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 شكز ٔرمذٚز

الحمد هلل رب العالميف، خالؽ اإلنساف ومعممو صنعة البياف، والصبلة والسبلـ عمى خير مف 

 ، نطؽ بالضاد، سيدنا محمد صموات اهلل وسبلمو عميو، وبعد

دكتورة "أميرة الريماوي" المشرفة عمى رسالتي الوالعرفاف إلى  يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر

 .تماـ ىذه الدراسةإساعدني عمى مما  لما منحتني مف وقت وجيد وعمـ

والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الكراـ، عمى تفضميـ بمناقشة ىذه شكر كما وأتقدـ بخالص ال

جيع إلنجاز ىذه الرسالة، وجزاىـ اهلل ، وأتقدـ بالشكر إلى كؿ مف قدـ المساعدة والتشالرسالة

 عني كؿ خير.
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 يهخص انذراسخ:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة إدماف اإلنترنت ودرجة التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعة القدس، 

لدى  عيإدماف اإلنترنت والتوافؽ النفسي االجتماإف كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات ومعرفة 

(، وكذلؾ معرفة إف كاف ىناؾ الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكاف السكفطمبة الجامعة تعزى لمتغيرات)

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إدماف اإلنترنت وبيف التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة 

 جامعة القدس.

طمبة جامعة القدس جاءت بدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج  أظيرت النتائج أف درجة إدماف اإلنترنت لدى 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات إدماف اإلنترنت لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الجنس 

لصالح طمبة الكميات العممية، ولمتغير المستوى الدراسي لصالح طمبة السنة الثالثة،  الكمية لصالح الذكور، ولمتغير

كذلؾ تبيف أف درجة التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعة عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف، و 

القدس جاءت بدرجة مرتفعة، وكاف أىـ أبعاد التوافؽ النفسي االجتماعي بعد التوافؽ األسري، يميو البعد الدراسي، 

قد تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات وأخيرا بعد التوافؽ مع الذات، و فبعد التوافؽ مع اآلخريف، 

التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعة القدس عمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتبعا 

لمتغير مكاف السكف لصالح الطمبة الذيف أماكف سكنيـ )قرية، مدينة(، في حيف تبيف أنو ال توجد فروؽ تبعا 

وكشفت النتائج أيضا عف وجود عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف  لكمية والمستوى الدراسي،لمتغيري ا

 متوسطات درجات إدماف اإلنترنت وبيف الدرجة الكمية لمتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعة القدس. 
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Abstract 

 

The study aimed to investigate the relationship between  Internet addiction and Psycho- social 

Adjustment among a sample of Al-Quds University students, also the study aimed to study  the 

differences in Internet addiction and Psycho-social Adjustment according to (gender, college, 

academic level, and place of residence. 

 

 To collect data  the present study used the Internet addiction scale prepared by Young (1998), 

and a psychosocial adjustment questionnaire which was developed for the purpose of the study. 

A stratified random sample of (459) students from Al-Quds University students were chosen.  

The results showed that the degree of Internet Addiction among the students of AL-Quds 

University were in the average. Also, there were statistical differences in the averages of 

Internet Addiction among students of Al-Quds University due to sex, student major and student 

year of study. While there  were no significant  differences due to place of residency .  

 

Furthermore, it was found that the degree of Psycho-social Adjustment at students of Al-Quds 

University came in a high degree; the most important dimension of sociological harmony was    

" the family harmony", followed by the learning dimension and the social dimension. However, 

the psycholosocial dimension came last. Also, it was found that there were no significant 

differences in averages of Psycho-social Adjustment at students of Al-Quds Universsity due sex, 

place of residency and year of learning. 
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The results showed a negative correlation between averages of Internet Addiction and the total 

degree to Psycho-social Adjustment among students of Al-Quds University.  
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 لفصل األولا

 يشكهزٓبخهفٛخ انذراسخ ٔ

 انًمذيخ1.1 

اإلنترنت ىو الوسيمة الرائعة الجديدة التي بدأت تشكؿ جزًء رئيسًا مف حياتنا اليومية، حيث يمكف لؤلفراد استخداـ 

شبكة اإلنترنت عبر وسائط متعددة سواًء أكاف ذلؾ عبر جياز الحاسوب الثابت أو المحموؿ، جياز الياتؼ 

 مف اً يشكؿ جزءأصبح  اإلنترنت استخداـ ألفوتنقؿ، أـ اآلي باد، .... وغيرىا مف األجيزة التي يصعب حصرىاالم

يستخدمونو قبؿ سنوات  وامما كان أكثر اإلنترنتيستخدموف  األياـالناس ىذه  أصبحوقد  ،الفئةه ليذالحياة اليومية 

البحث عف المعمومات  التي شممت اإلنترنتات تخداماسعت د تنوّ وق  ،طردضمستخدميف في تزايد مفنسبة ال عدة،

 اآلخريفالتواصؿ مع الى لمطالعة(، وا الفيديو، أفبلـومشاىدة  ،األغاني )سماع مثؿ: والتسمية والترفيو والمعارؼ،

 .(E-mail) لكترونيوالبريد اإل Chatting)) مف خبلؿ برامج المحادثات

 ىذا االستخداـ سموكا قيرياإال إذا أصبح  االفراد اتو عمى السموؾال يمثؿ خطورة في حد ذ اإلنترنت استخداـو 

بؿ في األنشطة  ،اإلنترنتإف المشكمة ال تكمف في شبكة  ،عارض مع أنشطة الحياة اليومية والقياـ بأعبائيايت

ذلؾ مف ، وما يترتب عمى ، وضياع الوقت لتحقيؽ فوائد محدودةاإلنترنتوالمجاالت التي يمكف الوصوؿ إلييا عبر 

ومف ىنا ظير نوع جديد مف االضطرابات لـ  ،ـموقت الكافي لمقياـ بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بياالفتقار ل

فاعتبره بعض  عنو؛اختمؼ الباحثوف حوؿ مصطمح يعبر ف .ات مف القرف الماضييكف معروفًا قبؿ التسعيني

 Whang)وانج ولي ،استخداما مفرطاً لئلنترنت، أو  مشكبل اً استخدامواعتبره آخروف  ،ًا لئلنترنتإدمانالباحثيف 

and Chang, 2003.) 
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، فمف الممكف أف يضحي اإلنترنتكقضية اجتماعية كبيرة مع تزايد شعبية  اإلنترنت إدمافوقد برزت قضية 

وبالعبلقات األسرية وبالماؿ، بؿ ومف الممكف أف تدمر حياة الشخص مف خبلؿ  ،البعض بالعمؿ وبالمدرسة

 (.Huang, 2007)،ىوانج  اإلنترنت إدمافوالوقوع في دائرة  ،اإلنترنت داـاستخ

إف استخداـ اإلنترنت المفرط ىو أقرب ما يكوف إلى اإلدماف حتى لو لـ يتطابؽ مع إدماف المخدرات مثبًل، 

بالضيؽ  فكبلىما يعبر عف تجربة ذاتية ويجمع بينيما تغير المزاج، واالنسحاب االجتماعي، والصراع، والشعور

والكدرة والوحدة، والتي غالبًا ما تظير أعراضيا عند توقؼ الفرد عف استخداـ اإلنترنت. وىنالؾ فرؽ بيف مف 

يستخدـ اإلنترنت بشكؿ طوعي وبإفراط دوف مبرر أو حاجة موضوعية، ومف يستخدمو ألف طبيعة عممو تحتاج 

ترنت، أما الحالة الثانية فبل تقع ضمف ىذا التصنيؼ استخدامًا مفرطًا لئلنترنت، فالحالة األولى ىي إدماف اإلن

(Selfhout et al., 2008). 

  ((2008في العاـ  أجريت اإلنترنت استخداـوفي دراسة مسحية حوؿ معدالت 

بيف  أعمارىـ تتراوحالذيف  ،لدى المراىقيف اإلنترنت ستخداـنسبة االنتشار ال فأالنتائج  أظيرت بمدا، (13في )

 %(70مف ) وأعمى في كندا، %(95)و في بريطانيا، %(100و) في الواليات المتحدة، %(88) بمغت (12-24)

 ،خاصة في الدوؿ النامية ،ىو في تزايد مستمر اإلنترنتمستخدمي  عدادأ معدؿ النمو في أفكما  ،في سنغافورة

 2008و 2000بيف العاميف  اإلنترنتمستخدمي  عدادألفمثبل في السعودية بمغ معدؿ النمو  ومنيا الدوؿ العربية،

(14.8% )(Reuters, 2008.) 

وينخرطوف في  ،باستمرار اإلنترنتيستخدموف   األمريكييفثمثي  فأ (Fellows, 2008) فميوس وجدت دراسة

رساؿ ،مثؿ فحص البريد االلكتروني اإلنترنتعمى  األنشطةمختمؼ   األلعابولعب  والمدونات، الرسائؿ الفورية، وا 

 ات.ستخداموغيرىا مف اال ،اإلنترنتعمى 
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 في الضفة الغربية، (%34.3بواقع ) (%32.1) اإلنترنتالتي لدييا اتصاؿ ب األسرفقد بمغت نسبة  وفي فمسطيف

سنة  (29-15مف نصؼ الشباب في فمسطيف ) أكثر أففي حيف   ،2012العاـ في قطاع غزة في  %(27.9و)

)الجياز المركزي  2004في العاـ  (25.5) ة مع حواليمقارن 2011في العاـ  (%55.0) اإلنترنتيستخدموف 

 (.2013 ،لئلحصاء الفمسطيني

 قد يسيء البعض ،وخاصة بيف فئة المراىقيف وطمبة الجامعات ،اإلنترنت استخداـب المضطرديد اومع ىذا التز 

رة مبالغ فييا، تزيد بصو  اإلنترنت استخداـ، وعندما يفرط اإلنساف في واستخدامقد يفرط في  أو ،اإلنترنت استخداـ

، يجد أو التطبيقات ونوعية االستخداـ وأغراضو، ،الطبيعي المعتاد مف حيث المدة الزمنية ستخداـعف مجرد اال

وال يستطيع التوقؼ عف ىذا  ،اإلنترنت استخداـ إلىالفرد نفسو مدفوعًا بشكؿ قسري دوف حاجة فعمية ممحة 

التحكـ في دفعاتو، كنوع مف السموؾ القيري الذي يترتب عميو نتائج أو  ،أو السيطرة عميو ،أو مقاومتو ،السموؾ

 غير السموؾواألسري والجسدي والميني والنفسي، عندئذ يكوف ىذا  االجتماعيسمبية وآثار سيئة عمى المستوى 

 ؛لو ةالمحيطغير قادر عمى إحداث عبلقة توافؽ نفسي اجتماعي بينو وبيف البيئة  ،ويصبح الفرد مدمناً  ،اعتيادي

 .يسبب لو الشعور بالتوتر والوحدة مما

بالنظر إلى وضع الشباب في العالـ العربي عموما وفي فمسطيف خصوصا تأتي أىمية التوافؽ النفسي االجتماعي و 

كأحد محاور النمو اإلنساني، وقد أفرد العمماء مساحة كبيرة لدراسة مراحؿ النمو نظرا ألىميتيا الحالية والمستقبمية 

ة أي فرد، ويرتكز التوافؽ النفسي االجتماعي السميـ لمفرد عمى عدة عناصر أىميا دور األسرة ومدى في حيا

يجابي يساعده عمى تخطي أزمات النمو، عمى حيف تساىـ المدرسة في توفير تشجيع جو إدعميا لمفرد بشكؿ 

بالتعبير عف أفكارىـ ومكونات  دلئلفرانفسي وفكري يساىـ في إثراء سموؾ الفرد وتوسيع مداركو مف خبلؿ السماح 

أنفسيـ. ويكتمؿ ىذا الدور بوصوؿ الفرد الى الجامعة التي تسيـ في زيادة التوافؽ النفسي االجتماعي، وبشكؿ عاـ 
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يتأثر بعوامؿ نفسية واجتماعية واقتصادية وانو كمما توفرت لمفرد  لئلفراديمكف القوؿ أف النمو النفسي واالجتماعي 

 .)2013)النعيمي، ؿ محياة الكريمة كانت فرص نموه بجميع أشكالو أفضأجواء ايجابية ل

والتوافؽ  ،والتوافؽ الدراسي ،والتوافؽ االجتماعي ،كالتوافؽ الشخصي :ويفرؽ عمماء النفس بيف مجاالت مف التوافؽ

وىما  ألساسييفاال تخرج عف المجاليف  فإنياوالتوافؽ الزواجي وغيره، وبالرغـ مف تعدد ىذه المجاالت  ،الميني

مرتبطاف، فعمى سبيؿ المثاؿ فاف التوافؽ  األصؿكونيما في  كبلىما والتوافؽ االجتماعي و النفسيالتوافؽ 

التوافؽ النفسي واالجتماعي  أبعادالمدرسي والذي يعني توافؽ الفرد مع البيئة المدرسية ال يخرج في مكوناتو عف 

الفرد بالرضا عف ذاتو وخموه مف الصراعات الداخمية  إحساسمثؿ في لمفرد يت مع الذاتفي ىذا المجاؿ، والتوافؽ 

الفرد بالسعادة مف  بإحساس مع اآلخريفينما يتمثؿ التوافؽ افع المختمفة، بالدو  إشباعوالتوترات الناجمة عف عدـ 

العبلقات دؤوبًا  ، مبتعدًا بيا عف السيطرة والتممؾ والعدوانية، راضيًا عف تمؾاآلخريفجراء عقد عبلقات حميمة مع 

 (. 2005جميا، ساعيًا لمخير)الزىراني، أفي العمؿ مف 

يعرؼ بإدماف اإلنترنت والذي يعبر عف حالة مف االستخداـ المرضي وغير التوافقي ما  أفىنا الى  اإلشارة روتجد

نترنت اـ اإلإكمينيكية يستدؿ عمييا بوجود الميؿ إلى زيادة ساعات استخد نترنت، حيث يؤدي إلى اضطراباتلئل

إلشباع الرغبة نفسيا التي كانت تشبعيا مف قبؿ ساعات أقؿ. واالنسحاب والمعاناة مف أعراض نفسية وجسمية 

عند انقطاع االتصاؿ بالشبكة، ومنيا التوتر النفسي الحركي)حركات عصبية زائدة(، والقمؽ، وتركز التفكير بشكؿ 

نترنت، وحركات إرادية وال إرادية تؤدييا ت مرتبطة باإلقيري حوؿ اإلنترنت وما يجري فييا، وأحبلـ وتخيبل

األصابع عمى الكمبيوتر، والرغبة في العودة إلى استخداـ اإلنترنت لتخفيؼ أو تجنب أعراض االنسحاب، إضافة 

 لو أصبل الفرد يخططتكرارا أو لمدة زمنية أطوؿ تتجاوز ما كاف  نترنت بمعدؿ أكثرإلى الميؿ إلى استخداـ اإل

(Turhkle,1996). 
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تعرض إلدماف موأكثر قابمية ل ،اإلنترنتشبكة لا استخدامشرائح المجتمع  أكثرطمبة الجامعة ىـ  فأحيث  

ىي مرحمة اليوية أو ما بعدىا مباشرة، والتي  ،اإلنترنت، باعتبارىـ يمروف في مرحمة نمو نفسي واجتماعي ميمة

ف طمبة الجامعات قد يكونوف بشكؿ أو بآخر أكثر أ :لقوؿا اجتماعية، فإنو يمكف -تتطمب إنشاء عبلقات شخصية

مقارنة بأي مف فئات المجتمع األخرى، خاصة وأنو يقودىـ دافع قوي لتطوير إحساس  ،اعتمادًا عمى اإلنترنت

ما توفره الجامعة مف فرص أوسع  إلىتطوير عبلقات ىادفة مع زمبلئيـ، إضافة  إلىراسخ باليوية، وحاجة 

جرائية، اإلنت ستخداـال وقد  ،وبالتالي تشكؿ الجامعة أرضية تربوية رئيسة إلدماف اإلنترنترنت ألغراض تعميمية وا 

 االجتماعي بالتوافؽ النفسيلدى طمبة جامعة القدس وعبلقتو  اإلنترنت إدمافجاءت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى واقع 

 .لدييـ

 

 يشكهخ انذراسخ 2.1 

 إدمافأظيرت البحوث أف معدالت قد ة والمينية، و االجتماعيى حياة األفراد يؤثر سمبًا عم اإلنترنت إدمافبما أف 

ليس مجرد  اإلنترنت إدماف%( في العديد مف دوؿ العالـ، فقد أصبح البحث في 14-1تتراوح بيف ) اإلنترنت

 (.Chou and Hsaieo, 2000قضية )

نما  حد مف تأثيراتيا السمبية الاتية لمعمؿ عمى يجب تكثيؼ الجيود المجتمعية والمؤسس ،متناميةصبحت ظاىرة أ وا 

 (1998) كمبرلي يونج"بحثت في ىذا الموضوع، ومنيا دراسة  التيالدراسات  توالت وليذا ،عمى الفرد والمجتمع

 "نتائج دراسة "ويزمافو ، في العالـ في إعداد المدمنيف اإلنترنتمف مستخدمي  %6)أف ) يانتائج أشارت التي

 اضطراباً و  ،اً إدمانلفترات طويمة يسبب  اإلنترنت استخداـ فأ إلى التي أشارت( 2000) روفوآخشابريا  ،(2000)

 (.Shapria et al., 2000) والفردي ياألداء األسر في 
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 ،االكتئابية األعراضوبعض  ،النفسية الوحدةيعانوف مف  اإلنترنتشارت نتائج بعض الدراسات أف مدمني وقد أ

 Whang) اإلنترنتالمفرط  ستخداـعرضة لممخاطر الناجمة عف اال أنيـكما  ،يفاآلخر والخوؼ مف التفاعؿ مع 

et al., 2003.) 

طمبة الجامعة ىـ أكثر شرائح المجتمع قابمية وتعرضًا إلدماف اإلنترنت، باعتبارىـ يمروف في مرحمة نمو وحيث أف 

اجتماعية،  -إنشاء عبلقات شخصيةالتي تتطمب أو ما بعدىا مباشرة، و نفسي واجتماعي ميمة ىي مرحمة اليوية 

عمى اإلنترنت مقارنة بأي مف فئات  بشكؿ أو بآخر أكثر اعتمادا   فأف طمبة الجامعات قد يكونو  فإنو يمكف القوؿ

إلى تطوير عبلقات ىادفة  وحاجةالمجتمع األخرى، خاصة وأنو يقودىـ دافع قوي لتطوير إحساس راسخ باليوية، 

، وفره الجامعة مف فرص أوسع الستخداـ اإلنترنت ألغراض تعميمية أو إجرائيةإضافة إلى ما ت ،مع زمبلئيـ

الدراسات الحديثة إلى أف تركز اىتماميا  تسعقد وبالتالي تشكؿ الجامعة أرضية تربوية رئيسة إلدماف اإلنترنت. و 

مستقمة، بحيث يتسنى عمى إدماف اإلنترنت لدى الطمبة الجامعييف، وأف تأخذ باالعتبار إدماف اإلنترنت كظاىرة 

لمباحثيف في مجاؿ الصحة النفسية والمختصيف في الشؤوف الطبلبية الوصوؿ إلى الروابط والسوابؽ والنتائج ليذه 

 (.Eastin, 2005لى عوامؿ الخطر المرتبطة بيا )إالظاىرة المتمثمة في إدماف الطمبة عمى اإلنترنت، والتعرؼ 

وعبلقتو  ،الجامعييف في جامعة القدسواقع إدماف اإلنترنت لدى الطمبة  ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى

الجنس لطمبة باختبلؼ  دمافتقصي الفروؽ في درجة ىذا اإل إلىلدييـ، إضافة  االجتماعي -بالتوافؽ النفسي

 . ، والمستوى الدراسي، ومكاف السكفالكمية

 

 اسئمة الدراسة

 القدس؟  لدى طمبة جامعة اإلنترنت إدماف درجةما 1-
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لػػدى  اإلنترنػت إدمػافمتوسػطات بػػيف  (α≤ 0.0.)ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػد المسػتوى  2-

 (؟الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكاف السكفطمبة جامعة القدس تعزى لمتغيرات )

 لدى طمبة جامعة القدس؟ االجتماعيما درجة التوافؽ النفسي 3- 

جامعة القدس باختبلؼ المتغيرات الديموغرافية  طمبةل االجتماعيفؽ النفسي ىؿ تختمؼ درجة التوا 4-

 (؟الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكاف السكف)

 االجتمػػاعيوبػػيف التوافػػؽ النفسػػي  اإلنترنػػت إدمػػافذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  ارتباطيػػة ىػػؿ توجػػد عبلقػػة5- 

 لدى طمبة جامعة القدس؟

  فزضٛبد انذراسخ 3.1 

 اإلنترنػت إدمػافمتوسػطات  بػيف (α≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المسػتوى  ال فرضية األولى:ال

 .لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

 اإلنترنػت إدمػافمتوسػطات  بػيف (α≤ 0.05) توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد المسػتوى ال الفرضية الثانية:

 لمتغير الكمية. لدى طمبة جامعة القدس تعزى

 اإلنترنػت إدمػافمتوسػطات  بػيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى الفرضية الثالثة: 

 .المستوى الدراسيلدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير 

 رنػتاإلنت إدمػافمتوسػطات  بػيف (α≤ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد المسػتوى الفرضية الرابعة:

 .مكاف السكفجامعة القدس تعزى لمتغير بلدى طمبة 
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متوسطات التوافؽ النفسي  بيف (α≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال الفرضية الخامسة:

 لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس. االجتماعي

متوسػػػطات التوافػػػؽ  بػػػيف  (α≤ 0.05) توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد المسػػػتوى ال الفرضػػػية السادسػػػة:

 .لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية االجتماعيالنفسي 

متوسػطات التوافػؽ النفسػي  بػيف(α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  الفرضية السابعة:

 .المستوى الدراسيلمتغير  القدس تعزىلدى طمبة جامعة  االجتماعي

متوسػطات التوافػؽ النفسػي  بيف  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ثامنة:الفرضية ال

 .مكاف السكفلمتغير  القدس تعزىلدى طمبة جامعة  االجتماعي

وبػػيف  اإلنترنػػت إدمػػافبػػيف   (α≤ 0.05) ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى :الفرضػػية التاسػػعة

 لدى طمبة جامعة القدس. جتماعياالالتوافؽ النفسي 

 

 أْذاف انذراسخ 4.1

الوقوؼ عمى واقع إدماف اإلنترنت لدى طمبة الجامعة في فمسطيف واختبلفو بحسب  إتيدؼ الدراسة الحالية  .1

 .، والكمية،والمستوى الدراسي ،ومكاف السكفجنس الطالب

 .القدس طمبة جامعةلدى  والتوافؽ النفسي االجتماعيبحث العبلقة بيف إدماف اإلنترنت  .2

( في البيئة 8991تطبيؽ مقياس إدماف اإلنترنت المطور عف النسخة األجنبية التي أعدتيا يونج عاـ ) .3

 الفمسطينية.



 

10 
 

 

 أًْٛخ انذراسخ5.1

وعبلقتو بالتوافؽ النفسي  ،اإلنترنت إدمافتأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتناولو مف حيث 

 .جامعة القدس ةطمبلدى  االجتماعي

 األىمية النظرية 1.5.1

ومعرفة  اإلنترنت، استخداـوىي ظاىرة إدماف  ،ظاىرة عامة مف ظواىر عصرنا الحاليت الدراسة تناول .1

 .جامعة القدسعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة 

 لمجتمع.ا عمى شرائح وتعددىا ،اإلنترنت إدمافمجاؿ فمسطيف في قمة الدراسة المماثمة في  .2

 . ومف أىميا كبر شرائح المجتمع الفمسطينيأالتي تعتبر مف  ،نيا تيتـ بفئة الشبابإ .3

 األىمية التطبيقية 2.5.1

لمواجية اآلثار  ، وذلؾفي إعداد برامج إرشادية وعبلجية لمطمبة المؤسسات التربوية قد تفيد نتائج البحث .1

 .اإلنترنت استخداـ إدماف عفالسمبية الناتجة 

 .اإلنترنت إدمافمة في نشر الوعي لمخاطر المساى .2

والجسدية  ،والمادية ،واالجتماعية ،النفسية اآلثارتحفيز طمبة الجامعات إلجراء المزيد مف الدراسات حوؿ  .3

 إلدماف اإلنترنت.

 حذٔد انذراسخ 6.1

 تية:تعميـ نتائج الدراسة الحالية ضمف الحدود اآل مكفي
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-2014طمبة البكالوريوس في جامعة القدس والمسجميف لمعاـ الدراسي عمى  ىذه الدراسة اقتصرتالمحدد البشري: 

2015. 

 القدس.المحدد المكاني: جامعة 

 .2014-2015 لمعاـ الفصؿ الدراسي األوؿ المحدد الزماني:

 الدراسة عمى المفاىيـ والمصطمحات الواردة في ىذه الدراسة. إقتصرت: ةوالمفاىيميالمحددات 

وعمى عينة الدراسة وسماتيا والمعالجات  ،ودرجة صدقيا وثباتيا ،عمى أدوات الدراسة إقتصرتة:المحددات اإلجرائي

 اإلحصائية. 

 يصطهحبد انذراسخ 7.1

ف يمف ثماف وثبلث أكثر اإلنترنت استخداـ" بأنو ((Young, 1998يونج  كمبرلي وتعرف :اإلنترنت إدمان1- 

 ".أسبوعياساعة 

باعتباره  اإلنترنت إدماف، فقد عرفا (Morhan-Maritin Chumacher, 2000مارتف وشوماخر )، مورىاف أما

ضرر جدي عمى حياة  إلىالذي يؤدي  ستخداــ في ىذا االكوعدـ القدرة عمى التح المكثؼ لبلنترنت، ستخداـاال

 .األفراد

سمبا عمى  مما يؤثر ت،المفرط لبلنترن ستخداـواال ،حالة مف انعداـ السيطرة يعد اإلنترنت إدماف أفوترى الباحثة 

 السموكية والنفسية. االضطراباتلبعض  بو ذلؾويؤدي  ي،ممارسة الفرد لميامو الحياتية بشكؿ طبيع

المستخدـ في  اإلنترنت إدمافالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس بأنو:  إجرائياً  اإلنترنت إدمافويعرؼ 

 الدراسة.
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ليحدث عبلقة  التي يقـو بيا الفرد مستيدفا تغيير سموكو مية دينامية مستمرةىو عم التوافؽ النفسي االجتماعي: -2

)سفياف، وبينو وبيف البيئة مف جية وذلؾ الشباع حاجات البيولوجية والنفسية أكثر توافقًا بينو وبيف نفسو مف جية،

2000) . 

عات الفرد في محاولتو لمتوفيؽ ويعرؼ عمى  أنو الشعور النسبي بالرضا واإلشباع الناتج عف الحؿ الناجح لصرا

 (.1990)عبد المطيؼ،  بيف رغباتو وظروفو المحيطة

 يبالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس التوافؽ النفس :إجرائياً  االجتماعي يويعرؼ التوافؽ النفس -

  المستخدـ في الدراسة. االجتماعي

( ساعة أسبوعيًا 81بأنو استخداـ اإلنترنت بما يتجاوز ) – كما حددتو الجمعية األمريكية –ويعرؼ إدماف اإلنترنت 

لغير حاجة العمؿ، مع الميؿ إلى زيادة ساعات استخداـ اإلنترنت إلشباع الرغبة نفسيا التي كانت تشبعيا ساعات 

مؽ، أقؿ مف قبؿ، مع المعاناة مف أعراض نفسية وجسمية عند انقطاع االتصاؿ بالشبكة، ومنيا التوتر النفسي، والق

نترنت، وحركات إرادية وال وتركيز التفكير بشكؿ قيري حوؿ اإلنترنت وما يجري فيو، وأحبلـ وتخيبلت مرتبطة باإل

إرادية مرتبطة باإلنترنت لتخفيؼ أو تجنب أعراض االنسحاب، إضافة إلى الميؿ الستخداـ اإلنترنت بمعدؿ أكثر 

 (.1..8فرد أصبًل )شند، تكرارًا أو لمدة زمنية أطوؿ تتجاوز ما كاف يخصصو ال
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 إلطبر انُظز٘ ٔانذراسبد انسبثمخا

 

حيػث سػاىمت فػػي  ،فرة، وأساسػًا انطمقػت منػو ىػػذه الدراسػةاشػكؿ ىػذا الفصػؿ مػػدخبًل شػامبًل لمدراسػات السػابقة المتػػو ي

جراءاتيا. داتيا،ومحد تحديد جوانب ىذه الدراسة  ومتغيراتيا وأبعادىا وا 

، بظاىرة اإلدماف عمى اإلنترنت، وندرة البحوث المنجزة حوؿ ىذا المفيوـ يحيط اً عمى الرغـ مف أف ىناؾ غموض

أسفرت عف  والطب النفسي ،وعمـ نفس الشواذ ،إال أف ىناؾ جيودًا لمنظريف وباحثيف في مياديف عمـ النفس العاـ

 (.(Deangelis, 2000 ، دينجميزىذا المفيوـ وأبعاده التشخيصية والعبلجيةتحديد بعض مبلمح 

 

 اإلَززَذػهٗ  ديبٌٔاإل ديبٌاإليفٕٓو  1.2

ويتصؼ االعتماد  ،نو يتضمف االعتماد عمى مادة أو فعالية )نشاط(أىي  دمافف القضية المركزية بالنسبة لئلإ

، الرغبة القوية فيما أدمف عميو )سواء كاف مادة مثؿ اباإلفراط في االستمتاع، االنسح بمجموعة خصائص منيا:

االعتماد أصبل  أفوأخيرا فقداف السيطرة، وعمى الرغـ مف  ،الكحوؿ والمخدرات أو كاف نشاطًا مثؿ القمار المرضي

ي، ات السموكية مثؿ القمار المرضدمانباإل اً متنامي اً إال أف ىناؾ اعتراف فقط، المواد استخداـيرتبط مع إساءة 

المخاطرة باأللعاب الرياضية  إدمافالتسوؽ،  إدمافالعمؿ،  إدمافات الجنسية، دماناإلفراط في تناوؿ الطعاـ، اإل

لعاب أعمى  دمافاإلة، وغيرىا، اإلفراط في مشاىدة التمفزيوف، الخطرة مثؿ التزحمؽ عمى الجميد في األماكف الخطر 

 ,Young)يونج  عرفتو كمبرليكما  دماف عمى االنترنت فيوأما اإل ،الحواسيب استخداـ، اإلفراط في الفيديو

مارتف وشوماخر ، مورىاف ، وعرفاه"ف ساعة أسبوعيايأكثر مف ثماف وثبلثاإلنترنت  استخداـ" ( بأنو1998
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(Morhan-Maritin Chumacher, 2000)، المكثؼ لبلنترنت، وعدـ القدرة عمى التحكـ في  ستخداـاال بأنو

 (.2007العباجي،) ضرر جدي عمى حياة األفراد. إلىيؤدي  الذي ستخداـىذا اال

 

  يؼبٚٛز اديبٌ االَززَذ 2...1 

 American Psychological)وأشار الدليؿ اإلحصائي والتشخيصي األمريكي الرابع لبلضطرابات النفسية 

Association, 2000)  ،والتي تتمثؿ في:الصادر عف الجمعية النفسية األمريكية إلى معايير إدماف اإلنترنت 

انخفاض السيطرة عمى الوقت الذي يستخدـ فيو الفرد ، و توؽ شديد أو نوع مف القسر الستخداـ اإلنترنت

أعراض االنسحاب، إذا لـ يستخدـ الفرد اإلنترنت، أو إذا ما انخفض الوقت الذي يستخدـ فيو ، و ~ئاإلنترنت

نمو القدرة عمى التحمؿ تجاه اإلشباع في ، و نترنت ثانيةاإلنترنت، وتختفي ىذه األعراض الخاصة عند استخداـ اإل

استخداـ اإلنترنت ومف ثـ "زيادة الجرعة"، أي أف الفرد ال يعود راضيًا أو ال يشعر باإلشباع مف استخداـ اإلنترنت، 

تضيؽ الحياة عمى استخداـ اإلنترنت، وبشكؿ خاص إىماؿ مظاىري أخرى، مثؿ: ، و ويتوؽ دائمًا إلى المزيد

شريؾ، واألسرة، والمينة، والمتع األخرى أو مجاالت االىتماـ األخرى. ويتزايد استيبلؾ الوقت المستخدـ في ال

استمرار استخداـ اإلنترنت عمى الرغـ ، و "الجموس عمى اإلنترنت" واستخدامو، وينقص الوقت الذي يستريح فيو الفرد

دراؾ الفرد ليذه العواقب    .واألضرار أو أف كاف عميو أف يعرفيا مسبقاً مف العواقب الشديدة المضرة، وا 

عينة  استخداـوب ،اإلنترنت استخداـلتقييـ المشاعر والخبرات المقترنة مع  (Mu HU, 2007)وفي دراسة أجراىا 

ف و وقد شعروا أنيـ مدفوع ،اإلنترنتمدمنيف عمى  ونيـمنيـ صنفوا ك %10أف  ظير ،( مستجيباً 454مف ) تتكون

 .اإلنترنتوقتًا طويبًل عمى  ويشعروف بالذنب بدرجة كبيرة عندما يقضوف ،يـ لواستخداميؽ بقوة كبيرة إف أع
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 اإلَززَذ ئديبٌَظزٚبد رفسٛز 2.1.2 

في ضوء  اإلنترنت إدمافالنفس تفسير اضطراب عمماء فقد حاوؿ عدد مف  ،اإلنترنت إدمافنظرًا لخطورة 

 تي:النظريات النفسية عمى النحو اآل

 السيكودينامينفسي التفسير ال1. 

