
أ  

  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية
  ايلايلــــوزارة التعليم العوزارة التعليم الع

  رىرىــــــجامعة أم القجامعة أم الق
  ةةــــــــــكلية التربيكلية التربي

  سســــقسم علم النفقسم علم النف
  
  
  
  

  رنترنتــــي االنتي االنتــن على مقاهن على مقاهــراهقيراهقيــردد املردد املــتت
  ةةــوعالقته ببعض املشكالت النفسيوعالقته ببعض املشكالت النفسي

  لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكــرمةلدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكــرمة

  
  
  
  

  إعداد إعداد 
  عبد اهللا بن أمحد بن علي آل عيسى الغامديعبد اهللا بن أمحد بن علي آل عيسى الغامدي

  
  

  إشراف إشراف 
  األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور

  إهلامي بن عبد العزيز إمامإهلامي بن عبد العزيز إمام
  

  س بكلیة التربیة بجامعة أم القرى س بكلیة التربیة بجامعة أم القرى دراسة مقدمة لقسم علم النفدراسة مقدمة لقسم علم النف
  متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیرمتطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر

  ""إرشاد نفسيإرشاد نفسي""تخصص تخصص 
  الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي الثاين 

  هـهـ١٤٣٠١٤٣٠//١٤١٤٢٩٢٩
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أ  
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ب  

  

  داءــاإله
  …إىل من غرسوا يف قليب احلب والعطاء 

  …إىل من علموين معىن الوفـاء 

  …العظيمة .. إىل زوجيت 

  هديل .. غدير .. أثري .. عبري .. إىل جنايت األربـع 

.. وكــم أنـا فخـور بكـم وســعيد    .. كـم أنـتم رائعـون    
ولتكن كـل واحـدة مـنكم       .. احرصوا على طاعة اهللا     

  .أحبكم.. خرى قلباً ينبض لأل

.. أخواتك إليك أمتىن أن تترجم حمبة .. إىل قلوبنا غيث 
وأن تكون .. وتصبح هلم كالغيث .. وأن تبادهلم الوفاء 

.. من السبعة الذين يظلهم اهللا يـوم ال ظـل إال ظلـه              
  ومنهم شاب نشأ يف طاعة اهللا 

وإىل كل أسريت احلبيبة أهـديكم حبثـي املتواضـع مـع        
  ..  اهللا دعائي أن حيفظكم

  .. وأزواجنا .. اللهم أقر أعيننا بصالح ذرياتنا 

  الباحث

  عبد اهللا الغامدي
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ج  

  شكر وتقدير
والصالة والسالم على رسـوله العـريب األمـي        ] ٥:العلق [}علم اإلنسان ما مل يعلم    {احلمد هللا الذي    

  :األكرم وبعد

لى توفيقه إلمتام هذا العمل والذي أرجو       فال يسعين إال أن أتوجه إىل اهللا العلي القدير باحلمد والشكر ع           
  .أن يكون خالصاً لوجهه سبحانه

  ".من مل يشكر الناس، مل يشكر اهللا: "وانطالقًا من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فإن خري مدخل أتقدم به هو خالص الشكر إىل جامعة أم القرى، حيث كان يل الشرف أن أكون أحـد                    
  .طالا

 كافة األساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس ملا كان هلم من التـشجيع               والشكر والوفاء إىل  
عبد املنان بن مـال  / والدعم املتواصل وتزويدي بالعلم النافع خالل فترة الدراسة ويف مقدمتهم األستاذ الدكتور  

  .معمور بار، رئيس قسم علم النفس الذي كان لتوجيهاته ومواقفه أكرب األثر يف نفسي

ا يسرين أن أتوجه خبالص الشكر وعظيم االمتنان  وعميق التقدير إىل أستاذي الفاضل سعادة االستاذ                كم
إهلامي عبد العزيز إمام عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس واملشرف على هذه الرسالة ملا بذله معي                 / الدكتور

لياً بالصرب والعمل، وكـان لـه   من جهد وما أسداه يل من نصح وتوجيه سديد مع تواضع جم وخلق رفيع متح        
  .الفضل بعد اهللا يف إجناز هذه الرسالة، فجزاه اهللا عين خري اجلزاء وأمد يف عمره ومتعه بالصحة والعافية

الدكتور حممـد  األستاذ سعادة و، الدكتورة شادية منتصر سعادة والشكر موصول ألعضاء مناقشة اخلطة   
  .م الدراسةهطالب الذين أجريت عليجعفر مجل الليل، واجلهة اليت تتبع هلا وال

حممد محزة الـسليماين، وسـعادة      / كما أتقدم بالشكر والتقدير والثناء لكل من سعادة األستاذ الدكتور         
  .حممد جعفر مجل الليل، لتفضلهما مبناقشة الرسالة/ األستاذ الدكتور

  وآخر دعواي أن احلمد هللا رب العاملني

  الباحث

   الغامديعبد اهللا أمحد علي آل عيسى
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د  

   باللغة العربيةملخص الدراسة
تردد املراهقني على مقاهي االنترنت وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة   

  اهلامي عبد العزيز امام:         املشرف      عبد اهللا امحد علي آل عيسى الغامدي: اسم الباحث
 

  .مدى تردد فئة املراهقني يف مدينة مكة املكرمة على  مقاهي االنترنت  -١
  .مدى تطور أعدد املترددين من املراهقني على مقاهي االنترنت يف مكة املكرمة يف األعوام األخرية  -٢
  .ونسبة استخدام كل منها اضها أو ممارستها،أكثر ااالت واألنشطة اليت يستخدم املراهقون  مقاهي االنترنت من أجل استعر  -٣
  .أسباب تردد املرهقني على مقاهي االنترنت، وتعرف أمهية كل سبب  -٤
 الدراسـي، مهنـة   الصفطريقة تعامل املراهق مع االنترنت إذا كان مبفرده أو مع أصدقائه، عمره،    (العالقة بني جمموعة عوامل منها        -٥

  .واملشكالت النفسية اليت مير ا)  والده، ومستوى تعليم والدتهوالده، مهنة والدته، مستوى تعليم
 :واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي.  

 : طالب يف املرحلة الثانوية من املترديني على مقاهي االنترنت٣٠٠عينة مقدارها .  
 :      مقياس استخدامات املراهقني لالنترنت مـن  ). م٢٠٠٩(ن إعداد العصيمي كانت أداة الدراسة مقياس املشكالت النفسية م

  ).حتت النشر( امام إهلامي عبد العزيز/ إعداد 
 

%) ٣٧ (االنترنت يستخدموا ما دائما الذين املراهقون نسبة بلغت حيث لالنترنت املستخدمني املراهقني ونسب أعداد تزايد )١
 .  %)٨٨ (لتصل االنترنت يستخدمون ما أحيانا الذين نسب هلا ضيفتأ إذا النسبة هذه وتتضاعف

 باملدرسة، اخلاصة السلوكية (باملشكالت خاصة املرهقني من العينة أفراد بني) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )٢
 توجد بينما ،)أصدقائهم مع أو مبفردهم (النترنتا مع تعاملهم وطريقة) العامة السلوكية واملشكالت الدية، والو األسرية واملشكالت

 مع التوافق وسوء والعدوان الذات مفهوم االنفعالية، املدرسة، داخل الذات صورة (مبشكالت يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروق
 ).اآلخرين

 اخلاصة املشكالت  حول  املراهقني من الدراسة  عينة أفراد  استجابات بني) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )٣
 عينة أفراد استجابات بني اختالف يوجد بينما الطالب؛ بعمر تتعلق  الوالدية األسرية واملشكالت املدرسة داخل الذات بصورة

 مفهوم حول مشكالتو انفعالية مشكالتو عامة سلوكية ومشكالت مدرسية سلوكية مشكالت (النفسية املشكالت حول الدراسة
  .الطالب بعمر تتعلق) التوافق سوء ومشكالت العدوانو اتالذ

 اخلاصة املشكالت حول املراهقني من الدراسة  عينة أفراد  استجابات بني) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )٤
 عينة أفراد استجابات بني فاختال يوجد بينما الدراسي؛ بالصف تتعلق  الوالدية األسرية واملشكالت املدرسة داخل الذات بصورة

 مفهوم حول مشكالتو انفعالية مشكالت وعامة سلوكية ومشكالت مدرسية، سلوكية مشكالت (النفسية املشكالت حول الدراسة
 .الطالب إليه ينتمي الذي الدراسي بالصف تتعلق) التوافق سوء ومشكالت والعدوان الذات

 
 .استخدامه من اإلفراط من املراهقني على تعود قد اليت األضرار توضيح وكذلك، وفوائده مزاياه و نترنتاال ألمهية املراهقني انتباه توجيه  - أ

 .املراهقة مرحلة يف املراهقني متطلبات ملسايرة والتثقيفي العلمي مبستواهم باالرتقاء الوالدين اهتمام ضرورة - ب

 .استخدامه من الناجتة األضرار وجتنب االنترنت الستخدام للمراهق واملناسب األمن اجلو توفري على التربوية املؤسسات مع العمل - ت
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ه  

   باللغة االجنليزيةملخص الدراسة
Abstract  

Title: The adolescents' frequently visits to Internet cafes and their relationships to some psychological 
problems among a sample of secondary school students of Makkah. 
Name: Abdulla Ahmed Ali Al-Issa Al-Ghamdi     
Supervisor: Elhami Abdul Aziz Imam  
The research's Objectives:  

١- Identifying the average of adolescents' visits to cafes of Makkah city. 
٢- The development of visitors' numbers to the cafés of Makkah in the last years. 
٣- The most important visited fields and activities in these cafes, and the percentage of visiting 

them. 
٤- The causes of visiting these cafes, and the importance of these causes. 
٥- The relationship between the factors' group ( such as the lonely adolescents' methods of 

dealing with the internet  compared with the adolescents' groups, ages, classes, the fathers' 
occupations, the mothers occupations, the fathers' and mothers' educational qualifications) and 
the psychological problems meeting them. 

The research's methodology: the researcher uses the analytical descriptive method. 
The sample: It is ٣٠٠ students in the secondary school stage, visiting cafes. 
The research's tool: The research uses the psychological problems scale, prepared by Al-Osaymi 
(٢٠٠٩). The scale of the adolescents' usages of Internet, prepared by: Elhami Abdul Aziz Emam (under 
publishing). 
The research's findings:  

١) Increasing numbers of visitors to the internet cafes. There are ٣٧٪ of students always visit 
cafes, and ٨٨٪ of students sometimes visit cafes. 

٢) There is no significant differences among the sample's individuals under the level (٠٫٠٥) 
related to the problems of (behaviors inside the school, the family and parental problems, the 
public behaviors of the students) and their ways of dealing with Internet (lonely ore 
accompanied). There are significant differences related to (the self image inside the school, 
the emotions, the self – concept, aggression, and misunderstanding of others). 

٣) There is no significant differences among the sample's individuals under the level (٠٫٠٥) 
related to the problems of self image inside the schools, the parental and family problems, 
related to their ages. And there are significant differences among the samples related to (the 
school and public behavioral problems, emotional problems, self concept problems, 
aggression, misunderstanding of others) according to the students' ages. 

٤) There is no significant differences among the sample's individuals under the level (٠٫٠٥) 
related to the problems of self image inside the schools, the parental and family problems, 
related to their classes. There are significant differences among the samples related to (the 
school and public behavioral problems, emotional problems, self concept problems, 
aggression, misunderstanding of others) according to the students' classes. 

Recommendations:  
a) Put light on using internet, its advantages, and disadvantages of over usage of the internet. 
b) The importance of controlling sons' usage of internet, trying to increase their attention towards 

science and culture to pass that stage of adultness. 
c) Dealing with the educational institutions to save the required safe and suitable climax for the 

adolescents to use the Internet, and avoid its disadvantages. 

 هـ
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و  

  اتاتقائمة احملتوىقائمة احملتوى
  الصفحةالصفحة  الموضـــــــــــــوعالموضـــــــــــــوع

  أ  ........................................................................... بسملة

  ب  ..........................................................................اإلهداء 

  ج  .....................................................................شكر وتقدير 

  د  .....................................................ملخص الدراسة باللغة العربية 

  هـ  .................................................. باللغة االجنليزية ملخص الدراسة

  و  ...................................................................قائمة احملتويات 

  ح  ....................................................................قائمة اجلداول 

  ط  . ....................................................................قائمة املالحق
  الدراسةالدراسةمدخل إلــــــــى مدخل إلــــــــى : : الفصــــــل األول الفصــــــل األول 

  .................................................................................مقدمة  
  

٢  
  ......... ................................................. ..............الدراسة مشكلة

  
٤  

  ...................................................................... الدراسة   تتساؤال
  

٦  
  ....................................................................... أهداف الدراسة 

  
٦  

  .......................................................................... أمهية الدراسة 
  

٧  
  ........................................................................حدود الدراسة   

  
٨  

  ................................................................ ....مصطلحات الدراسة 
  

٨  
  اإلطار النظري والدراسات السابقةاإلطار النظري والدراسات السابقة: : الفصــــــل الثاني الفصــــــل الثاني 

  اإلطار النظري للدراسة: ًأوال 
   املراهقة) أ ( 

ــف امل    ــة تعريـ   ..........................................................راهقـ
  

١١  
ــة   ــل املراهقـ   ١٣  ..........................................................مراحـ

ــة  ــصائص املراهقـ   ١٣  .........................................................خـ
ــق   ــات املراه ــب وحاج   ١٧١٧  ..................................................مطال

ــة    ــسرة للمراهق ــات املف   ١٩  ...............................................النظري
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ز  

  الصفحةالصفحة  الموضـــــــــــــوعالموضـــــــــــــوع

    مقاهي االنرتنت) ب(
ــشعيب ــى الــ   ٢٥   ........................................................املقهــ
ــى  ــاريخ املقهــ   ٢٥  ..................................... ...................تــ

ــر  ــت احلاض ــاهي يف الوق   ٢٧   ..................................................املق
ــت   ــاهي االنترن ــور مق   ٢٨   ....................................................ظه

  :االنرتنت)   ج(
ــت   ــبكة االنترن ــف ش   ٢٩  .........................................................تعري

  ٣٠  .....................................................مراحل تطـور شـبكة االنترنـت       
  ٣٣  .................................................أهم اسـتخدامات شـبكة االنترنـت          

  ٣٣  ...................................تـه   أسباب االنتشار الواسع للحاسـب اآليل وتطبيقا      
  ٣٤  ..........................................................تــــصنيف الــــشبكات

  ٣٨  ................................................................فوائـــد االنترنـــت  
ــلبيا ــت  تس ــتخدام االنترن   ..................................................... اس

  
٣٩  

   :النفسيةاملشكالت ) د(
ــسية    ــراهقني النف ــشكالت امل   ..................................................م

  
٤٦  

  ..................................................أســباب املــشكالت النفــسية   
  

٤٩  
ــق ــاة املراه ــشكالت النفــسية يف حي    ......................................أبــرز امل

  
٥٣  

  ................................................................املشكالت النفسية   : أوالً
  

٥٤  
  ................................................................املشكالت العاطفية   : ثانياً
  

٥٦  
  ................................................................سية  املشكالت اجلن : ثالثاً
  

٥٦  
  ...............................................................املشكالت األسرية   : رابعاً

  
٥٦  

  ............................................................املشكالت الدراسية   : خامساً
  

٥٧  
  ...........................................................مشكالت أزمة اهلوية    : سادساً

  
٥٨  

  :الدراسات السابقة: ًثانيا 

  ............................... دراسات عن املشكالت النفسية اليت تواجه املراهقني         – ١
  

٦٠  
  ................................ترنـت    دراسات عن املشكالت النفسية ملقاهي االن      – ٢
  

٧٣  
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ح  

  الصفحةالصفحة  الموضـــــــــــــوعالموضـــــــــــــوع

ــات – ٣ ــشكالت  دراس ــن م ــة ع ــتخاص   ................................االنترن
  

٧٦  

  منهج وإجراءات الدراسةمنهج وإجراءات الدراسة: : الفصــــــل الثالث الفصــــــل الثالث 

ــة   ــهج الدراس   ٨٥  ..............................................................من
  ٨٦  ........................................................جمتمـــع الدراســـة  
ــ ــة الدراس ــف عين   ٨٦   .......................................................ةوص

ــة اةأد   ٨٨  ............................................................. الدراســـ
  ٩١  ...................................................أساليب املعاجلـة اإلحـصائية      

  عرض نتائج تساؤالت الدراسة  وتفسيرها عرض نتائج تساؤالت الدراسة  وتفسيرها : : الفصل الرابعالفصل الرابع
  ٩٣  ما نسب استخدام االنترنت بني أفراد عينة الدراسة؟: السؤال األول  

  ٩٤  ما ااالت واألنشطة اليت يستخدم املراهقون االنترنت من أجلها؟: السؤال الثاين
  ٩٥  أسباب ذهاب أفراد عينة الدراسة ملقاهي االنترنت؟: لثالسؤال الثا

: الفروق يف املشكالت النفسية والسلوكية اليت مير ا املراهـق تبعـاً           : السؤال الرابع 
  ].طريقة التعامل مع االنترنت فردي، مجاعي، عمر الطالب، الصف الدراسي[

٩٧  

  ١٠٢  راهقني؟ما الفوائد اليت يقدمها االنترنت للم: السؤال اخلامس
  ١٠٦  ما املشكالت اليت يتعرض هلا املرهقون هلا عند استخدامهم االنترنت: السؤال السادس

  ةةــــــــــص الدراسص الدراســــــملخملخ: : ل الخامس ل الخامس ــــــالفصالفص
  ١١٣  ...................................................................ملخص النتائج     

ــيات    ١١٦  .....................................................................التوص
  ١١٧  .......................................................................املقترحات  

  ١١٩  .................................................................. العربيـة    املراجع
  ١٢٦  ...............................................................املراجـع األجنبيـة   

ــق    ١٢٧  ....................................................................املالحــ
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  قائمة الجداولقائمة الجداول

  الصفحةالصفحة  اسم اجلدولاسم اجلدول  الرقمالرقم
  ٨٧  ة استخدمه توزيع عينة الدراسة وفقاً للصف والعمر ومكان استخدام االنترنت وطريق  ١
  ٩٣   ..................................نسب استخدام االنترنت بني أفراد عينة الدراسة  ٢
  ٩٤   ...............................جماالت وأنشطة استخدام االنترنت من قبل  املراهقني  ٣
  ٩٥  ........... .....................أسباب ذهاب أفراد عينة الدراسة ملقاهي االنترنـت         ٤
  ٩٥   ........................مرات ذهاب أفراد العينة ملقاهي االنترنت ونـسبهم املئويـة           ٥
  ٩٦   .............................................................املفضلةأنواع املقاهي     ٦

  ٩٧   ......ت النفـسية جتاه املـشكال ) فردي ، مجاعي) (ت(الفروق بني اموعتني اختبار     ٧

مـتغري   على بناءا النفسية باملشكالت يتعلق فيما العينة أفراد بني األحادي   التباين حتليل  ٨
  ٩٩   .............................................................................العمر

 الزمين واملـشكالت    معامل اختبار شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسة وعمرها          ٩
  ................................................................السلوكية املدرسية   

  

١٠٠  

معامل اختبار شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسة وعمرها الزمين واملـشكالت              ١٠
  ...................................................................العامة  السلوكية  

   

١٠١  

حتليل التباين األحادي بني أفراد العينة فيما يتعلق باملشكالت النفسية بناء على مـتغري                ١١
  ١٠٢  ..................................................................الصف الدراسي   

ـ               ١٢ شكالت معامل شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسـة وعمرهـا الـزمين وامل
  ١٠٣  ................................................................السلوكية املدرسية   

معامل شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسـة وعمرهـا الـزمين واملـشكالت                ١٣
  ...................................................................السلوكية العامة   

  

١٠٣  

معامل شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسـة وعمرهـا الـزمين واملـشكالت                ١٤
  ..........................................................السلوكية مفهوم الـذات     

  

١٠٤  

  ١٠٥   ...............................أمهية استخدام االنترنت من وجهة نظر أفراد العينة  ١٥
  ١٠٩   .......جهة نظر املراهقني أنفسهموت الناجتة عن استخدام االنترنت  من املشكال  ١٦
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  املالحقاملالحققائمة قائمة   

رقم رقم 
  امللحقامللحق

رقم رقم    امللحق امللحقاسم اسم 
  الصفحةالصفحة

  .....................................................خطاب معهد البحوث  ١
  

١٣١  

  .................... .............................خطاب عميد كلية التربية  ٢
  

١٣٣  

   ......................................................خطاب إذن التطبيق  ٣
  

١٣٥  

   ................................................مقياس املشكالت النفسية  ٤
  

١٣٧  

  ١٤١  .... ................................مقياس استخدامات املراهقني لالنترنت  ٥
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  الفصــــل األولالفصــــل األول
  ))مدخل إىل الدراسةمدخل إىل الدراسة((

o مقدمة.  
o مشكلة الدراسة.  
o تساؤالت الدراسة.  
o أهداف الدراسة.  
o أمهية الدراسة.  
o حدود الدراسة .  
o مصطلحات الدراسة .  
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  : : مقدمــــةمقدمــــة

تعد مرحلة املراهقة مرحلة عمرية بالغة األمهية ملا يكتنفها من تغـريات جـسدية ونفـسية      
وتبـدأ  غريه من املشكالت النفسية األخـرى،       ماعية مما جيعل املراهق عرضة لالضطراب و      واجت

مرحلة املراهقة بعد اجتياز مرحلة الطفولة، واليت متثل كما وصفها البعض بأا احلد الفاصل ما بني     
الطفولة والشباب، وهي مرحلة على الرغم من قصر مدا الزمنيـة عمومـاً، تكتـسب أمهيـة           

 .متزايدة، وقد اختلفت وجهات نظر العلماء يف حتديد بداياا وايااوحساسية 

رحلـة  مل من الطفولـة     يةرحلة االنتقال امل"بأا    املراهقة )١٧٧ص:م٢٠٠١ (موسىويعرف  
مرحلة الرشد والنضج، فاملراهقة مرحلة تأهب ملرحلة الرشد، ومتتد يف         هي   اليت   )املراهقة(اإلعداد  

الفرد من الثالثة عشرة إىل التاسعة عشرة تقريباً أو قبل ذلك بعام أو عامني أو العقد الثاين من حياة 
  .")ةسن٢١-١١أي بني (بعد ذلك بعام أو عامني 

إن دخول الفىت يف أوساط اتمع املليئة بالنماذج احلياتية املختلفة، يبدو يف نظـره عاملـاً                
 اجلاذبية، لذا نرى الرغبـة الـشديدة يف         جديداً، مليئاً باألسرار واملفاجآت مما يضفي عليه عنصر       

  . الشخصية واالجتماعية اجلديدةه ورغباته النفسية يف حياته مبا ينسجم منها مع ميولالفىتحماكاة 
لـصورة  حىت يصبح يف احلياة انعكاسـاً     ) تدرجيياً (الفىت املراهق ومبرور الوقت يتغري سلوك     

تباه مبا يطرأ على شخصيته من تغريات يف عالقاته  االن، حبيث تلفت فيهالوضع البيئي الذي حييط به   
 . احلثيثة حملاكاة الوسط اجلديد يف السلوك وامللبستهاالجتماعية، وحماوال

 العـادي ذي    ويف العصر احلايل عصر ثورة تكنولوجيا املعلومات أصبح يف متناول الفـىت           
لنقال، الكمبيوتر، البـث    اهلاتف ا [اإلمكانيات املتواضعة العديد من أدوات العصر احلديث وهي         

من أفكار ليس يف مقـدوره      بصورة مباشرة مبا حتمل معها       حياتهتلك األدوات تؤثر على     ] املباشر
  . بسهولة نظراً لطبيعة املرحلةاالتعامل معه

 لقد أثبتت البحوث أن للمراهق أشكاالً وصوراً متعددة )٢٩٠ص:م٢٠٠٠( ويقول زهران
باختالف الظروف والعادات االجتماعية واألدوار االجتماعية اليت       تتباين بتباين الثقافات وختتلف     
وأكدت الدراسات العديدة ما مضمونه أن املراهقني خيتلفـون يف          . يقوم ا املراهقون يف جمتمعهم    

  .ويف الطبقات االجتماعية املختلفةإطار اتمع الواحد بني ريفه وحضره 
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النقال، أو عرب شـبكة     عرب هاتفه  املراهقبلها  ستقيوالعصر احلايل هو عصر الفضائيات اليت       
، أو عرب البث املباشر عن طريق جهاز التلفاز، كل تلك املؤثرات تبث أفكار وعـادات                االنترنت

عيـشها  ي الـيت  ا يؤثر على طبيعة مرحلة املراهـق  السعودي، مم  عليها الفىت  ترىبوتقاليد غري اليت    
ـ  بدون رقابه، وإن كان      باالجتاه السالب، إذا استخدمت تلك األدوات      صعب مراقبـة تلـك     ي

  . األدوات يف العصر احلايل
 عن استخدام احلاسب واالنترنـت أجريـت باألكادمييـة    (Michael Rich)ويف دراسة 

 سـنة،  ١٨-١٢ مـن  أعمارهم طفل ومراهق تتراوح     ٣٥٠٠األمريكية لألطفال على عينة من      
جود عالقة موجبة بـني طـول فتـرة       ساعات يومياً، أتضح و    ٦يستخدمون احلاسب ألكثر من     

استخدام الكمبيوتر واالنترنت، وبني بعض االضطرابات النفسية ومن أمهها العنف، واخلـوف،            
  ).٢٤٥ ص:م٢٠٠٥الدندراوي، (االكتئاب، واضطرابات النوم 

من األطفال يدخلون   % ٢٠أن  ) م٢٠٠٤ (وأوضحت كذلك دراسة سونيا ليفنجستون      
،  يستخدمون اإلنترنت دون اخلضوع ألي رقابة      منهم% ٧٩ و، على اإلنترنت من غرف نومهم    

فقط من األطفال يدخلون إىل غرف احلوار عـرب الـشبكة وأن            % ٢١ أن   النتائجكما أظهرت   
وال يلم اآلباء بصورة كافية مبا يواجهه األطفال علـى          . معظمهم يفضلون برامج التراسل الفوري    
  .هذه الشبكة من تناقضات ومشكالت

 الدراسات إىل خطورة شبكة االنترنت على املراهق وخاصة أنه ال يوجد رقابـه     وتشري تلك 
  .على تلك الوسيلة اليت تبث فضلها وخبيثها يف عقل املراهق

 على مقاهي االنترنت مبدينة الكويت أن       أجريتاليت  ) م٢٠٠٩(أضافت دراسة لريي    كما  
شكالت  االجتماعية واألسـرية،     من نتائجها خلق أمراض اجتماعية ونفسية خمتلفة وتزيد من امل         

 أسـرهم وذلك الن الوقت الذي يقضيه املراهق امام االنترنت يف املقهى يكون على حساب ترك               
  .لفترات ليست قصرية

وجود عالقـة بـني ظهـور       اليت أظهرت   ) م٢٠٠١(وأكدت تلك النتائج دراسة روحي      
  .رنتاملشكالت النفسية واالجتماعية وادمان الشباب على مقاهي االنت

وتأيت هذه الدراسة تكملة للدراسات اليت سبقتها لتناقش املشكالت النفسية واالجتماعيـة            
 .لدى املراهقني املترددين على مقاهي االنترنت مبدينة مكة املكرمة
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  :حتديد مشكلة الدراسة
تعد املراهقة من أخطر املراحل اليت مير ا اإلنسان ضمن أطواره املختلفـة الـيت تتـسم                 

د املستمر، والترقي يف معارج الصعود حنو الكمال اإلنساين الرشيد، ومكمن اخلطر يف هذه              بالتجد
املرحلة اليت تنتقل باإلنسان من الطفولة إىل الرشد، هي التغريات يف مظـاهر النمـو املختلفـة                 

نسان ، وما يتعرض اإل  )اجلسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية واخللقية      (
  ).٥٤ص :م٢٠٠٧، محزه(ات متعددة، داخلية وخارجية فيها إىل صراع

املراهقة ختتلف من فرد إىل آخر، ومن بيئة جغرافية إىل أخرى، ومن ساللة إىل أخـرى،                و
كذلك ختتلف باختالف األمناط احلضارية اليت يترىب يف وسطها املراهق، فهي يف اتمع البـدائي               

تحضر، وكذلك ختتلف يف جمتمع املدينة عنها يف اتمع الريفـي، كمـا             ختتلف عنها يف اتمع امل    
ختتلف من اتمع املتزمت الذي يفرض كثرياً من القيود واألغالل على نشاط املراهق، عنـها يف                
اتمع احلر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، وفرص إشباع احلاجات والدوافع املختلفة            

  ). ٥٥ص :هـ١٤٢٧ادوب، (
وتتأثر مرحلة املراهقة بالعديد من املؤثرات اليت يعيش فيهـا املراهـق وبـاألدوات الـيت         
يستخدمها يف عصره، فنرى الزخم اجلنسي وعوامل التحريض واإلثارة يف الربامج واملسلـسالت          

 على   فضالً عن أشرطة الفيديو كل تلك العوامل تؤثر        واألطباق اهلوائية واألفالم اليت يبثها التلفاز     
  .املراهـقة بصوره مباشرة

وتثبت الدراسات العلمية املكثفة أن هنالك تأثريا مباشرا وملحوظا للتلفاز علـى سـلوك              
) Epidemiology( مصادر األمـراض  يففمثال لقد صرح براندون املتخصص . وتفكري مشاهديه 

يف اإلجـرام بنـسبة     أنه لو مل خيترع جهاز التلفاز لكان هنالك يف أمريكا يف هذا العصر اخنفاض               
ولقـد  .   عنف عشرة اآلف جرمية قتل سنويا وسبعني ألف جرمية اغتصاب وسبعمائة ألف جرمية           

 ،توصل الدكتور براندون إىل هذه النتـائج إثـر دراسـة دامـت قريبـا مـن ثالثـني سـنة            
(Brandon,١٩٩٢,p٣٠٥٩) .  

من كلية ) ,Livingston ٢٠٠٣(كما يؤثر االنترنت على املراهق حيث تشري دراسة أعدا       
رغم أن أغلبهم ، من املراهقني طالعـوا مواقع إباحية% ٥٧االقتصاد والعلوم السياسية بلندن أن     

فقط من اآلباء يعتقـدون أن      % ١٦وأوضحت الدراسة أن    ،  تصفح هذه املواقع بطريق الصدفة    
  .أطفاهلم تصفحوا مواقع إباحية
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 بـه الفىت املراهـق، وأكـرب       ميرعطف  ومرحلة املراهقة خبصائصها ومعطياا هي أخطر من      
لذلك جيب محايته من تلك املخاطر اليت حتيط به، وحماولة السيطرة           . مرتلق ميكن أن تزل فيه قدمه     

  .تعامل معهايعلى األدوات اليت 
ويف ظل النقالت احلضارية املتتابعة واحلراك االجتماعي املتجدد، ظهر يف ثورة التطور التقين      

نتشرت املقاهي يف غري ما موضع من عاملنا العريب، وملا يف الشبكة العنكبوتيـة              شبكة االنترنت، وا  
من اجلدة واحلداثة والتواصل التقين املباشر، تلقفت أعدادا غري قليلة من املراهقني خمرجة إياهم من     
أوقات فراغهم، حىت بات الشباب يترددون على هذه املقاهي حىت غدا ذلك ظاهرة تستدعي من               

 االهتمام ا؛ ألن الشبكة العنكبوتية عاملية التواصل متجددة احملتـوى مـثرية جاذبـة               الدارسني
وبالنظر لعامليتها وأا قنـاة     . للشباب وللناشئة على وجه العموم وللمراهقني على وجه اخلصوص        

غري حمدودة  فيما متثله من االنفتاح الثقايف على سائر األمم واملعتقدات والثقافات مـن الـدول                 
  .غربية أو غريهاال

لذلك تسعى الدراسة للكشف عن أثر تردد املراهقني على مقاهي اإلنترنت من حيث نوع              
وعدد املشكالت النفسية النامجة عن ذلك، مع النظر حلجم هذه املـشكالت النفـسية ومـدى                

ـ              ايل تزايدها بزيادة الساعات اليت يقضوا بني يدي الشبكة العنكبوتية يف مقاهي االنترنت، وبالت
تنظر الدراسة عما إذا كان هناك فروق يف درجة ونوعية املشكالت النفسية بني املراهقني املترددين 

  .وغري املترددين على مقاهي االنترنت
ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف تعرض املراهقني بصفة عامة وطالب املرحلة الثانوية و

، ية املتطورة بصفة عامة واالنترنت بصفة خاصةبصفة خاصة موعة من املستحدثات التكنولوج
  . قد تتسبب يف وقوع املراهق يف جمموعة من املشكالت النفسية

وقد يلجأ املراهق لالستخدام املفرط يف تلك املستحدثات التكنولوجية  كمالذ للهروب من 
وجية هي املنفذ املشكالت النفسية واالجتماعية اليت مير ا أو قد تكون تلك املستحدثات التكنول

  .السهل للحصول على معلومات واليت غالبا ما تكون ناقصة أو مشوهة
ستخدام املفرط لالنترنت من جانب املراهق أحد عالمات االوعلى ذلك ميكن النظر إىل 

مرور املراهق مبشكلة نفسية أو اجتماعية، أو أن نتيجة لالستخدام املفرط لالنترنت من لدن 
  .كالت نفسية واجتماعيةاملراهق قد يؤدي ملش
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النترنت والفترات اليت يقضيها يف ذلك ختتلف لونتيجة لطرق وأماكن استخدام املراهق 
م االنترنت فيها مقاهي ، ومن األماكن اليت ميكن للمراهق استخدايعاين منهااملشكالت اليت قد 

  . أصدقائهعمدة أو بطريقة مجاعية  يستخدم املراهق االنترنت بصورة مفرد، وقخاصة بذلك
ما املشكالت النفسية  : ملشكلة الدراسة احلالية وهويرئيسومما سبق ميكن صياغة السؤال ال

  ؟النترنتملقاهي اتخدام املراهقني واالجتماعية الناجتة من اس
  -:تساؤالت الدراسة 

الت منبثقة من السؤال الرئيس تسعى الدراسة احلالية لإلجابة على جمموعة من التساؤ
  -:وهي

ومقدار الزيادة يف هذه النسبة     ،  ما نسبة استخدام االنترنت بني فئة املراهقني يف مدينة مكة           -١
  يف األعوام األخرية ؟

ما ااالت واألنشطة اليت يستخدم املراهقون االنترنت من أجلها، وما نـسبة اسـتخدام                -٢
  املراهقون لكل جمال منها؟

 وما نسب كل سبب من تلـك        ،ملقاهي االنترنت ما األسباب اليت تدفع املراهقني للذهاب         -٣
  األسباب؟

يقة التعامل مع االنترنت طر [:ما العالقة بني املشكالت النفسية اليت مير ا املراهق وكل من  -٤
  ؟]الصف الدراسي، عمر الطالب، )مع األصدقاء/ مبفرده(

  ؟ت للمراهقنيقدمها االنترنيما الفوائد اليت     -٥
  ؟ملراهقون عند استخدامهم االنترنت يتعرض هلا اما املشكالت اليت  -٦

  :أهداف الدراسة
 مقاهي اإلنترنت على املراهقني من حيث نوع ودرجة         تأثرياتتسعى الدراسة للتعرف على     

 -:وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية .املشكالت النفسية
  .رنتمدى تردد فئة املراهقني يف مدينة مكة املكرمة على  مقاهي االنت  -١
مدى تطور أعدد املترددين من املراهقني على مقاهي االنترنت يف مكة املكرمة يف األعـوام                -٢

  .األخرية
نت من أجل استعراضها أو  مقاهي االنتر يفأكثر ااالت واألنشطة اليت يستخدم املراهقون         -٣

  .ونسبة استخدام كل منها ،ممارستها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

  .رنت، وتعرف أمهية كل سببأسباب تردد املرهقني على مقاهي االنت  -٤
طريقة تعامل املراهق مع االنترنت إذا كان مبفرده أو مـع      (العالقة بني جمموعة عوامل منها        -٥

  .واملشكالت النفسية اليت مير ا)  الدراسيالصفأصدقائه، عمره، 
   .املزايا اليت تقدمه االنترنت للمراهقني من وجهة نظرهم، وترتيبها حسب األمهية  -٦
 اليت تواجه املراهقني عند استخدام االنترنت من وجهة نظرهم، وترتيبها           النفسيةملشكالت  ا  -٧

  .حسب األمهية

  -:أهمية الدراسة
  -:كتسب هذه الدراسة أمهيتها مما يليتت

 يف حدود علـم     –أا قد تسد ثغرة يف البحوث العلمية احمللية؛ حيث أنه ال توجد دراسة               -١
  .قاهي االنترنت يف بيئتنا احملليةدد املراهقني على م تعىن  بدراسة ظاهرة تر-الباحث

 .  تناوهلا ملرحلة عمرية مهمة وهي مرحلة املراهقة اليت تتسم بكثري من املشكالت النفسية -٢

 أن الظاهرة اليت هي حمل الدراسة تعد من املوضوعات اجلديدة يف بيئاتنا العربية، وبالتـايل                -٣
 .الت النامجة عنهاتتضح ضرورة رصد كافة التغريات واملشك

٤- دراسة علمية للتعرف على مشكالت املراهقني النفسية النامجة عن ترددهم على مقاهي          ا أ 
 .اإلنترنت

 املهـتمني إىل مواصـلة   الباحثنيأن ما قد تسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات قد يوجه        -٥
 .البحث؛ أو إعداد واختبار الربامج اإلرشادية الالزمة للمراهقني وأسرهم

هات املسؤولة بإجياد  اجلأن جتد هذه الدراسة اهتماماً لدى املهتمني برعاية الشباب والتنمية و           -٦
البدائل املمكنة لشغل وقت فراغ الشباب يف أمور مفيدة تعود عليهم وعلى جمتمعهم بالنفع              

 .والفائدة واالبتعاد عن السلوكيات السلبية اليت ميكن أن ميارسوها يف مقاهي االنترنت

اء الضوء على بعض العوامل املؤدية إىل ارتياد الشباب إىل املقاهي الشعبية واليت قد تنبه               قلإ -٧
 .اجلهات التربوية واجلهات األمنية والدينية باالهتمام لشغل الفراغ لدى املراهقني
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  --::حدود الدراسةحدود الدراسة
  ::  تتحدد الدراسة مبا يليتتحدد الدراسة مبا يلي

ددين على مقاهي االنترنت يف الطالب املترمن أجريت الدراسة على جمموعة     : حدود مكانية  -١
 .مدينة مكة املكرمة، وجمموعة من الطالب يف املدارس الثانوية

 .هـ١٤٢٩/١٤٣٠خالل الفصل الدراسي األول والثاين من عام : حدود زمانية -٢

دراسة املشكالت النفسية واالجتماعية الناجتة عن استخدام االنترنت من         : حدود موضوعية  -٣
 .خالل مقاهي االنترنت

  --::حات الدراسةحات الدراسةمصطلمصطل
  ::تذكر الدراسة بعض املصطلحات واليت من أمههاتذكر الدراسة بعض املصطلحات واليت من أمهها

:املراهقون § 

طلبت فالناً حىت رهقته    : ويقال. إذا قارب االحتالم  : م فهو مراهق    راهق الغال (املراهقة لغة   
دنـا وأزف   : أي: خوص فـالن  رهق ش و. مل يأخذه ، فرمبا أخذه ورمبا     حىت دنوت منه  : ؛ أي رهقًا
  .)٥٢ص: هـ١٤٠٤ اجلوهري،() وأفد

) Adolescero(مشتقة من الفعـل الالتـيين       ) Adolescence(املراهقة  : ويف االصطالح 
 ،حـسني . (والذي يعين التدرج حنو النضج اجلنسي واجلسمي والعقلي واالجتماعي والـسلوكي        

  .)٤١ص:م١٩٩٩

هـي  : وهو أن املراهقـة    )Ford & Beachr( ويعد من التعريفات الشهرية هلا تعريف 
  ).٢١ص:هـ١٤١٠،مجيل( املمتدة من البلوغ إىل النضج التناسلي الكامل الفترة

 ا    عرف املراهقة ـوإجرائيا تطالب املرحلة الثانوية الذين يترددون على      " يف هذه الدراسة بأ
  .عام) ١٨-١٥( وهي املرحلة السنية من "مقاهي االنترنت

 : مقاهي اإلنترنت §

  ).ت.ب: الزبيدي،(مر مث أطلقت على شرب البن والقهوة يف األصل اخل: املقهى من القهوة

واملقاهي مجع مقهى وهي الوحدات التجارية املخصصة لتقدمي الشاي والقهوة مث توسع فيهـا              
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لتقدمي خدمة االتصال بالشبكة العنكبوتية اإلنترنت مبقابل مادي حسب نظام أجـرة حمـدد              
  .الساعات غالبا

املكان الذي يتردد عليـه الـشباب   "ه الدراسة بأا    وتـعرف مقهى االنترنت إجرائياً يف هذ     
  ".للتعامل مع الشبكة العنكبوتية، وهو مكان جمهز بالعديد من أجهزة احلاسوب

  :الشبكة العنكبوتية §

شبكة معلومات عامليـة    : "تعريفاً للشبكة العنكبوتية بأا   ) ١٩ص:م١٩٩٧ (يذكر ريان   
عضها البعض كل هذه الشبكات احمللية متصلة عبارة عن جمموعة من شبكات احلاسب موصلة مع ب

ببعضها يف أحناء العامل املختلفة لتشكل شبكة واحدة ضخمة تنقل املعلومات من منطقة إىل منطقـة   
  " االنترنتبسرعة فائقة وبشكل دائم التطور، وجمموعة هذه الشبكات تشكل ما يسمى شبكة 

والشبكات الصغرية ببعضها عرب العـامل،       بأا شبكة عاملية تربط احلواسيب،       وتعرف إجرائياً 
  .وذلك من خالل تقنيات االتصال دف تأمني اخلدمات احلاسوبية احلديثة بشكل مبسط وجذاب

 : املشكالت النفسية §

: واملشكلة النفسية يف االصطالح     ) هـ١٤٠٧الفريوز أبادي،   . ( اإلشكال يف اللغة االلتباس   
  .والتعديلأي وضع نفسي غري سوي يستدعي املعاجلة 

فاملـشكلة كمـا عرفهـا مسيـث        ،  Problem ملفهوم املشكلة    ريفاتهناك العديد من التع   و
)Smith (   حسبما ذكرت أمل التل) موقف يسعى فيه الفرد للبحـث عـن        :  بأنه   )هـ١٤٢١

  .ئق حتول دون الوصول هلدف ذي قيمةوسائل فعالة للتغلب على عائق أو عوا

الت اليت تتعلق بالنفس وانفعاالا، وقـد تـنعكس آثـار            تلك املشك  "وتعرف إجرائياً بأا    
وميكن التعرف عليها من خالل      ". نفسية وانفعالية  راباتطإضاملشكالت على املراهق وتسبب له      

  .الدراسة
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  الفصل الثاني
   )اإلطار النظري والدراسات السابقة (

  اإلطار النظري: ًأوال 
 : المراهقـــة-أ 
  . املراهقةتعريف §
 .ل املراهقةمراح §
 .خصائص املراهقة §
 .اخلصائص العامة لتكوين املراهق العقلي §
 .مطالب وحاجات املراهق §
 .النظريات املفسرة للمراهقة §

  : المقاهي–ب 
 .مقاهي االنترنت §
 .املقهى الشعيب §
 .تاريخ املقهى §
 .املقاهي يف الوقت احلاضر §
 .ظهور مقاهي االنترنت §

 : االنترنت–ج 
 .تعريف شبكة االنترنت §
 .راحل تطور شبكة االنترنتم §
 . استخدامات شبكة االنترنتأهم §
 . االنتشار الواسع للحاسب اآليل وتطبيقاتهأسباب §
 .تصنيف الشبكات §
 .فوائد االنترنت §
 . استخدام االنترنتتسلبيا §
 : المشكالت النفسية–د 
 .مشكالت املراهقني النفسية §
 .النفسيةأسباب املشكالت  §
 . يف حياة املراهقسيةالنفأبرز املشكالت والتحديات  §

  الدراسات السابقة: ًثانيا 
  .التعليق على الدراسات السابقة §
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  اإلطار النظري اإلطار النظري   
  : املراهقة–أ 

 طريقاً بني الطفولة املتـأخرة  يعداملراهقة مرحلة انتقالية يف عمر اإلنسان تبدأ بالبلوغ الذي         
ية والعقليـة واالنفعاليـة     حتدث فيها تغريات شخصية املراهق من الناحيـة اجلـسم         ، واملراهقة

فهو ينتقل من التفكري القائم على إدراك امللموس إىل التفكري األعمـق يف األمـور               ، واالجتماعية
وينتقل من مرحلة االعتمـاد  ، وتزداد قدرته على النقد والتحليل وتفهم األمور  ، املعنوية والفكرية 

، معـوض (ع نطاق عالقاته االجتماعية ويتس، على غريه إىل االعتماد على النفس واالكتفاء الذايت    
  ). ٣٣١ص: م١٩٩٤

تعين شخصية  املراهق االنفصال عن الشخصية اليت تكونت يف الطفولة ألن خرباته يف               وال
فإن كانت من النوع الذي يشعره بالنقص أصـبح         ، تظهر يف سن املراهقة   ها، و الصغر ختلف آثار  

أما إذا كانت خرباته مـن النـوع   ، الجتماعيةينعكس يف تفاعله وعالقاته ا    ، هذا الشعور مسيطراً  
. الذي يؤكد على أمهيته وقيمته فإن ذلك يؤدي إىل تدعيم ثقته بنفسه وتعديل نظرتـه للحيـاة                

   .)٥٧١ص:م١٩٨٩ ،منصور(
وتسمى هذه املرحلة أحياناً بالبلوغ للداللة على النمو الداخلي والتطـور مقابـل عمليـة       

