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The current research aims to build a recreational program to
reduce addiction to the Internet, and the research was applied to
middle school students in Salah al-Din Governorate Center for
the academic year (2018-2019). The program’s implementation
sample consisted of (60) students who “showed an increase” in
addiction to the Internet .
The program consisted of (12) sessions presented to a group
of experts in the field of education and psychology, and most
experts agreed on the validity of the recreational program after
making the amendments that they proposed, and the program
was applied to members of the experimental group in the first
course of the academic year 2018-2019, after which the
researcher applied the addiction measure On the Internet on the
members of the two groups for the purpose of verifying the
effect of the recreational program. The researcher used the
appropriate statistical means to reach the results that showed
the effect of the recreational program in reducing the addiction
to the Internet among the members of the experimental group.
The researcher made a number of recommendations and
proposals.
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أثر برنامج ترويحي لخفض اإلدمان على األنترنيت لظلبة السرحلة اإلعجادية
 السجيخية العامة لتخبية صالح الجيؽ/ ابتدام عبج الحسضج مجضج الحسجاني. د.م

:الخالصة

 وقج طبق البحث عمى,ييجف البحث الحالي بشاء بخنامج تخويحي لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت
) تألفت عضشة8102- 8102(طمبة السخحمة اإلعجادية في مخكد محافغة صالح الجيؽ لمعام الجراسي
.) طالبا مؽ الحيؽ أعيخوا ارتفاعا في اإلدمان عمى األنتخنضت01( تظبضق البخنامج مؽ

) جمدة عخضت عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء في مجال التخبية وعمؼ الشفذ واتفق08( تكؾن البخنامج مؽ

 وطبق البخنامج عمى,معغؼ الخبخاء عمى صالحية البخنامج التخويحي بعج إجخاء التعجيالت التي اقتخحؾىا

 بعج ذلػ طبقت الباحثة,8102- 8102 أفخاد السجسؾعة التجخيبية في الكؾرس األول لمعام الجراسي
,مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت عمى أفخاد السجسؾعتضؽ لغخض التحقق مؽ أثخ البخنامج التخويحي
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واستخجمت الباحثة الؾسائل اإلحرائية السشاسبة لمتؾصل لمشتائج التي أعيخت أثخ البخنامج التخويحي في
خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى أفخاد السجسؾعة التجخيبية ،وقجمت الباحثة عجد مؽ التؾصيات
والسقتخحات.
الفرل األول :مذكلة البحث problem of the Researc
تتدايج مذكمة اإلدمان عمى األنتخنضت يؾما بعج يؾم وقج يزحي البعض بدببو بالعسل والجراسة
والعالقات األسخية وقج تدؾء سسعة الفخد مؽ خالل اإلفخاط في استعسال األنتخنضت خاصة طمبة السخحمة
اإلعجادية الحيؽ ىؼ أكثخ تعخضا إلدمان األنتخنضت ,وبقجر ما تقجمو ىحه الذبكة العشكبؾتية مؽ خجمات
عمى السدتؾى الذخري والسيشي بقجر ما يثضخ الجمؾس أمام شاشة الكسبضؾتخ لداعات طؾيمة إلى أخظار

ونتائج سمبية عمى صحة الفخد وتؾافقو الشفدي واالجتساعي والسيشي ,حضث الحغت الباحثة مؽ خالل
ؾياميا بالتجريذ في اإلعجادية تجني مدتؾى التحرضل الجراسي وشكاوي األىل والػياب الستكخر والخسؾب

في االمتحانات ْاو التقرضخ في أداء الؾاجبات دفعيا لمبحث عؽ األثار التي يتخكيا استعسال األنتخنضت

وخاصة تحظيؼ مشغؾمة الؿيؼ االجتساعية واألخالؾية وغياب البخامج التي تشسي قجراتيؼ العقمية وتذبع

حاجاتيؼ السختمفة في عل كثخة السجالت والقشؾات التمفازية اليابظة خاصة في العخاق الحي يذيج أوضاعا
أمشية واقترادية صعبة تجفعيؼ إلى البحث عؽ الستعة والتدمية وقزاء األوقات السدمية مع الغخباء بعضجا
عؽ الخقابة والخوتضؽ السسل لميخوب مؽ الؾاقع الحي نعيذو ,إنشا فعال أمام مذكمة خظضخة وانو البج مؽ
إجخاءات عمسية بحثية لمؾقؾف عمى ىحه السذكمة ,وال نبالغ اذا قمشا أن أي تغضخ أو تظؾر اجتساعي نحؾ
األفزل انسا يتؾقف عمى ما يقجمو السجتسع مؽ بخامج تخبؾية وإرشادية وتخويحية تداعجىؼ في تخظي ىحه
السذكمة ,لحا ارتأت الباحثة ان تعج وتظبق بخنامجا تخويحيا لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت.
أىسية البحث The Importance of the Research