وتفسر ذلؾ مف خبلؿ الخبرات التي يمر بيا األطفاؿ في مرحمة الطفولة أو ما يسمى بصدمة الطفولة المبكرة 

رتباط ذلؾ ببعض سمات الشخصية واإلضطرابات والميوؿ والنزعات الموروثة لدى الفرد ، فقد يكوف لدى الفرد  وا 

في اإلدماف إال إذا توافرت ظروؼ وأحداث ضاغطة في حياتو إستعداد نظري إلدماف اإلنترنت ولكنو ال يقع 

 وساعدت أو دفعتو إلى إدمانو ليصبح الفرد مدمف إنترنت . 

وتفسير سموؾ إدماف اإلنترنت يعتمد عمى وجية نظر "سكنر" في النظرية السموكية عمى أساس التشريط اإلجرائي 

بيدؼ الحصوؿ عمى المكافأة أو التعزيز وىذا ينطبؽ عمى بمعنى أف الفرد يقوـ بمجموعة مف السموكيات واألنشطة 

دماف اإلن رنت وما تقدمو تمؾ الشبكة لمفرد مف الراحة والمتعة النفسية ، بجانب أنيا تإدماف المخدرات والكحوؿ وا 

ريقة بسيطة وسيمة لميروب مف الواقع ، وكؿ ذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى معززات لمسموؾ ليسعى الفرد إلى إدماف ط

 نترنت .اإل
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 الثقافي االجتماعيالتفسير  .2

واالقتصادية والعرؽ والعنصر  ةاالجتماعييختمؼ تبعًا لمجنس والعمر والحالة  دمافيرى أصحاب ىذا االتجاه أف اإل

فمثبًل الكحوؿ ينتشر بيف  ،أشخاص مف فئة محددة دوف األخرى تنتشر بيف دمافوالبمد، فيناؾ أنواع مف اإل

 Jennifer) الجامعة طمبةيكثر بيف فئة  اإلنترنت إدمافة االقتصادية المتوسطة، ولذا فإف ياالجتماعالطبقات 

and Ferris, 1999). 

 التفسير السموكي3. 

عمى اف سموؾ الفرد يمكف في بيئتو الحالية بما فييا مف مثيرات ومدعماتف وبمعنى اخر اف يركز ىذا االتجاه عمى 

التعمـ الي يتـ فييا تغيير سموكو اثناء استجابتو لممثيرات البيئية، فالسموكيات اسباب سموؾ الفرد تكمف في عممية 

السوية وغير السوية وفقا ليذا االتجاه ىي نتيجة النماط التعمـ، واف انماط التعمـ غير التكيفية ىي السبب في 

كو ،وعمى ىذا فإف العبلج السموؾ غير سوي،وعمى ىذا قد يساعد اعادة التعمـ التي يمر بيا الفرد في تغيير سمو 

 السموكي يركز عمى تغيير استجابات الفرد بنفس انماط التعمـ التي ساعدت عمى ظيور مثؿ ىذه االستجابات.

كما ويركز ىذا االتجاه عمى تفسير سموؾ االفراد مف خبلؿ االشتراط البسيط واالجرائي المذاف يعتمداف عمى تعزيز 

فقد يرى الفرد االنترنت  -فييما قد يشعر الفرد بالسرور وقد يشعر عكس ذلؾالسموؾ اما بااليجاب واما بالمب،و 

كوسيمة لميروب مف خجمو ويٍأسو نتيجة مروره بمواقؼ محبطة،وقد يجد الفرد في االنترنت انو وسيمة تجمب لو 

 (.Duran.2003)ديوراف خبرات سعادة وسرور وارتياح
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 ي التفسير الطبي الحيو 4.

مع الوراثة والعوامؿ المناسبة لطبيعة المرء او مزاجو وحاجاتو ،والبلتوزاف الكيميائي في الدماغ يتعامؿ ىذا المدخؿ 

وفي المرسبلت العصبية وىذا يعني تماثؿ استخداـ المخدرات مف قبؿ المرضى الذيف يحتاجوف التوازف الكيميائي 

مار ويوفر االنترنت مثؿ ىذا او اولئؾ الذيف بحصموف عمى احساس بالذروة مف الركض او الق في الدماغ

 االحساس بشكؿ مؤقت.

وىناؾ اشارة الى اف قضاء الوقت اماـ شاشة الحاسوب يحفز الدماغ عمى افراز مادة كيميائية تسمى )الدوباميف 

Dopamin وىي تشبو االدريناليف ىي التي تسبب بصورة فورية في الشعور باليدوء واالطمئناف والحالة المزاجية )

ة العودة الى شاشة عند االنفصاؿ عف الشاشة لمحظة يشعر المرء باالكتئاب وينتظر بصعوبة بالغة لحظالجيدة ،و 

 (.2003ربيع،االنترنت)

 

 اإلَززَذ ئديبٌأسجبة 3.1.2 

  :منيا ،اإلنترنت دمافتوجد أسباب متعددة وكثيرة إل

مما يجعؿ  ؛عبلقات الحميمة مع اآلخريفوغياب ال ،انعداـ الثقة بالنفس وفقداف األمؿ، وعدـ الرضا عف الحياة 1.

 .دمافالفرد عرضة لئل

، وعدـ القدرة عمى الدخوؿ في حوارات االجتماعيوالقمؽ  ،واالنسحاب واالنطواء ،اإلصابة باالكتئاب والعزلة 2.

 مباشرة مع المحيطيف، مما يدفع الفرد لئلنترنت لمتعويض.
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ميددة لمحياة الطبيعية، وتقمؿ مف الشعور بالوحدة لدى  فيي غير ،اإلنترنتسرية العبلقات في محادثات 3. 

 عمى أصدقاء الحياة الطبيعية. اإلنترنتالمدمنيف حتى أنيـ يفضموف أصدقاء 

 .(2008)زيداف،  يجة اإلصابة باالضطرابات النفسيةيحدث نت اإلنترنت إدمافيرى البعض أف 4. 

 

 اإلَززَذ ئديبٌأضزار 4.1.2 

 يمكف تمخيصيا فيما يمي: ،دة أضرار وآثار سمبيةع اإلنترنتني ميمحؽ بمد

 :منياأضرار صحية وجسدية - أ

 *ارىاؽ العيف وما يعرؼ باالجياد البصري بسبب قضاء ساعات ويمة اماـ شاشة الحاسوب

 *االرؽ واضرابات النوـ وتخمؿ دورة النـو الطبيعية 

ب في حدوث جمطات دماغية *بسبب الجموس الطويؿ يتـ التعرض الى ركود الدورة الدموية مما يسب

 .وقمبية 

*الجموس الخطأ لفترات طويمة يؤدي الى تقوسات او تشوىات واالـ في الكثير مف مواضع الجسد 

 كالظير والكتؼ والرقية .

بسبب نوبات مف االكتئاب الحاد، ويزيد مف  اإلنترنتالكمبيوتر و  إدمافأضرار صحية نفسية: وجد أف   - ب

 لشخص العائمية والمادية والمينية؛ مما يسبب في تفاقـ حالتو النفسية.عزلة الشخص وتفاقـ مشاكؿ ا

 :أضرار أسرية  - ت

يتسبب انغماس المدمف في استخداـ اإلنترنت، وقضائو أوقاتًا أطوؿ، في اضطراب حياتو األسرية؛ حيث 

إلى إثارة أفراد  يقضي المدمف أوقاتًا أقؿ مع أسرتو، كما ييمؿ المدمف واجباتو األسرية والمنزلية؛ مما يؤدي

 األسرة عميو. 
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العزلة والوحدة ىي واحدة مف خصائص مدمف الكمبيوتر؛ فالوقت الطويؿ الذي يقضيو : اجتماعيةأضرار   - ث

وقد يجعمو  ،ة كثيراً االجتماعي؛ ىذا يؤثر بالتأكيد عمى عبلقاتو االجتماعيأماـ الكمبيوتر يقمؿ مف نشاطو 

 يخسر تمامًا بعضًا مف عبلقاتو.

 اإلنترنتحيث ال يستطيع الموظؼ أف يقوـ بعممو عمى الوجو المطموب بسبب ما يمتيمو  ار مينية:أضر   - ج

 مف وقت وصحة.

كانوا مف  طمبةكاف السبب في رسوب أو طرد  اإلنترنت إدمافوجد أف أضرار دراسية وأكاديمية:   - ح

 المتفوقيف في المدارس والكميات.

مع النتائج؛ فكبلىما قد يكوف السبب  اإلنترنت دمافاألخبلقية إلتتداخؿ األسباب  أضرار أخبلقية وتربوية:  - خ

 في نشوء اآلخر وفي االستمرارية وفي النتائج أيضًا.

أو فواتير االشتراؾ في اشتراكات شركات  ،شراء األجيزة بكثرة عمى اتفو صر ممادية: سواء نتيجة الأضرار  - د

 ,Chou & Tyan) واد مرئية أو مسموعةأو نتيجة االشتراؾ في المواقع لمحصوؿ عمى م ،االتصاالت

1999; Young et al., Brenner, 1997). 

 اإلَززَذػهٗ  ديبٌيزاحم اإل 5.1.2

 المرحمة االولى:

وىي تحدث عندما يكوف الشخص وافدا جديدا ومجربا جديدا لبلنترنت او مستخدما لنشاط جديد ويطمؽ عمى ىذه 

 المرحمة مرحمة االستحواذ او االفتتاف.
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 مرحمة الثانية:ال

المرحمة االولى ىي مرحمة االدماف حتى يصؿ الشخص الى مرحمة الثانية ىي مرحمة "التحرر مف الوىـ"وفي ىذه 

 الرحمة يقؿ اىتماـ الشخص بالنشاط عمى االنترنت ويتحقؽ ىذا بشكؿ كامؿ في المرحمة الثالثة.

 :المرحمة الثالثة

الطبيعي لبلنترنت ويتحقؽ ىذ عندما يجد الشخص نشاطا جديدا  االستخداـوىي مرحمة التوازف وىي ترمز الى 

 .Gross (2004) ،جروسمثيرا لبلىتماـ

 

 اإلَززَذػهٗ  ديبٌإَٔاع اإل 2...6

 ,Youngوقد صنفت  ،اإلنترنتعمى  دمافحاوؿ الباحثوف تحديد األنواع الفرعية أو الفئات الفرعية مف اإل

 ىي: ،نواع فرعيةفي خمسة أ اإلنترنتعمى  دمافاإل ((1999

مػػف خػػبلؿ زيػػارة مواقػػع جنسػػية لمشػػاىدة المػػواد المثيػػرة جنسػػيًا واإلباحيػػة أو         :عمػػى المواقػػع الجنسػػية دمػػافاإل 1. 
 (. Young, 2004االحتفاظ بيا كما أشار يونج )

 

ثة السعي إلى بناء عبلقات اجتماعية غير مباشرة عبر غرؼ المحاد :عمى مواقع العبلقات دمافاإل2. 

 .والدردشة والشات والصفحات االجتماعية المتعددة كالفيس بوؾ وتويتر وتانغو وغيره

البيانات، والمشاركة في لعب شراء البضائع، وتخزيف  :اإلنترنتعمى القمار أو التسوؽ عبر  دمافاإل3. 

 .القمار عمى اإلنترنت
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 .يةالستخداـ اإلنترنت ألغراض تعميم :في تحميؿ المعمومات اإلفراط4. 

قضاء الوقت عمى مواقع االلعاب المختمفة او منافشة  عمى الحاسوب )لعب األلعاب المفرط( دمافاإل5. 

 .البلعبيف االخريف

 ىما: ،المشكؿ في نوعيف اإلنترنت ستخداـفقد وضع تقسيمات فرعية ال (Davis, 2001) أما ديفز 

 محددة. تلوظائؼ أو فعاليات أو تطبيقا طالمفر  ستخداـاالوىو  ،المحدد -

 .نترنت وبكؿ أبعادهلئل طالمفر  ستخداـوىو اال ،المعمـ أو المتعدد األبعاد -

 

 اإلَززَذػهٗ  ديبٌانُزبئج انًززرجخ ػهٗ اإل 2...7

و أيضًا أصبحت واضحة استخدام، فإف مشاكؿ اإلفراط في اإلنترنت استخداـجانب كؿ الفوائد المتحققة مف  إلى

(Widyanto and Memurran, 2004.) 

وىي  ،قد يكوف بمستويات طفيفة أو معتدلة أو قوية اإلنترنتمدى المشكبلت التي يتعرض ليا المدمنوف عمى  إف

 تتركز في المجاالت اآلتية:

 .إكماؿ الفروض عدـصعوبات في الدراسة و  مشكبلت أكاديمية:  -

 ربة.والعبلقات األسرية والصداقات المق الزوجيةمشكبلت في ميداف العبلقات: العبلقات  -

 مشكبلت مالية: تتعمؽ باألمواؿ التي تنفؽ. -

 مرتبطة بالعمؿ. مشكبلت مينية: -

  ومنيا: ،مشكبلت جسمية -
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 لـ الظير والرقبة والصداع الشديد.أ . أ

 لـ الرسغ واليديف.أ . ب

 جفاؼ العيوف ومشكبلت في الرؤية. . ت

 اضطرابات النـو المرتبط بالحرماف مف النوـ. . ث

  .ذي قد يسيؿ اإلصابة بأمراض مختمفةوضعؼ جياز المناعة ال ،التعب المفرط . ج

 .(Young, 1996) الزيادة الواضحة في الوزف أو فقداف الوزف الزائد . ح

 

 انزٕافك انُفسٙ االجزًبػٙ 2.2

 انزٕافك ٕوٓيف 2...1

 ( أف التوافؽ ىو عممية سعي اإلنساف وراء التوازف بيف شخصو ومجتمعو، ظاىرة مف ظواىر1982)رى الرفاعيي
فيظير التوافؽ في حياتنا اليومية في مناسبات مختمفة ومياديف  ،الفرد في حياتو كمياسعى إليو ي التكيؼ الذي

 متنوعة.

"وجػود عبلقػة منسػجمة مػع البيئػة تتضػمف القػدرة  إلػىأف مفيػـو التوافػؽ يشػير  (Wolman, 1970ويػرى وولمػاف )

 ،ة، والتػي يكػوف الفػرد مطالبػًا بتمبيتيػاماعياالجتوتمبية معظـ المطالب البيولوجية و  ،عمى إشباع معظـ حاجات الفرد

والتػي تكػوف ضػرورية حتػى يػتـ اإلشػباع فػي إطػػار  ،وعمػى ذلػؾ فػالتوافؽ يشػمؿ كػؿ التباينػات والتغيػرات فػي السػػموؾ

 .العبلقة المنسجمة مع البيئة
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خاصة، بصفة ( فيرى أّف التوافؽ مفيوـ مركزي في عمـ النفس بصفة عامة وفي الصحة النفسية 1995أما كفافي )

المسػػػتوى  إمػػػا عمػػػى المسػػػتوى الشخصػػػي أو عمػػػى ،ي محػػػاوالت مػػػف جانبػػػو لتحقيػػػؽ توافقػػػوىػػػفمعظػػػـ سػػػموؾ الفػػػرد 

 أو الفشؿ في تحقيقيو. ،كذلؾ فإف مظاىر عدـ السواء في معظميا ليست إاّل تعبيرًا عف سوء التوافؽ ،االجتماعي

إنمػا ىػو  ،وعمػـ الػنفس اإلنسػافنو تقييـ سموؾ إذلؾ  ،لنفسفي عمـ ا المفاىيـ شيوعاً  أكثرويعتبر مفيوـ التوافؽ مف 

عمػى التوافػؽ  أولػذلؾ كانػت دراسػة عمػـ الػنفس ال تنصػب عمػى السػموؾ ذاتػو  ،وتوافقو مع البيئػة اإلنسافعمـ سموؾ 

 عػػدـ التوافػػؽ أوالتوافػػؽ وطبيعػػة العمميػػات التػػي يػػتـ بواسػػطتيا التوافػػؽ  إلػػىبػػؿ تػػدور حػػوؿ كيفيػػة الوصػػوؿ  ،نفسػػو

  (.1980 ،ىراف)ز 

 

 يفٕٓو انزٕافك انُفس2.2.2ٙ 

مختمفػػة  بمعػػاف وقػػد اسػتخدـ ،ةاالجتماعيػػًا فػػي العمػػوـ النفسػية و اسػتخداميعػد التوافػػؽ النفسػػي مػف أكثػػر المصػػطمحات 

 ومظيرًا مف مظاىر الصحة النفسية. ،مثؿ )التكيؼ، التأقمـ، االنسجاـ(

وقػػد اسػػتخدـ ىػػذا المفيػػـو فػػي المجػػاؿ  ،تحػػت مفيػػـو التكيػػؼواسػػتخدـ  ،اعمػػـ البيولوجيػػالتوافػػؽ مفيػػـو مسػػتمد مػػف 

 حيث يعنى التآلؼ واالنسجاـ. ،النفسي تحت مصطمح التوافؽ

فػي أف مصطمح "التكيػؼ" يسػتخدـ أساسػا  إلىفقد أشار البعض  ،حاوؿ البعض التفرقة بيف مفيوـ التكيؼ والتوافؽو 

"التوافػؽ" عمػى التػآلؼ بػيف الفػرد  ينمػا يسػتخدـ مصػطمحأي انسػجاـ الفػرد مػع بيئتػو المحيطػة بػو، ب ،معنػى اجتمػاعي

 وبينو وبيف البيئة المحيطة بو. ،وذاتو

نمػا يجعػؿ ،ومف المبلحظ أف ىذا التمايز ال يعني الفصػؿ بػيف المفيػوميف متضػمنًا اآلخػر، كمػا أف ىنػاؾ  حػدىماأ وا 

فػػرد ودوافعػػو والبيئػػة المحيطػػة بػػو بمػػا ومػػف أىميػػا حاجػػات ال ،العديػػد مػػف العوامػػؿ والمعػػايير التػػي تػػؤثر عمػػى التوافػػؽ
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ىػػذا األسػػاس إف لمتوافػػؽ النفسػػي  وعمػػى ،وعبلقػػات بػػيف الفػػرد وبػػيف بيئتػو المحيطػػة بػػو ،وأحػػداثتحتويػو مػػف مميػػزات 

عبلقػػة انسػػجاـ بػػيف الفػػرد  إلػػىوغايػػة التوافػػؽ ىػػو الوصػػوؿ  ،والبيئػػة المحيطػػة بػػو، قطبػػيف أساسػػييف ىمػػا:  الفػػرد ذاتػػو

 .(2001مختار، ) وبيئتو المحيطة بو

 

  :، ىيوعمى ىذا األساس صنؼ مفيـو التوافؽ النفسي في ثبلثة اتجاىات 

 االتجاه النفسي: -االتجاه األول

 المختمفة منياوالذي يتحقؽ بإشباع حاجات الفرد ،ىذا االتجاه يتناوؿ شخصية الفرد وسموكو العاـ ألحداث التوافؽ

 والدوافع الجنسية حاجات فيسيموجية كدافع الجوع ودافع العطش -

 .اجتماعية او سيكولوجية ومنيا العطؼ والحب،االمف والطمأنينة،التنافس،التجمع ،االتفاؽ مع الجماعة -

 :االجتماعياالتجاه  -االتجاه الثاني

ة االجتماعيػػوعوامػػؿ التنشػػئة  ،ومسػػايرة معػػايير المجتمػػع الػػذي يعػػيش فيػػو ،ةاالجتماعيػػىػػذا االتجػػاه يتنػػاوؿ العبلقػػات 

 لمفرد. االجتماعيوأوجو النشاط  ،والروابط األسرية ،الفرد مع المحيطيف بو وعبلقة

 االتجاه التكاممي: -االتجاه الثالث

التفاعؿ  باعتبار أف التوافؽ يحدث عف طريؽ ،االجتماعيىذا االتجاه جمع ما بيف االتجاىيف السابقيف أي النفسي و 

 يئة.والتآلؼ بيف حاجات الفرد والظروؼ الخارجية في الب

ة التػػي تنشػػأ بػػيف االجتماعيػػوالتػػي تتمثػػؿ فػػي العبلقػػات  ،ة والذاتيػػةاالجتماعيػػكمػػا نسػػؽ ىػػذا االتجػػاه بػػيف المتغيػػرات 

مكانياتيـ النفسية. ،األفراد واتجاىاتيـ المختمفة  وا 

 ازف بػػيفحتػػى يحػػدث التػػو  ،تتنػػاوؿ السػػموؾ والبيئػػة بػػالتغيير والتعػػديؿ ةعمميػػة ديناميكيػػة مسػػتمر  :التوافؽ النفسػػي ىػػوفػػ

  .(2000 )الخطيب، الفرد والبيئة
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 يإشزاد انزٕافك انُفسٙ 2...3 

  :  متوافؽ النفسي، منياىنالؾ مؤشرات عديدة ل

 الحياة نظرة واقعية. إلىأف تكوف نظرة اإلنساف 1- 

 أف تكوف طموحات الشخص بمستوى اإلمكانيات.2- 

 اإلحساس بإشباع الحاجات والرغبات النفسية.    3- 

 وكما يدركو اآلخريف. ،أي ذاتو مع واقعو الذي يعيشو ،تطابؽ مفيـو الشخص    4- 

 .(1992)المغربي،  ة االيجابية المرغوب فييا في المجتمعاالجتماعيتوافر جميع االتجاىات     5- 

 

 يجبالد انزٕافك انُفسٙ  2...4

ال  ػبصفة خاصة ػ د أف مضموف التوافؽمف خبلؿ المصادر والمراجع العممية الخاصة في مجاؿ التوافؽ النفسي نج

)التوافػػؽ الشخصػػي،  :منيػػا ،بػػؿ يتجسػػد فػػي عػػدة مجػػاالت ،يتحقػػؽ بشػػكؿ مطمػػؽ فػػي مختمػػؼ جوانػػب حيػػاة اإلنسػػاف

والػبعض قػد  ،التوافػؽ المعرفػي(و التوافػؽ الصػحي، و التوافؽ الميني، و التوافؽ النفسي األسري، و ، االجتماعيالتوافؽ و 

 ىما: ،النفسي لمتوافؽ مجاليف أساسييفثبلثة إال أف جميع اآلراء تتفؽ عمى  إلىواآلخر  ،أصناؼأربعة  إلىصنفيا 

 التوافق الشخصي: -أوالً 

شػػباع معظػػـ الحاجػػات والػػدوافع والرغبػػات ،يعػػد التوافػػؽ الشخصػػي بمثابػػة الشػػعور بالسػػعادة مػػع الػػذات واآلخػػريف  ،وا 

 شخصي بعدة اعتبارات منيا:ويتأثر التوافؽ ال ،والقدرة عمى مواجية متطمبات الحياة

 الصحة النفسية. -  

 تحقيؽ الذات. -  
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 القدرة عمى مواجية متطمبات الحياة. -  

 إشباع الدوافع والرغبات والميوؿ. -  

 .(1999)احمد،القدرة عمى المواجية الشجاعة لمواقع وعدـ اليأس -  

 

 :االجتماعيالتوافق  -ثانيا

أو  ،جموعػػػة األنشػػػطة أو السػػػموكيات التػػػي يبػػػذليا الفػػػرد حتػػػى يشػػػبع حاجاتػػػومعمػػػى أنػػػو  االجتمػػػاعيؼ التوافػػػؽ عػػػر ي

كمػا يبػيف أف التوافػؽ النػاجح مػا ىػو إال نتػاج تكيػؼ متػزف مػع بيئػة  ،يتخطى العوائؽ ليتوافؽ مػع البيئػة المحيطػة بػو

سػية أو اجتماعيػة أو كمػا أف أنػواع العوائػؽ قػد تكػوف نف ،بمػا يشػبع حاجاتػو ويحقػؽ أىدافػو ،الفرد الداخمية والخارجية

كمػا ، وفي حالة تعرضػو لعػدـ تحقيػؽ أىدافػو يصػاب باإلحبػاط والفشػؿ والصػراع والمػرض النفسػي ،جسمية أو مادية

 أنو يتأثر بعدة اعتبارات منيا:

 خريف.إدراؾ الفرد لحقوؽ اآل -  

 تسامح الفرد مع اآلخريف. -  

 .سموكيات الفرد مع الجماعة -  

 ة.االجتماعي الشعور بالمسؤولية -  

 .(1999 )أحمد، والتكيؼ مع اآلخريف االجتماعيالقبوؿ  -  

 كمػػا يعػػد محػػورًا رئيسػػاً  ،المفػػاىيـ اليامػػة المرتبطػػة بػػالعمـو اإلنسػػانية بوجػػو عػػاـمػػف  االجتمػػاعييعػػد مفيػػـو التوافػػؽ 

 ة بوجو خاص.االجتماعيلؤلبحاث النفسية و 
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 انُظزٚبد انًفسزح نهزٕافك 2...5 

والخمػػػػو مػػػػف االضػػػػطرابات  ،التوافػػػػؽ عمػػػػى أنػػػػو السػػػػواء إلػػػػىممػػػػاء الػػػػنفس عمػػػػى اخػػػػتبلؼ مدارسػػػػيـ ينظػػػػر غالبيػػػػة ع

وجيػة والصراعات النفسية، والقػدرة عمػى االنسػجاـ مػع الػنفس واآلخػريف، ومػع ىػذا اإلجمػاع فػإف لكػؿ مدرسػة فكريػة 

 في تحديد مفيـو التوافؽ وعممياتو وعواممو. نظر

 

 مدرسة التحميل النفسي1. 

ى أصحاب ىذه النظرية أف الحياة عبارة عف سمسمة مف الصراعات تعقبيا إشباعات أو إحباطات، كما حيث ير  

، واألنا األعمى Ego ، واألناIdاليو  تفترض ىذِه المدرسة أف الشخصية تتكوف مف ثبلثة نظـ أساسية وىي:

Super Egoصائصِو وميكانزماتِو ومبادئِو ، وبالرغـ مف أف كؿ جزء مف ىذه األجزاء لمشخصية لُو دينامياتِو وخ

ا، وأف السموؾ في يبحيث يصعب فصؿ تأثير كٍؿ من ،نيا جميعًا تتفاعؿ معًا تفاعبًل وثيقاً إال أالتي تعمؿ وفقيا، 

الغالب ىو محصمة التفاعؿ بيف ىذه النظـ الثبلثة، ونادرًا ما يعمؿ أحد ىذه النظـ بمفرده دوف النظاميف اآلخريف 

 إلىف ىذه النظرية أشارت أ( 2006حسب ما ورد لدى )المجالي، ( Atwater 1990)ى وير  ،(2008 بطرس،)

السوي يحدث مف خبلؿ إشباع الغرائز، وتقميؿ العقاب والشعور بالذنب، ومف ثـ تعمـ كيفية التعامؿ مع  أف التوافؽ

  .الصراعات الداخمية

 المدرسة السموكية2. 

 ،معاممة اآلخريف كتساب الفرد لمجموعة مف العادات المناسبة والفعالة فيترى المدرسة السموكية التوافؽ عمى أنو ا 

وبذلؾ دعمت وأصبحت  ،خفض التوتر عندُه أو أشبعت دوافعو وحاجاتو إلىوأدت  ،والتي سبؽ أف تعمميا الفرد

موؾ سموكًا يستدعيو الفرد كمما وقؼ في ذات الموقؼ مرة أخرى، وىكذا يرى أصحاب االتجاه السموكي أف الس
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تكراره في المواقؼ  إلىخفض التوتر الناتج عف إلحاح الدوافع، والفرد بتعممو يميؿ  إلىالتوافقي ىو الذي يؤدي 

 (.2008)بطرس،  ثابة التي وفرىاالتالية، ويكوف ثباتو حسب عدد مرات التدعيـ وقدرة اإل

 المدرسة اإلنسانية3. 

