؽ في إدماف اإلنترنت بأبعاده الفرعية،
ُ

كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

نتائج ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينات

جدول 14
يوضح داللة الفروق بين العينة في أساليب المعاممة الوالدية باختالف متغير التخصص (تربية ،طب)
محاور الدراســة

الكمية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

أسمكب االستقبلؿ مف قبؿ األب

تربية

181

1.7212

0.21858

2.724

طب

155

1.6452

0.29188

تربية

181

.9116

0.52471

طب

155

.8446

0.49702

تربية

181

1.4118

0.50641

طب

155

1.4749

0.36526

تربية

181

1.1077

0.53094

طب

155

1.2244

0.48728

تربية

181

1.5505

0.46874

طب

155

1.5475

0.41075

الدرجة الكمية ألساليب المعاممة الكالدية

تربية

181

1.3406

0.28388

مف قبؿ األب

طب

155

1.3473

0.19378

أسمكب االستقبلؿ مف قبؿ األـ

تربية

181

1.8549

0.29733

طب

155

1.6013

0.25970

تربية

181

1.1791

0.76207

طب

155

.7796

0.50643

تربية

181

1.6808

0.38260

طب

155

1.5687

0.38176

تربية

181

1.5083

0.55819

طب

155

1.2783

0.48289

تربية

181

1.7605

0.32730

طب

155

1.6258

0.38578

الدرجة الكمية ألساليب المعاممة الكالدية

تربية

181

1.5967

0.34542

مف قبؿ األـ

طب

155

1.3707

0.19553

أسمكب التسمط مف قبؿ األب
أسمكب الديمقراطية مف قبؿ األب
أسمكب الحماية الزائدة مف قبؿ األب
أسمكب التقبؿ مف قبؿ األب

أسمكب التسمط مف قبؿ األـ
أسمكب الديمقراطية مف قبؿ األـ
أسمكب الحماية الزائدة مف قبؿ األـ
أسمكب التقبؿ مف قبؿ األـ

* فركؽ دالة عند مستكل داللة ( )0.05فأقؿ.

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

334

*0.007
دالة

1.195

334

.233
غير دالة

-1.291

334

0.198
غير دالة

-2.086

334

*0.038
دالة

.063

334

0.950
غير دالة

-.250

334

0.802
غير دالة

8.258

334

*0.000
دالة

5.559

334

*0.000
دالة

2.680

334

*0.008
دالة

4.004

334

*0.000
دالة

3.461

334

*0.001
دالة

7.214

334

*0.000
دالة

لمتغير
اآلباء في حيف لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان تُعزل ُ

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف

التخصص في كؿ مف :التسمط ،كالديمقراطية كالتقبؿ .كفيما

الطبلب ذكل التخصصات النظرية كذكم التخصصات العممية

المستخدمة مف قبؿ األميات ُنبلحظ أف جميع
يتعمؽ باألساليب ُ
ىذه األساليب جاءت دالة إحصائيان عند مستكل  0.05لصالح

المتبعة مف آبائيـ كأمياتيـ .ففيما
في أساليب المعاممة الكالدية ُ
المتبعة مف قبؿ اآلباء كجدت فركؽ دالة
يتعمؽ باألساليب ُ

ذكم التخصصات النظرية ،ما ُيعبر عف كجكد فركؽ بيف اآلباء

في أسمكب االستقبلؿ ،بينما كانت الفركؽ دالة عند 0.05

نتائج التساؤؿ السابع:

كاألميات في اتجاىاتيـ نحك أبنائيـ.

إحصائيان عند مستكل  0.05لصالح ذكم التخصصات النظرية
لصالح ذكل التخصصات العممية في أساليب :الديمقراطية،

ىؿ تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية المستخدمة مف قبؿ

الحماية الزائدة ،كالدرجة الكمية ألساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ

اآلباء بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف اإلنترنت؟
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كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت

 4.00 - 2.41كمقياس لمطبلب مرتفعي اإلدماف لئلنترنت،

المتبعة مف قبؿ
لقياس داللة الفركؽ في أساليب المعاممة الكالدية ُ

كىـ الطبلب الذيف تقع إجاباتيـ ضمف الفئتيف( :غالبان ،كدائمان)،
كاستبعاد الطبلب الحاصميف عمى درجة تقع في المتكسط