ستا كلمتني مترادفتني فاملراهقة تطلق على مرحلة تبدأ بـالبلوغ          لكن املراهقة والبلوغ لي   ، التعلم
ويقتصر معىن البلوغ على النمو الفسيولوجي واجلنـسي ويـصبح          ، وتستمر حىت مرحلة النضج   

  . )٣٢٩ ص:م١٩٩٤، معوض(الفرد فيها قادراً على التناسل وحفظ ساللته 

  :تعريف املراهقة
الذي يعين االقتراب من الشيء، فراهـق       " راهق"إىل الفعل العريب    " املراهقة"ترجع كلمة   و

واملعىن هنا يشري   . قربت منه : قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقاً، أي     : الغالم فهو مراهق، أي   
  .)م٢٠٠٢، ، واملعجم الوسيطم٢٠٠٠، لسان العرب (إىل االقتراب من النضج والرشد

ومعناهـا  ) Adolescence(وكلمة مراهقة يف الدراسات العربية النفسية ترمجـة لكلمـة           
الالتيين التدرج حنو النضج اجلنسي واالنفعايل والعقلي وهي تبدأ بالبلوغ ومعناه العلمي بدء ظهور      

  .)٢٠٨ص:م١٩٧١، فهمي. (املميزات اجلنسية األولية والثانوية نتيجة لنضج الغدد التناسلية
  : ولقد عرفت املراهقة بتعريفات متعددة منها

مرحلة متتد من النضج اجلنسي إىل العمر الذي يتحقق فيه          " بأا   Hurlockعرفها هريلوك   
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  ". االستقالل عن سلطة الكبار وعليه فهي عملية بيولوجية يف بدايتها واجتماعية يف ايتها
إىل وضع جمهول   ، )الطفولة(مرحلة انتقالية من وضع معروف      : " بأا Lwvinن  فوعرفها لي 

  ). ٣١٧ ص:م١٩٩٨، قشقوش" (ال حيسن التعامل معها) الراشدين(وبيئة جمهولة معرفياً 
فترة تبدأ من البلوغ وتنتهي عند نضوج األعضاء اجلنـسية بـاملفهوم        "وعرفها فرويد بأا    

  ). ٢٨ ص:م١٩٩٠، احلافظ" (النفسي
مرحلة تبدأ بظهور عالمات النضج يف جوانب النمـو  " بأا Medinnus وعرفتها ميدنوس 

نتهي عندما يقوم الفرد بتويل أدوار الكبار يف أغلب األحوال علـى أنـه    وت، اجلنسي واالجتماعي 
  ). ٤٥٢ص:م١٩٨٩، منصور" (شخص بالغ

واعتربها مولداً جديداً للفرد وفترة     ،  إىل هذه املرحلة نظرة تشاؤمية     Hallونظر العامل هول    
ـ          ال، عواصف وتوتر وشدة   يط ـا   ميكن جتنب أزماا والضغوط االجتماعية والنفسية الـيت حت

وحسب رأيه إن العامل األساسـي الـذي خيلـق التـوترات            ). ٣٢٨ ص:م١٩٩٤، معوض(
كما أن احلياة االنفعالية    ، والصعوبات يف هذه الفترة من عمر اإلنسان هو التغريات الفسيولوجية         

  . ومن الرقة إىل الفظاظة، ومن املرح إىل احلزن، للمراهقني متناقضة من احليوية إىل اخلمول
هي املرحلة اليت تسبق وتصل بـالفرد إىل        ) ١٢ص:م٢٠٠٠ (السيداهقة كما يعرفها    واملر

سنة، وهي  ٢١اكتمال النضج، وهي ذا املعىن متتد عند البنات والبنني حىت يصل عمر الفرد إىل               
  . ذا املعىن متتد من البلوغ إىل الرشد

اب من النضج اجلسمي االقتر ")٢٣ص:م٢٠٠٠ (زيدانفيعرفها أما املراهقة يف علم النفس 
ولكنه ليس النضج نفسه؛ ألن الفرد يف هذه املرحلة يبدأ بالنضج           " والعقلي والنفسي واالجتماعي  

العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إىل اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة          
  .  سنوات١٠قد تصل إىل 

مرحلة اإلعداد ( االنتقال من الطفولة  مرحلةبأاراهقة امل) ٣٤ص:م٢٠٠٠ (وعرف زهران
ومتتد يف العقـد  . رحلة الرشدلإىل مرحلة الرشد والنضج، فاملراهقة مرحلة تأهب ) ملرحلة املراهقة 

الثاين من حياة الفرد من الثالثة عشرة إىل التاسعة عشرة تقريباً أو قبل ذلك بعام أو عامني أو بعد                   
 THE TEENولذلك تعرف املراهقة أحياناً باسـم  ) سنة٢١-١١أي بني (ذلك بعام أو عامني 

YEARS ويعرف املراهقون أحياناً باسم TEEN AGERS .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣

، والبيولوجيـة ، واالجتماعيـة ، اجتاهات العلماء النفسية  ف   مفهوم املراهقة باختال   وخيتلف
 ،بيولوجيـة يف بدايتـها  ، ومجيعها بشكل عام ختلص إىل أا مرحلة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشـد     

) ٢٧٢ص: م٢٠٠٠، الـسيد . (وهي عند البنات والبنني على حد سواء      ، واجتماعية يف ايتها  
  ). ٩ ص:م١٩٩٤، النغيمشي(وتتفاوت من فرد آلخر ومن جنس آلخر 

  : املراهقةمراحل
ال حتـدث بالـضرورة يف      ،  بالرغم من أن التغريات البدنية والنفسية اليت تصاحب املراهقة        

تتداخل متفاوتة ، فانه ميكن تقسيم طور املراهقة إيل ثالث مراحل       ،  هقنيوقت واحد لدي مجيع املرا    
)http://www.mohp.gov.eg/sec/Heducation/TeenArepMen.asp(:- 

   .  سنة من العمر١٤ – ١٠: املراهقة املبكرة  •
   . سنة من العمر١٧ – ١٥: املراهقة املتوسطة  •
  . سنة من العمر١٩ – ١٨: املتأخرة املراهقة  •

  :ص املراهقةخصائ

لقد أهتم املربون وعلماء النفس واالجتماع منذ مدة طويلة بأمهيـة اجلوانـب اجلـسمية               
 مبرحلة املراهقـة هـو      وكان الدافع إىل هذا االهتمام الواسع     . االجتماعية والنفسية من املراهقة   و

ـ   فهما االعماروما يزال هناك ما يشري إىل أننا مل نفهم هذه الفئة من            . ضرورة فهمها  ىت جيـداً ح
قني كاآلبـاء واملدرسـني     وخاصة أولئك الناس الذين يعدون مسئولني عن مساعدة املراه        . اآلن

وكثريا ما يكتشف الكبار خالل تفاعلهم مع املراهقني واملراهقات أنه ينقصهم الوعي            . واملرشدين
لمـراهقني  واملعرفة السليمة بطبيعة احلاجات اجلسمية والنفسية وطبيعة التغريات الـيت حتـدث ل     

  ).٤٥ ص:١٩٨٩، منصور(تكيف لطبيعة هذه التغريات وحماوالت ال

لكثري من  هو امللقب بأبو دراسة الطفل يف أمريكا كثرياً من احلقائق وكتب ا           و هوللقد مجع   
اهقـة  وتؤكد نظرته إىل املراهقة على الفروق بـني الـسلوك يف املر           . األوصاف لسلوك املراهق  

ويعتقد هول وعلماء النفس األوائل أن مرحلة املراهقة هي مرحلـة           . والسلوك السابق والتايل هلا   
وكان مـن  . لياً للمراهق من وجهة نظر الكباركما وصف ميك وصفا تفصي . حتول يف حياة الفرد   

  : من الطفولة إىل املراهقة ما يليالتغريات اليت وصفت حدوثها يف فترة التحول
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  .كبار إىل خطوط اجلسم والقوام املشابه للكبارالتحول من خطوط اجلسم قليلة الشبه بال   -١

التحول من فترة تتميز بكثرة امليول املتغرية إىل ميول مستقرة قليلة العدد ولكنها ذات معىن           -٢
  . كبري بالنسبة للفرد

التحول من فترة يقل فيها االهتمام مبعايري الرفاق ومكانته بينهم إىل فترة تتميز باالهتمـام                  -٣
  . لرفاق ومعايريهم وباملكانة اليت يطمح فيها بينهمالكبري با

التحول من فترة يندمج فيها يف أي نشاط ذاته إىل فترة يتحول فيها السلوك ويقترب مـن                    -٤
  . سلوك البالغني

رمسية وال خيـضع آلداب      التحول من فترة يكون فيها كل النشاط االجتماعي بصورة غري            -٥
  .نشاط االجتماعي اختياري وخاضع للعرف وآداب السلوكالسلوك إىل فترة يكون فيها ال

التحول من فترة تتسم بالصداقات املؤقتة قصرية األمد إىل فترة تتسم بصداقات مـستمرة                 -٦
  .وقوية

ورمبا كانت أكثر خصائص املراهقة لفتا للنظر هو وجود حاالت من التنـاقض املـزمن يف                
نفس الوقت مبدعا وخصبا ال نفع منه وغري مـسئول          ويف  .  فاملراهق غري منتج   . سلوك املراهقني 

حي بنفـسه يف  ومع ذلك يتمتع بقدرة غري حمدودة على أن يض      . ويركز كل اهتماماته حول نفسه    
، اجتمـاعي وغـري    خملص وغري خملص. يثار واألنانيةكما يتميز املراهق باإل . سبيل املثل واملبادئ  

 أحـساسي  ، مثـايل وسـاخر  . ف عن السلطة وينحر خيضع خضوعاً أعمى لقائد ما،    . اجتماعي
  .)٥٩ص :م١٩٨٣، زهران. (، متفائل ومتشائم، متحمس وال مبايلوقاسي القلب، زاهد وفاسق

  :مية على الصفات اآلتية للمراهقنيوتتفق كثري من اهليئات العل
وهي تعين تلـك اخلـصائص الفـسيولوجية        . املراهقة فترة حتول من الطفولة إىل  الرشد         -١

 وان استخدام العمر الزمين للداللة على بداية        . ية البارزة منذ البلوغ وحىت النضج     والنفس
واية هذه املرحلة أمر ال فائدة منه ألن بداية البلوغ ختتلف كثريا من فرد آلخر كما خيتلف     

  .  من العمر٢٠-١٢الباحثون على املوعد الصحيح لنهايتها ولكن مداها يقع بني سن 
سمي واجلنسي كما يتضح لنا من اخلصائص األولية  والثانوية للنمو اجلسمي            أن النضج اجل     -٢
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وتتـضمن  . يؤدي إىل تغري يف اجتاهات الفرد حنو الدور اجلنسي الذكري أو األنثوي املالئم            
  . هذه الفترة من النمو تقبل الذات اجلسمية ووظائفها التناسلية

 الوقت  جداين واالجتماعي واالقتصادي يف   لوتتضمن املراهقة أيضاً البحث عن االستقالل ا        -٣
الذي يستخدم فيه الفرد إمكاناته بصورة أكثر نضجاً وعلى مستوى أكثر تعقيداً ليعطـي              

  .وأن يقيم عالقات مع اآلخرين وأن يثق فيهم وأن يتعلم ما ينفعه وما يضره، كما يأخذ
ة اليت متيل إىل إبـراز      أن آراء الكبار يف املراهقني عادة ما تكون مصبوغة بأحكامهم القيم          

 ورمبـا   .  لذا فمن السهل عليهم أن يغفلوا اجلوانب اإلجيابية يف املراهقني          . الصفات السلبية فقط  
يؤدي الوصف التايل إىل تقليل حتامل الكبار إىل أدىن حد وإىل أبراز العناصر اإلجيابيـة يف هـذه                  

لبحوث  وتشري ا  –فل ونصف راشد     فاملراهق فرد ميكن أن تقول أنه نصف ط        . اموعة من الناس  
   _:أنه يتميز مبا يلي من صفات

 فالكبار دائماً يركزون على     . تميز بالتمزق وعلى األخص يف نظر الكبار      يأن املراهق يف سن       -١
 – املوجه لآلباء وغريهـم مـن الكبـار        النقد الزائد –عوامل مثل مقاومة السلطة العائلية      

ما خيتص بنواحي مثل موعد الذهاب إىل النوم واألصـدقاء       احلساسية الزائدة آلراء الكبار في    
  .واالستفادة من الوقت

 والتلفـاز  كاملذياعوأهم معامل التمزق هي األنانية الطفلية يف استخدام خصوصيات األسرة           
ئد والكـالم  واحلمام ويشعر الكبار باالنزعاج خاصة من الدافع الذي جيرب املراهق على التأنق الزا         

  . يف احملافظة والدفاع عن أصدقائهووالئه القوى.  بأقرانهامللبس تشبها
 كثريا ما يبـدو     –وعدوان  ) نكوص(لسابقة وما فيها من ارتداد       وباملقارنة بتلك اخلصائص ا    -٢

  .طالع متزايد حنو نفسه وحنو بيئتهعلى املراهق حب است

نواحي قوتـه   ويتضح ذلك فيما يقوم به من جتارب ليكشف ا أين تكمن قدراته اخلاصة و             
ومن خـالل حماوالتـه     . والته وضع نفسه يف أدوار ختيلية      ومن خالل حما   . وقدرته على التحمل  

اعر التفـوق والتخلـف غـري     مشلومن خال. واقف اليت يشعر أا غري مالئمة   النجاح بتربير امل  
  .جاح والفشلومن خالل التطرف يف استجاباته ملواقف الن. املستقرة

 . جسمياً معيناً  فيتخذ وضعاً  .تغريات جسمه السريعة بطرق متعددة    التكيف ل ويهتم املراهق ب    -٣
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يف الوزن الناتج عن النمـو      ويفرط يف األكل ليعوض النقص      . ليخفي ما يعتقد أنه عيب فيه     
 عن طريق رد الفعل االنفعايل لالرتباك الناتج عن التغريات اجلسمية املفاجئة غري             أو. السريع
ويف مشاعره .  املستمرة إلشباع شهيته املفتوحة    هتمام أيضاً يف حماوالته    ويظهر هذا اال   املناسبة

  . يعرف كيفية التعامل السليم معهالغريبة حنو اجلنس اآلخر الذي ال يفهمه وال

ويظهر ذلك مـن    . يسعى املراهق لتحقيق استقالله ويف نفس الوقت يعمل على حتقيق أمنه            -٤
 العمل واالستقالل املايل وإصراره على أن يدبر شـئونه          اهتمامه بالنواحي املهنية ورغبته يف    

 مالبسه وأصدقاءه   بنفسه دون تدخل من الوالدين ويبدو ذلك من خالل رغبته يف أن خيتار            
ومن خالل اهتمامه بكل ما يرمز إىل       . ومن خالل حبه غري املعلن لوالديه     . ومشاريعه بنفسه 

  .الراشدين كالتدخني والسب والتبجح

راهق النظر يف قيمه الشخصية اليت امتصها يف طفولته وإعادة النظـر يف معتقداتـه               يعيد امل   -٥
. بار دقيق ملثله القدمية واجلديدة    األساسية ومعىن ذلك اهتماما بالبحث عن قيم جديدة واخت        

وكثرياً ما يتضح حبثه عن اجلديد من خالل التنكر والتغري السريع للشخص الذي كان حمور               
 واشتغال املراهق باملعتقدات األساسية .  تناقض يف شعوره باإلخالص حنوهإعجابه يف وقت ما  

 كما يظهر يف دفاعه الصلب عـن        . يظهر يف اهتمامه العميق مبا هو صحيح وما هو خاطئ         
ويف اعتقاده الـساذج يف تكـوين التنظيمـات         . أساليب السلوك اليت تقبلها مجاعة الرفاق     

 مع  للكبار عندما ال تتفق املثاليات اليت يتحدثون عنها       ورموزها وشعائرها ويف حتديه السافر      
  .)٥٦ ص:م١٩٨٩، منصور( السلوك الفعلي للكبار

يبدأ املراهق يف معرفة أن االستقالل الذي ينشده جيـب أن يدعمـه اكتـساب املهـارات            -٦
 .فيبدي رغبه قوية يف احلصول على فهم أفضل لقدراته ومهاراته وميوله ومعلوماته. واملعارف

ولذلك كـثريا مـا يـرفض أن    .  اجلماعةويزعجه كثريا أن جيد نفسه شديد االختالف عن  
يستفيد من األنشطة اليت تزوده باملعلومات واملهارات الالزمة ال لشئ إال أن هذه األنـشطة           

 وقد يقبل حبماس على فرص أخرى ليستعرض قدراته اخلاصة يف وقت     . ستكشف عن عيوبه  
  .لدرجة الكافية فتكون الكارثةال يكون قد متكن منها با
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 أنواع السلوك السليب يف     اخلصائص السابقة متثل وجهة نظر اآلباء الذين ال يعربون إال عن          
وال ننسى أن أغلب أنواع السلوك السابقة أمنا تعكس مبالغة يف السلوك الـذي يرغبـه                . املراهق

–ظر إليه على أنه سلوك سـئ        أضف إىل ذلك ما ين    . الكبار واجلهود اليت تبذل للسيطرة الذاتية     
  .كلها تشري إىل ما يسعى اآلباء إىل تعليمه لألبناء من فترة مبكرة

  : مطالب وحاجات املراهق

) م١٩٤٥" (ابراهام ماسـلو  "لعل أول مايتبادر للذهن عند ذكر احلاجات واملطالب اسم          
)Abraham Maslow (   ـ ب صاحب نظرية الترتيب اهلرمي للحاجات الذي يـستقي منـه غال

" ماسـلو "الباحثني أفكارهم حني ينوون مناقشة احلاجات واملطالب اإلنسانية وتـتلخص نظـرة             
كقاعدة " الفسيولوجية"للحاجات اإلنسانية يف أن يرتبها ترتيباً هرمياً تصاعدياً يبدأ من احلاجات            

الـذات  احلاجات مث احلاجة لألمن مث احلاجة للحب واالنتماء مث احلاجة إىل تقبـل وتقـدير   لبقية  
وأخرياً حاجة حتقيق الذات اليت تتربع على قمة اهلرم مث أضاف حاجتني يف كتاباته األخرية فـوق                 

، املفـدى . (احلاجة لتحقيق الذات مها على التوايل احلاجة للمعرفة واحلاجـة لتـذوق اجلمـال             
  .)١٦٢ ص:هـ١٤١٤

هقـة  رحلة املراأما حينما يدور احلديث عن مطالب وحاجات املراهق أو مطالب النمو يف م          
املطالب حتويها بطون الكتب بعضها لباحثني غربيني        هلتنظيمات هلذ فإن  الباحث جيد جمموعة من ا      

وبعضها لباحثني عرب اقترحوها بعد دراسات ميدانية على املراهقني والشباب يف  بيئات عربيـة               
، زهـران . (فقد حدد هافهجرست يف كتابه منو اإلنسان والتربية عشرة مطالب ـم املراهـق             

إىل احلاجات املتفاعلة بني احلاجة اجلنسية واحلاجة لألمن        " سوليفان"وأشار  ) ١٢٥ ص :م١٩٩٩
  .)٧٢ص: م٢٠٠٠، األشول(واحلاجة لأللفة عند املراهق

  : وميكن للباحث إدراج مجيع هذه احلاجات اليت ذكرها الباحثون يف ست جمموعات هي

  . احملافظة على احلياةو ،تقبل التغريات اجلسمية: احلاجات اجلسمية -١

، التوحد مع اجلنس اآلخرو، إشباع الرغبة اجلنسية للمحافظة على النوع: احلاجات اجلنسية -٢
 . القيام بالدور اجلنسيو
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 ١٨

تأكيـد  و، احلاجة للعطف واحملبـة   و، بروز اهلوية و، االستقالل النفسي : احلاجات النفسية  -٣
 . احلاجة لألمنو، الذات

ـ و، والوصول للنضج العقلي  ، م واألخالق لقيتكوين ا : احلاجات العقلية  -٤ ق فلـسفة   ااعتن
 . للحياة

، الـزواج و، املكانـة االجتماعيـة   و، الوالء االجتمـاعي  و، األلفة: احلاجات االجتماعية  -٥
 . العالقات مع األقرانو

 . التخطيط ملستقبل مهين ومستقبل عملي وظيفي: احلاجات املهنية -٦

 السابقة استخلصت بعيداً عن البيئة     – مل تشبع     احلاجات اليت  –وإذا كانت هذه املشكالت     
إلسالمي فإن الباحث جيد إسهامات جيدة وأصيلة يف هذا امليدان لباحثني مهـا              ا العربية أو الدين  

حيث تناول األول يف دراسته احلاجات النفـسية        ، هـ١٤١٤والنغيمشي  ، هـ١٤١٤، ملفدىا
اء املراهقني بإعداد مقياس للحاجات النفسية للشباب يف دول اخلليج العريب وقد قام مسترشداً بآر        

اليت سجلوها يف استفتاء مفتوح طبقه عليهم وخرج بسبع عشرة حاجة للمراهق اخلليجي واستبعد 
احلاجة اجلنسية للغري لعدم إمكانية ذكرها يف املقياس وهذه احلاجات حسب ترتيب أمهيتها  عنـد        

  : عينة الدراسة اهلام جداً فاهلام منها
 . الصداقة -          .الطمأنينة  -       . لوالدينرضا ا -

 . احلصول على حب اآلخرين -       . الرغبة يف مساعدة الغري  -         . اإلجناز -

 . فهم الناس -        . الرعاية من الغري -        . األمن وراحة البال -

 . عرفة واإلطالعامل -          .  الترفيه عن النفس-.   ةالتغيري والتنويع يف احليا -

 . االستقالل الذايت -        . السيطرة والزعامة  -            . تنمية املواهب -

 .)٢٣١ ص:هـ١٤١٤، املفدى. (احلصول على إعجاب اآلخرين  - . فهم النفس -

كـان  " املراهقون: " فقد ظهر له كتاب جديد عنوانه      )٦٦ ص:هـ١٤١٤ (النغيمشيأما  
ل عرضه هلذه احلاجات كان يستنري بآيـات القـرآن الكـرمي            جله عن حاجات املراهقني وخال    

وأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومواقف الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم فكون بعد              
  :املراهق املسلم مقسماً إياها إىلذلك منوذجاً إسالمياً أصيالً حلاجات 
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 ١٩

اجة لألمن من املخاوف العديـدة      واحل ،وهي احلاجة لعبادة اهللا عز وجل     : احلاجات النفسية   )أ 
  .  واحلاجة إىل القبول والرضا واحملبة من اآلخرين،اليت تعترض حياة املراهق

وهي احلاجة إىل الرفقة والتعارف وخصوصاً مع من مياثلون املراهق          :  احلاجات االجتماعية   )ب 
ك وهذه  واحلاجة إىل الزواج والذي يعده املؤلف حاجة عضوية كذل         ،يف العمر باالهتمامات  

احلاجة حتقق له حاجات فرعية هي السكن النفسي والشعور بالنوع وحتقيقـه واإلشـباع              
وآخر احلاجات االجتماعية احلاجة إىل العمل واإلنتاج وحتمـل         ، الغريزي وحتقيق التكامل  

 . املسؤولية

وحيصرها يف نقطتني األوىل احلاجة إىل االستطالع واالستكشاف لكل ما          : احلاجات الثقافية   )ج 
 . والثانية احلاجة إىل حتديد اهلوية، حييط باملراهق

  :النظريات املفسرة للمراهقة

  .هل هذه املرحلة حباجة إىل تفسري؟ تساؤل يطرح نفسه

والباحث هنا حيـاول    ، إن من أهداف العلم األساسية تفسري الظواهر اليت هي حمور البحث          
علل السببية لظاهرة املراهقة سواًء كانت      رصد آراء الذين حاولوا دراسة هذه املرحلة واقترحوا ال        

مرحلة عمرية اعتيادية كغريها من مراحل العمر أو مرحلة عاصفة ذات متيز عـن غريهـا مـن                  
  . املراحل

ولقد وجد الباحث أن كثرياً من الباحثني يصنفون اجتاهات دراسة املراهقة لعدد من التصنيفات              
 مبنظري بعض هذه املدارس أو يلـصقها باسـم          املختلفة فبعضهم يلصقها مبدارس علم النفس أو      

ميـد  "و" Hallهـول  "الباحث الذي قام بدارسة هذه املرحلة واستحق الريادة يف منهجه مثـل         
Mead "وآخرون يربطون بني   ) م١٩٩٠، احلافظ، م١٩٨٨، هرمز، م١٩٨٥، جالل(.وغريمها

لوجيـة أو   والعـضوية البي  مرحلة املراهقة والعلم الذي درست من خالله مثل النظرة النفسية أو            
ـ ١٤١٢، قنـاوي ، م١٩٨٨، هرمـز . (اإلنسانية االنثروبوجلية أو االجتماعية    ، اجلرايـة ، هـ

  ).م١٩٩٣

 بأرسطو وأفالطون وانتهاًء باحملدثني من وبعض الباحثني فضل رصدها يف سياقها التارخيي بدأً   
  . العلماء
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 ٢٠

دم وجـود نظريـة     ع) ١٤٣ص:م١٩٩٠، احلافظ(غري أن الباحث يرى كما يرى غريه        
واحدة متسقة أو نظريات متعددة منفردة تفسر مرحلة املراهقة بل مجيع تلك الرؤى تندرج حتت               

  . نظريات أكرب وأفكار أوسع وأمشل

ومن مث مجعها حتت اجتاه واحد يتفقون على أبرز         ، ومن املفيد ربط هذه النظريات بأصحاا     
الباحثني واملنظرين والـيت يراهـا الباحـث يف         واستناداً إىل نقطة اخلالف بني هؤالء       ، خصائصه

  : نه يرى تصنيفها يف اجتاهات ثالثةفإ" الوراثة والبيئة"اإلشكالية الدائمة لدى علماء النفس 

  .لوجيو البياالجتاه العضوي: األولاالجتاه 

هو و مرحلة املراهقة    نقيضه وهو الذي يعطي للبيئة الدور احلاسم يف شكل مظاهر         : واالجتاه الثاين 
  .االجتاه احلضاري الثقايف

يرونه واقعاً  ومن االجتاه الثاين مان االجتاه األول ما يرونه حتمياً،  وآخرون أخذوا م:االجتاه الثالث 
وميكن تسمية هذا االجتاه باالجتاه التوفيقي أياً كانت انتماءات نظرية وألي مدرسـة             

  . نفسية يدرجه الباحثون حتتها

حظ أثناء دراسته ملوضوع املراهقة بعض املناقشات التربويـة       ال )م١٩٩٠ (على أن احلافظ  
املسجلة عند قدماء املصريني لكنه مل يورد لنا إشارة واحدة لبعض املناقشات وكل ما توفر لـدى                 

  . الباحث من إشارات للبدايات األوىل لدارسة موضوع املراهقة كانت لدى أفالطون

اهقة بشكل مباشر ولكن الباحثني يرون      عن املر ) م.ق٣٤٧ - ٤٢٧(مل يتحدث أفالطون    
وكـثري مـن   ، فهو أول من دلنا بأفكاره عن التطور البشري      (أنه هو الذي أشعل الشرارة األوىل       

أفكار أفالطون اخلاصة بالتطور البشري تتالزم مع أفكار العلماء الذين جاءوا بعده بآالف السنني              
  ). مثل فرويد

فقد كان أكثر وضوحاً يف حديثه عن تطور        ) م.ق٣٢٢ -٢٨٤(أما تلميذه أرسطو طاليس     
قد دون بإسهاب بالنسبة لنمـو       وقد أشري إليه بوصفه أول مصدر يرجع إليه حول ما         : "اإلنسان

 هذا الفيلسوف التغريات يف الصوت يف كال اجلنسني يف هذه          افقد وصف لن  ، املراهق وتطور حياته  
وظهور الـشعر  ، ني وحدوث الطمث لدى األنثىكما أشار إىل منو وبروز الثدي    ، املرحلة من احلياة  

يف أحناء اجلسم وإىل اإلفراز املنوي لدى الذكر كما أنه أشار إىل متوسط األعمار اليت حتدث فيـه                 
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 ٢١

كما يعـزي   ، كما قدم الدليل على وجود فترة من حياة املراهق يتميز فيها بالعقم           ، هذه الظواهر 
نفسية أثناء فترة املراهقة ألنه قد الحظ جمموعة مـن          الفضل أحياناً إىل أرسطو يف وصفه للحالة ال       

  ).١٨ ص" ( يف اتمعات الصناعيةملراهقديد إىل ا قد عزيت يف العصر اجلالصفات واليت

أن أرسطو قد قسم مرحلة النضج اإلنـساين إىل ثـالث        ) ٩٦ص:م١٩٩٠ (ويرى صادق 
  .لشبابمراحل كل واحدة منها مدا سبع سنوات والثالثة منها أمساها با

 ويالحظ أن تأثري أرسطو كان واضحاً يف أفكار من درس املراهقة من خـالل اسـتمرار                
  . تقسيمه هذا حىت اآلن لدى كثري من الدارسني

ويف القرن السادس امليالدي أشرقت الدنيا برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وورثنـا              
ريب وال حتتاج نصوص دستورنا القـرآن أو    والعنه هدياً ربانياً نعتقد به اعتقاداً ال يساوره شك   

حديث نبينا صلى اهللا عليه وسلم ملناقشة أو جدال بل نسلم ا تسليم املقر املؤمن بأن كال مـن                   
  . عند ربنا

ويرى الباحث أنه ليس من العدل أبداً أن نعرض آليات أو أحاديث على اعتبار أا أشارات       
املراهقة بل يرى الباحث إدراجها حتت حبـث منفـصل          ملوضوع البحث يف سياق تفسري مرحلة       

  . يدرس النظرة اإلسالمية الكاملة ملسألة املراهقة وحيدد رأي اإلسالم فيها

أما اجتهادات املسلمني من بعد فيمكن طرحها واالستنارة ا واعتبارها مـن احملـاوالت              
  . اإلنسانية لدراسة مرحلة املراهقة

 جتاه ابنه املراهق حيث إتباعهى ما جيب على الوالد  عل) ٩٧ص:م١٩٩٠ (ويستشهد صادق 
العب ابنك سبعاً وأدبه سـبعاً      : "يروى عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال            

 ذلك جتاه ابنه    إتباعفهذا دليل على أنه جيب على الوالد        . "ه سبعاً مث اترك حبله على غاربه      وصاحب
ويف هذه إشارة صرحية ملراعاة جانب البيئة اليت تتغري مـن           . حلتهاملراهق ليتالئم مع خصائص مر    

  . جيل إىل جيل

   :ي البيولوجياالجتاه العضو §
والـذي يعـد مؤسـس االجتـاه     ". هول" الجتاه العامل النفسي األمريكي     يتربع على هذا ا   
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 ٢٢

م نشر هـول    ١٩٠٥ويف عام   ) ٢٤ص:هـ١٣٩٩، زيدان. (البيولوجي يف سيكولوجية املراهقة   
املراهقة سيكولوجيتها وعالقتها بالفيزيولوجيا واألنثروبولوجيا وعلـم االجتمـاع       (ه الشهري   كتاب

وقد خلص يف هذا الكتاب الضخم ) ٥٤ص:هـ١٤١٢، قناوي(واجلنس واجلرمية والدين والتربية 
 صحفة آراءه وأفكاره ونتائج دراساته ومالحظاته وبيانات مجعها من ٧٨٠املكون من جملدين ما     

ويصعب على الباحث عرض غالب آرائه اليت دوا        ، هقني من خالل استبيانات طبقها عليهم     املرا
" هول"يف هذا الكتاب ويشري إىل نقاط أربع  يشري إىل بعضها الباحثون كثرياً على اعتبار أا آراء              

   -:حول املراهقة

  :املراهقة والسبب العضوي

 أساساً إىل النمو العضوي لدى الفـرد  يرى هول أن ظاهرة املراهقة جبميع خصائصها ترجع 
 مل يكن الغالبية ملـا يف املراهقـة مـن         نوكلما عرفنا الكثري عن املراهقة سيتضح لنا أن الكثري إ         (

  .)٢٤٠ .P ,١٩٠٤ ,Hall). ( يف اجلسمءاضطرابات يرجع سببه إىل النمو غري املتكايف

  : البلوغ وامليالد اجلديد

فإنه رأى أن عصراً جديداً يبدأ يف هـذه  " هول"نسان عند  على ضوء النظرة السابقة إىل اإل     
تبدأ املراهقة مـع     (مصوراً هذا امليالد    " هول"املرحلة وبدايتها البلوغ ويراها ميالداً جديداً يقول        

تلك املوجة اجلديدة من احليوية اليت نراها يف النمو وذلك من التطورات اليت تطرأ على كل عضو                 
جلديدة والغرائز وامليول والشهية الزائدة وحب االستطالع وهلذا فإن املراهقة تقريباً واالهتمامات ا  

  .)٣٠٨ P ١٩٠٤ Hall) (توصف بأا ميالد فسيولوجي ثاين

  : االجتاه احلضاري الثقايف §
فلقد " بندكت " أستاذاالبد من احلديث عن     " ميد" قبل احلديث عن رائدة هذا االجتاه         

ات بني الشخص واملؤسسات االجتماعية فدرست جمتمع قبائل هنود         اهتمت بدراسة مسائل العالق   
وكذلك قبائل وجمتمعـات    " أبولينيه" كثقافة   األمريكيةالزوين يف جنوب غرب الواليات املتحدة       

  .)٤٥ص:هـ١٩٩٥،سيالمي("أخرى 

 الطرق املختلفة اليت تؤثر الثقافة ا على النمو وتشاات واختالفات           "بندكت"وأوضحت  
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 ٢٣

ئة االجتماعيـة هـي     أن التنش ) بندكت(وأبرز النتائج اليت وصلت إليها      ، الطفولة والرشد أدوار  
املسئولة عن جناح عملية االنتقال من مرحلة الطفولة ملرحلة الرشد لتصبح سهلة كمـا يف بعـض     

. اتمعات اليت درستها أو فشل هذه العملية لتولد الصراع واإلحباط كما يف اتمـع الغـريب               
  ). ٩١ص: م١٩٩٨ ،قشقوش(

مث برزت للساحة العلمية باحثة متميزة جتاوزت حدود النظـر يف الكتـب والدسـاتري أو              
  . احلديث من بعد عن مرحلة املراهقة

ولكنـها  " بنـدكت " بنفسها إىل اتمعات البدائية متأثرة بأسلوب استاذا        " ميد "انتقلت  
يئات دف دراسة أحـوال املـراهقني   كانت أكثر انطالقاً وجدية حيث عاشت يف داخل هذه الب    

تسعة أشهر ويف غينيا اجلديدة ستة أشهر ودرست سلوك         ) الساموا(واملراهقات فمكثت يف جزر     
بأندونيسيا وثالث جمتمعات بدائية أخرى جبوار غينيا اجلديدة وخلصت         " بايل"األطفال يف جزيرة    

خيتلف من جمتمع آلخر والسبب     من كل هذه الدراسات والبحوث الواسعة إىل أن شكل املراهقة           
وغالب البيئـات الـيت   . وراء هذا االختالف هو البيئة الثقافية واحلضارية اليت يعيش فيها املراهق 

، احلـافظ ( مرحلة املراهقة متر بسالم دون أي تـوتر وعواصـف وأزمـات              نزارا وجدت أ  
 يف النظـام  أن اجلانب الشخصي من حياة الفرد يتالشـى (كما أكدت على   ، )٧٥ ص:م١٩٩٠

  ). ١٩٢٨ ,Mead) (الشمويل من احلياة احلضارية للناس

 الذي تناول مرحلـة املراهقـة       "ليفن" قد تأثرت كذلك بالعامل األملاين األصل       " ميد"ولعل  
بل بأن أرجعها إىل نظريته حول اال احليـوي       " بندكت"بكثري من الدراسة ولكن ليس بأسلوب       

  . لإلنسان

 هذه التغريات اليت يصادفها املراهق يف االنتماء إىل اجلماعة والتغريات            إىل أن  "ليفني"ويشري  
اجلسمية ويف البعد الزمين للمجال احليوي من شأا أن جتعل حياة املراهقني مليئة باملشكالت ألن               

فهو مل يعد طفالً كما أنه ليس راشداً ناضجاً       ) ١٢٤ص: م١٩٦٦، اهلامشي. (املراهق يعيش موقف  
ين من فترات صراع مستمر بني خمتلف املواقف والقيم واملعتقدات وأمناط احلياة وكونه بعد فهو يعا

  . ينتمي إىل أي منهما ينتقل من الطفولة إىل الرشد رغم أنه يف الواقع ال

كما تفترض نظرية اال كذلك وجود فروق ثقافية بني جمتمع وآخر مما يؤدي إىل أن تظهر            
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 آخر وهذه الفروق تكون بسبب االختالفات يف املعتقدات واملواقف   املراهقة كأزمة يف جمتمع دون    
وبسبب الطريقة اليت ينظر ا اتمع إىل الفعاليات املختلفـة باعتبارهـا            ، والقيم املتعارف عليها  
  ). ٥٨١ ص:م١٩٨٨، هرمز) (ترتبط ترتبط مع بعضها أو ال

  : االجتاه االنتقائي التوفيقي §
ابقني يتضح أن أصحاما يعربون عن آرائهم بوضوح واندفاع         عند استعراض االجتاهني الس   

ومحاس حيث كان األوائل يضعون نظرية عن املراهقة ومن تالهم حاولوا أن يؤكـدوا بطالـا                
  . ويضعوا مقابلها نظرية أخرى جديدة

وهذا االجتاه اجلديد يرى أن خطأ النظريتني كان يف الطرفية حيث إن كل واحـدة منـها                 
مبعىن أن اجلانب البيولوجي له أمهية      ، هاً متطرفاً عن األخرى وأن الصواب يف الوسطية       اختذت اجتا 

وأن اجلانب الثقايف واالجتماعي ذو تـأثري كـبري     ، ميكن إنكار تأثريه على مرحلة املراهقة       ال بالغة
  . وبالغ أيضاً على مظاهر املراهقة

  : ا االجتاه حيث يقول يعرب فيها بوضوح تام عن هذ"سولنربجر"ويف مقالة نشرها 

 يهتمون بتوافق املراهق مع الدور االجتماعي الذي يفرضه عليه اتمع مع            نأما هؤالء الذي  
يدة ملوضوع حبثهم هي علم      جد رح هلم تسمية  إغفال عالقة ذلك حبالة الفرد الفسيولوجية فإننا نقت       

 يعطي املراهق فرصاً كافية     وباختصار ميكن القول بأن اتمع نفسه ال      . الجتماعي للمراهق النفس ا 
  . للقيام بالدور الذي يتفق ومستويات نضجه اجلسمي والعقلي ونزعته إىل التحرر واالستقالل

ومن هنا ينشأ اإلحباط والصراع الذي تتسم به املراهقة إال أن هـذه املـشكالت وهـذا             
ل البيولوجية والعوامل   الصراع ليس وليد الثقافة وحدها بل هو نتيجة التفاعل املتبادل بني العوام           

االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد وهكذا نستطيع أن ننظر إىل املراهقة ال على أـا متثـل فتـرة          
ومنو مـستمر مـن الطفولـة إىل      مستقلة منفصلة عن مراحل النمو وإمنا باعتبارها مرحلة انتقال          

  ). ٦٠ ص:هـ١٣٩٩، زيدان" (الرجولة
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   :يــاهـــاملق  – ب

  :شعبياملقهى ال §

 مفتوحاً يؤمه النـاس  اً، وكان مكانقرفت أوالً يف الشر منشأة شرقية ع  عدياملقهى الشعيب   
ويشربون فيه القهوة جلوساً على األرض مث انتقلت بعد ذلك املقاهي الشعبية من بالد الشرق إىل                

  ).٤٧ص:م١٩٩٩، حريري( الغرب بالد

ا فئات خمتلفة من أفراد اتمع دف       يف هذه الدراسة األماكن اليت يرتاده     ويقصد باملقهى   
قضاء وقت الفراغ فيها بعيداً عن الروتني اليومي حيث يقدم فيها للمرتادين بعض املشروبات مثل          

 صائر، باإلضافة إىل اخلدمة الرئيسة وهي الدخول علـى شـبكة االنترنـت            الشاي والقهوة والع  
  ).٧٥ص :م١٩٨٤عباس،(

  :تاريخ املقهى §

 عرفت أوالً يف الشرق أواسط القرن السادس عشر امليالدي سافر إىل            املقهى منشأة شرقية  
، ورأى يف مدينة حلـب أول مقهـى         وزار الشام "  فولف أوليونارد  "ب أملاين يدعى    املشرق طبي 

وشرب فيه أول قدح من القهوة شربه يف حياته وعاد إىل أملانيا يصف املقهى والشراب األسـود                 
، ال خيرج عن مكان مفتوح يؤمه الناس ويـشربون  تلك العصور الذي يشبه احلرب وكان املقهى يف   

، وكانت القهوة قد عرفت يف البالد العربية قبل ذلك بنحو مائـة            يه القهوة جلوساً على األرض    ف
ومل يكن املقهى ذائعاً إال يف العواصم الكبرية وعرف الترك املقهى مـن العـرب وظهـر يف         ،  عام

أما يف مصر فقد عرفت املقاهي قبل ذلك بنحو نصف          . م١٥٥٤قسطنطينية أول مقهى يف سنة      ال
  .قرن

ظهرت يف البندقيـة    ،  م١٦٤٥، ويف سنة    خر قبل أن ذاعت املقاهي يف أوربا      ومضى قرن آ  
أول دار من هذا النوع مث ظهرت يف لندن وأكسفورد بعد ذلك بقليل وكانت القهوة فيها علـى             

انكلترا بسرعة ولبثت املقاهي ممنوعة يف روما حىت        الطريقة الشرقية ومل تلبث املقاهي أن ذاعت يف         
وافتتحت يف  ،   وظهرت املقاهي يف فرنسا يف أوائل القرن السابع عشر         . أوائل القرن الثامن عشر   

وكان الفيلسوف فولتري من روادها فذاع " بوروكوب" مسيت قهوة م دار أنيقة١٦٨٩باريس سنة 
.  إال يف أوائـل القـرن الثـامن عـشر       قهى يف برلني  من بعده ارتياد األدباء للمقهى ومل يظهر امل       

  ).٤٧ ص:هـ١٤١٩، حريري(
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أخذت املقاهي تتطور بعد ذلك بشكل كبري وتفنن أصحاا يف جتميلها وتأثيثها وتزويدها             
ويف بغداد القدميـة    ،  مبختلف األنشطة وبلغت يف عصرنا هذا من األناقة وحسن التنظيم ما بلغت           

 حيث أنشئ معظمها خالل العهد العثماين ونالت شهرة كبرية وأغلب          اشتهرت العديد من املقاهي   
هذه املقاهي بقى حىت قيام احلكم الوطين الذي انتهى بالنظام اجلمهوري ومن املقاهي ما بقـى إىل                 

  .ن أيام العرب وعادام وتقاليدهمذلك الوقت يتحدثون ع

تجارية والندوات االجتماعيـة    قد كانت هذه املقاهي أشبه بالدوائر الرمسية أو اخلانات ال         
ففيها يتبادلون وجهات النظر والرأي يف شىت أمور احلياة اخلاص منها والعام ما مل تكن هذه املقاهي 

، حيث مل يكن يف وقتها كهربـاء      ،  يلمثل املقاهي احلديثة اليت تظل مفتوحة إىل ما بعد منتصف الل          
شموع وكانت املقاهي تغلق أبواـا مـع        فكانت تضاء بواسطة الفوانيس واملصابيح النفطية وال      

  ).١٣٤ص :م١٩٥٨، احليدري( اخلاصة كليايل العيدين الغروب عدا بعض الليايل واملناسبات

 الصفقات بني مرتاديها وبالرغم من قلة وسائل التسلية         لعقدعادة ما اختذت املقاهي مكاناً      
ية القوم وأوسـاطهم ومل يكـن    كانت مصدر مباهج لعلاملقاهي هوالترفيه يف ذلك الوقت فإن هذ     

هناك من أدوات اللعب والتسلية ما هو موجود منـها اآلن، كالطاولـة والـشطرنج والـورق              
ـ والضومنة والبلياردو والتنس والكرة املنضادية وغريها من األلعاب اإللكترونيـة وال           ضائيات ف

  .  املرةوغريها وكانت املشروبات املقدمة يف هذه املقاهي تتمثل يف الشاي والقهوة

لقهـوة  مث ما لبث أن  تغري األمر يف بغداد عما كان عليه يف السابق حيث حـل حمـل ا                   
 ص:م١٩٥٨،  احليدري(نواعها وأشكاهلا   املرطبات واملشروبات املثلجة على اختالف أ     ،  والشاي

١٣٦.(  

وكان انتقال املقاهي إىل سكان اجلزيرة العربية عن طريق احلجاج وكان أول انتشارها يف              
  :مكة قائالً و يف أثناء وصفه املدينة "بدكهارت" املكرمة وجدة وقد وصفها مكة

 أمـسية يف حارة الباب تصطف يف الشارع الرئيسي املقهى اليت تنطلق منها محري الربيد كل           
ويف مكـان آخـر     ) ١٠٦ ص:م١٩٩٢،  بدكهارت(إىل جدة ويرتل يف املقاهي مساسرة القوافل        

شارع الرئيسي يف جدة سبعة وعشرون مقهى وأهل احلجـاز          أنه يوجد يف ال   : يصف جدة ويقرر  
  :يشربون القهوة بشكل مفرط ويف كل هذه املقاهي يدخن الناس الشيشة وهناك ثالث أنواع هي
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  .وهي أكربها وتوجد فقط يف املنازل اخلاصة: الكدرة -١

، وشكلها مثلث وتـرتبط     ام أرجيال وحجمها صغري عن الكدره     وتسمى يف الش  : الشيشة -٢
 . ب طويل يسمى اللي ومن خالله يشفط املدخن الدخانبأنبو

وقـصبة تـؤدي    ،  ويوضع فيها املاء  ،  ويكون من جوزة هند جموفة غري مصقولة      : البدرى -٣
 وعرفت كراسي املقاهي بنوعية عالية وعادية تسمى الكراسي العالية باملركاز   . وظيفة اللي 