أماـ اإلنساف  بيف الكائنات الحية، وعمى أف التحدي الرئيسيؤكد أنصار االتجاه اإلنساني عمى خصوصية اإلنساف 

حيث وضع الدوافع عمى شكؿ سمسمة أو ىـر متدرج مف ،( 1970ىو أف يحقؽ ذاتو كإنساف، وكاف أبرزىـ ماسمو )

ثـ تأخذ في االرتقاء نحو حاجات نفسية أعمى  ،والعطش ،الجوع :تبدأ بالحاجات الفسيولوجية مثؿ ،الحاجات

وأف التوافؽ يرتبط بتحقيؽ الذات، وأف سموؾ  ،األمف واالنتماء والحب والتقدير اإليجابي وتحقيؽ الذات لىإكالحاجة 

اإلنساف في الحياة ليس محكومًا بالدوافع عمى اإلطبلؽ، بؿ محكومًا بالدوافع غير المشبعة ألنيا دوافع تظؿ تعمؿ 

 (.1990، كفافيوتوجو سموؾ الفرد )

 لمفرد عندما تكوف الذات المثالية لمفرد  افأف التوافؽ واالنسجاـ يتحققفيرى ، (Rogers, 1989) رزجأما كارؿ رو 

Self-  Ideal  والذات الحقيقيةReal-Self ذا كانتا خارجة مف نفس االستقامة فيحدث  ،عمى استقامة واحدة وا 

ضًا يحدث التوافؽ عندما تتسؽ وتظير ىذه الحالة غالبًا عند التعرض لمضغط النفسي، وأي ،عدـ التوافؽ واالنسجاـ

 ،معظـ الطرؽ التي يختارىا الفرد لسموكو مع مفيومو عف ذاتو، فمفيـو الذات يقصد بو فكرة الشخص عف نفسو

ويمثؿ عامبًل ىامًا في إدراؾ المواقؼ التي  ،ة التي يعيش فييااالجتماعيويتكوف نتيجة احتكاؾ الشخص مع بيئتو 

ذا كاف  إذامفيوـ الذات ايجابيًا يكوف أكثر قدرة عمى التعامؿ مع مصادر الضغوط، أما  يتعرض ليا في حياتو، وا 

فاف الفرد يدرؾ الموقؼ عمى أنو يمثؿ تيديدًا وخطرًا عمى مستوى التوافؽ لديو، ومف ثـ  ،كاف مفيوـ الذات سمبياً 

ف استجابة يكوف عرضة لمضغوط والضيؽ والقمؽ، وتدافع الذات عف نفسيا مف خبلؿ الحيؿ الدفاعية  المختمفة، وا 
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المواجية تجاه المواقؼ في البيئة تتأثر بمفيوـ الذات، بمعنى أف مفيوـ الذات عامؿ ىاـ في تحديد سموؾ 

 المواجية.

 

 انزٕافك انُفسٙ ٔيجبالرّأثؼبد  2...6

لجنسي، والتوافؽ تعددت مجاالت التوافؽ فنجد منيا التوافؽ العقمي والتوافؽ الدراسي، والتوافؽ الميني، والتوافؽ ا

الزواجي، والتوافؽ السياسي و االقتصادي و الديني، ويكوف ذلؾ تبعًا لتعدد مواقؼ حياة الفرد، إال أف معظـ 

الشخصي )النفسي(، والبعد  الباحثيف في ميداف عمـ النفس يتفقوف عمى أف ُبعدي التوافؽ األساسييف ىما: البعد

بعديف الشخصي بعضيا لتشكؿ عناصر ال إلىمتعددة يمكف ضميا ، عمى اعتبار أف تمؾ المظاىر الاالجتماعي

 (. 2001)شاذلي،  االجتماعيو 

ف البناء البيولوجي إنما يؤثر في أوبما أف الفرد ىو عبارة عف وحدة جسمية نفسية اجتماعية لذلؾ نبلحظ 

لؾ فإف عممية التوافؽ لذ ،ة التي عاشيا الفرداالجتماعيالشخصية وفي عممية التوافؽ، كما تؤثر فييا الظروؼ 

ينبغي  أف التغير في الظروؼ إلىويشير  ،تتضمف ثبلثة مستويات رئيسة: وىي التوافؽ عمى المستوى البيولوجي

ال كاف  ،أف يقابمو تغيير وتعديؿ السموؾ بمعنى أنو ينبغي عمى الكائف الحي أف يجد طرقًا جديدة إلشباع رغباتو وا 

نما ىو عممية تتسـ بالمرونة والتوافؽ المستمر مع الظروؼ المتغيرة )الداىري، الموت حميفو، أي أف التوافؽ ىنا إ

2008.) 

فيو يعني عبلقة حسنة بيف الفرد والبيئة وىو تغيير لؤلحسف، فالفرد يولد  االجتماعيأما التوافؽ عمى المستوى  

وتقـو  ،شذب وتيذيب إلىاج تحتمزودًا بأنواع شتى مف االستعدادات الجسمية والعصبية والنفسية، وىذه كميا 
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األسرة بجزء ويقوـ االتصاؿ واالحتكاؾ بالمجتمع بالجزء اآلخر، أي أف البيئة تقدـ المادة الخاـ وتقدـ الثقافة القيـ 

 (.  1999والمعايير )أحمد،

 عيشيالطبيعة العبلقات الصراعية التي ي اأف ىناؾ إدراك فيعنيأما بالنسبة لمتوافؽ عمى المستوى السيكولوجي، 

ة والبيئية، وأف ىذا الصراع يتولد معو توتر وقمؽ، وىي تجربة يغشاىا األلـ، لذلؾ فإف االجتماعيالفرد في عبلقاتو 

زالة أسباب القمؽ، كذلؾ فاإلنساف يرغب في إشباع دوافعو و  إلىتوافؽ الفرد إنما ييدؼ  ف ىذا ا  خفض التوتر وا 

وعميو أف ال يطغي إشباع  ،ُيشبع جميع رغباتو فيو ُيشبع بعضيااإلشباع يعتمد عمى البيئة، وىو ال يستطيع أف 

حتى يتحقؽ التوافؽ بؿ ويتحقؽ التكامؿ الذي يسمح لئلنساف لتحقيؽ أقصى قدر  ،دوافع معينة عمى بقيِة الدوافع

 . (2008، ية )الداىر االجتماعيمف استغبلؿ إمكانياتو الرمزيِة و 

 ػٕائك انزٕافك انُفسٙ: 7.2.2

نساف عف تحقيؽ اىدافو ويمنعو مف اشباع حاجاتو عوائؽ كثيرة،بعضيا داخمي يرجع الى االنساف نفسو يمتنع اال

 ،وبعضيا االخر خارجي يرجع الى البيئة التي يعيش فييا

 ومف اىـ العوائؽ

العوائؽ الجسمية:ويقصد  بيا بعض العاىات والتشوىات الجسمية،ونقص الحواس التي تحوؿ بيف الفرد -1

 واىدافو.

الشخص عف تحقيؽ –النفسية: ويقصدبيا ضعؼ القدرات والميارات النفس الحركية،والتي قد تعوؽ  العوائؽ-2

 اىدافو.
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العوائؽ المادية واالقتصادية:يعتبر نقص الماؿ وعدـ توفر االمكانات المادية عائقا يمنع كثيرا مف الناس مف -3

 تحقيؽ اىادفيـ في الحياة،مما يسبب ليـ مشاعر سمبية.

في عاداتو وتقاليده وقوانينو  -العوائؽ االجتماعية :ونقصد بالعوائؽ االجتماعية القيود التي يفرضيا المجتمع -4

 .وتعوؽ الشخص عف تحقيؽ بعض اىدافو -لضبط السموؾ وتنظيـ العبلقات

 :ولقياس التوافؽ النفسي عدة اساليب منيا

ة والتي تشمؿ مبلحظة االفراد اثناء توافقيـ لممواقؼ المبلحظو :وىي تأتي مف مصدريف:الدراسات الميداني -1 

 الطبيعية والطارئة .و الدراسات التجريبة

 ومف المقاييس األجنبية والعربية التي حاولت قياس التوافؽ النفسي واالجتماعي ما يمي:االختبارات والمقاييس  -2

نزلي، والتوافؽ الصحي، والتوافؽ االنفعالي، قائمة بيؾ لمتوافؽ، وتضمنت أربعة أبعاد لمتوافؽ ىي: التوافؽ الم-

 (.53، ص1988والتوافؽ االجتماعي )الحياتي، 

مقياس كاليفورنيا لمتوافؽ الشخصي واالجتماعي، وتتضمف بعديف: األوؿ: التوافؽ الشخصي وتناوؿ مجاالت: -

حرر مف الميؿ إلى اإلنفراد االعتماد عمى النفس، واإلحساس بالقيمة الذاتية، والشعور بالحرية، واالمتناع والت

والخمو مف أعراض األمراض العصابية.  وتناوؿ البعد الثاني وىو التوافؽ االجتماعي مجاالت: اتباع 

المستويات االجتماعية، واكتساب الميارات االجتماعية، والتحرر مف الميوؿ القيادية لممجتمع، والعبلقات في 

 (.1967ي، األسرة والمدرسة والبيئة المحمية )الخالد
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قائمة ىستوف المتوافؽ الشخصي، وأعد لطبلب المرحمتيف الثانوية والجامعية لقياس التوافؽ في ستة مجاالت، -

وىي:  التفكير التحميمي، واالندماج االجتماعي، واالتزاف االنفعالي، والثقة، والعبلقات الشخصية، والرضا عف 

 (.1975ا مف قبؿ إبراىيـ المنصور )المنصور، البيت.  والجدير الذكر اف القائمة قد تـ تعريبي

ـ، وتضمف سبعة 1961اختيار مينسوتا المتعدد األوجو لقياس الشخصية وترجمة إسماعيؿ ومرسي عاـ -

مجاالت وىي:  العبلقات المنزلية، والعبلقات االجتماعية، والثبات االنفعالي، والشعور بالمسؤولية، والواقعية، 

 (.1961يادة )اسماعيؿ، ومرسي، والحالة المزاجية، والق

 فقرة تقيس االكتئاب. 21مقياس بيؾ لبلكتئاب وعربو "الشناوي" وتكوف مف -

فقرة تقيس الشعور  20مقياس راس لمشعور بالوحدة مف جامعة كاليفورنيا وعربو الشناوي وخضر ويتألؼ مف -

 بالوحدة.

ت عمى أساس ثبلثة مجاالت لبعد مقياس الكبيسي لمتكيؼ الشخصي واالجتماعي، وتضمف ستة مجاال-

شباع الحاجات، واألمراض العصابية، وثبلثة مجاالت لبعد التكيؼ  التكيؼ الشخصي وىي:  تقدير الذات، وا 

 (.1988االجتماعي: وىي العبلقات األسرية، والعبلقات االجتماعية، والقيـ والمعايير )الكبيسي، 

أربعة أبعاد وىي: البعد الشخصي، والبعد االنفعالي،  ـ وتضمف1996مقياس جبيريؿ لمتكيؼ النفسي عاـ -

 والبعد األسري، والبعد االجتماعي.

 

 االجتماعيالتوافق النفسي  2...8

حيزًا كبيرًا في الدراسات والبحوث ألىميتو في حياة الناس؛ فػالتوافؽ لػيس  االجتماعيشغؿ موضوع التوافؽ النفسي و 

األكثر بأنو الصحة النفسية بعينيا؛ فيو اليدؼ الػرئيس لجميػع فػروع عمػـ  بؿ يرجعو ،مرادفًا لمصحة النفسية فحسب
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ومف أىـ أىداؼ العممية اإلرشادية والعبلج النفسػي، ويرتػب فػي أوائػؿ أىػداؼ اإلرشػاد النفسػي  ،النفس بصورة عامة

 (.1980)زىراف، 

وتفاعمػو مػع  ،اتػو وسػموكو اليػادؼويتصؼ التوافؽ نفسيًا واجتماعيًا بشخصية متكاممة قػادرة عمػى التنسػيؽ بػيف حاج

ومنسػجمًا مػع معػايير  ،متصػفًا بتناسػؽ سػموكو وعػدـ تناقضػو ،بيئتو، الذي يتحمؿ عناء الحاضر مف أجؿ المسػتقبؿ

دوف التخمػػػي عػػػف اسػػػتقبلليتو مػػػع تمتعػػػو بنمػػػو سػػػميـ غيػػػر متطػػػرؼ فػػػي انفعاالتػػػو ومسػػػاىـ فػػػي مجتمعػػػو  ،مجتمعػػػو

 (.1992)المغربي، 

 

 ثمخانذراسبد انسب 3.2

 انذراسبد انؼزثٛخ 2...1

مف  وعبلقتو بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة اإلنترنت إدمافواقع  إلىالتعرؼ  (2014)دراسة شاىيف ىدفت 

والشعور بالوحدة  اإلنترنتعمى  دمافطمبة الجامعة في فمسطيف، وطبيعة الفروؽ بيف الطمبة في درجات كؿ مف اإل

وطبقت  رتباطي،الوصفي االاستخدمت الدراسة المنيج  ،لئلنترنت ستخداـاالالجنس ومستوى  باختبلؼالنفسية 

( طالبًا وطالبة مف خمس جامعات فمسطينية، وتراوحت أعمارىـ ما 450مقاييس الدراسة عمى عينة متيسرة قواميا )

وسط وأظيرت النتائج بأف مت .2.31)( وانحراؼ معياري )22.71عامًا، بمتوسط عمري قدره ) (26-19بيف )

 إلى(، أي بدرجة متوسطة بحسب معايير المقياس 3.00) إلىلدى طمبة الجامعة وصؿ  اإلنترنت إدماف

 إلىكما أشارت النتائج (، أي بدرجة متوسطة. 2.58لدى الطمبة ) ةالشعور بالوحدة النفسيوبمغ متوسط  ،المستخدـ

شعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة تبعًا أو ال اإلنترنت دمافعدـ وجود فروؽ دالة في المتوسطات الحسابية إل

أو الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة ترتفع كمما ارتفع مستوى  اإلنترنت إدمافلمتغير الجنس، وأف درجة 
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والشعور  اإلنترنت إدمافبيف  إحصائيةوبينت النتائج وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة  ،لئلنترنت ستخداـاال

تزداد  اإلنترنتعمى  دماف(، أي كمما زادت درجة اإل0.27حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما )بالوحدة النفسية، 

 درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة.

التوافؽ  )الفيس بوؾ( وعبلقتو مع االجتماعيشبكة التواصؿ  استخداـ إلىالتعرؼ  (2013دراسة شناوي ) وحاولت

استخدـ بلؿ اإلجابة عف خمسة أسئمة تشمؿ جميع متغيرات الدراسة، وقد مف خ ، النفسي لدى الطمبة المراىقيف

لدى الطمبة  الفيس بوؾ في التوافؽ النفسي استخداـرتباطي، إذ طور مقياس لمكشؼ عف عبلقة المنيج الوصفي اال

ؽ التوافؽ الشخصي، والتواف عمى أربعة مجاالت، ىي: ورة موزع( فق63المراىقيف، وقد تكوف المقياس مف )

 ،( طالبًا وطالبة466عمى عينة عشوائية مف ) ت الدراسة، والتوافؽ األسري، والتوافؽ األكاديمي، وطبقاالجتماعي

ظيرت وأ )الفيس بوؾ(. االجتماعيفي القرى التابعة لسيؿ البطوؼ في الجميؿ، ممف يستخدموف موقع التواصؿ 

الفيس بوؾ، والتي حصمت عمى أعمى  استخداـاىقوف في نتائج الدراسة أف الفترة الزمنية التي يقضييا الطمبة المر 

تكرار ىي الفترة أقؿ مف ساعتيف يوميًا، وأف مستوى التوافؽ النفسي لدى الطمبة المراىقيف الذيف يستخدموف الفيس 

ي بوؾ جاءت بدرجة مرتفعة، ووجود عبلقة سمبية دالة إحصائيا بيف الفترة الزمنية التي يقضييا الطمبة المراىقوف ف

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى  إلىكما أشارت النتائج  لفيس بوؾ ومستوى التوافؽ النفسي.ا استخداـ

الفيس بوؾ لدى الطمبة المراىقيف، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس  استخداـألثر الجنس عمى فترة 

لتوافؽ الشخصي، بينما كانت لصالح اإلناث في التوافؽ النفسي تعزى ألثر الجنس، ولصالح الذكور في مجاؿ ا

 والتوافؽ األكاديمي وفي الدرجة الكمية. االجتماعيمجاالت التوافؽ األسري والتوافؽ 

مف  ،النفسية تقديـ توضيح حوؿ حدوث بعض أعراض االضطرابات إلى (2013دراسة الموسوي وآخروف )عت وس  

وكمية التربية بجامعة  وطالباتيا كمية التربية األساسية طمبةف لعينة م اإلنترنت استخداـ إدمافحيث عبلقتيا ب
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 إلى( طالبًا وطالبة مف كمية التربية األساسية وموزعة 891( بواقع )1752الكويت، وبمغ قواـ عينة البحث )

( طالبًا وطالبة مف 861( مف التخصصات األدبية، وبواقع )426( طالبًا وطالبة مف التخصصات العممية، )465)

( مف التخصصات 416( طالبًا وطالبة مف التخصصات العممية، )445) إلىكمية التربية بجامعة الكويت وموزعة 

 استخداـ إدماف( بيف 0.01موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ) ارتباطيووجود عبلقة أظيرت النتائج و  ،األدبية

 -الحساسية التفاعمية -الوسواس القيري -وبعض أعراض االضطرابات النفسية وىي )األعراض الجسمية اإلنترنت

 إلىالنتائج  أشارتكما  الذىانية( لدى عينة البحث. -البارانويا التخيمية -قمؽ الخوؼ -العداوة -القمؽ -االكتئاب

أدبي( في -( بيف متوسطات درجات التخصص الدراسي )عممي0.01جود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )

مف  اإلنترنت استخداـالبارانويا التخيمية( لصالح مدمني  -القمؽ -الوسواس القيريأعراض االضطرابات النفسية )

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات التخصص الدراسي وبينت النتائج  التخصصات األدبية.

 ،العداوة( -االكتئاب -الحساسية التفاعمية -أدبي( في أعراض االضطرابات النفسية )األعراض الجسمية -)عممي

 نيالذكور مدم( بيف متوسطات درجات 0.01فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) وجودالنتائج  أوضحتكما 

 -في أعراض االضطرابات النفسية )األعراض الجسمية اإلنترنت استخداـواإلناث مدمنات  اإلنترنت استخداـ

الدرجة الكمية( لصالح  -البارانويا التخيمية -ؼقمؽ الخو  -القمؽ -االكتئاب -الحساسية التفاعمية -الوسواس القيري

 مف التخصصات العممية. اإلنترنت استخداـاإلناث مدمنات 

 دمافاإل لدى طمبة الجامعة ومقارنة اإلنترنتعمى  دمافالتعرؼ عمى مستوى اإل (2011)معيجؿ ىدفت دراسة و 

وطالبة  اً طالب( 200) عمى عينة قوامياطبقت مقاييس الدراسة وفقًا لمتغيرات الجنس والتخصص،  اإلنترنتعمى 

ف مستوى أ وضحت النتائجأو  ،(1996)كيمبرلي يونغ ستخدـ مقياس امف كبل التخصصيف في جامعة بغداد، 

نو أظيرت النتائج أكما  ،ىو بمستوى متوسط لدى عينة البحث الحالي وتمؾ نتيجة إيجابية اإلنترنتعمى  دمافاإل
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لدى طمبة الجامعة وفؽ متغير الجنس )ذكور،  اإلنترنتعمى  دمافة في اإلداللة إحصائيال توجد فروؽ ذات 

 .اإلنساني( لمصالح التخصص إنسانيوكانت الفروؽ لمتغير التخصص )عممي،  ،إناث(

 بكؿ مف الوحدة النفسية والطمأنينة النفسية، اإلنترنت إدمافبحث عبلقة  إلى 2010)) إبراىيـ ىدفت دراسةو 

 (444) لدى اإلنترنت إدماف، وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية عمى اإلنترنت إدماففي  والفروؽ بيف الجنسيف

مع البيئة  يتبلءـبعد تعربيو وتطويره بما ( 1998) ـ مقياس يونجخداستجامعة الممؾ خالد بالسعودية،  طمبةمف 

ومقياس الوحدة النفسية  ،احث الحاليةبيانات ديموغرافية مف إعداد الب واستمارة، ومقياس الطمأنينة النفسية، المحمية

موجبة  ارتباطيوأنو توجد عبلقة  وضحت النتائجوأ ،(1998( وتعريب خضر والشناوي )1992مف إعداد رسؿ )

والطمأنينة النفسية،  اإلنترنت إدمافوالوحدة النفسية، وتوجد عبلقة ارتباطيو سالبة دالة بيف  اإلنترنت إدمافدالة بيف 

 اإلنترنت إدمافالجامعة مف  طمبةباختبلؼ الجنس، كما توجد فروؽ دالة بيف الجنسيف مف  ولـ تختمؼ الصورة

 إدمافوتفاعميما معًا عمى  ،اإلنترنت استخداـالعمر، وعدد ساعات  :مف ثر داؿ لكؿأويوجد  ،الح الذكورلص

 .اإلنترنت

ى لد التوافؽ النفسي االجتماعيدرجة إدماف اإلنترنت ودرجة  لىإ التعرؼ فيدفت (2010دراسة العصيمي ) أما

الثاني طالبًا بالصؼ  (85)منيـ  ،طالباً  (350) بقت الدراسة عمى عينو قوامياط، بالمرحمة الثانوية العامة طمبة

الثانوي  طالبًا بالصؼ الثالث (75)بالصؼ الثاني الثانوي الطبيعي، و طمبةمف ال( 102)الثانوي الشرعي، و

وأظيرت ، الرتباطيا المنيج الوصفي استخدمت الدراسة ،لثالث الثانوي الطبيعيطالبًا بالصؼ ا 88الشرعي، و

( بيف الدرجة الكمية لمقياس إدماف اإلنترنت، 0.01سالبة دالة عند مستوى ) ارتباطيوعبلقة  نتائج الدراسة وجود

( بيف 0.01توى )عند مس إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  ،مقياس التوافؽ النفسي االجتماعيوالدرجة الكمية ل

المرحمة الثانوية في أبعاد مقياس  طمبةمدمني اإلنترنت وغير مدمني اإلنترنت مف  طمبةمتوسطات درجات ال
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( 0.01جود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )و و  ،مدمني اإلنترنت التوافؽ النفسي اإلجتماعي لصالح غير

بالقسـ  طمبةأبعاد مقياس إدماف اإلنترنت لصالح ال في القسميف الشرعي والطبيعي في طمبةال تمتوسطابيف 

 الشرعي.

واالكتئاب  ببعض المتغيرات النفسية: القمؽ اإلنترنت إدمافالكشؼ عف عبلقة  إلى (2008)زيداف  دراسة ىدفتو 

ف عة المنصورة الذيف يرتادو جامطالبا مف  (156)طبقت الدراسة عمى عينو قواميا ،والوحدة النفسية والثقة بالنفس

 جالنتائأوضحت شعبة الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية بالجامعة.  طمبةو  ،تقنية االتصاالت والمعموماتمركز 

وكؿ مف القمؽ واالكتئاب والوحدة النفسية، وأف ىناؾ  اإلنترنت إدمافموجبة دالة بيف  ارتباطيوأف ىناؾ عبلقة 

كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  ،قة بالنفسوالث اإلنترنت إدمافسالبة دالة بيف  ارتباطيوعبلقة 

وغير المدمنيف  اإلنترنتكما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف مدمني  ،والثقة بالنفس اإلنترنتمدمني 

دمني في كؿ مف القمؽ واالكتئاب والوحدة النفسية تتجو نحو المدمنيف، وكذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف م

 وغير المدمنيف في الثقة بالنفس تتجو نحو غير المدمنيف. اإلنترنت

  ،اإلنترنت طمبة الجامعات األردنية لشبكة الستعماؿة االجتماعياآلثار  قياس إلى( 2006الشمايمة ) دراسة ىدفتو 

الديني،  ( فقرة توزعت عمى سبعة مجاالت، مجاؿ العادات والتقاليد، والمجاؿ40مف ) إذ طور مقياس مكوف

، والمجاؿ األخبلقي، والمجاؿ الثقافي والعممي، والمجاؿ السياسي، اإلنترنتعمى  دمافوالمجاؿ النفسي، ومجاؿ اإل

درجة تأثير ( طالبًا وطالبة، وبينت النتائج أف 2355تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة والتي بمغ عددىا )

، بينما اإلنترنتعمى  دمافوالتقاليد، والمجاؿ الديني، ومجاؿ اإلسمبي وبدرجة قميمة في مجاؿ العادات  اإلنترنت

 ايجابيإالتأثير سمبي بدرجة متوسطة في المجاؿ النفسي، والمجاؿ األخبلقي، أما في المجاؿ السياسي فكاف التأثير 

يؿ التبايف الثنائي كما أظير تحم ،وبدرجة كبيرة في المجاؿ الثقافي والعممي اً يجابيإبدرجة قميمة، كما كاف التأثير 
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أكثر  اعمى جميع مجاالت المقياس، حيث كاف التأثير سمبي اإلنترنتفي درجة تأثير  االجتماعيوجود أثر لمنوع 

أكثر عمى المجاالت ذات المضموف اإليجابي، بينما  ايجابيا  عند الذكور عمى المجاالت ذات المضموف السمبي، و 

 اً ني، والمجاؿ األخبلقي، والمجاؿ الثقافي والعممي، حيث كاف التأثير سمبيكاف األثر لنوع الكميات عمى المجاؿ الدي

لممجاؿ الثقافي والعممي، كما بينت النتائج  أكبر ايجابيا  بدرجة أكثر لمذكور في المجاؿ الديني، والمجاؿ األخبلقي، و 

سياسي، والمجاؿ الثقافي ونوع الكمية في المجاؿ النفسي، والمجاؿ ال االجتماعيوجود أثر لمتفاعؿ بيف النوع 

 والعممي.

دمافلى العبلقة بيف نمط الشخصية و إ( التعرؼ 2006دراسة عواد )ىدفت و  ، وما إذا كاف مستوى الذكاء اإلنترنت ا 

يختمؼ عف مستوى الذكاء االنفعالي عند المراىقيف غير المدمنيف  اإلنترنتاالنفعالي عند المراىقيف المدمنيف عمى 

 إلىباإلضافة  ،الصفوؼ السابع حتى العاشر في المدارس الخاصة في مدينة عماف طمبةلدى  ،اإلنترنتعمى 

معرفة ما إذا كانت متغيرات جنس الطالب، وصفو، والمستوى التعميمي لموالديف، والمستوى التحصيمي لممراىؽ، 

يمكف  اإلنترنتعمى  يمارسيا المراىؽ كذلؾ معرفة أي مف النشاطات التي ،اإلنترنتعمى  دمافتتنبأ بظاىرة اإل

في عينة  اإلنترنتوأخيرًا معرفة نسبة المراىقيف المدمنيف عمى  ،اإلنترنتعمى  دمافتتنبأ بظاىرة اإلأف أيضًا 

، المحمية لبيئةابما يتناسب مع  رهبعد تعريبو وتطوي اإلنترنت دمافإل "Young"يونغ وقد استخدمت مقياس  ،الدراسة

لقياس الذكاء  اوأعدت الباحثة مقياس ،الراشديفمقياس آيزنؾ لغير  باحثةال استخدمت الشخصية ولقياس نمو 

مف طمبة المدارس  ( طالبًا وطالبة،1130) قواميا قصديوطبقت الدراسة عمى عينة  ،االنفعالي عند المراىقيف

ف عمى النتائج أف نسبة المدمني أظيرت، و ( مف اإلناث452( منيـ مف الذكور، و)678) الخاصة في مدينة عماف

وأظيرت نتائج الدراسة أيضًا وجود  ،إناث (%4.2)منيـ ذكور، و (%9.1)بيف أفراد عينة ىذه الدراسة  اإلنترنت

مف  (%84)أف  إلى، حيث أشارت النتائج اإلنترنتعمى  دمافعبلقة ذات داللة إحصائية بيف نمط الشخصية واإل
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كذلؾ أظيرت النتائج وجود  ،غير المتزف /نبساطييتمتعوف بنمط الشخصية اال اإلنترنتاألفراد المدمنيف عمى 

ودرجات غير  اإلنترنتفروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بيف متوسطات درجات المدمنيف عمى 

أعمى منو  اإلنترنتالمدمنيف لصالح غير المدمنيف، أي أف الذكاء االنفعالي لدى المراىقيف غير المدمنيف عمى 

بينت الدراسة أف متغيرات جنس المراىؽ، ومعدلو التحصيمي، كما  .اإلنترنتمدمنيف عمى لدى المراىقيف ال

، ومشاىدة األفبلـ، واأللعاب، مف أىـ المتغيرات وتنزيميا ونشاطات البريد االلكتروني، والمحادثة، وسماع األغاني

 .اإلنترنتعمى  دمافالتي يمكف أف تتنبأ بظاىرة اإل

 إدماف وكشؼ الذات في ،والشعور بالوحدة االجتماعيأثر القمؽ لى إتعّرؼ ل( ا2004دراسة أبو جدي )ىدفت و 

، عدد اإلنترنتتحديد مقدار التبايف المفّسر لمتغيرات )الجنس، الكمية، األنشطة عمى  إلى، باإلضافة اإلنترنت

، اإلنترنت إدمافف ( في كؿ ماإلنترنت استخداـومكاف  اإلنترنت استخداـ، عدد ساعات اإلنترنتاألصدقاء عمى 

، اإلنترنت إدماف، وتحديد أبرز أعراض اإلنترنتالتعّرؼ عمى نسبة المدمنيف عمى و  ،اإلنترنتوكشؼ الذات عمى 

مف بناء  الدراسة، خمسة مقاييست استخدم ،اإلنترنتوتحديد الخصائص الديموغرافية والنفسية لممدمنيف عمى 

، كشؼ الذات بالواقع وكشؼ اإلنترنت إدماف، الشعور بالوحدة، ماعياالجتلقياس متغيرات الدراسة )القمؽ  الباحث

مف مستخدمي اإلنترنت في مختبرات  ( طالبًا وطالبة799) طبقت الدراسة عمى عينة قواميا(. اإلنترنتالذات عمى 

عّدد المتّدرج تحميؿ االنحدار المت استخداـتحميؿ المسار، و  استخداـحممت النتائج ب .اإلنترنت في الجامعة األردنية

أشارت نتائج الدراسة  ،اإلنترنتوكشؼ الذات عمى  اإلنترنت إدمافلتحديد القدرة التنبؤية لممتغيرات الديموغرافية في 

، في حيف كاف كشؼ اإلنترنت إدمافيعتبر مف أكثر المتغيرات المباشرة تأثيرًا في  اإلنترنتبأّف كشؼ الذات عمى 

ىذا وقد تبيف أف التأثير المباشر لمتغيري  ،اإلنترنت إدمافالمباشرة تأثيرًا في  الذات بالواقع مف أقؿ المتغيرات

في  االجتماعيكاف بنفس المستوى، في حيف أف تأثير القمؽ  اإلنترنت إدماففي  االجتماعيالشعور بالوحدة والقمؽ 
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يرات نموذج الدراسة مف ، وأّف جميع ما فسرتو متغاإلنترنتكاف مستقبًل عف كشؼ الذات عمى  اإلنترنت إدماف

 إدمافأّف المتغيرات الديموغرافية التي تتنبأ في  إلىأشارت النتائج كما و  ،%(30كاف ) اإلنترنت إدمافالتبايف في 

(، حيث فسّرت ىذه اإلنترنتىي )الجنس، الكمية وعدد األصدقاء عمى  اإلنترنت، وكشؼ الذات عمى اإلنترنت