اآلباء بيف مرتفعي كمنخفضي إدماف اإلنترنت ،كقد تـ اعتماد
المتكسط الحسابي مف صفر إلى  1.60كمقياس لمطبلب

الحسابي مف ( )2.40 - 1.61نظ انر لكقكعيـ في فئة أحيانان

منخفضي اإلدماف لئلنترنت ،كىـ الطبلب الذيف تقع إجاباتيـ

كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:

ضمف الفئتيف (أبدان ،ناد انر) ،ككذلؾ اعتماد المتكسط الحسابي مف
جدول 15
داللة الفروق في أساليب المعاممة الوالدية الخاصة باآلباء بين مرتفعي ومنخفضي إدمان اإلنترنت
محاور الدراســة

الطالب

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة (ت)

درجات

مستوى

أسمكب االستقبلؿ مف قبؿ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.6926

0.2655

-3.187

270

*0.002

األب

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.8144

0.1281

أسمكب التسمط مف قبؿ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

0.7971

0.4878

األب

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.1928

0.3217

أسمكب الديمقراطية مف

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.4396

0.5159

قبؿ األب

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.4434

0.1632

أسمكب الحماية الزائدة مف

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.0633

0.5003

قبؿ األب

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.3445

0.4591

أسمكب التقبؿ مف قبؿ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.5992

0.4325

األب

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.5560

0.3085

الدرجة الكمية ألساليب

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.3184

0.2183

المعاممة الكالدية مف قبؿ

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.4702

0.2423

المعياري

الحرية

الداللة
دالة

-5.518

270

**0.000
دالة

-.052

270

0.958
غير دالة

-3.672

270

**0.000
دالة

.674

270

0.501
غير دالة

-4.385

270

**0.000
دالة

األب

* فركؽ دالة عند مستكل داللة ( ** .)0.05فركؽ دالة عند

ساندرز كآخريف [ ]54التي أكدت أف األفراد ذكم االستخداـ

مستكل داللة ()0.01

ٍ
بشكؿ
المنخفض كاف لدييـ عبلقات أفضؿ مع أمياتيـ كآبائيـ،

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند

يكحي كيؤكد أف منخفضي إدماف اإلنترنت يتسمكف أك تعرضكا

مستكل  0.01بيف مرتفعي كمنخفضي إدماف االنترنت لصالح

ألساليب معاممة كالدية جيدة مف قبؿ آبائيـ كأمياتيـ ،بعكس

المعاممة الكالدية اآلتية:
مرتفعي إدماف اإلنترنت في أساليب ُ
المعاممة الكالدية
التسمط ،الحماية الزائدة ،كالدرجة الكمية ألساليب ُ

المرتفعيف في إدمانيـ لئلنترنت الذيف تميزت عبلقاتيـ بكالدييـ
باالضطراب كالتكتر ،كىذا ما يؤكد أف إدماف اإلنترنت ُيعد

مستكل  0.05لصالح مرتفعي إدماف اإلنترنت في أسمكب

نتائج التساؤؿ الثامف:

االستقبلؿ .في حيف لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مرتفعي

ىؿ تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية المستخدمة مف قبؿ

كمنخفضي إدماف اإلنترنت في أسمكبي الديمقراطية كالتقبؿ .ما

األميات بيف الطبلب المرتفعيف كالمنخفضيف في إدماف

ُيعبر عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مرتفعي كمنخفضي

اإلنترنت؟ كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ

انعكاسان الضطراب في أساليب المعاممة الكالدية.

