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Abstract: 

Research summary: The current research aims to: 

1- Knowing the level of addiction to Facebook among 

university students 

2- Identify the differences in addiction to Facebook 

according to the specialty variable (scientific) (human) 

3- Knowing the level of family disintegration among 

university students 

4- Knowing the correlation between Facebook addiction 

and family disintegration among university students. 

For the purpose of achieving the above goals, the 

researcher built the two measures of addiction to 

Facebook, family disintegration, by following the 

necessary scientific procedures. The researcher chose a 

random stratified sample of university students, which is 

the (second) and (third) grade, and the researcher used 

the appropriate statistical means to build the two scales 

and extract the results from them. . The T-value, QA 

square, percentage, T-test for one sample, T-test for two 

independent samples, Pearson correlation coefficient, 

and the following results were shown  
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 :الفصل االول
تعد وسائل التواصل االجتماعي احد االنشطة التي تقوم بممارستيا جميع   -:مشكمة البحث

الطمبة  شرائح المجتمع بشكل عام والطمبة بشكل خاص, ومن تمك األنشطة التي يمارسيا 
ومن اشيرىا الفيس بوك, حيث اصبح استخدام الفيس بوك ظاىرة اجتماعية سائدة في 
المجتمع, وذلك بسبب سيولة توفر خدمات االنترنيت وبساطة كمفتيا نوعا ما, وسيولة توفر 

 الحاسوب واليواتف المحمولة كوسيمة الستخداميا ايضا.
جيا الحديثة , سالح ذو حدين, فان وبما ان االنترنيت, كأي نوع من انواع التكنولو 

كثيرا ممن يستخدمون الفيس بوك ال يشعرون بالجانب السمبي منو بسبب المتعة التي 
يحصمون عمييا والتي يمكن ان تسبب ليم االدمان عميو, وبالتالي يؤثر ىذا النوع من 

...الخ.  وبما ان الممارسة عمى الجوانب االخرى من حياة الفرد الدراسية واالجتماعية والنفسية 
الفيس بوك موقع اجتماعي, اي يكون الفرد من خاللو عالقات جديده ويتعرف عمى اصدقاء 
جدد, فمن الطبيعي ان يجذب اغمبية االصدقاء الى ىذا الموقع ألغراض متوفرة كإشباع 
الحاجات او غيرىا. مما قد يؤدي ىذا االستخدام المفرط لإلدمان عمى المواقع االجتماعية 

اصة )الفيس بوك(, وايضا الى ضعف العالقة بين افراد االسرة وانعدام الترابط فيما بينيم. وخ
وقد اشارت دراسات عديدة ومنيا دراسة )شاختر( ان )ضعف تماسك الجماعة)االسرة( ينقص 
من كمية االنتاج بصورة عامو(, اي ان االسرة ذات التماسك الضعيف اقل قدره عمى مواجية 

 .(jeffeson,2007,88)ية واليجمات الفكرية التي تمر بيااالزمات النفس
ويرى الباحث مشكمة البحث تكمن في ان  االدمان عمى الفيس بوك قد يؤدي الى 
نقص في الدافعية نحو التحصيل والى اىمال الواجبات االسرية مما يقمل من تماسك االسرة 

معة الى بيئة اسرية ايجابية وتفككيا في الوقت الذي يحتاج بو الشباب وخاصة طمبة الجا
حاضنة ومشجعة عمى االنجاز وتطوير قدرات الشباب كونيم قادة الفكر والتطور في المستقبل 
القريب. لذلك فإن الكشف عن االدمان في وقت مبكر يساعد عمى التقميل من االثار السمبية 

 المترتبة عنو.
ة التي تؤشر عمى وجود سموك يعد مصطمح االدمان من المصطمحات السمبي -اهمية البحث:

غير سوي بحاجة الى دراسة وىو بمثابة مشكمة يتعرض ليا المجتمع عامة والشباب خاصة. 
لذلك فان االدمان عمى مواقع التواصل االجتماعي بدأ يظير لدى الفئات العمرية المختمفة 
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عالين  زاد ( ان عدد المشاركين الف2010ومن كال الجنسين. فقد اعمن الفيس بوك في عام )
(مميون مشارك في العالم, وان اكثر من نصف ىذا العدد يسخدمون الفيس بوك  500عن)

(بميون صفحو يوميا, عمما بأن كل مستخدم لمفيس بوك لديو 1,6يوميا, ويتم تصفح اكثر من )
(بميون دقيقو 700(صديقا كمعدل, ويقضي مستخدمون الفيس بوك اكثر من )130اكثر من)

ووصل ىذا الرقم في عام   (lee et al,2012,p,1768)في كل شير تقريبا. في ىذا الموقع
%(منيم يدخمون الفيس بوك بشكل 48(بميون مشارك فعال وان نسبة)1,3(الى)2013)

(. ويعد موقع الفيس بوك من اشير المواقع االجتماعية www,statisticbrain.comيومي)
ابعة من استخداميا االنترنيت متقدما عن ,حيث يأتي استخدام ىذا الموقع في المرتبة الر 

(.بدراسة استطالعية (joinson,2008استخدام البريد االلكتروني الشخصي, حيث قام جونسن
%(منيم 33,3عمى مستخدمي الفيس بوك حول مدة استخداميم ليا , واشار الى ان نسبة )
%(من 32,5ة)من يستخدمون الفيس بوك ما بين ساعة واحده والى ساعتين يوميا, ونسب

%(من خمس ساعات الى عشر ساعات, ونسبة 11ساعتين الى خمس ساعات, نسبة)
 kittinger et%( يقضون اكثر من عشر ساعات يوميا غمى الفيس بوك)5,4)

at,2012.p,324 ىناك دراسات اخرى تركز عمى الجوانب االيجابية االستخدام الفيس بوك .)
( التي قامت بتجربة الفرضية القائمة))ىل Gonzales et alمنيا. دراسة كونزاليز واخرون)

التعرض الى مشاىدة الممف الشخصي في الفيس بوك يساعد عمى زيادة او خفض تقدير 
الذات؟((, وكانت النتيجة ان مشاىدة الممف الشخصي وتحديثيا يزيد من تقدير 

ر في (.كما ان ىناك عوامل اخرى تساىم بشكل او بآخGonzales et at ,2011الذات)
استخدام المفرط لموقع الفيس بوك منيا احداث شرخ في العالقات االسرية مثل البطالة, غياب 
االمن, وفاة احد الوالدين, الطالق , اليجرة, ان عجر او ضعف االسرة عن القيام بواجباتيا 

سري مثل التنشئة االجتماعية , والتربية , وتمبية حاجات افرادىا , يؤدي حتما الى التفكك اال
(.www.a/noor.se/article - asp?id=179688.) 

وىذا ما دفع الباحث الى دراسة ما سبب اقبال الناس عمى موقع مثل الفيس بوك 
يستخدم بشكل واسع جدا, كما ان البحث الحالي يدرس عينة اساسية في المجتمع وىي طمبة 

راىق الى الشباب وىي بداية المرحمة الجامعية ,حيث ان ىذه المرحمة ىي مرحمة انتقل فييا الم
مرحمة النضج اذ تكون فييا شخصية الطالب اكثر تبمورا واستقالال فضال عن ان مداركو تتسع 
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لما يحيط بو من متغيرات ىذا يجعمو اكثر حبا لالستطالع ىذا ما يوفره الفيس بوك ليؤالء 
عميو الن الموقع  الشباب  . ولدى موقع الفيس بوك جاذبية قوية لجذب الطالب نحو والبقاء

 sofiahيدعم اشباع دوافع مثل)استكشاف الذات, الدعم االجتماعي, العالقات الشخصية(.)
et al.2011,p,96 مما يوفر لممختصين  دراسة عممية تساعدىم لموقوف عمى االسباب .)

ووضع الحمول المناسبة لممشكمة .ولموقوف عمى المستويين النظري والتطبيقي في ىذا المجال 
 لحديث , وذلك من خالل القاء الضوء عمى موضوع جديد وىو االدمان عمى الفيس بوك.ا

 -:اهداف البحث 
 قياس مستوى االدمان عمى الفيس بوك لدى طالبات الجامعة . -1
 التعرف عمى الفروق في االدمان عمى الفيس بوك حسب متغير التخصص . -2
 .التعرف عمى مستوى التفكك االسري لدى طالبات الجامعة  -3
التعرف عمى العالقات االرتباطية بين االدمان عمى الفيس بوك و التفكك االسري لدى  -4

 طالبات الجامعة  .
يتحدد البحث بعينة من طالبات جامعة تكريت / كمية التربية و التربية لمبنات  -حدود البحث :

ومن كال . المرحمتين الثانية والثالثة  2020-2019الدراسات الصباحية لمعام الدراسي  –
 التخصصين العممي و االنساني .