وقد دّلت النتائج أف نسبة  ،اإلنترنت%( في كشؼ الذات عمى 20، )نتاإلنتر  إدماف%( مف 7.3المتغيرات )

%( منيـ إناث، وأف 7.5%( منيـ ذكور )12.5%( مف أفراد عينة الدراسة )9.5بمغت ) اإلنترنتمدمني 

%( مف عينة المدمنيف يدرسوف في كميات إنسانية، 5.2%( مف عينة المدمنيف يدرسوف في كميات عممية )13.5)

%( مف أفراد عينة 14.7يستخدمونو ألغراض متعددة في حيف يستخدـ ) اإلنترنت%( مف مدمني 65.5وأّف )

ألغراض  اإلنترنت%( مف أفراد عينة المدمنيف يستخدموف 13.2ألغراض التواصؿ، وأف ) اإلنترنتلمدمنيف 

متوسط عدد األصدقاء وبمغ  ،يستخدمونو في الجامعة اإلنترنتوأف النسبة األعمى مف مدمني  ،التسمية والترفيو

و استخدامفي  اإلنترنت(، وأّف متوسط الزمف الذي يقضيو مدمنو 13.13) اإلنترنتلمدمني  اإلنترنتعمى 

وجود فروؽ  إلىفقد أشارت النتائج  اإلنترنتأما فيما يتعمؽ بالخصائص النفسية لمدمني  ( ساعة أسبوعيًا.10.27)

، والشعور بالوحدة، وكشؼ الذات االجتماعييف في مستوى القمؽ ذات دالة إحصائيا بيف المدمنيف وغير المدمن

، والشعور بالوحدة، وكشؼ االجتماعيمستوى أعمى مف القمؽ  اإلنترنت، حيث أبدى المدمنوف عمى اإلنترنتعمى 

ز وأّف أبر  ،قع بيف المدمنيف وغير المدمنيفلـ تظير ىناؾ فروؽ في كشؼ الذات بالوا وكذلؾ ،اإلنترنتالذات عمى 

، واالنسحاب، وتعطيؿ جوانب في الحياة اإلنترنت استخداـتمثمت في فقداف السيطرة عمى  اإلنترنت إدمافأعراض 

 ة واألكاديمية.االجتماعي
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 انذراسبد األجُجٛخ 2.3.2

اإلدمػػاف عمػػى  انتشػػارإلػػى فحػػص كميػػة  (Min-Pei Line et al., 2011) منػػي بمػػيف وآخػػروف دفت دراسػػةىػػ

جػامعييف والتعػرؼ عمػى المخػاطر االجتماعيػة الناتجػة عػف ىػدا اإلدمػاف. طبقػت  طمبةثمو مف اإلنترنت في عينو مم

 انتشػػػارئج أف تػػػاوأظيػػػرت الن ،بمدينػػػة تػػػايوف مػػػف الكميػػػات اختيػػػروا( 3616مقػػػاييس الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة عشػػػوائية )

وحػػت النسػػبة مػػا بػػيف %وترا95% كانػػت نسػػبة التأكػػد فييػػا 15.3 اإلدمػػاف عمػػى اسػػتعماؿ اإلنترنػػت بالنسػػب التاليػػة

يجابيػة إعبلمات إحباط كبيػرة، مخرجػات  طمبة%( حيث كانت أبرز تأثيرات اإلنترنت عمى 16.5) %( إلى(14.1

عاليػػة لفتػػػرات أطػػػوؿ السػػػتعماؿ اإلنترنػػػت، عػػػدـ الرضػػػا مػػف العبلمػػػات المحصػػػمة، كػػػؿ ىػػػذه العبلمػػػات كانػػػت نتػػػائج 

وكػػذلؾ  ،الجػػامعييف فػػي تػػايوف كػػاف عاليػػا جػػدا طمبػػةبػػيف ال اإلنترنػػت انتشػػارالخبلصػػة إف ، اإلدمػػاف عمػػى اإلنترنػػت

 بأخرى عمى استعماؿ اإلنترنت بشكؿ مستقؿ فيما بينيا.  المتغيرات المذكورة أعبله دلت بطريقة أو

 

المتصمة باالكتئاب، العزلة، واحتراـ الذات في  التحميؿ لآلثار إلىTuncay, 2010) ) تونكيدراسة  ىدفت

حسب نموذج الطريقة  جريت الدراسةأ ،الثانوية المرحمة طمبةفي  اإلنترنتعمى  دمافبمستويات اإل التنبؤ

( في 2010) طالبًا عاـ (292) طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ،ضة وىي إحدى نماذج البحث21المستعر

الخاص  ومعيار يوكبل الخاص بالعزلة، ومعيار روزمبيرغ بيؾ لبلكتئاب، واستخدمت الدراسة مقياس، ترابزوف

 دمافىنالؾ عبلقة ايجابية ذات مستوى متوسط وكذلؾ عبلقة ميمة لئل أف أظيرت نتائج البحثو باحتراـ الذات.

عندما أخذت المتغيرات المتعمقة باالكتئاب، والعزلة، واحتراـ الذات مع بعضيا البعض. وىذه  اإلنترنتعمى 

 . اإلنترنتعمى  فدمااإل إلىمف المتغيرات تعود  (%14)المتغيرات توضح بأف 
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لئلنترنت،  المشكؿ ستخداـالبحث عف منبئات اال إلى (Mottram et al., 2009دراسة موتراـ وآخروف ) وسعت

تقدير ذاتي تقيس االنبساطية، والعدوانية، وعضوية جماعة عمى  إستبانة( طالبًا جامعيًا 272حيث طبؽ عمى )

الذكور أف  ظيرت نتائج الدراسةأو  ،المشكؿ لئلنترنت تخداـس، والنوع كمنبئات لبلستخداـ، ومرات االاإلنترنت

يـ لئلنترنت، حيث كاف الذكور أكثر لعبًا عمى األلعاب استخدامواإلناث يختمفوف بشكؿ داؿ إحصائيًا في 

 ستخداـأقؿ داللة لبلالميني  ستخداـاالفي حيف كاف  ،الكمبيوترية مف اإلناث، وأف اإلناث أكثر عمبًل مف الذكور

، ونقص المثابرة )كجزء مف ستخداـالعدد المرتفع لبل ،شكؿ لئلنترنت مف المجموعة التي ال تستخدمو مينياً الم

 المشكؿ لئلنترنت. ستخداـتتنبأ بشكؿ داؿ باال اإلنترنتاالندفاعية( وعضوية جماعة عمى 

بالوحدة،  رويات الشعو عما إذا كانت مست  Ceyhan and Ceyhan, 2008)سيياف وسيياف )دراسة  وتقصت

 إدمافالجامعة مؤشرات دالة لمستويات  طمبةالكمبيوتر لدى  استخداـوالفعالية الذاتية في  واالكتئاب،

تحميؿ  استخداـبيانات البحث ب وحممتطالبًا جامعيًا مف تركيا،  (559،طبقت الدراسة عمى عينة قواميا )اإلنترنت

الكمبيوتر  استخداـر بالوحدة، واالكتئاب، والفعالية الذاتية في الشعو أف  إلىوقد أشارت النتائج ، االنحدار المتعدد

ثـ ، اإلنترنت دمافالشعور بالوحدة ىو األكثر تنبؤًا إلكاف متغير  حيث اإلنترنت إدمافتعد مؤشرات دالة لمستويات 

 الكمبيوتر. ستخداـوبعدىا الفعالية الذاتية ال ،االكتئاب يميو

( ستخداـاال أنواع) اإلنترنت استخداـاختبار العبلقة بيف تكرار  Shields et al., 2006))شيمدز  دراسة وحاولت

وطبقت الدراسة  ،األكاديميوكذلؾ التحصيؿ  ،الكحوؿ والمخدرات استخداـة والنفسية، تماعياالجالمتغيرات عدد مف و 

لـ يكف لدية ارتباط  تاإلنترن استخداـتكرار  إف وأظيرت النتائج، في الجامعة اً طالب( 215) عمى عينة قواميا

، ومشاىدة ، وزيارة المواقع الجديدةاإلنترنتتبدأ مف يوـ العمؿ عمى ) األنواع، ولكف ثبلثة مف تمؾ االكتئاب بأعراض

وذلؾ ، أكثربشكؿ عاـ مرتبط بتفاعؿ مباشر  اإلنترنت استخداـ ظيرت أفأكما  ،االكتئاب أعراضالفيديو( تقمؿ مف 
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 فإ حيث ،باتجاىاتقشة تمؾ النتائج وقد تمت منا ،االجتماعيتفاعؿ يقمؿ مف ال نترنتاإل استخداـزيادة  يعني أف

 ،ةاالجتماعي األنشطةتستخدـ لرفع  أفالتي يمكف  اإلنترنت استخداـب اميربط شرب الكحوؿ وتعاطي المخدرات تـ

رتباط االيجابي بيف المعدؿ دىشة كانت اال األكثر، ولكف النتيجة كانت استثناء الكمبيوتر اإلباحيةزيارة المواقع 

 ."تحديفرضيات القشتيا مف وجية "وىذه النتيجة ييتـ منا ،اإلباحيةالتراكمي الكبير وزيارة المواقع 

مف خبلؿ تحميؿ سمسمة مف  اإلنترنت إدمافتابعة سمسمة دراسات حوؿ م Tsai, 2003)دراسة تساي ) وحاولت

 استخداـب، اإلنترنت( مراىقيف تايوانييف مدمنيف عمى 10) طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف ،االستبيانات

بأّف جميعيـ ظيرت  اإلنترنتأوضحت البيانات التي تـ جمعيا مف المراىقيف المدمنيف عمى و  ،المقاببلت الفردية

القيري وأعراض التحّمؿ وأعراض االنسحاب والمشاكؿ  ستخداـ، بما في ذلؾ االاإلنترنت إدمافعمييـ أعراض 

دارةبطة بالجوانب المدرسية، والصحية، واألسرية، والمالية، المرت  استخداـ أفنتائج المقاببلت  أوضحتكما  ،الوقت وا 

أّف العديد مف ىؤالء المراىقيف كانوا مدمنيف  ظيرت النتائجأو  ،لمعموماتيـ ومعارفيـ المصدر األوؿ  احتؿاالنترنت 

كما  ،يبدو أّنو مكاف يريح المراىقيف مف الشعور باالكتئاب إلنترنتا، وأّف عالـ اإلنترنتعمى الرسائؿ واألنشطة عمى 

 .اإلنترنت إدمافأفكار حوؿ كيفية التعامؿ مع لديو أي  المراىقيفحد مف أف ال أبينت النتائج 

لدى مجموعة مف طمبة الجامعات  اإلنترنت استخداـلى مميزات إلتعّرؼ ا (1Chou, 200شيو )دراسة  ىدفتو 

 ستخداـاال يـ دوافعفبيدؼ  اً مفحوص (83مع )معّمقة مقاببلت فردية  إجراءذلؾ مف خبلؿ  إلىتوصمت و  ،التايوانية

التي يستخدمونيا، ومقدار الوقت  اإلنترنتتطبيقات  عمى األسئمةواشتممت المكثؼ لئلنترنت وتأثيراتو المحتممة، 

معظـ المفحوصيف يستخدمونو لمّدة تتراوح  أف نتائجال بينت ،اإلنترنت استخداـ، مبرّرات اإلنترنتالذي يقضيو عمى 

وأّف معظـ  ،( ساعات خبلؿ أياـ اإلجازة5-10( ساعات كؿ أسبوع خبلؿ أياـ الدواـ المدرسي، و)4-5)

 أوضحتكما ، كانت مرتبطة بالبريد اإللكتروني، وتصفح المواقع، وبرامج المحادثة، واأللعاب اإلنترنتات استخدام
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مميزات تتعمؽ بالتفاعمية سواء كاف ذلؾ بيف المستخدـ والحاسوب، أو بيف المستخدـ ومستخدـ  نترنتلئلبأّف النتائج 

، اإلنترنتيعتبر مف مميزات  اإلنترنت استخداـ. كما أّف توفر ستخداـجانب أّف معظـ التطبيقات سيمة اال إلى ،آخر

ا فيم ،اإلنترنتتنّوع مصادر المعمومات المتوفرة عمى  إلىباإلضافة  وضحت أ، فقد اإلنترنتا يتعمؽ بتأثيرات أم 

فالتأثيرات اإليجابية لو ىي تشكيؿ عبلقات حميمة  ،اإليجابية أكثر مف تأثيراتو السمبية اإلنترنتالنتائج بأف تأثيرات 

حّدة البصر، والحرماف مف  أّما التأثيرات السمبية لئلنترنت فيي التدىور في ،مع األصدقاء، والتواصؿ مع العالـ

أخصائييف مف أجؿ الحصوؿ عمى مساعدة،  إلى%( مف المفحوصيف بأّنيـ ال يفكروف بالمجوء 90وأشار ) ،ـالنو 

 الزائد لئلنترنت ىو مشكمة شخصية أو فرعية. ستخداـوأّنيـ يعتقدوف بأّف اال

اديمي واألداء األك اإلنترنت إدمافدراسة العبلقة بيف  إلى (Kubey et al., 2001وآخروف ) يكوبدراسة  وسعت

تتضمف معمومات حوؿ  ،( فقرة43) مكوف مفيدرسوف في جامعة روتيجز طّبؽ عمييـ مقياس  ا( طالب576لدى )

%( مف أفراد عينة 9أّف ) إلىنتائج الدراسة  أظيرت ،الدراسية واألداء األكاديمي والسنوات، اإلنترنت استخداـ

ف عمى و وأّف الزمف الذي يقضيو األفراد المعتمد ،ترنتاإلنأّنيـ أصبحوا معتمديف نفسيًا عمى  إلىالدراسة أشاروا 

ر ىو ضعؼ الزمف الذي يقضيو غيو  اإلنترنتىو ضعؼ الزمف الذي يقضيو األفراد المعتمدوف عمى  اإلنترنت

 اإلنترنتعطؿ أنشطتيـ األكاديمية، وأّف  اإلنترنت%( مف الطمبة أشاروا بأّف 4كما أشارت النتائج بأّف )المدمنيف. 

كما  ،اإلنترنت ستخداـّف ذلؾ يشعرىـ بالتعب في األياـ البلحقة الأي تأّخرىـ في النوـ ولمّرات متكررة، و يسيـ ف

، كذلؾ أوضحت نتائج الدراسة بأّف الوحدة اإلنترنت%( مف الطمبة بأّنيـ يتغيبوف عف دراستيـ بسبب 20أشار )

 استخداـيف المدمنيف وغير المدمنيف بشكؿ المكثؼ لئلنترنت، وفيما يتعمؽ بالفروؽ ب ستخداـارتبطت في اال

ألغراض المحادثة تعتبر مف أكثر  اإلنترنت استخداـوأّف  يستخدموف كافة التطبيقات، اإلنترنت، فإف مدمني اإلنترنت

 .اإلنترنتلدى مدمني  اً استخدام التطبيقات أكثرت المحادثة ات شيوعًا، حيث مثمستخداماال
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 استخداـفي الزمف الذي يقضيو الطمبة في  االختبلؼقياس  لىا (Anderson, 1998) دراسة أندرسوفىدفت و 

عمى نمط حياتيـ،  اإلنترنتفي مختمؼ التخصصات األكاديمية، وتأثير الزمف الذي يقضيو الطمبة عمى  اإلنترنت

موزعة ( طالبًا 1302عينة مكوّنة مف ) وات الدراسةأدوطبقت  ،اإلنترنت إدمافوتأثير التخصص األكاديمي في 

رساؿ اإلنترنتألغراض مختمفة، مثؿ تصفح مواقع  اإلنترنتعمى ثمانية جامعات يستخدموف  ، وتبادؿ الممفات، وا 

( دقيقة، وأّف 100الطمبة لئلنترنت ىو ) استخداـنتائج بأّف متوسط ال ظيرتأو  ،البريد اإللكتروني، وجمع البرمجيات

( 35البريد اإللكتروني ) استخداـ( دقيقة، ويميو 39الزمف ) يأخذ النصيب األكبر مف ىذا اإلنترنتتصفح مواقع 

ـّ الدردشة )8دقيقة، فاأللعاب ) أّف الطمبة في التخصصات العممية  إلى شارت النتائجأكما ( دقائؽ. 7( دقائؽ، ث

لدى  اإلنترنت استخداـكبر منو لدى طمبة الكميات اإلنسانية، حيث إّف متوسط دقائؽ أبشكؿ  اإلنترنتيستخدموف 

لدى طمبة الكميات اإلنسانية  اإلنترنت استخداـ( دقيقة، في حيف أّف متوسط عدد دقائؽ 123طمبة الكميات العممية )

%(، في 74، حيث تبمغ نسبتيـ )اإلنترنتًا عمى إدمانأّف طمبة الكميات العممية ىـ أكثر  ويعني ذلؾ ،( دقيقة81)

 %(.26الكميات اإلنسانية )مف طمبة  اإلنترنتحيف تبمغ نسبة المدمنيف عمى 

 

 انزؼمٛت ػهٗ انذراسبد انسبثمخ 2...3

)الوحدة  وبعض المتغيرات اإلنترنت إدمافالعبلقة بيف  إلىىدفيا وىو التعرؼ في اتفقت بعض الدراسات 1- 

 اإلنترنت إدمافعبلقة بيف ال إلىوالتي ىدفت التعرؼ ، (2014) شاىيف، كدراسة القمؽ(االكتئاب،  ،النفسية

 ببعض اإلنترنت إدمافالكشؼ عف عبلقة  إلى التي ىدفت، (2008) زيدافودراسة  شعور بالوحدة النفسية،الو 

 إلىالتي ىدفت ، (2010إبراىيـ ) ودراسة المتغيرات النفسية: القمؽ واالكتئاب والوحدة النفسية والثقة بالنفس،

 Ceyhan and) سيياف، ودراسة لنفسيةوحدة النفسية والطمأنينة ابكؿ مف ال اإلنترنت إدمافبحث عبلقة 



 

47 
 

Ceyhan, 2008 )  استخداـعما إذا كانت مستويات الشعور بالوحدة، واالكتئاب، والفعالية الذاتية في 

 .اإلنترنت إدمافالجامعة مؤشرات دالة لمستويات  طمبةالكمبيوتر لدى 

كاف بدرجة  اإلدمافستوى م أف( 2011) (، دراسة معيجؿ2014) دراسة شاىيف :ظيرت نتائج الدراساتأ-2

 فانتائج دراسة طبقت عمى عينة مف طمبة الجامعييف بتايو  أظيرتفي حيف  متوسطة لدى طمبة الجامعات،

 االنترنت لدييـ كانت بدرجة مرتفعو. اإلدمافدرجة  ( أف2007)

المتمثمة نفسية تغيرات اللوا اإلنترنت إدمافموجبة بيف  ارتباطيوغالبية الدراسات عمى وجود عبلقة  أكدت3- 

وىذا يؤكد عمى خطورة  عبلقات اجتماعية مباشرة، إقامة وعدـ القدرة عمى ،بالقمؽ واالكتئاب والشعور بالوحدة

 اإلنترنت. إدمافظاىرة 

لـ يكف لدية  اإلنترنت استخداـتكرار  أفالتي أظيرت  Tuncay, 2010) )نتيجة دراسة تونكي  اختمفت-4 

الشعور بالوحدة،  إف(  Ceyhan and Ceyhan, 2008) وسيياف سيياف نتيجةارتباط بأعراض االكتئاب مع 

 .اإلنترنت إدمافالكمبيوتر تعد مؤشرات دالة لمستويات  استخداـواالكتئاب، والفعالية الذاتية في 

المكثؼ لئلنترنت وتأثيراتو  ستخداـأجؿ فيـ دوافع االمف  (1Chou, 200)شيو اختمفت نتائج دراسة4- 

تأثيرات االيجابية لبلنترنت أكثر مف الحيث أظيرت نتائجو أف  األخرى،مع نتائج الدراسات وكانت  ،المحتممة

 السمبية. النتائج

درجة لقياس  متغير الكمية (2007) أبوجدي ودراسة ،(Anderson, 1998) ندرسوفتناولت دراسات أ -5

خصصات العممية يستخدموف اإلنترنت بشكؿ أّف الطمبة في الت كمتا الدراستيفأظيرت نتائج و  ،إدماف اإلنترنت

 .طمبة الكميات اإلنسانية كبر منو لدىأ
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والتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة الجامعة في  تنترناإل إدمافالحالية العبلقة بيف  بينما تناولت الدراسة

والتوافؽ  ،االنترنت دمافإ :وبيذا تنفرد الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث المتغيريف وىما فمسطيف،

( تتناوؿ متغير التوافؽ النفسي االجتماعي ولكنيا اختمفت 2010) وجدت دراسة العصيمي النفسي االجتماعي،

الدراسة الحالية مع الدراسات  رغـ تشابوعنيا في العينة المستيدفة، واألبعاد المقاسة، واألدوات المستخدمة. 

ة سوى دراسة شاىيف حيث لـ تجد الباحث ،استيدفت البيئة الفمسطينية إنيا السابقة في استيداؼ طمبة الجامعة إال

 البيئة الفمسطينية.في  ي طبقتالمت ،(2014)
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 فصل الثالثال

 انطزٚمخ ٔاإلجزاءاد

 

لدى طمبة جامعة  االجتماعيسي وعبلقتو بالتوافؽ النف اإلنترنت إدمافوىو معرفة  ،جؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسةأمف 

مكػػاف و المسػػتوى الدراسػػي، و الكميػػة، و الجػػنس، رات الديموغرافيػػة لمدراسػػة، وىػػي: القػػدس، ثػػـ معرفػػة عبلقتيػػا بػػالمتغي

كمػا يعطػي وصػفًا مفصػبًل ألدوات الدراسػة  ،السكف، تضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا وعينتيػا

ت الدراسػػة والمعالجػػة اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي اسػػتخبلص نتػػائج الدراسػػة وصػػدقيا وثباتيػػا، وكػػذلؾ إجػػراءا

 وتحميميا.

 

 ُٓج انذراسخ ي 1.3

طمبػة  أراء استقصػاء تػـ حيػث. الدراسة ىذه لطبيعة لمناسبتو، الرتباطيافي ىذه الدراسة المنيج الوصفي  استخدـ

 مف وجية نظرىـ.جتماعي إدماف اإلنترنت وعبلقتو بالتوافؽ النفسي اال حوؿ جامعة القدس

 يجزًغ انذراسخ  2.3

وطالبػة مػف كػبل الجنسػػيف،  ( طالبػاً 9461تكػوف مجتمػع الدراسػة مػف جميػػع طمبػة جامعػة القػدس، والبػالغ عػػددىـ )

( حسػػب إحصػػائيات رسػػمية صػػادرة عػػف 2015/ 2014لمعػػاـ الدراسػػي ) المسػػجميف رسػػمياً مػػف طمبػػة البكػػالوريوس 

 ( مف اإلناث.5045( مف الذكور )4416، منيـ )دائرة التسجيؿ في جامعة القدس
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 ػُٛخ انذراسخ  3.3

مػػػػف طمبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس تػػػػـ اختيػػػػارىـ بطريقػػػػة العينػػػػة الطبقيػػػػة العشػػػػوائية  (473)تكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف 

(Stratified Random Sampleحسػػب متغيػػ )( مػػف اإلنػػاث 252( مػػف الػػذكور، و)221الجػػنس، مػػنيـ ) ر

وبعد إتماـ عممية جمع  إستبانة عمى المبحوثيف، (473الباحثة )قد وزعت ، و تقريبا %(5) وتمثؿ العينة ما نسبتو

( استبيانات بسػبب عػدـ صػبلحيتيا لمتحميػؿ 4استبعد منيا ) ،( إستبانة463) إلىالبيانات وصمت حصيمة الجمع 

، ويبػػػيف ومبحوثػػػة ( مبحوثػػػاً 459التحميػػػؿ اإلحصػػػائي عمييػػا ) يجػػر أاإلحصػػائي لكػػػي تصػػػبح عينػػة الدراسػػػة التػػػي 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والكمية، والمستوى الدراسي، ومكاف السكف.1.3الجدوؿ )

 

 

 رٕسٚغ أفزاد ػُٛخ انذراسخ حست انجُس ٔانكهٛخ، ٔانًسزٕٖ انذراسٙ، ٔيكبٌ انسكٍ :(1.3)جذٔل 

 

 المجموع النسبة المئوية العدد ات المستقمةالمتغير 

 الجنس
 6.04 211 ذكر

459 
 54.0 248 أنثى

 الكمية
 52.5 241 كميات إنسانية

459 
 47.5 218 كميات عممية

 المستوى الدراسي

 15.0 69 سنة أولى

459 
 18.3 84 سنة ثانية
 29.6 136 سنة ثالثة

 37.0 170 سنة رابعة فأعمى

 مكان السكن
 50.8 233 قرية

 41.6 191 مدينة 459
 7.6 35 مخيـ
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 الدراسة أدوات ..4

، وفيما يمي االجتماعيالنفسي  ، ومقياس التوافؽاإلنترنت إدمافأداتيف في ىذه الدراسة، ىما مقياس  تاستخدم

 األداتيف: ىاتيف وصؼ لكؿ أداة مف

 اإلَززَذ ئديبٌيمٛبس  1.4.3

 عربيػػػا( و  young,1998) اإلنترنػػػت المطػػػور عػػػف النسػػػخة األجنبيػػػة التػػػي أعػػػدتيا يػػػونج مقيػػػاس إدمػػػاف اسػػػتخدـ

( فقرة تكوف اإلجابػة 19) مففي صورتو النيائية  المقياسوتكوف قيا في البيئة الفمسطينية، وطب (2014) شاىيف

  .خماسيالعمييا بحسب مقياس ليكرت 

 اإلنترنت إدمانصدق مقياس  1.1.4.3

 مػػػف ذوي اً مػػػمحك (13) عمػػػىبعرضػػػو ( فقػػػرة 20المكونػػػة مػػػف) المقيػػػاس بصػػػورتو األوليػػػةتػػػـ التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ 

كمػا ىػو ظػاىر فػي  وخدمة االجتماعيػة، والتربيػة الخاصػة ،االجتماعوعمـ  تربوي،الالنفسي و  اإلرشاداالختصاص 

نسػبة  ىاعتمػد عمػوقػد  وسػبلمة صػياغة الفقػرات. جمػو،أعػد مػف أمف سػبلمة المقيػاس لمػا لمتأكد  ((3ممحؽ )رقـ )

 التػي عمى حػذؼ تمػؾ الفقػرات اجمعو أالمحكميف الذيف  اءبآر خذ أحيث  ،%( بيف المحكميف80تقؿ عف ) اتفاؽ ال

ي اسػػػػتخدامفشػػػػمت فػػػػي محػػػػاوالت كثيػػػػرة لمتقميػػػػؿ مػػػػف فتػػػػرات ) )فقػػػػرة واحػػػػدة وىػػػػي الدراسػػػػة أىػػػػداؼال تنسػػػػجـ مػػػػع 

 مثػػؿ )أسػػرتي مصػػدر الػػدعـ األوؿ فػػي حيػػاتي الماضػػية والحاضػػرة( عػػادة صػػياغة بعػػض الفقػػرات،ا  نترنػػت(، و لئل

قامػػػة العبلقػػػات االجتماعيػػػة( )(، )أحػػػب التػػػيفػػػي حيػػػا أسػػػرتي مصػػػدر الػػػدعـ األوؿ) أتبػػػادؿ الزيػػػارات مػػػع زيػػػارات وا 

  .في ضوء مقترحاتيـ تحيث عدل، (اآلخريف
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األداة مػع الدرجػة الكميػة،  فقػراتبػيف بيرسػوف رتبػاط اال معامػؿبحسػاب تـ التحقػؽ مػف الصػدؽ  ،ومف ناحية أخرى

جميػع قػيـ معػامبلت االرتبػاط لمفقػرات مػع الدرجػة الكميػة  ( والتػي بينػت أف2.3وذلؾ كما ىو واضح في الجػدوؿ )

 اإلنترنػت إدمػافتمتع األداة بالصدؽ العاممي، وأنيا تشترؾ معػًا فػي قيػاس  إلىلكؿ فقرة دالة إحصائيًا، مما يشير 

 طمبة جامعة القدس. لدى

 ئديبٌط فمزاد ( نًصفٕفخ اررجبPearson correlationَزبئج يؼبيم االررجبط ثٛزسٌٕ ) :(أ.2.3(جذٔل 

 يغ انذرجخ انكهٛخ نذٖ طهجخ جبيؼخ انمذس اإلَززَذ

 

 اإلنترنت إدمان
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.62** 0.00 
2 0.65** 0.00 
3 0.49** 0.00 
4 0.42** 0.00 
5 0.60** 0.00 
6 0.70** 0.00 
7 0.50** 0.00 
8 0.65** 0.00 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات إدمان Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )نتائج  :(.ب2.3(جدول 
 اإلنترنت لدى طمبة جامعة القدس مع الدرجة الكمية

 

 إدمان اإلنترنت
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

9 0.45** 0.00 
10 0.65** 0.00 
11 0.61** 0.00 
12 0.58** 0.00 
13 0.59** 0.00 
14 0.65** 0.00 
15 0.68** 0.00 
16 0.65** 0.00 
17 0.65** 0.00 
18 0.51** 0.00 
19 0.60** 0.00 

 

( أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة دالة إحصائيًا، 2.3تشير المعطيات الواردة في الجداوؿ )
 لدى طمبة جامعة القدس. اإلنترنت إدمافاس جدًا وأنيا تشترؾ معًا في قي ؿٍ تمتع األداة بصدؽ عا إلىمما يشير 

 

 اإلنترنت إدمانثبات مقياس  3.1.4.3 

وىػذا النػوع مػف الثبػات يشػير  (:Consistencyاحتساب ثبات األداة عف طريػؽ قيػاس ثبػات التجػانس الػداخمي )تـ 

)كرونبػػػاخ ألفػػػا(  ـتػػػـ اسػػػتخداقػػػوة االرتبػػػاط بػػػيف الفقػػػرات فػػػي أداة الدراسػػػة، ومػػػف أجػػػؿ تقػػػدير معامػػػؿ التجػػػانس  إلػػػى

(Cronbach Alpha)، ( عمػػى الدرجػػة 89.69حيػػث تبػػيف أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة كرونبػػاخ ألفػػا بمغػػت )

 . الكمية لؤلداة وىي قيمة ثبات عالية جداً 
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 تصحيح المقياس 3.1.4.3

( فقػػرة 19س )يتضػمف ىػذا المقيػاس فػي تقػدير الشػخص لنفسػو بطريقػػة ذاتيػة، أي كمػا يػرى نفسػو، ويتضػمف المقيػا 

)موافػؽ بشػدة: خمػس درجػات،  :كمػا يمػي وأعطيػت األوزاف لمفقػرات ،وقػد بنيػت الفقػرات، حسػب سػمـ خماسػي ،سمبية

وقػد طبػؽ ىػذا السػمـ  ،ف، معارض بشدة: درجػة واحػدة(اموافؽ: أربع درجات، محايد: ثبلث درجات، معارض: درجت

 الخماسي عمى جميع الفقرات.