المتبعة مف قبؿ اآلباء ،كما كجد فركؽ دالة إحصائيان عند
ُ

اختبار ت لقياس داللة الفركؽ في أساليب المعاممة الكالدية بيف

المتبعة مف
إدماف اإلنترنت في بعض أساليب المعاممة الكالدية ُ

مرتفعي كمنخفضي إدماف اإلنترنت ،كقد تـ اعتماد المتكسط

قبؿ اآلباء .كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف:
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الحسابي مف صفر إلى  1.60كمقياس لمطبلب منخفضي

الذيف تقع إجاباتيـ ضمف الفئتيف( :غالبان ،كدائمان) ،كاستبعاد

اإلدماف لئلنترنت كىـ الطبلب الذيف تقع إجاباتيـ ضمف الفئتيف:

الطبلب الحاصميف عمى درجة تقع في المتكسط الحسابي مف

(أبدان ،ناد انر) ،ككذلؾ اعتماد المتكسط الحسابي مف -2.41

( )2.40-1.61نظ انر لكقكعيـ في فئة أحيانان كالجدكؿ اآلتي

 4.00كمقياس لمطبلب مرتفعي اإلدماف لئلنترنت كىـ الطبلب

يكضح ذلؾ:

جدول 16
يوضح داللة الفروق في أساليب المعاممة الوالدية الخاصة باألمهات بين مرتفعي ومنخفضي إدمان اإلنترنت
محاور الدراســة

الطالب

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة (ت)

درجات

مستوى الداللة

أسمكب االستقبلؿ مف قبؿ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.7071

0.2599

-3.407

270

**0.001

األـ

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.8431

0.2443

أسمكب التسمط مف قبؿ األـ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

0.7805

0.5822

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.8399

0.4055

أسمكب الديمقراطية مف قبؿ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.5955

0.4166

األـ

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.9578

0.1069

أسمكب الحماية الزائدة مف

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.2443

0.5556

قبؿ األـ

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.8529

0.3724

أسمكب التقبؿ مف قبؿ األـ

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.6904

0.3895

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.9258

0.1457

منخفضك إدماف اإلنترنت

221

1.4036

0.2567

مرتفعك إدماف اإلنترنت

51

1.8839

0.2142

الدرجة الكمية

* فركؽ دالة عند مستكل داللة ( )0.01فأقؿ.

المعياري

الحرية

دالة
-12.315

270

**0.000
دالة

-6.154

270

**0.000
دالة

-7.441

270

**0.000
دالة

-4.243

270

**0.000
دالة

-12.398

270

**0.000
دالة

المرتفعيف في إدمانيـ لئلنترنت الذيف تميزت عبلقاتيـ بكالدييـ
باالضطراب كالتكتر ،كىذا ما يؤكد أف إدماف اإلنترنت ُيعد

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند

انعكاسان الضطراب في أساليب المعاممة الكالدية.

مستكل  0.01في أساليب المعاممة الكالدية الخاصة باألميات
بيف مرتفعي كمنخفضي إدماف اإلنترنت لصالح مرتفعي إدماف

 .6التوصيات

المعاممة الكالدية اآلتية( :االستقبلؿ،
اإلنترنت في أساليب ُ
التسمط ،الديمقراطية ،الحماية الزائدة ،التقبؿ ،الدرجة الكمية

طبقان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية فإف الباحث
يكصي بما يأتي:

ألساليب المعاممة الكالدية) ما ُيعبر عف التنكع في أساليب

 -1نشر الكعي النفسي بيف طبلب الجامعة بأخطار انتشار
إدماف اإلنترنت؛ لككنو ال يختمؼ عف إدماف الكحكليات كالعقاقير

المستخدمة مف قبؿ األميات كتراكحيا ما بيف
المعاممة الكالدية ُ
األساليب السكية كاألساليب غير السكية ،كربما ُيعبر ذلؾ عف

كالمكاد المخدرة كما يحممو مف أضرار نفسية كصحية كاجتماعية

التضارب كالتعارض الذم تعرض لو مدمنك اإلنترنت مف قبؿ

كأسرية كأكاديمية.