 -تحديد المصطمحات :
دمن عمى الشيء :لزمو , و ادمن الشراب و غيره : ادامو ولم يقمع  -االدمان لغة : -

 عنو , ويقال ادمن االمر , واضب عميو . )  المعجم الوسيط ( .
تعاطي المواد الضارة طبيًا و اجتماعيًا و عضويًا  بكميات كبيرة  -االدمان اصطالحًا : -

و لفترات طويمة , تجعل الفرد متعود عمييا و خاضعًا لتأثيرىا و يصعب او يستحيل 
 (https:/ar-ar.facebook.com)عميو االقالع عنيا 

شبكة اجتماعية تفاعمية تتيح التواصل لمستخدمييا في اي وقت  -الفيس بوك : -
ن و في اي مكان في العالم , وغيرت في مفيوم التواصل و التقارب بين يشاؤو 

الشعوب , و اكتسبت اسميا كموقع التواصل االجتماعي كونيا تعزز العالقات بين 
االجتماعية لتصبح وسيمة تعبيرية  ابني البشر , وتعدت في اآلونة االخيرة و وظيفتي

 (25, ص 2012و احتجاجية ) المنصور 
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ىو متالزمو االعتماد النفسي لممداومة عمى ممارسة التعامل مع  -(:0228ب )تعريف عز  -
موقع الفيس بوك لفترات طويمة او متزايدة ودون ضرورات مينية او اكاديمية )بل وعمى 
حساب ىذه الضرورات وغيرىا(مع ظيور المحكات الشخصية في االدمانات التقميدية, كما 

عنيدا ومتشئبا بحيث يصعب االقالع عنو دون معاونة يكون السموك في ىذه الحالة قيريا 
 (803,ص2010عالجي عميو )عباس,

ىو تعود الفرد عمى سموك معين وعدم  -لإلدمان عمى الفيس بوك:  -تعريف الباحث: -
القدرة عمى تركو وانقطاعو عن االخرين بصورة مباشرة بسبب استخدام موقع التواصل 

 وقات(.االجتماعي )الفيس بوك في اغمب اال
عبارة عن الدرجة التي يحصل عمييا الفرد  -التعريف االجرائي لإلدمان عمى الفيس بوك: -

 من جراء استجابتو لمقياس االدمان عمى الفيس بوك الذي تم اعداده من قبل الباحث.
ف  يطرأ عمى تشير الى التوتر او التصدع او ضع بانو حالة -التفكك االسري: -

كما -الكامل الذي يؤدي الى تحطيم او انييار النسقالنسق االسري. والتفكك 
ىو حالة التدىور التي تصيب الضوابط -يستخدمو معظم عمماء االجتماع

االجتماعية. بينما يعرفو البعض بوصفة انييار الوحدة االسرية وتحمل او تمزيق نسيج 
ور المنوط بو االدوار االجتماعية , عندما يخفق فرد او اكثر من افرادىا في القيام بالد

 ( www.moqatet.comعمى نحو سميم ومالئم . )
ىو انحالل العالقات والروابط االسرية بين افراد االسرة ويكون ذلك اما  -التفكك االسري:

بالطالق, او اليجرة ,او االنفصال ,,او فقدان احد الوالدين او كالىما اما بالموت او دخول 
تيجة ظروف اجتماعية واقتصادية معينو احدىما الى السجن او السفر البعيد ن

(.www.socialar.com) 
ىو ضعف التواصل بين افراد االسرة بصورة شبو مستمرة  -تعريف الباحث لمتفكك االسري:

مما يؤدي الى ضعف العالقات االجتماعية داخل االسرة وقمت الرحمة والمحبة والمودة بين 
افراد االسرة سبب ضعف الشعور بالمسؤولية او كثرة مشاكل الوالدين او وفاتيم او فقدان 

 احدىم او بسبب الطالق.
ىو الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص )الطالبة(من خالل  -تعريف اجرائي لمتفكك االسري:

 اجابتو عمى فقرات مقياس التفكك االسري الذي قام الباحث بإعداده.

http://www.socialar.com/
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 يالفصل الثان
 -الخمفية النظرية:

وترجع كممة الفيس  -(:facebookلمحة تاريخية عن موقع الفيس بوك ) -1
بوك الى البوم الصور الذي يعطى لمطمبة الجدد في الجامعة  ىار فارد لكي يتعرفوا عمى 

 bjerregالطمبة االخرين الذين يدرسون في الوقت الحالي والذين درسوا في ىذه الجامعة )
aard,2010,p,14(ان ظيور مواقع التواصل االجتماعي مثل ماي سبيس .)my space )

والفيس بوك والمواقع االخرى, اضاف ابعاد اخرى لمشبكة العنكبوتية . ومواقع التواصل 
االجتماعي وىي عبارة عن خدمات موجودة عمى االنترنيت بحيث تسمح لمستخدمييا انشاء 

ذه المواقع تكونت مجتمعات ممفات شخصية عامة او شبو عامة ,. ومن خالل ى
(communities( ومجاميع )groups لالفراد الذين  يتشاركون نفس الرغبات ومن خالليا  )

( ايضا الى ان joinsonوتوصل جونسن)(folaranmi,2013,p,70)يكونون )اكثر اتصاال( 
ىناك سبع اسباب تؤدي الى استخدام الفيس بوك وتتضمن االتصال االجتماعي, اليوية 

مشتركة )مثل: االنضمام الى المجموعات(, مشاركة الصور, محتوى الموقع)من االلعاب ال
والتطبيقات(, التحقيق االجتماعي, تصفح الموقع االجتماعي, وتحديثات الحالة. وكان 

 kittingerاالتصال االجتماعي من اكثر االسباب التي تدفع االفراد الى استخدام الفيس بوك )
et al, 2012,p,324)( كموقع تواصل 2004. تم تأسيس موقع الفيس بوك في بداية عام )

اجتماعي خاص بجامعة ىار فارد في امريكيا . ولالنظمام الى الفيس بوك في ذلك الوقت 
كان يجب ان يمتمك الطالب البريد االلكتروني الخاص بجامعة ىار فارد عمى شكل  

Harvard.edu) شبكتو لمجامعات االخرى , كانوا @...( وبعد ان قام الفيس بوك بتوسيع
مطالبين ايضا بان يكون لدييم بريد الكتروني خاص بجامعاتيم وكذلك ابقاء انشطتيم مع 

( , توسع الفيس بوك 2005االعضاء في ىذه الجامعات فقط. وفي بداية شير ايمول عام )
فعال وان يكون يشمل المدارس االعدادية واصبح اخيرا متوفرا لمكل شخص لديو بريد الكتروني 

(.اما الشخص الذي   boyd & Ellison,2007,p,9-10عمره اليقل عن ثالث عشرة سنة)
قام بتصميم موقع الفيس بوك فيو شاب ميووس في برمجة الكمبيوتر وطالب متأخر بالدراسة 

( بجامعة ىار فارد. قام مارك بانشاء  مدونة  mark  zuckerbergاسمو مارك زوكربيرج )
محصوره في بدايتيا في نطاق جامعتو وبحدود اصدقائو فقط , ولم يخطر ببالو وبال صديقين 
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لو ان ىذه المدونة ستجتاح العالم االفتراضي بفتره زمنية قصيرة جدا , فتخطت شيرتيا نطاق 
المريكية المختمفة , وظمت مقتصرة عمى حدود الجامعة وانتشرت في مدارس الواليات المتحدة ا

(. وقد ادى 76,ص2012اعداد من الزوار ولو انيا كانت في زيادة مستمر  )المنصور,
التطور اليائل المتسارع في التكنولوجيا االتصال في نياية القرن اآلفل, الى انتاج وسائل 

ماط حيات االفراد حديثة في التواصل االجتماعي وخاصة )الفيس بوك(, عممت عمى تغير ان
(. 17,ص2009اليومية , وعالقاتيم االجتماعية وطرق تفاعميم التقميدية المألوفة ) ساري,  

ويعتبر الفيس بوك من اكثر مواقع التواصل االجتماعي شيرة واستعماال حول العالم , الفيس 
لفيس والموقع يتبع نفس شركة ا 2004بوك ىو موقع اجتماعي اطمق في الرابع من فبراير 

بوك الخاصة ويسمح ىذا الموقع لممستخدمين باالنضمام الى عدة شبكات فرعية من نفس 
مدرسة معينة وغيرىا من االماكن  –الموقع تصب في فئة معينو مثل منطقو جغرافية معينة 

التي تساعدك عمى اكتشاف المزيد من االشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة 
(www.teedoz.com/2008httpi// ) 

ىناك ثالثة مكونات رئيسية لكل موقع من مواقع التواصل  -مكونات الفيس بوك: -
الممف الشخصي , االصدقاء , وكتابة  -االجتماعي. ومنيا موقع الفيس بوك وىي :

 (bgjerregaard, 2010,p.14التعميقات)
ومن خالل الممفات الشخصية يمكنك التعرف  -:(profile pageالممف الشخصي ) -اوال:

عمى اسم الشخص ومعرفة المعمومات االساسية عنو مثل: الرسائل ,االىتمامات والصور 
 (.teke,2011,p,22الشخصية باإلضافة الى غيرىا من المعمومات )

لشخص لغرض :وىم بمثابة االشخاص الذين يتعرف عمييم ا (friends)االصدقاء   -ثانيا :
معين . الشبكات االجتماعية تطمق تسمية )صديق ( عمى ىذا الشخص المضاف لقائمة 
اصدقائك بينما تطمق بعض مواقع الشبكات االجتماعية الخاصة بالمحترفين تسمية ) اتصال 

 ( . 3-2, ص2012او عالقة ( عمى ىذا الشخص المضاف لقائمتك )منصور , 
: و ىي عبارة عن كتابة اراء الفرد حول ما  (commenting)كتابة التعميقات  -ثالثًا :

ينشره اصدقائو او المجموعات  التي انظمت الييم عمى الفيس بوك ,اضافة الى ذلك يسمح 
الفيس بوك لمسخدمين القيام بأمور اخرى عديدة مثل نشر الصور و الفيديو , خمف صفحات 

http://www.teedoz.com/2008
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يديو واعالن الدعايات وجماعات خاصة, ارسال بطاقات ىدايا, لعب, العاب الف
(teke,2011p,24). 