 كسرير للنوم يف ستخدم أحياناويتسع جللوس ثالثة أفراد وطوله حبجم طول سرير النوم وي
 .مثل هذه املقاهي

 القرعة أو اختيار احلـظ      اما وهي نوع من   دوتسود يف هذه املقاهي لعبة املنقلة وكذلك ال       
وبعد توحيد اململكة أخذت املقاهي يف االنتشار يف باقي          ).٣٦-٣٤ ص:م ١٩٩٢،  بدكهارت(

  . أحناء اجلزيرة العربية

  :املقاهي يف الوقت احلاضر §

يز بطابع عمراين خاص فهي مكلفة التصميم والتشطيبات وتضم عدة جلسات مصممة          تتم
 ، كما توجد جلسات يف صاالت مغلقة ومكيفة وأخرى يف بيوت         باتساعات خمتلفة يف اهلواء الطلق    

  .الشعر وذلك لتالئم رغبات الرواد

بـارد  كما يوجد يف هذه املقاهي أحدث وسائل تكييف اهلواء وتلطيف اجلـو بـالرذاذ ال    
باإلضافة إىل ذلك توفر كافة وسائل اللهو من شطرنج وطاولة وقنوات فضائية وكذلك ألعـاب               
الكترونية وغريها وكذلك خدمات كصالون حالقة وهواتف كما تقدم يف املقهى كافـة أنـواع               
املشروبات الساخنة والباردة باإلضافة إىل ذلك يوجد مطعم وبوفيه يوفر بعض أنواع املـأكوالت             

فة والسريعة حيث أن بعض املطاعم املشهورة تتعامل مع املقاهي وتضع فرعاً خاص لتـأمني               اخلفي
ضائية بنوعيها املـشفر    املأكوالت للرواد وتتميز هذه املقاهي بوجود أجهزة الستقبال القنوات الف         

 الشيـشة وتـسمى اصـطالحاً       ، وكل هذا إضافة إىل ما هو أساسي أو معترف به مثل           واملفتوح
ولقد . مكة املقاهي على أطراف مدينة       وذلك نسبة إىل املادة املدخنة فيها وتتواجد هذه        ]باملعسل[
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، ومن ميل أسرته يذهب إليهاأصبحت املقاهي مالذاً للهاربني من بعض املؤسسات االجتماعية فمن      
  .، ومن يضيق من عمله يلجأ إليها وهكذايتعب يف مدرسته يلقى بنفسه عليها

حة االجتماعيـة يف اآلونـة      أن تفرض نفسها وبقوة على  الـسا       لقد استطاعت املقاهي    
  . من أبناء اتمع، وصار الكل يرتادها الصغري والكبري واجلاهل واملتعلم والغين والفقرياألخرية

وكذلك تنوعت يف   ] عادية[إىل مقاهي   ] مخس جنوم [وتنوعت درجات املقاهي من مقاهي      
إىل شيش اجلراك واملعسل وتنوعت كذلك يف تـصميمها         خدماا من أكواب الكابتشينو الدافئة        

  .)٤٢ص:هـ ١٤١٩، حريري(من الديكورات الفخمة إىل بسط ودكات 

  :ظهور مقاهي االنرتنت §

م يف اململكة املتحـدة، مث  ١٩٩٥ يف عام  االنترنتانطلقت أول سلسلة يف العامل من مقاهي    
  مقـاهي  بدافـع أصـحا    وكان   .احلالبطبيعة  الدول العربية    دول العامل ومن بينها      انتشرت يف 
يف املقابل وجـد فيهـا   ،  عمل جديدل وخوض جما من وراء افتتاحها حتقيق هامش رحبي  االنترنت
ووسيلة للبحث واحلصول على معلومـات،      تسلية   وسيلة جديدة مللء أوقات فراغهم وال      الشباب

 بشكل كبري ليصل يف      يف الدول العربية خالل السنوات األخرية      توازداد عدد مستخدمي اإلنترن   
.  مليون مستخدم  ٤,١ش إىل حوايل     وفقا إلحصائيات زووكنيك وغلوبال ريسري     م،٢٠٠١عام  

  ).٢٥ ص:م٢٠٠٥دعيبس، (
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  :االنرتنت – ج

ولكنها أيضا سالح ذو حدين يستخدم      . خدمة اإلنترنت هي ثورة العصر وحديث االس      
 العامة األخرى، فاستخداماا تابعة لنوايـا       حاهلا يف ذلك حال كثري من املصاحل      .  للخري أو للشر  

وخدمة اإلنترنت خدمة منافعها مجة وعطاؤها .  املستخدم،  إن كان خريا فخري وإن كان شرا فشر
وهي يف الوقت نفسه    . ر ألمم وأفواجا  يغزير وهي مصدر خلري وعلم ومعرفة وهداية وصلة وتطو        
فإذا أدركنا هذه احلقائق وجب علينا .  اقد تكون مصدر لشر عظيم ملن أصر على سوء استخدامه     

  .أي االستخدامني سنختاره؟:  أن نقرر
اإلنترنت جمموعة من احلواسيب مرتبطة بعضها ببعض لتكون شـبكة عامليـة وشـبكات              
االتصال وتعرف بأا شبكة الشبكات، أو الشبكة العاملية، باعتبارها تقوم بربط آالف احلواسيب             

  . امل، وتوفر خدمات املعلومات لكل أحناء الكرة األرضية بسرعة فائقةوشبكات املعلومات عرب الع
ويدل مصطلح إنترنت على جمموعة الشبكات اليت متخضت عنـها جهـود مـشروعات               

 وتستخدم شبكة آربا هذه بروتوكول مراقبة التراسل، وبروتوكول         (ARPA)البحوث املتقدمة،   
نت، أي جمموعة من الـشبكات الـيت تـستخدم    االنترنت، كأساس لبنائها، ويعين املصطلح إنتر    

جمموعة الربوتوكوالت اخلاصة مبراقبة التراسل واإلنترنت، وتستند يف أساسها علـى النمـوذج             
  ).٢٨٥ ص:هـ١٤١٩قاسم، (املرجعي للترابط بني النظم املفتوحة 

  : تعريف شبكة االنرتنت

ات التقنية الكربى واليت    هي إحدى التطور  ، شبكة االنترنت أو الشبكة الدولية للمعلومات     
وهي شبكة عاملية تربط عدد من الشبكات واحلواسيب        ، مجعت بني احلاسبات اآللية واالتصاالت    

ومن ناحية التقنية   ، فهي تسمى اختصاراً بالشبكة   ، وهلا تسميات متعددة  ، املختلفة األنواع يف العامل   
 تـربط ماليـني     ألـا " ريعطريق املعلومات الس  "تسمى شبكة واسعة النطاق كما تسمى شبكة        

  ). ٢٤: ص:م٢٠٠٠، السيد. (املستخدمني وتوفر هلم إمكانية تبادل األفكار والرسائل وامللفات
  : وقد تناول تعريفها عدد من  الكتاب والباحثني

عبارة عن خطوط اتصال تلف الكرة األرضية من مجيـع          " بأا   )م١٩٩٩ (عرفها مسبسون 
  ). ١٣:ص" (ني ماليني الكمبيوتراتاجلهات وتقوم بتحقيق االتصال ب
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  : مثرة نتجت عن تالحم ثالث ثورات كونية هي، ويعترب االنترنت شبكة الشبكات

 ). احلواسيب( وثورة التقنية احلديثة -  . وثورة املعلومات-   .ثورة االتصاالت -

وتتـيح  ، هي شبكة داخلية تستخدم يف الشركات     ): "م١٩٩٧  (وآخرونوقد عرفها طلبة    
وميكن أن تتـضمن قواعـد      ،بكة للمشتركني الوصول إىل كتيبات العمل ودليل اهلاتف       هذه الش 

  ). ١٣٠: ص". (ووسائط متعددة، وجمموعة خدمات خاصة، بيانات وخدمات الفيديو

شبكة معلومات تتكون من : "وعرفها القائمون على سلسلة  السنابل املختصة باالنترنت بأا       
نواع واألحجام واملنتشرة حول العامل بدءاً مـن احلواسـيب          عدد هائل من احلواسيب خمتلفة األ     

ويتم الربط بينهما من خالل بروتوكول التحكم باإلرسال ، الشخصية وانتهاء باحلواسيب العمالقة   
، م٢٠٠٠ (مما ينتج عنه قاعدة بيانات ضخمة خلدمة املستخدم الـسنابل         ، وبروتوكول االنترنت 

  ). ١٢٣: ص

بأا جمموعة من آالف الشبكات احمللية      ) "٤٩:، ص م١٩٩٨ (الساملي وآخرون وقد عرفها   
والوطنية واإلقليمية عالية السرعة منتشرة يف أحناء العامل ومرتبطة بعضها ببعض خبطوط الكيبـل              

   ."واهلواتف أو من خالل األقمار الصناعية

  :مراحل تطور شبكة االنرتنت

 عامل االتصاالت وتبادل املعلومـات  كان لظهور شبكة االنترنت تأثري واضح وثروة كبرية يف  
وكان هلذا الظهور تطور متراكم هلذه املعلومات واحلقائق منذ تسجيلها          ، اهلائلة على مستوى العامل   

بكل ما حتويه من خدمات عظيمة يف جمال االتصال والتوصل مـع العـامل       ، أو رصدها وحىت اآلن   
وذلك بفضل هـذا    "  الكونية الصغرية  القرية"والذي أصبح من مفرداته اجلديدة مصطلح       ، بأسره

  . )٦٢ ص:م٢٠٠٣، سعادة وآخرون( الشئ اجلديد واملتجدد باستمرار والذي يسمى االنترنت

بدأت األصول األوىل لشبكة االنترنت منذ ظهور احلرب الباردة بني املعسكرين الغريب بقيادة 
  . ابقاًالواليات املتحدة األمريكية والشرقي بقيادة االحتاد السوفييت س
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ـ    إذ اق التـسلح النـووي   بوقد تطور بناء شبكة االنترنت بعد غزو روسيا للفضاء وبدء س
 بدراسة وإجياد وسـائل لـضمان اسـتمرارية    Rand كلفت السلطات األمريكية شركة تدعى 

االتصال بني السلطات األمريكية يف حالة نشوب حرب نووية وانتهت الدراسة إىل وجوب بنـاء               
  ). ٦١ ص:م٢٠٠٣، سعادة وآخرون(شركة المركزية 

عن طريـق تأسـيس     ، واجتهت احلكومة األمريكية إىل تطوير أحباثها اخلاصة يف جمال الدفاع         
  . )ARPA(املعروفة اختصاراً بـ ) وكالة مشروعات البحث املتقدمة(وكالة قومية أمريكية امستها 

 Advancedمستها م نفذت وزارة الدفاع األمريكية مشروع هذه الشبكة وأ١٩٦٢يف عام  §

Research Agency Arpanet ،  حيث بدأ جمموعة من العلماء يف إجراء أحباثهم إلنشاء
شبكة كمبيوتر عمالقة كان اهلدف من تأسيسها يف ذلك الوقت خدمة أهـداف عـسكرية    

  ). ٢٣ ص:م٢٠٠٣، عمر(حبتة 

) ARPA(م ميالدي متكن علماء األحباث األمريكيون من خالل وكالـة           ١٩٦٩ويف عام    §
التابعة لوزارة الدفاع األمريكية من االتصال ببعضهم من خالل شبكة اختبارية من أربعـة              

  . حواسيب

وكان اهلدف الرئيس من هذه الشبكة يتمثل يف خدمة الصناعات العسكرية األمريكية مـن              
  . أجل تبادل املعلومات العسكرية السرية

رين موقع من بينها جامعـة      م تطورت شبكة أربانت حىت وصلت إىل عش       ١٩٧١ويف عام    §
  ). MIT(هارفارد ومعهد مساشوستس للتكنولوجيا 

وبعد اية احلرب الباردة بني الواليات املتحدة وروسيا بدأت الـشبكة تقـدم خـدماا                §
 جامعة ومركز أحباث علـى تلـك        ٧٢م مت توصيل    ١٩٧٢ويف عام   ،التعليمية واألكادميية 

على إمكانية تبادل املعلومـات كاألحبـاث يف   وكانت أهداف هذه الشبكة ترتكز      ، الشبكة
 :م٢٠٠٠، السيد(، )٣٢ -٢٢ ص :م١٩٩٨، عبد الوهاب . (مابني العلماء يف أحناء البالد    

  .)١٩ص
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 للخارج ليعم كل الكـرة األرضـية وأصـبح يعـرف       Arpanetولقد منا برنامج أربانت     
عضها حول العامل يف شكل باإلنترنت والذي هو اليوم جمموعة من شبكات الكمبيوتر مربوطة مع  ب  

  ). ١٩٩٥.Alkat(قرية كونية 

  . م تبنت احلكومة األمريكية رمسياً شبكة أربانت كشبكة١٩٧٢ويف عام  §

وشهدت األربانت العديد من    ، موقعاً) ٦٢(م توسعت الشبكة كي تغطي      ١٩٧٤ويف عام    §
 واقتـصرت علـى     Nilnetاألوىل  ، انقسمت إىل شـبكتني   ، م١٩٨٣التطورات ففي عام    

،  اجلديدة اليت اقتصرت على النـواحي املدنيـة        Arpanetواألخرى  ، لنواحي العسكرية ا
وعرف هذا االتصال بعد ذلك باسـم  ، وظلت إمكانية تبادل املعلومات بني الشبكتني متاحة  

  ). ١٣٢ ص:م١٩٩٨، البغدادي، ٢٣٥ ص :م٢٠٠٠، السيد. (االنترنت

وهي اختصار لثالث   ) CSNET(وظهرت شبكات أخرى جبانب شبكة أربانت مثل شبكة         
وكـذلك  ) م١٩٨٩(واليت توقفت عـام  ) Computer Science Network: (كلمات وهي

  . وكانت ألهداف علمية وتعليمية من خالل االتصاالت الدولية) Bit Net(شبكة 

وقد انـضمت املزيـد مـن       ، م انتشرت الشبكة إىل أكثر من مائيت موقع       ١٩٨١ويف عام    §
  . نظمة تشغيل خمتلفة إىل الشبكةاحلواسيب اليت تستعمل أ

ومن العوامل اليت ساعدت على ظهور شبكة االنترنت وانتشارها بـسرعة هـو انتـشار                
، وظهور الشبكات العامة واحملليـة    ، احلاسوب وزيادة استخداماته ودخوله يف ميادين احلياة كافة       

وربـط هـذه    ، الصناعيةوأدى توفر كل من البيئة املناسبة لالتصاالت املتطورة وخاصة األقمار           
وكمـا أدى التوسـع يف خـدمات    ، الشبكات معاً لتبادل املعلومات والبيانات بأشكاهلا املختلفة     

 ص  :م٢٠٠٣، وآخـرون ، سعادة. (إىل املساعدة يف تطوير خدمة االنترنت بشكل كبري       ، اهلاتف
٦٢(.  

 تكوين   والثمانينيات مت  IBM ما أطلق عليه شبكة      (IBM)ويف السبعينات نشأت مؤسسة      §
الشبكة العاملية لالنترنت عن طريق املؤسسة الوطنية األمريكية اليت تولت إشهار وانتـشار             
استعمال االنترنت يف التسعينات، وقد جربت هذه التقنية املتطورة أثناء احـتالل العـراق              
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للكويت، حيث استعملتها القوات األمريكية يف تلقى املعلومات العسكرية مـن واشـنطن             
بضرب القوات العراقية بدقة فائقة، وبعده بدأ تشجيع استخدام اإلنترنت يف تلقي            واألوامر  

  .كل أنواع املعلومات

ويرجح أن استعماهلا املكثف يف املؤسسات العلمية على يد باحث بريطاين الـذي فكـر يف                
ـ            جيعلاختراع طريقة    اخترع عـام    ا تبادل نتائج األحباث بينه وبني زمالئه بسهولة وسـرعة ف

  .نترنات نظامه اخلاص ومساه باال،م١٩٩١

ح يعتمـد عليـه يف   بصأو، أداة اتصال بني مجيع القاراتويف األلفية الثالثة أصبح االنترنت      §
  .التجارة الدولية

  : أهم استخدامات شبكة االنرتنت
  : توجد جمموعة من االستخدامات املهمة وهي كالتايل

 . فحات شخصيةنشر ص  -    . الوصول إىل الكتيبات واإلجراءات -

 . تنقيح املستندات وحتسينها  -      .نشر عروض عمل حملية -

 . توصيل معلومات معينة إىل املوظفني -

 . والتوقيت، والروزنامة، ختزين معلومات عن املواعيد -

 .)٨٧ص:م٢٠٠٣، وآخرون، سعادة. (البياناتالوصول إىل قواعد  -

  :أسباب االنتشار الواسع للحاسب اآليل وتطبيقاته

فقد بدأ ، ى السنوات األخرية طرأ تغيري يف دور احلاسب اآليل وتأثريه على اتمعات  على مد 
ولكـن مـع   ، استخدام احلاسب اآليل كعامل مساعد على إدخال وحفظ املعلومات واسترجاعها   

حيـث  ، مرور الوقت مت إدخال نظام احلاسب اآليل يف كل األنشطة من أبـسطها إىل أعقـدها               
ءاً ال يتجزأ من حياة اإلنسان اليومية وأداة أساسية يف مجيع اـاالت             أصبحت تقنية احلاسب جز   

  . واألنشطة يف اتمعات املدنية
  : يقاته إىل األسباب التاليةبويعود هذا االنتشار الواسع للحاسب اآليل وتط
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لسيطرة على الكميات الكبرية للبيانات املتداولة والناجتة عـن التقـدم           لاالحتياج الفعلي    -١
  . مي والصناعي احلديث من قبل اتمعاتالعل

اإلمكانات الكبرية اليت يوفرها احلاسب اآليل املتمثلة يف الطاقة التخزينية الكبرية للبيانـات              -٢
وإمكانيات تبادل البيانـات    ، وسرعة معاجلتها وحتليلها وحتويلها إىل معلومات ذات فائدة       

 .)٢٣٤ص:م١٩٨٥، برهان( والقيام باملعاجلة عن بعد

مكانات والقدرات اخلاصة باحلاسب اآليل اليت جعلته عنصراً ومطلباً أساسياً من أجـل             اإل -٣
واآلليـة واملرونـة واملثـابرة والـسرية        ، كالسرعة والدقة ، إجناز األعمال بكفاءة وفعالية   

 . واإلنتاجية اهلائلة والتفاعل مع املستخدم وغريها

بة يف امتالكه نتيجة ازديـاد الـوعي   ارتفاع مستوى قدرة التعامل مع احلاسب اآليل والرغ     -٤
 . بأمهية دوره يف تأدية األعمال سواء من قبل األفراد أو املؤسسات أو اتمع

االستخدامات املتزايدة للحاسب اآليل يف شىت جماالت العمل واإلنتاج والترفيه يف اتمعات       -٥
 . املدنية

: م١٩٨٥، برهـان . (نوك املعلومات وب تنمية املوارد املعلوماتية يف اتمع من خالل قواعد        -٦
 .)٢٣٤ص

 أسعار احلاسب اآليل األمر الذي أدى إىل اخنفاض تكلفة تأمينه مما جعلـه متـاح                اخنفاض -٧
مشروع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سـعود يف تـأمني             . (االستخدام من قبل اجلميع   

 ). م٢٠٠٣، الكمبيوترات

  :تصنيف الشبكات

  : بعضهابالقة األنظمة تصنيف الشبكات بناًء على ع
  : شبكة نقطة إىل نقطة

يف هذا النوع من الشبكات يتم ربط أجهزة الكمبيوتر املوزعة داخل الشركة حبيث يـستطيع   
 علـى  كما ميكنه التعامل مع البيانات والربامج املوجـودة . كل جهاز االتصال باألجهزة األخرى 

  .)١٦ص:م٢٠٠٠، السيد(تلك األجهزة
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  : اء على النطاق الجغرافيتصنيف الشبكات بن -١

  .LAN ( Local Area Network(الشبكة احمللية  -
 .MAN (Metropolitan Area Notwork(شبكة املدينة  -

 .WAN (Wide Area Network(والشبكة الواسعة املدى  -

ويـتم  ، هي شبكات ختدم مساحة جغرافية واسعة قد متتد إىل مدينة أخرى أو قطر جمـاور              
والـشبكات  ، ل خطوط اهلاتف أو بواسطة القمر الصناعي أو املايكروويف        الربط بينهما من خال   

الواسعة املدى متد املستخدمني يف املناطق البعيدة بنفس املعلومات واخلدمات اليت حيـصل عليهـا       
  ). ١٨ص : م٢٠٠٠، السيد. (LANمستخدموا الشبكة احمللية 

  : تعريفات خاصة بمصطلحات االنترنت -٢

  : Electronic Mail (E-mail): الربيد االلكتروين -١
 وسـيلة   ويعـد ، نظام إرسال الرسائل بني أجهزة احلاسوب املرتبطة إلكترونياً عرب الشبكة         

  . لتبادل امللفات والصور اليت تعتمد على إمكانيات احلواسيب
  : (world Wide Web) (www)الشبكة العنكبوتية العاملية  -٢

تشكل معاً شبكة من املعلومـات      ، الشبكةهي جمموعة من ماليني املواقع والصفحات على        
وميكن الوصول إليها مـن     ، تتيح للمستخدم أن يرى مناظر الرسوم واملعلومات واملصادر املتنوعة        

، آخـرون و، سـعادة . ((Hyper Text)خالل جمموعـة مـن روابـط الـنص املتـشعب      
  ). ١٥ص:م٢٠٠٣

 : (Home Page)الصفحة املرتلية  -٣

وتصمم من جانـب أيـة   ، وحتتوي على معلومات خاصة، ةهي صفحة البداية ملوقع الشبك 
وتضم ، وحتتوي على جدول احملتويات اخلاصة باملوقع     ، جهة ترغب بوجود موقع هلا على االنترنت      

-Index)وختـزن عـادة يف ملـف يـسمى     ، جمموعة من الروابط املتصلة مباشرة مبواقع أخرى    

Htmil) .  
  : (Wep Page)صفحة الويب  -٤

وميكن من خالله عرض عدد مـن  ، لف فردي خمزن على مقدم الشبكةهي عبارة عن أي م  
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ومجيعهـا مرتبطـة    ، صفحات النصوص وصور وأصوات ورسوم ثالثية األبعاد ولقطات فيـديو         
  . (Htmil)وتنشأ هذه الصفحة باستعمال رموز ، باألخرى على اإلنترنت

 : (Modem) (Modulator, De Modulator)املودم  -٥

ل البيانات الرقمية الصادرة من جهاز احلاسوب إىل إشارات متناظرة          وهو جهاز يقوم بتحوي   
وهو مهم إلجراء املكاملات اهلاتفية عرب      ، فهمها ومراجعتها ومعاجلتها  باهلاتفية   اخلطوط    تقوم حبيث

ويسمى موائماً عكسياً ألنه    ، حيث يتيح االتصال بني أجهزة احلاسوب عرب خط هاتفي        ، االنترنت
. ويتوفر املودم على شكل بطاقة داخل احلاسوب، ت التناظرية والرقمية والعكسيوائم بني اإلشارا  

  ). ١٩٨ -١٩٧ ص: م٢٠٠١، وآخرون، الساملي(
  : خدمات شبكة االنترنت -٣

  : خدمة الربيد االلكتروين  -أ 
وهي اخلدمة  اليت تشرف على إرسال واستقبال الرسائل من حاسوب إىل آخر داخل شـبكة       

كما تعد من   ، اخلدمة من أول اخلدمات اليت مت تطويرها على شبكة االنترنت         وتعد هذه   ، االنترنت
  . أهم اخلدمات املرتبطة باالتصال الشخصي وأبرز العمليات على الشبكة

وتستخدم هذه اخلدمة يف االتصال بني األشخاص بسرعة فائقة مهما كانت املسافات الفاصلة             
 إرسال رسائل أو معلومات أو ملفات أو صور أو وميكن من خالل خدمة الربيد االلكتروين    ، بينهم

ص :م٢٠٠٣، نوآخـرو ، سـعادة ( جداول الكترونية بشكل مباشر إىل أي شخص يف أي مكان         
٩١.(  
  : مزايا الربيد االلكتروين  -ب 

 وسيلة ناجحة جداً إلرسال واستقبال الرسائل الربيدية على تنوعها سواء كانت مرئية             يعد
 أداة ربط بني املستخدم وجمموعة املستخدمني اآلخرين الذي     يعدكما  ،  مسموعة يف وقت واحد    أو

  ). ٥٤ص  :م٢٠٠٠ ،السنابل(ومات واآلراء واألفكار جيمعهم اهتمام مشترك لتبادل املعل
  : فإن الربيد االلكتروين يتمتع باملزايا املهمة اآلتية، سبق وباإلضافة إىل ما

ل ثوان ودقائق معدودة لصاحبها أو خـالل        فرسالة الربيد االلكتروين تصل خال    : السرعة -١
  . ساعة كحد أقصى
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دوالر إذا ) ٠,١(بايت هو ) ٧٥٠٠(حيث أن تكلفة الرسالة اليت حتتوي على : قلة التكلفة -٢
 . قورن بنظام الربيد العادي ما

حيث يتم تبادل الرسائل الربيدية االلكترونية على أسـاس   : أن الربيد االلكتروين غري رمسي     -٣
 . لاالسم األو

حيث ميكن فحص صندوق الربيد ألي شخص يف أي       : إن الزمان واملكان ليس هلما حساب      -٤
 . ومن أي مكان يف العامل، وقت من اليوم

حيث ال يقرأ الرسالة عرب الربيد االلكتـروين إال         : السرية يف احلفاظ على مضمون الرسائل      -٥
 . صاحبها احلقيقي بسبب وجود رمز بريدي خاص لكل شخص

 . وذلك بسبب السرعة يف إرسال واستقبال الرسائل: عمل من بعيدإمكانية ال -٦

وخاص يف جمال األعمال التجارية     : إمكانية إرسال الرسالة نفسها إىل أكثر من جهة واحدة         -٧
 ). ١١٥ -١١٣ص: م١٩٩٩، حسني(والدعاية 

  : آلية عمل الربيد االلكتروين  -ج 
جزء منه يشري إىل رمـز لـشئ        ، يكون لكل مشترك يف االنترنت عنوان حمدد أو معروف        

  . حبيث يتضمن اسم املشترك واسم املقدم ورمز دولة املشترك ويعرف بنوع املقدم، معروف
أما عن آلية بعث الرسالة فتتم بإرساهلا أوالً على حاسوب شركة تقدمي اخلدمة فيتم ختزينها               

مث يتم ،شامل للعناوين يل ث عن عنوان املرسل إليه يف دلحىت يتم البح، مؤقتاً يف جهازهم املركزي 
جد أما إذا مل جيد املزود العنوان وخاصة إذا و        ، إرساهلا إىل العنوان احملدد بأسرع الطرق وأقصرها      

، سـعادة (فإن املزود يرد الرسالة إىل عنوان املرسل مرة أخـرى           ، خطأ يف كتابته أو كان جمهوالً     
  .)٩٣ص : م٢٠٠٣، وآخرون

  : خدمة بروتوكول نقل الملفات -٤

، حبيث يكون من حاسوب بعيـد ، ذه اخلدمة تسمح بنقل امللفات من احلاسوب إىل آخر  وه
وقد تكون مـن    ، (Downloading)وتسمى هذه العملية    ، إىل احلاسوب الشخصي للمستخدم   

وتـسمح هـذه   . (Uploading)احلاسوب الشخصي للمستخدم إىل حاسوب آخر وتسمى هنا       
، وزمـالؤه ، طلبـة ( إىل حاسوب بعيـد آخـر        اخلدمة كذلك بنقل امللفات من حاسوب بعيد      

  .)٢٥ ص:م١٩٩٧
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 ٣٨

  :)Telnet( خدمة تلنت -٥

وميكن من خـالل هـذه      ،  هذه اخلدمة من أقدم خدمات االنترنت وأكثرها استخداماً        وتعد
وتقـدم معظـم    ، اخلدمة قراءة مقاالت أو كتب أو ممارسة بعض األلعاب مثل الشطرنج وغريها           

ويـشبه  ، ث دخوالً جمانياً إىل خدماا من خالل خدمة تلنـت         اجلامعات واملكتبات وهيئات البح   
  ). ٨٤ ص:م٢٠٠٠، السنابل. (استخدام خدمة التلنت البحث يف فهرس إحدى املكتبات العامة

  :فوائد اإلنرتنت

وختتلف االستفادة الفردية للمتطلبات    ، تفادة من اإلنترنت عديدة ومتشعبة    إن جماالت االس  
ومن اـاالت   ، ترنت بينما االستفادة اجلماعية ينظر فيها للنفع العام       اخلاصة لدى املستخدم لإلن   

   ).٢٩ ص:م٢٠٠٣، عمر (عة لالستفادة من اإلنترنت ما يلياملتنو
  :تنشيط التبادل التجاري  ) أ(

ولكن مشاركة اجلهات احلكومية ،  اال من مسئولية القطاع اخلاصقد يكون هذا
ألن ، ا شبكة اإلنترنت يف عامل التجارةمكانيات  اليت تقدمهسيساعد على سرعة االستفادة من اإل

على مجيع فئات جمتمعات تلك التنشيط التجاري وزيادة الدخل االقتصادي للدول سيعود بالنفع 
 ستنفتح له كذلك اإلبقاء على قوة املنافسة لدى اإلنتاج احمللي مقابل اإلنتاج العاملي الذي، الدول

ليت يبلغ عددها ني الدول األعضاء يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية واب، م٢٠٠٥األسواق يف عام 
وتوفر املعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت عن األسواق اخلارجية وسهولة ،  دولة١١٧أكثر من 
  .التسويق

  :نقل التقنية  ) ب(

نترنت يف طلب االستشارات ميكن االستفادة من البيئة التطوعية اليت تسود شبكة اإل
وانتظار اإلجابات فتوجيه سؤال ، ستفسارات على اموعة املتخصصةويف طرح اال، علميةال

موعة خمتصة يف الشبكة سيقابل بإجابات تطوعية عديدة يستطيع السائل أن يقتنص منها ما 
، نضمام للجمعيات العلمية املتخصصةوإتقان طريقة البحث يف الشبكة واال، جييب على تساؤله

  .اليت تعني على سهولة نقل التقنيةمن الوسائل 
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  :البحث والتعليم ) ج(

تعاين كثري من مكتبات اجلامعات العربية من نقص كبري يف املراجع والدوريات والكتب   
مما يشكل ، وكذلك تعاين من بطء تزويد الطالب والباحثني باألحباث واملقاالت العلمية املطلوبة

على البيانات واملعلومات يا يف أوطام وللباحثني يف احلصول عائقاً أمام الدارسني للدراسات العل
 لدعم  أمهية سهل الدخول على شبكة اإلنترنت للمكتبات العامة واملكتبات اجلامعيةحيث، الدقيقة

 على املسارات النشاط التعليمي وسهولة اطالع الطالب عرب شبكة اإلنترنت على املواد املعروضة
  .هارات الفردية واخلربات العلميةيف تطوير املمنها ستفادة التعليمية املختلفة واال

  :نشر الثقافة اإلسالمية عالمياً  ) د(

، سئولية فردية قبل أن تكون مجاعيةإن مهمة املسلم يف نشر دعوة اإلسالم أمر واجب وم  
 التحدث باسم اإلسالم وإبداء اآلراء يفو، لمه وإمكانياتهحبسب عوحبسب الوسائل املتاحة له 

إلسالمية املناقشات اليت جتري كثرياً يف جمموعات النقاش يف الشبكة والتحدث عن القضايا ا
اقع على ألن هناك مو،  يف الدول اإلسالمية اهات املوثوقةيستحسن أن يوكل للجو، العامة

، تنطلق عن عقائد غري صحيحةإال أا ائهم ، وإن كانت تتسمى بأمسالشبكة ال متثل املسلمني
عبد  (المية يف مواقع كثرية على الشبكةك جهود خرية تقوم ا املنظمات الطالبية اإلسوهنا

  .)٦ص :م١٩٩٨، الوهاب

  :اإلنرتنتسلبيات استخدام 

  :المواقع السيئة  -  ١

 لآلداب، وتعرض صوراً فاضحة، وتسوق املخلةهناك مواقع حمددة على الشبكة للمجالت       
 املواقع غري األخالقية نسبة تذكر مقارنة بإعداد املواقع، الـيت           األفالم اإلباحية، وقد ال متثل هذه     

تزخر بشىت أنواع العلوم والفنون واملعارف اإلنسانية، ومع ذلك فإن االهتمام خبطـورة املواقـع               
السيئة أخذ يف االزدياد وقد صدرت حديثاً دراسة عن تسويق املـواد اخلالعيـة عـرب جـادة                  

 وللمـشرفني علـى     لآلباءحثني، وتتضمن الكثري من التحذيرات      املعلومات، أعدها فريق من البا    
  .جلماعية هلا احملاربة اذه املواد والدعوة إىلـالشبكات خبطورة ه

ناسبة الطالع األطفال أو املراهقني النصوص اإلباحية ولغات التخاطـب          غري امل ومن املواد   
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صول إىل املواقع السيئة سهولة     السيئة اليت ترد يف مراسالت بعض جمموعات  النقاش، وازداد الو          
بعد انتشار خدمة الشبكة العنكبوتية، على اإلنترنت ولكن يقول اخلـرباء أن هنالـك حلـوالً                

  . االت اليت تعرض صوراً إباحيةتكنولوجية ملنع العثور على مواقع

  :اإلدمان على اإلنترنت   – ٢

اإلدمان وقد عرف الباحثني بأن     االستخدام املستمر لإلنترنت لفترات طويلة رمبا يؤدي إىل         
 ساعة أو أكثر مرتبطاً باإلنترنت وقد أجرى        ٤٠إدمان اإلنترنت يعىن أن ميضي املستخدم أسبوعيا        

  :ص وقد رصدت مظاهر اإلدمان وأمهها شخ٤٠٠دراسة عن آثار اإلنترنت على 

  . إغالق اخلطاالنشغال بالتفكري الشديد يف اإلنترنت أثناء  –  أ 

  .فترات أطول من اجل الشعور بالرضىباحلاجة إىل استخدام اإلنترنت يف  الشعور –ب 

 عدم القدرة على السيطرة يف الرغبة يف استخدام اإلنترنت حيث ذكر أن بعض األشخاص               – ج  
  .  عليهةيستيقظون منتصف الليل إللقاء نظر

كن أن يعطل   وقد خلصت الدراسة إىل أن املدمنني من املرضى النفسيني وأن هذا اإلدمان مي            
  .)١٦٦ ص:هـ١٤١٧، اللحيدان(ة والوظيفية للمدمنني احلياة الدراسية واالجتماعي

  :الفيروسات الحاسوبية – ٣

فريوسات احلاسوب هـي عبـارة عـن ملفـات ذاتيـة التـشغيل، تنتـهي أمسائهـا                    
 كربامج التشغيل وملحقاا، والربامج املساعدة، اليت ميكن تـشغيلها          (EXE,COM,BAT)بـ
 من أسم  الربنامج وتقوم هذه الفريوسات بتكرار نفـسها أي             األولرة مبجرد طباعة اجلزء     مباش

تتوالد بشكل مستمر فتقضي بذلك على احليز املوجود يف الذاكرة الرئيسة أو القرص الصلب مما               
  .يؤدي إىل مسح بعض أو كل الربامج املوجودة يف الذاكرة، أو القرص الصلب

 اإللكتروين العادية ال حتمل فريوسات ألنـه ال تنطبـق عليهـا             ولذلك فإن رسائل الربيد   
املواصفات اليت سبق ذكرها، إال أن تكون  الرسالة معدة بطريقة تؤدي إىل نقـل برنـامج ذايت                  
التشغيل، وتأيت الفريوسات املتسللة عرب اإلنترنت، عن طريق سحب واستقبال برامج، أو ملفات             
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لوحة اإلعالنات احلاسـوبية، أو شـبكة إحـدى شـركات     ، أو االنترنتمن أحد مواقع شبكة    
املعلومات، ولذلك ينصح باختبار هذه الربامج أو امللفات قبل تشغيلها، للتأكد من خلوهـا مـن     

  . الفريوسات اليت انتشرت مؤخراً يف الشبكة

 ٢١٠٠ويعتقد بعض اخلرباء يف جمال الفريوسات احلاسوبية أن عددها يـصل إىل حـوايل               
 مناطق إىل فريوساً، وكتاب هذه الفريوسات ينتمون ٥٠-٤٠يادة شهرية تتراوح من فريوس مع ز

 يرون أنفسهم يف سباق وحتدي مع األشـخاص الـذين يكتبـون بـرامج       مخمتلفة من العامل، وه   
االكتشاف، والتخلص من الفريوسات حيث تقوم هذه الربامج بالفحص السريع للربامج املخزنة            

ا وعند اكتشاف فريوس ما، يتم تنبيه املستخدم للمبادرة يف معاجلة األمر،         يف املنطقة اليت مت فحصه    
  . وإبطال مفعولهعاقتهلتكاثر، أي إالذي يتم عادة حبصر الفريوس ومنعه من ا

 يف   يتـهاون  اإلنترنـت إال أن مستخدم    وهناك قواعد أساسية يف الوقاية من الفريوسات،        
لفريوسات، ألنه يتعامل مع جهاز واحد، أو شـبكة  تطبيقها الستبعاد أن حيصل له ضرر من هذه ا        

ي حمدودة فال يرى مربراً لالحتياط، ولكن املستخدم الذي يرغب الدخول إىل شبكة اإلنترنت ينبغ             
  _:له أن يأخذ االحتياطات اآلتيـة

  . استخدام برامج الكشف على الفريوسات وحتديثها باستمرار  – ١

   التشغيل يتم سحبه من الشبكة وذلك قبل تشغيله إجراء الفحص على أي برنامج ذايت  – ٢

 االحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل مستمر للبيانات وللربامج التطبيقية املوجـودة يف جهـاز              – ٣
  . املستخدم

ـ  ١٤١٧اللحيدان،  ( ظة سري غري طبيعي ألي من الربامج       التصرف السريع عند مالح    – ٤  : هـ
  .)١٦٦ص

  :فقدان سرية المعلومات – ٤

رتباط بالشبكات األخرى، وحماولة االستفادة مما لديها من معلومات أتاح للماليني يف            اال إن
العامل املشاركة البينية فيما ميلكونه من معلومات وقد سبق إيضاح أن مبدأ اإلنترنت يقوم على هذه   
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ولكـن شـبكة   ، ادها يوماً بعد يوم القاعدة اليت ساعدت على منو هذه الشبكة، وتزايد إعداد رو         
النترنت ختتلف عن الشبكات احمللية احملدودة، اليت يشترك فيها أشخاص يعملون يف املكتبـات،              ا

حيث تضم شبكة اإلنترنت جبانب العلماء، واملهندسني اهلواة واحملترفني يف تتبع واقتناص املعلومات      
عيـدة عـن   عرب الشبكة، ولذلك فإن احملافظة على سرية املعلومات اليت يرغب املستخدم إبقائها ب     

أعني اآلخرين، صارت هاجساً يؤرق كثرياً من املؤسسات، اليت ترغب يف االستفادة من اإلنترنت              
  .خلاصةمع احملافظة على معلوماا ا

كذلك فإن اتساع استخدام احلويسبات، أدت إىل قيام بعـض املـستخدمني إىل ختـزين               
بكة اإلنترنت قد جيعل الوصول إىل معلومات عن مجيع نشاطام اليومية، وارتباط هذه األجهزة بش

  . على أمن املعلومات داخل األجهزةاملعلومات الشخصية ميسراً إذا مل يتم احملافظة

وانتشار ظاهرة التسوق عرب اإلنترنت أدى إىل كثرة  استخدام البطاقـات االئتمانيـة يف               
ر السلعة أو اخلدمة     من الشركات عرب اإلنترنت حيث يتم اختيا       واملشتريات، تسديد قيمة البضائع  

املطلوبة، وبعد االطالع على الشروط اخلاصة ا يقوم املستخدم بتعبئة منوذج يظهر على الشاشة              
  . باملعلومات اخلاصة ببطاقة ائتمان املستخدم كالرقم وتاريخ انتهاء صالحية البطاقة

للتسوق اخلطورة هنا يف إمكانية استخدام هذه املعلومات من قبل أشخاص آخرين             وتكمن
 إعطاء هذه املعلومات إال يف احلاالت الضرورية، وتلجأ بعـض           معلى حسابك، لذلك ينصح بعد    

شركات بطاقات االئتمان املشهورة إىل وضع برامج خاصة حلماية هذه البطاقات، وتنصح عـادة         
شركات خدمات املعلومات اخلاصة باملستخدمني لدى هذه الشركات، ويكتفي بطلـب حتويـل             

راء إىل شركة خدمات املعلومات اليت يتبع هلا املستخدم، وتسعى شركات الربجميـات،      فاتورة الش 
وشركات بطاقات االئتمان الكبرية إىل االتفاق على طريقة قياسية آمنه إلرسال الدفعات املاليـة              
عرب اإلنترنت وبرامج جدار النار، ومن الربامج اليت تستخدم حالياً للمحافظة على أمن وسـرية               

مات املالية، داخل أجهزة احلاسبات املركزية يف البنوك واملصارف، وتقوم هـذه الـربامج              املعلو
بتحصني تلك األجهزة من االختراقات اليت يقوم ا اهلواة، أو األشخاص غـري املـرخص هلـم                 

  ). ١١٠ص:هـ١٤١٧،كاتب(
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  :صعوبة االتصال باالنترنت – ٥

نترنت حىت بعد العديد مـن احملـاوالت        قد حيدث أحياناً أن تفشل يف االتصال بشبكة اإل          
وجتريب كافة الربامج، فيتبادر إىل ذهنك على الفور أن الشبكة قد تعرضت لألعطال، ولكن كل                

إذ أن هناك العديد من األجزاء املتحركة بـني         ، احلقائق الراهنة تؤكد عدم احتمال موات الشبكة      
خر من البالد أو العامل واإلنترنت ما       جهازك الشخصي وبني أي جهاز كمبيوتر آخر يف الطرف اآل         

هي إال جمموعة من الشبكات املتصلة معاً ومن مث فإن البيانات اليت ترسلها أو تـستقبلها، عـرب                  
أجهزة املكتبة رمبا تقل عرب عشرات من الشبكات املختلفة املتناثرة هنا وهناك، ومن هنا فـإن أي         

ظرية يف أي من هذه الشبكات، ومن الناحيـة         خطأ أو فشل يف االتصال قد حيدث من الناحية الن         
 فائقة وتقـوم بإعـادة توجيـه البيانـات          تالعملية فإن الشبكات الوسيطة تكون ذات سرعا      

أوتوماتيكياً باإلضافة إىل سائر املواصفات التقنية األخرى اليت تعين أا غري قابلة للعطب، وحـىت               
نني بعد أقل من ثانية من حدوث هذا العطل،         يف حالة تعطلها عن العمل، هناك أجراس تبدأ يف الر         

  .ومن مث يعاد توجيه وصالت الشبكات والتحول إىل شبكات بديلة إىل أن يتم اإلصالح املطلوب

وتأكيد ذلك يكفي أن نشري إىل شبكة اإلنترنت مل تتعرض يف سنني حياا العشرين لعطـل                  
 ج وليس بسبب عطل يف الكوابـل      رئيسي إال مرة واحدة، وكان ذلك بسبب خلل يف أحد الربام          

  .)١٤٥ص:هـ١٤٢٠شاهني، (
  :جمع الباحث سلبيات االنترنت في اآلتييو

خالقية اليت تكثر وتتكاثر يف اإلنترنت واليت يتم  نشرها ودسها بأساليب عديدة           أاملواقع الال  )١
  .  األطفال واملراهقني إىل سلوكيات منحرفة ومنافية لألخالقالجتذابيف حماولة 

  . ض لعمليات احتيال ونصب وديد وابتزازالتعر )٢
  . نشر مفاهيم العنصرية )٣
الدعوة ألفكار غريبة مناقضة لديننا و لقيمنا ومفاهيمنا واليت تعرض بأساليب تبهر املراهقني      )٤

  . مثل عبادة الشيطان والعالقات الغريبة الشاذة 
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  .  والتشجيع له من خالل بعض املواقع وغرف الدردشةلالنتحارالدعوة  )٥
جرائم القتل اليت ترتكب من خال ل غرف احملادثة الغريبة من قبل مجاعات تدعو ملمارسـة                 )٦

  . طقوس معينة لفنون السحر تؤدي بالنهاية إىل قتل النفس
 يف استخدام برامج االختراق اهلاكرز والتسلل إلزعـاج اآلخـرين وإرسـال              االنغماس )٧

  . الفريوسات التخريبية واملزعجة
واألمراض النفسية اليت تنجم عن سوء استخدام اإلنترنت  مثـل           . نتمشكلة إدمان اإلنتر   )٨

  .االكتئاب
احلياة يف اخليال وقصص احلب الومهية والصداقة اخليالية مع شخصيات جمهولة ومهية أغلبها  )٩

  .لى مثل هذه القصص من عواقب خطريةوما يترتب ع.  مستعارةوأمساءتتخفى بأقنعة 
ص شخصيات غري شخصيام يف غرف الدردشة  وما يتبعه  املستعارة وتقم  األمساءاستخدام   )١٠

  . ذلك من اعتياد ارتكاب األخطاء واحلماقات واستخدام األلفاظ النابية
 اخلاصة بأحد   االئتمانيةممارسة الشراء اإللكتروين دون رقابة من خالل استخدام البطاقات           )١١

  . الوالدين
  .ا بكل الوسائل عرب اإلنترنتممارسة القمار واليت تنتشر مواقعها ويتم الترويج هل )١٢
التشهري باألفراد والشركات ونشر اإلشاعات املغرضة عرب نشرها  باملواقع او من خـالل               )١٣

  . الربيد اإللكتروينأوغرف الدردشة 
يف .  يف استخدام اللهجات العامة واالبتعاد عن استخدام اللغة العربيـة الفـصحى       اإلفراط )١٤

  .لكترونيةغرف الدردشة واملنتديات والرسائل اإل
 على سبيل املثـال يف      واألفالمبوضع نسخ  للكتب واألغاين      . ممارسة انتهاك حقوق امللكية    )١٥