أمياتيـ .كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف :ساندرز

 -2تفعيؿ دكر العيادات النفسية كالكحدات اإلرشادية بالجامعات

كآخريف [ ]54التي أكدت أف األفراد ذكم االستخداـ المنخفض

كالكميات لتكعية طبلب الجامعة بأخطار إدماف اإلنترنت مع

ٍ
بشكؿ يكحي
كاف لدييـ عبلقات أفضؿ مع أمياتيـ كآبائيـ،

تصميـ البرامج العبلجية لعبلج ىذا االضطراب كالسمككيات

كيؤكد أف منخفضي إدماف اإلنترنت يتسمكف أك تعرضكا

المصاحبة لو.
ُ

ألساليب معاممة كالدية جيدة مف قبؿ آبائيـ كأمياتيـ ،بعكس

 -3إجراء المزيد مف الدراسات إللقاء الضكء حكؿ ظاىرة إدمػ ػ ػاف
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] [8جييتس ،بيؿ (1998ـ)" .المعمكماتية بعد اإلنترنت طريؽ

اإلنترنت بيف فئات أخرل مف فئات المجتمع لمتعرؼ عمى مدل
تفشي ىذه الظاىرة المرضية في المجتمع السعكدم.

المستقبؿ .ترجمة :عبد السبلـ رضكاف ،الككيت عالـ

 -4تكعية اآلباء كاألميات بأساليب التربية السكية كغير السكية

المعرفة ،ع .231

كحثيـ عمى االلتزاـ بأساليب التربية السكية حرصان عمى مستقبؿ

] [9سارم ،حممي (2005ـ) ثقافة اإلنترنت ،دراسة في التكاصؿ

أبنائيـ.

االجتماعي .عماف ،األردف دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع.

 -5تكعية اآلباء بأىمية التكاصؿ مع األبناء كاالستماع آلرائيـ

] [15الغامدم ،عبد اهلل أحمد عمي (1430ق) تردد المراىقيف

كأفكارىـ كاحتراـ رغباتيـ كاتجاىاتيـ كتطمعاتيـ كآماليـ.

عمى مقاىي اإلنترنت كعبلقتو ببعض المشكبلت النفسية

المراجع

لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية بمكة المكرمة ،رسالة

أ .المراجع العربية

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل.

] [1جبلؿ ،شفاء أحمد (2001ـ) العبلقة بيف أساليب المعاممة
الكالدية كبعض سمات الشخصية لدل طمبة كطالبات

] [16السيد ،مصطفى (2002ـ) دليمؾ إلى شبكة اإلنترنت،

المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة

ط ،2القاىرة :دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع.

عيف شمس ،القاىرة.

] [19أبك جدم ،أمجد (2007ـ) أثر القمؽ االجتماعي كالشعكر

] [2سعكد ،مصطفى (1999ـ) أساليب المعاممة الكالدية

بالكحدة ككشؼ الذات في إدماف اإلنترنت ،رسالة دكتكراه،

كعبلقتيا بدافع اإلنجاز كدكافع االنتماء لدل طبلب الصؼ

كمية الدراسات العميا .الجامعة األردنية.

األكؿ الثانكم بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،غير

] [20زيداف ،عصاـ محمد (2008ـ) إدماف اإلنترنت كعبلقتو

منشكرة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة.

بالقمؽ كاالكتئاب كالكحدة النفسية كالثقة بالنفس ،مجمة

] [3خطاب ،سمير حامد (1993ـ) تبايف أساليب التنشئة

دراسات عربية في عمـ النفس.452- 37 .)7( 2 .

الكالدية كعبلقتيا بسمات الشخصية ،رسالة ماجستير ،كمية

] [21عسيرل ،عمي عبد اهلل (2004ـ) اآلثار األمنية الستخداـ

اآلداب ،جامعة عيف شمس ،القاىرة

الشباب لئلنترنت ،الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

] [5البيضاني ،عبد الجكاد (2004ـ) األساليب التربكية الخاطئة

األمنية :مركز الدراسات كالبحكث.

كأثرىا في تنشئة األطفاؿ ،مجمة النبأ عدد 2-1 ،70

] [23رشكاف ،حسيف عبد الحميد (2005ـ) عمـ االجتماع

] [6جبلؿ ،سعد (1985ـ) الطفػػكلة كالمراىقة ،اإلسكندرية.

الجنائي ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

مكتبة المعارؼ الحديثة.