بما ان الفيس بوك عبارة  -وجهات النظر التي تفسر سموك استخدام الفيس بوك : -
عن موقع لمتواصل االجتماعي , لذلك يمكن تفسير سموك استخدام الفيس بوك من 

 خالل وجيات النظر التي تفسر السموك االجتماعي , منيا :
ترى ىذه  -: (uses and gralification theory)اواًل : نظرية االستخدام و االشباع 
)مستخدم الفيس بوك ( ليس لديو السيطرة , و  (media)النظرية ان مستخدم و سائل االعالم 

ال يدرك المستخدم بأنو سمبي في ىذا االستخدام , ولكن يبحث عن دوافع استخدام ىذه 
تي تشبع من خالل ىذا االستخدام .قام كل من كاتز , بمممرو غور الوسائل و الحاجات ال

 . (katz,blumler and gurevitch 1997)يفيتش  
 بوضع خمسة فرضيات متعمقة بنظرية االستخدام و االشباع :

 ان وسائل االعالم ىادفة و يتم توجيييا . -1
 يتم استخدام وسائل االعالم الشباع دوافع و حاجات معينة . -2
تأثير ىذه الوسائل في مستخدمييا يجب ان تدرس من نواحي متعمقة لمعرفة  -3

 بالشخصية ) الفروق الفردية ( و العوامل البيئية .
وجود منافسة بين استخدام وسائل االعالم و االنماط االخرى من االتصال ) مثاًل :  -4

 نحن نختار الجموس امام التمفاز بداًل من ارتياد االماكن العامة ( .
 ,giles)في معظم االوقات , لديو السيطرة عمى استخدامو ليذه الوسائل المستخدم -5

2003, p,23). 
 -:      the cognitive-behavioral theoryالسموكية  –ثانيًا: النظرية المعرفية 

نموذجًا لتفسير استخدام الفيس بوك معتمدين عمى  (lee et al,2012)قدم لي و اخرون 
السموكية . و يسمى النموذج  –المبني عمى النظرية المعرفية  (davis,2001)دراسة ديفز

اي استخدام االنترنت المشكل العام  (generalized problematic lnternet use)ب
 .ويتكون النموذج من المكونات التالية :

 interaction preference of)تفضيل التفاعل االجتماعي عبر االنترنت  - أ
online social.   تفضيل التفاعل االجتماعي عبر االنترنيت من االعراض االساسية : يعتبر
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(, ان ىناك مستخدمين لالنترنيت يشعرون CAPLAN ,2003(, ويرى كابالن )gpivل)
بأمان وفاعمية وثقة وارتياح اكثر عند استخداميم لالنترنيت مقارنة بالواقع والعالقات الواقعية 

ص بالوحدة والقمق االجتماعي ويفتقرون الى وجيا لوجو. خاصة حيث يشعر ىؤالء االشخا
 (CAPLAN,2003,628الميارات االجتماعية. )

: تنظيم المزاج عبارة عن الطريقة  MOODREYULATIONتنظيم المزاج : - ب
التي من خالليا يتخمص الفرد من القمق الناتج عن تعرض نفسو لممواقف االجتماعية 

 larose(.ويرى الورس واخرون )LEE ET AT ,2012,P,1770والعالقات الشخصية .)
et al,2003 ان استخدام االنترنيت كمنظم لممزاج يعد من العوامل المعرفية الرئيسية لضعف )

 (.larose et al,2003 .p,237التنظيف الذاتي الستخدام االنترنيت )
وىو عبارة عن الضعف  (deficient self-regulation)ضعف التنظيم الذاتي  -ج

او عبارة  (larose et al,2003,p,232)لموعي  self-control)النسبي لمسيطرة الذاتية )
عن فشل او حالة عن عدم كفاءة الفرد في مراقبة استخدامو لالنترنت , و كذلك عدم الكفاءة 

دى الفرد في الحكم عمى السموكيات و انماط استخداميا , و ىذا الضعف في التنظيم الذاتي ل
 lee et)تنتج عنو عواقب سمبية كالصعوبات في العالقات الشخصية الواقعية وجيًا لوجو 

at,2012 ,p,1770) . 
يقصد بيا المشكالت الشخصية و  (negative outcomes)النتائج السمبية :  -د

لى االجتماعية و المينية الناتجة عن االستخدام المفرط لمفيس بوك , و التي بدوره تؤدي ا
تفاقم االعراض النفسية التي كانت موجودة و تؤثر ىذه االعراض في الجوانب االخرى في 
حياة الفرد و يصبح التأثير بينيما متباداًل و دائريَا . و االشخاص الذين يعانون من ىذه 
النتائج السمبية قد يذكرون االستخدام المفرط لمفيس بوك او يكذبون حول الساعات التي 

ويمكن تفسير سموك استخدام (lee et at,2012 ,p,1770).ى الفيس بوك يقضونيا عم
الفيس بوك وحتى االدمان عميو من خالل النموذج المقترح قبل كرينغ و جونسون 

(kring&Johnson,2012)  لتفسير االدمان عمى المخدرات . ويرى كرينغ و جونسون ان
دأ باالتجاه االيجابي نحو الفيس بوك , االدمان عممية تطورية و ذات مراحل , ىذه العممية تب

ثم يصل الفرد الى تجربة استخدام الفيس بوك و بعدىا يصبح استخدام الفيس بوك شيئًا 
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اعتياديًا حتى يصل الفرد الى مرحمة من االستخدام  المفرط و يدمن عميو . 
(kring&Johnson-2012,p308) ( يوضح ىذا1و الشكل ) 

 -: النموذج
 
 
 (2014)خالد, 

تشير دراسة اجريت عمى مراىقين في  -عالقة إدمان المخدرات بإدمان االنترنت:
الصين الى االرتباط بين االدمان عمى االنترنيت  وادمان المخدرات . وىذا االرتباط قد يكون 

القيرية. واشارت دراسة اخرى الى ان ىناك -نتيجة اغراض نفسية شديدة مثل الميول الحصر
مشتركة بين االدمان عمى االنترنيت واالدمان عمى المخدرات , ومن ىذه العوامل: عوامل 

شرب الكحول, عدم الرضا العائمي , الخجل, القمق والمرور بخبرات ضاغطة . لذلك يمكن 
معاممة االدمان عمى االنترنيت بنفس طريقة المعاممة مع االدمان عمى المخدرات . 

(paska&yan,2011,p,13-14ويق .)( ادمان االنترنيت مثل االدمان 2011ول حمد (( )
 (.111,ص2011عمى اي شئ اخر (()حمد 

 وفيما يمي عرض وجيز لمنظريات التي تفسر االدمان:
(: يعتمد االتجاه السموكي بشكل behavioral  theoryالنظرية السموكية ) -1

ا لكل فرد نتيجة كبير عمى االشتراط االجرائي وقانون االثر, ومن ثم يصبح سموكا نموذجي
(.بما ان االدمان سموك 39,ص2011لالشباع النفسي الناجم عن ىذه االنشطة .)العصيمي,

قيري ارتبط بمشاعر ايجابية )اي تم تعزيزه اما ايجابيا او سمبيا( فيو يحدث نتيجة االشراط 
السمبي  والتعزيز االيجابي )مشاعر الراحة والود والسعادة ناتجة عن سموك التعاطي(, التعزيز

)السموك التعاطي لو قدرة عمى سحب مشاعر القمق والتوتر والخوف والشعور بالذنب 
(. وىذا التعزيز ىو الذي يؤدي الى 204, ص2009واالعراض االنسحابية( .)االعظمي ,

 (.214,ص2006عممية تكرار التعاطي واستمرارىا )حسيب,
يرى اصحاب  -(:sociocultural theoryالنظرية االجتماعية الثقافية ) -2

ىذا االتجاه ان االدمان يختمف تبعا لمجنس والعمر والحالة االجتماعية  والعرق والعنصر 
والبمد, فيناك انواع من االدمان تنتشر بين اشخاص من فئو محددة اكثر من الفئات االخرى. 

االحجاِ 

 االٌجابً
 انخجزبت

االسخخذاو 

 االعخٍادي

االسخخذاو 

 انًفزط
 االدياٌ
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اسيا (, مثال ينتشر التدخين لدى طالب المدارس العميا المتأخرين در 108, ص2011)القرني, 
او الذين يعانون من مشكالت سموكية , او الذين يفتقرون الى االشراف والرقابة الوالدية 

(. إن االدمان عمى االنترنيت يكثر بين فئة الطمبة وخاصة طمبة 215, ص2006)حسيب,
الجامعة . وذلك بدليل ان غالبية الدراسات التي اجريت عمى موضوع االدمان عمى االنترنيت 

ذه المرحمة كعينة .ومن خالل االطالع عمى ىذا الموضوع توصمت الباحثة الى اخذت طمبة ى
 اقتراح اسباب لتفسير  االدمان عمى الفيس بوك كما يمي:

يستخدم الفرد الفيس بوك لعدة اسباب منيا الفضولية )يريد الفرد معرفة ما ىو  -1
مبي حاجاتو الفيس بوك وعمى ماذا يحتوي ( الحاجة )يحتاج الفرد الفيس بوك لكي ي

 الشخصية( التقميد )يستخدم الفرد الفيس بوك الن اآلخرين يستخدمونو( .
ىناك عدة عوامل او اسباب تساعد الفرد عمى االستمرار في االستخدام الفيس  -2

 بوك منيا )سيولة توفر الوسائل االستخدام, وسيولة الحصول عمييا(.
يس بوك لدى بعض ومن االسباب االخرى التي تساىم في االدمان عمى الف -3

مستخدمييا دون غيرىم وجود اشباع لبعض الحاجات وكذلك وجود عوامل شخصية وعوامل 
 نفسية واجتماعية.