  .  مباشرةأجهزم تداوهلا فيما بينهم من خال ل أومواقعهم 
مييل واملواقـع  تعرض أجهزة الكمبيوتر للتلف واخلراب بتأثري الفريوسات اليت تصل عرب اإل    )١٦

  .وملفات التحميل
ة املعلومات اليت يف األجهزة لالختراق من قبل املخترقني احملترفني وهـواة            تعرض خصوصي  )١٧

  .  وبرامج التجسساالختراق
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 الطويل للكمبيـوتر    االستخدامالتعب اجلسدي واإلرهاق واألضرار الصحية اليت يسببها         )١٨
 من ضرر للعيون والعمود الفقري واملفاصل واألعصاب وزيـادة الـوزن أو             . واإلنترنت
  . زن وغريها من املخاطر الصحية اجلسديةنقصان الو

 وما أكثر مواقعها على اإلنترنت،      Pornographyاألفالم املخلة باآلداب واملثرية للغرائز       )١٩
  .وما أكثر اقتحامها للمشاهد اإلجيابية رغم إرادة املشاهد

 مـشاهدة  يفحيث يقضى الشباب ساعات طوال كل يوم، سواء       ... الكومبيوترياإلدمان   )٢٠
وهذا اإلدمان صار معروفـاً     .  مشاهدة أمور سلبية   - وهذا هو األخطر     -ابية، أو   أمور إجي 

ومقنناً على مستوى العامل، وحيتاج من الشباب إىل انتباه، ألن خطورته حادة وجـادة، إذ               
  . لصاحبهوالنفسي الشخصي التكوين يفيؤثر 

 الكومبيوتر، ومابسبب االقتراب من اإلشعاعات الصادرة عن شاشة     ...  اإلبصار يفمتاعب   )٢١
  .ميكن أن تسببه من أمراض للعني

 وضع يكاد يكون ثابتاً، ولفترة طويلة، يف الشباب أمام األجهزة  ينحينإذ  ... متاعب صحية  )٢٢
 عضالت الظهر واجلسم    يف، مع ضعف عام     الفقري فقرات العمود    يفمما يؤدى إىل متاعب     

  .واملشيكله، بسبب االمتناع عن الرياضة واحلركة 
، وجمتمعه، بسبب   ومسجدهإذ ينعزل الشباب عن أسرته، وأصدقائه،       ... اجتماعيةمتاعب   )٢٣

وهـذا  ...  كل حلظات النهار والليـل يف أبداً، تنتهي ال اليتإدمانه ملشاهدة برامج الشبكة   
والزوج أيضاً يفقد التواصـل  . ئهم مجة إذ يفقد الشباب أصدقااجتماعية متاعب   يفيتسبب  

  !ور جد خطريةمع زوجته وأوالده، وهى أم
 اجم املسيحية كإميان، أو األرثوذكسية      اليتفرة على الشبكة،    ااملتو... املعلومات املضادة  )٢٤

سواء بطريقة  ...  العقائدية واالحنرافات حرية كاملة البدع واهلرطقات      يفوتنشر  ... كعقيدة
 .السليبوهناك الكثري من حجرات الدردشة من هذا النوع . موضوعية أو غري موضوعية
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  : ني النفسية املراهقالتـمشك –د 
ال ختلو حياة كل إنسان منا من بعض املشكالت اليت تسبب له بعض الضيق واالضطرابات               

إذ طبيعة الدنيا دار    ، ويكاد يكون ذلك قامساً مشتركاً لكل فرد يعيش على ظهر البسيطة          ، والقلق
لوكم أيكم أحسن عمالً وهو العزيز      الذي خلق املوت واحلياة ليب    : "قال تعاىل ، للتمحيص واالبتالء 

    ].٢:آية، سورة امللك" [الغفور
غري أن معظم الناس يستطيعون يف األغلب حل ما يعترضهم من مشكالت والتخلص ممـا               

كما يستطيعون باستمرار يف أداء حيام اليومية ، تسببه هلم من مشاعر الضيق واالضطراب والقلق
  . بطريقة طبيعية وفعالة
لناس جيدون صعوبة يف حل مشكالت حيام اليومية والتخلص مما تثريه مـن             ولكن بعض ا  

وتضعف فعاليتهم يف أداء أعماهلم ، فتضطرب عالقام االجتماعية، مشاعر الضيق والقلق والتعاسة
، جنـايت . (بشكل واضح مما جيعلهم يف حاجـة ماسـة إىل مـساعدة األخـصائيني النفـسيني               

  ).١٢٨ص :هـ١٤٠٨
ونتيجـة حتميـة   ،  اليت حتدث خالل فترة املراهقة مشكالت طبيعية عادية  املشكالت وتعد

واإلطار ، واملناخ النفسي لألسرة  ، اليت تتأثر بالوضع االجتماعي للمراهق    ، لديناميكية هذه املرحلة  
، إمـام (فرة بطبيعة احلـال     امتو، وعناصر التفاعل بني هذه األطراف    .. اخللقي والديين للمجتمع  

  ).٣٧ص:م٢٠٠٣
صد باملشكالت السلوكية تلك األمناط السلوكية غري املرغوبة يف ضوء املرحلة العمرية            يقو

 بصورة حادة ومتكررة عرب العديد مـن    هواليت تصدر عن  . للطفل ومعايري الثقافة القائمة يف جمتمعه     
_ رفاقاً وراشـدين  _ بالسعادة وتكوينه لعالقات طيبة مع اآلخرين        هاملواقف وحتول دون إحساس   

-١٥ص  : م١٩٩١عجـالن، (تفادة من اخلربات واألنشطة املتاحة يف بيئة رياض األطفال          واالس
١٦.(  

مجيع التصرفات  اليت تصدر عن الطفل بصفة متكررة أثناء تفاعلـه     "كما تعرف أيضاً بأا     
 االجتماعيـة وال    مع البيئة واملدرسة وال تتفق مع معايري السلوك السوي املتعارف عليها يف البيئة            

  ).١٢ص:م١٩٩٢علي، (وعمره  مرحلة منوه تناسب
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 املشكالت السلوكية من وجهة أخرى على أـا أي          (١٩٩١,Sutherland)كما عرف   
عادة غري سوية ال حتدث بسبب تلف عضوي أو ارتباط مباشر باألمراض الذهانية، أو العـصابية،       

لعـدوان   الواجـب والـسرقة وا     وخاصة لدى األطفال مثل قضم األظافر والتهرب مـن أداء         
  ).٤٩(وغريها

 سلوك سـئ    هو السلوك املشكل     بأن )٢٩ص  :م١٩٩٣( عبد احلميد؛ وكفايف  وأضاف  
 نفـسه   حملري للفرد واآلخرين، وقد خيلق مشكلة     التوافق، هدام، معاد للمجتمع وكذلك السلوك ا      

  . أو لآلخرينللفرد
  السلوك  املشكل على أنه السلوك الـذي ميثـل          (١٠١.P,١٩٩٩,Corsins)كما عرف   

مثل احلساسية الزائدة، اخلجل، اجلنب، (مشكلة للفرد نفسه، سواء كانت املشكلة ظاهرة أو كامنة    
  ).اخلوف أو السلوك الذي ميثل مشكلة لآلخرين مثل العنف، العدوان، التبلد االجتماعي، اجلرمية

نوع من الـسلوكيات غـري      "على أا   ) ٦٤ص  : م١٩٩٩ (ويؤيد ذلك تعريف السهل   
يصدر عن املراهق ويسبب إزعاجاً وقلقاً للمحيطني به ويؤثر علـى تقـديره لذاتـه    املرغوب فيه   

وعالقته باآلخرين ويأخذ هذا السلوك طابع الثبات ويظهر بشكل متكرر يف املواقف املتشاة وال              
ميكن للوالدين أو املدرسني عالج هذه املشكالت دون مساعدة من متخصص يف جمـال العـالج         

  .واإلرشاد النفسي
وختتلف املشكالت اليت يواجهها املراهقني من حيث نوعها ودرجـة صـعوبتها وحـدا              

ومشكالت تتعلق بـالنفس   ، فهناك مشكالت تتعلق بالنمو اجلسمي والصحة اجلسمية      ، وخطورا
: م١٩٧٣، التـومي (وهكـذا   ، وأخرى تتعلق باحلياة األسرية واحلياة املدرسية     ، واحلياة العاطفية 

  ). ١٦٥ص
املشكالت النظرية  : أن املشكالت تنقسم إىل أنواع منها     ) ١١٥ص:م١٩٧٩( ويرى راجح 

  . واملشكالت العملية والشخصية واالجتماعية واملشكالت االقتصادية الثقافية
مشكالت الشباب على أساس درجة احلدة واخلطورة ) ٦٣ص:هـ١٤٢١( وتصنف األمحد

  . ومرتفعة احلدة، حلدةومتوسطة ا، مشكالت منخفضة احلدة: على ثالث مستويات هي
بعد أن ذكر أنواع حاجـات املـراهقني نفـسياً      ) ٣٧ص  :هـ١٤١٤( ويقول النغيمشي 
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بقدر ما يعين التيسري لفهـم      ، هذا التقسيم ال يعين الفصل بني هذه األنواع       أن  واجتماعياً وثقافياً   
 بعضه يف بعض يؤثر، والنفس البشرية كل ال يتجزأ. وكيفية التعامل الصحيح معها  ، هذه احلاجات 

والـنفس البـشرية    ، تتمازج مع بعضها وتتداخل   ، واالنفعاالت، واملشاعر، فاحلركات واألفكار 
فالتقسيم شئ يفترضه الباحث لتسهيل البحـث     . تتفاعل مع البيئة واتمع مبجموعها ال بأجزائها      

  .وللبيان والتوضيح
وهي على الـرغم    "بعد حديثه عن تنوع احلاجات      ) ٥ص :هـ١٤١٩( ويقول الزعبالوي 

فاحلاجة املتصلة بالتكوين البدين يـؤدي      ، من تنوعها فإا تتداخل وتتالقى لكي حتقق اتزان الفرد        
وعلى هذا فالفـصل    ، إشباعها إىل إشباع جانب من حاجات الفرد النفسية واالجتماعية والعقلية         

، "روح وجسد "وين  وذلك ألن  اإلنسان كائن مزدوج التك      ، التام بني أنواع احلاجات أمر متعذر     
وعليه يكون  ، ال ينفصل أحد شقيه عن اآلخر وهو يف أي سلوك يتحرك من مبدأ هذه االزدواجية              

  ".الفصل بني احلاجات تقرييب يسمح بالتداخل والتأثري
وتعد املشكالت النفسية أوثق املشكالت عالقة باملشكالت االجتماعية وأكثر ارتباطاً ـا            

لتكيف النفسي أو االحنراف النفسي وبني سوء التكيـف االجتمـاعي           للعالقة الوثيقة بني سوء ا    
فكثري من االحنرافات االجتماعية تعد تعبرياً عن مشاعر الفشل واليـأس           ، واالحنراف االجتماعي 
ـ ١٤٠٩، شـبري (وهروباً من الواقع املؤمل الذي يعيش فيها الفرد         ، وسوء التكيف النفسي   : هـ

  ).٨٩ص
دى خلو الفرد من املشكالت وإمنا مبدى قدرته على جماة هذه           وال يقاس التكيف السليم مب    

وميكن التعرف على أن الفرد يعاين من مشكالت إذا ظهرت عليه           ، املشكالت وحلها حالً سليماً   
أو حماولة جذب انتباه ، أو فقدان احلماس واالهتمام بعمله أو دراسته ، بوادر التوتر الزائد عن احلد    

والتنـاقض بـني الـسلوك واملعـايري     ، اسة بدون سبب واضح للتـوتر   والتع، واحلزن، اآلخرين
، واالعتماد على الغري و عدم الثقة بـالنفس       ، واالنشغال الزائد وية أو ميول معينة     ، االجتماعية

  ).٢١١ص :م١٩٩٢، جالل(والعجز التعليمي الذي ال يرجع لعوامل كالسن أو الضعف العقلي 
حل العمر اليت مير ا الفرد حاجات ومتطلبات تناسب         ومن املعلوم أن لكل مرحلة من مرا      

وتتفاوت هذه املتطلبات واحلاجات مـن فـرد    ، املرحلة الزمنية ومستوى النضج اليت وصل إليها      
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إن "حيث يقـول    ) ١٢١ص  : م ٢٠٠٣( آلخر ومن بيئة إىل أخرى كما يذكرنا بذلك العيسوي        
ىل أخرى، ومن ساللة إىل أخـرى، كـذلك   املراهقة ختتلف من فرد إىل آخر، ومن بيئة جغرافية إ       

ختتلف باختالف األمناط احلضارية اليت يترىب يف وسطها املراهق، فهي يف اتمع البـدائي ختتلـف        
عنها يف اتمع املتحضر، وكذلك ختتلف يف جمتمع املدينة عنها يف اتمع الريفي، كما ختتلف من                

 واألغالل على نشاط املراهق، عنها يف اتمع احلـر  اتمع املتزمت الذي يفرض كثرياً من القيود 
  . الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، وفرص إشباع احلاجات والدوافع املختلفة

كذلك فإن مرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاا استقالالً تاماً، وإمنا هي تتأثر مبا مـر بـه                 
  ". ة مستمرة ومتصلةالطفل من خربات يف املرحلة السابقة، والنمو عملي

وألن النمو اجلنسي الذي حيدث يف املراهقة ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إىل حدوث               
أزمات للمراهقني، فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعية احلديثة اليت يعيش فيها املراهـق    

 أكثر بكـثري مـن       عن حدوث أزمة املراهقة، فمشاكل املراهقة يف اتمعات الغربية         املسئولةهي  
   -:نظريا يف اتمعات العربية واإلسالمية، وهناك أشكال خمتلفة للمراهقة، منها

  . مراهقة سوية خالية من املشكالت والصعوبات   -١
مراهقة انسحابية، حيث ينسحب املراهق من جمتمع األسرة، ومن جمتمع األقران، ويفـضل        -٢

  .ذاته ومشكالتهاالنعزال واالنفراد بنفسه، حيث يتأمل 
مراهقة عدوانية، حيث يتسم سلوك املراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غريه من الناس                 -٣

  . واألشياء
  :النفسيةأسباب املشكالت 

تتنوع أسباب املشكالت السلوكية لدى األطفال ما بني أسباب فردية ترجـع إىل الطفـل              
  :وفيما يلي بيان ذلك ، سرة واملدرسةوأسباب بيئية ترجع إىل احمليطني به يف األ، نفسه

   :التعزیز السلبي للسلوك المالئم -١
فالسلوك يكتسب التعلم بالتفاعل مع اآلخرين إذ أن العديد من السلوك املشكل يواصـل              
االستمرار ألن األطفال حيظون باالهتمام عندما يتصرفون على هذا املنوال وباملثل فالعديـد مـن    

  ).٣١ص : م١٩٩٣عبد العزيز وآخرون، (نه مل يعزز السلوك املالئم يتوقف أل
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أباً وأطفاهلم  ] ١٢٠[ على عينة قوامها     Coatsويؤكد هذا الكالم الدراسة اليت قامت ا        
وأشارت نتائجها لوجود عالقة بني املشكالت السلوكية لألطفال ونقص املهارات الوالدية فأبـاء         

يات غري املرغوبة ويتجاهلون األطفـال عنـد        األطفال املشكلني يظهرون عدداً أقل من السلوك      
  .(٥٠. P ,١٩٩٠ ,Coast )قيامهم بالسلوكيات املالئمة 

  :أسالیب التنشئة االجتماعیة  -٢

يلعب ترتيب األطفال يف األسرة دوراً هاماً يف حياة الطفل، فمن بني العوامل اليت تـؤثر يف               
ن هو الطفل األول أو الثاين أو الطفل        شخصية الطفل بصفة عامة ترتيبه بالنسبة إلخوته كأن يكو        

األخري أو يكون هو الطفل الذكر بني عدد من األخوات أو تكون الطفلة هي األنثى الوحيدة بني                 
كما قد تتأثر العالقات بني الطفل وأخوته وبينه وبني والديه بالفارق الزمين بني             ،  عدد من األخوة  

يت الطفل بعد عدد من وفيات دون أن يـشعر          عمر الطفل وأعمار أخوته وأخواته وكذلك بأن يأ       
: م٢٠٠٠عباس،(الوالدان فإما يتأثران يف تعاملهما مع الطفل باملركز الذي حيتله داخل األسرة             

  ).١٧٥ص
أن املشكالت السلوكية تنشأ لألطفـال نتيجـة        على   هذا الكالم حني أكد      Spltzويؤكد  

 ,١٩٩٨ ,Erdman)ومتطلبـات منـوه   الستجابات الوالدين غري املتناسبة مع سلوك الطفـل  

P.١٧٨.(  
واعتماد األباء واألمهات على    ،  فأساليب التهديد والوعيد اليت ميارسها الكبار على الصغار       

 . أسلوب الضرب املباشر لألطفال واألحكام السلبية املستمرة اليت يصدرها األبوان على الطفـل            
  ).١٦٦ص :م١٩٩٧وطفة، (

 يقولوا لألطفال أن سلوكاً ما غري مقبول يف          حنو أطفاهلم كأن   تضاربة للوالدين واإلشارات امل 
عبـد  ( وقت ما ولكنهم يتفاعلون مع السلوك بطريقة مغايرة عندما حيدث السلوك مرة أخـرى    

  ).٣٥ص: م١٩٩٣العزيز وآخرون، 
ومثة  أسباب أوردا الدراسة اليت قامت ا سليم حيث أشارت إىل أن من أهم األسـباب                 

شعور الطفل بأنـه    ،  طراب األطفال وعدم إحساسهم باألمن، احلرمان من رعاية األم        املؤدية الض 
ميل بعض اآلباء لالستبداد بأبنـائهم،      واإلفراط يف الرعاية واالهتمام،     ] منبوذ[غري مرغوب فيه    

طموح اآلباء الزائد، االجتاهات الوالدية املتضاربة، اإلفراط يف التسامح من جانـب الوالـدين              و
  ).٦ص: م١٩٩٨ليم، س(للطفل 
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  :التفكك األسري والخالفات الزوجیة   -٣

يؤدي التفكك األسري إىل سوء التوافق النفسي والسلوك غري السوي لدى أبنائها الـذي              
رعاية األسـرة والـدفء     بناء شخصيتهم نتيجة احلرمان من      يرجع لوجود خلل واضطراب يف      

  ).٣٠ص: م١٩٩٠نور اهلدى،(العائلي 

طفل السلوك ألن النظام الذي تعود عليه قد تغري وال يفهـم مـا حيـدث            فأحياناً يسيء ال  
كاالنفصال أو طالق الوالدين أو الرتاع املستمر أو مشاكل مالية أو قد ينطـوي الـتغري علـى                  

عبـد  (ظروف غري عادية كوصول أخ أو أخت أو االنتقال إىل بيت جديد أو سفر األم أو األب                  
  ).٣٤ص :م١٩٩٣العزيز وآخرون، 

 وهـذه  ،لمنازعات الزوجية اليت حتدث بني الزوجني يف إطار األسرة دوراً أيـضاً        لا أن   كم
املنازعات تأخذ مظاهر متعددة تبدأ بالصراخ وتنتهي بالضرب ويف هذه اخلصوص تشري الدراسات 

ة لألمراض، واملشكالت اليت يعانيها األطفـال  يعد أحد األسباب الرئيسالنفسية إىل أن مثل ذلك     
  ).١٦٦ص:م١٩٩٧وطفة، (

  :القدوة السیئة وسوء فھم الطفل   -٤

يأيت السلوك غري املالئم من األطفال إما من مناذج نشأت يف ماضيهم أو انعدام يف الفهم ملا                 
  ).٣٢ص: م١٩٩٣عبد العزيز وآخرون، (هو متوقع منهم 

تلفة وهي فما زالت أساليب التربية التقليدية يمن بشكل واسع يف أوساطنا االجتماعية املخ     
تتباين بالطبع وفقاً لتباين مستوى الوعي التربوي والثقايف للفئات االجتماعية املختلفـة والـذي              

  ).١٦٦ص :م١٩٩٧وطفة، (ينعكس سلبياً على الطفل 

  :الحالة المزاجیة للطفل   -٥

العالقة بني احلالة املزاجية للطفـل واملـشكالت   على ) ٥٦.P,١٩٩٥,.Caspi etal(يؤكد 
سـنوات  ] ٣[حيث تتبعوا األطفال منذ     ] عاما١٢ً[ن خالل دراسة طولية استمرت      السلوكية م 

سنة، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن احلالة املزاجية املبكرة لألطفال ميكن أن تتنبـأ              ] ١٥[وحىت  
  .بنمو املشكالت السلوكية يف مرحلة املراهقة

كن احليويـة والـضوضاء     كما أن برنامج الروضة اجليد يكون مفعماً بالعمل والنشاط ول         
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    فر ا، ولذا يلزم تـو    األطفال أكثر مما يستطيعون حتمله    مل بعض   ومستوى النشاط واحلركة قد حي
عبد العزيز (ركن هادئ يف كل فصل ليبتعد إليه بعض الوقت الطفل ذو احلساسية املفرطة لإلثارة             

  ).٣٣ص: م١٩٩٣وآخرون، 

  :سوء التغذیةالمشكالت الصحیة والحساسیة والنقص الحسي و   -٦

فقد يسيء الطفل التصرف ألنه يشعر باملرض أو قد يتـأثر           ،  فصحة الطفل هلا دور كبري    
باحلساسية النامجة عن األكل أو البيئة فيصبح مفرط النشاط وغري قادر على التركيز كمـا قـد                 
يسيء الطفل التصرف نتيجة ملشاكل يف السمع أو البصر لديه كما أن الطفل الذي ال يأكـل ال                  

كل هذه  . لن يعمل على قدر إمكاناته وبذلك سوف يسيء التصرف أيضا         ويكون غذاؤه متوازناً    
عبـد العزيـز   (عوامل تؤثر على الطفل وتتسبب يف ظهور بعض املشكالت الـسلوكية لديـه        

  ).٣٣ص:م١٩٩٣وآخرون، 

اليت ونظراً للمعلومات غري الكافية عن تربية األطفال بالنسبة للوالدين تزايدت املشكالت            
لوحظ يف العقود األخرية زيادة وقد تواجهها األسرة بصفة عامة ومشكالت األطفال بصفة خاصة    

البحوث والربامج املصممة لتحسني قـدرات ومهـارات الوالـدين للتعامـل مـع الطفـل                 
  ).(٥٤٣.P, ١٩٩٠,Gallagherاملشكل

ـ                 شكالت من مجيع ما سبق يتضح أن هناك الكثري من األسباب الـيت تـؤدي لظهـور امل
تناسـب مـع    ي طموح الوالدين الذي ال      -أساليب التربية اخلاطئة  : السلوكية لدى الطفل منها     

 املواقـف   – التفكك األسري    - الصحة العامة والنظام الغذائي    – احلالة املزاجية للطفل     –قدراته  
ـ     – سوء الفهم للطفل النماذج اخلاطئة من القدوة         –املثرية للسلوك املشكل     ة  عدم تنظـيم قاع

  .النشاط يف الروضة

 تعـد إال أن بعض هذه األسباب ال حتتاج إىل تدخل بالتوجيه واإلرشاد وبالتـايل فهـي ال       
 تضافر كل من يتعامل مع هذا الطفل، ولذا جيب أن نعرف            إىل  مشكلة حتتاج  يعدمشكلة وبعضها   

  !.؟ما هو احملك الذي نستطيع أن حنكم من خالله أن هناك مشكلة أم ال
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  :  يف حياة املراهقالنفسيةكالت أبرز املش
بأا صعوبة يعـاين منـها الفـرد        : املشكلة النفسية ) ٢٦ص:هـ١٤١٩( تعرف اجلوالين 

واضـطرابات  ، وتشتمل على أعراض عضوية وأعراض نفسية تتمثل يف اضـطرابات الـتفكري           
  . وغريها، االنفعال

ارة عن مجيع األشياء عب: "تعريف احلاجات النفسية بأا) ٩١ص:هـ١٤١٤( وحيدد املفدى
  ".غري املادية اليت يرى الفرد أن حتققها له حيقق له األمن  والرضا

، ويرى الباحث أن املشكالت النفسية هي عجز الفرد عن حتقيق التوافق إزاء هذه احلاجات          
  . مما قد يسبب له يف حالة متأخرة سوء التوافق النفسي واالجتماعي

شكالت النفسية ترجع يف املقام األول إىل سـوء   أن امل ) ٦٦ص:هـ١٤٠٩( ويوضح شبري 
توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته وذلك لفشله يف حتقيق أهدافه وإرضاء حاجاته النفسية واجلسمية               

والتوتر ، وأهم االضطرابات اليت ميكن أن يتعرض هلا الفرد يف حياته تتمثل يف القلق            . واالجتماعية
التـردد والتخـاذل   ،  من املستقبل وبعض املواقف يف احلياةاخلوف، فقدان الثقة بالنفس  ، النفسي

التبلد العاطفي  ، واالكتئاب والسأم ، الالمباالة واليأس والتشاؤم  ، االنسحاب والسلبية ، واالنطواء
  .الوساوس والشعور بالذنب والغرية واحلساسية والكراهية الزائدة، وسرحان الذهن

ائج البحوث اليت قـام ـا علـى        يف جممل نت  ) ١٠٠-٩٩ص:هـ١٤٢٦( ويرى زهران 
الشعور بالـذنب وتأنيـب     : الشباب أن من بني املشكالت النفسية اليت يواجهها الشباب ما يلي          

، الـشعور بـالنقص   ، تقلب احلالة االنفعاليـة   ، االنقباض وعدم السعادة  ، القلق والتوتر ، الضمري
نقـص  ،  على حتمل املسئولية   نقص القدرة ، ونقص الشعور باملسئولية  ، االرتباك، والشعور باخلجل 

، )الفوبيا(اخلواف  ، والشعور بالفراغ والضياع  ، الشعور بالضيم ، الشعور بالذات ، الثقة يف النفس  
، التمرد، العناد، املعاناة من االندفاعات املزاجية   ، اخلوف من النقد  ، اخلوف من اخلضوع واإلهانة   

، األزمـات العـصبية   ، ساسية االنفعالية العصبية واحل ، التهيج وسهولة االستثارة  ، عدم االستقرار 
، أخذ األشياء جبديـة زائـدة     ، عدم القدرة على التصرف وقت الطوارئ     ، ضعف العزمية واإلرادة  

التربم من احلياة   ، األحالم املزعجة والكوابيس  ، االستغراق يف أحالم اليقظة   ، االستهتار والالمباالة 
  . والرغبة يف التخلص منها
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  :تلك املشكالت اليت تواجه املراهقنيوفيما يلي عرض ألهم 
  :املشكالت النفسية: ًأوال

  :قد تكون املشكالت النفسية من  أهم املشكالت اليت يعاين منها الشباب وهي متعددة منها 
  .مشكلة اخلوف من اآلخرين  -أ 

  .مشكالت الكبت واالكتئاب واألرق  -ب 
 

وقت الفراغ ألا تؤدي إىل  الوحدة والعزلة كنتيجة ملشكلة اخلوف   تؤثر على طريقة قضاء     
من اآلخرين يرجع سببها إىل عدم تعرف بعض األفراد على طريقة التعامل مع اآلخـرين وذلـك          
بسبب نشأم اليت جتعلهم يشكون فيمن حوهلم وزرع اخلوف يف قلوم بدالً من تشجيعهم على               

وقد يرجع سبب العزلة هذه إىل اخلـوف مـن اهـول            ،  طني م إقامة العالقات الطيبة مع احملي    
  ).٧٠ص:م١٩٨٥الفاعوري، (

  : مشكالت الكبت واالكتئاب واألرق-ب 
 مشكالت األرق والكبت واالكتئاب من أخطر املشاكل النفسية اليت يتعرض هلا الفرد    تعد

            تمع يف مواجهتها   يف الوقت احلاضر وجيب أن تسهم أنشطة وقت الفراغ مع خمتلف مؤسسات ا
  :وميكن استعراض هذه املشكالت على النحو التايل. والتخفيف من حدا

  :مشكلة األرق
، يصحب مشكلة األرق العديد من اآلالم للمصاب باألرق كفقدان احليويـة والنـشاط            
ر  التأثري السليب على العمل وعلى كل احلياة وغالباً ما يعاين صاحب هذه املشكلة من توارد األفكا               

على ذهنه وغالباً ما تكون هذه األفكار سوداء يعمها التشاؤم واهلواجس وللعوامل البيئية دور هام 
يف نشأة هذا املرض مثل ضغوط احلياة والتناقض بني القيم والواقع وضعف الـروابط األسـرية                

  .وضعف القيم والتقاليد
خط وعدم الرضى وكل ما     والعادات والرغبة يف احملاكاة والتقليد والتطرف والشعور بالس       

العيـسوي،  (حييط بالفرد من أحداث وأفعال من شأا أن تسبب ظهـور األرق لـدى الفـرد                 
  ).٨٦-٦١ص :م١٩٨٦
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  :مشكلة الشعور باالكتئاب

 احلديثة حيث أا تفرض على الفـرد        املدنيةوهي من املشاكل النفسية اخلطرية الناشئة عن        
ع غريها من العوامل إىل اإلحساس باالكتئاب ويعود ذلك الوحدة والعزلة واليت تؤدي باالشتراك م

 احلديثة اهتمت باجلوانب املادية يف حني أا أمهلت اجلوانب املعنويـة وذلـك              املدنيةإىل أن هذه    
  .خبالف احلضارة اإلسالمية اليت اهتمت باجلانبني معاً

  :وينقسم االكتئاب إىل نوعني

 يف أصوله ونشأته وإىل عوامل نفـسية        وظيفيةسباب  ويرجع ذلك  إىل أ    : اكتئاب رد الفعل    -١
واجتماعية تتمثل فيما مر به الفرد من خربات ومواقف فيها فشل وإحباط وحرمان، ومـا               

  . تعرض له من قسوة وعقاب

وهو مرض عقلي حيث مييل الفرد املريض ذا النوع من االكتئـاب إىل              : االكتئاب الذهين   -٢
، وجيد نفسه عاجزاً عن تكـوين       الذاتعاين من األرق ومن لوم      الرغبة يف املوت، كما أنه ي     

يشترك ] أي االكتئاب [االرتباطات ويضخم من حجم املشكالت اليت يواجهها وهذا املرض          
مع بقية األمراض النفسية يف حقيقة مؤداها أن أسباب هذه األمراض النفسية عموماً تعود يف        

  ).٩٥ -٩٠ص:م١٩٨٦العيسوي، (ة طبيعتها إىل عوامل اجتماعية ونفسية وتربوي

  :مشكلة الكبت
يعد الكبت من األمراض العصرية اليت ابتلى ا الناس نتيجة ضغوط احلياة وتنوع املشاكل           

  .وكثرا

 من العمليات النفسية الالشـعورية الـيت    أن الكبت ) ٣٥٥ص  :م١٩٨٦( بدوي ويرى  
لرغبات احملرمة من دائرة الالشعور    حتدث يف أعمق الذات اإلنسانية وحتول دون خروج األفكار وا         

إىل نطاق الشعور رغم بقائها حية فعالة يف الالشعور وهناك عدة صور للكبت منها أبعاد الفكـرة           
  .غري املرغوب فيها أو إنكارها أو نسياا أو منعها من العودة إىل نقطة الشعور الواعي

نسية وغري اجلنسية يف ظـل      والكبت يعاين منه كثري من الشباب وذلك نظراً لدوافعه اجل         
قيود احلضارة احلديثة اليت تفرض عليه كثريا من مظاهر الكبت واحلرمان فإن أمكـن لألنـشطة                
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التروحيية يف وقت الفراغ أن تظهر الذات معها مبا فيها من الذكريات احلبيسة واملكبوتة وإطـالق    
ية فإا بذلك تكون قد عملـت       سراحها وتنفيذ الشحنات االنفعالية املكلفة عرب األنشطة التروحي       

  ).١٠٤-١٠١ص: م١٩٨٦العيسوي، (على إزالة هذه املشكلة من نفسية الفرد 

  :املشكالت العاطفية: ًثانيا 
 املشكالت العاطفية من مشكالت الشباب حيث أن مرحلة الشباب تتضمن مرحلـة             تعد

اسـية لتحقيـق الـذات    املراهقة وما قبلها وما بعدها  فإن احلب يف هذه املرحلة يعد حاجـة أس  
واالستقرار االنفعايل واحلب بالنسبة للمراهق يعين احلنان والقبول داخل األسرة أوالً يـتم بـني               
قرنائه ثانياً إذا فقد الشباب احلب فإم حيسون بالضياع وفقدان احلمايـة ويـشعرون بالكآبـة                

  .واحلزن

ولون الظهـور مبظهـر     ويف هذه املرحلة تزداد عناية الشباب مبالبسهم وزينتـهم وحيـا          
 وسـوء   ، مشكلة الزواج املبكر   تتمثل يف الراشدين، وأهم املشكالت العاطفية يف مرحلة الشباب        

ار أو تقريـر    يالتكيف وخاصة بالنسبة للفتاة الصغرية من متابعة الدراسة وليس هلا احلق يف االخت            
انون من احلب غري املتكافئ      وبالنسبة للشباب الذين يتزوجون مبكراً يف هذه املرحلة قد يع          ،املصري

  .الذي ينتهي غالباً باالنفصال بسبب االختالف الدائم وعدم التوافق املستمر

  :املشكالت اجلنسية: ًثالثا 
املشكالت اجلنسية عادة تصاحب مرحلة الشباب حيث يأيت النضج اجلنسي يف املراهقـة             

هم الشباب ملا جيري يف كيانـه       وبداية الشباب بعديد من احلاجات واإلشكاليات يتعلق بعضها بف        
ويتصل بعضها بقبول ما حيدث ويربط بعض ثالث بضرورة العثور على متنفس للطاقـة املتدفقـة       
اجلديدة لذلك فإن برامج رعاية الشباب بأنشطتها اليت تصمم المتصاص تلك الطاقات الزائـدة              

  .املقابلة وعالج تلك املشكالت

  :املشكالت األسرية: ًرابعا 
 بصفة عامة والشباب السعودي بصفة خاصة تـصل   بأسرتهعالقة الشباب العريب يبدو أن   

إىل نقطة حرجة يف بداية الشباب ال لتغري ظروف األسرة بالضرورة ولكن ألن األبوين من جهـة                 
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واألبناء من جهة أخرى، أصبحوا يرون عالقة كل طرف باآلخر من وجهات نظر خمتلفة مما جيعل                
هم وبقية أفراد األسرة مل يعودوا يفهموم كما كانوا من قبل بعـد أن              الشباب يشعرون بأن أبوي   

تغري الشباب وخرجوا من مرحلة الطفولة وأصبح هلم تفكري هم اخلاص م وبدءوا ينطلقـون إىل                
االستقالل عن األسرة وخيرجون عن السلطة األبوية وكل من ميثلون السلطة بعد أن أصبح هناك               

ومن هنا تبدأ مشكالت الشباب حيث يشعرون بالنبذ واالضـطهاد يف    ،فجوة كبرية تفصل بينهم   
  .تلك املرحلة احلرجة اليت حيتاجون فيها إىل األمن والطمأنينة

ومن مشكالت الشباب يف هذه املرحلة تقييد حريتهم عندما حياولون شـق طـريقهم يف               
إىل احلرمان من حق إبداء     احلياة وال يقتصر تقييد حريام على التصرفات العامة فقط بل يتعداها            

الرأي يف املسائل اخلاصة، كاختيار امللبس واحلاجات الشخصية بل يتعداها إىل حرمام من حـق               
  .تقرير املصري بالنسبة الختيار الدراسة والعمل أو الزواج

ومن املشكالت اليت يعاين منها الشباب يف هذه املرحلة التفرقة يف املعاملة والتمييـز بـني        
  . مما يترتب على ذلك من مشاعر احلقد والكراهية بني األخوة، داخل األسرة الواحدةاألخوة 

 باألسرة شقاق وشجار وخالفات مستمرة بني الوالدين فيتحول اجلو األسرى           أما إذا كان  
إىل جحيم ال يطاق يعاين فيه أفراد األسرة بصفة عامة وشباا بصفة خاصة حيث يهربون من هذا                 

جئون إىل شلل الرفاق وأصدقاء السوء ويقضون معهم معظم وقتهم دون سـلطة             اجلو اخلانق ويل  
ضابطة فيسهل احنرافهم وتضطرب شخصيام ويعيشون يف رعب وخوف دائم وتـوتر وقلـق              

 حيث أن األسرة هي اللبنة األوىل يف تكوين الفرد وشخصيته ويكتـسب منـها مجيـع        . مستمر
  . العادات والتقاليد

  :الدراسيةاملشكالت : ًخامسا 
جند كثرياً من الشباب يعانون من أنواع خمتلفة من املشكالت الدراسية الـيت قـد تعـوق         
استفادم من الفرصة التعليمية اليت تقدمها هلم املدرسة ومن أمثلة املشكالت اليت يـشكو منـها            

سة ال تلتقى مع مجود املواد الدراسية ألن بعض املواد اليت تقدمها هلم املدر. الشباب يف هذه املرحلة 
اهتمامام وميوهلم وال تتالءم مع استعدادام وقدرام وال تتفق مع آماهلم وطموحام وليس هلا              

  .عالقة مبشكالم ومهومهم
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ويشكو الشباب من الصراع بني ما هو كائن وما جيب أن يكون فكثري منهم جيـد نفـسه            
جات، علماً بأن هذه النوعية ال يف الدرمن الدراسة أجرب عليها حسب جمموعه       مقيد بنوعية خاصة    

تتفق مع اهتماماته وميوله وليس له حق االختيار يف دراسة التخصص الذي يهـواه ومييـل إليـه     
  .وكثرياً ما يفشل الشباب يف دراسات وختصصات فرضت عليهم

ومن املشكالت الدراسية لدى الشباب مشكالت الشرود وضعف الذاكرة وهي مشكالت       
 الرسوب والقلق واخلوف من عدم احلـصول        منشباب حيث ينتام مشاعر اخلوف      شائعة بني ال  

على الدرجات املطلوبة اليت يترتب عليها اجتاه الشباب الدراسية املناسبة وخماوف الرسوب والقلق             
  . من أكرب العوامل املسببة للفشل الدراسييعدانعلى الدرجات 

 وليس له حق االختيار يف دراسـة التخـصص   علماً بأن هذه النوعية ال تتفق مع اهتماماته      
  . فشل الشباب يف دراسات وختصصات فرضت عليهممما يترتب عليه الذي يهواه ومييل إليه كثرياً 

كما أن املشكالت األسرية واخلالفات املستمرة بني اآلباء من العوامل املـسببة للـشرود              
  .نفسي وتنافس الرغباتاع إضافة ملا يعانيه الشباب من صروضعف الذاكرة عند الشباب 

  :مشكالت أزمة اهلوية: ًسادسا
 أن أزمة اهلوية من أهم مشكالت الشباب يف فترة املراهقة، وما بعدها واليت              "فروم"ويرى  

يترتب عليها عدم اكتمال القدرة على احلب الناضج املتمثل يف الرعاية ملوضوع احلب واإلحساس         
  . رفة كاملةباملسئولية إزاءه واحترامه ومعرفته مع

 أن أزمة اهلوية تعين إحساس الشباب بالضياع يف جمتمع ال يساعد علـى            "جودمان"ويقول  
فر هلم فرصا ميكن أن تعينهم علـى اإلحـساس          افهم من هم وال حتديد دورهم يف احلياة وال يتو         

  .بقيمهم االجتماعية

ات اتمع فـاملراهق    أن أزمة اهلوية تتناول وجود املراهق برمته وعالقة هذا الوجود بتحدي          
بداية املرحلة بالغموض والتناقضات حيث تظهر أسرار كثرية غامضة مثل أسـرار الـتغريات        يشعر يف   

االجتمـاعي  اجلسدية واجلنسية وهناك االلتزام الدراسي والصراع من أجل املستقبل وهناك الـصراع      
ن يلـم بكـل أسـراره        أن املراهق يتساءل عن كل هذه األسرار كيف بإمكانه أ          يواأليديولوج
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؟ اجلسدية؟ كيف يعيش جتربة احلب مع نفسه ومع اآلخرين ؟ كيف يستطيع مواجهة اجلنس اآلخر         
ظرون إليه وما هو دوره وماذا يستطيع أن يكون يف املـستقبل،  ماذا يقول اآلخرون عنه وكيف ين 

  .شكل يف اهلويةتكل هذه التساؤالت تشكل حمور الوجود عند املراهق وهي بداية ال

 مسؤولية هامة وخطرية وهي مساعدة الـشباب علـى أن           التربوينيحيث يقع على عاتق     
هم على حتديد األدوار ووضوحها     ويعرفوا هويتهم ويعرف كل منهم من هو ومن يكون، ويساعد         

حىت خيرجوهم من حريم وحيملوهم املسئوليات املتدرجة اليت يؤدوا بنجـاح لتنمـو ثقتـهم               
له ذات قوية وشخصية ناضجة وهذا هو اهلـدف         . م قوياً قادراً مستقالً   بأنفسهم ويصبح كل منه   

  ).١٠٣، ١٠١ص: م١٩٨٣غباري، (األول لرعاية الشباب 
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  :الدراسات السابقة: ًثانيا 

يتناول هذا اجلزء الدراسات اليت متثل األطر النظرية ملا وصل إليه اإلنسان من تقدم يف جمال               
د مت حتقيق كم هائل يف شىت ااالت، وقد أخذ هذا التطـور يف      العلوم واملعرفة، حيث يظهر أنه ق     

  .السنوات األخرية خيطو خطوات واسعة جدا وأصبح العامل كقرية صغرية

ومن هنا تظهر أمهية هذا اجلزء والذي يعرض الدراسات السابقة اليت تناولت أبعاد الدراسة              
حيث انتهى اآلخرون، كمـا أن      من   أمهية أن يبدأ الباحث      عناحلالية، بناًء على املقولة اليت تعرب       

هذه الدراسات تسهم يف توضيح أوجه التشابه واالختالف بني الدراسـة احلاليـة والدراسـات               
السابقة، فهي متثل املنطلقات األساسية للبحث والدراسة، ومن أجل اإلفادة منها يف التعرف على              

  .لية واإلملام بكافة عناصرها وأبعادهااملفاهيم األساسية ملوضوع الدراسة احلا

 خاص مبشكالت املراهقة    اجلزء األول  ثالث أجزاء قسم الباحث الدراسة السابقة إىل      وقد    
مبـشكالت  واجلزء الثالـث خـاص      ،  مقاهي االنترنت مبشكالت  ، واجلزء الثاين خاص     النفسية
  .االنترنت

  :الدراسات اخلاصة باملشكالت النفسية للمراهقني  - ١

 اإلمـارات  املراهق يف دولة     بعنوان مشكالت ) م١٩٨٥( والطحان   ؛اسة اجلسماين در )١
 املشكالت اليت يعاين منـها الـشباب يف دولـة           أهم وهدفت إىل التعرف على      ،العربية املتحدة 

طالبـاً مـن   ) ٩٨(، واستخدم الباحث مقياس موين للمشكالت، على عينة مقـدراها    اإلمارات
دينة العني، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وكان مـن          املرحلة الثانوية يف مدارس م    

) ٥٠( تقـدر حبـوايل   اإلمارايتنتائج الدراسة أن متوسط عدد املشكالت اليت يعاين منها املراهق        
مشكلة وهو عدد كبري نسبياً إذا ما قورن مع متوسط عدد املشكالت عند املراهـق يف بعـض                  

شكالت إىل أربعة مستويات؛ األول واليت نالت  أكثـر مـن            ملاألخرى، قسم حجم ا   اتمعات  
] ، والتكيف االنفعايل، واملنهج والدراسة، وقضاء أوقـات الفـراغ         ق، والدين األخال% [١٠

] ، والتوجيه املهين والتربويالتكيف مع العمل املدرسي%[٩٠ بـ  واليت تقدر  نسبة والثاين نالت 
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 االجتماعي، واملشكالت اليت تتعلـق بنـواحي        التكيف%[٨واملستوى الثالث واليت تقدر بـ      
األسـرة، احلالـة املاليـة،    [وتضم ااالت  % ٦أما املستوى الرابع واليت نالت حوايل       ] اجلنس

مشكالت األخالق والدين، [ وكانت ترتيب املشكالت احلادة كالتايل      ]. املعايشة، احلالة الصحية  
لتوجيه املهين والتربوي، مشكالت جنسية، املنهج التكيف مع العمل املدرسي، التكيف االنفعايل، ا 

وطرق الدراسة، احلالة الصحية، التكيف االجتماعي، قضاء أوقات الفراغ، البيـت واألسـرة،             
 ].احلالة املالية واألسرية

بعنوان مشكالت طالب املرحلـة الثانويـة وحاجـام         ) م١٩٨٥(دراسة الزهراين    )٢
عن أهم مشكالت الشباب باملرحلة الثانوية وحاجـام         الكشف   دفاإلرشادية مبنطقة الباحة،    

اإلرشادية مبنطقة الباحة يف اململكة العربية السعودية، وهل هناك عالقة بني حجم املشكالت لدى              
أفراد العينة ودرجام يف مقياس الصحة النفسية، وكانت األداة قائمة موين للمشكالت ومقياس             

طالباً من املرحلة الثانوية واملعهد العلمي والصحي، وكانت  ٦٢٨الصحة النفسية، وعينة الدراسة    
أن أكثر املشكالت شيوعاً هي مشكالت الدين واألخالق، ومشكالت املنـاهج           : نتائج الدراسة 

وطرق التدريس، مث مشكالت التكيف للعمل املدرسي، ومشكالت العالقات الشخصية النفسية،           
ت العالقة بني اجلنسني، أيضاً مشكالت الـصحة        ومشكالت املستقبل التربوي واملهين، ومشكال    

البدنية، ومشكالت العالقات االجتماعية والنفسية، ومشكالت البيت واألسـرة، واملـشكالت        
 .االقتصادية