العينػػة وتحديػػد درجػػة )إدمػػاف اإلنترنػػت لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس(، وفػػؽ قيمػػة المتوسػػط تقػػديرات أفػػراد  إلػػىولمتعػػرؼ 

 ،(1.33=  4/3لمحصػػوؿ عمػػى طػػوؿ الخميػػة الصػػحيح ) 4ثػػـ قسػػـ عمػػى ، (5-1=4)تػػـ حسػػاب المػػدى الحسػػابي 

وذلػؾ لتحديػد ستبانة )أو بداية اإلستبانة وىػى الواحػد الصػحيح( في اال إلى قيمة أقؿوبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة 

 (.3.3الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما ىو وارد في الجدوؿ )

 : ٕٚضح طٕل انخالٚب(3.3)جذٔل 

 الدرجة المستوى الرقم
 منخفضة   2.33–1إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف  1
 متوسطة  3.66  - 2.34ر مف إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكث 2
 عالية 5  - 3.67إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف  3

 االجزًبػٙيمٛبس انزٕافك انُفسٙ  2.4.3

المتعمؽ بموضوع الدراسة وأىدافيا راجعة األدب التربوي والدراسات السابقة تـ م االجتماعيالتوافؽ النفسي لقياس 

النفسي  لتوافؽ مقياس الخامري) النفسي االجتماعي منيا: توافؽالعمى عدة مقاييس تتعمؽ ب بلعواالطوفروضيا، 

، وتضمف خمسة مجاالت وىي: التوافؽ االنفعالي، والتوافؽ الجسمي، والتوافؽ مع الذات، والتوافؽ مع 1996عاـ 

(، 2005لنبيؿ سفياف ) واالجتماعيسي مقياس التوافؽ النفو  القيـ الخمقية، والقيـ الروحية، والتوافؽ مع اآلخريف
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 ،(2004إبراىيـ ) لسيير االجتماعيمقياس التوافؽ النفسي و و  ،االجتماعيالنفسي، والتوافؽ  عدي التوافؽويشمؿ بُ 

، األسري، والتوافؽ المدرسي، والتوافؽ االجتماعي، والتوافؽ لتوافؽ النفسيا ىي: ،المقياس عمى أربعة أبعاد واشتمؿ

لدى طمبة  االجتماعيدرجة التوافؽ النفسي  إلىأجؿ التّعرؼ  بناء مقياس خاص مف تـمؾ المقاييس لت داً اواستن

)التوافؽ ىي أبعاد،موزعة عمى أربعة ( فقرة، 42) ف المقياس في صورتو النيائية مفوقد تكوّ  ،جامعة القدس

 ف كؿ بعد مف مجموعة فقرات.ويتكوّ  االسري، والتوافؽ مع الذات، والتوافؽ الدراسي، والتوافؽ مع االخريف(

 االجتماعيالتوافق النفسي  مقياس صدق 1.2.4.3

مػف ذوى  اً محكمػ (13) وذلؾ بعرض المقياس عمػى ،نوعيف مف الصدؽ، تمثؿ األوؿ في صدؽ المحكميف  استخدـ

، قػرات، بيدؼ التأكد مف مناسبة المقياس لما أعد مف أجمو وسبلمة صياغة الف(3ممحؽ رقـ) -الخبرة واالختصاص

حيػػث أخػػذ بػػآراء المحكمػػيف الػػذيف أجمعػػوا عمػػى حػػذؼ تمػػؾ الفقػػرات ال تنسػػجـ مػػع أىػػداؼ الدراسػػة )فقػػرتيف، وىمػػا: 

المحكمة البعد الخػامس  نةتبااإلسأتجنب مقابمة الغرباء، أشعر وكأف اآلخريف يجرحوف مشاعري(، كما كانت تشمؿ 

عمى  %(80مف قبؿ المحكيف بنسبة ) اإلجماعذفو بعد ولكف تـ ح ،وىو البعد الصحي االجتماعيلمتوافؽ النفسي و 

عػػادةحذفػػو  مػػف ناحيػػة أخػػرى تػػـ التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ بحسػػاب مصػػفوفة  ،صػػياغة بعػػض الفقػػرات ضػػوء مقترحػػاتيـ وا 

والتػػػي بينػػػت أف جميػػػع قػػػيـ  ،(4.3ارتبػػػاط فقػػػرات األداة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة، وذلػػػؾ كمػػػا ىػػػو واضػػػح فػػػي الجػػػدوؿ )

تمتػع األداة بالصػدؽ العػاممي،  إلػىت مع الدرجة الكمية لكػؿ فقػرة دالػة إحصػائيًا، ممػا يشػير معامبلت االرتباط لمفقرا

 طمبة جامعة القدس. لدى االجتماعيوأنيا تشترؾ معًا في قياس درجة التوافؽ النفسي 
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( نًصفٕفخ اررجبط فمزاد انزٕافك Pearson correlationَزبئج يؼبيم االررجبط ثٛزسٌٕ ) :(..4)جذٔل 

 يغ انذرجخ انكهٛخ نكم ثؼذ االجزًبػٙفسٙ انُ

 مع الذاتالتوافق  التوافق األسري
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات
1 0.53** 0.00 1 0.32** 0.00 
2 0.48** 0.00 2 0.35** 0.00 
3 0.62** 0.00 3 0.44** 0.00 
4 0.66** 0.00 4 0.61** 0.00 
5 0.70** 0.00 5 0.31** 0.00 
6 0.59** 0.00 6 0.54** 0.00 
7 0.66** 0.00 7 0.40** 0.00 
8 0.57** 0.00 8 0.49** 0.00 
9 0.48** 0.00 9 0.64** 0.00 
10 0.56** 0.00 10 0.61** 0.00 

 التوافق مع اآلخرين التوافق الدراسي
 الداللة اإلحصائية ر قيمة الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات
1 0.52** 0.00 1 0.44** 0.00 
2 0.50** 0.00 2 0.51** 0.00 
3 0.65** 0.00 3 0.36** 0.00 
4 0.54** 0.00 4 0.41** 0.00 
5 0.52** 0.00 5 0.61** 0.00 
6 0.58** 0.00 6 0.38** 0.00 
7 0.37** 0.00 7 0.45** 0.00 
8 0.61** 0.00 8 0.60** 0.00 
9 0.59** 0.00 9 0.63** 0.00 
10 0.53** 0.00 10 0.42** 0.00 

 11 0.24** 0.00 
12 0.53** 0.00 
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( أف جميع قيـ ارتباط الفقػرات مػع الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد دالػة إحصػائيًا، 4.3ؿ )و تشير المعطيات الواردة في الجد
لػػدى طمبػػة  االجتمػػاعياس درجػػة التوافػػؽ النفسػػي وأنيػػا تشػػترؾ معػػًا فػػي قيػػ ،تمتػػع األداة بصػػدؽ عػػاؿٍ  إلػػىممػػا يشػػير 

 جامعة القدس.

 االجتماعيثبات مقياس التوافق النفسي  2.2.4.3

وىػذا النػوع مػف الثبػات يشػير  (:Consistencyحتساب ثبات األداة عف طريػؽ قيػاس ثبػات التجػانس الػداخمي )تـ ا

معامػؿ التجػانس اسػتخدمت طريقػة )كرونبػاخ ألفػا( قوة االرتبػاط بػيف الفقػرات فػي أداة الدراسػة، ومػف أجػؿ تقػدير  إلى

(Cronbach Alpha.) ( يبػػػيف نتػػػائج اختبػػػار معامػػػؿ الثبػػػات بطريقػػػة 5.3والجػػػدوؿ ) كرونبػػػاخ ألفػػػا عمػػػى أبعػػػاد

 المقياس:

 ٚجٍٛ َزبئج اخزجبر يؼبيم انثجبد كزَٔجبخ أنفب ػهٗ أثؼبد انذراسخ انًخزهفخ :(5.3)جذٔل 

 ألفا باخكرون عدد الفقرات البعد الرقم
 0.7801 10 التوافؽ األسري 1
 79410. 10 التوافؽ مع الذات 2
 0.7793 10 التوافؽ الدراسي 3
 0.7478 12 التوافؽ مع اآلخريف 4

 0.8665 42 االجتماعيالدرجة الكمية لمتوافق النفسي 
 

( لبعػد التوافػؽ 0.78بمغػت ) ( أف قيمة معامؿ الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ألبعػاد المقيػاس5.3يتضح مف الجدوؿ )

( عمػى 0.74( عمػى بعػد التوافػؽ الدراسػي، كمػا وبمغػت )0.77، وبمغت )التوافؽ مع الذات( لبعد 0.79األسري، و)

( 0.86) االجتمػػاعي لكميػػة لمتوافػػؽ النفسػػيا، فػػي حػػيف بمغػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات عمػػى الدرجػة اآلخػػريفالتوافػؽ مػػع 

 رجة عالية مف الثبات.أف األداة تتمتع بد إلىوىذا يشير 
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 تصحيح المقياس3.2.4.3 

منيػا، وتػـ التعػديؿ  فقػرتيف( فقػرة، تػـ اسػتبعاد 44في صورتو األولية مػف ) االجتماعييتكوف مقياس التوافؽ النفسي 

عمى غالبية الفقرات الموجودة لتتناسب مع الدراسة الحالية، وذلؾ بعد عرض المقياس عمى مجموعة مػف المحكمػيف 

( فقػرة 26( فقػرة، منيػا )42النيػائي ) اف، وبذلؾ أصبح عدد الفقػرات التػي يتػألؼ منيػا المقيػاس فػي شػكميوالمختصي

، 29، 28، 26، 25، 24، 23، 21، 17، 15، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 2يجابيػػػػػػة وىػػػػػػي الفقػػػػػػرات )إ

ت حسػػب سػػمـ خماسػػي وقػػد بنيػػت الفقػػرا، (، أمػػا بػػاقي الفقػػرات فيػػي سػػمبية42، 40، 39، 38، 36، 35، 34، 32

)موافؽ بشػدة: خمػس درجػات، موافػؽ: أربػع درجػات، محايػد: ثػبلث درجػات،  وأعطيت األوزاف لمفقرات كما ىو آت:

معارض: درجتيف، معارض بشدة: درجة واحدة(. وقد طبؽ ىذا السمـ الخماسي عمى جميع الفقرات االيجابية، بينمػا 

 .صمحت الفقرات السمبية بطريقة عكسية

لػدى طمبػة جامعػة القػدس(، وفػؽ قيمػة  االجتمػاعيتقديرات أفراد العينة وتحديػد درجػة )التوافػؽ النفسػي  لىإولمتعرؼ 

=  4/3لمحصػػوؿ عمػػى طػػوؿ الخميػػة الصػػحيحة ) 4عمػػى  تثػػـ قسػػم ،(4= 1-5حسػػب المػػدى )المتوسػػط الحسػػابي 

وذلؾ  ،انة وىى الواحد الصحيح(ستبستبانة )أو بداية االأقؿ قيمة في اال إلىىذه القيمة  تفيضأوبعد ذلؾ  ،(1.33

  .((6.3الخبليا كما ىو وارد في الجدوؿ  وىكذا أصبح طوؿ ،لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية

 : ٕٚضح طٕل انخالٚب(6.3)جذٔل 

 الدرجة المستوى الرقم
 منخفضة   2.33–1إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف  1
 متوسطة  3.66  - 2.34لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف إذا تراوحت قيمة المتوسط  2
 عالية 5  - 3.67إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف  3
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 ئجزاءاد رطجٛك انذراسخ  5.3

 تية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:اإلجراءات اآل تتبعا

 القياـ بحصر مجتمع الدراسة والمتمثؿ في طمبة جامعة القدس. .1

 عمى مجموعة مف الدراسات واألدوات المستخدمة في مثؿ ىذه الدراسة. طبلعاالالدراسة بعد  يء أداتبنا .2

القيػاـ بػػاإلجراءات الفنيػػة والتػػي تسػػمح بتطبيػػؽ أ داة الدراسػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة إدارة  .3

 .الدراسة يالجامعة، لمحصوؿ عمى إحصائيات أعداد الطمبة، وتوزيع أدات

 عشوائية.الطبقية الطريقة العينة الدراسة مف مجتمع الدراسة ب اختيار .4

 .  محكما 13ا عمى مالدراسة مف خبلؿ عرضي يتـ التأكد مف صدؽ أدات .5

عمػى ، وكػاف  ،( باليػد2015-2014الدراسة عمى العينة، في الفصؿ األوؿ لمعػاـ الدراسػي ) يتوزيع أدات .6

 لتساعدىـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات.  بالتعميمات واإلرشادات الكافية اكؿ مقياس مزود

تمكنػػػوا مػػػف اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات  إال أف معظػػػـ الطمبػػػة ،المقياسػػػيف مػػػىلئلجابػػػة ع معػػػيفزمػػػف  يحػػػددلػػػـ  .7

 ( دقيقة.20-30المقاييس في زمف قدره )

عدادىا إِلدخاليا لمحاسوب. يتعطأ .8  المقاييس الصالحة أ رقامًا متسمسمة وا 

 لتحميؿ البيانات واستخراج النتائج. (SPSS)ي البرنامج اإلحصائ ـااستخد .9

 يزغٛزاد انذراسخ  ..6

 المتغيرات المستقمة:

 .الجنس -

 ، وكميات عممية.إنسانيةوليا مستوياف: كميات الكمية،  -
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 سنة رابعة فأعمى.و سنة ثالثة، و سنة ثانية، و ، أولىولو أربعة مستويات: سنة المستوى الدراسي،  -

 يات: قرية، ومدينة ومخيـ.: ولو ثبلثة مستو كاف السكفم -

 المتغيرات التابعة:

 .اإلنترنت إدماف -

 .االجتماعيالتوافؽ النفسي  -

 انًؼبنجخ اإلحصبئٛخ  7.3

اإلحصػاء الوصػفي باسػتخراج األعػداد، والنسػب المئويػة،  اسػتخداـبتمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات، 

دمػاف اإلنترنػتأفػراد العينػة واسػتجاباتيـ عمػى المقػاييس )المعياريػة لػدى  واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابية،   ،وا 

(، وقد فحصت فرضيات الدراسة عف طريؽ االختبارات اإلحصائية التحميمية التاليػة: االجتماعيالتوافؽ النفسي 

، وتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لقيػػاس المتغيػػرات المسػػتقمة المكونػػة مػػف فئتػػيف مثػػؿ )الجػػنس( (t-testاختبػػار )ت( )

(one – way anova  ) ،)لقياس المتغيػرات المسػتقمة المكونػة مػف ثػبلث فئػات فػأكثر مثػؿ )المسػتوى الدراسػي

وجػود فػروؽ ولكػف يستخدـ كاختبار بعدي ذلؾ أف اختبار تحميؿ التبايف األحادي يكشؼ عػف  (LSD)واختبار 

ومعامػػؿ االرتبػػاط  كانػت، لصػالح مػػف فػػروؽلمكشػػؼ عػف ال (LSD) ال يكشػؼ لصػػالح مػف، لػػذا يسػتخدـ اختبػػار

معامػػؿ الثبػػات كرونبػػاخ ألفػػا  اسػػتخدـكمػػا  ،إليجػػاد العبلقػػة بػػيف متغيػػريف (Pearson Correlation)بيرسػػوف 

ة االجتماعيػػػػػ برنػػػػػامج الػػػػػرـز اإلحصػػػػػائية لمعمػػػػػوـ اسػػػػػتخداـالحاسػػػػػوب ب اسػػػػػتخداـلحسػػػػػاب ثبػػػػػات األداة، وذلػػػػػؾ ب

(SPSS.) 
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 بعالفصل الرا

 َزبئج انذراسخ

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا كػػامبًل ومفصػػبًل لنتػػائج الدراسػػة، وذلػػؾ لئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت الدراسػػة والتحقػػؽ مػػف 

 صحة فرضياتيا.

 َزبئج انذراسخ  1.4

 َزبئج انسإال األٔل 4...1

 لدى طمبة جامعة القدس؟ اإلنترنت إدمانما درجة 

 اإلنترنػػت إدمػػافالمعياريػػة لدرجػػة  واالنحرافػػاتالمتوسػػطات الحسػػابية  لئلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة األوؿ تػػـ اسػػتخراج

 (.1.4لدى طمبة جامعة القدس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )

 اإلَززَذ ئديبٌانًؼٛبرٚخ نذرجخ  ٔاالَحزافبدانًزٕسطبد انحسبثٛخ  . أ(:1.4)جذٔل 

رقم الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

 الترتيب الدرجة

 1 مرتفعة 0.90 4.02 أكوّف عبلقات صداقة مف خبلؿ اإلنترنت. 3
 2 مرتفعة 1.10 3.94  .استخدـ اإلنترنت لفترة أطوؿ مما خططت 1
وجدت نفسي أقوؿ "دقائؽ قميمة أخرى سأمضييا" بينما أنا أستخدـ  16

 اإلنترنت.
 3 متوسطة 1.13 3.66

بسبب استخدامي اإلنترنت لوقت متأخر مف  أتأخر عف الخمود لمنـو 14
  الميؿ.

 4 متوسطة 1.20 3.62

 5 متوسطة 1.07 3.61 أدافع عف نفسي إذا ما سألني أحد ماذا تفعؿ باإلنترنت. 9
 6 متوسطة 1.20 3.53 ممتعة. اإلنترنت غيرأشعر أف الحياة بدوف  12
 7 متوسطة 1.13 3.41 متميفة لمتصفح اإلنترنت. /أجد نفسي متميفاً  11
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 انًؼٛبرٚخ نذرجخ ئديبٌ اإلَززَذ. ٔاالَحزافبدانًزٕسطبد انحسبثٛخ  :(ة .1.4)جذٔل 

 

رقم الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري

 8 متوسطة 1.22 3.39 يشتكي المحيطوف بي بسبب الوقت الطويؿ الذي أقضيو عمى اإلنترنت. 5

 9 متوسطة 1.20 3.37 .أتجاىؿ متاعب الحياة اليومية، بمقابؿ االستمتاع باستخداـ اإلنترنت 10
 10 متوسطة 1.11 3.31  أحاوؿ إخفاء كـ مف الوقت الذي أمضيو عمى اإلنترنت. 17
 11 متوسطة 1.17 3.30 استمتع بقضاء وقتي عمى اإلنترنت. 4
 12 متوسطة 1.30 3.29 أتفحص بريدي اإللكتروني قبؿ القياـ بأي شيء آخر يوميًا. 7
 13 متوسطة 1.19 3.26 أنزعج،أصرخ بسبب مضايقة أحدىـ لي عند استخدامي اإلنترنت. 13
 14 متوسطة 1.19 3.24 . أىمؿ واجباتي الدراسية ألقضي فترة أطوؿ عمى اإلنترنت 2
 15 متوسطة 1.17 3.18 ب استخدامي لئلنترنت.تأثر أدائي األكاديمي بسب 8
 16 متوسطة 1.21 3.17  تأثرت نتيجتي في الجامعة بسبب الوقت الذي أمضيو عمى اإلنترنت. 6
 17 متوسطة 1.24 2.93 أشعر بأف تفكيري مشغوؿ باإلنترنت خارج أوقات استخدامي لو. 15
 18 متوسطة 1.22 2.91 أشعر بالتوتر إذا لـ أستخدـ اإلنترنت. 19
 19 متوسطة 1.31 2.62 أفضؿ إمضاء وقتي عمى اإلنترنت عمى الذىاب لمخارج مع أصدقائي. 18

  متوسطة 0.70 3.35 الدرجة الكمية إلدمان اإلنترنت

لدى طمبة جامعة القدس جاءت بدرجة متوسطة، حيث بمغ  اإلنترنت إدماف( أف درجة 1.4يتضح مف الجدوؿ )

النتائج  (. كذلؾ تظير0.70( مع انحراؼ معياري قدره )3.35لدرجة الكمية ليذه الدرجة )حسابي عمى االالمتوسط 

)أكوّف ( معبرة عف درجة مرتفعة، ونصت عمى 4.02( حصمت عمى أعمى متوسط حسابي )3الفقرة رقـ ) أف

( معبرة عف 3.94( في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )1تمييا الفقرات رقـ ) (اإلنترنتعبلقات صداقة مف خبلؿ 

( في الترتيب 16ثـ جاءت الفقرة رقـ ) ،لفترة أطوؿ مما خططت( اإلنترنتونصت عمى )استخدـ  ،درجة مرتفعة

ونصت عمى )وجدت نفسي أقوؿ "دقائؽ قميمة  ،أيضا متوسطة( معبرة عف درجة 3.66الثالث بمتوسط حسابي )

 ( في الترتيب األخير بمتوسط حسابي18لفقرة رقـ )(، في حيف جاءت ااإلنترنتأخرى سأمضييا" بينما أنا أستخدـ 

عمى الذىاب لمخارج مع  اإلنترنتأفضؿ إمضاء وقتي عمى ونصت عمى ) ،( معبرة عف درجة متوسطة2.62)

 (.أصدقائي
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 َزبئج انسإال انثبَٙ 4...2

مبـة لـدى ط اإلنترنـت إدمـانفـي متوسـطات   (α≤ 0.0.)ىل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى 

 ؟(الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكان السكنلمتغيرات ) القدس تعزىجامعة 

 وفيما يمي نتائج فحصيا: ،(4-1وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية األولى 1.2.1.4

ى طمبة جامعة لد اإلنترنت إدمانفي متوسطات  (α≤0.0.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 القدس تعزى لمتغير الجنس.

 (.2.4(، كما ىو واضح في الجدوؿ )t-testلمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى استخدـ اختبار ت )

 اإلنزرنذ إدمبننذرجخ ( نهفزٔق فٙ انًزٕسطبد انحسبثٛخ انكهٛخ t-testَزبئج اخزجبر د ) :(2.4)جذٔل 

 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 معياريال

 درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 **0.005 2.801 457 0.68 3.45 211 ذكر إدماف اإلنترنت
 0.70 3.27 248 أنثى

 .( α≤0.0.)* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *

لػػدى طمبػػة جامعػػة  اإلنترنػػت إدمػػافوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات  (2.4)يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 

 اإلنترنػػت دمػػافالقػػدس تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس ولصػػالح الػػذكور، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة إل

(، كمػػا تبػػػيف أف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة 3.27(، بينمػػػا بمػػػغ المتوسػػط الحسػػػابي لػػػدى اإلنػػػاث )3.45لػػدى الػػػذكور )

، وذلػػػؾ كمػػػا ىػػػو واضػػػح فػػػي الجػػػدوؿ ( α≤0.0.)وىػػػي اقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة  (0.005) وداللػػػة( 2.801)

 السابؽ. وتبعا لوجود فروؽ لذا تـ رفض الفرضية الصفرية األولى.
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 نتائج الفرضية الثانية 2.2.1.4

لدى طمبة جامعة  اإلنترنت إدمانفي متوسطات  (α≤0.0.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 القدس تعزى لمتغير الكمية.

 (.3.4(، كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )t-testصحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار ت )لمتحقؽ مف 

 اإلَززَذ ئديبٌ( نهفزٔق فٙ انًزٕسطبد انحسبثٛخ انكهٛخ نذرجخ t-testَزبئج اخزجبر د ): (3.4)جذٔل

 المتغير
 

المتوسط  العدد الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

إدمان 
 اإلنترنت

 **0.006 2.773- 457 0.71 3.27 241 كميات إنسانية
 0.67 3.45 218 كميات عممية

 (α≤0.0.)* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *

لػػدى طمبػػة جامعػػة  اإلنترنػػت إدمػػافوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات  (3.4)يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 

 دمػافولصالح طمبة الكميات العممية، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجػة الكميػة إل الكميةتبعا لمتغير  القدس

 ،(3.45بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى طمبة الكميات العممية ) ،(3.27لدى طمبة الكميات اإلنسانية ) اإلنترنت

 ،( α≤0.0.)ىػػي اقػػؿ مػػػف مسػػتوى الداللػػػة و  (0.006) داللػػػةو ( -2.773أف قيمػػػة )ت( المحسػػوبة )كمػػا تبػػيف 

 وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ السابؽ. وتبعا لوجود فروؽ لذا تـ رفض الفرضية الصفرية الثانية.

 نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.4

لــدى طمبــة  اإلنترنــت إدمــانفــي متوســطات  (α≤ 0.0.)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى 

 .المستوى الدراسيلمتغير  ىالقدس تعز جامعة 



 

67 
 

 اإلنترنػت إدمػافالمعياريػة لدرجػة  واالنحرافػاتالمتوسطات الحسػابية  استخرجتلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة 
 .4.4سي، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ تبعا لمتغير المستوى الدرا

رجؼب نًزغٛز انًسزٕٖ  َززَذاإل ئديبٌانًؼٛبرٚخ نذرجخ  ٔاالَحزافبدانًزٕسطبد انحسبثٛخ،  :(4.4)جذٔل 

 انذراسٙ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي المتغير

 0.67 3.26 69 سنة أولى اإلنترنت إدمان
 0.77 3.32 84 سنة ثانية
 0.68 3.51 136 سنة ثالثة

 0.66 3.29 170 سنة رابعة فأعمى

لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس عمػػػى  اإلنترنػػػت إدمػػاففػػي متوسػػطات ة ظاىريػػ فػػػروؽوجػػود  4.4))يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 
تحميػػؿ التبػػايف  اسػػتخداـ اختبػػارتػػـ  معرفػػة فيمػػا إذا كانػػت ىػػذه الفػػروؽ دالػػة إحصػػائياسػػتوياتيـ الدراسػػية. ولمختمػػؼ م

 .(5.4األحادي كما ىو وارد في الجدوؿ )
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( نهفزٔق فٙ درجبد One Way Analysis of Variance: اخزجبر رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )(5.4)جذٔل

 ٔفمب نهًسزٕٖ انذراسٙ اإلَززَذ ئديبٌ

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 إدمان
 اإلنترنت

 

 3.195 1.522 3 4.566 بين المجموعات
 
 

0.023* 
 
 

 4760. 455 216.771 داخل المجموعات
  458 221.337 المجموع

  (α≤ 0.0.)*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 إدمػػػػاففػػػػي درجػػػػات   (α≤ 0.0.)( وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد المسػػػػتوى 5.4) يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ

لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس تبعػػا لمتغيػػر المسػػتوى الدراسػػي، فقػػد بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة عمػػى الدرجػػة  اإلنترنػػت

ولمعرفػػة  .(α≤0.0.)وىػػي اقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة  (0.023)تسػػاوي  داللػػةو ( 3.195) اإلنترنػػت دمػػافيػػة إلالكم

وكانػػت نتػػائج ىػػذا االختبػػار كمػػا ىػػي فػػي الجػػدوؿ  ،(LSD)اسػػتخدـ اختبػػار  ،مصػػدر الفػػروؽ واختبػػار اتجػػاه الداللػػة

(6.4.) 

 ًسزٕٖ انذراسٙ( نًؼزفخ ارجبِ انذالنخ رجؼب نًزغٛز انLSD: اخزجبر )(6.4)جذٔل 

 سنة رابعة فأعمى سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المستوى الدراسي المتغير

 0.02 *0.24 0.05  سنة أولى اإلنترنت إدمان
 0.03- *0.19   سنة ثانية
 *0.22-    سنة ثالثة

     سنة رابعة فأعمى
سػػابية األعمػػػى، حيػػث تشػػػير المقارنػػػات ( أف الفػػػروؽ كانػػت دالػػػة لصػػالح المتوسػػػطات الح6.4يتضػػح مػػػف الجػػدوؿ )

تبعػػا لمتغيػػر المسػػتوى الدراسػػي أف الفػػروؽ كانػػت بػػيف الطمبػػة الػػذيف مسػػتواىـ  اإلنترنػػت إدمػػافالبعديػػة لمفػػروؽ فػػي 

الػػذيف مسػػتواىـ  طمبػػةالدراسي)سػػنة أولػػى، وسػػنة ثانيػػة( وبػػيف الطمبػػة الػػذيف مسػػتواىـ الدراسػػي )سػػنة ثالثػػة( لصػػالح ال

الػذيف مسػتواىـ الدراسػي )سػنة ثالثػة( وبػيف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الدراسػي )سػنة  طمبػة، وبيف ال(سنة ثالثةالدراسي )
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رفػػض  إلػػىفػػروؽ فػػاف ىػػذا يػػدعو  لوجػػود(، وتبعػػا سػػنة ثالثػػةالػػذيف مسػػتواىـ الدراسػػي ) طمبػػةرابعػػة فػػأعمى( لصػػالح ال

 الفرضية الصفرية الثالثة.