إذا تم عالج المدمن عمى الفيس بوك , فإنو يكون امام خيارين ,اوال: ترك  -4
او  استخدام الفيس بوك نيائيا.  ثانيا: االستمرار في استخدام الفيس بوك ولكن بشكل اعتيادي

يستخدم الفيس بوك في وقت قميل ومحدد. ولكن اذا زاد من استخدام الفيس بوك في ىذه 
 ( يوضح ذلك2الحالة يرجع الى االدمان بسبب تكرار وجود العوامل المذكورة اعاله. وشكل )
 (2نموذج يوضح وجية نظر الباحث لتفسير االدمان عمى الفيس بوك. نموذج)

 
 
 
 

 )الباحث(                                                                            
 النموذج المقترح لعالج االدمان عمى الفيس بوك          

 

انحاجت انى 

 سهىنت حىفٍز انىسائم انفٍس بىك
اسخخذاو انفٍس بىك 

 بشكم كبٍز
-قاثحكىٌٍ صذا–حفاعم اجخًاعً 

 حصفح وقج انفزاغ-حسهٍت

االسخًزار فً اسخخذاو انفٍس 

بىك يع يزور انىقج ونفخزة 

 طىٌهت

االسخًزار عهى كم هذا ٌؤدي 

 إنى االدياٌ عهى انفٍس بىك
االدياٌ انعىايم انخً حؤدي انى 

  يُها َفسٍت واجخًاعٍت وشخصٍت

 اسخخذاو يفزط نهًىقع
ٌجاد بذائم حفاعهٍت يباشزة/َىادي ا 

يُاظزاث -يخخبزاث رسى-رٌاضٍت 

 سفزاث عائهٍت أو يذرسٍت-ادبٍت
انخىعٍت االسزٌت واالعاليٍت ودوراث 

 حىل يضار وفىائذ اسخخذاو انفٍس بىك
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 )الباحث( 
 -التفكك االسري: 

تعتبر االسرة المبنة االساسية لممجتمع التي اعتمد عمييا بقاء المجتمعات  -المقدمة:-
وحتى وقتنا الحاضر , فإن االسرة بطبيعة تكوينيا وتركيبيا وما تسيم بو في بناء شخصية 
االفراد تعتبر اىم مؤسسو اجتماعية تؤثر في شخصية الكائن االنساني وذلك النيا تستقبل 

خالل اىم فتره من فترات حياتو وىي فترة الطفولة, وىي الفترة  الوليد اوال ثم تحافظ عميو
الحرجة في بناء وتكوين شخصية االنسان . وفي تشكيل وصياغة ىذه الشخصية لفترة طويمة 
من الزمن, االمر الذي يؤدي الى تثبيت المبادئ التي تؤمن بيا االسرة في شخصية الطفل 

ية االسرة اكثر فعالية وذلك الن االسرة كمؤسسو وتدعيميا طوال الحياة.اال ان حماية ورعا
اجتماعية تجمع ما بين االستجابة والشخصية الحميمة  والدعاية االجتماعية المتماسكة , فإذا 
ما حدث لكيان االسرة اي نقص في احد جوانبيا او اختل توازنيا فأن ذلك سيظير عمى 

ا او استخدام اسموب تنشئ سمبي, او السطح من خالل االبناء, فغياب احد االبوين او كمييم
انعدام الجو العائمي من الحميمة والحب والتعاطف فإن ذلك سيقود االسرة الى التصدع 
والتفكك ومستقبل االطفال سيكون مجيوال واقرب الى الضياع. حيث ان التسميات في استعمال 
مفيوم مصطمح التفكك االسري تنوعت , اذ كثرت التسميات منيا . 

(eilprary.mediu.edu.my/2014-pdf) 
يشير التفكك االسري الى فقد احد الوالدين او كمييما او الطالق او اليجرة  -1

 .... او الموت او الغياب الطويل.
و اخرون يسمونو ب)تصدع االسرة ( و غالبا ما يحدث نتيجة لوفاة احد  -2

 الوالدين او الطالق .
التي غالبًا ما تكون نتيجة وفريق ثالث يسمونو ب)البيوت المحطمة ( و  -3

 حتمية لمطالق او الفراق او الموت لمزوجين او كالىما .

 اسخخذاو واعً اٌجابً نهًىقع اعطاءِ دوراً فً حىعٍت اَخزٌٍ
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 و الفريق يسمونو ب)التفكك العائمي (. -4
ان التنوع في االلفاظ ال يخرج عن كون جميعيا تشير الى معنى واحد , ولكنيا 

, الفقر بجمميا تشير الى تفكك االسرة بسبب عدة عوامل  كالموت , الطالق , االنفصال 
المزمن , انقطاع االباء عن اسرىم بسبب انشغاليم باعماليم و عدم اعطائيم العناية الكافية 
البنائيم , او بسبب كون االباء يتصفون باالعمال الرذيمة و االجرام , او عدم قدرة االسرة 

يم المياجرة عمى التكيف مع الوضع الجديد او قمة خبرة االباء في تربية ابنائيم وتوجيي
(eilbrary.mediu.edu.my/2014/pdf كما ان اىمال االسرة لمطفل وعدم رعايتو .)

الشكل المطموب يؤثر عمى سموك الطفل حيث يتصف بالسموك اليجومي و العدائي عمى من 
يتعامل معيم كما تؤثر سمبيا عمى التحصيل االكاديمي لمطفل و يجد صعوبة في التعمم يؤدي 

جتماعية ناجحة مع االحرين , فيصبح منعزاًل كما يواجو صعوبة الى صعوبة بناء عالقات ا
 (Barbara&Rebecca,2001)في التعبير عن الموقف االجتماعي بنجاح امام االخرين 

 -النظريات التي فسرت التفكك االسري :
فسر فرويد التفكك االسري بين  : fruedنظرية التحميل النفسي )سيموند فوريد (

عمى اساس عدم وجود الروابط الوجدانية بين افرادىا , و يؤكد ذلك بقولو االفراد في االسرة 
))ان اية جماعة ال يمكن ان تكون متماسكة اذا لم تكن ىنالك روابط وجدانية بين افرادىا (( 
وكذلك اىمامات او حاجات افرادىا مشتركة , ويؤكد ذلك بارتباط الطفل بمن يشبع حاجاتو 

أنو )) ارتباط لبيدي ((او المبيدو و في رأي فرويد ىو اشباع االولى و يصف ىذا النوع ب
. و تفسير فرويد ىذا يأتي من اعتقاده ان  (frued,1949,113)الحاجات االساسية لمفرد 

اساس ارتباط الطفل بأمو ىو ارضاءه حاجاتو الفمية , بيما اذا القى احباطًا في اشباع المذة 
, او السادي والذي تتسم شخصيتو بالميل الثارة الجدل و  الفمية فأنو سيكون من النوع العدائي

 ( . 19888118التشاؤم و الكره , و التناقض الوجداني ازاء االخرين )ىانت و ىيمين ,
كما يرى ان التفكك بين اعضاء االسرة ال يمثل اليدف المشترك الذي حل محل المثل 

ية لسائر االعضاء , و يؤدي ذلك الى العميا , والذي يجعل كل عضو يبتعد عن القيم االنفعال
تحول االتجاىات االنفعالية من االسرة الى العالقات االجتماعية الالحقة التي يمثميا المجتمع 
.كما قدم فرويد تفسيرا اخر لمتفكك ال يختمف عن التفسير االول يعزو فيو التفكك الى خمل في 

نحو الروابط المبيدية بين االفراد, قد يكون العوامل االنفعالية , انو يرى فيو  تعزيزا تراجعا 
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امتدادا لمفرد نحو تحقير الذات وعدم الشعور بالزىو, كما يقول)ان التماسك بين االفراد قد 
يكون امتدادا لنرجسية الفرد من الزىو بالذات الى الزىو بالجماعة, اوقد يكون نتيجة لحاجة 

جماعة اجتماعية.                                الفرد الى جماعة تحميو من الخطر(. كون االسرة 
 (.277, 1988) عمر, 

السون لم يبين نموذجو  -:d.h.olson( 1983االنموذج النظري لديفيد اولسون)
النظري عمى فراغ , اذ انو اعتمد اراء الكثير من المنظرين الذين عدىم القاعد االساس التي 

فضال عن الدراسات التي قامت بيا عمى الكثير من انطمق منيا في بناء انموذجو النظري , 
 family cohesiomاالسر حتى استطاع ان يخرج بيذا االنموذج. ويعد التماسك االسري 

البعد االول في نموذج اولسون ويعرفو بأنو التآزر والترابط العاطفي بين اعضاء االسرة 
كك االسري وعدم الترابط بعضيم مع البعض, مبينا عمى ان عدم المرونة يؤدي الى التف

والعاطفي وما بينيم مع فقدان التوازن وعدم االجتماع مما يؤدي الى فقدان الشعور باالمن 
لجميع افراد االسرة فيما ان التماسك الذي اشار اليو) اولسون (, وىو من دعائم االرتباط في 

الترابط و)االنفعال(ىو النسيج االجتماعي كما يوضح اولسون ان فقدان التوازن بين )االجماع( 
نقطة االبتعاد عن بعد التماسك الذي جاء بو اولسون لذلك فإن التماسك يمثل المحور االفقي 

 في االنموذج ولو اربعة مستويات: ىي
 )التماسك واطئ جدا(. disengagedمتفكك  -1
 )التماسك واطئ الى معتدل(.separatedمنفصل  -2
 عال(.)التماسك معتدل الى connectedمرتبط  -3
 (.olson,2000,145)التماسك عال جدا(. )enmeshedمتشابك  -4

والفرضية االساسية النمذج  اولسون تنص عمى ان ) االنظمة االسرية غير متوازنة 
تميل بأن تكون اقل كفاءة في ادائيا االسري في األنضمة المتوازنو(, وافترض اولسون ان 

وعميو فإن األنضمة االسرية المتوازنة ىي التي االنموذج االول ىو تفكك )تماسك واطئ جدا(. 
تكون ليا القدرة عمى الموازنة بين المستويين  متطرفين )متفكك , متشابك(. إذ يرى ماك كوبن 

(mccubbin,1983 ان لتماسك االسري اثر كبير عمى الصحة النفسية لالفراد , فيو )
كوفاة احد افرادىا او فقدان الوالد  مصدر قوة االسرة لمواجية الضغوط واالزمات التي تواجييا
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لعممو , او غيرىا االزمات, فكمما كانت االسرة متماسكة كمما كانت اكثر تكيفا لمواجية التغير 
 (.Jefferson,2007,2الحاصل في نظاميا )

يرى كثير من المراقبين ان االستخدام المبالغ فيو  -الفيس بوك العالقات االسرية:
ماعي من قبل االىل, قد انعكس سمبيا عمى عالقاتيم بالنباء, من لمواقع التواصل االجت