مقارنة ملشكالت املراهقـات يف ريـف الـبحرية         بعنوان  ) م١٩٨٨(دراسة مصطفى    )٣
رحلة اإلعدادية والثانوية ومدى  التعرف على مشكالت املراهقات املصريات يف امل دف،  وحضره

االختالف بني املشكالت اليت تواجه الفتاة يف كل من الريـف واحلـضر ودرجـة شـعورهن                 
 إعدادي ١٥٠( طالبة ٣٠٠وذلك على عينة من /...  املدرسية/ االجتماعية/ باملشكالت األسرية 

-١٣(سن  من  ) ثانوي١٠٠-إعدادي١٠٠( طالبة من الريف يف البحرية       ٢٠٠) ثانوي١٥٠ –
وقد استخدمت الباحثة استطالع مبدئي للتعرف على أهم املشكالت اليت تواجه الفتيـات             ) ١٨

ـ : وقد توصلت الباحثـة إىل . ومعرفة األسباب اخلاصة بدرجة الشعور باملشكالت اخلاصة   ر وظه
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تفاؤل يف درجة الشعور باملشكالت يف اال األسري بني الريفيات واحلضريات لصاحل احلـضر              
د عالقة معنوية للتأثري يف ترتيب الطالبة بني أخواا ودرجة تعليم األبويني ودرجـة تعلـيم                بوجو

األخوة واألخوات وسن األم يف بداية واية مرحلة املراهقة ودرجة شعور الفتيات واملـشكالت              
 .من كل احلضر والريف وكلتا املرحلتني املبكرة واملتأخرة للمراهقات

مشكالت املراهقني دراسة مقارنة بني أبنـاء       راسة بعنوان   د) م١٩٨٦(قدم الرياالت    )٤
املراهق األردين يف البدو      التعرف على مشكالت   دف،  البدو واحلضر يف اململكة األردنية اهلامشية     

ـ             واحلضر  مـدى   ة، كما دف إىل حتديد املشكالت اليت تواجه املراهق يف احلضر والبدو ومعرف
والعينـة  ،  هما، وكانت األداة استبيان من إعداد الباحـث       الفرق يف هذه املشكالت عند كل من      

 مراهق من أبناء البدو واحلضر يف األردن؛ ومت استخدام املنهج الوصفي، وخرجت الدراسة        ٣٠٠
أن أكثر املشكالت العادية تكراراً لدى مراهقي البدو هي املـشكالت الدراسـية،           : بنتائج أمهها 

أن أكثـر   . شكالت الشخصية، مث املشكالت االقتصادية    وتليها مشكالت التوجيه واإلرشاد، فامل    
املشكالت العادية لدى مراهقي احلضر هي املشكالت الشخصية، وتليها املشكالت الدراسـية،            

أن أكثر املشكالت احلادة لدى مراهقي  البدو هـي املـشكالت            . مشكالت التوجيه واإلرشاد  
وجيه واإلرشاد، وأن أكثر املـشكالت      الدراسية، وتليها املشكالت الشخصية، مث مشكالت الت      

احلادة لدى مراهقي احلضر هي املشكالت الدراسية، وتليها مشكالت التوجيـه واإلرشـاد، مث              
 .املشكالت الشخصية

بعنوان مشكالت الفتاة املراهقة وعالقتـها باالجتاهـات        ) م١٩٨٧(ديب  ليلى  دراسة   )٥
، وأمنـاط   رف على أمناط املشكالت الوالدية    ع الت دفالوالدية دراسة مقارنة يف املدينة والقرية،       

الكـشف عـن مـدى      واملشكالت اليت تعاين منها الفتاة املراهقة السعودية يف املدينة والقرية،           
االختالف يف اجتاهات املعاملة الوالدية لآلباء واألمهات كما تدركها الفتاة املراهقة، وكانت أداة             

 تلميذة من الصف السادس االبتدائية إىل الـصف  ٦٠٠الدراسة قائمة موين للمشكالت، والعينة  
 وخرجـت  .تلميذة بالقرية) ٣٠٠(تلميذة باملدينة، و) ٣٠٠(الثالث الثانوي مبنطقة مكة املكرمة    

 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية لقائمة موين للمشكالت            أمههاالدراسة بنتائج   
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رتفع وبني ذوات املستوى االقتصادي واالجتماعي      بني ذوات املستوى االقتصادي واالجتماعي امل     
 املـشكالت   أمناط اتفاق فتيات املدينة والقرية يف كثري من         أيضا. املنخفض لصاحل اموعة األوىل   

اليت تواجههن يف كثري من اجلوانب، واختالف مشكالت الفتاة املراهقة يف بداية املرحلة عنها يف               
 .كالت الفتاة املراهقة يف بداية املرحلة عنها يف ايتهاايتها، واختالف ترتيب جماالت مش

دراسة بعنوان احلاجات اإلرشادية لطالب املـدارس       ) م١٩٨٧( كما قدم الدوسري     )٦
 حتديد احلاجات اإلرشادية لطالب املدارس الثانويـة باململكـة العربيـة            دف ،الثانوية باململكة 

 طالباً مـن سـت   )٧١٩(مشكالت، على عينة    السعودية، واستخدم الباحث أداة قائمة موين لل      
من أفراد العينـة    % ٧٨عرب أكثر من    : ما يلي  النتائج   وأظهرت. مدارس ثانوية باملنطقة الشرقية   

أن أهم حاجات الطالب يف جمال املدرسة وأم يرغبون يف التحدث إىل شخص ما عن مشكالم،   
ىل املدرسني األكفـاء الـذين يراعـون        حاجام إىل احلوافز املشجعة للدراسة، وحاجام إ      (هي  

أهـم  ). حاجتهم إىل قضاء أوقات الفراغ مبا يفيـد     (، أن احلاجات يف جمال الترفيه هي        )شعورهم
حاجتهم إىل التحرر من القلق واهلموم الـيت  (احلاجات يف جمال املشكالت النفسية الشخصية هي      

 ).يواجهوا، مث حاجام إىل ضبط أعصام يف بعض املواقف

برنامج إرشـادي يف خفـض مـستوي          مدي فاعلية   بعنوان )م١٩٩٦(دراسة عبود    )٧
الوقوف علي مدي فاعلية برنامج إرشادي يف خفض         دف ،اجلنسني االغتراب لدي املراهقني من   

أن يستخدمه وصوالً إيل ما ميكن ،  مبحافظة القاهرة  ،من اجلنسني  مستوي االغتراب لدي املراهقني   
ي االغتراب لدي   مستو، لتخفيف   شدون النفسيون من وسائل و أساليب     املرواملربون و املعاجلون    

جمموعـات   طالبة مت تقسيمهم إيل أربعطالباً و) أربعني (٤٠البحث من تكونت عينة املراهقني، و
) إناث(واموعة الثالثة جتريبية     )ذكور(و اموعة الثانية ضابطة     ) ذكور( جتريبية   األويلاموعة  

: عشرة طالب أدوات البحث) ١٠(ة من جمموع تكونت كلو) إناث (الضابطة  الرابعةواموعة 
 -٢) إعـداد الباحثـة   (، تراب للمراهقني االغ مقياس -١: استخدمت الباحثة األدوات التالية   

إعـداد عبـد العزيـز    ( ، ١٩٨٨-لألسرة املصرية االقتصادي/ استمارة املستوي االجتماعي 
 دالة بني فروقاً  هناكنأ-١: : نتائج البحث ) الباحثة إعداد(، يالربنامج اإلرشاد-٣) الشخص
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أفـراد اموعـة    و متوسطات درجـات ) ذكور(متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية 
، لـصاحل اموعـة   اإلرشـادي علي مقياس االغتراب املستخدم بعد الربنامج     ) ذكور(الضابطة  
) إنـاث (التجريبيـة   وسطات درجات أفراد اموعـة  هناك فروقا دالة بني مت إن-٢. الضابطة

االغتراب املستخدم بعد الربنامج  علي مقياس) إناث(متوسطات درجات أفراد اموعة الضابطة و
فروقا دالة بني متوسـطات درجـات أفـراد     ن هناكأ-٣. لصاحل اموعة الضابطة، اإلرشادي

 نفس اموعة علي مقيـاس االغتـراب   أفراد و متوسطات درجات) ذكور(اموعة التجريبية 
 هناك فروقا دالـة بـني   إن-٤ . لصاحل التطبيق القبلي املستخدم قبل الربنامج اإلرشادي و بعده

و متوسطات درجات نفس اموعة علـي  ) إناث(التجريبية  متوسطات درجات أفراد اموعة
عدم وجود -٥.  التطبيق القبليالربنامج اإلرشادي و بعده لصاحل مقياس االغتراب املستخدم قبل

ومتوسطات درجات نفـس  ) ذكور(درجات أفراد اموعة التجريبية  فروق دالة بني متوسطات
عدم وجود فـروق دالـة بـني    -٦. االغتراب املستخدم بعد فترة املتابعة اموعة علي مقياس
موعـة علـي   ومتوسطات درجات نفس ا) إناث(أفراد اموعة التجريبية  متوسطات درجات

 . املستخدم بعد فترة املتابعة مقياس االغتراب

ـ بعنوان األفكار الالعقالنية وعالقتـها بـبعض        ) م١٩٩٦ (مزنوقدراسة   )٨ تغريات امل
 يفمعرفة مدى انتشار األفكار الالعقالنية بني املراهقني :  واليت دف إىل،الشخصية لدى املراهقني

طالباً وطالبة من طلبة جامعة عني ) ٣٣٢(ينة البحث من املتأخرة من املراهقة، وتكونت ع املرحلة
ذكور، وأسفر البحث عن جمموعـة مـن       ) ١١٦(، و إناث) ٢١٦(منهم  ،  مشس وجامعة حلوان  

ملقياس   النسب املئوية بني الذكور واإلناث على الدرجة الكليةيف هناك تقارب -١: أبرزها النتائج
 .  %١١,٢٠  وللـذكور %) ١٢,٩٦(ية لإلناث   األفكار الالعقالنية حيث بلغت النسبة املئو     

ملقياس األفكـار    الوزن النسىب بني الذكور وبني اإلناث على الدرجة الكليةيفهناك تقارب ( -٢
 وبالنسبة للوزن )١,٦٢( وعند الذكور) ١,٦٨(الالعقالنية حيث بلغ الوزن النسىب عند اإلناث 

توقع الكوارث واحلـذر    (اخلاصة بـ    األفكار، فقد حتققت    كل فكرة عقالنية  ل الالعقالينالنسىب  
أعلى وزن نسىب عند أفراد العينة      ) والتأييد  طلب احلب  يفاملبالغة  (و) عدم حتمل اإلحباط  (و) منها

 إحصائياً بني الذكور واإلناث على الدرجة الكلية ملقياس األفكـار           ة يوجد فروق دال   -٣الكلية  
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 روق بني اجلنسني على ستة أفكار العقالنية، ثالثة        وجود ف  -٤والفرق لصاحل اإلناث     الالعقالنية
) االعتماديـة (و)  طلب احلب والتأييـد    يفاملبالغة  (منها لصاحل اإلناث وهى األفكار اخلاصة بـ        

( األفكار اخلاصة بــ   وثالثة أخرى لصاحل الذكور وهى) الرغبة يف التساوي يف مقدار احلب(و
وكان مقدار حجـم  ) والرمسية اجلدية(و ) من املرأةالرجل أهم (و ) توقع الكوارث واحلذر منها

 بني الدرجة الكلية ألفراد العينة على مقياس          توجد عالقة إجيابية دالة إحصائياً     -٥التأثري متوسط   
  توجد فروق دالة إحصائياً-٦الالعقالنية ودرجام الكلية على قائمة الضغوط اليومية  األفكار

والفروق لصاحل اإلناث وتوجـد    الكلية لقائمة الضغوط اليوميةبني الذكور واإلناث على الدرجة
والفـروق أيـضاً    ) الضغوط املعرفية (، و )كفاءة الشخصية ال: ( بعدين مها  يففروق بينهما كذلك    

وكان مقدار حجم التأثري قليل على الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية بشكل عـام   لصاحل اإلناث
على  تفاعله مع األفكار الالعقالنية على درجات أفراد العينةيوجد أثر دال للجنس أو يف   ال-٧

قائمة الضغوط اليومية بينما وجد أثر دال لألفكار الالعقالنية مبفردها علـى درجـات قائمـة                
 .متوسطاً  لدى أفراد العينة حيث كان مقدار حجم التأثرياليوميةالضغوط 

 فض األعراض االكتئابية لدىفاعلية برنامج ارشادى خل بعنوان )م١٩٩٧(دراسة حممد  )٩
استهدفت الدراسة التعرف على نسبة انتشار األعـراض االكتئابيـة          طالب اجلامعة املراهقني، و   

وحتديد مستوياا لدى عينة البحث، وكذلك حتديد طبيعة العالقة بني األعراض االكتئابية لـدى              
ريف للـذات، الوحـدة النفـسية    التشويه املع : راهقني وكل من املتغريات التالية    طالب اجلامعة امل  

العالقات االجتماعية، األنشطة السارة، مث هدفت بعد ذلك إىل إعداد برنامج لإلرشاد اللنفـسى              
: عينة البحث. اإلرشادية  خفض األعراض االكتئابية لدى عينة البحثيفللشباب واختبار فاعليته 

ب الفرقتني األوىل والثانيـة     طالب وطالبة من طال   ) ٤٠٠(وقد تكونت عينة الدراسة الكلية من       
طـالب  الطالبا مت اختيارهم من  )٦٠ (جبامعة عني مشس ،كما تكونت عينة الدراسة التجريبية من

الكلية وأسفرت الدراسة عن جمموعة  الذين يعانون من اكتئاب خفيف ومتوسط من طالب العينة
واملتوسـط  ) %١٧,٢٥(نسبة انتـشار االكتئـاب اخلفيـف      بلغت-١. من النتائج أبرزها

 وجود عالقة ارتباطيـه  -٢%). ٣٥,٥(الكلية  والنسبة%) ٥,٠(، والشديد %)١٣,٢٥(
التشويه املعريف للذات   : ملراهقني من طالب اجلامعة وكل من     موجبة بني األعراض االكتئابية لدى ا     
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والشعور بالوحدة وعالقة سالبة بني االكتئاب وكل من تبادل العالقات االجتماعية واألنـشطة             
 املعـريف  أدى الربنامج اإلرشادي املستخدم إىل خفض األعراض االكتئابية والتشويه           -٣. السارة

  . للذات، وارتفاع معدل ممارسة األنشطة السارة لدى املسترشدين

فاعلية اإلرشاد السلوكي املعريف خلفـض حـدة         بعنوان   )م١٩٩٩(دراسة زهران    )١٠
) مكونـات ( وهدفت إىل التعرف على عناصر  ت،الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من املراهقا      

ميم برنامج إرشادي سلوكي خلفض حـدة   صالشعور بالوحدة النفسية واالجتماعية املرتبطة به وت      
ار فاعليته، وقد كانت عينة الدراسة التجريبيـة        ب عينة من املراهقات واخت    لدىالشعور بالوحدة   

 الثانوية الصناعية املهنية بنات، وجمموعـة       طالبات من الفرقتني األوىل والثانية من مدرسة      ) ١٠(
طالبات من الفرقتني األوىل والثانية من مدرسة السويس الصناعية املهنيـة        ) ١٠(ضابطة وعددها   

بنات، وقد استخدمت الباحثة مقياس كاتل للذكاء، واستمارة مجيع البيانات عامـة، وبرنـامج              
وق ذات داللة إحصائية بني درجـات       وتوصلت الدراسة إىل وجود فر    ). إرشاد سلوكي معريف  (

األفراد يف اموعة التجريبية لدرجات البنود الفرعية األربع املكونة ملقياس اإلحساس بالوحـدة             
 .النفسية بعد تطبيق الربنامج واملتابعة

إىل ١٣بعنوان مشكالت النمو يف مرحلة املراهقة من سـن  ) م٢٠٠١(دراسة ماليو    )١١
 هدفت   اليت .ت املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة مكة املكرمة       سنة لدى عينة من طالبا     ١٩سن  

إىل الكشف عن أهم املشكالت اليت تعاين منها الفتاة املراهقة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، وفق   
 املتوسطة والثانوية، مبدينـة    وتكونت عينة الدراسة من طالبات املرحلتني     قائمة موين للمشكالت،    

وخرجت الدراسة بأنه توجد فروق ذات داللـة        هج دراستها هو املنهج الوصفي،      ، وكان من  مكة
إحصائية يف متوسطات حجم املشكالت بني طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانويـة لـصاحل           

أيضا توجد  . طالبات املرحلة الثانوية، أيضا توجد فروق يف حجم املشكالت لصاحل العمر األكرب           
 كونه يعمل أو ال يعمل  لصاحل طالبات اآلباء الـذين  األبت ترجع ملهنة فروق يف حجم املشكال  

ال يعملون، وال توجد فروق يف حجم املشكالت ترجع للقسم الذي تـدرس بـه الطالبـات،                 
 .، ومستوى تعليم األب، وكذلك مستوى وثقافة األماألموالدخل، مهنة 
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مرحلة التعليم األساسي   بعض انتماءات األطفال يف      بعنوان   )م٢٠٠٤(دراسة خليل     )١٢
 وهدفت إىل التعرف على العالقة بني الضغوط  النفسية وكالً مـن             وعالقتها بالضغوط النفسية،  

وكذلك التعرف على مدى انتماءات الطفـل  )  الرفاق –املدرسة  -جلماعة األسرة   (انتماء الطفل   
ميذة من تالميذ احللقة تلميذ وتل) ٥٠٠(املصري مع بدايات األلفية الثالثة وأجريت الدراسة على      

واسـتخدمت الباحثـة   ) الصف الثاين اإلعدادي مبحافظة الدقهليـة (الثانية من التعليم األساسي    
 وتوصلت الدراسة   ،)الرفاق ومقياس الضغوط النفسية   / املدرسة/ األسرة(مقياس االنتماء جلماعة    

لنفسية، وجود عالقة سالبة    وجود عالقة سالبة بني االنتماء جلماعة األسرة وزيادة الضغوط ا         : إىل
 .ة املدرسة وزيادة الضغوط النفسيةبني االنتماء جلماع

بعنوان املشكالت االجتماعية والنفسية للمـراهقني يف       ) م٢٠٠٥(دراسة احملارب     )١٣
حجم املشكالت االجتماعية والنفسية ونوعيتها بـني    حتديدإىلدف اململكة العربية السعودية، و 

 ظهـور  إىلاملؤديـة  ) ، بيئيـة اقتصادية، اجتماعية(املختلفة  وحصر العواملاملراهقني السعوديني 
).  طالبـة  ٢٢٢٦١طالباً و ١٦٢٧٤ ( ٣٨٥٣٥عينة مكونة من    وكانت ال . مشكالت املراهقني 

االجتماعي والوالء االقتصادي  بعض املؤشرات على ضعف الوالء) ١(وقد بينت نتائج الدراسة 
اضـطرابات  (السلوك االجتمـاعي    نسب انتشار مشكالتأن) ٢. (لدى املراهقني السعوديني

، قلـق   الوسواس القهري ،  االكتئاب،  ، القلق الشكاوي اجلسمية (كالت النفسية   شوامل) املسلك
وجود ) ٣. (املشكالت يف اتمعات األخرى مشاة لنسب انتشار هذه) اخلواف، النشاط الزائد

وجود ارتباط ) ٤. (لمدينة اليت يدرس ا الطالبوفقاً ل فروق يف املشكالت االجتماعية والنفسية
علـى التنبـؤ   أن أكثر املتغريات قدرة ) ٥. (املشكالت النفسية بني املشكالت االجتماعية وبني

:  لدى الطالب هـي ، املشكالت النفسيةمشكالت املسلك االجتماعية ،باملشكالت االجتماعية
 ، معاملـة األم السلوك الديين، أحداث احلياة، ية، األفكار الالعقالنمعاملة األب ،املناخ املدرسي

، املناخ املدرسـي   أما لدى الطالبات فقد تبني أن املتغريات التالية هي األكثر أمهية. على التوايل
 .، معاملة األب على التوايلاحلياة ، أحداثالسلوك الديين، معاملة األم، األفكار الالعقالنية

ن املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى      دراسة ع ) م١٩٩٣ (، اخلراشي أجرىو )١٤
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هدفت إىل الكـشف عـن املـشكالت        اليت   و مبدينة الرياض  طالب املرحلتني الثانوية واملتوسطة   
قائمة املـشكالت   (وطبق الباحث   . النفسية والتعليمية بني الطلبة يف املرحلتني الثانوية واملتوسطة       

طالب من املدارس اليت مت حتديدها بطريقـة        ) ١٥٠٠(وذلك على عينة من     ) النفسية والتعليمية 
وذلك من مخسة مراكز توجيه مبدينة الرياض ومت        مدارس متوسطة   ) ٣(عشوائية حيث مت اختيار     

. ب متوسططال) ٧٥٠(طالب ثانوي و ) ٧٥٠(طالب من كل مدرسة حبيث أصبح       ) ٥٠(اختيار  
ب املتوسط والثانوي وهي    لدى طال  هناك مخس مشكالت نفسية شائعة       وكان من أهم النتائج أن    

يصعب على التحدث عن مشكليت، اخجل عندما يطلب مين املدرس اإلجابة علـى سـؤال ال                [
ثالث مـشكالت نفـسية   ]  بسرعةأعاين من كثرة التفكري، أنا أثور      من املستقبل،    أخافأفهمه،  

وسط هي  ي املت ـجاءت فيها الفروق بني طالب املتوسط وطالب الثانوي عالية جداً لصاحل طالب           
ومشكلة أخاف من الـسهر وحيـداً       ] ال أنام وقتاً كافياً، أنا كثري السرحان، أنا كثري النسيان         [

 لصاحل طـالب الثـانوي، وثـالث    جاءت فيها الفروق بني طالب املتوسط والثانوي عالية جداً      
اشعر بأنين غـري  [مشكالت نفسية حصلت على أقل نسبة تكرار لدى طالب املرحلتني معاً وهي    

 ].بوب، أخجل من مقابلة الناس، أشعر بعدم الثقة بالنفسحم

 االضـطرابات للمـراهقني ذوى     بعنوان الصحة النفـسية   ) م٢٠٠٣(دراسة املال    )١٥
 أهـم الكشف عـن    استهدف البحث،املتحدة النفسجسمية من اجلنسني بدولة اإلمارات العربية

ية مـن اجلنـسني بدولـة    السمات واخلصائص املميزة للمراهقني ذوى االضطرابات النفسجسم    
 معرفة الفروق بينهم و بني أقرام العاديني مـن حيـث تلـك              دفاإلمارات العربية املتحدة    

 تكونت عينة البحث    . النفسية لتلك الفئة املضطربة    السمات و اخلصائص ومعرفة شكل الصحة     
 احلكوميـة بدولـة   املسجلني باملدارس طالبا وطالبة من املرحلتني اإلعدادية والثانوية) ١١١(من 

طالبا و طالبة مضطربني     ) ٥٧( التعليمية املختلفة منهم     اإلمارات العربية املتحدة التابعة للمناطق    
 سنة ومت تقـسيمهم  ١٨ - ١٥وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بني       طالبا و طالبة عاديني    ) ٥٤( 

كور مـضطربني وعـددهم      اموعة الفرعية األوىل ذ    -: إىل أربع جمموعات فرعية وهي كالتايل     
  اموعة الفرعية-طالبة ) ٢٧( اموعة الفرعية الثانية إناث مضطربات وعددهم  - طالباً) ٣٠(

مـضطربات    اموعة الفرعية الرابعة إنـاث -طالباً  ) ٢٩( الثالثة ذكور مضطربني وعددهم 
الـزمين، الـذكاء،    رطالبة و قد مت جمانسة أفراد عينة الدراسة من حيث العم ) ٢٥( وعددهم 
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: استخدمت الباحثة األدوات التالية أدوات البحث.  الثقايف- االقتصادي -املستوى االجتماعي 
بطاقة املستوى االقتصادي  - ٢ )١٩٧٨ (  إعداد أمحد ذكى صاحل- اختبار الذكاء املصور - ١
قائمة ( ة النفسية  مقياس الصح- ٣ . الباحثة  إعداد- الثقايف لدولة اإلمارات - االجتماعي -

) ١٩٧٣(الدين إمساعيل و سيد عبد احلميد مرسى  عمادإعداد حممد  ( Cornell Index كورنل
 اختبار الشخـصية املتعـدد   - ٥ إعداد الباحثة -اإلماراتيني   مقياس املشكالت للمراهقني- ٤

وجـود عـدد مـن    : وكانت نتائج الدراسة) ١٩٥٩(مليكة  اقتباس لويس - MMPI األوجه
 اخلـوف و عـدم   يفمتثلت  مياسلسمات املشتركة بني اجلنسني متيزت ا فئة املضطربون نفسجا

الكفاية، العصبية، و القلق، الفزع، األعراض السيكوسومايت، اخلوف على الـصحة، الـسلوك             
 .السيكاثينيا، الفصام، اهلوس اخلفيف السيكوباتى، توهم املرض، اهلسترييا، البارانويا،

املراهقة األكثر شـيوعاً مـن    مشكالتبعنوان  ) م٢٠٠٧(حسن دراسة جالل؛ و )١٦
 يف كل من سلطنة عمان ومملكـة  دراسة مقارنة بني طالبات املرحلة الثانوية وجهة نظر املعلمات

املشكالت شيوعاً بني طالبات املرحلـة   هدف البحث إىل حماولة التعرف على أكثرواستالبحرين، 
املرحلة الثانوية، وذلك من خالل استطالع رأى  مملكة البحرينالثانوية يف كل من سلطنة عمان و

 ما أكثر املـشكالت شـيوعاً بـني    :األسئلة التالية عدد من املعلمات للوصول إىل إجابات على
وترتيب هذه املشكالت  كيف ميكن تصنيف .الثانوية يف كل من عمان والبحرين؟ طالبات املرحلة

  توجد فروق دالة إحصائياً يف مشكالت طالبات املرحلـة هل.من وجهة نظر املعلمات أنفسهن؟

حبرينية من   معلمة٣٠ معلمة عمانية و٣٠الثانوية، بني كل من عمان والبحرين؟ وضمت العينة 
 ٦٠البيانات يف استبانه تـضم   ومتثلت أداة مجع. التخصصات الدراسية املختلفة باملرحلة الثانوية

االجتماعية واألسرية، املشكالت  الت النفسية، املشكالتاملشك: مشكلة مت تصميمها لكي تقيس
أن أهم املشكالت    أظهرت النتائج.أخرى األكادميية، املشكالت الصحية واجلسمية، مشكالت

دم القدرة  وع صعوبة التحكم يف العواطف، الشعور بامللل،        :اليت تشيع بني الطالبات يف عمان هي      
حميط األسرة،  وجود خالفات يف تنظيم أوقات الفراغ، مواجهة املشكالت، عدم القدرة على على

حتصيلي متقدم يرضـى   الشعور بالضغط النفسي للوصول إىل مستوى املعلمات، سوء التعامل مع
 اإلجناز والتحصيل الدراسـي،  عدم القدرة على الغش يف االمتحانات، االعتماد على الوالدين،
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التمارض، أن أهم املشكالت  بالصداع،  اإلصابةكثرة باإلرهاق بسبب كثرة االمتحانات، الشعور
 اليقظـة، صـعوبة الـتحكم يف    أحالمو الشعور بامللل :البحرين هي اليت تشيع بني الطالبات يف

الغربـاء، سـوء    الفراغ، االرتباك عند التحدث أمام عدم القدرة على تنظيم أوقات العواطف،
احلصة، االنزعاج من دراسـة بعـض    ثناءاملدرسة، شرود الذهن والسرحان أ العالقات مع إدارة

حتصيلي متقدم يرضى الوالـدين،   الدراسية، الشعور بالضغط النفسي للوصول إىل مستوى املواد
 .بالكسل واخلمول كثرة اإلصابة بالصداع باإلرهاق بسبب كثرة االمتحانات، اإلحساس الشعور

  :الدراسات اخلاصة باملشكالت النفسية للمراهقتعليق على 
  :اتفاق بعض الدراسات في األھداف    -أ

. هدفت بعض دراسات هذا احملور إىل التعرف على أهم املشكالت اليت يعاين منها الشباب             
  :حيث أن

إىل التعرف على أهم املشكالت اليت يعاين       ) م١٩٨٥(دراسة اجلسماين؛ والطحان    هدفت  
  .منها الشباب يف دولة اإلمارات

مع الدراسة الـسابقة إىل الكـشف عـن أهـم           ) م١٩٨٥(الزهراين  كما اتفقت دراسة    
مشكالت الشباب باملرحلة الثانوية وحاجام اإلرشادية ولكن مبنطقة الباحة يف اململكة العربيـة             

 .السعودية

مع الدراستني السابقتني والـيت هـدفت إىل        ) م١٩٨٨(دراسة مصطفى   وكذلك اتفقت   
رحلـة اإلعداديـة والثانويـة ومـدى        التعرف على مشكالت املراهقات ولكن املصريات يف امل       

االختالف بني املشكالت اليت تواجه الفتاة يف كل من الريـف واحلـضر ودرجـة شـعورهن                 
 .املدرسية/ االجتماعية/ باملشكالت األسرية

دراسة اجلسماين والطحان،   (مع الدراسات السابقة    ) م١٩٨٦(الرياالت  بينما اتفقت دراسة    
واليت هدفت  إىل التعرف     ) م١٩٨٨(  و دراسة مصطفى      )م١٩٨٥(ودراسة الزهراين   ) م١٩٨٥

على مشكالت املراهق ولكن األردين يف البدو واحلضر، كما هدفت إىل حتديد املشكالت الـيت               
 .تواجه املراهق يف احلضر والبدو ومعرفة مدى الفرق يف هذه املشكالت عند كل منهما

الريـاالت  ودراسـة    )م١٩٨٨(مع دراسة مـصطفى     ) م١٩٨٧(دراسة ديب   كما اتفقت   
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واليت هدفت إىل التعرف على أمناط املشكالت اليت تعاين منها الفتاة املراهقة ولكـن              ) م١٩٨٦(
وقد اتفقت الدراسة احلالية مع هذه الدراسـات يف الكـشف عـن     . السعودية يف املدينة والقرية   

دراسة (بقة  مع الدراسات السا  ) م١٩٨٦(الرياالت  مشكالت املراهقني النفسية وكذلك دراسة      
، )م١٩٨٨(ودراسـة مـصطفى     )  م١٩٨٥(ودراسة الزهراين   ) م١٩٨٥اجلسماين والطحان،   

 ).م١٩٨٦(الرياالت ودراسة ) م١٩٨٨(ودراسة مصطفى ) م١٩٨٧(دراسة ديب وكذلك 

واليت هـدفت    ) م١٩٨٥(فقد اتفقت مع دراسة الزهراين      ) م١٩٨٧( الدوسري  أما دراسة   
 .لطالب املدارس الثانوية باململكة العربية السعوديةإىل حتديد احلاجات اإلرشادية 

   إىل  حيث هدفت ) م١٩٨٦(الرياالت  مع دراسة   ) م٢٠٠٥(يف حني اتفقت دراسة احملارب      
 حجم املشكالت االجتماعية والنفسية ونوعيتها بني املراهقني السعوديني وحصر العوامـل  حتديد

 . ظهور مشكالت املراهقنيىلإاملؤدية ) ، بيئيةاقتصادية، اجتماعية(املختلفة 

، حيث هـدفت إىل     )م١٩٨٨(مصطفى  مع دراسة   ) م٢٠٠١(كذلك اتفقت دراسة ماليو     
 .الكشف عن أهم املشكالت اليت تعاين منها الفتاة املراهقة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

الريـاالت  ودراسـة  ) م٢٠٠٥(مع دراسة احملارب ) م١٩٩٣(كما اتفقت دراسة اخلراشي  
الكشف عن املشكالت النفسية والتعليمية بني الطلبة يف املـرحلتني          حيث هدفت إىل    ) م١٩٨٦(

 .الثانوية واملتوسطة مبدينة الرياض

ودراسة ) م١٩٨٧(مع دراسة الدوسري    ) م٢٠٠٧(جالل؛ وحسن   كذلك  اتفقت دراسة     
طالبـات  املشكالت شيوعاً بـني    حماولة التعرف على أكثر حيث هدفت إىل)م١٩٨٥(الزهراين 

  .املرحلة الثانوية ولكن يف كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين
  :  اختالف بعض الدراسات في األھداف في ھذا المحور وھي كالتالي-ب
 الوقوف علي مدي فاعلية برنامج إرشادي يف خفـض          إىل ت هدف )م١٩٩٦( دراسة عبود    -١

  .ةمن اجلنسني مبحافظة القاهر مستوي االغتراب لدي املراهقني
 يف معرفة مدى انتشار األفكار الالعقالنية بني املراهقني         إىل) م١٩٩٦( هدفت دراسة مزنوق     -٢

  .املتأخرة من املراهقة املرحلة
التعرف على نسبة انتشار األعـراض االكتئابيـة        إىل  ) م١٩٩٧( بينما هدفت دراسة حممد      -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٢

  .البحث وحتديد مستوياا لدى عينة
الـشعور  ) مكونـات (إىل التعرف على عناصـر      ) م١٩٩٩(ن   يف حني هدفت دراسة زهرا     -٤

بالوحدة النفسية واالجتماعية املرتبطة به وتصميم برنامج إرشادي سلوكي خلفـض حـدة             
  .الشعور بالوحدة إىل عينة من املراهقات واختيار فاعليته

ه إىل حتديد املشكالت السلوكية الطالبية اليت تواج      ) م٢٠٠٢( كما هدفت دراسة الشمري      -٥
  .إدارات مدارس التعليم العام مبنطقة حائل وأساليب معاجلتها

إىل البحث عن أهم السمات واخلـصائص املميـزة         ) م٢٠٠٣( كذلك هدفت دراسة املال      -٦
  .للمراهقني ذوى االضطرابات النفسجسمية من اجلنسني بدولة اإلمارات العربية املتحدة

ى العالقة بني الضغوط  النفسية وكـالً        إىل التعرف عل  ) م٢٠٠٤( وقد هدفت دراسة خليل      -٧
  ). الرفاق–املدرسة -جلماعة األسرة (من انتماء الطفل 

  :استخدام الدراسات للمقاییس  -ج 
، و  )م١٩٨٥(، ودراسة الزهراين    )م١٩٨٥(اتفقت الدراسات دراسة اجلسماين؛ والطحان      

دام مقياس موين ، يف استخ )م٢٠٠١(، و ماليو    )م١٩٨٧( ، و الدوسري    )م١٩٨٧(دراسة ديب   
واختلفت مع الدراسة احلالية يف أن الدراسة احلالية استخدمت مقياس املـشكالت            . للمشكالت

  . السلوكية
الرفـاق  / املدرسة/ األسرة(مقياس االنتماء جلماعة   ) م٢٠٠٤(كما استخدمت دراسة خليل     

 ).ومقياس الضغوط النفسية

 Cornellقائمة كورنل (لنفسية مقياس الصحة ا) م٢٠٠٣(كذلك استخدمت دراسة املال 

Index)  (الدين إمساعيل و سيد عبد احلميد مرسـى   إعداد حممد عصام)ومقيـاس  )م١٩٧٣ ،
 . إعداد الباحثة-اإلماراتيني  املشكالت للمراهقني

 مشكلة ٦٠فقد استخدمت مقياس االستبانة اليت تضم     ) م٢٠٠٧(أما دراسة جالل؛ وحسن     
الجتماعية واألسرية واملشكالت األكادميية، واملشكالت الصحية  لكي تقيس املشكالت النفسية وا    

وهذه الدراسة قد اتفقت مع الدراسة احلالية       . واجلسمية واملشكالت السلوكية ومشكالت أخرى    
 .يف استخدامها ملقياس املشكالت السلوكية
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ي استمارة املستو واالغتراب للمراهقني   فقد استخدمت مقياس    ) م١٩٩٦(أما دراسة عبود      
الربنـامج  ) إعداد عبـد العزيـز الـشخص      (١٩٨٨-لألسرة املصرية  االقتصادي/ االجتماعي  
 .  وهذا ما اختلف مع الدراسة احلالية. )الباحثة إعداد(اإلرشادي، 

  :استخدام الدراسات للمنھج  -د 
فقد اتفقت بعض الدراسات يف استخدام املنهج الوصفي أو املنهج الوصفي التحليلي ومن             

ودراسة ،  )م١٩٨٦(، و قدم الرياالت     )م١٩٨٥(دراسة اجلسماين؛ والطحان    : ساتهذه الدرا 
وهذا ما وافق الدراسة احلالية حيث اسـتخدمت        ) م٢٠٠١(، و دراسة ماليو     )م٢٠٠٤(خليل  

 .املنهج الوصفي التحليلي

 :االنرتنتدراسات خاصة مبقاهي   - ٢

نت دراسـة علـى     بعنوان استخدام الشباب لشبكة االنتر    ) م٢٠٠١(دراسة روحي    )١
هدفت إىل حتليل طبيعة اسـتخدام الـشباب لـشبكة          و ،مقاهي الشبكة يف مدينيت عمان وإربد     

مبحـوث  ) ٣٦٠( عن طريق عينة غرضية مكونة مـن         ،اإلنترنت يف مقاهي مدينيت عمان وإربد     
ومبحوثة، وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة بني أوقات تردد الشباب على مقـاهي االنترنـت         

م وبني متغريي اجلنس والسن، حيث تتردد اإلناث على املقاهي وقت العصر أكثر من              خالل اليو 
على املقـاهي وقـت     ) سنة٢٨ أقل من    -٢٦(الذكور، ويزداد تردد الشباب من الفئة العمرية        

املساء، يف حني مل تكن هناك عالقة بني أوقات تردد الشباب على مقاهي اإلنترنت وبني مـتغريي              
أن عدم استخدام الوالدين أو كليهما للشبكة لـه  . وساعات الفراغ األسبوعيةاملستوى التعليمي   

عالقة سلبية من موقفهم جتاه تردد أبنائهم الشباب على مقاهي اإلنترنت فغري املستخدمني للشبكة     
من الوالدين يعارضون تردد أبنائهم على املقاهي متأثرين باملستوى التعليمي لـألب واملـستوى              

هدف استخدام الشبكة خيتلف باختالف متغريات السن       .  والدخل الشهري لألسرة   التعليمي لألم 
) سنة٢٦ – ٢٤(واملستوى التعليمي وساعات الفراغ األسبوعية، فالشباب من الفئة العمرية من           

يستخدمون الشبكة دف احلصول على املعلومات يف شىت ااالت وللهدف نفسه الـشباب يف              
خيتار الشباب املواقع الترفيهية املسلية أكثر من غريهـا مـن           ). ت عليا دراسا(املستوى التعليمي   

تـؤثر يف   ) اجلنس والسن وساعات الفـراغ األسـبوعية      (املواقع يف الشبكة وتبني أن متغريات       
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) ١٨-١٦(اختيارهم لتلك املواقع حيث تقبل عليها الشابات أكثر من الذكور ومن الفئة العمرية 
يف حني مل يـؤثر مـتغريي     ) ساعات فأكثر ٩(ت فراغ أسبوعية تعادل     سنة ممن يتوفر لديهم ساعا    

وفيما يتعلق بأنواع العالقـات     . املستوى التعليمي والدخل الشهري لألسرة على ذلك االختيار       
 م الدردشة يف الشبكة وغريهم، فقد     االجتماعية املختلفة اليت نشأت بني الشباب املستخدمني لنظا       

تلف باختالف اجلنس فالذكور ينشؤون عالقة صداقة عـرب هـذا     تبني أن بعض هذه العالقات خت     
النظام وخاصة مع األوربيني أكثر من اإلناث واجلنسيات األخرى، مل توجد عالقة بـني مـتغريي    
اجلنس والسن وبني طبيعة اآلثار اليت تركتها شبكة املعلومات بغض النظر عـن حتـسن اللغـة                 

 .لبية يف ميلهم للعزلة عن اآلخريناالجنليزية بعض الشئ، وجتلت اآلثار الس

،  على املـراهقني   االجتماعية وآثاره   االنترنت  بعنوان )م٢٠٠٦(دراسة عبد الكرمي     )٢
وهدفت إىل التعـرف    مبدينة طنطا،    اإلنترنت   مقاهيدراسة ميدانية على عينة من املترددين على        

 الدراسة إىل عدة نتائج     وخلصت ، مصر يف اآلثار االجتماعية لشبكة االنترنت على املراهقني        على
بنـسبة  (االنترنت بـشكل منـتظم      ،  مقاهيأن أغلبية املبحوثني يترددون على       :وتوصيات منها 

أن معظـم املبحـوثني     ،  كما يرتبط حجم هذا التردد بالدخل ارتباطا طردياً ملحوظـاً         %) ٦١
ئولية خارج حدود من بأيديهم مس    ( االنترنت برفقة أشخاص آخرين      مقاهييذهبون إىل   %) ٩٤(

وهنا يـربز دور الـصحبة ىف   . وىف مقدمة هؤالء األشخاص األصدقاء   ) الرقابة االجتماعية عليهم  
يتناقـشون  % ٧٦,٥أن أغلبية املبحوثني    ،  توجيه الفرد املستخدم لالنترنت بالسلب أو اإلجياب      

وبغض . ويتفاعلون مع آخرين بشأن ما يتعرضون له عرب االنترنت من موضوعات جادة أو عابثة             
 مقدمة الذين يتم التحدث معهم ىف هذا اإلطار ميثـل بعـض          يفالنظر عن األصدقاء الذين يأتون      

مرجعية أخرى للنقاش والتفاعل بـشأن هـذه   )  املدارسيفاملدرسني (أفراد األسرة وأهل القدوة   
  التوعية وتوجيه سلوك املراهقني لتالىف خماطر هـذه        يفاملوضوعات وهنا تبدو أمهية هذه املرجعية       

من املبحوثني اهتموا بأن يكون لديهم عنوان الكتروىن إال         %) ٦٥(أن النسبة الكربى    ،  الوسيلة
 .أن استفادم التعليمية والتثقيفية واإلعالمية من استخدام هذه اخلدمة ضئيلة للغاية

اثر املشكالت االجتماعيـة والنفـسية املـصاحبة        بعنوان  ) م٢٠٠٩(دراسة لريي    )٣
هـدفت إىل التعـرف علـى    الـيت   مبدينة الكويت، ويف مقاهي االنترنتملستخدمي الكومبيوتر  
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 وأجريـت املشكالت االجتماعية والنفسية املصاحبة ملستخدمي الكمبيوتر يف مقاهي االنترنـت           
 سنة، وكانـت أداة     ٢٥أعمارهم ال تتجاوز الـ     )  فىت وفتاه  ٢٥٠( عينة مقدارها     على الدراسة

 سـاعة  ١٥ يقضون حنو  ومن نتائج الدراسة أن أفراد العينة   الدراسة استبيان من إعداد الباحث،      
 مقاهي االنترنت تساهم يف خلـق     أنأظهرت  ، كما   أسبوعياً وينفقون ما يقارب مائة دينار شهرياً      

 اخـتالف   إىلوأشارت  .  اجتماعية ونفسية خمتلفة وتزيد املشكالت االجتماعية واألسرية       أمراض
 هذا الوقت الثمني يتم قضاؤه يف      أن وإىلواملستوى التعليمي،   اجلنسية واجلنس واحلالة االجتماعية     

 اجتماعية ونفسية خمتلفة، ولذا جيب علـى      أمراضاستخدام برامج غري جمدية، مما يساهم يف خلق         
 ه كثـرة اسـتخدام هـذ      أن إىلولفتت الدراسة    .املختصني وأولياء األمور تدارك هذه األخطار     

هاز حسب السرعة املوجودة يف نقل املعلومات وكذلك        األجهزة والتحدث معها وعدم حترك اجل     
 الكـثري مـن     إىل اجلواب املباشر يف بعض األحيان خيلق نوعاً من التوتر الذي يؤدي             أعطاءعدم  

 الزيـادة يف املـشكالت      أنوبينت   .املشكالت النفسية والعصبية عالوة على األمراض اجلسدية      
 الوقت أن إىلاملناقشات مع املشاركني يف االستبيان  من خالل   إرجاعهااالجتماعية واألسرية ميكن    

الذي جيلسون فيه حول اجلهاز يكون على حساب ترك أسرهم لفترات ليست قصرية مما يـؤدي              
 جـدد مـن العوامـل       أصدقاءفرصة التعرف على     «أنأظهرت   كما   . املشاحنات واملشاكل  إىل

 من نوعيـات    األفراد جتميع اكرب عدد من      االجتماعية االجيابية هلذه املقاهي اليت من خالهلا ميكن       
ت وانته .» من بيئات وعادات وسلوكيات خمتلفة  أفرادخمتلفة، مما خيلق منتدى جيداً للتعرف على        

هذه التقنية احلديثة املتطورة ذات فائدة مجة يف التقـدم البـشري،            « االستنتاج بأن    الدراسة إىل 
 مسرية التقدم وترك الضار، وقاية مـن مـشكالا    املفيد منها ملواكبةوإتقانفيجب علينا تعلمها    

 .»وأضرارها

  :االنرتنتاصة مبقاهي اخلدراسات التعليق على ال

اليت هدفت إىل التعرف علـى املـشكالت االجتماعيـة          ) م٢٠٠٩(اتفقت دراسة لريي    
، وكذلك )م٢٠٠٨(والنفسية املصاحبة ملستخدمي الكمبيوتر يف مقاهي االنترنت مع دراسة عزام   

تلك الدراسات اليت اتفقت مع الدراسة احلالية يف  الكشف عن الفروق      ) م٢٠٠١(اسة روحي   در
 .يف درجة املشكالت النفسية بني املراهقني املترددين وغري املترددين على مقاهي االنترنت
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كما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي التحليلـي             
، كما اختلفت الدراسة احلاليـة مـع        )م٢٠٠١(، و دراسة روحي     )م٢٠٠٨(زام  مثل دراسة ع  

  . ، حيث استخدمت املنهج املسحي خبالف الدراسة احلالية)هـ١٤٢٧(دراسة عبد الكرمي 

  : وعالقته ببعض املتغرياتالدراسات اخلاصة باالنرتنت -  ٣
شباب العريب لـشبكة     بعنوان استخدام ال   )م١٩٩٧" (انترنت العامل العريب  "دراسة جملة    )١