 

 نتائج الفرضية الرابعة 4.2.1.4

لــدى طمبــة  اإلنترنــت إدمــانفــي متوســطات  (α≤ 0.0.)ات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى ال توجــد فــروق ذ

 .مكان السكنلمتغير  القدس تعزىجامعة 

 اإلنترنت إدمافالمعيارية لدرجة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ استخراج

 (.7.4الجدوؿ ) تبعا لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو واضح في

 رجؼب نًزغٛز يكبٌ انسكٍ اإلَززَذ ئديبٌانًؼٛبرٚخ نذرجخ  ٔاالَحزافبد: انًزٕسطبد انحسبثٛخ، (7.4)جذٔل

المتوسط  العدد مكان السكن المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.66 3.34 233 قرية اإلنترنت إدمان
 0.74 3.38 191 مدينة
 0.70 3.31 35 مخيـ

لدى طمبة جامعة القدس عمى مختمؼ أماكف  اإلنترنت إدماففي متوسطات  فروؽوجود ( 7.4الجدوؿ ) يتضح مف

تػـ اسػتخراج نتػائج تحميػؿ التبػايف األحػادي كمػا ىػو وارد  ولمعرفة فيمػا اذا كانػت ىػذه الفػروؽ دالػة احصػائيا ،سكنيـ

 .(8.4في الجدوؿ )
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( نهفزٔق فٙ درجبد One Way Analysis of Variance: اخزجبر رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )(8.4)جذٔل 

 ٔفمب نًكبٌ انسكٍ اإلَززَذ ئديبٌ

 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 إدمان
 اإلنترنت

 

 0.272 0.132 2 0.264 بين المجموعات
 
 

0.762 
 
 

 4850. 456 221.073 داخل المجموعات
  458 221.337 المجموع

 إدمػاففػي درجػات   (α≤ 0.0.)نػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى أ (8.4)يتضح مف الجدوؿ 

لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس تبعػػا لمتغيػػر مكػػاف السػػكف، فقػػد بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة عمػػى الدرجػػة الكميػػة  اإلنترنػػت

 قبوؿ الفرضية الصفرية الرابعة. إلىوىذا يدعو  ،(0.762) عند لةادوىي غير ( 0.272) اإلنترنت دمافإل

 

 َزبئج انسإال انثبنث 4...3

 لدى طمبة جامعة القدس؟ االجتماعيما درجة التوافق النفسي 

المعياريػػة لدرجػػػة التوافػػؽ النفسػػػي  واالنحرافػػػاتالمتوسػػطات الحسػػابية  اسػػػتخرجتلئلجابػػة عػػف سػػػؤاؿ الدراسػػة األوؿ 

 (.9.4لدى طمبة جامعة القدس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) جتماعياال

 االجزًبػٙانًؼٛبرٚخ نذرجخ انزٕافك انُفسٙ  ٔاالَحزافبدانًزٕسطبد انحسبثٛخ  (:9.4) جذٔل

ترتيب 
 األبعاد

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 1 مرتفعة 0.61 3.81 459 التوافؽ األسري 1
 2 متوسطة 0.56 3.18 459 مع الذاتالتوافؽ  4
 3 مرتفعة 0.61 3.73 459 الدراسيالتوافؽ  2
 4 مرتفعة 0.49 3.68 459 التوافؽ مع اآلخريف 3

 متوسطة 0.44 3.60 459 الدرجة الكمية لمتوافق النفسي االجتماعي



 

71 
 

 ، حيث بمغمتوسطةمبة جامعة القدس جاء بدرجة لدى ط االجتماعي( أف التوافؽ النفسي 9.4يتضح مف الجدوؿ )

كما تبيف أف أىـ أبعاد التوافؽ النفسي  ،(0.44( مع انحراؼ معياري قدره )3.60المتوسط حسابي ليذه الدرجة )

ة وبمتوسط حسابي قدره والذي جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفع ،تمثمت في بعد )التوافؽ األسري( االجتماعي

يميو (، 3.73)التوافؽ الدراسي( بدرجة مرتفعة أيضا وبمتوسط حسابي قدره ) في المرتبة الثانية بعدوجاء (، 3.81)

األخيرة بعد المرتبة (، بينما جاء في 3.68أيضا وبمتوسط حسابي قدره ) ( بدرجة مرتفعةالتوافؽ مع اآلخريفعد )ب

 (3.18( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدره )التوافؽ مع الذات)

 :عمى جميع فقرات ابعاد التوافق النفسي واالجتماعي السابقة األبعادا يمي تفصيل لنتائج وفيم

درجات التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة لالمعيارية  واالنحرافاتاستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، تـ 
 (.10.4في الجدوؿ رقـ )وذلؾ كما ىو واضح  جميع ابعاد التوافؽ النفسي االجتماعيجامعة القدس عمى 
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.أ(: األػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحزافبد انًؼٛبرٚخ السزجبثبد طهجخ جبيؼخ انمذس ػهٗ 10.4جذٔل)

 جًٛغ أثؼبد انزٕافك انُفسٙ االجزًبػٙ.
الفقرة  رقم

فً 
 االستبانة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 1 مرتفعة  0.82 4.49 إسعاد أفراد أسرتي. أتمنى 1
 31 مرتفعة  0.96 4.37 أقدر وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجة. 2
 2 مرتفعة  0.97 4.25 أسرتي مصدر الدعـ األوؿ في حياتي . 3
 32 مرتفعة 0.88      4.16 تربطني عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف.  4
 21 مرتفعة 0.91 4.14 ي جيدة.عبلقاتي بزمبلئ 5
 33 مرتفعة 0.85 4.13 أشعر بتقدير واحتراـ الذيف أعرفيـ.  6
 3 مرتفعة 0.96 4.11 .أشعر أنني مستقر أسريا 7
 4 مرتفعة 0.99 4.08 أفضؿ لحظات السعادة، تمؾ التي أكوف فييا بيف أفراد أسرتي. 8
 22 مرتفعة 0.94 4.03 أحاوؿ أف أفيـ وجية نظر زمبلئي اآلخريف. 9
 23 مرتفعة 1.09 3.96 التـز في دوامي الدراسي وال أغيب إاّل نادرًا. 10
 34 مرتفعة 1.04 3.95 . مع اآلخريف أحس بجدوى ما أقـو بِو مف أعماؿ 11
 24 مرتفعة 1.20 3.92 أشعر بالرضا عف تخصصي الدراسي. 12
 35 مرتفعة 1.04 3.90 تؤلمني الخبلفات التي تحدث بيني وبيف اآلخريف. 13
 36 مرتفعة 1.11 3.87 أستمتع بالمحادثات المشتركة مع األصدقاء عبر اإلنترنت.  14
 5 مرتفعة 1.01 3.86 أقـو بأداء نصيبي مف العمؿ في المنزؿ. 15
 37 مرتفعة 0.98 3.86 أتبادؿ الزيارات مع اآلخريف. 16
 25 مرتفعة 1.14 3.85 .افتخر بانتمائي إلى كميتي 17
 26 مرتفعة 1.00 3.84 عبلقتي بمعظـ أساتذتي في الجامعة جيدة. 18
 38 مرتفعة 1.06 3.82 يسيؿ عميَّ التفاىـ مع اآلخريف. 19
 6 مرتفعة 0.99 3.78 أسرتي تأخذ برأيي إلى حد كبير. 20
 7 مرتفعة 1.28 3.74 أشعر أف أسرتي ال تثؽ بي. 21
 11 مرتفعة 1.09 3.74 الحرجة.أكوف متماسكا وىادئا في المواقؼ  22
 12 مرتفعة 0.99 3.72 نني راض عف قدراتي.أأشعر  23
 8 مرتفعة 1.01 3.67 أشعر بالرضا عف كؿ ما يخص أسرتي. 24
 27 متوسطة 1.13 3.62 أشارؾ مع زمبلئي في نشاطات الكمية. 25
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السزجبثبد طهجخ جبيؼخ انمذس ػهٗ  .ة(: األػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحزافبد انًؼٛبرٚخ10.4جذٔل)

 جًٛغ أثؼبد انزٕافك انُفسٙ االجزًبػٙ.
الفقرة  رقم

فً 
 االستبانة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

تجاوزت في بعض  إف نسبة غيابي عف الدواـ في الجامعة، 26
 المواد الحد المقرر ليا.

 28 مرتفعة 1.40 3.60

 13 متوسطة 1.23 3.52 بأني ضعيؼ اإلرادة.أشعر  27
 14 متوسطة 1.12 3.44 أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي. 28
 39 متوسطة 1.22 3.41 أجد أف معاممة اآلخريف لي سيئة. 29
 15 متوسطة 1.16 3.35 أعبر عما بداخمي بسيولة. 30
 29 متوسطة 1.38 3.28 أفضؿ االنعزاؿ عف الزميبلت والزمبلء في الكمية. 31
 30 متوسطة 1.25 3.08 أجد صعوبة في التحدث أماـ الطمبة أثناء المحاضرات. 32
 16 متوسطة 1.31 3.07 أبكي وأنفعؿ بسرعة ألتفو األسباب. 33
 9 متوسطة 1.19 3.06 والداي ال يفيماني غالبًا. 34
 40 متوسطة 1.31 3.03 أتردد في الدخوؿ إلى غرفة فييا جماعة مف الناس.  35
 10 متوسطة 1.19 3.33 أتشاجر مع أسرتي. 36
 41 متوسطة 1.18 2.93 أقضي أوقات الفراغ بمفردي.  37
 17 متوسطة 1.14 2.85 أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي. 38
 18 متوسطة 1.32 2.83 أحب العزلة. 39
 19 متوسطة 1.23 2.78 أصبحت حساسًا في عبلقاتي مع اآلخريف. 40
 42 متوسطة 1.30 2.73 .آلخريف بسيولةيجرحني ا 41
 20 متوسطة 1.18 2.49 أستغرؽ في أحبلـ اليقظة. 42

النفسػػػػي التوافػػػػؽ فقػػػػرات ( أف أىػػػػـ تقػػػػديرات طمبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس واسػػػػتجاباتيـ عمػػػػى 10.4يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ)

ة االخيػػرة يف وجػػاء بالمرتبػبعػد التوافػػؽ االسػري يميػػو البعػد التوافػػؽ الدراسػي، والبعػػد التوافػؽ مػػع الآلخػر واالجتمػاعي 

 بعد التوافؽ مع الذات.
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 السابقة حسب الفقرات: األبعادنتائج 

 . البعد األول: التوافق األسري1

لدى طمبة  االجتماعيدرجات التوافؽ النفسي لالمعيارية  واالنحرافاتاستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، تـ 

 (.11.4لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )وذ ،جامعة القدس عمى بعد التوافؽ األسري

طهجخ جبيؼخ انمذس ػهٗ ثؼذ  سزجبثبدالانًؼٛبرٚخ  ٔاالَحزافبداألػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ (: 11.4)جذٔل 

 األسز٘انزٕافك 

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة  0.82 4.49 أتمنى إسعاد أفراد أسرتي. 1
 مرتفعة  0.97 4.25 أسرتي مصدر الدعـ األوؿ في حياتي . 2
 مرتفعة 0.96 4.11 .أشعر أنني مستقر أسريا 3
أفضػػؿ لحظػػات السػػعادة، تمػػؾ التػػي أكػػوف فييػػا بػػيف أفػػراد  4

 أسرتي.
 مرتفعة 0.99 4.08

 مرتفعة 1.01 3.86 أقـو بأداء نصيبي مف العمؿ في المنزؿ. 5
 مرتفعة 0.99 3.78 بير.أسرتي تأخذ برأيي إلى حد ك 6
 مرتفعة 1.28 3.74 أشعر أف أسرتي ال تثؽ بي. 7
 مرتفعة 1.01 3.67 أشعر بالرضا عف كؿ ما يخص أسرتي. 8
 متوسطة 1.19 3.33 أتشاجر مع أسرتي. 9
 متوسطة 1.19 3.06 والداي ال يفيماني غالبًا. 10

 مرتفعة 0.61 3.81 التوافق األسري
تمثػؿ فػي  األسػري( أف أىـ تقديرات طمبة جامعة القدس واستجاباتيـ عمى بعػد التوافػؽ 11.4) يتضح مف الجدوؿ

، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي ة مرتفعػةوالتػي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػ ،(أتمنى إسعاد أفراد أسػرتيالفقرة )

ألخيػرة بدرجػػة متوسػػطة، (، فػي حػػيف تبػيف أف الفقػػرة )أتشػاجر مػػع أسػرتي( جػػاءت فػي المرتبػػة ا4.49ليػذه الفقػػرة )

 (.3.06حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )
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 .التوافق مع الذات. البعد الثاني: 2

لدى طمبة  االجتماعيدرجات التوافؽ النفسي لالمعيارية  واالنحرافاتاستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، تـ 

 (.12.4ح في الجدوؿ رقـ )وذلؾ كما ىو واض التوافؽ مع الذاتجامعة القدس عمى بعد 

ػهٗ ثؼذ طهجخ جبيؼخ انمذس  السزجبثبد انًؼٛبرٚخ ٔاالَحزافبداألػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ  (:12.4)ذٔل ج

 يغ انذادانزٕافك 

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.09 3.74 أكوف متماسكا وىادئا في المواقؼ الحرجة. 1
 مرتفعة 0.99 3.72 نني راض عف قدراتي.أأشعر  2
 متوسطة 1.23 3.52 أشعر بأني ضعيؼ اإلرادة. 3
 متوسطة 1.12 3.44 أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي. 4
 متوسطة 1.16 3.35 أعبر عما بداخمي بسيولة. 5
 متوسطة 1.31 07.3 أبكي وأنفعؿ بسرعة ألتفو األسباب. 6
 متوسطة 1.14 2.85 قراراتي. أجد صعوبة في اتخاذ 7
 متوسطة 1.32 2.83 أحب العزلة. 8
 متوسطة 1.23 2.78 أصبحت حساسًا في عبلقاتي مع اآلخريف. 9
 متوسطة 1.18 2.49 أستغرؽ في أحبلـ اليقظة. 10

 متوسطة 0.56 3.18 التوافق مع الذات

 

تمثػؿ  التوافػؽ مػع الػذاتاباتيـ عمػى بعػد ( أف أىػـ تقػديرات طمبػة جامعػة القػدس واسػتج12.4) يتضح مف الجػدوؿ

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعػة، حيػث بمػغ  ،(أكوف متماسكا وىادئا في المواقؼ الحرجةفي الفقرة )

( جػاءت فػي المرتبػة أسػتغرؽ فػي أحػبلـ اليقظػة(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة )3.74المتوسط الحسابي ليػذه الفقػرة )

 (.2.49ضة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )األخيرة بدرجة منخف
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 : التوافق الدراسيعد الثالث. الب3

لدى طمبة  االجتماعيدرجات التوافؽ النفسي لالمعيارية  واالنحرافاتاستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية،  تـ

 (.13.4جامعة القدس عمى بعد التوافؽ الدراسي وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

طهجخ جبيؼخ انمذس ثؼذ السزجبثبد انًؼٛبرٚخ  ٔاالَحزافبداألػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ  (:13.4)ذٔل ج

 انزٕافك انذراسٙ

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.91 4.14 عبلقاتي بزمبلئي جيدة. 1
 مرتفعة 0.94 4.03 أحاوؿ أف أفيـ وجية نظر زمبلئي اآلخريف. 2
 مرتفعة 1.09 3.96 التـز في دوامي الدراسي وال أغيب إاّل نادرًا. 3
 مرتفعة 1.20 3.92 أشعر بالرضا عف تخصصي الدراسي. 4
 مرتفعة 1.14 3.85 .افتخر بانتمائي إلى كميتي 5
 مرتفعة 1.00 3.84 عبلقتي بمعظـ أساتذتي في الجامعة جيدة. 6
 متوسطة 1.13 3.62 ي نشاطات الكمية.أشارؾ مع زمبلئي ف 7
تجاوزت في بعض  إف نسبة غيابي عف الدواـ في الجامعة، 8

 المواد الحد المقرر ليا.
 متوسطة 1.40 3.60

 متوسطة 1.38 3.28 أفضؿ االنعزاؿ عف الزميبلت والزمبلء في الكمية. 9
 متوسطة 1.25 3.08 أجد صعوبة في التحدث أماـ الطمبة أثناء المحاضرات. 10

 مرتفعة 0.61 3.73 التوافق الدراسي

( أف أىـ تقديرات طمبة جامعة القدس واستجاباتيـ عمى بعد التوافؽ الدراسػي تمثػؿ فػي 13.4) يتضح مف الجدوؿ

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه  ،(عبلقاتي بزمبلئي جيدةالفقرة )

( جػػاءت فػػي أجػػد صػػعوبة فػػي التحػػدث أمػػاـ الطمبػػة أثنػػاء المحاضػػرات(، فػػي حػػيف تبػػيف أف الفقػػرة )4.14الفقػػرة )

 (.3.08المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )
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 التوافق مع اآلخرين :. البعد الرابع4

لدى طمبة  االجتماعيدرجات التوافؽ النفسي ل المعيارية واالنحرافاتتخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، تـ اس

 (.14.4وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ ) التوافؽ مع اآلخريفجامعة القدس عمى بعد 

طهجخ جبيؼخ انمذس ػهٗ ثؼذ  السزجبثبد انًؼٛبرٚخ ٔاالَحزافبداألػذاد، ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ (: 14.4)جذٔل 

 انزٕافك يغ اٜخزٍٚ

توسط الم الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة جدا 6.90 4.37 أقدر وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجة. 1
 مرتفعة 0.88 4.16 تربطني عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف.  2
 مرتفعة 0.85 4.13 أشعر بتقدير واحتراـ الذيف أعرفيـ.  3
 مرتفعة 1.04 3.95 . مع اآلخريف عماؿأحس بجدوى ما أقـو بِو مف أ 4
 مرتفعة 1.04 3.90 تؤلمني الخبلفات التي تحدث بيني وبيف اآلخريف. 5
 مرتفعة 1.11 3.87 أستمتع بالمحادثات المشتركة مع األصدقاء عبر اإلنترنت.  6
 مرتفعة 0.98 3.86 أتبادؿ الزيارات مع اآلخريف. 7
 مرتفعة 1.06 3.28 يسيؿ عميَّ التفاىـ مع اآلخريف. 8
 مرتفعة 1.22 3.41 أجد أف معاممة اآلخريف لي سيئة. 9
 متوسطة 1.30 3.03 أتردد في الدخوؿ إلى غرفة فييا جماعة مف الناس.  10
 متوسطة 1.18 2.93 أقضي أوقات الفراغ بمفردي.  11
 متوسطة 1.30 2.73 .يجرحني اآلخريف بسيولة 12

 مرتفعة 0.49 3.68 التوافق مع اآلخرين
تمثػؿ  التوافػؽ مػع اآلخػريف( أف أىـ تقديرات طمبة جامعة القدس واسػتجاباتيـ عمػى بعػد 14.4يتضح مف الجدوؿ)

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعػة  ،(أقدر وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجةفي الفقرة )

 بسػػػيولة( اآلخػػريفيجرحنػػػي (، فػػي حػػيف تبػػػيف أف الفقػػرة )4.37جػػدا، حيػػث بمػػػغ المتوسػػط الحسػػػابي ليػػذه الفقػػػرة )

 (.2.73جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )
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 زاثغَزبئج انسإال ان 4.1.4

 االجتمـاعيالتوافـق النفسـي فـي متوسـطات  (α≤ 0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى 

 ؟(الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكان السكنلمتغيرات ) القدس تعزىامعة لدى طمبة ج

 ( وفيما يمي نتائج فحصيا:1-4وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية الخامسة 1.4.1.4

لدى  اعياالجتمفي متوسطات التوافق النفسي  (α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس.

 (.15.4(، كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )t-testاختبار ت ) استخدـلمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة 
 

( نهفزٔق فٙ انًزٕسطبد انحسبثٛخ انكهٛخ نذرجخ انزٕافك انُفسٙ t-testَزبئج اخزجبر د ) (:15.4)جذٔل 

 االجزًبػٙ

 المتغير
 

المتوسط  عددال الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التوافق األسري
 

 **0.000 457 3.69- 0.60 3.69 211 ذكر
 0.59 3.90 248 أنثى

 0.120 457 1.559 0.54 3.22 211 ذكر التوافق مع الذات
 0.58 3.14 248 أنثى

 التوافق الدراسي
 

 **0.000 457 4.675- 0.64 3.59 211 ذكر
 0.56 3.85 248 أنثى

 **0.000 457 3.708- 0.50 3.59 211 ذكر التوافق مع اآلخرين
 0.47 3.76 248 أنثى

الدرجة الكمية لمتوافق 
 االجتماعيالنفسي 

 **0.001 457 3.365- 0.45 3.52 211 ذكر
 0.43 3.66 248 أنثى

 ( α≤0.01)ئيا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصا*
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لدى طمبة  االجتماعيوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات التوافؽ النفسي  (4.15)يتبيف مف الجدوؿ 

جامعػػة القػػدس عمػػى الدرجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح اإلنػػاث، فقػػد بمػػغ المتوسػػط 

(، بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى 3.52لػدى الػذكور ) االجتمػاعيافؽ النفسي الحسابي عمى الدرجة الكمية لمتو 

وىي اقؿ مػف مسػتوى الداللػة (، 0.001داللة )و ( -3.365(، كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )3.66اإلناث )

(0.05≥α .) مػػػػع التوافػػػػؽ )التوافػػػػؽ األسػػػػري، والتوافػػػػؽ الدراسػػػػي، و  أبعػػػػادأيضػػػػا تظيػػػػر النتػػػػائج وجػػػػود فػػػػروؽ فػػػػي

وذلؾ كما ىو واضح في  ،(التوافؽ مع الذات( لصالح اإلناث، في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ في بعد )اآلخريف

لػػػػػػذا تػػػػػػـ رفػػػػػػض الفرضػػػػػػية الصػػػػػػفرية الخامسػػػػػػة.الكميػػػػػػة لوجػػػػػػود فػػػػػػروؽ عمػػػػػػى الدرجػػػػػػة  وتبعػػػػػػاً  ،الجػػػػػػدوؿ السػػػػػػابؽ
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 نتائج الفرضية السادسة  2.4.1.4

لدى  االجتماعيفي متوسطات التوافق النفسي  (α≤ 0.05)لمستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ا ال

 طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية.

 (.15.4(، كما ىو واضح في الجدوؿ )t-testاختبار ت ) استخدـلمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة 

جخ انزٕافك انُفسٙ ( نهفزٔق فٙ انًزٕسطبد انحسبثٛخ انكهٛخ نذرt-testَزبئج اخزجبر د ): (16.4)ذٔل ج

 االجزًبػٙ

 المتغير
 

المتوسط  العدد الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التوافق األسري
 

 0.313 457 1.011- 0.58 3.78 241 كميات إنسانية
 0.63 3.84 218 كميات عممية

 0.513 457 0.654 0.55 3.20 241 كميات إنسانية التوافق مع الذات
 0.57 3.16 218 كميات عممية

 التوافق الدراسي
 

 0.196 457 1.295- 0.63 3.70 241 كميات إنسانية
 0.59 3.77 218 كميات عممية

 *0.027 457 2.217- 0.49 3.63 241 كميات إنسانية التوافق مع اآلخرين
 0.48 3.73 218 كميات عممية

رجة الكمية لمتوافق الد
 االجتماعيالنفسي 

 0.235 457 1.189- 0.43 3.58 241 كميات إنسانية
 0.46 3.62 218 كميات عممية

  (α≤ 0.05)*   دالة إحصائيا عند مستوى 

لدى  االجتماعينو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات التوافؽ النفسي أ (16.4)يتبيف مف الجدوؿ 

معػػة القػػدس عمػػى الدرجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر الكميػػة، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة طمبػػة جا

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى طمبة الكميػات 3.58لدى طمبة الكميات اإلنسانية ) االجتماعيلمتوافؽ النفسي 

مػػػف مسػػػتوى  كبػػػروىػػػي ا (،0.235)داللػػػة و ( -1.189(، كمػػػا تبػػػيف أف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة )3.62العمميػػػة )

 وتبعا لعدـ وجود فروؽ عمى الدرجة الكمية لذا تـ قبوؿ الفرضية الصفرية السادسة.(. α≤0.05)الداللة 
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 نتائج الفرضية السابعة 3.4.1.4
لدى  االجتماعيفي متوسطات التوافق النفسي  (α≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى الدراسيلمتغير  قدس تعزىالطمبة جامعة 
المعياريػػػة لدرجػػػة التوافػػػؽ  واالنحرافػػػاتالمتوسػػػطات الحسػػػابية  تاسػػػتخرج ،لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفرضػػػية السػػػابعة

 (17.4لمتغير المستوى الدراسي، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) تبعاً  االجتماعيالنفسي 

تبعـا لمتغيـر  االجتمـاعيعياريـة لدرجـة التوافـق النفسـي الم واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية،  (:01.4)جدول 
 المستوى الدراسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي المتغير

 التوافق األسري
 

 0.62 3.85 69 سنة أولى
 0.61 3.74 84 سنة ثانية
 0.58 3.86 136 سنة ثالثة

 0.62 3.78 170 سنة رابعة فأعمى

 وافق مع الذاتالت

 0.56 3.27 69 سنة أولى
 0.52 3.25 84 سنة ثانية
 0.54 3.19 136 سنة ثالثة

 0.59 3.10 170 سنة رابعة فأعمى

 التوافق الدراسي
 

 0.54 3.87 69 سنة أولى
 0.57 3.64 84 سنة ثانية
 0.61 3.78 136 سنة ثالثة

 0.65 3.68 170 سنة رابعة فأعمى

 خرينالتوافق مع اآل

 0.47 3.71 69 سنة أولى
 0.46 3.60 84 سنة ثانية
 0.51 3.76 136 سنة ثالثة

 0.49 3.65 170 سنة رابعة فأعمى

الدرجة الكمية 
لمتوافق النفسي 

 االجتماعي

 0.42 3.67 69 سنة أولى
 0.43 3.56 84 سنة ثانية
 0.43 3.65 136 سنة ثالثة

 0.47 3.55 170 سنة رابعة فأعمى
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لػػدى طمبػػة  االجتمػػاعيفػػي متوسػػطات درجػػات التوافػػؽ النفسػػي ظاىريػػة  فػػروؽ( وجػػود 17.4) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ

داـ سػػتختػػـ ا معرفػػة فيمػػا اذا كانػػت ىػػذه الفػػروؽ دالػػة احصػػائياجامعػػة القػػدس عمػػى مختمػػؼ مسػػتوياتيـ الدراسػػية. ول

 .(18.4نتائج تحميؿ التبايف األحادي كما ىو وارد في الجدوؿ ) اختبار

( نهفزٔق فٙ One Way Analysis of Varianceَزبئج اخزجبر رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ ) :(18.4) جذٔل

 ٔفمب نهًسزٕٖ انذراسٙ االجزًبػٙدرجبد انزٕافك انُفسٙ 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التوافق األسري
 

 0.964 0.355 3 1.065 بين المجموعات
 
 

0.409 
 
 

 3680. 455 167.562 داخل المجموعات
 458 168.627 المجموع 

 
 التوافق مع الذات

 2.178 0.681 3 2.043 بين المجموعات
 
 

0.090 
 
 

 0.313 455 142.253 داخل المجموعات
 458 144.296 المجموع 

 
 التوافق الدراسي

 

 2.471 0.914 3 2.741 المجموعات بين
 
 

0.061 
 
 

 0.370 455 168.239 داخل المجموعات
 458 170.981 المجموع 

 2.190 0.517 3 1.552 بين المجموعات التوافق مع اآلخرين
 
 

0.088 
 
 

 0.236 455 107.448 داخل المجموعات
 458 109.000 المجموع 

الدرجة الكمية 
نفسي لمتوافق ال

 االجتماعي

 2.059 0.404 3 1.212 بين المجموعات
 
 

0.105 
 
 

 0.196 455 89.240 داخل المجموعات
 458 90.451 المجموع 

في درجات التوافػؽ  (α≤ 0.05)نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى أ (18.4)يتضح مف الجدوؿ 

لػدى طمبػة جامعػة القػدس  االجتمػاعيلمتوافػؽ النفسػي  ألخػرىا األبعػادي عمى الدرجة الكميػة وبػاق االجتماعيالنفسي 

 االجتمػػػاعيتبعػػػا لمتغيػػػر المسػػػتوى الدراسػػػي، فقػػػد بمغػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػوبة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمتوافػػػؽ النفسػػػي 
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عمػػػى الدرجػػػة فػػػروؽ لعػػػدـ وجػػػود  وتبعػػػاً  (.α≤0.05)مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة  اكبػػػروىػػػي  (0.105)داللػػػة و ( 2.059)

 قبوؿ الفرضية الصفرية السابعة. إلىف ىذا يدعو إلذا ف ،كميةال

 

 نتائج الفرضية الثامنة 4.4.1.4

لـدى  االجتماعيفي متوسطات التوافق النفسي  (α≤ 0.0.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .مكان السكنلمتغير  القدس تعزىطمبة جامعة 

المعيارية لدرجة التوافؽ النفسػي  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  ستخراجتـ المتحقؽ مف صحة الفرضية الثامنة 

 (.19.4تبعا لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) االجتماعي

رجؼب نًزغٛز  االجزًبػٙانًؼٛبرٚخ نذرجخ انزٕافك انُفسٙ  ٔاالَحزافبد: انًزٕسطبد انحسبثٛخ، (19.4) جذٔل

 يكبٌ انسكٍ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد كان السكنم المتغير

 التوافق األسري
 

 0.60 3.79 233 قرية
 0.61 3.84 191 مدينة
 0.59 3.73 35 مخيـ

 
 التوافق مع الذات

 0.57 3.14 233 قرية
 0.56 3.24 191 مدينة
 0.50 3.09 35 مخيـ

 
 التوافق الدراسي

 0.64 3.69 233 قرية
 0.58 3.80 191 مدينة
 0.52 3.60 35 مخيـ

 0.46 3.67 233 قرية التوافق مع اآلخرين
 0.50 3.74 191 مدينة
 0.52 3.44 35 مخيـ

الدرجة الكمية لمتوافق النفسي 
 االجتماعي

 0.45 3.57 233 قرية
 0.44 3.65 191 مدينة
 0.39 3.47 35 مخيـ
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لػػدى طمبػػة  االجتمػػاعيمتوسػػطات درجػػات التوافػػؽ النفسػػي فػػي ظاىريػػة  فػػروؽ( وجػػود 19.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

تػػـ اسػػتخراج نتػػائج  ولمعرفػػة فيمػػا اذا كانػػت ىػػذه الفػػروؽ دالػػة احصػػائيا ،جامعػػة القػػدس عمػػى اخػػتبلؼ أمػػاكف سػػكنيـ

 .(19.4كما ىو وارد في الجدوؿ ) ،تحميؿ التبايف األحادي

( نهفزٔق فٙ One Way Analysis of Variance: َزبئج اخزجبر رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )(20.4) جذٔل

 ٔفمب نًكبٌ انسكٍ االجزًبػٙدرجبد انزٕافك انُفسٙ 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 التوافق األسري
 

 0.570 0.210 2 0.420 بين المجموعات
 
 

0.566 
 
 

 3690. 456 168.207 تداخل المجموعا
 458 168.627 المجموع 

 
التوافق مع 

 الذات

 1.985 0.623 2 1.246 بين المجموعات
 
 

0.139 
 
 

 0.314 456 143.050 داخل المجموعات
 458 144.296 المجموع 

 
 التوافق الدراسي

 2.705 1.002 2 2.005 بين المجموعات
 
 

0.068 
 
 

 0.371 456 168.976 داخل المجموعات
 458 170.981 المجموع 

التوافق مع 
 اآلخرين

 5.666 1.322 2 2.643 بين المجموعات
 
 

0.004* 
 
 

 0.233 456 106.357 المجموعات لداخ
 458 109.000 المجموع 

الدرجة الكمية 
لمتوافق النفسي 

 االجتماعي

 3.459 0.676 2 1.352 بين المجموعات
 
 

0.032* 
 
 

 0.195 456 89.100 داخل المجموعات
 458 90.451 المجموع 

  (α≤ 0.05)* دالة إحصائيا عند مستوى 

فػػػي درجػػػات التوافػػػؽ  (α≤ 0.05)( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد المسػػػتوى 20.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )

التوافؽ وكذلؾ عمى بعد  ،رجة الكميةلدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف، عمى الد االجتماعيالنفسي 
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( عنػػػد 3.459) االجتمػػػاعي، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػوبة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمتوافػػػؽ النفسػػػي مػػػع اآلخػػػريف

نػو ال توجػد فػروؽ عمػى بػاقي األبعػاد أفي حيف تبيف  (. α≤0.05)وىي اقؿ مف مستوى الداللة  (،0.032داللة )و 

 اسػػتخداـتػػـ  التوافػػؽ مػػع اآلخػػريفختبػػار اتجػػاه الداللػػة عمػػى الدرجػػة الكميػػة وبعػػد األخػػرى، ولمعرفػػة مصػػدر الفػػروؽ وا

 (.21.4وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في الجدوؿ ) ،(LSD)اختبار 

 ( نًؼزفخ ارجبِ انذالنخ رجؼب نًزغٛز يكبٌ انسكLSDٍ: َزبئج اخزجبر )(21.4)جذٔل 

 مخيم مدينة قرية مكان السكن المتغير

 مع اآلخرين التوافق
 *0.2245 0.0704-  قرية
 *0.2949   مدينة
    مخيم

 الدرجة الكمية
 *0.1060 0.0812-  قرية
 *0.1873   مدينة
    مخيم

( أف الفػػروؽ كانػػت دالػػة لصػػالح المتوسػػطات الحسػػابية األعمػػى، حيػػث تشػػير المقارنػػات 21.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

التوافػػؽ مػػع وبعػػد  ،تبعػػا لمتغيػػر مكػػاف السػػكف عمػػى الدرجػػة الكميػػة الجتمػػاعياالبعديػػة لمفػػروؽ فػػي التوافػػؽ النفسػػي 

وبػيف الطمبػة الػذيف أمػاكف سػكنيـ )مخػيـ(  ،أف الفروؽ كانت بيف الطمبة الذيف أماكف سكنيـ )قرية، مدينػة( اآلخريف

رفػض  إلػىىذا يدعو  فاف ،الذيف أماكف سكنيـ )قرية، مدينة(، وتبعا لوجود فروؽ عمى الدرجة الكمية طمبةلصالح ال

 الفرضية الصفرية الثامنة.