 –النواحي الفكرية والنفسية والتربوية, ما ادى الى تباعد مرفوض بين الطرفين. فاالميات اليوم 
قد دخمت ىذا المجال, حتى اعتمدتو وسيمة لمتواصل مع  -وخصوصا المتزوجات حديثا

معظم االحيان غارقة في ىاتفيا او امام))  الصديقات واالقارب, ولذا نرى االم في
الالبتوب((تتحدث الى صديقاتيا. اما االب, فيو ايضا سائح في عالم االنترنت , سواء بدافع 

 العمل او التسمية, او التواصل مع االصدقاء والبحث عن رفاق الطفولة !
ايضا وفي ظل ىذه االجواء, يشعر االبناء انيم ميممون من ذوييم, فيسارعونيم 

 -zaitoun))لالنظمام الى ركب ىذه المواقع, حتى تصبح العالقة بينيم جميعا شبو مقطوعة )
study 2013-ot.com) 

عندما اعود الى المنزل في المساء, اجد جميع  -وتقول رانيا مكاوي, طالبة الجامعة:
افراد االسرة  افراد االسرة منيمكين في التواصل االجتماعي عمى اليواتف النقالة, وكل فرد من

وعيونو شاخصة عمى ىاتفة , اما لمرد عمى الرسائل االلكترونية, او لمحديث عمى ))الواتي 
آب(( مع االصدقاء..... فالجميع يجمسون في غرفو واحدة ,ولكن ال احد يكمم االخر, بل كل 

 -zaitounواحد مشغول بجيازه, حتى ان الفرد يخرج من الغرفة دون ان يشعر بو احد.
study 2013-pot. Com. 

 -الدراسات السابقة:
( بعنوان))ادمان االنترنيت وعالقتو 2011دراسة معيجل ) -اوال: الدراسات العربية:

ببعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة((. ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى االدمان عمى 
جنس والتخصص, وقد تألفت االنترنيت  والمقارنة في االدمان عمى االنترنيت وفقا لمتغيرات ال

(طالبا وطالبة من كال التخصصين في جامعة بغداد. ثم استخدام 200عينة البحث من )
(. وتوصمت الدراسات الى اىم النتائج 1996مقياس االدمان عمى االنترنيت ل)كيمبركي يونغ 

 وىي:
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ان مستوى االدمان عمى االنترنيت ىو بمستوى متوسط لدى العينة المدروسة  -1
. 

س ىناك فروق ذات داللة احصائية في االدمان عمى االنترنيت لدى طمبة لي -2
 اناث(.-جامعة بغداد عمى وفق متغير الجنس)ذكور

ىناك فروق ذات داللة احصائية في االدمان عمى االنترنيت لدى طمبة  -3
انساني(ولصالح ذوي التخصص االنساني -جامعة بغداد او عمى وفق متغير التخصص)عممي

 (52, ص2007)خالد, 
( sofiah et al 2011دراسة صوفيا واخرون ) -ثانيا/ الدراسات االجنبية:

بعنوان))ادمان عمى الفيس بوك لدى طمبة الجامعة(( كان اليدف من الدراسة معرفة العالقة 
بين دوافع استخدام الفيس بوك وادمان الفيس بوك لدى طالبات الجامعة .تم تحديد خمسة 

وك )التفاعل االجتماعي , مرور الوقت, والترفيو, تكوين صداقات دوافع إلستخدام الفيس ب
( طالبة من جامعتين )جامعة كيبا نجسان 380والتواصل(. ثم اختيار عينة مكونة من )

(فقرة, 51وجامعة تينجا الوطنية( المستخدمات لمفيس بوك. تم استخدام مقياس مكون من )
(فقرة لمعرفة دوافع 30الديموغرافية , و)(فقرات لجمع المعمومات 10بحيث تم تخصيص )

استخدام الفيس بوك, اما الفقرات اإلحدى عشره المتبقية فكانت مخصصة لقياس إدمان الفيس 
بوك. توصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا: وجود عالقة قوية بين دوافع استخدام الفيس بوك 

الوقت الذي يعد الدافع االقوى الخمسة وادمان الفيس بوك. من بين ىذه الدوافع ىي امضاء 
 المؤدي الى االدمان عمى الفيس بوك.

 الدراسات التي تناولت التفكك االسري: الدراسات السابقة : 
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور العالقات  -( :0222دراسة محمد) -1

ء المراىقين االسرية كأحد اىتمامات ادارة المنزل في تحقيق االستقرار االسري في حياة  االبنا
لمساعدتيم عمى تحقيق االىداف والطموحات التي تتصل بجوانب حياتيم المختمفة . اشتممت 

( طالب وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية من الصفين االول والثاني 218عينة الدراسة عمى )
(  سنة ومن اسر حضرية وريفية , وقد استخدم الباحث 17-11العام تتراوح اعمارىم بين )

لوسائل االحصائية المناسبة ألىداف البحث منيا : المتوسط الحسابي , االختبار التائي ا
لعينتين مرتبطة , تحميل التباين الثنائي بالتفاعل وقد اظيرت النتائج عن وجود فروق ذات 
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داللة احصائية في مستوى الطموح وفي االستقرار االسري بين المراىقين من ابناء االسر 
فية لصالح ابناء االسر الجضرية. كما ظيرت النتائج عن ارتفاع مستوى الحضرية والري

الطموح لممراىقين من ابناء االسرة المستقرة, كذلك عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين بعض 
المتغيرات المرتبطة بالمستوى االجتماعي واالقتصادي وابعاد االستقرار االسري  

 (.28, 26, 2000)محمد,
 جنبية:الدراسات اال

ىدفت الدراسة التعرف عمى اثر النزعات (:0222دراسة  جونسن جوزيف ) -1
الداخمية بين االبوين عمى االبناء في سن المراىقة المتأخرة من الناحية االجتماعية, وتطور 
الشخصية . المتوسط. واظيرت النتائج وجود ترابط عال بين النزاعات لدى االبوين والشعور 

وكذلك ان ضعف التماسك وزيادة النزاعات تزيد من الشعور بالوحدة لدى  بالوحدة لدى االناث,
الذكور, ومن نتائج الدراسة ايضا وجود ارتباط قويا بين الشعور بالوحدة وبين القمق والتجنب 

 (.Johnson&joseph,2000,304االجتماعي ) 
 -الفصل الثالث:

اختيار عينة ممثمة لو , لغرض تحقيق ىدف البحث كان ال بد من تحديد مجتمعو و 
وبناء او اعداد مقياسين يتسمان بالصدق و الثبات و الموضوعية , فضاًل عن استخدام 
الوسائل االحصائية المناسبة لتحميل البيانات و معالجتيا . و سوف يتم في ىذا الفصل 

 -استعراض ىذه االجراءات و كما يمي :
حالي بطالبات جامعة تكريت يتحدد مجتمع البحث ال -اوال : مجتمع البحث :

( من مرحمتين الثانية و الثالثة من كال 2020-2019لمدراسات الصباحية لمعام الدراسي )
( طالبة و 6894( و االختصاص العممي )15769االختصاصين و البالغ عددىم)

 (طالبة .8875االختصاص االنساني )
المرحمة الثانية والثالثة  تحددت عينة البحث الحالي بطالبات -ثانيا: عينة البحث:. 

( طالبة من كال االختصاصين عممي انساني 1122في كميتي التربية والتربية لمبنات عددىم )
(طالبة وبمغ عدد الطالبات االختصاص 291حيث بمغ عدد طالبات االختصاص العممي )

 (يوضح ذلك.                        1(طالبة. وجدول )807االنساني )
 عينة البحث موزعة بحسب الصف والتخصص.(8جدول )
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 المجموع الثالثة الثانية الكمية)التربية بنات( 
 26 11 15 عموم القرآن 1
 50 28 22 المغة العربية 2
 62 28 34 المغة االنكميزية 3
 124 45 79 التاريخ 4
 36 16 20 االقتصاد المنزلي 5
 11 6 5 الرياضيات 6
 65 13 52 الكيمياء 7
 94 15 79 عموم الحياة 8
 كمية التربية 
 135 63 72 المغة االنكميزية 1
 126 70 56 المغة العربية 2
 62 34 28 الجغرافية 3
 90 50 40 التاريخ 4
 37 13 24 عمم النفس 5
 45 37 8 عموم القرآن 6
 42 17 25 الفنية 7
 40 13 27 الكيمياء 8
 20 11 9 الفيزياء 9

 29 21 8 الرياضيات 10
 28 11 17 عموم الحياة 11

 1122 502 620 المجموع
 *تم الحصول عمى االعداد من شعبة التخطيط والمتابعة , جامعة تكريت.