ـ و" دراسة مسحية الستخدام االنترنت يف العامل العريب      " االنترنت وهي    عرفـة اجتاهـات    ملدف
، ومن هـم    ملعلومات حول مدى استخدام الشبكة    وتوفري ا . دام االنترنت يف البلدان العربية    استخ

.  مشاركا ٣٠٧سة حوايل   عينة الدرا كانت  ، وما هي أعمارهم ومؤهالم العلمية؟ و      مستخدموها
، يف الوقـت    سنة٢٨ر٩شاركني يف الدراسة حوايل      بلغ متوسط عمر املستخدمني امل     ومن نتائجها 

وأشارت الدراسة إىل أن    .  سنة كحد أعلى   ٥٥  سنة كحد أدىن   ١٥ الذي تراوحت أعمارهم بني   
م وأن أكثر أيا. ة كمعدل متوسط يوميا مع االنترنت    دقيق ١٠٠املستخدم العريب يقضي ما يقارب      

 .  ، استخداما لالنترنت مها اخلميس واجلمعةوعاألسب

العوامل املؤدية إىل ارتيـاد الـشباب إىل املقـاهي          بعنوان  ) م٢٠٠٢(دراسة الشقحاء    )٢
التعرف على العوامل االجتماعية والنفسية اليت تدفع الشباب للمقاهي، الشعبية،           دفالشعبية،  

هي الشعبية يف الرياض وبلغ عدد املقاهي يف عينة          الدراسة على الشباب مرتادي املقا      أجريت ولقد
موافقـة  :  نتائج الدراسة  أهموكان من   ) شابا٥٢٠( العينة   أفرادوبلغ عدد   )  مقاهي ٤(الدراسة  

اليت تزيـد معـدل       الظروف أهمالعينة أن لألصدقاء دور فعال يف عملية ارتياد املقاهي الشعبية،           
جود ضغط عمل أو دراسـة، الـسرور، االضـطراب          عند و ،  امللل: ارتياد املقاهي الشعبية هي   

 أهم الظروف اليت جتذب الرتياد املقـاهي        .والتوتر، عند وجود مشاكل أسرية، احلزن، اإلرهاق      
تدخني املعسل واجلرياك، القنوات الفضائية املشفرة، تناول املـشروبات، ممارسـة أنـشطة             : هي

  ).رياضية

عالقة بني استخدام االنترنت كمثال  البعنوان (١٩٩٨,Kraut)الندمارك ودراسة كروت   )٣
هدفت إىل إجيـاد عالقـة بـني     اليت  و ،على التكنولوجيا احلديثة وبني الصحة النفسية للمراهقني      
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وكانت عينة . استخدام االنترنت كمثال على التكنولوجيا احلديثة وبني الصحة النفسية للمراهقني     
 عاماً، ١٩ إىل ١٥ بنيتراوح أعمارهم ت)  إناث١٢٨ ذكور، ١٢٨( من املراهقني   ٢٥٦الدراسة  

األوىل تستخدم االنترنت ألكثر من     : حيث مت تقسيم فترة استخدام العينة لالنترنت إىل جمموعتني        
وكانـت نتـائج   .  ساعات أسبوعيا١٠ً ساعة أسبوعياً، والثانية تستخدم االنترنت ألقل من      ٢٠

جيد الوقـت للقيـام بااللتزامـات       من أفراد اموعة األوىل ال      % ٩٥,٧وجود  : الدراسة هي 
االجتماعية املعتادة واليت تتضمن خمتلف العالقات االجتماعية مع األهل واألصدقاء، كما كانـت    

، حيث زادت نسبة ظهـور أعـراض        )هناك فروق واضحة بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور       
 فلم تظهر عليهم أي أعـراض       العزلة االجتماعية لدى اإلناث، اما بالنسبة ألفراد اموعة الثانية        

  .للعزلة االجتماعية

العالقة بني الوحدة والدعم االجتماعي وإدمان بعنوان  (٢٠٠٢ ,Pawlak)دراسة باوالك  )٤
معرفة العالقة بـني الوحـدة والـدعم     هدفت إىل    و ،شبكة املعلومات بني طالب املرحلة الثانوية     

لثانوية وتكونت عينـة الدراسـة مـن        االجتماعي وإدمان شبكة املعلومات بني طالب املرحلة ا       
طالباً ميثلون الصفوف الدراسية من الصف التاسع إىل الثامن عشر من إحدى املـدارس              ) ٢٠٢(

 يف هذه الدراسة استبيانات ذو ايات مفتوحة،        واستخدم. الثانوية مبنطقة حضرية بوالية نيويورك    
 الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن ، وتوصلتاالنبساطية/ لالنطوائيةرعي باإلضافة إىل مقياس ف

أيضاً الطالب والوحدة النفسية والدعم االجتماعي ترتبط ارتباطاً مباشراً بإدمان شبكة املعلومات،     
ستويات مرتفعة من الوحدة ومستويات منخفضة من الدعم االجتماعي قد جلئوا            تعرضوا مل  نالذي

  .إىل شبكة االنترنت للتخفيف من حق هذه املشاعر

اسـتخدام  بعنوان أمهيـة  . (٢٠٠٢ Yang Chang- Kook)دراسة تشانج كوك يانج  )٥
 أثر استخدام احلاسب اآليل علـى       معرفةهدفت إىل   اليت  و ،احلاسب اآليل على املراهقني الكوريني    

الستخدام املفرط للحاسب اآليل وعالقتـها بـاألمراض   ااملراهقني الكوريني، واآلثار املترتبة على   
طالباً ملتحقني بالصف األول إىل الـصف الثـاين         ) ٢٩٦(ونت عينة الدراسة من     وتك. النفسية

ومت تقسيم أفـراد العينـة إىل       ) عاما١٩-١٢(بإحدى املدارس الثانوية وتراوحت أعمارهم بني       
، ومستخدمني بدرجـة    %)٣٦,٤(جمموعات، مستخدمني للحاسب اآليل بدرجة بسيطة جداً        ٣
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ج أن املراهقني املستخدمني للحاسب اآليل بدرجة كبرية جداً         ، وبنيت النتائ  %)٦,١(كبرية جداً   
  .يعانون من مشكالت نفسية خطرية

هدفت اليت  ائم اإلنترنت يف اتمع السعودي، و     جربعنوان  ) م٢٠٠٣(دراسة املنشاوي    )٦
إىل الكشف عن حجم ومنط أكثر اجلرائم اجلنـسية واملمارسـات غـري األخالقيـة، وجـرائم       

جرائم القرصنة األكثر شـيوعاً، والـيت       لية، وجرائم املواقع املعادية، و    ائم املا االختراقات، واجلر 
يرتكبها مستخدمو اإلنترنت يف اتمع السعودي، وحتديد أهم مسـات وخـصائص مرتكبيهـا،           

 أنّ حجم   -١ : وقد أظهرت النتائج   واستخدمت االستبانة جلمع املعلومات امليدانية هلذه الدراسة      
 واملمارسات غري األخالقية اليت يرتكبها مستخدمي اإلنترنت يف اتمع السعودي   اجلنسية  اجلرائم

  .تدمري املواقع -٢ارتياد املواقع اجلنسية : هي

العالقة التفاعلية بـني    –بعنوان استخدام األطفال لإلنترنت     ) م٢٠٠٣(دراسة السمري    )٧
، باآلباءفال لالنترنت على عالقته     هدفت إىل التعرف على أثر استخدام األط      اليت  و،  اآلباء واألبناء 

 طفـالً   ١٠٥: على عينة قوامها  " جيل االنترنت "وما هي أنسب األساليب للتعامل مع هذا اجليل       
من طالب مدارس اللغات مبحافظة القاهرة، وعينة من آبـاء هـؤالء            ) ةنس١٨-٨(وطفلة من   

لدوافع بني استخدام وأسفرت نتائجها عن وجود اختالف يف ا. .  مفردة١٠٥: األطفال وعددهم
من أجـل  %) ٩٥,٢(األطفال لالنترنت واملراهقني وجاء باملركز األول أللعاب االنترنت بنسبة     
وكلما زاد السن قل    . . الترفيه والتسلية أو التحدي واملنافسة، أو اللعب مع األصدقاء واألقارب         

وغـرف الدردشـة، وأن   مث البحث عن املعلومات . استخدام االنترنت من أجل التسلية والترفيه 
فاإلناث تـستخدمه يف    . . الذكور يتفوقون عن اإلناث من حيث القدرة على استخدام االنترنت         

 بينما يستخدمه الـذكور يف      –التعليم، واألعمال املدرسية، والربيد االلكتروين وغرف الدردشة        
ل االنترنت، واملرتل يف التسلية واأللعاب، وتأيت املدرسة يف مقدمة األماكن اليت يستخدم فيها الطف      

املركز الثاين، وأن أحد معوقات متابعة اآلباء ألبنائهم على االنترنت يرجع لتفوق األبناء عن اآلباء     
  .يف استخدامهم لإلنترنت، فيسبب ذلك فجوة بني اآلباء واألبناء داخل األسرة الواحدة

الـيت  و" اإلنترنتاألطفال الربيطانيون على    " بعنوان   )م٢٠٠٤ ("ليفنجستون" دراسة   )٨
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 ١٥١١ وكانت عينتهاهدفت إىل التعرف على مشكالت األطفال الناجتة عن استخدام االنترنت،     
واستخدم فيها املنهج الوصـفي،     .  من اآلباء  ٩٠٦ عاماً و  ١٩ و ٩طفالً تتراوح أعمارهم ما بني      

ـ   ، من املراهقني طالعـوا مواقع إباحية    % ٥٧أن نسبة   :  ومن نتائجها  ة أن  وأوضـحت الدراس
وذكرت الدراسة أن األطفال    . فقط من اآلباء يعتقدون أن أطفاهلم تصفحوا مواقع إباحية        % ١٦

إال أن اآلباء حيتاجون ملزيد من التوعية بشأن كيفية         ، على دراية كافية بسبل األمان على اإلنترنت      
. ، هذه الـشبكة   احلديث عن املزايا والعيوب واخلربات السيئة واجليدة اليت ميكنهم املرور ا عرب           

 عاماً يستخدمون الشبكة    ١٩ و ٩وأظهرت الدراسة أن معظم األبناء الذين تتراوح أعمارهم بني          
     مـن  % ٧٩كما أفـاد     ،ا معتدلة يف جلوسهم أمامها    مرة أسبوعياً على األقل ويستغرقون أوقات

يف املقابل ال و، األطفال الذين مشلتهم الدراسة بأم يستخدمون اإلنترنت دون اخلضوع ألي رقابة      
إال أن خـربام علـى   ، يدرك العديد من األطفال ما جيب عليهم فعله وما يتعني علـيهم جتنبـه     

من األطفال الربيطانيني يعطون    % ٤٦حيث يذكر أن حنو     ، اإلنترنت حتمل الكثري من التناقضات    
ائة فقط من إال أن مخسة بامل   ، معلومـات خاصة م لبعض اجلهات أو املواقع على شبكة اإلنترنت         

كما أن العديد من األطفال ال ميلكون أي خيار عندما يتطلب حتميل            ، اآلباء على دراية ذا األمر    
بعض الربامج أو استخدام بعض املواقع إدخال بيانام الشخصية يف إطار عملية التسجيل ـذه               

  .املواقع

اإلنترنـت  استفادة املهندس السعودي مـن        مدى بعنوان :)م٢٠٠٤(دراسة السمان    )٩
إىل االستفادة من اخلدمات الـيت تقـدمها اإلنترنـت           إىل حتفيز املهندس السعودي    واليت هدفت 

وتركزت الدراسة على قياس مدى استفادة املهندس       . والعلمية واالعتماد عليها يف حياته العملية    
 الـسعوديني  نتائج االستبيان الذي مت توزيعه على شرحية املهندسني   من اإلنترنت، من خالل حتليل    

 اقع اهلندسية السعودية نسبة عدم معرفة املوأن وكان من نتائجها ،فرع الغربية يف شركة الكهرباء
فقط بكتابة أحد عشر موقعا هندسيا سعوديا،        من املهندسني % ٥، وقام   %٩٢ حوايل   تصل إىل 

، أظهرت مواقع هندسية سعودية ولكن مل يذكروها من املهندسني أم يعرفون% ٣يف حني أفاد 
املوافقـة يف   من املهندسني يؤيدون نشر حبوثهم يف اإلنترنت، أما أسباب عدم% ٨٨الدراسة أن 

البحـوث   نشر البحوث اليت مت رصدها من االستبيانات هي تتلخص يف إمكانية تعـرض هـذه  
 .للسرقة
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دراسة بعنوان مدى كفاءة اإلجراءات اإلدارية املنظمة       ) م٢٠٠٥(ي  ـ العتيب وأجرى )١٠
وذلـك  دامات السلبية للحاسب اآليل واإلنترنت بوزارة الدفاع والطريان يف الريـاض،            لالستخ

 شخـصاً، يـشمل   ) ١٣٥٩( جمتمع الدراسة املختار     معرفة كفاءة تلك اإلجراءات وكان     دف
، ومن نتائج الدراسة وجود استخدامات      املوظفني املدنيني، واملتعاقدين  ط، وصف الضباط، و   الضبا

 واإلنترنت يف جمتمع الدراسة، إال أـا متيـل إىل النـدرة، وأن اللـوائح                سلبية للحاسب اآليل  
والقرارات اإلدارية تعترب أقوى طرق التعرف علـى االسـتخدامات الـسلبية للحاسـب اآليل               
واإلنترنت، وتوصل إىل أن من أهم أسباب رفع كفاءة اإلجراءات اإلدارية املنظمة للتعامل مـع               

ب اآليل واإلنترنت حتديث اللوائح واألنظمة ملواكبة تطور احلاسب         االستخدامات السلبية للحاس  
  .اآليل واإلنترنت، وتركيب أجهزة وبرامج للرقابة الفنية

الـيت  ، و "االنترنت يف مصر والعامل العريب    "بعنوان  ): م٢٠٠٥(رشا عبد اهللا    دراسة   )١١
أجريت على  لبية، وقد    إىل معرفة مدى انتشار االنترنت يف الوطن العريب وما هي اثاره الس            تهدف

الطالبات يف اإلمارات وتؤكد أن االنترنت لن تعيد صوغ الثقافة العربية على أساس التـأثريات               
ويف سياق مماثل، أكدت الفتيات اإلماراتيات الاليت شاركن يف استطالع أجراه الباحـث           . الغربية

واعيات لإلعـالم،    أن لسن ضحايا للعوملة، لكنهن مستهلكات        ٢٠٠٤بايكاوي يف عام    . جي
· وقادرات على حتديد أبعاد الثقافات احمللية والعاملية اليت ميكنهن تقبلها واحلفاظ عليها ومشاركتها     

ومن خالل استطالع الستخدامات االنترنت بني طالب اجلامعة األمريكية يف القاهرة من عـرب              
ب أسبوعياً على االنترنت    أن متوسط إمجايل الساعات اليت ميضيها الطال      واهم نتائجها   ومصريني،  

 سـاعة لتـصفح الـشبكة       ٦,٧ ساعة للربيد االلكتـروين، و     ٤,٥ ساعة، منها    ١٩ . ١٨هو  
.  ساعة للدردشة والرسائل الفورية، وثـالث سـاعات لألنـشطة األخـرى       ٤,٨العنكبوتية، و 

 ال يقرأون   فأقر ثلثهم بأم  . الطالب إمجاالً قرروا أن اللغة العربية ليست شائعة االستخدام بينهم         و
بالعربية على االنترنت متاماً، كما أقر الشباب والشابات بأم يـستخدمون الكلمـات العربيـة     

  .حبروف التينية

 استخدام املراهقني شبكة االنترنت لطلب بعنوان ٢٠٠٤ .Gowld,etal)(جولد، وآخرون  )١٢
ملراهقني شـبكة   استخدام ا هدفت إىل معرفة    اليت  و ،النصيحة واحللول لبعض املشكالت النفسية    
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واشتملت العينة على جمموعة مـن      ،االنترنت لطلب النصيحة واحللول لبعض املشكالت النفسية      
 سنة، ببعض املدارس الثانوية يف نيويورك، وأوضحت النتـائج أن           ١٩ إىل   ١٣املراهقني من سن    

منـهم يلجـأ إىل     % ٨٠من أفراد العينة يستخدمون االنترنت يف طلب النصيحة، وأن          % ١٨
يلجأون إىل مواقع حمددة يف حل مشكالت املراهقني، ونـسبة          % ١٣واقع الدردشة أما نسبة     م
مـن أفـراد   % ٥الرسائل االلكترونية مع األصدقاء، وأن من املراهقني يلجأون إىل تبادل   % ٧

العينة مل يستطيعوا أن يتوصلوا إىل طريقة صحيحة لطلب النصح واإلرشاد مـن خـالل شـبكة       
بتت الدراسة ارتفاع نسبة الذكور من املراهقني الذين يعانون مـن مـشكالت             كما أث . االنترنت

  .من أفراد العينة% ٦٣االكتئاب والقلق وسرعة الغضب واإلحباط حيث كانت نسبتهم 

بعنوان اإلفراط يف استخدام كـل مـن الكمبيـوتر          ) م٢٠٠٥(راسة الدندراوي   د )١٣
هدفت إىل حتديد العالقة بـني   واليت   ،هقنيواالنترنت وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى املرا      
ة لـدى املـراهقني     املـشكالت النفـسي    اإلفراط يف استخدام الكمبيوتر واإلنترنت، وبني بعض      

وكذلك دراسة الفروق بني الذكور واإلناث ). األعراض االكتئابية، العزلة االجتماعية، الالمباالة (
 ).إلفراط يف استخدام الكمبيـوتر واالنترنـت      املراهقني يف شيوع املشكالت النفسية املرتبطة با      

. األعراض االكتئابيـة  [ومت استخدام مقياس    ).  إناث ١٥٠  ذكور، ١٥٠(وكانت عينة الدراسة    
وجود عالقة  : وكانت من نتائج الدراسة   .  الباحثة إعدادمن  ] مقياس الالمباالة . لة االجتماعية العز

لكمبيوتر واالنترنت وبـني مـشكلة األعـراض         دالة بني إفراط املراهقني يف استخدام ا       ارتباطيه
وجود عالقة ارتباطيه دالة بني إفـراط املـراهقني يف اسـتخدام الكمبيـوتر              . االكتئابية لديهم 

عدم وجود عالقة دالـة بـني اإلفـراط يف          . واالنترنت، وبني مشكلة العزلة االجتماعية لديهم     
، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني       استخدام الكمبيوتر وبني مشكلة الالمباالة لدى املراهقني      

الذكور واإلناث يف مشكلة العزلة االجتماعية، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور      
  .واإلناث يف مشكلة االكتئاب والالمباالة

 لإلنترنـت علـى     رطتأثري االستخدام املف   بعنوان  ) م٢٠٠٥ (دراسة جالل؛ وحممد   )١٤
هدفت إىل التعرف على تـأثري االسـتخدام   اليت  و،ب اجلامعةبعض متغريات الشخصية لدى طال    
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الفروق بني مفرطي ومنخفضي اسـتخدام       لإلنترنت على طالب اجلامعة، والكشف عن          طاملفر
وطبقـت أدوات الدراسـة   . اإلنترنت والذين صنفوا عن طريق أداة االستخدام املفرط لإلنترنت  

أنثى من طالب جامعة املنيا، وأظهرت      ) ٩٠(و  ذكراً  ) ١٠٩(بصورة مجعية على عينة مكونة من       
النتائج وجود فروق دالة بني مفرطي ومنخفضي االستخدام على مسات الشخصية اإلجيابية وهي             

حلسي، وعلى مسات الشخصية السلبية وهي توهم       العدوانية وتأكيد الذات والبحث ا    االنبساطية و 
  .فروض واتساقها مع التراثاملرض والقلق، كما بينت النتائج يف ضوء مدى حتقق ال

بعنوان العزلة االجتماعية لدى عينـة مـن أطفـال      ) م٢٠٠٥(دراسـة الشورجبي    )١٥
 التعرف على األسباب الـيت تـؤدي بأطفـال          واليت هدفت إىل   ،)١٣-٨سن  (الكمبيوتر من   
الكشف عن وجود عالقة بـني    ومن اجلنسني إىل العزلة االجتماعية،      ) ١٣-٨سن(الكمبيوتر من   

، ومتثلـت   وبني الشعور بالعزلة االجتماعيـة     لزمنية الستخدام األطفال أللعاب الكمبيوتر    الفترة ا 
أدوات الدراسة يف املقابلة، ومقياس العزلة االجتماعية ألطفال الكمبيوتر من إعـداد الباحثـة،              

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عدد الساعات اليت :  على النحو التايل   وكانت نتائج الدراسة  
من اجلنسني يف ألعاب الكمبيوتر وبني الشعور بالعزلة االجتماعية         ) ١٣-٨سن  (ضيها األطفال   يق

واألسرة، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط عدد ساعات اسـتخدام األطفـال               
أللعاب الكمبيوتر يومياً لصاحل الذكور عن اإلناث، ومن أكثر األسباب اليت تؤدي بالطفـل إىل               

شعوره معظم الوقت بوحدته وانه وحيد يف هذا العامل، وشعوره بالعزلة عن اآلخـرين              العزلة هي   
وكرهه لالختالط باآلخرين منذ دخول الكمبيوتر حياته، وشعوره بعدم الثقة يف نفسه، فيقـضي              

فأصبح الكمبيوتر هو   . معظم أوقاته يف ألعاب الكمبيوتر، ألن الكمبيوتر يفهمه أكثر من اآلخرين          
  . يلة للطفل لفشله يف حتقيق ذاته فيلعب منفرداً بالكمبيوتر ألنه أفضل صديق لهالذات البد

  :الدراسات اخلاصة باالنرتنت تعليق على
 طاتفقت بعض الدراسات يف هذا احملور على هدف التعرف على تأثري االسـتخدام املفـر              

نـدراوي  ، و دراسـة الد )م٢٠٠٥جالل؛ وحممـد،   (لإلنترنت على طالب اجلامعة مثل دراسة       
وهذا ما اتفق مع الدراسة احلالية من حيث أا هـدفت إىل بيـان مـا إذا كانـت          ). م٢٠٠٥(
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  .)مع األصدقاء/ مبفرده (  طريقة التعامل مع االنترنت املشكالت النفسية ختتلف باختالف
كما اتفقت بعض الدراسات على هدف التعرف على أثر استخدام األطفال لالنترنت مثل             

اختلف مـع الدراسـة    وهذا ما). م٢٠٠٥(، و دراسـة الشورجبي  )م٢٠٠٣(دراسة السمري   
  .  احلالية

" ليفنجـستون  سونيا "دراسةأما بالنسبة للدراسات اليت استخدمت املنهج الوصفي وهي         
وهذا ما اتفق مـع مـا       ) م٢٠٠٥(، ودراسة العتييب    )م٢٠٠٤(، و دراسة السمان     )م٢٠٠٤(

  .لوصفياستخدمته الدراسة احلالية للمنهج ا
يف وضع تساؤالت الدراسة وفرضياا، كمـا مت        وقد مت االستفادة من الدراسات السابقة       

  .حتديد مشكلة الدراسة بناًءا على الدراسات والنتائج السابقة للباحثني
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  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسةومنهج 

 .منهج الدراسة •

 .مجتمع الدراسة •

 .وصف عينة الدراسة •

 .أداة الدراسة •

 .بات أداة االستبانةث •

 .أساليب المعالجة اإلحصائية •
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 أثر تردد املراهقني على مقاهي االنترنت وعالقتـه بـبعض            معرفة دف هذه الدراسة إىل   
ويتناول هـذا الفـصل     ،  املشكالت النفسية  لدى عينة من  طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة           

سة من حيث جمتمع الدراسة ووصـف جمتمـع   وصفاً لإلجراءات واملنهج املستخدم يف هذه الدرا   
الدراسة والعينة واألداة املستخدمة يف الدراسة وكيفية بناءها والتحقق من صدقها وثباا وعملية             

  .تطبيق الدراسة امليدانية وأسلوب املعاجلة اإلحصائية

 يتوقف جناح البحث العلمي أو فشله على اخلطوات اإلجرائية اليت يقوم ا الباحـث يف              و
، فهي أهم خطوات البحث حيث ينتقل فيها الباحـث مـن     إطار تصميم البحث و حتديد منهجه     
 وفقـاًً لألسـس العلميـة       وتتضح أمهيتها يف توجيه البحث    . مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ    

، لوسائل حلل مشكلة البحـث املطروحـة      ، ومن خالهلا يستطيع الباحث حتديد أفضل ا       واملنهجية
ب املـشكلة،   املرجوة من البحث مرهون بدقتها وصدقها وإحاطتها جبميع جوان         األهدافوحتقيق  

يراجـع   خطوات إعداد البحث ألا أكثر ما        أهمبأا من   : ")هـ١٤٠٩ (وقد وصفها العساف  
فمثال قد تكـون  ، وهي األساس يف قيمة البحث من جانب أخر ،من قبل مقوم البحث من جانب    

كن خطواا اإلجرائية غري علمية مما جيعل قيمة حبثهـا ليـست      املشكلة جيدة ذات أمهية بالغة ول     
  .)٨٩ص(ذات جدوى كبرية 

وقد توخى الباحث  هذا ، اءات بالدقة يف التصميم والتنفيذ   هلذا جيب أن تتصف هذه  اإلجر       
اجلانب حيث قام بتحديد اإلجراءات املنهجية للمنهج الوصفي وحتويلها إىل خطوات حبثية إجرائية          

  .ه امليدانيةيف دراست

 :منهج الدراسة

فإن ، حني يريد الباحث أن يدرس ظاهرة      "أنه) ٤٥ص: م٢٠٠٢(عبيدات وآخرون   يذكر  
، أول خطوة يقوم ا هي وصف الظاهرة اليت يريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها              

 بوصـفها  واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهـتم        
  ."رب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياًوصفاً دقيقاً ويع

أن الباحث يلجأ إىل استخدام األسـلوب  " إىل) ١١٩-١١٨ ص :م١٩٧٨ (أمحد ويشري  
الوصفي حيث يكون على علم بأبعاد أو جوانب الظاهرة اليت يريد دراستها نظراًً لتوفر املعرفة ا                
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أن أجريت ولكنه يريد التوصل إىل معرفـة دقيقـة          من خالل حبوث استطالعية أو وصفية سبق        
وتفصيلية عن عناصر الظاهرة موضوع الدراسة تفيد يف حتقيق فهم أفضل هلـا أو يف أي وضـع                  

   ."سياسات أو إجراءات مستقبلية خاصة ا
 جوانب البحث حرص الباحث على      خمتلفوبعد اإلطالع على الدراسات السابقة ودراسة       

مة لطبيعة مـشكلة البحـث وأهدافـه        ءي التحليلي ألنه أكثر املناهج مال      املنهج الوصف  ماستخدا
، و مـن مث     باحث على وصف كافة أبعاد املوضـوع      ، مما يساعد ال   تساؤالته ومتغرياته حمدداته و و

  .التوصل إىل العالقة الرابطة ملتغريات تلك األبعاد
  :جمتمع الدراسة

 يف  ، وبعض املدارس الثانوية    مكة املكرمة  ة يف مدينة  مشلت الدراسة مقاهي االنترنت املتواجد    
) ٢٠٠( مدارس ثانوية يف مدينة مكة املكرمـة مت توزيـع        ٤حيث مت اختيار    ،  مدينة مكة املكرمة  

، شكالت االنترنـت  مب، ومنوذج االستبيان اخلاص     ت املراهقة االستبيان اخلاص مبشكال  من  منوذج  
مت توزيع مث ،  طالب)١٩٤(عينة املدارس  استمارات لتكون ٦وبعد استالمهم وفرزهم مت استبعاد 

 اسـتبيانه  ١٤، وبعد فرزهم مت اسـتبعاد  على بعض مقاهي االنترنت استمارة  ) ١٢٠( االستبيان
  . استمارة)١٠٦(لتكون العينة 

راء وقد مت توزيع االستمارات بناء على خطاب موجه من إدارة التعليم مبدينة مكة إىل مـد               
 كانت للمرحلة الثانويـة مـوزعني علـى         ٣٠٠ وبلغ حجم العينة     املدارس الثانوية مبدينة مكة،   

  .الصفوف الثالثة األول والثاين والثالث
  :وصف عينة الدراسة

  -: اخلصائص يف ضوء متغريات الدراسةيتصف أفراد الدراسة بعدد من
  .توزيع أفراد الدراسة وفقاً للعمر •

 .راد الدراسة وفقاً للصف الدراسيتوزيع أف •

 ).، أماكن أخرىاملرتل، املقهى(النترنت  امكان استخدام •

 ).مع اآلخرين، مبفردك(طريقة استخدام االنترنت  •

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٧

  :وضح اجلدول التايل وصف وتوزيع عينة الدراسة حسب املتغريات السابقةيو    

  )١(جدول 
   عينة الدراسة وفقا للعمر يوضح توزيع

 النسبة التكرار الفئات  املتغريات
%٢٩ ٨٧  ثانوياألول  
%٤٨ ١٤٤ الثانويالثاين    الصف 

%٢٣ ٦٩ الثالث ثانوي  
%٢٧,٧ ٨٣ سنة١٦  
%٣٨,٣ ١١٥ سنة١٧   العمر 

%٣٤ ١٠٢  فأكثرسنة١٨  
%٥٩,٣٠ ١٧٨ مقهى انترنت  

%٣٥,٣٠ ١٠٦ املرتل   مكان استخدام االنترنت 
%٥,٤٠ ١٦ أماكن أخرى  

%٧٢ ٢١٦ مبفردي   طريقة استخدام االنترنت 
%٢٨ ٨٤ مع آخرين  

نرى توزيع أفراد العينة على الصفوف الدراسية الثانوية حيث مثل          ) ١(اجلدول  من خالل   
  %.٢٣، والصف الثالث الثانوي %٤٨، والصف الثاين الثانوي %٢٩الصف األول الثانوي 

% ٣٨,٣ عام، ونـسبة     ١٦ملن أعمارهم   % ٢٧,٧وكانت أعمار أفراد العينة تتمثل يف       
  . عام فأكثر١٨ ملن أعمارهم %٣٤ عام، ونسبة ١٧ملن أعمارهم 

من مقهى االنترنـت،    يستخدمون  % ٥٩,٣٠اما مكان استخدام االنترنت فكانت نسبة       
فيستخدمون االنترنت  % ٥,٤٠يستخدمون االنترنت من املرتل، اما نسبة       % ٣٥,٣٠ونسبة  

  .من أماكن أخرى
النترنـت  من أفراد العينة تدخل ا    % ٧٢اما عن طريقة دخول االنترنت فقد كانت نسبة         

  .يدخلون االنترنت مع األصدقاء% ٢٨مبفردها، ونسبة 
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  : الدراسةةأدا
  -:أداتني للبحث كما يلي الباحث استخدم

 .)٤(ملحق ). م٢٠٠٩ (مقياس املشكالت النفسية من إعداد العصيمي )١

مركز توثيـق   ) حتت النشر ( عبد العزيز    من إعداد نترنت   املراهقني لال  مقياس استخدامات  )٢
 . )٥( ملحق مجهورية مصر العربية قسم علم النفس واالجتماع. لطفلحبوث أدب ا

  ).م٢٠٠٩ (مقياس املشكالت النفسية إعداد العصيمي: أوالً 
  :اشتمل على مثانية حماور أساسية وهي كالتايل

  : صورة الذات داخل املدرسة   -١
 ذلـك   يشري هذا احملور إىل كيف يرى الطالب نفسه داخل املدرسة، وسوف نتعرف على            

مضايقة األصدقاء وسخريتهم منه، تضايقه من القيود اليت يفرضـها          : من خالل املشكالت التالية   
املدرسون، الغرية من الزمالء األحسن، اخلوف من املدرسني، األمل من عدم حب زمالئه له، تضايقه    

  . من إمهال املدرسني له، اتصافه بالكرب، خوفه من ذهابه للمدرسة
  ).٥١-٣٧-٢٣-١٤-١٢-٨-٧-٤-١: (رات حتمل األرقام التاليةعبا) ٩(وهي متثل 

  : مشكالت سلوكية مدرسية   -٢
: يقصد ا املشكالت السلوكية اليت حتدث يف إطار املدرسة، ومن بني هذه املـشكالت             

الغياب عن املدرسة، التأخر عن املدرسة، اهلروب من املدرسة، الغياب عن بعض احلصص، غـش            
 يف االختبارات، اإلمهال يف أداء الواجب، قلة الدافعية للتعلم، الكتابة على            الواجب املرتيل، الغش  

  . جدار الفصل، النوم أثناء الدرس
-٧٢-٧١-٥٧-٥٦-٤٧-٤٦-٤٥-٤٤: (عبارات حتمل األرقام التاليـة    ) ١٠(وهي متثل   

٧٤-٧٣ .(  
  : همشكالت أسرية والدي   -٣

الغرية اليت يصنعها   : ملشكالت التالية ومتثل املشكالت اليت حتدث يف حميط األسرة، ومنها ا        
األب، القيود اليت تفرضها األم، إمهال األم له، القيود اليت تفرضها األم، الغرية اليت تصنعها األم،                

   .إمهال األب له
  ). ٣٩-٣٠-٢٠-١٦-٩-٢: (عبارات حتمل األرقام التالية) ٦(وهي متثل 
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  :مشكالت سلوكية عامة   -٤

التصرفات السيئة، تفاهة    : فعال الغري مقبولة، ومن هذه املشكالت     يقصد ا التصرفات واأل   
األعمال اليت يقوم ا، العناد، اجلدال أثناء احلوار، االضطراب من مقابلة األشخاص املهمني، كثرة 
ارتكاب األخطاء، والسرقة، الكذب يف بعض األحيان، الكذب من أجل إخفاء التقصري، الكذب             

مل عكس ما يطلب منه، الصعوبة يف احلديث أمـام اآلخـرين، عـدم       يف احلديث عن النفس، ع    
  .االستقرار يف مكانه لفترة طويلة، احلركة الزائدة، مص األصابع، قضم األظافر

-٤٩-٤٣-٤٢-٤١-٣٣-٢٥-١٨: (عبارة حتمل األرقام التاليـة    ) ١٦(وهي متثل   
٦٩-٦٨-٦٧-٦٦-٥٨-٥٤-٥٣-٥٢-٥٠ .(  

  :مشكالت انفعالية   -٥

البكـاء،  : شكالت الناجتة عن اجلوانب االنفعالية، ومتثل املشكالت التاليـة        يقصد ا امل  
عاسة، كثرة األحالم املزعجة، اخلوف    تاخلوف من تركه وحيداً، النرفزة، اخلجل، امللل، الشعور بال        

  . االرتباك يف أبسط األمور، السرحان، الشعور باإلحباط، القلق، من حتمل املسؤولية، كثرة اهلموم

-٣٢-٢٧-٢٦-٢٢-١٧-١١-٥-٣: (عبارة حتمل األرقام التالية   ) ١٣(ثل  وهي مت 
٦١-٦٠-٣٨-٣٦-٣٥(.  

  : مشكالت مفهوم الذات   -٦

الكسل، الفشل يف : متثل املشكالت املتعلقة بفهم الطالب لنفسه، ومن بني هذه املشكالت    
د، إعطـاء بعـض     إمتام األعمال، النسيان، األمل من الفشل يف األعمال اليت يقوم ا، كثرة الترد            

  . األمور أكثر مما تستحق، الصعوبة يف اختاذ القرار، السمنة الزائدة، تشتت الذهن

-٤٠-٢٩-٢٤-٢١-١٥-١٣-١٠: (عبارات حتمل األرقام التاليـة    ) ٩(وهي متثل   
٧٠-٦٣(.  

  : العدوان   -٧

 االعتداء على الزمالء،: يقصد به املشكالت الناجتة عن العدوان، ومن بني هذه املشكالت     
دفع الزمالء إىل مضايقة املدرسني واملشرفني، إحضار األدوات احلادة، العدوان اللفظي، الغضب،            

  . التخريب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٠

  ). ٦٥-٦٤-٦٢-٥٩-٥٥-٤٨: (عبارات حتمل األرقام التالية) ٦(وهي متثل 

  : اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع    -٨

  :ومن بني هذه املشكالتتشري إىل املشكالت الناجتة عن سوء التوافق مع احمليطني به، 

عدم وجود من حيكي له مشكالته، االختالف مع اآلخرين، الشعور باإلمهال، اإلحساس            
  . بأنه أقل من اآلخرين، عدم تقدير اآلخرين له

   .)٣٤-٣١-٢٨-١٩-٦: (عبارات حتمل األرقام التالية) ٥(وهي متثل 

  وال )١( وتأخذ القيمة    كما حدد الباحث مفتاح للتصحيح، هو عبارة عن استجابتني نعم         
 .  لذا فإن الدرجة املرتفعة تدل على املشكالت)٠(وتأخذ القيمة 

  ):، حتت النشرامام (لالنترنتمقياس استخدامات املراهقني : ثانياً
  . قام معد االختبار بالتأكد من صالحية األداة من حيث الصدق والثبات    

  :صدق األداة

من % ٧٥اإلبقاء على العبارات اليت اتفق عليها       استخدم الباحث صدق احملكمني وذلك ب     
  . احملكمني
  :االختبارثبات 

 وهي قيمة مرتفعة ٠,٩٥ إىل ٠,٩١مت حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وتراوحت من 
  .)٩٨-٩٥ص:هـ١٤٣٠العصيمي، (

وقد اكتفى الباحث مبا قام به معد االختبار من حساب للثبات والصدق وذلـك نظـراً                  
  .انطباقه على نفس عينة الدراسة احلاليةحلداثته و
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  :أساليب املعاجلة اإلحصائية 
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مجعت، فقد مت استخدام العديد من األساليب             

  وفيما يلي جمموعة SPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج اإلحصائية املناسبة باستخدام 
  : باستخدامهاصائية اليت قام الباحثمن األساليب اإلح

  .التكرارات والنسب املئوية  - ١

يف  (Pearson Correlation Coefficient)" ر " استخدم معامـل ارتبـاط بريسـون      - ٢
حساب االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير    

  ). البنائيالصدق(االتساق الداخلي ألداة الدراسة 

  . لقياس ثبات أداة الدراسةApha Cronbachالفا كرونباخ "استخدم معامل ارتباط   - ٣

 وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض اجتاهات أفراد الدراسة         Meanأُخذ املتوسط احلسايب      - ٤
كما يفيد يف ترتيب العبارات مـن       . عن كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية       

  .ملوافقة، حسب أعلى متوسط حسايبحيث ا

للتعرف إىل مدى احنراف اجتاهات ) Standard Deviation(استخدام االحنراف املعياري   - ٥
  .أفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة) استجابات(

-Independent(املقارنة بني جمموعتني مستقلتني ) T test(قام الباحث باستخدام اختبار   -٦

Samples T test (لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية ..   

، لبيـان  )ONE_WAY ANOVA(أو حتليل التبـاين األحـادي   ) ف(استخدم اختبار   - ٧
  .الفروق ذات الداللة اإلحصائية

 البعدي لتحديد صاحل الفروق ذات الداللة اإلحصائية ألي      Scheffeاستخدم اختبار شيفيه      - ٨
  .ريات األولية ألفراد الدراسة يف اجتاهام عن متغريات الدراسة األساسيةفئة من فئات املتغ
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  الفصل الرابع 
  الدراسة وتفسريهاوتساؤالت  عرض نتائج 

 .مناقشة السؤال األول §

 .مناقشة السؤال الثاني §

 .مناقشة السؤال الثالث §

 .مناقشة السؤال الرابع §

 .مناقشة السؤال الخامس §

 .سمناقشة السؤال الساد §
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  ؟االنترنت بین أفراد عینة الدراسةما نسب استخدام  : السؤال األول
وميكـن  ،  لإلجابة على هذا السؤال مت حساب تكرارات استخدام أفراد العينة لالنترنت              

  -:توضيح ذلك كما يف اجلدول التايل 
  )٢(جدول 

  نسب استخدام اإلنترنت بني أفراد عينة الدراسـة
 النسبة التكرار الفئات  املتغريات

 ٣٧ ١١١  دائماً

  استخدام الطالب لالنترنت ٤١ ١٢٣ أحياناً
 ٢٢ ٦٦ نادراً

 ٣٥,٧ ١٠٧  أقل من عام

  مدة استخدام االنترنت ٤٦,٣ ١٣٩ من عام ألربعة أعوام
 ١٨ ٥٤ من مخسة أعوام أكثر

 ٣٨ ١١٤ أقل من ثالث مرات

 ٢٨,٣٠ ٨٥ مرات ٤ إىل ٣من 

 ١٣,٦٠ ٤١  مرات٦ إىل ٥من 
مدة استخدام االنترنت يف 

  األسبوع
 ٢٠ ٦٠  األسبوعطول أيام

 ٤٧,٣ ١٤٢  أقل من ثالث ساعات

 ٤٥,٣ ١٣٦  ساعات٦ إىل ٣من 

 ٤,٠ ١٢  ساعات٩ إىل ٧من 

 ساعات استخدامعدد 
  االنترنت يف اليوم

 ٣,٤ ١٠ أكثر من عشر ساعات

%) ٤١(نـة بنـسبة مئويـة       من طـالب العي   ) ١٢٣( أن عدد    )٢(يتضح من اجلدول    
من عينة الدراسة   %) ٣٧ (تهم نسب من الطالب ) ١١١(عدد  بينما  أحياناً  يستخدمون االنترنت   

 نادراً ما %) ٢٢(بنسبة مئوية   ) ٦٦(االنترنت دائما، يف حني أن عدد من طالب العينة          تستخدم  
  .يستخدمون االنترنت وهي أقل نسبة

  

لعينة لالنترنت يف زيادة مستمرة حيث بلغت نسبة نسبة استخدام أفراد اأن  ويظهر اجلدول
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بينما الذين استخدموا االنترنـت     ) %١٨ (أعوامالذين استخدموا االنترنت منذ أكثر من مخسة        
يف حني بلغـت نـسبة      ) %٤٦,٣( فترة زمنية تتراوح من عام واحد ألربعة أعوام كانت           لخال

  .)%٣٥,٥(النترنت يف العام األخري الذين استخدموا ا

م ا المج االت واألن شطة الت ي ی ستخدم       : وال ذي ی نص عل ى     : لسؤال الثاني ا
المراھق   ون االنترن   ت م   ن أجلھ   ا، وم   ا ن   سبة اس   تخدام     

 المراھقون لكل مجال منھا؟
 ول التايلاجلدوالنسب املئوية وتكرارات الحساب من خالل مت التعرف على تلك ااالت 

  -:يوضح النتيجة
   )٣(جدول 

  دام االنترنت من قبل  املراهقنياستخجماالت وأنشطة 
استخدامات 
 االنترنت

التسلية 
 والترفيه

مراسلة 
 األصدقاء

البحث عن 
 املعلومات

التعرف على 
 األصدقاء

تبادل 
 املعلومات

التعليم 
 والتثقيف

االطالع 
 األخبارعلى 

 ٢٤١ ٢٣١ ٢٤٤ ٢٢٠ ١٤٠ ١٦١ ١٠٠ غري موافق

% ٨٠,٣٠ ٧٧ ٨١,٣٠ ٧٣,٣٠ ٤٦,٧٠ ٥٣,٧٠ ٣٣,٣٠ 

 ٥٩ ٦٩ ٥٦ ٨٠ ١٦٠ ١٣٩ ٢٠٠ موافق

% ١٩,٧٠ ٢٣ ١٨,٧٠ ٢٦,٧٠ ٥٣,٣٠ ٤٦,٣٠ ٦٦,٣٠ 

ون االنترنت يف الترفيه من املراهقني يستخدم%) ٦٦,٣(يتضح أن نسبة ) ٣( من اجلدول 
من %) ٤٦,٣(وأن ، ، وهي أكرب نسبة لألنشطة اليت ميارسها املراهقون على االنترنتوالتسلية

من أفراد العينة %) ٥٣,٣(وأن ، ن االنترنت يف مراسلة األصدقاءأفراد العينة يستخدمو
يف حني كانت أقل نسب لألنشطة اليت ميارسها ، يستخدموا االنترنت يف البحث عن املعلومات

واالطالع على األخبار بنسبة ، %)١٨,٧(املراهقون على االنترنت هي تبادل املعلومات بنسبة 
  %).٢٣(ة التعليم والتثقيف بنسبو، %)١٩,٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٥

لم   راھقین لل   ذھاب لمق   اھي   م   ا األس   باب الت   ي ت   دفع ا    :ثال   ثال   سؤال ال
  ؟االنترنت

  -:التعرف على ما يليبولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث     
 :أسباب الذهاب ملقاهي االنترنت  - أ

  -:)٤(ليت مت حتديدها يف اجلدول مت حساب نسب وتكرارات األسباب وا  
  )٤(جدول 

   عينة الدراسة ملقاهي االنترنتأسباب ذهاب أفراد

 % موافق يذهب الشباب لالنترنت
غري 
 % موافق

 ٥٥,٣٠ ١٦٦ ٤٤,٧٠ ١٣٤ من أجل اللعب
 ٦٩,٠ ٢٠٧ ٣١,٠ ٩٣ للقاء األصدقاء

 ٧٨,٠ ٢٣٤ ٢٢,٠ ٦٦ ملشاهدة مباريات كرة القدم على الفضائيات
 ٨٤,٠ ٢٥٢ ١٦,٠ ٤٨ لالبتعاد عن املرتل

أسباب ذهاب املراهقون ملقاهي االنترنت متعددة وأن أفراد عينة  أن )٤(يتضح من اجلدول 
، وأن لقاء األصدقاء ميثل  يذهبون إىل املقهى من أجل اللعبمأ) %٤٤,٧(الدراسة ترى بنسبة 

، وأن مشاهدة مباريات كرة القدم على الفضائيات ميثل نسبة )%٣١(بنسبة ذهاب ل لاًسبب
)٢٢%( .  