 بئج انسإال انخبيسزَ 5.1.4

وبـين التوافـق النفسـي  اإلنترنـت إدمـانذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات ارتباطيـة ىل توجد عالقـة 

 لدى طمبة جامعة القدس؟ االجتماعي
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 وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية التاسعة:

التوافق  اإلنترنت إدمانبين متوسطات  (α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوىرتباطية اال توجد عالقة 

 لدى طمبة جامعة القدس. االجتماعيالنفسي 

( لمعبلقػة بػيف Pearson Correlationمعامػؿ االرتبػاط بيرسػوف) اسػتخدـالتاسػعة الفرضػية لمتحقػؽ مػف صػحة و 
 (.21.4وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ) ،اعياالجتموبيف التوافؽ النفسي  ،اإلنترنت إدماف

 اإلنترنـت إدمـانمتوسـطات ( لمعالقة بين Pearson Correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )(22.4)جدول 
 لدى طمبة جامعة القدس االجتماعيوبين التوافق النفسي 

 إدمان المتغيرات
 اإلنترنت
 

التوافق 
 األسري

 

التوافق مع 
 الذات

التوافق 
 لدراسيا

التوافق مع 
 اآلخرين

الدرجة الكمية 
لمتوافق النفسي 

 االجتماعي
 إدمان
 اإلنترنت

 **0.27- 0.09- **0.22- **0.34- **0.21-  م. االرتباط
   0.00 0.07  0.00   0.00  0.00  الداللة

التوافق 
 األسري
 

 **0.78 **0.47  **0.48 **0.47   م. االرتباط
   0.00 0.00 0.00    0.00   الداللة

التوافق مع 
 الذات

 **0.75 **0.46 **0.43    م. االرتباط
   0.00    0.00    0.00    الداللة

التوافق 
 الدراسي

 **0.81 **0.61     م. االرتباط
    0.00 0.00     الداللة

التوافق مع 
 اآلخرين

 **0.79      م. االرتباط
    0.00      الداللة

الدرجة 
كمية ال

لمتوافق 
النفسي 
 االجتماعي

       م. االرتباط
       الداللة

 .( α≤....)* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
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بػػيف درجػػات ( α) ≤0.05 وجػػود عبلقػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى (22.4) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ

 األخػرى األبعػادوبػاقي  ،االجتمػاعية لمتوافػؽ النفسػي لدى طمبػة جامعػة القػدس وبػيف الدرجػة الكميػ اإلنترنت إدماف

 . حصائياً إحيث تبيف عدـ وجود عبلقة دالة  التوافؽ مع اآلخريفباستثناء بعد 
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 الفصل الخامس

 ٔانزٕصٛبد يُبلشخ َزبئج انذراسخ
 

 انذراسخانًزؼهمخ ثأسئهخ  يُبلشخ انُزبئج 1.5

لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس،  نترنػػت والتوافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعيدمػػاف اإلإىػػدفت الدراسػػة تقصػػي طبيعػػة العبلقػػة بػػيف 

والفػروؽ فييمػا بػاختبلؼ عػدد مػف المتغيػرات  ،والتوافػؽ النفسػي االجتمػاعي ،وتحديد مستوى كؿ مف إدماف اإلنترنت

مكػاف السػكف، وذلػؾ مػف خػبلؿ توضػيح المفػاىيـ النظريػة فػي و  ،والمسػتوى الدراسػي الكميػة،و النوعية، مثؿ: الجنس، 

 تفسػير شػامؿ لنتػائج الدراسػة. إلػى وصػوالً  ،فػي الفصػؿ الرابػع إلييػاتوصػؿ  النتائج التيو ، الفصؿ الثاني مف الدراسة

 ، ومف ثـ استخبلص عدد مف التوصيات في ضوء ىذه النتائج. ومناقشتيا وسيعرض في ىذا الفصؿ تفسير النتائج

 

 بنسإال األٔلانًزؼهمخ ثيُبلشخ َزبئج  5...1

 لدى طمبة جامعة القدس؟ اإلنترنت إدمانما درجة 

عمى جميع فقرات المقياس لدى طمبة جامعة القدس كانت  اإلنترنت دمافإلالدرجة الكمية  أفالنتائج أظيرت 

مع انحراؼ ( 3.35)الستجابات المبحوثيف عمى ىذه الفقرات حسابي الالمتوسط  ت قيمة، حيث بمغمتوسطة

ف أظيرت ي( المت2011(، ودراسة معيجؿ )2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة شاىيف ) ،(0.70معياري قدره )

)أكوّف عبلقات صداقة سجمت الفقرة  وقد ،نتائجيما أف إدماف االنترنت لدى طمبة الجامعات كاف بدرجة متوسطة

بدرجة  إجابةلفترة أطوؿ مما خططت(  اإلنترنت)استخدـ  فقرةتمييا ال ،إجابة بدرجة مرتفعة (اإلنترنتمف خبلؿ 

 ،متوسطةبدرجة  (اإلنترنتبينما أنا أستخدـ  ،)وجدت نفسي أقوؿ "دقائؽ قميمة أخرى سأمضييا" تمييا الفقرة ،مرتفعة
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ريؽ قات عف طاتكويف الصد عمى واالقتصار ،ة مع اآلخريفاالجتماعيالحد مف العبلقات  إلى لبلتجاهوىذا مؤشر 

ة االجتماعية البلزمة لبناء العبلقات االجتماعيميارات ال نقصوقد يكوف السبب في ذلؾ  ،اإلنترنت استخداـ

نترنت بصورة عامة عبارة عف دمج ما بيف عدة عوامؿ إدماف اإل أف إلى أيضاً وقد يعود ذلؾ  ،وتطويرىا المباشرة

الوحدة والسرية، مف خبلؿ  إلىوالمجوء  ،مف الواقعنترنت ىو مؤشر عمى اليروب نفسية، بدنية واجتماعية. فاإل

والتعرؼ عمى األشخاص دوف  ،نترنت في الحصوؿ عمى المعمومات، وطرح األسئمةاإلمكانية التي يوفرىا اإل

جانب ذلؾ، فإف القدرة عمى  إلىبالسيطرة.  لطيؼ ربالتفاصيؿ الحقيقية، وتوفر شعو  تعريؼ النفس إلىالحاجة 

 باإلضافةلحمـ جامح بالنسبة لمكثير مف الناس. ىذا  ؿ آخر حسب اختيار الفرد، ُتعتبر تحقيقاً الظيور كؿ يوـ بشك

نترنت ىو وسيمة مريحة لمغاية، وىو يتواجد عادة في البيت أو العمؿ، اإل فأحيث  ،طمئنافالراحة النفسية واال إلى

 عالياً  وىذا التيسير يوفر حضوراً  ،عمالوالمبررات مف أجؿ است إيجادالسفر أو  وأوال يتطمب الخروج مف البيت، 

نترنت يضا قد يشكؿ اإلأ ،نترنتوسيولة فيما يتعمؽ بتحصيؿ المعمومات التي لـ نكف لنقدر عمى تحصيميا بدوف اإل

 اً الثقة بالنفس أف يصير مختمف إلىواقع بديؿ. ومف الممكف لئلنساف الذي يفتقر  إلىمف اليروب مف الواقع  اً نوع

، ويجد اإلنساف االنطوائي لنفسو أصدقاء، ويستطيع كؿ إنساف أف يتبنى لنفسو ىوية اآلخريفادثة لمح اومندفع

 ارتفاعاً  األكثرالفقرة  أفلذا نجد ، وأف يحصؿ مف خبلليا عمى كؿ ما ينقصو في الواقع اليومي والحقيقي ،مختمقة

 .)مف فقرات المقياس تمثمت في )أكوّف عبلقات صداقة مف خبلؿ اإلنترنت

 انسإال انثبَٙ َزبئجيُبلشخ  5...2

لـدى طمبـة  اإلنترنـت إدمـانفـي متوسـطات   (α≤ 0...)ىل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى 

 ؟(الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي، ومكان السكنلمتغيرات ) القدس تعزىجامعة 

 ئج فحصيا:وفيما يمي نتا ،(4-1وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
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 األولىنتائج الفرضية  1.2.1.5

ــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال ــ (α≤ 0.0.)توجــد فــروق ذات دالل لــدى طمبــة  اإلنترنــت إدمــانمتوســطات  يف

 جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس.

ت واتفق ،وذلؾ لصالح الذكور ،بيف الذكور واإلناث اإلنترنت إدمافداؿ في مستوى  اختبلؼالنتائج وجود  تظير أ

دمػػاف إل ،جامعػػةال طمبػػةوجػػود فػػروؽ دالػػة بػػيف الجنسػػيف مػػف  إلػػى( الػػذي توصػػؿ 2010بػػذلؾ مػػع نتيجػػة إبػػراىيـ )

واختمفػػػت مػػػع دراسػػػة ، (2004بػػػو جػػػدي )أكمػػػا تتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا جػػػاء بػػػو  اإلنترنػػػت لصػػػالح الػػػذكور،

دماف اإلنترنت إلة إحصائية أظيرت نتائجيما عدـ وجدود دالل يف(، المت2014ودراسة شاىيف ) ،(2011معيجؿ)

ناث(.  لدى طمبة الجامعة ووفؽ متغير الجنس )ذكور، وا 

فػدوافع  ،واىتمػاميـ انتبػاىيـتجذب  أفمتنوعة يمكف  أنشطة اإلنترنتذلؾ بأف الذكور يجدوف في  وتعزو الباحثة 

 اسػػتخداـلمػػذكور  فذلػػؾ يمكػػ إلػػىضػػافة باإل ،متػػوافرة بشػػكؿ أعمػػى لػػدى الػػذكور اإلنترنػػتالبحػػث والتواصػػؿ عبػػر 

 ،نػاثلئل فرايتػو ال وىػذا اإلنترنػت ومراكػزه،  مقػاىي  إلػىيث يمكنيـ الػذىاب حوفي أي مكاف  ،نترنت بأي وقتاإل

عمػى  الممقػاة، كمػا أف األعبػاء المنزليػة ىذه المراكػز مثؿ إلى فً دىدجتماعية تحد مف تر ا دقيو  فحيث تفرض عميي

 نترنت.اإل ـستخداال فتقمؿ مف الوقت المتاح لي ،ناثاإل

 

 نتائج الفرضية الثانية مناقشة 2.2.1.5

ــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال لــدى طمبــة  اإلنترنــت إدمــانفــي متوســطات  (α≤ 0.0.)توجــد فــروق ذات دالل

 جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية.
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 دس تبعػػاً لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػ اإلنترنػػت إدمػػافوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات  أظيػػرت النتػػائج

( التػػي أظيػػرت 2004) وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة أبػػو جػػدي ولصػػالح طمبػػة الكميػػات العمميػػة. ،الكميػػةلمتغيػػر 

وذلػؾ لصػالح الكميػات  ،لمتغير الكمية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اإلدماف عمى اإلنترنت تبعاً 

 العممية.

أف مجمػوع األنشػطة التػي يمارسػػيا  إلػىدى طمبػػة الكميػات العمميػة لػ اإلنترنػت إدمػافويمكػف تفسػير ارتفػاع مسػتوى 

جانػػب ذلػػؾ فػػإف  إلػػى،ىػػي أعمػػى بحكػـ المتطمبػػات األكاديميػػة المطموبػػة منيـ اإلنترنػػتطمبػة الكميػػات العمميػػة عمػػى 

مػػػاميـ أممػػػا يييػػػا المجػػػاؿ  الحاسػػػوب واالنترنػػػت، اسػػػتخداـطمبػػػة الكميػػػات العمميػػػة يمتمكػػػوف ميػػػارات متقدمػػػة فػػػي 

 نترنت.جؿ البحث بشكؿ أعمؽ وأدؽ مف خبلؿ اإلأخوؿ في تحديات جديدة تثير دوافعيـ مف لمد

 نتائج الفرضية الثالثة مناقشة 3.2.1.5

لدى طمبة جامعة  اإلنترنت إدمانفي متوسطات  (α≤ 0.0.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى الدراسي تعزى لمتغيرالقدس 

 لػػدى طمبػػة جامعػػا القػػدس تبعػػاً  اإلنترنػػت دمػػاففػػي الدرجػػة الكميػػة إل إحصػػائياً نػػو توجػػد فػػروؽ دالػػة أج بينػػت النتػػائ

 وذلؾ لصالح طمبة المستوى السنة الثالثة. لمتغير المستوى الدراسي،

حيػث يكػوف  جامعػة،الثانية يكػوف لػدييـ ريبػة وخػوؼ مػف الو  لىو األالسنة ف طمبة أذلؾ السبب في وتعزو الباحثة 

خاصػػة طمبػػة السػػنة الثالثػػة الػػذيف يكػػوف لػػدييـ  مػػف غيػػرىـ مػػف طمبػػة السػػنوات البلحقػػة، أكثػػربالدراسػػة  اميـىتمػػا

مر بالنسبة لطمبة السنة الرابعة الذيف ىـ في وكذا األ ولى والثانية،مف طمبة السنة األ ما قؿ نوعاً أالعبء الدراسي 

 وقطؼ ثمار النجاح. ،تخرججؿ الأعمى مف أ اً دراسي ئاً وىذا يعني عب ف،و الغالب خريج
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 في الفصؿ الثاني تناولت متغير المستوى الدراسي. ورددراسة مما  ةولـ تكف ىناؾ أي

 نتائج الفرضية الرابعةمناقشة  4.2.1.5

لــدى طمبــة  اإلنترنــت إدمــانفــي متوســطات   (α≤ 0.0.)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى 

 .السكنمكان  جامعة القدس تعزى لمتغير

 لػدى طمبػة جامعػة القػدس تبعػا لمتغيػر مكػاف السػكف، اإلنترنػت إدماففروؽ في درجة  توجدنو ال أبينت النتائج 

 .اإلنترنتعمى  دماففي درجة اإل فيتساوو ماكف سكنيـ أف جميع طمبة جامعة القدس حسب أوىذا يعني 

شػبكة  سػتخداـالس لػدييـ دوافػع مختمفػة ف جميع طمبة جامعة القػدأ يعود إلى سبب في ذلؾالف أالباحثة وتعزو 

جامعػػػة  حيػػػث تػػػوفر ،داخػػػؿ الجامعػػػة اإلنترنػػػتشػػػبكة  اسػػػتخداـ إلػػػىسػػػيولة الوصػػػوؿ  إلػػػى باإلضػػػافة ،اإلنترنػػػت

صػػبح أتطػػورات التكنولوجيػػة الحديثػػة حيػػث ال إلػػى باإلضػػافة  داخميػػا. اإلنترنػػت سػػتخداـواسػػعة ال اً القػػدس  فرصػػ

شػبكة  سػتخداـال طمبةمتساوية لجميع ال افرص حمما يتي ،ر اليواتؼ النقالةعب اإلنترنتشبكة  استخداـ باإلمكاف

 .اإلنترنت

 

 َزبئج انسإال انثبنث يُبلشخ 5...3

 لدى طمبة جامعة القدس؟ االجتماعيما درجة التوافق النفسي 

القػػدس كانػػت  لػػدى طالبػػة جامعػػةالدرجػػة الكميػػة عمػػى  االجتمػػاعي النفسػػيتوافػػؽ مالدرجػػة الكميػػة ل أفظيػػرت النتػػائج أ

بدرجػة  الدراسػي توافػؽال في المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، يميػو بعػد األسريوجاء ترتيب بعد التوافؽ  كما .متوسطة

 أف إلػىفي حيف تشير النتػائج  يضا،أبدرجة مرتفعة  التوافؽ مع اآلخريفوجاء في المرتبة الثالثة بعد  ،مرتفعة ايضا
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جميػػع طمبػػة الجامعػػة لػػدييـ توافػػؽ نفسػػي اجتمػػاعي عػػاؿ  أفوىػػذا يعنػػي  ا،سػػطمتو  انفسػػي الػػدى طمبػػة الجامعػػة توافقػػ

 .حسب النتائج المتحصؿ عمييا

قػػد  ،االجتمػػاعيالتوافػػؽ النفسػػي  فػػي درجػػة متوسػػطة واقػػرب الػػى المرتفعػػةف السػػبب فػػي وجػػود درجػػة أوتػػرى الباحثػػة 

ال زالػت متماسػكة وبعيػدة عػف التفكػؾ،  التػي سػر الفمسػطينية،خص األوبػاأل ،سػرالجو السائد في أغمب األ إلىيعود 

ألسرة كريمة  انتمائولطالب ثقتو مف أسرتو، ومف سرة تعتبر مصدر األمف واألماف األوؿ لكؿ فرد، حيث يستمد اواأل

وقات أضاء دة مع االخريف وقدو توفر فرص إقامة عبلقات اجتماعية متع، واالطمئنافسبؿ العيش والراحة  توفر لو

فػي وجػود  اكؿ ذلؾ قد يكوف سػبب شتراؾ باألنشطة المختمفة،تاحة الفرص لبلا  و  جامعة القدسؿ  مريحة وممتعة داخ

  االجتماعيىذه الدرجة المرتفعة مف التوافؽ النفسي 

 بعاد السابقة حسب الفقرات:وفيما يمي تفصيؿ لنتائج األ

 التوافق األسري. البعد األول: 1

أتمنػى القدس واستجاباتيـ عمى بعد التوافؽ األسري تمثؿ فػي الفقػرة )أف أىـ تقديرات طمبة جامعة  ظيرت النتائجأ

القػػيـ الدينيػػة التػػي  إلػػىويعػػود ذلػػؾ والتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى بدرجػػة مرتفعػػة جػػدا،  ،(إسػػعاد أفػػراد أسػػرتي

تػوفر  ،كةسػرة متماسػفػي أاحتيػاج الطالػب العػيش  إلػىضػافة رضاء الوالديف  باإلإوالتي تتمثؿ في  ،طمبةال يعتنقيا

حػػػداث إويحػػػاوؿ تجنػػػب  سػػػرتو،أفػػػراد أسػػػعاد إفيػػػو يرغػػػب ب ،ة والماديػػػةاالجتماعيػػػلػػػو رغباتػػػو واحتياجاتػػػو النفسػػػية و 

 جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة. ،(أتشاجر مع أسرتي.كدتو الفقرة )أ وىذا ما  ،سرةالمشاكؿ داخؿ األ

 التوافق مع الذات :. البعد الثاني2
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أكػوف مثػؿ فػي الفقػرة )تت التوافؽ مع الذاتف أىـ تقديرات طمبة جامعة القدس واستجاباتيـ عمى بعد أ بينت النتائج

الطمبػػة  أفحيػػث تبػػيف والتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى بدرجػػة مرتفعػػة،  ،(متماسػػكا وىادئػػا فػػي المواقػػؼ الحرجػػة

 نفعػػاؿاالعػف  اً يجػابي بعيػػدإكؿ بشػ امػػؿ مػع المواقػؼ الطارئػػةعالت عمػىفيػـ قػػادروف  ،يتمتعػوف بصػحة نفسػػية جيػدة

 ،ف، لػػػذا تجػػػدىـ متػػػزنيفو فيػػػـ واقعيػػػ ،ثػػػؿ ىػػػذه المواقػػػؼمتعامػػػؿ مػػػع مويمتمكػػػوف ميػػػارات حياتيػػػة جيػػػدة ل ،والتسػػػرع

 فإحبلـ اليقظة ظػاىرة طبيعيػة عاديػة ال ضػرر منيػا أ أفوبعيد عف أحبلـ اليقظة، وال شؾ  ،وتفكيرىـ واقعي جداً 

 . االخيرة بةتلذا جاءت فقرة أستغرؽ في أحبلـ اليقظة في المر  ،(2008 ري،لييا بمقدار)الداىإالتجأ الفرد 

 التوافق الدراسي: . البعد الثالث3

أحػاوؿ أف أىـ تقديرات طمبة جامعة القػدس واسػتجاباتيـ عمػى بعػد التوافػؽ الدراسػي تمثػؿ فػي الفقػرة ) بينت النتائج

وىػذا رتبة األولى بدرجة مرتفعة، الحسابي ليذه الفقرة، والتي جاءت في الم ،(أف أفيـ وجية نظر زمبلئي اآلخريف

كػنيـ مػف  التعػاوف مػع لمتوطيد عبلقات اجتماعية سػميمة تم  خريفاآلعمى فيـ  يحرصوفطمبة الجامعة  أفّ  يعني

أجػد صػعوبة فػي التحػدث ) حػيف جػاءت الفقػرةفػي  ،تػوافقيـ الدراسػي إلػىدت أوالتي  مور الدراسيةزمبلئيـ  في األ

طبيعػػة المنػػاىج وطريقػػة  إلػػىىػػذا يعػػود و  ( فػػي المرتبػػة األخيػػرة بدرجػػة متوسػػطة، طمبػػة أثنػػاء المحاضػػراتأمػػاـ ال

بداءلو المشاركة بفعالية  تتيحوالتي  ،التدريس)التمقيف( التي تعود عمييا الفرد طيمة سنوات الدراسة المدرسية  رأيو وا 

ظيػار ا  و  ،يػوأالفػرد عمػى تعبيػر عػف ر  يشػجعالػذي ال  ةاالجتماعيػ التنشػئة أسػموب إلػى، باإلضافة ريحيو وثقةأبكؿ 

مكانياتو.  قدراتو وا 

 التوافق مع اآلخرين: . البعد الرابع4

أقدر تمثؿ في الفقرة ) التوافؽ مع اآلخريفأىـ تقديرات طمبة جامعة القدس واستجاباتيـ عمى بعد  أفج ئأظيرت النتا

، وىذا يعني ي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة جداً والت ،(وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجة



 

96 
 

 ،بفضؿ اآلخريف عمييـ االعتراؼتمثمت في قدرتيـ عمى  ،لدييـ درجة عالية مف الصحة النفسية طمبةأف ىؤالء ال

تفيـ مختمؼ األمور  فيستطيعو  فإنيـ وبالتالي ،كؿ شيء ستيعاباي فإنيـ أصحاب شخصيات قادرة عمى وبالتال

تبلئـ  ،وعةنة مف االستجابات المتمىو سمس التوافؽ مع اآلخريفف أ (2008)الداىري حيث يرى  ،يـمف حول

وىذا ما  ،ليـ وتقدير ،بإكناف االحتراـ يـنيساعدو لمف  طمبةردة الفعؿ الومف ىنا جاءت ،المواقؼ التي تعترض الفرد

 سموب تعاممو مع الناس.أ في األسرةداخؿ  عميوتعود 

 

 انزاثغَزبئج انسإال يُبلشخ  5...4

 االجتمــاعيالتوافـق النفسـي فـي متوسـطات  (α≤ 0...)ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى 

 ؟(والكمية، والمستوى الدراسي، ومكان السكن الجنس،)لمتغيرات  القدس تعزىلدى طمبة جامعة 

 يا:( وفيما يمي نتائج فحص4-1وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 

 نتائج الفرضية الخامسةمناقشة  1.4.1.5

 االجتمــاعيفــي متوســطات التوافــق النفســي   (α≤ 0.0.)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

 لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس.

بػػة جامعػػة لػػدى طم االجتمػػاعيوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات التوافػػؽ النفسػػي ظيػػرت النتػػائج أ

النتػائج وجػود  اظيػرت كمػاحيػث كانػت الفػروؽ لصػالح اإلنػاث،  ،تبعػا لمتغيػر الجػنس ،القدس عمػى الدرجػة الكميػة
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نػو ال أ( لصػالح اإلنػاث، فػي حػيف تبػيف التوافػؽ مػع اآلخػريففروؽ في أبعاد )التوافؽ األسري، والتوافؽ الدراسػي، و 

 .( التوافؽ مع الذاتتوجد فروؽ في بعد )

 نػاث أكثػر حاجػة مػفأف ذلػؾ قػد يرجػع لكػوف اإل إلػىنػاث فػروؽ ولصػالح اإلىػذه ال حثة السبب في وجػودعزو البات

طبيعػػػة الػػػذكور عػػػف اإلنػػػاث مػػػف الناحيػػػة الجسػػػدية والفكريػػػة  اخػػػتبلؼ، كػػػذلؾ فػػػإف مػػػع اآلخػػػريف لبلنسػػػجاـالػػػذكور 

كػػذلؾ التنشػػئة  ،أكثػػر مػػف اإلنػػاثالفكريػػة والعقميػػة عبػػاء الحيػػاة مػػف الناحيػػة الجسػػدية و الػػذكور أل ضوتعػػر  ،والعقميػػة

ة التػػػي تمقػػػي المسػػػئولية عمػػػى الػػػذكور فػػػي أغمػػػب األحيػػػاف أكثػػػر مػػػف اإلنػػػاث، وتجعميػػػـ دائمػػػا عرضػػػة االجتماعيػػػ

سجاـ مع نبالبحث عف التوافؽ واال واىتماما اتزانا، وىذا بدوره يجعؿ األنثى أكثر القرار اتخاذلمتصرؼ والجرأة في 

 .اآلخريف

 

 تائج الفرضية السادسةنمناقشة  2.4.1.5 

لدى  االجتماعيفي متوسطات التوافق النفسي   (α≤ 0...)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية.

لػػدى طمبػػة  االجتمػػاعينػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات التوافػػؽ النفسػػي أ النتػػائج أظيػػرت

نػو ال توجػد فػروؽ عمػى أبعػاد )التوافػؽ كما أظيػرت النتػائج أس عمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الكمية، جامعة القد

( التوافػؽ مػع اآلخػريف، والتوافؽ الدراسي(، بينما تظير النتائج وجود فروؽ عمػى بعػد )التوافؽ مع الذاتاألسري، و 

 .لصالح طمبة الكميات العممية
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تبعػػا لمتغيػػر التخصػػص ولصػػالح طمبػػة  ،التوافػػؽ مػػع اآلخػػريفروؽ عمػػى بعػػد تػػرى الباحثػػة أف السػػبب فػػي وجػػود فػػ

وقدرتػو  ،ةاالجتماعيػعبلقة بالقيـ التي يكونيا الفرد خبلؿ مسيرة حياتو  والكميات العميمة أف التخصص قد يكوف ل

ف  ،ة بػوتناسػؽ مػع قػيـ الفػرد الػذي لػو عبلقػتفالتخصص يحمؿ قيمًا نوعية  ،ةطالمحيعمى التكيؼ والتعامؿ مع  وا 

وىػذا بػدوره يػؤثر فػي بنػاء  ،تخصص ما لػو عبلقػة بقػيـ الفػرد فاختيارالتخصص ىو الذي يؤثر بقيـ الفرد  فلـ يك

ىػػـ فػػي الغالػػب مػػف أصػػحاب تخصصػػات الطػػب  فوكػػوف طمبػػة الكميػػات العمميػػة الػػذي ،لديػػو التوافػػؽ مػػع اآلخػػريف

 التوافؽ مػع اآلخػريفب فيشعرو  يجعميـوىذا  ،رضىمع الم اإلنساني يتطمب عمميـ التعامؿ ،والمختبرات والصيدلة

 مف غيرىـ.  أكثر

فػإف  ،األخػرىوباقي األبعػاد  ،االجتماعيأما عف السبب في عدـ وجود فروؽ عمى الدرجة الكمية لمتوافؽ النفسي و 

 عياالجتمػػاو فػػي تنميػػة التوافػػؽ النفسػػي  لياتيػػاوفعاالتخصصػػات  الخػػتبلؼالباحثػػة تفسػػر ىػػذا التنػػاقض بأنػػو يعػػود 

مػػػع التوافػػؽ مسػػتوى  رتفػػػاعال  السػػبب اآلخػػر يعػػود، ولعػػػؿ بصػػورة خاصػػة خػػرىاألوبػػاقي األبعػػػاد  ،بصػػورة عامػػة

 االجتمػػػاعيبتوافقػػػو  تخصصػػػو إلػػػىالطالػػػب فػػػي الجامعػػػة تػػػوحي بعبلقػػػة ميمػػػو  التحػػػاؽلػػػدى الطمبػػػة منػػػذ  اآلخػػػريف

رجة التوافؽ أكثر مف شخصية الفرد في دة و االجتماعي، وأيضًا قد تؤثر البيئة المحيطة وطبيعة العبلقات والنفسي

 ، لذا تبيف أنو ال توجد فروؽ تبعا لمتغير التخصص . التخصص نفسو

 

 نتائج الفرضية السابعةمناقشة  2.4.1.5

لدى  االجتماعيمتوسطات التوافق النفسي  يف  (α≤ 0.0.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى الدراسي رلمتغي القدس تعزىطمبة جامعة 
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وبػاقي  ،عمػى الدرجػة الكميػة االجتمػاعينو ال توجد فػروؽ ذات داللػة فػي درجػات التوافػؽ النفسػي أظيرت النتائج أ

لعػؿ السػبب ، لػدى طمبػة جامعػة القػدس تبعػا لمتغيػر المسػتوى الدراسػي االجتمػاعيخرى لمتوافؽ النفسػي ألا األبعاد

غيػر سػنوات  أخػرىت بمتغيػرا اً طػمرتب االجتمػاعيكاف التوافؽ النفسي و أنو ربما  إلىالباحثة_  رأييرجع _ حسب 

إال إذا  ،االجتمػػاعي. ألف مقػػررات التخصػػص ال تغيػػر مػػف قػػدرة الفػػرد عمػػى التوافػػؽ النفسػػي و صالدراسػػة والتخصػػ

 ضتعػر التػي ي ةاالجتماعيػسػرية و بالتربيػة األ ويتػأثر، فػالتوافؽ ينمػو ويتطػور ذلػؾ إلػىدراسية تيػدؼ المادة الكانت 

المبكػر  الػتعمـ إلػى، بؿ قد يرجػع فػي نشػأتو التخصص وسنوات الدراسة :مؿ مف مثؿبعوا يتأثرليا الفرد أكثر مما 

. إال أف الباحثػػة ال تسػػتبعد عوامػػؿ الضػػغط التػػي قػػد تجعػػؿ الفػػرد ومػػف الثقافػػة التػػي يعػػيش فييػػا ،لديػػولمطفػػؿ مػػف وا

ومػػا يػنجـ عنيػػا مػػف قمػػؽ  ،االمتحانػػاتضػغوط لسػػي أو حتػػى لمعػبء الدرا والتػي ترجػػع أحيانػػاً  متوافػػؽ،أحيانػا غيػػر 

ىػو سػمة فػي الشخصػية نػاتج عػف تكػرار  االجتمػاعيأف عػدـ التوافػؽ النفسػي و  إلػىولعؿ السبب قػد يرجػع  وتوتر.