] [24عبد المطيؼ ،رشاد أحمد (1999ـ) اآلثار االجتماعية

] [7حداد ،جيياف (2002ـ) .المقاىي اإللكتركنية كدكرىا في

لتعاطي المخدرات :تقدير المشكمة كسبؿ العبلج،
اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

التحكؿ الثقافي في مدينة إربػد :دراسة إنثركبكلكجية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،األردف

] [28كفافي ،عبلء الديف (1998ـ) الصحة النفسية ،ط،3
القاىرة :مطبعة ىجر لمطباعة كالنشر.
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] [45قناكم ،ىدل محمد (1991ـ) الطفؿ تنشئتو كحاجاتو،

] [32الشافعي ،إبراىيـ كرجيعة ،عبد الحميد (2002ـ) الميارات

القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.

االجتماعية كالتكافؽ الدراسي كعبلقتيما باالكتئاب لدل
طبلب الجامعة في ضكء بعض المتغيرات :دراسة تنبئية،

] [46يكسؼ ،فايزة (1980ـ) التنشئة االجتماعية لؤلبناء

بحكث المؤتمر السنكم التاسع مركز اإلرشاد النفسي.

كعبلقتيا ببعض سماتيـ الشخصية كأنساقيـ القيمية ،رسالة

جامعة عيف شمس365-316 ،

دكتك اره ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.

] [34ميدل ،أحمد (2000ـ) دراسة لبعض المتغيرات النفسية

] [47حبيب ،مجدم عبد الكريـ (1995ـ) أساليب المعاممة

الميمة في الشعكر بالكحدة النفسية لدل عينة مف طبلب

الكالدية كحجـ األسرة كمحددات مبكرة لتطرؼ األبناء في

الجامعة ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،ـ  ،7ع .3

استجابتيـ ،القاىرة .مجمة عمـ النفس ،ع 47-35 ،33

24-20

] [48العيسكم ،عبد الرحمف (1985ـ) سيككلكجية التنشئة

] [38ربيع ،ىبة بيي الديف (2003ـ) إدماف شبكة المعمكمات

االجتماعية ،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي

كاالتصاالت الدكلية (اإلنترنت) في ضكء بعض المتغيرات،

] [49إسماعيؿ ،محمد عماد الديف (1989ـ) الطفؿ مف الحمؿ

دراسات نفسية ،ـ  ،13ع.580 -555 :4
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INTERNET ADDICTION AND ITS
RELATIONSHIP TO THE PARENTAL
STYLES FOR A SAMPLE OF STUDENTS
FROM KING SAUD UNIVERSITY
FAHAD BIN ALI ALTAYAR
Associate Professor of Sociology
Military King Khalid College
ABSTRACT_ This study aims at achieving the following objectives: • Identifying web sites that
are browsed by the sample. • Identifying differences between parents of the sample in terms of
parental styles. • Identifying the relationship between Internet addiction and parental styles in the
study sample.• Identifying differences in parental styles of fathers between high & low level of
Internet addiction.• Identifying differences in parental styles of mothers between high & low level
of Internet addiction. The sample consisted of 336 students from the faculty of education and
medical students in King Saud University. They divided into (181) students from the Faculty of
Education, (155) students from the Faculty of Medicine. The average age was (21.46) years, a
standard deviation of (1.748) and the tools includes Internet addiction scale,& the parental styles
scale. The results confirms the following: 1. There are many web sites, which are browsed by the
study sample. Most of these websites are social networking sites. 2. There are no statistically
significant differences between students with theoretical disciplines differences (College of
Education) and practical (Faculty of Medicine) at sites that are browsed the Internet. 3. There are
significant differences between fathers and mothers in some parental styles which are followed
with the sample. 4. There is a correlation between Internet addiction and parental styles with the
sample. 5. There are statistically significant differences between students with theoretical
disciplines differences (College of Education) and practical (Faculty of Medicine) in terms of
Internet addiction. 6. There are statistically significant differences between students with
theoretical disciplines (College of Education) and practical (Faculty of Medicine) in terms of
parental styles of their parents. 7. There are significant differences high & low level of Internet
addiction in parental styles used by their parents 8. There are significant differences between high
& low level of Internet addiction in parental treatment methods used by their mothers. The study
recommends a series of important recommendations that contribute to minimizing the negative
effects of Internet addiction.
KEY WORDS: Internet addiction, parental styles, university students.
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