، قام الباحث بالتعرف على قون ملقاهي االنترنت أسبوعياًراهولتوضيح معدل ذهاب امل
  -:)٥( اجلدول ذهاب أفراد العينة ملقاهي االنترنت كما يفل التكرارات والنسب املئوية 

  ) ٥(جدول 
  مرات ذهاب أفراد العينة ملقاهي االنترنت ونسبهم املئوية

 النسبة التكرار معدل الذهاب للمقهى
 ١٦,٣٠ ٤٩ يومياً

 ٤٩,٣٠ ١٤٨ اًأسبوعي

 ٣٤,٣٠ ١٠٣ شهرياً
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ذهبون إىل مقاهي االنترنت من أفراد عينة الدراسة ي) %١٦,٣( يتضح أن )٥(من اجلدول 
، يف حني ينة إىل مقاهي االنترنت أسبوعياًمن أفراد الع%) ٤٩,٣(، بينما تذهب نسبة يومياً

  .شهرياً%) ٣٤,٣( ملقاهي االنترنتكانت نسبة ذهاب أفراد العينة

 حماولة لتصنيف أنواع  مقاهي االنترنت حسب نوع اخلدمة اليت تقدمها وحتديد نسب  يف  
  -:ايل، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التالذين يذهبون إىل كل نوع من هذه املقاهيأفراد العينة 

  ) ٦(جدول 
   ألفراد العينةاملفضلةأنواع املقاهي 

 النسبة التكرار أنواع املقاهي
 ٤٠,٧ ١٢٢ انترنت

 ٢٧,٠ ٨١ لعب البلياردو

 ١١,٧٠ ٣٥ مشاهدة الفضائيات

 ٢٠,٧٠ ٦٢ لقاء األصدقاء

ذهبون للمقاهي الستخدام من أفراد العينة ي%) ٤٠,٧( يتضح أن نسبة )٦(من اجلدول 
، وأن نسبة هبون للمقاهي بغرض لعب البلياردومن أفراد العينة يذ%) ٢٧(، وأن االنترنت

تذهب للمقاهي بغرض %) ٢٠,٧(ئيات، يف حني أن نسبة تذهب ملشاهدة الفضا%) ١١,٧(
  .لقاء األصدقاء
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 المراھ ق  بھ ا  م ر ی الت ي  وال سلوكیة  النف سیة  المشكالت الفروق في  : الرابع السؤال

 -عم ر الطال ب   -جم اعي ،  ف ردي طریقة التعامل مع االنترنت     [ :تبعا
  ].الصف الدراسي

 النفسية باملشكالت يتعلق فيما الدراسة عينة أفراد آراء تباين يوضح الذي) ٧( اجلدول من
 فروق توجد ال أنه اجلدول من وتبني ،)األصدقاء مع أو فردي (االنترنت مع التعامل لطريق وفقاً
 باملدرسة، اخلاصة السلوكية باملشكالت خاصة املرهقني من العينة أفراد بني إحصائية داللة ذات

، واملشكالت االنفعالية، ومشكالت العامة وكيةالسل واملشكالت والوالدية، األسرية واملشكالت
  . اإلحصائية) F( قيم من أقل احملسوبة قيمهم بلغت حيث العدوان

 حياول ال ولذلك والوالدية األسرية املشكالت يف املراهقني الشتراك ذلك يرجع وقد
  . اءأصدق مع لقائه أثناء ا يقوم اليت السلوكيات أو املشكالت  من أي إخفاء املراهقون

مشكالت مفهوم  الذات،  يف العينة أفراد بني إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت بينما
  . اإلحصائية) f( قيم من أكرب احملسوبة قيمهم بلغت حيث اآلخرين مع التوافق سوء شكالتمو

  : مجاعي –فردي   -أ 
  )٧(جدول 

 االنترنت مع تتعامل اليت وتلك، مبفرده االنترنت مع تتعامل اليت (اموعتني بني الفروقيوضح 
   جتاه املشكالت النفسية)أصدقائهم مع

 املتوسط العدد اموعة احملاور
 االحنراف
 املعياري

 درجة
 احلرية

) ت(قيمة
 احملسوبة

 الداللة

  

 داخل الذات صورة ١,٧١ ١٢,٠٥ ٨٤ فردي
 ١,٨٢ ١١,٦٦ ٢١٦ مجاعي املدرسة

  دالةغري ٠,٩١ ٢٩٨

  

 سلوكية مشكالت ٢,٢١ ١٣,٣٩ ٨٤ فردي
 ٢,٤٣ ١٣,٣٧ ٢١٦ مجاعي  رسيةمد

 دالة غري ٠,٠٧٧ ٢٩٨

  

 أسـرية  مشكالت ١,٤٤ ٧,٦٤ ٨٤ فردي
 ١,٣٩ ٧,١٣ ٢١٦ مجاعي والدية

 دالة ٢,٨٢٤ ٢٩٨

  

 سلوكية مشكالت ٢,٥٨ ٢٠,٣٩ ٨٤ فردي
 ٣,٠٠ ٢٠,٠٦ ٢١٦ مجاعي عامة

  دالةغري ٠,٨٩٤ ٢٩٨
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 ٩٨

 املتوسط العدد اموعة احملاور
 االحنراف
 املعياري

 درجة
 احلرية

) ت(قيمة
 احملسوبة

 الداللة

  

  انفعالية مشكالت ٢,٤٣ ١٦,١٥ ٨٤ فردي
  
 ٢,٧٣ ١٥,٧٤ ٢١٦ مجاعي 

  دالةغري ١,٢٢٧ ٢٩٨

  

 مفهـوم  مشكالت ١,٨٩ ١٣,٩٩ ٨٤ فردي
 ٢,٢٠ ١٣,٣١ ٢١٦ مجاعي الذات

 دالة ٢,٤٧٣ ٢٩٨

  

 ١,٤١ ٧,٣٠ ٨٤ فردي
 العدوان مشكالت

 ١,١٤ ٧,٠٦ ٢١٦ مجاعي
  دالةغري ١,٥٤١ ٢٩٨

  

 ســوء مــشكالت ١,٣٠ ٧,٠٤ ٨٤ فردي
 ١,٤٠ ٦,٧٥ ٢١٦ مجاعي اآلخرين مع التوافق

  دالةغري ١,٦٤٧ ٢٩٨

 يستخدمون الذين الطالب بني إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح )٧( اجلدول من
 جممل يف النفسية باملشكالت يتعلق فيما مجاعية بطريقة يستخدموه والذين مبفردهم االنترنت

 الطالب بأن ذلك تفسري وميكن املدرسية، السلوكية تاملشكال ذلك عن خيتلف بينما،  املقياس
 املدرسة أو بالفصل أصدقاء أو زمالء يكونون ما غالبا مجاعية بطريقة االنترنت يستخدمون الذين

 يف للوقوع تدفعهم اليت والظروف املدرسية املشكالت نفس من يعانون فهم وبالتايل الواحدة،
 إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال بأنه القائل رضالف رفض ميكن وبذلك. السلوكية املشكلة

 انتشار ونسب) األصدقاء مع/ مبفرده (االنترنت استخدام طريقة بني) ٠,٠٥ (مستوى عند
 املدرسة أفراد مجيع فيه يشترك املدرسي املناخ وأن، املراهقني تواجه قد اليت النفسية املشكالت

 وتتفق املراهقني، هؤالء تواجه اليت والنفسية لسلوكيةا باملشكالت للتنبؤ مؤشرا يكون قد وبالتايل
 قد املدرسي املناخ أن فيها يري واليت) م٢٠٠٥ (احملارب دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه

  .املراهق تواجه قد اليت النفسية املشكالت على املتغريات أكرب يكون
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 ٩٩

  : عمر الطالب–ب 
 حبساب وذلك بينهم فيما الدراسة عينة فرادأ استجابات بني تباين حتليلاستخدام  مت

  - :)٧( اجلدول يف كما نتائجه وكانت ANOVA بتحليل املعروف التباين حتليل معامل(
  )٨ (جدول

  العمر على بناءا النفسية املشكالتيف  العينة أفراد بني الفروق

 التباين مصدر األبعاد
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )ف(

 الداللة
 اإلحصائية

 الداللة

 داخل الذات صورة ٠,٧٦٧ ٣ ٢,٣ اموعات بني
 ٣,٢٥٥ ٢٩٦ ٩٦٣,٣٦ اموعات داخل املدرسة

 دالة غري ٠,٨٧٢ ٠,٢٣٦

 سـلوكية  مشكالت ٣٦,٤١٥ ٣ ١٠٩,٢٤ اموعات بني
 ٥,٢٨١ ٢٩٦ ١٥٦٣,١٩ اموعات داخل  مدرسية

  دالة ٠٠٠ ٦,٨٩٥

 أســرية مــشكالت ٠,٩٦٣ ٣ ٢,٨٨ اموعات بني
 ٢,٠١٧ ٢٩٦ ٥٩٧,١٤ اموعات داخل والدية

  دالة غري ٠,٦٩٨ ٠,٤٧٧

 سـلوكية  مشكالت ٣١,٦٤٩ ٣ ٩٤,٩٤ اموعات بني
 ٨,١٠٨ ٢٩٦ ٢٣٩٩,٩ اموعات داخل عامة

  دالة ٠,٠٠٩ ٣,٩٠٣

 ٦,٣٥٨ ٣ ١٩,٠٧ اموعات بني
 انفعالية مشكالت

 ٧,٠٥٦ ٢٩٦ ٢٠٨٨,٤ اموعات داخل
  دالة ريغ ٠,٤٤١ ٠,٩٠١

 مفهــوم مــشكالت ٩,٨٩٣ ٣ ٢٩,٦٨ اموعات بني
 ٤,٥٠٤ ٢٩٦ ١٣٣٣,٣ اموعات داخل الذات

  دالة غري ٠,٠٨٩ ٢,١٩٦

 ١,٨٤٢ ٣ ٥,٥٢٦ اموعات بني
 العدوان مشكالت

 ١,٤٩٦ ٢٩٦ ٤٤٢,٩١١ اموعات داخل
  دالة غري ٠,٢٩٩ ١,٢٣١

ــشكالت ١,٩٤٨ ٣ ٥,٨٤٤ اموعات بني ــوء م  س
 ١,٨٨٩ ٢٩٦ ٥٥٩,١٤ اموعات داخل اآلخرين مع التوافق

  دالة غري ٠,١٢٦ ١,٩١٩
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 ١٠٠

 النفسية املشكالت حول مبينه فيما  الطالباستجابات اختالف يتضح )٨( اجلدول من
 بني إحصائية داللة وجود دمع من ذلك ويتضح أعمارهم، اختالف على بناءا املراهقني تواجه اليت

 ،)٠,٢٣٦ (احملسوبة) F (قيمة بلغت حيث األسرية واملشكالت بالذات اخلاصة املشكالت
  .)٠,٦٩٨ (،)٠,٨٧٢ (ومها اإلحصائية القيمة من أقل ومها الترتيب على) ٠,٤٧٧(

 منها واليت النفسية املشكالت حول الدراسة عينة أفراد استجابات بني اختالف ويوجد
 قيمها عن احملسوبة) F (قيم تزيد حيث) عامة سلوكية ومشكالت مدرسية، سلوكية التمشك(

  . املقياس من احملاور هذه حول  اإلحصائية

يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول بعض 
جود مثل هذا االختالف املشكالت النفسية اليت تواجه املراهقني يف املرحلة الثانوية ،رغم عدم و

يف بعض املشكالت الذي ميكن إرجاعه إىل تقارب املرحلة العمرية الزمنية بني أفراد العينة حيث 
بينما ميكن تفسري االختالف يف االستجابات ، سنة) ١٨ ـ ١٦(أم يقعون مجيعا يف سن ما بني 

ت والظروف االجتماعية حول املشكالت لعوامل متعددة أخرى ومنها طريقة التعامل مع االنترن
، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل إليها وضيحها فيما بعدواألسرية األخرى واليت ميكن ت

وإىل وجود . وجود فروق يف حجم املشكالت لصاحل العمرحيث توصل إىل ) م٢٠٠١(ماليو 
ليم األب وغريها وى تع، ومهنة األم ومست طبيعة الدراسة والدخل االقتصاديعوامل كثرية منها

   .من العوامل

  ).١٠(و ) ٩(وملعرفة اجتاه الفروق مت عمل جداول شيفيه رقم 
  ) ٩ (رقم جدول

  املدرسية السلوكية واملشكالت الزمين وعمرها الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل يوضح
 

Subset for alpha = .٠٥  
 اموع عمر الطالب

٢ ١ 
١٢,٧٣ ٨٣ ١٦  

١٣,٣٤ ١١٥ ١٧  

١٣,٨٥ ١٠٠ ١٨  

١٨,٥٠  ٢ ١٩ 
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 ١٠١

Sig.  ١,٠٠٠ ٠,٨٢٨ 

 الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل أن) ٩( رقم يوضح اجلدول السابق
، ومنه ميكن التأكيد على وجود فروق ذات داللة املدرسية السلوكية واملشكالت الزمين وعمرها

  .عاماً) ١٩(ن هم يف سن إحصائية للمجموعة األكثر متوسط وهي مل
   )١٠ (رقم جدول

   العامة السلوكية واملشكالت الزمين وعمرها الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل يوضح
Subset for alpha = .الطالب عمر ٠٥ N ١ 

١٩,٤٦ ١١٥ ١٦ 

٢٠,٤٧ ٨٣ ١٧ 

٢٠,٦٥ ١٠٠ ١٨ 

٢٢,٠٠ ٢ ١٩ 
Sig.  ٠,٣٩٤ 

 الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل )١٠(رقم  يوضح اجلدول السابق
ومنه ميكن التأكيد على وجود فروق ذات داللة  ،العامة السلوكية واملشكالت الزمين وعمرها

  . عاماً) ١٩(إحصائية للمجموعة األكثر متوسطا وهي ملن هم يف سن 
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 ١٠٢

  :الصف الدراسي/ ج 

  )١١ (جدول

  الدراسي الصف على بناءا النفسية باملشكالت يتعلق فيما لعينةا أفراد بني التباين حتليل يوضح

 التباين مصدر األبعاد
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )ف(

 الداللة
 اإلحصائية

 الداللة

 داخل الذات صورة ٠,٦٤٣ ٢ ١,٢٨ اموعات بني
 ٣,٢٤٧ ٢٩٧ ٩٦٤,٣٨ اموعات داخل املدرسة

 دالة غري ٠,٨٢١ ٠,١٩٨

 سـلوكية  مشكالت ١٩,٠٤ ٢ ٣٨,٠٨ اموعات بني
 ٥,٥٠٣ ٢٩٧ ١٦٣٤,٣٥ اموعات داخل  مدرسية

  ةــدال ٠,٠٣٣ ٣,٤٦

 أسـرية  مشكالت ٠,٤٥١ ٢ ٠,٩٠٣ اموعات بني
 ٢,٠١٧ ٢٩٧ ٥٩٩,١٣ اموعات داخل والدية

  دالة غري ٠,٨٠٠ ٠,٢٢٤

 سـلوكية  مشكالت ٣٣,٣٩٩ ٢ ٦٦,٧٩٧ عاتامو بني
 ٨,١٧٦ ٢٩٧ ٢٤٢٨,١٤ اموعات داخل عامة

  دالة ٠,٠٠٩ ٤,٠٨

 ١٩,٤٢٣ ٢ ٣٨,٨٤٦ اموعات بني
 انفعالية مشكالت

 ٦,٩٦٥ ٢٩٧ ٢٠٦٨,٧ اموعات داخل
  دالة غري ٠,٠٦٣ ٢,٧٨٨

 مفهـوم  مشكالت ٣١,٥٥٩ ٢ ٦٣,١١ اموعات بني
 ٤,٣٧٧ ٢٩٧ ١٢٩٩,٨٧ موعاتا داخل الذات

  دالة ٠,٠٠١ ٧,٢١١

 ٠,٨٨٦ ٢ ١,٧٧ اموعات بني
 العدوان مشكالت

 ١,٥٠٤ ٢٩٧ ٤٤٦,٦٦ اموعات داخل
  دالة غري ٠,٥٥٦ ٠,٥٨٩

ــشكالت ٣,٢١ ٢ ٦,٤٠٣ اموعات بني ــوء م  س
 ١,٨٨١ ٢٩٧ ٣٩٢٤٨,٨ اموعات داخل اآلخرين مع التوافق

  دالة غري ٠,١٨٤ ١,٧٠٢

  

 تواجه اليت النفسية املشكالت حول بينها فيما استجابات اختالف يتضح) ١١( جلدولا من
 املشكالت بني إحصائية داللة وجود عدم من ذلك ويتضح، أعمارهم اختالف على بناءا املراهقني
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 ١٠٣

، واملشكالت االنفعالية، ومشكالت األسرية واملشكالت  داخل املدرسة،الذاتبصورة  اخلاصة
 ،)٠,١٩٨ (احملسوبة) F (قيمة بلغت حيث ت سوء التوافق مع اآلخرين،العدوان، ومشكال

 اإلحصائية القيمة من أقل ومها الترتيب على )١,٧٠٢(، و)٠,٥٨٩(، )٢,٧٨٨(، )٠,٢٢٤(
  ).٠,١٨٤(، و)٠,٥٥٦(، و)٠,٠٦٣(، و)٠,٨٠٠(و، )٠,٨٢١ (ومها

 منها واليت سيةالنف املشكالت حول الدراسة عينة أفراد استجابات بني اختالف ويوجد
 حيث) الذات مفهوم حول مشكالت عامة، سلوكية ومشكالت، مدرسية سلوكية مشكالت(

 اجلدول من يتضح كما املقياس من احملاور هذه حول  اإلحصائية قيمها عن احملسوبة) F (قيم تزيد
  )١٤ – ١٣ – ١٢(وملعرفة اجتاه الفروق مت عمل جداول شيفيه  .)١١(رقم 

  ) ١٢ (رقم جدول
 املدرسية السلوكية واملشكالت الزمين وعمرها الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل وضحي

 الدراسي الصف ٠٥. = Subset for alpha اموع
 ١ 

 ٧,٢٤ ٨٧  األول ثانوي
  ٧,٢٥  ١٤٤ الثاين ثانوي

  ٧,٣٨  ٦٩ الثالث ثانوي
 الدراسة عينة أفراد اتاستجاب حول شيفيه معامل )١٢ ( رقميوضح اجلدول السابق

، ومنه ميكن التأكيد على وجود فروق ذات املدرسية السلوكية واملشكالت  الدراسي والصف
  .  داللة إحصائية للمجموعة األكثر متوسطا وهي ملن هم يف الصف الثالث الثانوي

  ) ١٣ (رقم جدول

  عامة سلوكية شكالتوم الدراسي والصف الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل يوضح
 ٢ ١  الدراسي الصف  ٠٥. = Subset for alpha اموع

   ١٩,٦٧ ١٤٤  الصف الثاين
 ٢٠,٤٧  ٢٠,٤٧ ٨٧ الصف األول
 ٢٠,٧٥  ٦٩ الصف الثالث

Sig.  ٠,٨٠١  ٠,١٧٢ 
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 ١٠٤

معامل شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسة ) ١٣(  رقميوضح اجلدول السابق
، ومنه ميكن التأكيد على وجود فروق ذات داللة ت سلوكية عامةصف الدراسي ومشكالوال

  . إحصائية للمجموعة األكثر متوسطا وهي ملن هم يف الصف الثالث الثانوي واألول

  ) ١٤ (رقم جدول

 الذات مفهوم مشكالتو الدراسي الصف الدراسة عينة أفراد استجابات حول شيفيه معامل يوضح

Subset for alpha = .موع الدراسي الصف  ٠٥٢ ١ ا 
  ١٣,٠٣ ١٤٤  الثاين ثانوي

 ١٣,٨٣  ٨٧ األول ثانوي
 ١٤,٠٧  ٦٩ الثالث ثانوي

Sig.  ٠,٧٣٢ ١,٠٠٠ 
  

 معامل شيفيه حول استجابات أفراد عينة الدراسة )١٤( رقم يوضح اجلدول السابق
ق ذات داللة والصف الدراسي  ومشكالت مفهوم الذات، ومنه ميكن التأكيد على وجود فرو

  . إحصائية للمجموعة األكثر متوسطا وهي ملن هم يف الصف الثالث الثانوي
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 ١٠٥

   ما الفوائد التي یقدمھا االنترنت للمراھقین؟ : الخامسالسؤال 

  :قام الباحث بترتيب عبارات املقياس حسب قوة املتوسط وكانت كالتايل

  )١٥(جدول 

  اد العينة من وجهة نظر أفر استخدام االنترنتأمهية 
  معارض  حمايد  موافق

  م
  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  متوسط
  حسايب

  احنراف
  معياري

رتبة 
  جديدة

  ١  ٠,٦٦  ٢,٦٤  ١٠,٧  ٣٢  ١٤,٠  ٤٢  ٧٥,٣  ٢٢٦  .أتعلم كثرياً من استخدامي لإلنترنت  ٦

  ٢  ٠,٦٥  ٢,٦١  ٩,٣  ٢٨  ٢٠,٣  ٦١  ٧٠,٣  ٢١١  .االنترنت مهم جداً بالنسبة يل  ٢

روين خـاص يب علـى    يوجد بريد الكت    ٢٥
  .االنترنت

٣  ٠,٧٨  ٢,٥٩  ١٩,٠  ٥٧  ٣,٠  ٩  ٧٨,٠  ٢٣٤  

أتبادل خربات وجتارب االنترنت مـع        ٣٨
  .أصدقائي

٤  ٠,٧٦  ٢,٤٥  ١٦,٧  ٥٠  ٢١,٣  ٦٤  ٦٢,٠  ١٨٦  

استطيع تفسري املصطلحات الـواردة       ١
  . بصفحات االنترنت

٥  ٠,٦٣  ٢,٤٠  ٨,٣  ٢٥  ٣٤,٠  ١٢٨  ٤٩,٠  ١٤٧  

ـ        ٢١ د علـى   استطيع متابعـة كـل جدي
  .االنترنت

٦  ٠,٧٩  ٢,٣٦  ٢٠,٣  ٦١  ٢٣,٣  ٧٠  ٥٦,٣  ١٦٩  

أختلص من شـعوري بالوحـدة عنـد        ٣
  .استخدام االنترنت

٧  ٠,٨٥  ٢,٣١  ٢٥,٧  ٧٧  ١٧,٣  ٥٢  ٥٧,٠  ١٧١  

يسألين الكثري مـن أصـدقائي عـن          ٢٦
  .استخدامات االنترنت

٨  ٠,٧٣  ٢,٣١  ١٦,٣  ٤٩  ٣٥,٧  ١٠٧  ٤٨,٠  ١٤٤  

ــث  ٢٨ ــة ك ــيت اإلجنليزي ــسنت لغ رياً حت
  .الستخدامي االنترنت

٩  ٠,٧٦  ٢,٢٤  ٢٠,٣  ٦١  ٣٥,٠  ١٠٥  ٤٤,٧  ١٣٤  

تعرفت على ثقافات العامل من خـالل         ٣٢
  .االنترنت

١٠  ٠,٨٣  ٢,١٥  ٢٨,٠  ٨٤  ٢٨,٣  ٨٥  ٤٣,٧  ١٣١  

أصبح يل أصدقاء يف مجيع أحناء العـامل          ٢٣
  .الستخدامي االنترنت

١١  ٠,٨٥  ٢,١٣  ٣١,٠  ٩٣  ٢٤,٧  ٧٤  ٤٤,٣  ١٣٣  

على االنترنت جعلتين أكثر ثقـة  جتاريب    ١٨
  .بنفسي

١٢  ٠,٦٩  ٢,١٣  ١٨,٣  ٥٥  ٥٠,٠  ١٥٠  ٣١,٧  ٩٥  

مواقع ألعاب الكمبيوتر على االنترنت       ١٥
  .هي احملببة إىل نفسي

١٣  ٠,٨٣  ٢,١٠  ٢٩,٧  ٨٩  ٣٠,٠  ٩٠  ٤٠,٣  ١٢١  
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 ١٠٦

  معارض  حمايد  موافق
  م

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  متوسط

  حسايب

  احنراف

  معياري

رتبة 

  جديدة

ميدحين الكثري بـسبب قـدريت علـى         ٣٠

  .استخدام االنترنت
١٤  ٠,٧٧  ٢,٠٤  ٢٧,٧  ٨٣  ٤٠,٠  ١٢٠  ٣٢,٣  ٩٧  

  ١٥  ٠,٧٨  ٢,٠٣  ٢٩,٠  ٨٧  ٣٨,٣  ١١٥  ٣٢,٧  ٩٨  .احلياة بدون االنترنت مملة  ٧

أفحص بريدي االلكتروين قبل أي شيء        ٢٧

  .آخر مبجرد دخويل املرتل
١٦  ٠,٨٢  ٢,٠١  ٣٣,٣  ١٠٠  ٣٢,٠  ٩٦  ٣٤,٧  ١٠٤  

أنسى مـشكاليت عنـدما اسـتخدم          ٨

  .االنترنت
١٧  ٠,٨٢  ١,٩٩  ٣٤,٣  ١٠٣  ٣٢,٣  ٩٧  ٣٣,٣  ١٠٠  

أشعر أن معلومايت أكثر مـن غـريي          ١٣

  .الستخدامي االنترنت
١٨  ٠,٧٩  ١,٩٦  ٣٣,٠  ٩٩  ٣٧,٣  ١١٢  ٢٩,٧  ٨٩  

o       أتعلم كـثرياً مـن اسـتخدامي       " واليت نصت على    ) ١٥(يف الترتيب األول العبارة رقم
ومن خالل النظـر إىل هـذه       ،  ٢,٦٤تلك العبارة اليت كان متوسطها احلسايب       " لإلنترنت

 . ذكر يف هذه العبارة كثر أفراد العينة قد وافقوا على ماالعبارة نرى أن أ

o            االنترنت مهـم   "حيث كانت   ) ٢(أما الترتيب الثاين يف هذا اجلدول فقد كان للعبارة رقم
 على املوافقة على يشري، وهذا ٢,٦١حيث كان متوسطها احلسايب قد بلغ " جداً بالنسبة يل  

 .ما جاء يف هذه العبارة من أفراد العينة

o ـ      ) ٢٥(ما املرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب العبارة رقم          أ صها تلك العبارة اليت كـان ن
حيث كان املتوسط احلسايب اخلاص ا قد       "  يوجد بريد الكتروين خاص يب على االنترنت        "

 .ذكر يف هذه العبارة  وهذا مؤشر على املوافقة على ما٢,٥٩بلغ 

o       أتبادل خربات وجتـارب    " واليت ذكر فيها    ) ٣٨ (أما الترتيب الرابع فقد كان للعبارة رقم
 وبالنظر هلذه العبـارة  ٢,٤٥وقد كان املتوسط احلسايب هلا قد بلغ  " االنترنت مع أصدقائي  

، ممـا  %٦٢نرى أن هناك نسبة من أفراد العينة قد اختاروا استجابة موافق واليت بلغـت       
 . رةذكر يف هذه العبا يدلنا على موافقة أفراد العينة على ما

o         اسـتطيع  " تلك العبارة اليت نصت علـى       ) ١(أما املرتبة اخلامسة فقد كانت للعبارة رقم
وقد كان متوسطها احلـسايب قـد بلـغ         " تفسري املصطلحات الواردة بصفحات االنترنت    
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 ١٠٧

، ومن خالل النظر إىل هذه العبارة يف هذا اجلدول نالحظ أن هناك موافقة من أفراد     ٢,٤٠
 .حيث كانت نسبة املوافقني أعلى من غريها. العبارةجاء ب العينة على ما

o           وهذه العبارة كانت قد نـصت      ) ٢١(أما الترتيب السادس فقد كان من حظ العبارة رقم
حيث كان املتوسط احلسايب هلذه العبـارة       " استطيع متابعة كل جديد على االنترنت     " على  
 . ذكر يف هذه العبارة ا، ومن خالل هذه العبارة نرى أن هناك موافقة على م٢,٣٦هو 

o         أختلص مـن   " تلك العبارة اليت كان نصها      ) ٣(أما املرتبة السابعة فقد كانت للعبارة رقم
مما يـوحي   ،  ٢,٣١وكانت متوسطها احلسايب    " شعوري بالوحدة عند استخدام االنترنت    

 . ذكر يف هذه العبارة بوجود املوافقة من أكثر أفراد العينة على ما

o   املركز الثامن يف اجلدول اخلاص بأمهية استخدام االنترنت حيث         ) ٢٦(رقم  العبارة  احتلت
تلك العبارة اليت كان    " يسألين الكثري من أصدقائي عن استخدامات االنترنت      " كان نصها   

مما يدل على أن هناك موافقة على مـا ذكـر يف هـذه    ، ٢,٣١متوسطها احلسايب قد بلغ   
 . العبارة

o     حتسنت لغيت اإلجنليزيـة    " حيث كان نصها    ) ٢٨(لعبارة رقم   ويف الترتيب التاسع كانت ا
، وهذا جيعلنا نتأكد ٢,٢٤وقد كان متوسطها احلسايب قد بلغ " كثرياً الستخدامي االنترنت 

 . أن هناك موافقة من أفراد العينة هلذه العبارة وما جاء فيها

o         تعرفت على ثقافـات    "واليت كان مفادها    ) ٣٢(أما الترتيب العاشر فقد كان للعبارة رقم 
، وهذا مؤشر على    ٢,١٥واليت كان متوسطها احلسايب قد بلغ       "  العامل من خالل االنترنت   

 . جاء يف هذه العبارة املوافقة على ما

o         تلك العبارة اليت كان ) ٢٣(أما املرتبة احلادي عشر يف اجلدول احلايل فقد كان للعبارة رقم
تلك العبارة اليت كان    " العامل الستخدامي االنترنت  أصبح يل أصدقاء يف مجيع أحناء       " نصها  

ومن خالل هذه العبارة وهذه النسب املتفاوتة نالحـظ أن          ،  ٢,١٣متوسطها احلسايب هو    
 . مؤشر املوافقة هو الغالب ملا جاء يف هذه العبارة

o  تلك العبارة اليت كان قد نصت على ) ١٨(ويف الترتيب الثاين عشر فقد كان للعبارة رقم "
وكان املتوسط احلسايب هلذه العبـارة هـو        " اريب على االنترنت جعلتين أكثر ثقة بنفسي      جت
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 ١٠٨

، ومن خالل النظر هلذه العبارة وهذه النسب اليت أدىل ا أفراد العينة نالحـظ أن                ٢,١٣
نسبة احملايدين هلذه العبارة قد فاقوا غريهم وهذا مؤشر على أن هذه العبارة ليس هناك من                

 . جاء فيها أو يعارض مايوافق عليها 

o   مواقـع ألعـاب   " واليت كان نـصها  ) ١٥(أما املرتبة الثالثة عشر فقد كانت للعبارة رقم
وقد كان املتوسط احلسايب هلذه العبارة قـد        " الكمبيوتر على االنترنت هي احملببة إىل نفسي      

ختاروا املوافقة  ، وبالنظر هلذه العبارة نالحظ أن هناك نسبة من أفراد العينة قد ا            ٢,١٠بلغ  
 . هلذه العبارة

o         ميـدحين الكـثري    " واليت نصت على    ) ٣٠(ويف الترتيب الرابع عشر جاءت العبارة رقم
وهـذا  ، ٢,٠٤ليت كان متوسطها احلسايب هـو      وا" بسبب قدريت على استخدام االنترنت    

 . ذكر فيها مؤشر على أن أفراد العينة قد وقفوا موقف احلياد من هذه العبارة وما

o احليـاة  " وهذه العبارة كان مفادهـا  ) ٧(ما الترتيب اخلامس عشر فقد كان للعبارة رقم   أ
، وهذا مؤشر على    ٢,٠٣وهذه العبارة كان هلا متوسط حسايب وهو        " بدون االنترنت مملة  

 . وقوف أفراد العينة موقف احملايدين فيما ذكر يف هذه العبارة

o        اص بأمهية استخدام االنترنت فقـد كانـت        ويف املرتبة السادسة عشر من هذا اجلدول اخل
أفحص بريدي االلكتروين قبل أي شيء آخـر مبجـرد          " واليت نصت على    ) ٢٧(للعبارة  

ويف هذه العبارة مؤشر على ، ٢,٠١تلك العبارة اليت كان متوسطها احلسايب " دخويل املرتل
 . جاءت به تلك العبارة وجود املوافقة على ما

o      أنسى مشكاليت عندما   " وكان مفادها   ) ٨(فقد كان للعبارة رقم     أما الترتيب السابع عشر
، وهذا جيعل مؤشـر     ١,٩٩تلك العبارة اليت كان متوسطها احلسايب       " استخدم  االنترنت  

 .ذكر يف هذه العبارة فهذه العبارة مرفوضة الرفض هو األعلى على ما

o       أن معلومايت أكثر مـن     أشعر  "وهي  ) ١٣( العبارة رقم    جاءتويف املرتبة الثامنة عشر فقد
، ومما  ١,٩٦ويف هذه العبارة جند أن املتوسط احلسايب هلا هو          " غريي الستخدامي االنترنت  

سبق يتضح لنا يشري إىل أنه ال يوجد مشاكل لدى أفراد العينة جتاه معرفتهم باالنترنت، ومما         
 . أن هذه العبارة القت احلياد من وجهة نظر أفراد العينة
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 ١٠٩

علـى   فقد كانت     أمهية استخدام االنترنت  بلعرض هلذه العبارات اخلاصة     ومن خالل هذا ا   
  : النحو التايل

o أتعلم كثرياً من استخدامي لإلنترنت.  
o االنترنت مهم جداً بالنسبة يل.  
o يوجد بريد الكتروين خاص يب على االنترنت.  
o أتبادل خربات وجتارب االنترنت مع أصدقائي.  
o  بصفحات االنترنتاستطيع تفسري املصطلحات الواردة .  

 الت  ي یتع  رض لھ  ا المراھق  ون عن  د   لم  شكالتال  ذي ن  صھ م  ا ا  :ال  سادس ال  سؤال

  : قام الباحث بإعداد اجلدول التايل استخدامھم االنترنت؟

  ) ١٦(جدول 

  جهة نظر املراهقني أنفسهمواملشكالت الناجتة عن استخدام االنترنت من 
  معارض  حمايد  موافق

  م
  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  متوسط

  حسايب

  حنرافا

  معياري

رتبة 

  جديدة

نظري يضعف بسبب جلوسـي علـى          ٣٥

  .االنترنت
١  ٠,٨٦  ٢,٠١  ٣٦,٧  ١١٠  ٢٥,٧  ٧٧  ٣٧,٧  ١١٣  

شاهدت الكثري من أفالم القتل والعنـف         ٥

  .على االنترنت

١٠  ٢٩,٠  ٨٧

٣  

٢  ٠,٨٠  ١,٩٢  ٣٦,٧  ١١٠  ٣٤,٣  

شاهدت بعض األفالم اجلنـسية علـى         ١٠

  .االنترنت

٣  ٠,٩٠  ١,٩١  ٤٥,٣  ١٣٦  ١٨,٥  ٥٤  ٣٦,٧  ١١٠  

 مـن جلوسـي علـى       باإلجهـاد اشعر    ٣٧

  .االنترنت

٤  ٠,٨٤  ١,٨٨  ٤٢,٠  ١٢٦  ٢٧,٣  ٨٢  ٣٠,٧  ٩٢  

يشكو أحد أفراد أسـريت مـن كثـرة           ٣٤

  .استخدامي لإلنترنت
٥  ٠,٨٥  ١,٧٨  ٤٩,٣  ١٤٨  ٢٢,٧  ٦٨  ٢٨,٠  ٨٤  

أقوم بتأجيل بعض واجبايت مـن أجـل          ٢٢

  .الدخول على االنترنت

٦  ٠,٨٠  ١,٧٥  ٤٧,٧  ١٤٣  ٢٩,٣  ٨٨  ٢٣,٠  ٦٩  
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 ١١٠

  معارض  حمايد  موافق
  م

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  متوسط

  حسايب

  حنرافا

  معياري

رتبة 

  جديدة

  ٧  ٠,٧٩  ١,٧٣  ٤٨,٣  ١٤٥  ٢٩,٧  ٨٩  ٢٢,٠  ٦٦  .أكثر من استخدام غرف احملادثة  ٢٠

  ٨  ٠,٨٠  ١,٧١  ٥٠,٧  ١٥٢  ٢٧,٧  ٨٣  ٢١,٧  ٦٥  .االنترنت بالنسبة يل أصبح إدماناً  ٤

١٠  ١٦,٣  ٤٩  .أتردد قبل استخدامي لالنترنت  ١٦

٦  

٩  ١,٦٨  ١,٦٨  ٤٨,٣  ١٤٥  ٣٥,٣  

١٢  ١٢,٧  ٣٨  .زادت مشكاليت الستخدامي لإلنترنت  ٣٣

٧  

١٠  ٠,٦٨  ١,٦٧  ٤٥,٠  ١٣٥  ٤٢,٣  

أصبحت أكثر كسالً يف املـشي لكثـرة          ١٩

  .جلوسي على االنترنت

١١  ٠,٨٣  ١,٦٥  ٥٨,٣  ١٧٥  ١٨,٣  ٥٥  ٢٣,٣  ٧٠  

تعرضت للخداع من قبل أفـراد عـرب          ٢٩

  .االنترنت

١٢   ٠,٨٠  ١,٦٣  ٥٧,٣  ١٧٢  ٢٢,٠  ٦٦  ٢٠,٧  ٦٢  

قل حتصيلي الدراسي لكثرة اسـتخدامي        ١٤

  .االنترنت

١٣  ٠,٧٨  ١,٦٢  ٥٦,٧  ١٧٠  ٢٤,٣  ٧٣  ١٩,٠  ٤٧  

ارتباطي باالنترنـت يفـوق ارتبـاطي         ٣١
  .بأصدقائي

١٤  ٠,٧٤  ١,٥٩  ٥٦,٣  ١٦٩  ٢٨,٣  ٨٥  ١٥,٣  ٤٦  

اشعر بالضيق واالنزعاج حينما أخرج من       ١٧
  .االنترنت

١٥  ٠,٧٠  ١,٥٣  ٥٩,٠  ١٧٧  ٢٩,٠  ٨٧  ١٢,٠  ٣٦  

بتعدت عن زمالئي وأسريت الستخدامي     ا  ٩
  .االنترنت

١٦  ٠,٧٤  ١,٥١  ٦٣,٧  ١٩١  ٢١,٣  ٦٤  ١٥,٠  ٤٥  

غالباً ال أشارك يف املناسبات االجتماعيـة     ٣٦

  .بسبب االنترنت

١٧  ٠,٧٢  ١,٥١  ٦٢,٠  ١٨٦  ٢٤,٣  ٧٣  ١٣,٧  ٤١  

  ١٨  ٠,٦٥  ١,٤٧  ٦١,٧  ١٨٥  ٢٩,٧  ٨٩  ٨,٧  ٢٦  .يصعب تعاملي مع االنترنت  ١١

ل بسبب طول فترة استخدامي     نومي قلي   ١٢

  .لالنترنت

١٩  ٠,٧٤  ١,٤٦  ٦٨,٧  ٢٠٦  ١٦,٣  ٤٩  ١٥,٠  ٤٥  

أشعر بأمل يف أصابعي لكثـرة اسـتخدم          ٢٤
  .االنترنت

٢٠  ٠,٧٢  ١,٤٤  ٦٩,٣  ٢٠٨  ١٧,٠  ٥١  ١٣,٧  ٤١  
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 ١١١

o  نظري يضعف بسبب جلوسي على     " واليت نصت على    ) ١٦( الترتيب األول العبارة     جاء يف
ومن خالل النظـر إىل هـذه       ،  ٢,٠١ اليت كان متوسطها احلسايب      تلك العبارة " االنترنت  

 . ذكر يف هذه العبارة العبارة نرى أن أكثر أفراد العينة قد وافقوا على ما

o   شاهدت الكـثري  " حيث كانت ) ٥(أما الترتيب الثاين يف هذا اجلدول فقد كان للعبارة رقم
، وهذا  ١,٩٢طها احلسايب قد بلغ     حيث كان متوس  " من أفالم القتل والعنف على االنترنت       

 .مؤشر على املعارضة على ما جاء يف هذه العبارة من أفراد العينة

o           تلك العبارة الـيت كـان نـصها      ) ١٠(أما املرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب العبارة رقم
حيث كان املتوسط احلسايب اخلاص ا قـد        " عض األفالم اجلنسية على االنترنت    شاهدت ب "

 .ذكر يف هذه العبارة وهذا مؤشر على املعارضة على ما، ٢,٥٩بلغ 

o         اشعر باالجهاد من جلوسي " واليت ذكر فيها    ) ٣٧(أما الترتيب الرابع فقد كان للعبارة رقم
، ومن خالل االطالع علـى      ١,٨٨وقد كان املتوسط احلسايب هلا قد بلغ        " على االنترنت   

ن هلا نصيب األسد من أفراد العينة مما يدلنا         هذه العبارة نالحظ أن االستجابة معارض قد كا       
 . ذكر يف هذه العبارة على معارضة أفراد العينة على ما

o         يشكو أحد  " تلك العبارة اليت نصت على      ) ٣٤(أما املرتبة اخلامسة فقد كانت للعبارة رقم
، ١,٧٨وقد كان متوسطها احلسايب قد بلـغ        " أفراد أسريت من كثرة استخدامي لإلنترنت       

ن خالل النظر إىل هذه العبارة يف هذا اجلدول نالحظ أن هناك معارضة من أفراد العينـة               وم
 .حيث كانت نسبة املعارضني أعلى من غريها. جاء بالعبارة على ما

o    وهذه العبارة كانت قـد نـصت   )٢٢(أما الترتيب السادس فقد كان من حظ العبارة رقم 
حيث كـان املتوسـط     " ل على االنترنت   الدخو أقوم بتأجيل بعض واجبايت من أجل     "على  

ذكر  ، ومن خالل هذه العبارة نرى أن هناك معارضة على ما   ١,٧٥احلسايب هلذه العبارة هو     
 . يف هذه العبارة

o         أكثـر مـن    " تلك العبارة اليت كان نصها      ) ٢٠(أما املرتبة السابعة فقد كانت للعبارة رقم
مما يوحي بوجود املعارضة مـن   ،  ١,٧٣ وكانت متوسطها احلسايب  " استخدام غرف احملادثة    

 . ذكر يف هذه العبارة أكثر أفراد العينة على ما
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 ١١٢

o    احتلت املركز الثامن يف اجلدول اخلاص باملشكالت الناجتة عـن اسـتخدام            ) ٤(أما العبارة
تلك العبـارة الـيت كـان       "  أصبح إدماناً  االنترنت بالنسبة يل  "االنترنت حيث كان نصها     

مما يدل على أن هناك معارضة على مـا ذكـر يف هـذه    ، ١,٧١د بلغ متوسطها احلسايب ق  
 . العبارة

o        أتردد قبـل اسـتخدامي     " حيث كان نصها    ) ١٦(ويف الترتيب التاسع كانت العبارة رقم
، وهذا جيعلنا نتأكد أن هناك معارضة       ١,٦٨وقد كان متوسطها احلسايب قد بلغ       " لالنترنت  

 . جاء فيهامن أفراد العينة هلذه العبارة وما 

o         زادت مـشكاليت   " واليت كـان مفادهـا      ) ٣٣(أما الترتيب العاشر فقد كان للعبارة رقم
، وهذا مؤشـر علـى      ١,٦٧واليت كان متوسطها احلسايب قد بلغ        " الستخدامي لإلنترنت 

 . جاء يف هذه العبارة املعارضة على ما

o           تلك العبارة اليت كان    ) ١٩(م  أما املرتبة احلادي عشر يف اجلدول احلايل فقد كان للعبارة رق
تلك العبارة اليت كان  " أصبحت أكثر كسالً يف املشي لكثرة جلوسي على االنترنت          " نصها  

، ومن خالل هذه العبارة وهذه النسب املتفاوتـة نالحـظ أن     ١,٦٥متوسطها احلسايب هو    
 . مؤشر املعارضة هو الغالب ملا جاء يف هذه العبارة

o    تلك العبارة اليت كان قد نصت على        ) ٢٩( فقد كان للعبارة رقم      ويف الترتيب الثاين عشر "
وكان املتوسط احلسايب هلذه العبـارة هـو        " تعرضت للخداع من قبل أفراد عرب االنترنت        

، ومن خالل النظر هلذه العبارة وهذه النسب اليت أدىل ا أفراد العينـة نالحـظ أن      ١,٦٣
جاء  غريهم وهذا مؤشر على أن هذه العبارة مرفوض مانسبة املعارضني هلذه العبارة قد فاقوا 

 . فيها

o          قل حتصيلي الدراسي   "واليت كان نصها    ) ١٤(أما املرتبة الثالثة عشر فقد كانت للعبارة رقم
، وهـذا  ١,٦٢وقد كان املتوسط احلسايب هلذه العبارة قد بلغ   " لكثرة استخدامي االنترنت  

 . جاء يف هذه العبارة فراد العينة على مامؤشر على وجود املعارضة من قبل أكثر أ

o         ارتباطي باالنترنـت   " واليت نصت على    ) ٣١(ويف الترتيب الرابع عشر جاءت العبارة رقم
 وهذا مؤشر علـى أن      ١,٥٩واليت كان متوسطها احلسايب هو      " يفوق ارتباطي بأصدقائي    

 . ذكر فيها أفراد العينة قد عارضوا هذه العبارة وما
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o    اشـعر  " وهذه العبارة كان مفادها     ) ١٧(اخلامس عشر فقد كان للعبارة رقم       أما الترتيب

وهذه العبارة كان هلا متوسط حسايب وهـو     " بالضيق واالنزعاج حينما أخرج من االنترنت       

 .  وهذا مؤشر على وقوف أفراد العينة موقف املعارضة مما ذكر يف هذه العبارة١,٥٣

o       دول اخلاص بأمهية استخدام االنترنت فقـد كانـت         ويف املرتبة السادسة عشر من هذا اجل