فػي  يزالػوفبالكميػات العمميػة أو األدبيػة أو الػذيف ال  وفومػف ىنػا فػإف طمبػة الجامعػة سػواء الممتحقػ ،ضغوط معينة

والمشػاكؿ  ،فػاليمـو والمعانػاة تكػاد تكػوف واحػدة ،يعيشوف نفس الظروؼ والضغوط األخيرةأو حتى  ،لىالسنة األو 

 ،وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ كمػػو ػ ـ ، إال أنيػػبػػيف الطمبػػة بغػػض النظػػر عػػف سػػنواتيـ ةمنتشػػر الناتجػػة عػػف ضػػغوط الحيػػاة 

  .االجتماعيظيروا درجة كبيرة مف التوافؽ النفسي و أ

 

 

 ج الفرضية الثامنةنتائمناقشة  3.4.1.5 

لدى  االجتماعيفي متوسطات التوافق النفسي   (α≤ 0.0.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .مكان السكن طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير
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لدى طمبة جامعة القدس تبعػا لمتغيػر  االجتماعيوجود فروؽ ذات داللة في درجات التوافؽ النفسي  النتائج ظيرتأ

الفػػروؽ بػػيف الطمبػػة الػػذيف أمػػاكف  ، كانػػتالتوافػػؽ مػػع اآلخػػريفوكػػذلؾ عمػػى بعػػد  ،اف السػػكف، عمػػى الدرجػػة الكميػػةمكػػ

(، فػػي المخػػيـالػػذيف أمػػاكف سػػكنيـ ) طمبػػةسػػكنيـ )قريػػة، مدينػػة( وبػػيف الطمبػػة الػػذيف أمػػاكف سػػكنيـ )مخػػيـ( لصػػالح ال

التوافػؽ مػع لوجػود فػروؽ عمػى الدرجػة الكميػة وبعػد وتبعػا  حيف تبػيف انػو ال توجػد فػروؽ عمػى بػاقي األبعػاد األخػرى،

فػي حػيف  ،التوافؽ مع اآلخريفرفض الفرضية الصفرية الثامنة عمى الدرجة الكمية وبعد  إلىف ىذا يدعو إف اآلخريف

 تـ قبوليا عمى باقي األبعاد األخرى.

ف  ،المخػيـ طمبػػةمػف  مبػة القريػػة والمدينػة أكثػػرطالمعيشػي لػػدى  االسػػتقرارأجػواء  إلػػىولعػؿ السػػبب يعػود  خاصػػة وا 

حيث أف ىناؾ بعض الزيادة في تػوفر  ،ا يخفؼ عف أبنائيا مف ضغوط نفسيةالمدف وحتى القرى قد يكوف فييا م

انػػب المػػادي بدرجػػة أكبػػر مػػف أيضػػا ظػػروؼ المدينػػة والقريػػة تػػوفر الج ،األمػػاكف الترفيييػػة وانتشػػار ،وسػػائؿ الميػػو

وفػي القريػة ىنػاؾ  ،التػي تجعػؿ فػرص العمػؿ متػوفرة أكثػرصناعية والتجاريػة ، ففي المدينة ىناؾ األماكف الخيـالم

. حيث يعتمد بتوفير مستمزماتو الشخصية المخيـبينما ينشغؿ الموجود في  ،راضي الشاسعة والمراعي والزراعةاأل

منيـ يعتمد  والقسـ اآلخر ،مصادر الدخؿ الحكومية )الوظائؼ( غالبية الطمبة في المخيمات بالدرجة األولى عمى

ر الفمسطيني مػف ظػروؼ حصػاالشعب  أبناءوتبعا لما يعيشو  ،(1948عمى العمؿ داخؿ األراضي المحتمة عاـ )

أمػاكف  إلػىتعػذر وصػوؿ العمػاؿ  إلىحريتو في الحركة والتنقؿ الذي أدى  وانتزاع، إسرائيمي لمدنو وقراه ومخيماتو

ؿ درامػاتيكي فػي نسػبة البطالػة بشػك ارتفػاع إلػىوىػذا بػدوره أدى  ،اإلسػرائيميةو  ،عمميـ في مراكز المدف الفمسػطينية

تػػوفير مسػػتمزمات أبنائػػو الطمبػػة ممػػا كػػاف لػػو مػػردوده  يسػػتطيعلػػذلؾ أصػػبح العامػػؿ ال  ونتيجػػة ،المخيمػػات تحديػػداً 

 لذا تبيف وجود فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف ولصالح طمبة المخيـ. ،النفسي عمى شخصيات أبنائيـ
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 َزبئج انسإال انخبيسخ يُبلش 5.1.5

 االجتمـاعيوبـين التوافـق النفسـي  اإلنترنـت إدماندرجات  ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات

 لدى طمبة جامعة القدس؟

 وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية التاسعة:

التوافـق النفسـي  اإلنترنت إدمان بين متوسطات (α≤ 0...) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

 لدى طمبة جامعة القدس. االجتماعي

وبػيف  ،لػدى طمبػة جامعػة القػدس اإلنترنػت إدمػافوجود عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطات  أظيرت

حيػػث تبػػيف  ،التوافػػؽ مػػع اآلخػػريفباسػػتثناء بعػػد  ،األخػرى األبعػػادوبػػاقي  االجتمػػاعيالدرجػة الكميػػة لمتوافػػؽ النفسػػي 

لػدى  االجتمػاعي قمػت درجػة التوافػؽ النفسػي اإلنترنػتعمػى  دمافأي كمما زاد اإل ،إحصائيادـ وجود عبلقة دالة ع

 الطمبة.

اف اإلنترنت ( التي اظيرت وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة بيف ادم2010) دراسة ابراىيـىذه النتيجة مع  وتتفؽ

ي اظيرت وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ( الت2010والطمأنينية النفسية، ودراسة العصيمي )

 ( بيف الدرجة الكمية لمقياس التوافؽ النفسي االجتماعي.0.01)

ىو  االجتماعيىو اضطراب نفسي سموكي سمبي، والتوافؽ النفسي  اإلنترنت إدمافويفسر ىذا االرتباط باعتبار أف 

وعدـ قدرة الفرد عمى تفاعمو االيجابي المباشر  ،بطريقة سوية فاآلخريحاجاتو مع  لتمبيةدائما  إليوالفرد  ىعسي ما

ف كانت مع أشخاص ،اإلنترنت، فيحاوؿ تعويض ذلؾ مف خبلؿ إقامة صداقات وعبلقات عبر اآلخريفمع   حتى وا 

 إلىة، فيسعى االجتماعيوليسوا قريبيف منو، لكنو يشعر أنيـ يمدونو بما يسعده ويشبع حاجاتو النفسية و  ،ال يعرفونو
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و المطوؿ لو مف مشاعره السمبية استخدامبحثًا عف حؿ لمشكمتو، أو ليجد فيو متنفسًا يتخمص مف خبلؿ  اإلنترنت

 وأزماتو التي يعيشيا في الواقع. 

 

 

  التوصٌات 200

 ية يمكف أف توصي بما يأتي:في ضوء نتائج الدراسة الحال

  لتوعية الطمبة حوؿ اآلثار السمبية التي قد تعود عمييـ  تفعيؿ وحدات اإلرشاد النفسي والتربوي بجامعة القدس؛ -

مف اإلفراط في استخداـ اإلنترنت خاصة واف نتائج ىذه الدراسة كشفت عف درجة متوسطة مف اإلدماف والتركيز 

 .عمى الذكور منيـ، وطمبة السنة الثالثة

وقائي مف االدماف، وذلؾ مف خبلؿ  ضرورة االىتماـ بالتعريؼ بسبؿ االستخدامات الصحية لئلنترنت كأسموب -

المساقات ذات الصمة مثؿ أف يحتوي مساؽ ميارات استخداـ الحاسوب عمى فصؿ يتطرؽ الى االستخداـ الصحي 

لمحاسوب أو اإلنترنت وخاصة لطمبة التخصصات العممية خاصة لحاجة ىؤالء الطمبة استخداـ اإلنترنت بفترات 

 .ا تـ استخدامو بطريقة غير مناسبةأطوؿ، الدور الذي ينعكس سمبا إذا م

ضرورة توعية الطمبة وتحصينيـ بأساليب التربية السميمة والقيـ االيجابية وتنمية الوازع الديني لدييـ مف خبلؿ  -

 .والمؤسسات العاممة في المجتمع األىؿ

ات ووضع الحموؿ المعالج أىـنترنت لموقوؼ عمى السمبية الستخداـ اإل في الآلثار دراسات متعمقة إجراء -

 واستيداؼ طمبة الكميات العممية.، بإفراطنترنت واآلليات المناسبة والتي تيتـ باآلثار النفسية الستخداـ شبكة اإل
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ضرورة توجيو الدعـ النفسي واالجتماعي لتعزيز الذات وتنمية القدرات الفردية، وتثقيؼ الطمبة حوؿ   -

بعد التوافؽ مع الذات  أفف نتائج ىذه الدراسة كشفت وا  لنفسيِة خاصة استراتيجيات المواجية لمتوافؽ مع الضغوط ا

 .األخيرةجاء في المرتبة 

 نترنتثر ذلؾ في إدماف اإلأو  ،نترنت، وانعكاس ذلؾ عمى شكؿ مدركاتدراسة الثقافة المتبمورة لدى مستخدمي اإل -
 .ذيف يسكنوف بالمخيماتواستيداؼ طمبة الذيف يسكنوف بالمدف والقرى ومقارنتيا بثقافة طمبة ال
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 (1يهحك رلى )

 االسزجبَخ لجم انزحكٛى

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السادة المحكموف المحترموف:

يرجى مف حضرتكـ تحكيـ فقرات االستبانة مف حيث مناسبة الفقرات لقياس ما وضعت ألجمو ومف حيث سبلمة 

 صياغة الفقرات.

  الطالبة عزيزتي عزيزي الطالب/

لدى طمبة جامعة القدس"  االجتماعيف" إدماف اإلنترنت وعبلقتو بالتوافؽ النفسي تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنوا

 وذلؾ استكماال لحصوليا عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي مف جامعة القدس. 

ف تستخدـ ول ،وبشكؿ كامؿ دوف استثناء، عممًا بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة ،آممة منكـ أف تجيبوا عنيا بأمانة

 إال ألغراض البحث العممي.

 ( أماـ العبارة التي تناسبؾ.xوتكوف اإلجابة بوضع عبلمة )

 

 مع الشكر والتقدير
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 البيانات األولية  الجزء األوؿ:

 ( أماـ حوؿ اإلجابة المناسبة لؾ.xالرجاء وضع )

 

 أنثى ❒     ذكر  ❒الجنس:   .1

 

  يةكميات عمم ❒كميات إنسانية         ❒:   الكمية .2

 

 سنة رابعة فأعمى ❒سنة ثالثة  ❒    سنة ثانية ❒سنة أولى   ❒المستوى الدراسي:  .3

 

 مخيـ  ❒مدينة         ❒قرية           ❒مكاف السكف:   .4
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 الجزء الثاني:

 مقياس إدمان اإلنترنت

( Xابة عمى كؿ منيا بوضع إشارة )ؾ لئلنترنت، يرجى اإلجاستخدامفيما يمي عدد مف الفقرات، كؿ منيا يعبر عف سموؾ تمارسو عند 

 في العمود المبلئـ.

 الرقم
 الفقرات

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا

  استخدـ اإلنترنت لفترة أطوؿ مما خططت.  .1
 

     
      . أىمؿ واجباتي الدراسية ألقضي فترة أطوؿ عمى اإلنترنت  .2
 استمتع بقضاء وقتي عمى االنترنت.  .3

  .مى االستمتاع مع أقاربؾعمى اإلنترنت ع
 

     
      .أكوّف عبلقات صداقة مف خبلؿ اإلنترنت  .4
يشتكي المحيطوف بي بسبب الوقت الطويؿ الذي أقضيو عمى   .5

 .اإلنترنت
 

 

    

 .ياستخدامفشمت في محاوالت كثيرة لمتقميؿ مف فترات   .6
 لئلنترنت

     
عمى  تأثرت نتيجتي في الجامعة بسبب الوقت الذي أمضيو  .7

  اإلنترنت.
 

     
 أتفحص بريدي اإللكتروني قبؿ القياـ بأي شيء آخر يوميًا.  .8

 
     

  ي لئلنترنت.استخدامتأثر أدائي األكاديمي بسبب   .9
 

     
       أدافع عف نفسي إذا ما سألني أحد ماذا تفعؿ باإلنترنت.  .10
 استخداـأتجاىؿ متاعب الحياة اليومية، بمقابؿ االستمتاع ب  .11

 . إلنترنتا
 

     
      متميفة لمتصفح االنترنت. /أجد نفسي متميفاً   .12
 ممتعة. اإلنترنت غيرأشعر أف الحياة بدوف   .13

 
     

      ي اإلنترنت.استخدامأنزعج،أصرخ بسبب مضايقة أحدىـ لي عند   .14
ي اإلنترنت لوقت متأخر مف استخدامأتأخر عف الخمود لمنـو بسبب   .15

  الميؿ.

     
      ي لو.استخدامبأف تفكيري مشغوؿ باإلنترنت خارج أوقات أشعر   .16
وجدت نفسي أقوؿ "دقائؽ قميمة أخرى سأمضييا" بينما أنا أستخدـ   .17

 اإلنترنت.
     

  كـ مف الوقت الذي أمضيو عمى اإلنترنت. إخفاءأحاوؿ   .18
 

     
أفضؿ إمضاء وقتي عمى اإلنترنت عمى الذىاب لمخارج مع   .19

 أصدقائي.
 

     
 أشعر بالتوتر إذا لـ أستخدـ اإلنترنت.  .20
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 :االجتماعيمقياس التوافق النفسي 

 الجزء الثالث:

وضع يعرض عميؾ فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تعبر عما تشعر بو غالبًا، يرجى أف تقرأ كؿ عبارة مف ىذه العبارات بدقة ثـ تبدي رأيؾ ب

 .ينطبؽ عميؾ( أسفؿ االختيار الذي Xعبلمة )

 

 التوافق األسري

 الرقم 
 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا الفقرات

      أتشاجر مع أسرتي.  .1
      أشعر بالرضا عف كؿ ما يخص أسرتي.  .2
      والداي ال يفيماني غالبًا.  .3
أفضؿ لحظات السعادة، تمؾ التي أكوف فييا بيف أفراد   .4

 أسرتي.

 

     

      . الماضية والحاضرة لدعـ األوؿ في حياتيأسرتي مصدر ا  .5
      أتمنى إسعاد أفراد أسرتي.  .6
      .أشعر أنني مستقر أسريا  .7
      أشعر أف أسرتي ال تثؽ بي.  .8
      أقـو بأداء نصيبي مف العمؿ في المنزؿ.  .9
      حد كبير. إلىأسرتي تأخذ برأيي   .10

 التوافق مع الذات
      ئا في المواقؼ الحرجة.أكوف متماسكا وىاد  .11
      أعبر عما بداخمي بسيولة.  .12
      أستغرؽ في أحبلـ اليقظة.  .13
      أبكي وأنفعؿ بسرعة ألتفو األسباب.  .14
      أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي.  .15
      أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي.  .16
      نني راض عف قدراتي.أأشعر   .17
      أحب العزلة.  .18
      عر بأني ضعيؼ اإلرادة.أش  .19
      أصبحت حساسًا في عبلقاتي مع اآلخريف.  .20
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 التوافق الدراسي
      أشعر بالرضا عف تخصصي الدراسي.  .21
      أفضؿ االنعزاؿ عف الزميبلت والزمبلء في الكمية.  .22
      .كميتي إلىافتخر بانتمائي   .23
      عبلقتي بمعظـ أساتذتي في الجامعة جيدة.  .24
      أشارؾ مع زمبلئي في نشاطات الكمية.  .25
      التـز في دوامي الدراسي وال أغيب إاّل نادرًا.  .26
      أجد صعوبة في التحدث أماـ الطمبة أثناء المحاضرات.  .27

      عبلقاتي بزمبلئي جيدة.  .28
      أحاوؿ أف أفيـ وجية نظر زمبلئي اآلخريف.  .29
امعة،تجاوزت في بعض إف نسبة غيابي عف الدواـ في الج  .30

 المواد الحد المقرر ليا.
     

 التوافق مع اآلخرين
      غرفة فييا جماعة مف الناس. إلىأتردد في الدخوؿ   .31
قامة العبلقات االجتماعية  .32       .أحب الزيارات وا 
      أقضي أوقات الفراغ بمفردي.  .33
      يسيؿ عميَّ التفاىـ مع اآلخريف.  .34
      ريف يجرحوف مشاعريأشعر وكاف اآلخ  .35
      أشعر بتقدير واحتراـ الذيف أعرفيـ.  .36
      تؤلمني الخبلفات التي تحدث بيني وبيف اآلخريف.  .37
      أجد أف معاممة اآلخريف لي سيئة.  .38
      أقدر وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجة.  .39
      تربطني عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف.  .40
      أتجنب مقابمة الغرباء  .41
      أستمتع بالمحادثات المشتركة مع األصدقاء عبر االنترنت.  .42

      يجرحني اآلخروف بسيولة.  .43
      مع اآلخريف. أحس بجدوى ما أقـو بِو مف أعماؿ  .44

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كل الفقرات

 مع بالغ شكري وتقديري،

 الباحثة: عبير النتشة

 ر إرشاد نفسي وتربويماجستي
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 (2يهحك رلى )

 االسزجبَخ ثؼذ انزحكٛى

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

  الطالبة عزيزتي عزيزي الطالب/

لدى طمبة جامعة القدس"  االجتماعيتقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف" إدماف اإلنترنت وعبلقتو بالتوافؽ النفسي 

 ي اإلرشاد النفسي والتربوي مف جامعة القدس. وذلؾ استكماال لحصوليا عمى درجة الماجستير ف

ولف تستخدـ  ،آممة منكـ أف تجيبوا عنيا بأمانة وبشكؿ كامؿ دوف استثناء، عممًا بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة

 إال ألغراض البحث العممي.

 ( أماـ العبارة التي تناسبؾ.xوتكوف اإلجابة بوضع عبلمة )

 

 مع الشكر والتقدير
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 البيانات األولية  األوؿ: الجزء

 ( أماـ حوؿ اإلجابة المناسبة لؾ.xالرجاء وضع )

 أنثى ❒     ذكر  ❒الجنس:   .5

 

  كميات عممية ❒كميات إنسانية         ❒:   الكمية .6

 

 سنة رابعة فأعمى ❒سنة ثالثة  ❒    سنة ثانية ❒سنة أولى   ❒المستوى الدراسي:  .7

 

 مخيـ  ❒نة        مدي ❒قرية           ❒مكاف السكف:   .8
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 لجزء الثاني:ا

 مقياس إدمان اإلنترنت

( Xؾ لئلنترنت، يرجى اإلجابة عمى كؿ منيا بوضع إشارة )استخدامفيما يمي عدد مف الفقرات، كؿ منيا يعبر عف سموؾ تمارسو عند 

 في العمود المبلئـ.

 الرقم
 الفقرات

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا

  اإلنترنت لفترة أطوؿ مما خططت. استخدـ 1
 

     
      . أىمؿ واجباتي الدراسية ألقضي فترة أطوؿ عمى اإلنترنت 2
 استمتع بقضاء وقتي عمى االنترنت. 3

  عمى اإلنترنت عمى االستمتاع مع أقاربؾ.
 

     
      أكوّف عبلقات صداقة مف خبلؿ اإلنترنت. 4
الطويؿ الذي أقضيو عمى يشتكي المحيطوف بي بسبب الوقت  5

 اإلنترنت.
 

255 

    
تأثرت نتيجتي في الجامعة بسبب الوقت الذي أمضيو عمى  6

  اإلنترنت.
 

     

 أتفحص بريدي اإللكتروني قبؿ القياـ بأي شيء آخر يوميًا. 7
 

     
  ي لئلنترنت.استخدامتأثر أدائي األكاديمي بسبب  8

 
     

       ني أحد ماذا تفعؿ باإلنترنت.أدافع عف نفسي إذا ما سأل 9
 استخداـأتجاىؿ متاعب الحياة اليومية، بمقابؿ االستمتاع ب 10

 . اإلنترنت
 

     
      متميفة لمتصفح االنترنت. /أجد نفسي متميفاً  11
 ممتعة. اإلنترنت غيرأشعر أف الحياة بدوف  12

 
     

ي اماستخدأنزعج،أصرخ بسبب مضايقة أحدىـ لي عند  13
 اإلنترنت.

     
ي اإلنترنت لوقت استخدامأتأخر عف الخمود لمنـو بسبب  14

  متأخر مف الميؿ.
     

ي استخدامأشعر بأف تفكيري مشغوؿ باإلنترنت خارج أوقات  15
 لو.

     
وجدت نفسي أقوؿ "دقائؽ قميمة أخرى سأمضييا" بينما أنا  16

 أستخدـ اإلنترنت.
     

  مف الوقت الذي أمضيو عمى اإلنترنت. كـ إخفاءأحاوؿ  17
 

     
أفضؿ إمضاء وقتي عمى اإلنترنت عمى الذىاب لمخارج مع  18

 أصدقائي.
 

     
 أشعر بالتوتر إذا لـ أستخدـ اإلنترنت. 19
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 :االجتماعيمقياس التوافق النفسي 

 الجزء الثالث:

بر عما تشعر بو غالبًا، يرجى أف تقرأ كؿ عبارة مف ىذه العبارات بدقة ثـ تبدي رأيؾ بوضع يعرض عميؾ فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تع

 ( أسفؿ االختيار الذي ينطبؽ عميؾ.Xعبلمة )

 التوافق األسري

 الرقـ 
 معارض جدا معارض محايد موافؽ موافؽ جدا الفقرات

      أتشاجر مع أسرتي. 1
      أشعر بالرضا عف كؿ ما يخص أسرتي. 2
      والداي ال يفيماني غالبًا. 3
  ةاألسر  أفرادأفضؿ لحظات السعادة، تمؾ التي أكوف فييا بيف  4

 أسرتي. 

 

     

      أسرتي مصدر الدعـ األوؿ في حياتي . 5

      أتمنى إسعاد أفراد أسرتي. 6
      .أشعر أنني مستقر أسريا 7
      أشعر أف أسرتي ال تثؽ بي. 8
      ـ بأداء نصيبي مف العمؿ في المنزؿ.أقو  9
      حد كبير. إلىأسرتي تأخذ برأيي  10

 مع الذاتالتوافق  
      أكوف متماسكا وىادئا في المواقؼ الحرجة. 11
      أعبر عما بداخمي بسيولة. 12
      أستغرؽ في أحبلـ اليقظة. 13
      أبكي وأنفعؿ بسرعة ألتفو األسباب. 14
      أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي. 15
      أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي. 16
      أشعر إنني راض عف قدراتي. 17
      أحب العزلة. 18
      أشعر بأني ضعيؼ اإلرادة. 19
      أصبحت حساسًا في عبلقاتي مع اآلخريف. 20
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 التوافق الدراسي
      ي.أشعر بالرضا عف تخصصي الدراس 21
      أفضؿ االنعزاؿ عف الزميبلت والزمبلء في الكمية. 22
      .كميتي إلىافتخر بانتمائي  23
      عبلقتي بمعظـ أساتذتي في الجامعة جيدة. 24
      أشارؾ مع زمبلئي في نشاطات الكمية. 25

      التـز في دوامي الدراسي وال أغيب إاّل نادرًا. 26
فػػػػػػػػي التحػػػػػػػدث أمػػػػػػػػاـ الطمبػػػػػػػة أثنػػػػػػػػاء أجػػػػػػػد صػػػػػػػعوبة  27

 المحاضرات.
     

      عبلقاتي بزمبلئي جيدة. 28
      أحاوؿ أف أفيـ وجية نظر زمبلئي اآلخريف. 29
في  ت، تجاوز إف نسبة غيابي عف الدواـ في الجامعة 30

 بعض المواد الحد المقرر ليا.
     

 مع اآلخرين التوافق
      ييا جماعة مف الناس. غرفة ف إلىأتردد في الدخوؿ  31
      أتبادؿ الزيارات مع اآلخريف. 32
      أقضي أوقات الفراغ بمفردي.  33
      يسيؿ عميَّ التفاىـ مع اآلخريف. 34
      أشعر بتقدير واحتراـ الذيف أعرفيـ.  35
      تؤلمني الخبلفات التي تحدث بيني وبيف اآلخريف. 36
      آلخريف لي سيئة.أجد أف معاممة ا 37
      أقدر وأحتـر كؿ مف يمد لي يد المساعدة عند الحاجة. 38
      تربطني عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف.  39
      أستمتع بالمحادثات المشتركة مع األصدقاء عبر االنترنت.  40

      .يجرح اآلخروف مشاعري 41
      . اآلخريفمع  أحس بجدوى ما أقـو بِو مف أعماؿ 42

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كل الفقرات

 مع بالغ شكري وتقديري،

 الباحثة: عبير النتشة

 ماجستير إرشاد نفسي وتربوي
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 انًحكًٍٛ ثأسًبء( لبئًخ 3يهحك )

 الجامعة التخصص اسـ المحكـ الرقـ

 جامعة الخميؿ صحة نفسية د.كامؿ كتمو 1

 جامعة الخميؿ ربويعمـ نفس ت منشار أبود.مناؿ  2

 جامعة القدس عمـ النفس د.عمر الريماوي 3

 جامعة القدس المفتوحة تربوي إرشاد د.محمد شاىيف 4

 جامعة بيرزيت عمـ نفس د.محمود بيضوف 5

 جامعة بيت لحـ خدمة اجتماعية الدقاؽ إييابد. 6

 جامعة الخميؿ عمـ نفس د.عبد الناصر السويطي 7

 جامعة بيت لحـ ـ نفسعم أ.منيرفا صميبة 8

 جامعة بيت لحـ عمـ اجتماع د.ببلؿ سبلمة 9

 جامعة الخميؿ إرشاد نفسي عمر د.حافظ 10

 جامعة الخميؿ تربية خاصة د.حاتـ عابديف 11

 جامعة بيت لحـ عمـ نفس  د.ناىده العرجا 12

 جامعة الخميؿ عمـ نفس جماؿ أبو مرؽ 13
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 المالحق 

 001 ....................................................................................................... التحكٌم قبل االستبانة (0) رقم ملحق

 001 ........................................................................................................التحكٌم بعد االستبانة (2) رقم ملحق

 021 ......................................................................................................... المحكمٌن بأسماء قائمة( 1) ملحق
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 فهرس الجداول

 00 ................................ السكن ومكان الدراسً، والمستوى والكلٌة، الجنس حسب الدراسة عٌنة أفراد توزٌع(: 001) جدول

 اإلنترنت إدمان فقرات ارتباط لمصفوفة( PEARSON CORRELATION) بٌرسون االرتباط معامل نتائج(: أ.201( جدول

 01 ....................................................................................................الكلٌة الدرجة مع القدس جامعة طلبة لدى

 اإلنترنت إدمان فقرات ارتباط لمصفوفة( PEARSON CORRELATION) بٌرسون االرتباط معامل نتائج(: ب.201( جدول

 04 ....................................................................................................الكلٌة الدرجة مع القدس جامعة طلبة لدى

 00 ............................................................................................................ الخالٌا طول ٌوضح(: 3.1) جدول

 االجتماعً النفسً التوافق فقرات ارتباط لمصفوفة( PEARSON CORRELATION) بٌرسون االرتباط معامل نتائج(: 401) جدول

 01 ....................................................................................................................... بعد لكل الكلٌة الدرجة مع

 01 .............................................. المختلفة الدراسة أبعاد على ألفا كرونباخ الثبات معامل اختبار نتائج ٌبٌن(: 001) جدول

 05 ............................................................................................................ الخالٌا طول ٌوضح(: 301) جدول

 31 .................................................. اإلنترنت إدمان لدرجة المعٌارٌة واالنحرافات ةالحسابٌ المتوسطات(: أ. 1.4) جدول

 34 ................................................ .اإلنترنت إدمان لدرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات(: ب. 1.4) جدول

 30 .......................... اإلنترنت إدمان لدرجة الكلٌة الحسابٌة المتوسطات فً للفروق( T-TEST) ت اختبار نتائج(: 204) جدول

 33 ........................... اإلنترنت إدمان لدرجة الكلٌة الحسابٌة المتوسطات فً للفروق( T-TEST) ت اختبار نتائج(: 104)جدول

 31 ................ الدراسً المستوى لمتغٌر تبعا اإلنترنت إدمان لدرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة، المتوسطات(: 4.4) جدول

 وفقا اإلنترنت إدمان درجات فً للفروق( ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE) األحادي التباٌن لتحلٌ اختبار(: 004)جدول

 31 ...............................................................................................................................الدراسً للمستوى

 31 ...................................................... الدراسً المستوى لمتغٌر تبعا الداللة اتجاه لمعرفة( LSD) اختبار(: 304) جدول

 35 ........................ السكن مكان لمتغٌر تبعا اإلنترنت إدمان لدرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة، المتوسطات(: 104)جدول

 اإلنترنت إدمان درجات فً للفروق( ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE) ياألحاد التباٌن تحلٌل اختبار(: 104) جدول

 .1 ............................................................................................................................... السكن لمكان وفقا

 .1 ....................................... االجتماعً النفسً التوافق لدرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات(: 504) جدول

 التوافق أبعاد جمٌع على القدس جامعة طلبة الستجابات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والمتوسطات األعداد،(: .أ0.04)جدول

 12 .............................................................................................................................. .االجتماعً النفسً

 التوافق أبعاد جمٌع على القدس جامعة طلبة الستجابات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والمتوسطات األعداد، (:.ب0.04)جدول

 11 .............................................................................................................................. .االجتماعً النفسً

 14 األسري التوافق بعد على القدس جامعة طلبة اباتالستج المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والمتوسطات األعداد،(: 0004) جدول

الذات مع التوافق بعد على القدس جامعة طلبة الستجابات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والمتوسطات األعداد،(: 0204) جدول

 .................................................................................................................................................... 10 

 13 ..... الدراسً التوافق بعد القدس جامعة طلبة الستجابات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والمتوسطات األعداد،(: 0104) جدول
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 مع التوافق بعد على القدس جامعة طلبة الستجابات المعٌارٌة واالنحرافات ٌةالحساب والمتوسطات األعداد،(: 0404) جدول
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