قام الباحث بتطبيق مقياسي )االدمان عمى الفيس بوك( ومقياس )التفكك  -ثالثا: عينة الثبات:
لمبنات ومن كال االختصاصين العممي االسري( عمى عينة من طالبات كميتي التربية والتربية 

  (طالبة.30واالنساني وبمغت )
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 جدول عينة الثبات (2جدول )
 الصف          

 لتخصص    
 المجموع الثالثة الثانية

 15 7 8 عممي
 15 8 7 انساني

 30 15 15 المجموع
عمى الفيس  بمغت عينة التطبيق النيائي لمقياسي )االدمان  -:رابعا: عينة التطبيق النهائي

( طالبة, حيث بمغ عدد الطالبات االختصاص العممي 150بوك( ومقياس )التفكك االسري( )
 ( يوضح ذلك.4( طالبة,  وجدول)75( طالبة, واالختصاص االنساني )75)

 عينة التطبيق النيائي موزعة بحسب الصف والتخصص (3جدول )
 الصف              

 التخصص
 المجموع الثالثة الثانية

 75 35 40 عممي
 75 40 35 انساني

 150 75 75 المجموع
لغرض تحقيق اىداف البحث قام الباحث ببناء مقياس االدمان عمى  -ادوات البحث:

 الفيس بوك ومقياس التفكك االسري لدى طالبات الجامعة وعمى النحو التالي:
االدمان من اجل قياس مستوى  -االداة االولى: مقياس االدمان عمى الفيس بوك:

عمى الفيس بوك لدى الطالبات كمية التربية والتربية لمبنات اطمع الباحث عمى مجموعة من 
المقاييس العربية وكذلك عمى االدبيات الخاصة باإلدمان بشكل عام واإلدمان عمى المواقع 

 -التواصل االجتماعي بشكل خاص ومن ىذه الدراسات ما يمي:
-من اربعة مكونات ىي )االىمية( الذي يتكون 2014مقياس بارزان ) -1

المعاودة(, واشتمل عمى ثالثة عشر عبارة لكل منيا المكون االول من  -تعديل المزاج-التحمل
خمس مواقف والتحمل المكون من ثالث مواقف وتعديل المزاج المكون من ثالث مواقف 

 (.2014والمعاودة مكون من اثنان من المواقف,                          ) خالد, 
(فقرة, بحيث 51( : تم استخدام مقاييس مكون من )2011مقياس صوفيا واخرون) -2

( فقرة لمعرفة دوافع استخدام الفيس 30( فقرات لجمع المعمومات الديمغرافية, و)10تم تخصيص)
 بوك, اما الفقرات االحدى عشر المتبقية فكانت مخصصة لقياس ادمان الفيس بوك.
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اسئمة االستبيان االستطالعي الذي تم توزيعو عمى قام الباحث بتحميل محتوى  -3
 (. 2طالبات ممحق)

 وفي ما يمي عرض اإلجراءات بناء المقياس.
قام الباحث بإتباع الخطوات التالية لغرض انتخاب  -اعداد فقرات المقياس: -1

 وصياغة مجموعة من الفقرات التي تقيس االدمان عمى الفيس بوك ومنيا.
( تضمن سؤال حول االدمان عمى الفيس بوك عمى عينة  2اعداد استبيان ممحق)  - أ

 (يبين ذلك4( طالبة من مجتمع البحث والجدول )20عشوائية بمغت )
 ( يبين عينة التجربة االستطالعية4جدول)

 المجموع الثالثة الثانية القسم الكمية
   5 التاريخ 
  5  الكيمياء 
  5  عمم النفس 
   5 الرياضيات 
 20 10 10 المجموع 
بعد ان تم تحديد فقرات المقياس  -الصدق الظاهري لممقياس: -2

(تم عرض المقياس بصورتو االولية عمى 1(فقرة وبدائميا وتعميماتيا ممحق) 24البالغة)
( لغرض  1مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس ممحق)

ومدى صالحيتيا لقياس االدمان عمى استخراج الصدق الظاىري والمتضمن وضوح الفقرات 
لمعرفة داللة  الفيس بوك, وبعد جمع آراء الخبراء المحكمين وتحميميا بإستخدام مربع كأي

( 0805الفقرات ومن عدمو عند مستوى داللة ) الفرق بين المحكمين من حيث صالحيتو
          ( يوضح ذلك5اظيرت النتائج ان جميع الفقرات دالة والجدول)

 آراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس االدمان عمى الفيس بوك (5جدول)
عدد 

 الفقرات
كأ  الرافضين الموافقين ارقام الفقرات

 المحسوبية
مستوى 
 النسبة التكرار النسبة التكرار الداللة

18 18283 ,
4858789810814815816, 

17820821822823818819 

11 9186% 1 008% 8832  
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6 688811812 ,13824 10 083% 2 016% 5832  
 

0805 
 

: بعد ان تمت صياغة فقرات المقياس تم اعداد مفتاح تصحيح المقياس  -3
تصحيح المقياس المكون من) ينطبق عمي, ينطبق عمي كثيرا, ينطبق عمي احيانا, ال ينطبق 

 (.1828384التسمسل)عمي ابدا(. بحيث تحصل البدائل عمى الدرجات التالية وحسب 
قام الباحث بتطبيق المقياس  -وضوح التعميمات والفقرات وحساب الوقت: -4

( طالبة تم اختيارىم بطريقو طبقية عشوائية من 20( فقرة عمى عينة بمغت )24المكون من )
طالبات كميتي التربية والتربية لمبنات وذلك بيدف معرفة وضوح الفقرات ومفيومية التعميمات 

وقت المناسب لإلجابة عن فقرات المقياس, وقد اظير التطبيق ان فقرات المقياس وحساب ال
وتعميماتو كانت مفيومو وواضحة لمطالبات حيث لم يبد الطالبات تساؤال واستفسارا بشأنيا كما 

( دقيقة وبمتوسط 30-20تم حساب الوقت المناسب إلجابة الطالبات حيث يتراوح ما بين)
تعميمات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد بو المستجيب اثناء ( دقيقة. وتعد 20قدرة)

( اذ اعد الباحث تعميمات 113, 2002االستجابات عمى فقرات المقياس )يونج وآخرون, 
 واضحة معززه بمثال يوضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس.

ات ( الى ان التحميل االحصائي لمفقر Ebelيشير ايبل) -التحميل االحصائي: -5
يعد اداة فعالة لتحسين االختبار ويسيم كذلك في انتخاب مجموعة من الفقرات بحيث تكون 

( وقد استخدم الباحث اسموب Ebel,1972,225مناسبة لقياس ما وضعت من اجل قياسو)
 حساب القوة التميزية لمفقرات وكما يمي:

درة الفقرة حساب القوة التميزية لمفقرات: تشير القوة التميزية لمفقرات عمى ق -
عمى التميز بصورة صحيحة بين المفحوصين من حيث امتالكيم لمسمة او الخاصية التي 

(  وإلجل التحقق من ذلك قام  Anastasi & ulbin,1997,180-181يقيسيا االختبار)
 الباحث بالخطوات التالية:

( طالبة من كميات التربية والتربية 300اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت ) -1
 ( يوضح ذلك .1نات ومن الصفوف الثانية والثالثة والتخصص العممي واالنساني والجدول )لمب

 تم تصحيح االجابات وترتيب الدرجات تنازليا من اعمى الى ادنى -2
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%(الدنيا من الدرجات لتمثيل 27%( العميا و)27قام الباحث بإختيار نسبة) -3
(طالبة في 81(طالبة وتضمنت)162)المجموعتين المتطرفتين وقد اشتممت المجموعتين عمى 

 ( في المجموعة الدنيا.81المجموعة العميا و)
 ((T.testاستخدم الباحث االختبار التائي  -4

( لعينتين مستقمتين بيدف اختيار الفرق بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا لكل 
ة درجة الفقرة بالقيمة من فقرات المقياس, واعتبرت القيمة التائية مؤشرا لمتميز من خالل مقارن

( واظيرت النتائج إن الفقرات مميزة عند مستوى الداللة المطموبة 1896الجدولية)
 (يوضح ذلك6والجدول)
 
 
 
 

 القيمة التميزية لمقياس االدمان عمى الفيس بوك(6جدول رقم)
القيمة التائية  ت

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية
  درجة الحرية مستوى الداللة

     
1 6840 1896 0805 160 
2 3846 1896 0805 160 
3 7873 1896 0805 160 
4 4826 1896 0805 160 
5 5895 1896 0805 160 
6 3872 1896 0805 160 
7 4839 1896 0805 160 
8 4830 1896 0805 160 
9 2897 1896 0805 160 

10 4.35 1896 0805 160 
11 3872 1896 0805 160 
12 5863 1896 0805 160 
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13 3835 1896 0805 160 
14 2893 1896 0805 160 
15 6844 1896 0805 160 
16 2837 1896 0805 160 
17 4845 1896 0805 160 
18 2880 1896 0805 160 
19 7845 1896 0805 160 
20 3855 1896 0805 160 
21 4826 1896 0805 160 
22 3815 1896 0805 160 
23 340 1896 0805 160 
24 492 1896 0805 160 

تم استخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار حيث قام الباحث  -: الثبات -6
( يوما  15بتطبيق المقياس عمى العينة ثم اعادة تطبيقو عمى نفس العينة بعد مرور )

واستخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات بين التطبيقين, إذ بمغ معامل الثبات 
 (.0883اون بمغ)( وبعد التصحيح بمعامل سبيرمان بر 0880)

وىو من الخواص السيكومترية التي تكشف عن مدى  -مؤشرات الصدق: -7
(ويعد 383,  1993قياس فقرات  المقياس لمغرض الذي اعدت من اجمو)عودة وتحميل,

الصدق من الخصائص الميمة التي يجب مراعاتيا في بناء المقاييس النفسية, والمقياس 
 & stanlyضع من اجميا بشكل جيد )الصادق ىو الذي يحقق الوظيفة التي و 

hopkins,1972,101:ولمتأكد من صدق المقياس الحالي فقد استخدم الباحث انواع اآلتية ) 
 صدق المحتوى: تحقق الباحث من صدق المحتوى بنوعية: - أ
الصدق المنطقي: تحقق الباحث من الصدق المنطقي من خالل تحديد مفيوم  -1

 رات لو.االدمان عمى الفيس بوك واعداد الفق
الصدق الظاىري : قد تحقق ذلك من خالل عرض فقرات المقياس عمى  -2

مجموعة من المحكمين المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وذلك لغرض تقويم مدى 
 صالحية الفقرات ومالئمتيا لمكونات المقياس في قياس ما اعد لقياسو.
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لتي تتمكن بيا من صدق البناء: وىذا النوع من الصدق يعكس درجة الدقة ا - ب
(. وقد تم ذلك من خالل حساب القوة Elnes,etal.,2003,58قياس ما صممت من اجمو )

 التميزية.
لغرض تحقيق اىداف  -(:  society  damageمقياس التفكك االسري)   -االداة الثانية:

البحث الحالي قام الباحث ببناء مقياس التفكك االسري لدى طالبات كميتي التربية والتربية 
 لمبنات بإتباع االجراءات التالية:

االطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالبحث الحالي وكذلك االدبيات التي تناولت  -1
مجموعة من الفقرات  اضافة الى التوجو موضوع التفكك االسري وقام الباحث بإستخراج 