تلـك  " ابتعدت عن زمالئي وأسريت الستخدامي االنترنت       " واليت نصت على    ) ٩(للعبارة  

ويف هذه العبارة مؤشر على وجود املعارضة على ، ١,٥١العبارة اليت كان متوسطها احلسايب  

 . جاءت به هذه العبارة ما

o      غالبـاً ال أشـارك يف   " وكان مفادها   ) ٣٦(ن للعبارة رقم    أما الترتيب السابع عشر فقد كا

، ١,٥١تلك العبارة اليت كان متوسطها احلـسايب        " املناسبات االجتماعية بسبب االنترنت     

ذكر يف هذه العبارة فهذه العبـارة مرفوضـة          وهذا جيعل مؤشر الرفض هو األعلى على ما       

 .بالنسبة هلؤالء

o      يصعب تعـاملي مـع     " وهي  ) ١١( من حظ العبارة رقم      ويف املرتبة الثامنة عشر فقد كان

، ومما سبق يتضح لنا أن      ١,٤٧ويف هذه العبارة جند أن املتوسط احلسايب هلا هو          " االنترنت  

 . هذه العبارة القت احلياد من وجهة نظر أفراد العينة

o             ة اليت كان   تلك العبار ) ١٢(أما املرتبة التاسعة عشر يف اجلدول احلايل فقد كان للعبارة رقم

تلك العبارة اليت كان متوسطها     " نومي قليل بسبب طول فترة استخدامي لالنترنت        " نصها  

ومن خالل هذه العبارة وهذه النسب املتفاوتـة نالحـظ أن مؤشـر             ،  ١,٤٦احلسايب هو   

 . املعارضة هو الغالب ملا جاء يف هذه العبارة

o        أشعر بأمل يف " ك العبارة اليت نصت على تل) ٢٤(أما املرتبة العشرون فقد كانت للعبارة رقم

، ومن خالل   ١,٤٤وقد كان متوسطها احلسايب قد بلغ       " أصابعي لكثرة استخدم االنترنت     
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 ١١٤

النظر إىل هذه العبارة يف هذا اجلدول نالحظ أن هناك معارضة من أفراد العينة على ما جاء                 

 .حيث كانت نسبة املعارضني أعلى من غريها. بالعبارة

 اخلاصة باملشكالت الناجتة عن استخدام فقد كانـت  العبارات هذا العرض هلذه ومن خالل 
  : أهم تلك املشكالت على النحو التايل

o نظري يضعف بسبب جلوسي على االنترنت.  

o شاهدت الكثري من أفالم القتل والعنف على االنترنت.  

o شاهدت بعض األفالم اجلنسية على االنترنت.  

o ى االنترنتاشعر باالجتهاد من جلوسي عل.  

o يشكو أحد أفراد أسريت من كثرة استخدامي لإلنترنت.  

o أقوم بتأجيل بعض واجبايت من أجل الدخول على االنترنت.  

o أكثر من استخدام غرف احملادثة.  
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  الفصل اخلامس 
  واملقرتحاتتوصيات النتائج وملخص ال 

o ملخص النتائج  
o التوصيات  
o املقترحات  
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  :ملخص النتائج 

   - :يلي كما حماور ثالثة يف احلالية لدراسة إليها توصلت اليت النتائج استعراض ميكن

 فقد  املكي اتمع يف املراهقني بني االنترنت استخدام انتشار بنسب ويتعلق األول احملور
 -: إىل  الدراسة توصلت

 ينالذ املراهقون نسبة بلغت حيث لالنترنت املستخدمني املراهقني ونسب أعداد تزايد  - أ
 الذين نسب هلا أضيفت إىل النسبة هذه وتتضاعف%) ٣٧ (االنترنت يستخدموا ما دائما
 .  %)٨٨ (لتصل االنترنت يستخدمون ما أحيانا

 النسبة بلغت حيث األخري العام يف لالنترنت املستخدمني املراهقني نسب أعداد تزايد  - ب
 األربعة األعوام يف استخدموا الذين النسبة هلم أضيفت ما إذا وتتضاعف%) ٣٥,٧(

 % )٨٢ (لتبلغ األخرية

 ويستخدم .%)٢٠ (نسبة بلغت حيث  يومياً لالنترنت املستخدمني املراهقني عدد زيادة  - ت
 %).٢٢,٣ (نسبة يوميا ساعة ملدة االنترنت املراهقون

 نسبتهم بلغت حيث والترفيه للتسلية االنترنت يستخدمون الذين املراهقني نسبة تزداد  - ث
 %).١٨,٧ (بلغت حيث املعلومات للتبادل نسبة أدىن وبلغت%) ٦٦,٣(

 أسبوعياً،%)  ٤٩,٣  (حيث االنترنت ملقاهي يذهبون الذين املراهقني ونسبة عدد تزايد  -  ج
 ).%٤٤,٧ (اللعب أجل من االنترنت ملقاهي يذهبون الذين نسبة بلغت

 االنترنت؛ الستخدام تدفعهم واليت املراهقون يعانيها اليت النفسية باملشكالت يتعلقو : الثاين احملور  
   - :إىل الدراسة توصلت فقد

 املرهقني من العينة أفراد بني ) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -أ 
 الدية، الو و األسرية واملشكالت باملدرسة، اخلاصة السلوكية (باملشكالت خاصة

 ،)أصدقائهم مع أو مبفردهم (نتاالنتر مع تعاملهم وطريقة)  العامة السلوكية واملشكالت
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 املدرسة، داخل الذات صورة (مبشكالت يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروق توجد بينما
 ).اآلخرين مع التوافق وسوء والعدوان الذات مفهوم االنفعالية،

  عينة أفراد استجابات بني) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -ب 
 واملشكالت املدرسة داخل الذات بصورة اخلاصة املشكالت حول  هقنياملرا من الدراسة
 عينة أفراد استجابات بني اختالف يوجد بينما الطالب؛ بعمر تتعلق الوالدية األسرية
 عامة، سلوكية ومشكالت مدرسية، سلوكية مشكالت (النفسية املشكالت حول الدراسة
) التوافق سوء ومشكالت عدوان،وال الذات، مفهوم حول مشكالت انفعالية، مشكالت

  . الطالب بعمر تتعلق

  عينة أفراد  استجابات بني) ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -ج 
 واملشكالت املدرسة داخل الذات بصورة اخلاصة املشكالت حول املراهقني من الدراسة
 عينة أفراد استجابات بني اختالف يوجد بينما الدراسي؛ بالصف تتعلق الوالدية األسرية
 عامة، سلوكية ومشكالت مدرسية، سلوكية مشكالت (النفسية املشكالت حول الدراسة
) التوافق سوء ومشكالت والعدوان، الذات، مفهوم حول مشكالت انفعالية، مشكالت

  .الطالب إليه ينتمي الذي الدراسي بالصف تتعلق

 اليت واملشكالت لالنترنت راهقونامل استخدام وفوائد بأسباب يتعلق: الثالث احملور
   -:إىل احملور هذا يف الدراسة وتوصلت لذلك نتيجة هلا يتعرضون

 وبلغت االنترنت من التعلم املراهقون يستطيع حيث للمراهقني كثرية فوائد االنترنت يقدم  -أ 
 الستخدام األوىل املرتبة الفائدة هذه ومتثل%) ٧٥,٣ (االنترنت من يتعلمون الذين نسبة

 وحتتل%) ٦٢ (بنسبة أصدقائهم مع والتجارب اخلربات املراهقون ويتبادل نترنت،اال
 . الرابعة املرتبة بذلك

 الشعور من للتخلص االنترنت الستخدام يلجأون أم املراهقني من)  %٥٧( نسبة يرى  -ب 
 ،املراهقني لدن من االنترنت استخدامات بني من السابعة املرتبة الفائدة هذه وحتتل بالوحدة
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 ١١٨

 بلغت حيث العاشرة املرتبة يف االنترنت خالل من العامل ثقافات على التعرف يأيت حني يف
 .العينة أفراد من%) ٤٣,٧ (نسبتها

 املراهقني جتعل العامل، أحناء يف صداقات تكوين للمراهقني االنترنت تقدمها اليت الفوائد ومن  -ج 
 وأن املختلفة، ااالت يف ديداجل ومتابعة االجنليزية، اللغة وحتسني بأنفسهم ثقة أكثر

 .مشكالم نسيان على املراهقني تساعد االنترنت

 حيث النظر ضعف: العينة أفراد نظر وجهة من االنترنت مبستخدمي تلحق اليت األضرار من  -د 
 األفالم ومشاهدة ،%)٣٧,٧ (بنسبة االنترنت مستخدمي تقابل اليت األوىل املشكلة مثلت

 .%)٢٩ (بنسبة الثانية املرتبة يف العنف وأفالم ،%)٣٦,٧ (بنسبة اإلباحية

 نسبتهم بلغت حيث االنترنت إدمان االنترنت مستخدمي على تقع اليت األضرار من  -ه 
 أن الدراسة عينة أفراد من%) ٤٢,٣ (يرى حني يف العينة، أفراد من%) ٢٧,٧(

 بنسبة شيامل يف الكسل زيادة املشكالت هذه ومن االنترنت، باستخدام زادت مشكالم
 اخلروج عند واالنزعاج بالضيق الشعور للخداع، والتعرض العينة، أفراد من%) ٢٣,٣(

 النوم، وقلة، االجتماعية املناسبات يف املشاركةم وعد األصدقاء، عن البعد االنترنت، من
 .األصابع وأمل
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 ١١٩

  :التوصيات
 منقسمة التوصيات من مبجموعة الباحث يوصي، نتائج من الباحث إليه توصل ملا نتيجة     

  - :وهي احملاور من جمموعة إىل
  واألسرة للوالدين توصيات - ١

  والتعليمة التربوية باملؤسسات توصيات - ٢

   :واألسرة بالوالدين الخاصة التوصيات  : أوالً

 املراهـق  وأسـرة  الوالدين الباحث يوصي الدراسة إليها توصلت اليت النتائج على بناءا
  - :يلي مبا خاصة بصفة

 استخدام يف اإلفراط دون للحيلولة له املناسب األسري اجلو توفري حاولةمب باملراهق ماماالهت  - ث
 . االنترنت

 وقـع  دون للحيلولـة  حماولـة  يف البيولوجيـة  وحاجاته النفسية املراهق بصحة االهتمام   -  ج
 . اخلطرية النفسية املشكالت

 اليت األضرار توضيح وكذلك ،وفوائدها مزاياها و االنترنت ألمهية املراهقني انتباه توجيه   -  ح
 . استخدامها من اإلفراط من املراهقني على تعود قد

 يف املراهقني متطلبات ملسايرة والتثقيفي العلمي مبستواهم باالرتقاء الوالدين اهتمام ضرورة  -  خ
 . املراهقة مرحلة

 ترنتاالن الستخدام للمراهق واملناسب األمن اجلو توفري على التربوية املؤسسات مع العمل  - د
 .استخدامه من الناجتة األضرار وجتنب

  :والتعليمية التربوية باملؤسسات خاصة توصيات: ثانيا
  - :يلي مبا املراهقني تعليم على القائمني الباحث يوصي

 مـع  التعامل وكيفية وخصائصها ا ميرون اليت املرحلة خبطورة املراهقني بتبصري االهتمام  - أ
 . فيها تواجههم قد اليت املشكالت

 مزاياهـا  مـن  واالستفادة أمنة بطريقة االنترنت استخدام كيفية املراهقني  بتعليم االهتمام  - ب
 . أخطارها وجتنب
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 للمستحدثات االجيابية اجلوانب على تركز للمراهقني تثقيفية وأنشطة تعليمية برامج تقدمي  - ت
 . خاصة بصفة االنترنت وشبكة عامة بصفة التكنولوجية

 وتقدمي االنترنت استخدام يف يفرطون الذين باملراهقني اخلاصة فسيةالن اجلوانب دراسة أمهية  - ث
 . هلم عالجية ونفسية وتشخيصية تعليمية برامج

  :املقرتحات
  - :يلي مباُ الباحث ويقترح

 ومحايتهم السن صغار املراهقني وخاصة لالنترنت للمستخدمني احلماية سبل توفري ضرورة - ١
 . ليهمع والنفسي البدين االعتداء أشكال من

 واإلرشـاد  النـصح  وتقـدمي ،  املراهقني وخاصة لالنترنت املستخدمني رعاية سبل توفري - ٢
 . واآلمنة الصحيحة بالطريقة  الستخدام
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  قائمة املراجع
  املراجع العربية: ًأوال 

  املراجع األجنبية: ًثانيا 
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 ١٢٢

  : العربيةاملراجع
دراسة ،  على املراهقنياالجتماعيةه  وآثاراالنترنت): ١٤٢٧(إبراهيم سعيد ،  الكرمي عبد -١

 ١٨-١٢ممن تقع أعمارهم بـني      ،   اإلنترنت مقاهيميدانية على عينة من املترددين على       
  http://childhood .gov.sa/vb/showthread.php?t. ، جامعة طنطاسنة

دراسة حالة اكلينيكية لطالب جامعي مدمن للمواقـع        ): م٢٠٠٦(أبو شجه، هناء حيىي      -٢
، رسالة ماجستري غري منـشورة،      األنترنت باستخدام بطارية اختبارات اسقاطية    اجلنسية ب 

 .قسم علم النفس، جامعة األزهر بنات القاهرة
 . ، الرسالةبريوت، حبوث ودراسات يف علم النفس): هـ١٤٢١(أمل ، األمحد -٣
، دار اآلفاق اجلديـدة ،  واملراهقةةمشكالت الطفول ): م١٩٨٢(أسعد، ميخائيل ابراهيم     -٤

 . ٢ط
  .مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، علم نفس النمو :)م١٩٨٢(عادل عز الدين ، األشول -٥
، )دليل اآلباء إىل حل مشكالت املراهقني     (يف بيتنا مراهق    ، )م٢٠٠٤(هبة ضياء   ، إمام   -٦

 . دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة
، مركـز توثيـق    لدى املراهقنياستخدامات االنترنت): ت.ب(إمام، إهلامي عبد العزيز     -٧

 .وحبوث أدب الطفل، مجهورية مصر العربية، حتت النشر
استخدام احلاسبات االلكترونية يف اإلدارة العامة يف الدول ): م١٩٨٥(حممد نور   ، برهان -٨

عمـان، إدارة البحـوث     ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية   ، العربية نظرة حتليلية مستقبلية   
 . والدراسات

، دار الفكـر    القـاهرة ، تكنولوجيا التعليم والتعلم  ): م١٩٩٨. (حممد رضا ، داديالبغ -٩
 . العريب

قبول والرفض الوالدي كمـا يدركـه       ال): م٢٠٠١(البغدادي، نبيل حممد عبد العزيز       -١٠
، رسالة ماجستري، معهد األبناء وعالقته ببعض مسات الشخصية لدى املراهقني واملراهقات    

 . جامعة عني مشسالدراسات العليا للطفولة،
،  دار البحـوث العلميـة     ،الكويت ،يف سيكولوجية املراهقة  ): م١٩٨١(سعدية  ، ادر -١١

 . الطبعة األوىل
، ٤ط ،األسس النفسية للنمو مـن الطفولـة إىل الـشيخوخة         ): م١٩٩٥(فؤاد  ، البهي -١٢

 . دار الفكر العريب، القاهرة
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، بـريوت ، لرعاية الشباب األسس النفسية والتربوية    ): م١٩٧٣(عمر بن حممد    ، التومي -١٣
 . دار الثقافة

 مقال منـشور يف جملـة الثقافـة    ، مقاربة اجتماعية للمراهقة:)م١٩٩٣(أنور  ،  اجلراية -١٤
مركـز الدراسـات النفـسية والنفـسية        ، الد الرابع ، العدد السادس عشر  ، النفسية

 .بريوت، اجلسدية
ة األكثر شيوعاً من    املراهق مشكالت :)٢٠٠٧(حسن بركات   محزة،  ؛  أمحد سعد ،  جالل -١٥

يف كل من سلطنة عمـان   دراسة مقارنة بني طالبات املرحلة الثانوية وجهة نظر املعلمات
  .م٢٠٠٧عدد يناير ، جملة دراسات الطفولة، البحرين ومملكة

 . ، دار الفكر العريبالقاهرة، ٢ط، الطفولة واملراهقة :)م١٩٨٥(سعد ، جالل -١٦
تأثري االستخدام املفـرد    ). ٢٠٠٥(بد الصاحلني   جالل، خالد أمحد؛ وحممد، السعيد، ع      -١٧

الـة املـصرية    . لإلنترنت على بعض متغريات الشخصية لدى طالب جامعـة املنيـا          
 .م٢٠٠٥، أكتوبر ٤٩، العدد ١٥للدراسات النفسية، الد 

، تشخيص وعالج املشكالت النفسية واالجتماعيـة    :)هـ١٤١٩(فادية عمر   ، اجلوالين -١٨
 . طبعة اإلشعاع الفنيةالقاهرة، مكتبة وم

 العربيـة   املؤسسة، بريوت،   ١ط، املراهق دراسة سيكولوجية   :)م١٩٨٣(نوري  ، حافظ -١٩
 . للدراسات والنشر

، هال للنشر القاهرة، االنترنت شبكة املعلومات العاملية :)م١٩٩٩(فاروق السيد   ، حسني -٢٠
 . والتوزيع

يمية الشائعة لدى طالب املشكالت النفسية والتعل :)هـ١٤١٣(، سليمان عمر   اخلراشي -٢١
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، قـسم علـم        املرحلتني الثانوية واملتوسطة مبدينة الرياض    

 .النفس، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض
القلق لدى املراهقني يف املدينة والقرية دراسة        :)هـ١٤١٤(اخللف، سعد إبراهيم حممد      -٢٢

رسالة ماجستري، قسم علم النفس،     . ة الرياض اإلدارية  مقارنة على عينة من مراهقي منطق     
 .، جامعة أم القرى، مكة املكرمة"إرشاد وتوجيه"

بعض انتماءات األطفال يف مرحلة التعلـيم        :)م٢٠٠٤(خليل، شرين حافظ أمحد حممد     -٢٣
معهد الدراسـات   ،  رسالة ماجستري غري منشورة   ،  األساسي وعالقتها بالضغوط النفسية   

 .جامعة عني مشسالعليا للطفولة، 
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مشكالت الفتاه املراهقـة وعالقتـها باالجتاهـات         :)١٤٠٧(ديب، ليلى حممد عبد اهللا       -٢٤
، كلية التربية، قسم رسالة ماجستري غري منشورة، الوالدية دراسة مقارنة يف املدينة والقرية   

 . مكة املكرمة، جامعة أم القرىعلم النفس،
 استخدام كل من الكمبيوتر واالنترنت      اإلفراط يف  :)م٢٠٠٥(الدندراوي، سامية صابر     -٢٥

 كليـة   ، رسالة ماجستري غري منشورة،    وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى املراهقني     
 .التربية، قسم علم النفس، جامعة قناة السويس

 احلاجات اإلرشادية لطالب املدارس الثانوية بالسعودية،       :)هـ١٤٠٧(صاحل  ، الدوسري -٢٦
 .امعة دنفركلورادو، ج. رسالة دكتوراه

 . ، القاهرة، دار املعارف٢ ط،أصول علم النفس :)م١٩٩٧(أمحد عزت ، راجح -٢٧
العامليـة    الشباب لـشبكة املعلومـات  استخدام): ٢٠٠١(رندة عرفان علي ، روحي -٢٨

، كلية واربد  حتليلية لرواد مقاهي الشبكة يف مدينيت عماناجتماعيةدراسة  ):االنترنت (
 .، اجلامعة األردنية العليا، قسم اجتماعتالدراسا

مشكالت املراهقني دراسة مقارنة بني أبنـاء        :)هـ١٤٠٧(الرياالت، فليحان سليمان     -٢٩
 كلية التربيـة،  رسالة ماجستري غري منشورة، ،  البدو واحلضر يف اململكة العربية السعودية     

 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى" إرشاد نفسي"قسم علم النفس ختصص 
، مؤسسة الكتـب    بريوت، ٦ج، املراهق املسلم  :)هـ١٤١٩(يد  حممد الس ، الزعبالوي -٣٠

 . الثقافية
 . ، عامل الكتبالقاهرة، علم النفس االجتماعي :)م٢٠٠٠(حامد عبد السالم ، زهران -٣١
، عامل القاهرة، الصحة النفسية والعالج النفسي :)هـ١٤٢٦(حامد عبد السالم   ، زهران -٣٢

 . الكتب
 اإلرشاد السلوكي املعريف خلفض حدة الـشعور        فاعلية :)م١٩٩٩(زهران، نيفني حممد     -٣٣

 معهـد الدراسـات العليـا       رسالة دكتوراه، بالوحدة النفسية لدى عينة من املراهقات،       
 .للطفولة، جامعة عني مشس

مشكالت طالب املرحلة الثانوية وحاجام  :)هـ١٤٠٥(الزهراين، مسفر سعيد معجب  -٣٤
 كلية التربية، قسم علم نفـس،       منشورة،رسالة ماجستري غري    ،  اإلرشادية مبنطقة الباحة  

 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى
 .دار الشروق، جدة، النمو النفسي للطفل واملراهق :)م٢٠٠٠(، حممد مصطفى، زيدان -٣٥
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القاهرة، دار قبـاء للطباعـة      ، تطوير أداء وجتديد املنظمات    :)م١٩٩٨(علي  ، الساملي -٣٦
 . والنشر

استخدام احلاسوب واالنترنت  :)م٢٠٠٣(فايز عادل ، جودت أمحد؛ السرطاوي ، سعادة -٣٧
 . ، دار الشروق للنشر والتوزيعاألردن، يف ميادين التربية والتعليم

، والترمجة مركز التعريب    ،بريوت ،استعد وانطلق . االنترنت :)م١٩٩٩( االن  ، مسبسون -٣٨
 . الدار العربية للعلوم

العالقة التفاعلية بني   –نت  استخدام األطفال لإلنتر   :)٢٠٠٣(السمري، هبة اهللا جت      -٣٩
 كليـة األعـالم، جامعـة       ،، حبث منشور، الة املصرية لبحوث اإلعالم      اآلباء واألبناء 

 .م٢٠٠٣ مارس –، يناير )١٨(اجليزة، ع. القاهرة
 . ، بريوت، مكتبة لبنان٣ط، االنترنت :)م٢٠٠٠(السنابل، حممد إبراهيم  -٤٠
ار  د  القـاهرة،  ،٣ط، كة االنترنت دليلك الشامل إىل شب   ). م٢٠٠٠(، مصطفى، السيد -٤١

 . الكتب العلمية للنشر والتوزيع
، ١ ط  –  أعالم علم النفس   –املعجم املوسوعي لعلم النفس      :)م١٩٩٥(نوريب  ، سيالمي -٤٢

 . امعية للدراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجل، رالف رزق اهللا: ترمجة وإعداد، بريوت
شبكة اإلنترنت، العربيـة    .  أبو العطا  مراجعة جمدي حممد    :)هـ١٤٢٠(، شاهني، اء  -٤٣

 .لعلوم احلاسب
، مشكالت الشباب واملنهج اإلسـالمي يف عالجهـا        :)هـ١٤٠٩(وليد شالش   ، شبري -٤٤

 . ، مؤسسة الرسالةبريوت، ٢ط
العوامل املؤدية إىل ارتياد الشباب إىل املقـاهي         :)١٤٢٣(، خالد حممد حسني     الشقحاء -٤٥

 أكادمييـة نـايف     ، رسالة ماجستري غري منشورة،    اضالشعبية، دراسة ميدانية مبدينة الري    
 .للعلوم األمنية، قسم العلوم االجتماعية

، القاهرة، مكتبة زهراء    ٢ط، علم النفس االجتماعي  ). م٢٠٠٢(نبيلة عباس   ، الشورجبي -٤٦
 . الشرق

العزلة االجتماعية لدى عينـة مـن أطفـال         ). ٢٠٠٥(الشورحبي، نبيلة عباس صاحل      -٤٧
دراسة وصفية مطبقة على أطفال الكمبيـوتر مبكتبـة         ) سنة١٣-٨سن  (الكمبيوتر من   

عرب احملمدي التابعة جلمعية الرعاية املتكاملة ومكتبة مصر اجلديـدة التابعـة جلمعيـة              
 الد اخلامس   الة املصرية للدراسات النفسية،   . خدمات مصر اجلديدة مبحافظة القاهرة    
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 ١٢٦

  .م٢٠٠٥، يوليو ٤٨عشر، العدد 
، عالء الدين حممد؛ وعبد الوهاب، مجال؛ وفهمي، ؛ عبد املعطيحممد فهمي، طلبة -٤٨

، ١ط، االنترنت واالستخدامات املتطورة :)م١٩٩٧(مصطفى رضا؛ وين الدين عثمان 
 . جمموعة دلتا لتكنولوجيا وعلوم احلاسب، القاهرة

 لالنترنت  ١٧-١٤العالقة بني استخدام املراهقني سن      ). م٢٠٠٤(عاطف، حامت حممد     -٤٩
رسـالة  ،  ، معهد الطفولة للدراسات العليا، قسم اإلعالم وثقافة الطفل         الشفافية وهويتهم

 .، جامعة عني مشسماجستري غري منشورة
ار دالقاهرة،  ، املشكالت االجتماعية ). م١٩٩١(معن خليل   ، عبد اللطيف وعمر  ، العاين -٥٠

 . املعارف
 . ة، عامل الكتبالقاهر ،٤ط ،علم النفس النمو :)م١٩٨٣( ، زهران، حامد عبد السالم -٥١
 ،مراجعة وإعداد خالـد العمـري     ، االنترنت :)م١٩٩٨. (مصطفى رضا ، عبد الوهاب  -٥٢

 . القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع
برنامج إرشـادي يف خفـض    مدي فاعلية): ١٩٩٦( سحر عبد الغين سيد أمحد، عبود -٥٣

 كلية التربية، ة،رسالة دكتوراه غري منشور ،اجلنسني مستوي االغتراب لدي املراهقني من
 . جامعة عني مشس، صحة نفسية

مدى كفاءة اإلجراءات اإلدارية املنظمـة لالسـتخدامات      ): م٢٠٠٥(العتييب، عبد اهللا     -٥٤
 . الرياضرسالة ماجستري غري منشورة،، السلبية للحاسب اآليل واإلنترنت

 والنشر  ر للطباعة دار الفك عمان،  ، تربية املراهقني ). م٢٠٠٠(حممد عبد الرحيم    ، عدس -٥٥
 . والتوزيع

ابـن سـينا والـنفس       :)هـ١٤٠٢(حممد خري حسن وحسن مال عثمان       ، عرقسوسي -٥٦
 . ، مؤسسة الرسالةبريوت، الطبعة األوىل، اإلنسانية

 استخدام املراهقني لالنترنت وعالقته باالغتراب      :)م٢٠٠٥(عساف، دينا حممد حممود      -٥٧
لدراسات العليا للطفولة، قـسم     معهد ا ،  رسالة ماجستري غري منشورة   االجتماعي لديهم،   

 .اإلعالم وثقافة الطفل، جامعة عني مشس
بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى طـالب       ): هـ١٤٢٩(العصيمي، جزاء بن عبيد      -٥٨

 جامعة أم القرى، كلية     ، رسالة ماجستري غري منشورة،    مراحل التعليم العام مبدينة الطائف    
 .التربية، قسم علم النفس
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 ١٢٧

استخدام شبكة االنترنت يف إدارة مؤسسات التعلـيم         :)م٢٠٠٣(، فدوى فاروق ، عمر -٥٩
 قـسم   ،رسالة دكتوراه يف اإلدارة والتخطيط التربوي     ، العايل باململكة العربية السعودية   

 . جدة، كلية التربية، التربية وعلم النفس
 . ، مكتبة مصرالقاهرة، سيكولوجية الطفولة واملراهقة :)م١٩٧١(، مصطفى، فهمي -٦٠
، مكتبة امللـك  تقنيات املعلومات يف املكتبات والشبكات :)هـ١٤١٩(حشمت قاسم،   -٦١

  .عبد العزيز العامة، الرياض
، القاهرة، مكتبـة االجنلـو      ١ط، سيكولوجية املراهقة  :)م١٩٩٨(، إبراهيم، قشقوش -٦٢

 . املصرية
  .  القاهرة، مكتبة مصر،سيكولوجية الطفولة واملراهقة). هـ١٤١٢(هدى حممد ، قناوي -٦٣
إنترنت املرجع الكامل، واشنطن، الواليات املتحدة      ). هـ١٤١٧(،  سعود صاحل  كاتب، -٦٤

  .الرياض، دار العبيكان، األمريكية
، الريـاض، دار    ١ط،  اإلنترنت شبكة املعلومات العاملية   ، )هـ١٤١٧(اللحيدان، فهد    -٦٥

  .العبيكان
تخدمي اثر املشكالت االجتماعية والنفسية املصاحبة ملـس ): م٢٠٠٩(صاحل  ، امحد   لريي -٦٦

يناير ٥جريدة الشرق األوسط،    .  وزارة الصحة الكويتية   ،الكومبيوتر يف مقاهي االنترنت   
 .٨٠٧٤م، العدد ٢٠٠١

 والنفسية للمراهقني االجتماعيةاملشكالت ). ٢٠٠٤(الرمحن  ناصر إبراهيم عبد، احملارب -٦٧
  . دار العكيبان الرياض،،السعودية يف اململكة العربية

 االكتئابيـة  األعراضفاعلية برنامج ارشادى خلفض ) : ١٩٩٧(  توفيق على حممد،حممد -٦٨
 مشس كلية البنات جامعة عني ، رسالة دكتوراه غري منشورة،املراهقني لدى طالب اجلامعة

 .علم النفس التعليمي
 الالعقالنية وعالقتها ببعض متغريات الشخصية األفكار): ١٩٩٦(حممد صهيب ، مزنوق -٦٩

علم النفس  ،مشس كلية البنات جامعة عني  غري منشورة،ماجستريرسالة ، املراهقني لدى
  .التعليمي

دراسة مقارنة ملشكالت املراهقات يف ريف البحرية وحضره، ). م١٩٨٨(مصطفى، نعمة  -٧٠
 .سكندريةاإل كلية الزراعة، جامعة رسالة ماجستري،

 ،٣ط ،)الطفولـة واملراهقـة  (سيكولوجية النمـو    ). م١٩٩٤(خليل ميخائيل   ، معوض -٧١
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 ١٢٨

  . اجلامعي دار الفكر ندرية،اإلسك
مصادر إشباع احلاجات النفسية للـشباب يف املـرحلتني         ). هـ١٤١٤(عمر  ، املفدى -٧٢

 . ٤٦ العدد ،جملة رسالة اخلليج العريب، املتوسطة والثانوية بدول اخلليج العربية
للمـراهقني ذوى   الـصحة النفـسية  ): ٢٠٠٣( ليلى حسن عبد الرحيم حممـد ، املال -٧٣

رسالة ماجستري ، املتحدة فسجسمية من اجلنسني بدولة اإلمارات العربية الناالضطرابات
 .مشس جامعة عني، كلية التربيةغري منشورة، 

إىل ١٣مشكالت النمو يف مرحلة املراهقة من سن         :)٢٠٠١(املاليو، فطيمة حيىي حسني      -٧٤
، مـة  سنة لدى عينة من طالبات املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة مكـة املكر            ١٩سن  

 .، جامعة أم القرى"ختصص منو"رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم نفس 
، ١ط، النمو من الطفولة إىل املراهقـة      :)١٩٨٩(حممد مجيل يوسف وآخرون     ، منصور -٧٥

 . جدة، دار امة
القبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقتـه         :)م٢٠٠١(موسى، خالد حممد     -٧٦

 معهـد  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،  راهقني واملراهقات ببعض مسات الشخصية لدى امل    
 .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس

 . دار القلمالكويت، ، علم النفس يف حياتنا اليومية :)هـ١٤٠٨(حممد ، جنايت -٧٧
 .، الرياض، دار املسلم١ط، املراهقون). م١٩٩٤(، عبد العزيز، النغيمشي -٧٨
، رسالة ي اإلنترنت واالحنراف إىل اجلرمية بني مرتاديها      مقاه :)هـ١٤٢٣(النفيعي، مزيد    -٧٩

 .أكادميية نايف األمنية: ماجستري غري منشورة، الرياض
، جـدة، دار امـع      ٣ ط ،علم النفس التكويين  ). م١٩٦٦(عبد احلميد محد    ، اهلامشي -٨٠

 . العلمي
 ، املوصـل ، علم النفس التكـويين   ). م١٩٨٨(صباح حنا ويوسف حنا إبراهيم      ، هرمز -٨١

 . جامعة املوصل

ـ ١٤٢٤(املنشاوي، حممد بن عبداهللا بن علي        -٨٢ جـرائم اإلنترنـت يف اتمـع       ):  هـ
 .األمنية أكادميية نايف العربية للعلوم ،الرياض ،السعودي

، دار الفكر اجلامعي،    سيكولوجية التنشئة االجتماعية  ): م١٩٨٦(العيسوى، عبد الرمحن     -٨٣
  .اإلسكندرية
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 ١٢٩

  .املراجع األجنبية: ًثانيا
٨٤- Brandon S. Centerwall, "Television and violence: the scale of the problem and 

where to go from here." the Journal of the American Medical Association, June 

٣٠٦٣-٣٠٥٩ :٢٦٧ .١٩٩٢ ١٠ 

٨٥- Brown, N.John,(٢٠٠٧)," Who Reads the Blogs? An Examination of Blog 

Readers",(Online), available: http://www. johnnorrisbrown .com/ whoreadsblogs 

.pdf,pp.٨٢-١, Date of Search:  ٢٠/٢/٢٠٠٩. 

٨٦- Jiang, Maojin & Argamon, Shlomo,(٢٠٠٨)," Finding Political Blogs and their 

Political Leanings",(Online), available: http:// www. 

٨٧- Madelyn, S., Harris, J. L., and Lubell, K., (٢٠٠٢): Seeking help from the internet 

and adolescent problems. Journal of A.A., Vol. ٢٠٦, No.٢. 

٨٨- Pawlak, Craig.(٢٠٠٢): Correlates of internets and addiction in adolescents, 

Vol٧٢(٥-A),pp٣٦٥،٢٠٠٢-٣٢١). 

٨٩- Robert K., Vicki L., (١٩٩٨): Internet paradox- Asocial Technology that reduces 

social involvement and psychological well-being among adolescents, The 

American Psychologist Journal, Vol. ٥٣, No.٩,pp. ١٠٣١-١٠١٧. 

  :مواقع االنرتنت
 بني املنظمات اإلنسانية    حنو شبكة اتصال ومعلومات إلكترونية    ) : م٢٠٠٥(منري  ،  دعيبس -٩٠

، واخلريية http://www.ibh.fr/arabic٪٢٠index/arabic-pages/moniridibs.htm 

٩١- http://www.pcmag.com/encyclopedia_term  

٩٢- www.merriam-webster.com/dictionary 
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 ١٣٠

  
  
  
  

  املالحق
  خطاب معھد البحوث  - ١

  خطاب عمید كلیة التربیة  - ٢

  خطاب إذن التطبیق  - ٣

  مقیاس المشكالت النفسیة  - ٤

  مقیاس استخدام المراھقین لالنترنت  - ٥
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  )١(ملحق رقم   

 خطاب معهد البحوث
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  )٢(ملحق رقم 
 خطاب عميد كلية الرتبية
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  )٣( رقم ملحق
 خطاب إذن التطبيق
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  )٤(ملحق رقم   

 مقياس املشكالت النفسية
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 ١٣٨

  المملكة العربية السعودية
  جامعة أم القرى

   قسم علم النفس–كلية التربية 
  

  "مقياس املشكالت النفسية"
  : كتابة االسم اختياري

  :االسـم
  :املدرسة

  :العمر
  :اجلنسية

  
  :تعليمات

ق وأمانة، كما أنه ال توجـد       نرجوا أن جتيب على هذه األسئلة بكل صد       / عزيزي الطالب 
إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، واملطلوب منك أن حتدد مدى إنطباق كل عبارة على سلوكك أو            

  :مدى تعبريها عنك وذلك حسب اآليت
  ).نعم(امام العبارة اليت تنطبق عليك أسفل كلمة ) √(ضع عالمة  -
 .)ال(امام العبارة اليت ال تنطبق عليك اسفل كلمة ) ×(وعالمة  -

 .اإلجابة على كل العبارات -

 .ال تضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة -

  شاكرين حني تعاونكم
  

  الباحث
  اهللا الغامدي عبد
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 ١٣٩

  مقیاس المشكالت النفسیة
  ال  نعم  العبارة  م
      .أتضايق جداً ألن أصدقائي يسخرون مين  ١
      .أشعر أن أيب يفضل أخويت علي  ٢
      .أبكي ألبسط األسباب  ٣
      . القيوم اليت يفرضها املدرسون عليتضايقين  ٤
      أخاف لو تركت وحدي  ٥
      .ال أجد أحداً أحكي إليه مشكاليت  ٦
      .أتضايق عند رؤية زميل أحسن مين  ٧
      .الئي يفهمون أحسن مينأن زمأشعر   ٨
      .القيود اليت تفرضها علي أمي تعترب إحدى مشكاليت  ٩

      لأريد أن أعرف كيف أختلص من الكس  ١٠
      .يضايقين إين سريع النرفزة  ١١
      .املدرسون خييفوين بشدة  ١٢
      .أفشل يف إمتام ما بدأته من اعمال  ١٣
      .يؤملين عدم حب زمالئي يل  ١٤
      .يضايقين أين كثري النسيان  ١٥
      .يضايقين عدم إهتمام أمي يب  ١٦
      .أعاين من خجلي  ١٧
      .أتصرف تصرفات سيئة  ١٨
      . مع اآلخريناختاليف يضايقين  ١٩
      .أعاين من القيود اليت يفرضها أيب علي  ٢٠
      .يؤملين فشلي يف كثري من األعمال اليت أقوم ا  ٢١
      .أعاين من امللل  ٢٢
      .يضايقين إمهال املدرسني يل  ٢٣
      .ترددي الكثري يوقعين يف مشاكل  ٢٤
      .أتضايق من تفاهة األعمال اليت أقوم ا  ٢٥
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 ١٤٠

  ال  نعم  العبارة  م
      .أشعر بالتعاسة  ٢٦
      .أعاين من األحالم املزعجة  ٢٧
      .أشعر أين مهمل  ٢٨
      .أعطي بعض األمور أمهية أكثر مما تستحق  ٢٩
      .أشعر أن أمي تفضل أخويت علي  ٣٠
      .أحس أين أقل من اآلخرين يف جوانب كثرية  ٣١
      .أخشى من حتمل املسؤولية  ٣٢
      .يضايقين أين عنيد  ٣٣
      .اين من عدم تقدير اآلخرين يلأع  ٣٤
      .أعاين من كثرة اهلموم  ٣٥
      .أرتبك يف أبسط األمور  ٣٦
      .يصفين زمالئي بالتكرب  ٣٧
      .أعاين من السرحان  ٣٨
      .يضايقين عدم اهتمام أيب يب  ٣٩
      .أجد صعوبة يف إختاذ قرارايت بنفسي  ٤٠
      .أجادل بكثرة أثناء احلوار  ٤١
      .دما أقابل شخصاً مهماأضطرب عن  ٤٢
      .أعاين من ارتكاب األخطاء الكثرية  ٤٣
      .كثرياً ما أتغيب عن املدرسة  ٤٤
      .يضايقين التأخر عن املدرسة  ٤٥
      .أهرب من املدرسة  ٤٦
      .أتغيب عن بعض احلصص  ٤٧
      .كثرياً ما أعتدي على بعض زمالئي  ٤٨
      .أخذ بعض ممتلكات زمالئي دون علمهم  ٤٩
      .ال أقول احلقيقة يف بعض األحيان  ٥٠
      .أخاف الذهاب للمدرسة  ٥١
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 ١٤١

  ال  نعم  العبارة  م
      .أكذب حىت أخفي تقصريي  ٥٢
      .أكذب عندما أحتدث عن نفسي  ٥٣
      .أعمل عكس ما يطلب مين  ٥٤
      .أدفع زمالئي إىل مضايقة املشرفني واملدرسني بالكالم  ٥٥
      .أغش يف أداء الواجب املرتيل  ٥٦
      .االختبارات يف االمتحان النهائي يف بعض األحيانأغش يف   ٥٧
      .أجد صعوبة يف التحدث أمام اآلخرين  ٥٨
      .سبق وأن أحضرت أدوات حادة للمدرسة  ٥٩
      .أشعر باإلحباط  ٦٠
      .أشعر باخلوف والقلق دون سبب واضح  ٦١
      .أستخدم ألفاظ وعبارات غري حمبوبة يف التعامل مع زمالئي  ٦٢
      .ين من السمنة الزائدةأعا  ٦٣
      .أغضب ألتفه األسباب  ٦٤
      .أقوم بتخريب األثاث املدرسي  ٦٥
      . أميل إىل عدم االستقرار يف مكاين لفترة طويلة  ٦٦
      .يضايقين أين كثري احلركة  ٦٧
      .أمص أصابعي أحياناً  ٦٨
      .أقضم أظافري أحياناً  ٦٩
      .يانأشعر بأين مشتت الذهن يف بعض األح  ٧٠
      .أمهل يف أداء واجبايت  ٧١
      .أشعر بعدم رغبة يف احلضور للمدرسة  ٧٢
      .جربت الكتابة على جدار الفصل  ٧٣
      .أنام يف الفصل أثناء الدرس كثرياً  ٧٤

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٢

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٥(ملحق رقم 
مقياس استخدامات املراهقني 

  لالنرتنت
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وزارة التربية والتعليم

  جامعة أم القرى
  كلية التربية

  فسقسم علم الن
  

  :على ما ينطبق عليك يف البيانات التالية) P(ضع عالمـة 
  :العمر )١

  . سنة١٦ 5
 . سنة١٧ 5

 .سنة١٨ 5

  :الصف الدراسي )٢
  .الصف األول 5
 .الصف الثاين 5

 .الصف الثالث 5

  ما مدى استخدامك لشبكة اإلنترنت؟ )٣
  .دائماً 5
 .أحياناً 5

 .نادراً 5

  منذ مىت تستخدم اإلنترنت؟ )٤
  .أقل من عام 5
 .من عام إىل أربعة أعوام 5

 .أكثر من مخسة أعوام 5

  كم يوماً يف األسبوع تستخدم االنترنت؟ )٥
5 ( ................. )  

  معظم استخدامي لالنترنت يف؟ )٦
  .املرتل 5
  .مقهى االنترنت 5
  .أماكن أخرى 5

  طريقة الدخول على االنترنت؟ )٧
  مبفردي 5
.األصدقاءمع  5
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 ١٤٥

وافق إذا أمام كلمة موافق إذا م) صح(عدد من العبارات واملطلوب وضع عالمة أمامك 
) صح( حمايد إذا كنت ال تكون رأي وعالمة أمام) صح(كنت توافق على العبارة وعالمة 

 الدقة حيث أن استجابتك ستكون معارض إذا كنت ال توافق على العبارة ورجاء مراعاة
  موضع دراسة علمية

  معارض  حمايد  موافق  العبارات  م

        . النترنتاستطيع تفسري املصطلحات الواردة بصفحات ا  ١

        .االنترنت مهم جداً بالنسبة يل  ٢

        .أختلص من شعوري بالوحدة عند استخدام االنترنت  ٣

        االنترنت بالنسبة يل أصبح إدمانا  ٤

        شاهدت الكثري من أفالم القتل والعنف على االنترنت  ٥

        .أتعلم كثرياً من استخدامي لإلنترنت  ٦

        . مملةاحلياة بدون االنترنت  ٧

        .أنسى مشكاليت عندما استخدم  االنترنت  ٨

        ابتعدت عن زمالئي وأسريت الستخدامي االنترنت  ٩

        شاهدت بعض األفالم اجلنسية على االنترنت  ١٠

        يصعب تعاملي مع االنترنت  ١١

        نومي قليل بسبب طول فترة استخدامي لالنترنت  ١٢

        . غريي الستخدامي االنترنتأشعر أن معلومايت أكثر من  ١٣

        قل حتصيلي الدراسي لكثرة استخدامي لألنترنت  ١٤

        .مواقع ألعاب الكمبيوتر على االنترنت هي احملببة إىل نفسي  ١٥

        اتردد قبل استخدامي لالنترنت  ١٦

        اشعر بالضيق واالنزعاج حينما اخرج من االنترنت  ١٧

        .ين أكثر ثقة بنفسيجتاريب على االنترنت جعلت  ١٨

        أصبحت أكثر كسالً يف املشي لكثرة جلوسي على االنترنت  ١٩

        أكثر من استخدام االنترنت  ٢٠

        .استطيع متابعة كل جديد على االنترنت  ٢١

        .أصبح يل أصدقاء يف مجيع أحناء العامل الستخدامي االنترنت  ٢٣

        االنترنتاشعر بأمل يف أصابعي لكثرة استخدام   ٢٤

        .يوجد بريد الكتروين خاص يب على االنترنت  ٢٥
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 ١٤٦

  معارض  حمايد  موافق  العبارات  م

        .يسألين الكثري من أصدقائي عن استخدامات االنترنت  ٢٦

        .أفحص بريدي االلكتروين قبل أي شيء آخر مبجرد دخويل املرتل  ٢٧

        .حتسنت لغيت اإلجنليزية كثرياً الستخدامي االنترنت  ٢٨

        ل أفراد عرب االنترنتتعرضت للخداع من قب  ٢٩

        .ميدحين الكثري بسبب قدريت على استخدام االنترنت  ٣٠

        .تعرفت على ثقافات العامل من خالل االنترنت  ٣٢

        زادت مشكاليت الستخدامي لإلنترنت  ٣٣

        يشكو أحد أفراد أسريت من كثرة استخدامي لإلنترنت  ٣٤

        نظري يعف بسبب جلوسي على االنترنت  ٣٥

        غالباً ال أشارك يف املناسبات االجتماعية بسبب االنترنت  ٣٦

        اشعر باإلجهاد من جلوسي على االنترنت  ٣٧

        .أتبادل خربات وجتارب االنترنت مع أصدقائي  ٣٨
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