 (2الى عينة عشوائية من طالبات كميات التربية من خالل سؤال مفتوح ممحق) 
(فقرة تم غرض المقياس وفقراتو عمى 24بعد ان تم جمع مجموعة من الفقرات والبالغة) -2

مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس وذلك لبيان رأييم في 
صالحية الفقرات و البدائل لما اعدت من اجمو وقد بينت الخبراء ان جميع الفقرات 

 ( يوضح ذلك7وبدائميا صالحة لقياس التفكك االسري والجدول)
 وفي مايمي إلجراءات بناء المقياس

قام الباحث بإتباع الخطوات التالية لغرض انتخاب  -اعداد فقرات المقياس: -1
 لتي تقيس التفكك االسري ومنيا.وصياغة مجموعة من الفقرات ا

( تضمن سؤال واحد حول التفكك االسري عمى عينة 2اعداد استبيان ممحق) - أ
 (يبين ذلك7(طالبة لممجتمع البحث والجدول)20عشوائية بمغت )

 (يبين عينة التجربة االستطالعية7جدول)
 
 
 

 الكمية

 المجموع الثالثة الثانية القسم
 5  5 التاريخ

 5 5  الكيمياء
 5 5  عمم النفس
 5  5 رياضات
 20 10 10 المجموع
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تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد بو  -تعميمات المقياس: -2
المستجيب اثناء استجابات عمى فقرات المقياس. اذا اعد الباحث تعميمات واضحة ومعززة 

 بمثال توضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس.
( فقرة 24بعد ان تم تحديد فقرات المقياس)  -لممقياس: الصدق الظاىري -3

( تم عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة من المحكمين 1وبدائميا وتعميماتيا ممحق) 
( لغرض استخراج الصدق الظاىري 1المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس ممحق)  

االسري, وبعد جمع ارآء  والمتضمن وضوح الفقرات ومدى صالحيتيا لمقياس التفكك
المحكمين وتحميميا باستخدام مربع كأ لمعرفة داللة الفروق بين المحكمين من حيث صالحية 

(, واظيرت النتائج ان جميع الفقرات دالة , 0805الفقرات ومن عدمو عند مستوى داللة)
 ( يوضح ذلك8والجدول )

 
 

 االسريآراء المحكمين في صالحية فقرات التفكك (8جدول)  

 3884=0805 *قيمة كأ الجدولية عند مستوى الداللة
بعد ان تمت صياغة فقرات المقياس تم عداد بدائل تصحيح المقياس  -تصحيح المقياس:  -4

المكون من ,) ينطبق عمي دائما, ينطبق عمي كثيرا , ينطبق عمي احيانا , الينطبق عمي 
 (.4838281ابدا(. بحيث تحصل البدائل عمى الدرجات التالية وحسب التسمسل)

قام الباحث بتطبيق المقياس المكون من  -لفقرات وحساب الوقت:وضوح التعميمات وا-5
(طالبة تم اختيارىم بطريقة طبقية عشوائية من طالبات كمية 20( فقرة عمى عينة بمغت )24)

مجموع 
 الفقرات

 الموافقين ارقام الفقرات
 التكرار النسبة

 الرافضين
 التكرار النسبة

مستوى  قمية كأ
 الداللة

 
15 

18284868889810 
,12813814816818 

20824 

11 92% 1 83% 882  
 
 
 

0805 
9 38587815817819 

,21822823 
10 83% 2 16% 584 
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التربية والتربية لمبنات وذلك بيدف معرفة وضوح الفقرات ومفيومية التعميمات وحساب الوقت 
س, وقد اظير التطبيق ان فقرات المقياس وتعميماتو كانت المناسب لإلجابة عن الفقرات المقيا

مفيومة وواضحة لمطالبات حيث لم يبد الطالبات تساؤال واستفسارا بشأنيا كما تم حساب الوقت 
 ( دقيقة .25(دقيقة وبمتوسط قدره)30-20المناسب إلجابة الطالبات حيث يتراوح ما بين)

ى ان التحميل االحصائي لمفقرات يعد اداة (الEbel يشير ايبل ) -التحميل االحصائي:-6
فعالة لتحسين االختبار ويسيم كذلك في انتخاب مجموعة من الفقرات بحيث تكون مناسبة 

(  وقد استخدم الباحث اسموب Ebel,1972,225لقياس ما وضعت من اجل قياسو )
 المجموعتين المتطرفتين لحساب القوة التميزية لمفقرات وكما يمي:

تشير القوة التميزية لمفقرات عمى قدرة الفقرة عمى  -التميزية لمفقرات: حساب القوة -
التميز بصورة صحيحة بين المفحوصين من حيث امتالكيم لمسمة او الخاصية التي يقيسيا 

(. وألجل التحقق من لك قام الباحث Anastasi & ulbin,1997,180-181االختبار.) 
 بالخطوات التالية:

(طالبة من كميات التربية والتربية 300عشوائية بمغت)اختيار عينة طبقية  -1
 ( يوضح ذلك.1لمبنات ومن الصفوف الثانية والثالثة والتخصص العممي واالنساني والجدول) 

 تم تصحيح االجابات وترتيب الدرجات تنازليا من اعمى الى ادنى. -2
%( الدنيا من درجات لتمثيل 27%( العميا و)27قام الباحث بإختيار نسبة) -3

( في 81(طالبة وتضمنت )162المجموعتين المتطرفين وقد اشتممت المجموعات عمى)
 (في المجموعة الدنيا.81المجموعة العميا و)

استخدم الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمة بيدف اختبار الفرق بين  -4
مؤشرا لمتميز المجموعتين العميا والدنيا ولكل فقرة من فقرات المقياس, واعتبرت القيمة التائية 

(واظيرت النتائج ان الفقرات مميزة عند 1896من خالل مقارنة درجة الفقرة بالقيمة الجدولية)
 ( يوضح ذلك9مستوى الداللة المطموب والجدول)

 ( القيمة التميزية لمقياس التفكك االسري9جدول رقم)
القيمة التائية  ت

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية
 مستوى الداللة

8 6333 8396 2325 
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 2325 8396 43و0 0
3 4389 8396 2325 
4 3333 8396 2325 
5 3395 8396 2325 
6 379 8396 2325 
7 5325 8396 2325 
8 035 8396 2325 
9 8387 8396 2325 

82 8384 8396 2325 
88 5300 8396 2325 
80 6338 8396 2325 
83 8.85 8396 2325 
84 8388 8396 2325 
85 4325 8396 2325 
86 5385 8396 2325 
87 5338 8396 2325 
88 3355 8396 2325 
89 3374 8396 2325 
02 3374 8396 2325 
08 4380 8396 2325 
00 6364 8396 2325 
03 5353 8396 2325 
04 0303 8396 2325 

تم استخراج الثبات بطريقة اعادة  االختبار بعد ان قام الباحث بتطبيق   -: الثبات-7
المقياس عمى العينة نفسيا بعد مرور اسبوعين,  واستخراج معامل االرتباط بيرسون بين 

( وبعد التصحيح بمعامل سبيرمان 80درجات الطالبات في التطبيقين , اذ بمغ معامل الثبات)
 (.83براون بمغ)
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وىو من الخواص السيكومترية التي تكشف عن مدى تأدية المقياس  -الصدق:مؤشرات -8
(, ويعد الصدق من الخصائص 19938383عودة واخميل,0لمغرض الذي اعد من اجمو 

الميمة التي يجب مراعاتيا في بناء المقاييس النفسية, والمقياس الصادق ىو المقياس الذي 
( ولمتأكد stanly & Hopkins,1972,101) يحقق الوظيفة التي وضع من اجميا بشكل جيد

 من صدق المقياس الحالي فقد استخدم الباحث انواع الصدق اآلتية:
 -تحقق الباحث من صدق المحتوى بنوعية: -صدق المحتوى: - أ
تحقق الباحث من الصدق المنطقي من خالل تحديد مفيوم التفكك  -الصدق المنطقي: -1

 االسري واعداد الفقرات لو .
وقد تحقق ذلك من خالل عرض فقرات المقياس عمى مجموعة من  -ىري:الصدق الظا -2

المحكمين المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وذلك لغرض تقويم مدى صالحية 
 الفقرات ومالئمتيا لمكونات المقياس في قياس ما اعد لقياسو.

داة من وىذا النوع من الصدق يعكس درجة الدقة التي تتمكن بيا األ -صدق البناء: - ب
( وقد تم ذلك من خالل Elnes,et al.,2003,58قياس ما صممت من اجمو )

 حساب القوة التميزية.
 -:الفصل الرابع

الحالي وحسب اىداف البحث الواردة في الفصل  سيتم في ىذا الفصل عرض لمنتائج البحث
 االول في ما يمي:

ية والتربية قياس مستوى االدمان عمى الفيس بوك لدى طالبات كميتي الترب -1
ولغرض معرفة مستوى االدمان عمى الفيس بوك لدى الطالبات قام الباحث  -لمبنات:

( لعينة واحدة لغرض استخراج مستوى االدمان عمى الفيس بوك ( T.testبإستخدام 
( وعند مستوى الداللة  2877حيث تبينت  النتائج ان القيمة التائية المحسوبة) 

 (يبين ذلك10والجدول)( 1896( ودرجة الحرية)0805)
 ( القيمة التائية لمعينة82جدول)

المتوسط  حجم العينة
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

قيمة التائية 
 المحسوبة

قيمة التائية 
 الجدولية

200 68 60 13829 2877 1896 
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(يبين ان مستوى االدمان عمى الفيس بوك لدى عينة البحث ىي اعمى  10والجدول) 
( ويرى الباحث ان ىذه النتيجة ىي اقرب الى الواقع الذي 1896من القيمة الجدولية البالغة)

يعيشو شبابنا من كال الجنسين من االقبال الواسع وغير الواقعي عمى االنترنيت بشكل عام 
واستخدام الفيس بوك بشكل خاص وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة  )خالد 

,2014.) 
ى الفرق في االدمان عمى الفيس بوك وحسب متغير التعرف عم -2
لغرض التعرف عمى الفروق بين طالبات كميتي التربية والتربية لمبنات بحسب  -التخصص:

( لعينتين مستقمة حيث ان متوسط T.testالتخصص )انساني(,)عممي( استخدم الباحث )
التائية ( والقيمة 65816(درجة ومتوسط االنساني ىو)61التخصص العممي ىو)

 (  3884المحسوبة)
3-  

 (يبين ذلك88وجدول)
المتوسط  التخصص

 الحسابي
المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

  3884 148013 60 61 عممي
 

1896 
 

 
 

0805 
 20845 60 65816 انساني

الباحث ان القيمة التائية المحسوبة اعمى من القيمة ومن خالل الجدول اعاله يرى 
التائية الجدولية  اي ان ىناك فروق يعود لصالح التخصص )االنساني( وىذه النتيجة ىي كما 
يراىا الباحث انيا تدل عمى ان طالبات التخصص االنساني ىن اكثر تعمقا باستخدام الفيس 

عممي وكذلك ان التخصصات االنسانية بوك وذلك كون دراستيم اقل صعوبة من التخصص ال
اقرب الى التفاعل االجتماعي والتواصل من البنات في التخصصات العممية وتتطابق ىذه 

( والتي بينت ان التخصص االنساني ىم 2014النتيجة مع ما جاءت بو دراسة بارزان في)
 اكثر ادمان عمى الفيس بوك من التخصص العممي.
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ولغرض  لدى طالبات كميتي التربية والتربية لمبنات :تعرف مستوى التفكك االسري  -4
( لعينة واحدة لغرض استخراج T-testتحقيق اليدف الحالي قام الباحث باستخدام )  

 ( يوضح ذلك12مستوى التفكك االسري. والجدول)
 ( لمقيمة التائية لمستوى التفكك االسري80جدول )

المتوسط  حجم العينة
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

قيمة التائية 
 المحسوبة

قيمة التائية 
 الجدولية

200 63 60 38020 3899 1896 
واظيرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة ىي اعمى من القيمة التائية الجدولية ىذا        

يدل عمى وجود مستوى ال يستيان بو من التفكك االسري وىو مؤشر خطير عن مستقبل 
العالقات االسرية ويرى الباحث ان التطور التكنولوجي واالستخدام المفرط غير الواعي قد اثر 
عمى عممية التواصل المباشرة بين افراد االسرة حيث يجد كل فرد ما يشغمو بشكل مشوق عن 

 التواصل مع اسرتو .
لدى  التعرف عمى العالقة االرتباطية بين االدمان عمى الفيس بوك والتفكك االسري -5

 -طالبات الجامعة:
لغرض التعرف عمى  العالقة بين متغيرين الدراسة الحالية وىما االدمان عمى الفيس بوك 
والتفكك االسري قام الباحث باستخراج معامل االرتباط بيرسون ووجدت ان معامل االرتباط 

غيرين اي ( وىو معامل ارتباط عالي ويدل عمى وجود عالقة ارتباطية قوية بين المت0863ىو)
ان االدمان عمى الفيس يوك يؤدي الى التفكك االسري. ويرى الباحث ان ىذه النتيجة ىو ما 
نشاىده اليوم من ضعف العالقة بين افراد االسرة وخاصة المراىقين والشباب منيم وقمة 
الروابط التي تجمع بينيم بسبب كثرة استخداميم لموقع الفيس بوك وىذا ما جاءت بو دراسة 

 (. 2014( واختمفت مع دراسة)  خالد  , 2011ن ) صوفيا  ,  كل م
 -التوصيات:

 وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات كما يمي:
قيام وزارة التربية وخاصة مديريات التربية القيام بنشاطات ترفييية وثقافات عممية  -1

م صحيا ومسابقات تجذب إلييا الشباب وتساعدىم عمى قضاء اوقاتيم في مجاالت تنفعي
 وعقميا وتقمل من استخداميم لمواقع التواصل االجتماعي بشكل عام.
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قيام المنظمات والمدارس والدوائر المتخصصة في التربية وعمم النفس بعقد ندوات تثقيفية  -2
 عن  سمبيات االدمان عمى االستخدام المفرط لمفيس بوك

برامج خاصة عن سمبيات عمى وزارة الثقافة واالعالم وخاصة القنوات الفضائية اعداد  -3
وايجابيات االستخدام المفرط بموقع التواصل االجتماعي بشكل عام وموقع الفيس بوك 

 بشكل خاص.
 -المقترحات:

اجراء دراسة تتناول االدمان عمى مواقع التواصل االجتماعي وعالقتو باضطراب  -1
 الشخصية لدى طالبات الجامعة

لمفيس بوك من قبل الوالدين وعالقتيا بالتوحد اجراء دراسة تتناول االستخدام المفرط  -2
 لدى ابنائيم.

اجراء دراسة تتناول االدمان عمى الفيس بوك وعالقتو باالضطرابات النفسية الجسمية  -3
 )السايكوسوماتية( لدى طمبة  المرحمة الثانوية.

اجراء دراسة مقارنة بين المتزوجات وغير لمتزوجات من طالبات الدراسات العميا في  -4
 عات استخدام الفيس بوك.سا

اجراء دراسة مسحية حول مخاوف اولياء االمور من كثرة استخدام ابناؤىم لمواقع  -5
 التواصل االجتماعي.

 -المصادر:قائمة 
 المصادر العربية:

وعمم  -( القياس والتقويم في التربية2002ابو ىويج, مروان ابراىيم الخطيب واخرون) -1
 الثقافية لمنشر والتوزيع, عمان االردن.النفس, الدار العممية والدار 

(: التقويم والقياس , المجمة 1990االمام مصطفى, محمود وعبد المطيف وآخرون) -2
 العممية لكمية بغداد.

(. مقدمة في الصحة النفسية. دار الوفاء لدنيا 2006حسيب, عبد المنعم عبداهلل) -3
 الطباعة والنشر. االسكندرية, مصر.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)3767 ) 
 

. ادمان االطفال المراىقين وعالقتو باالنحراف . بحث منشور, (2011حمد , امل ناظم) -4
مجمة العموم النفسية. مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية, جامعة بغداد. 

 . 128 -107. ص 19العدد
(. اثر برنامج ارشاد لعالج االدمان عمى الفيس بوك لدى 2007خالد, بارزان صابر) -5

 مدينة اربيل. طمبة المرحمة االعدادية بمركز
ط. 2009ساري , حممي خضر, ثقافة االنترنيت دراسة في التواصل االجتماعي,  -6

االردن. من االنترنيت/  -وكذلك عمى التحصيل الدراسي في منطقة العقبة
 zaitoun- study 2013.blogspot.comالموقع.

ة العراقية عباس ,فخري صبري. دراسة تحميمية لمعوامل المرتبطة بالتفكك االسري لمعائم -7
 .www./noor. Se/article ( . /االنترنيت/ الموقع/2003بعد احداث )

Asp?id=1796, 88 
(. ادمان االنترنيت وبعض المشكالت النفسية االكثر 2010عباس, وسام عزت محمد) -8

شيوعا لدى المراىقين من الجنسين.) بحث منشور(, مجمة كمية التربية , جامعة عين 
 . 2010زء الرابع( )الج 34الشمس. العدد 

 -(. ادمان االنترنيت وعالقتو بالتوافق النفسي2010العصيمي, سمطان عائض مفرح) -9
االجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. رسالة ماجستير)غير منشورة(. 

 جامعة نايف العربية لمعموم االمنية. الرياض, السعودية.
, دار المعرفة 1لعالقات االجتماعية ط(: سيكولوجية ا1988عمر, ماىر محمود) -10

 الجامعية, االسكندرية.
(. ادمان االنترنيت وعالقتو ببعض االضطرابات 2011القرني, محمد بن سالم محمد) -11

النفسية لدى عينة من طالب جامعة الممك عبد العزيز. بحث منشور. مجمة كمية 
 .137-100, الجزء الثالث,ص75التربية, جامعة المنصور. العدد 

,شركة 1(: طرائق ومنيجية البحث في عمم النفس, ط2003مجذوب, فاروق) -12
 المطبوعات لمتوزيع والنشر, بيروت,لبنان.

(: المناخ االسري وعالقتو بالصحة النفسية لألبناء 2000محمد, بيومي  خميل) -13
 المراىقين رسالة ماجستير غير منشور, معيد الدراسات التربوية, جامعة القاىرة.
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 308م, مادة)د.م.ن(ص1985طبعة , 12سيط: مجمع المغة العربية المعجم الو  -14
 .https:// ar-ar-facbookالقاىرة. ا/ النترنيت /الموقع:

(. االدمان عمى االنترنيت وعالقتو ببعض المتغيرات 2011معيجل , سيام مطشر) -15
 -علدى طمبة الجامعة. بحث منشور, مجمة جامعة االنبار لمعموم االنسانية. العدد الراب

 .2011كانون االول 
(. دور شبكات التواصل االجتماعي في 2012منصور , تحسين منصور رشيد, ) -16

تحقيق احتياجات الشباب االردني, دراسة مقارنة في النوع االجتماعي. ورقة مقدمة 
لممنتدى السنوي السادسة لمجمعية السعودية لالعالم واالتصال))االعالم الجديد. 

 الرياض. -طبيقية , جامعة الممك إسعود التحديات النظرية والت
(, تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميورية المتمقين, 2012المنصور, محمد) -17

دراسة مقارنة لممواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية))العربية انموذجا((. رسالة 
 ماجستير) غير منشورة(. االكاديمية العربية في الدنمارك.

(, نحو شخصية الفرد والخبرة االجتماعية, 1988و جنفر ىيمين)ىانت, سونيا,  -88
 .ترجمة: قيس النوري, دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد, كمية التربية لمبنات
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