شيج العالؼ خالل العقؾد األخضخة تظؾرات سخيعة وىائمة شسمت كافة السجاالت ,مسا دفع األمؼ لسؾاكبة
ىحه التظؾرات وبشاء مجتسعاتيا ,فأصبح الفخد السحؾر األساس في ىحه التظؾرات ,بؾصفو ؾيسة كبضخة
شغمت العمساء عمى مختمف االختراصات .وأصبحت قزية تفيؼ الفخد لقجراتو وإمكانياتو مد ْالة ميسة لو

ولمسجتسع ,واليجف الشيائي لتشسية الفخد والسجتسع وتقجميسا (القاضي. )0220,57 ,ومؽ ىحه التظؾرات
شبكة األنتخنضت التي تعتبخ ثؾرة عمسية ىائمة اذ أصبحت الجلضل عمى الخقي والتظؾر التكشمؾجي ,بل

أصبحت اىؼ مشافح التؾاصل مع االخخيؽ في كل أنحاء العالؼ ,وبقجر ما تقجمو ىحه الذبكة مؽ مشافع بقجر
ما يؤدي التعمؼ باألنتخنضت إلى ما ندسيو (إدمان األنتخنضت) ،ألن الؾقت الحي يقزيو الفخد بحثا عسا ييسو

يعج اىؼ اشكال التؾازن بضؽ شضئضؽ متشاقزضؽ مؽ نؾع صخاع االقجام – االحجام ,ىسا الخغبة في شيء ما
والخؾف مؽ شيء اخخ يؾاجيسا الفخد ()Hardy,2004 ,570-585

فقج كانت عاىخة اإلدمان عمى التمفديؾن في الساضي مؽ الغؾاىخ الشفدية واالجتساعية التي احتمت

مكانة ميسة في الجراسات الشفدية ,اما الضؾم فاألطفال والسخاىقؾن والذباب مجمشؾن عمى األنتخنضت ,حضث
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أشارت مجمة الشضؾزويػ ان  %28مؽ مدتخجمي شبكة األنتخنضت يعانؾن مؽ إدمان األنتخنضت الذجيج
(ارنؾط.)87 ,8112,
وبسا ان الكسبضؾتخ قج تغمغل في جسيع مجاالت الحياة وأصبح في جسيع السؤسدات التعميسية
مقخر دراسيا لجسيع الظمبة في جسيع مخاحل التعميؼ ابتجاء" مؽ مخحمة الخوضة
ا
واالقترادية ,بل بات

وانتياء" بالجامعة مسا جعل الكسبضؾتخ الستحكؼ األقؾى في سمؾك الفخد وأصبح الجخؾل عمى شبكة
األنتخنضت ليذ مدتحيال.
فاألنتخنضت سالح ذو حجيؽ فيؾ نعسة ووسضمة تكشمؾجية ميسة ذات فؾائج كبضخة وفي نفذ الؾقت وسضمة
لمعبث واألذى وإساءة الترخف ,مؽ ىشا تعج دراسة إدمان األنتخنضت مؽ الغؾاىخ الشفدية واالجتساعية التي
يدداد االىتسام بيا خاصة بعج انعقاد السؤتسخ العالسي األول إلدمان األنتخنضت في سؾيد اخ ,والحي اعتبخت

مذكمة إدمان األنتخنضت مذكمة عالسية (ارنؾط)2 ,8115 ,
أىجاف البحث وفرضياتو
ييجف البحث الحالي-:

 .0بشاء بخنامج تخويحي لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.
 .8معخفة أثخ البخنامج التخويحي في خفض األمان عمى األنتخنضت لجى طمبة السجسؾعة التجخيبية .

وفي سبيل تحقيق أىجاف البحث وضعت الباحثة الفرضيات الرفرية االتية-:

 .0ال يؾجج فخق ذو داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية في االختبار القبمي
ومتؾسط درجاتيؼ في االختبار البعجي عمى مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت.

 .8ال يؾجج فخق ذو داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات السجسؾعة التجخيبية ومتؾسط درجات
السجسؾعة الزابظة في االختبار البعجي عمى مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت.

حجود البحثLimits of the Reseach :

يقترخ البحث الحالي عمى طمبة الرف الخامذ اإلعجادي/الكؾرس األول لمعام الجراسي (- 8102

 )8102في مخكد محافغة صالح الجيؽ.

تحجيج السرظلحاتLimitation of the Terminology :
أوالا :البرنامج Program
عرفو (روبرت)4002,

ب ْانو خظة مشغسة تحؾي مجسؾعة مؽ العشاصخ األساسية التي تديؼ في تغضضخ جؾانب مؽ سمؾك

وشخريات األفخاد قرج استثسار طاقاتيؼ وإمكانياتيؼ وتحقضق أىجافيؼ وتظمعاتيؼ (روبخت)827 ,8112 ,
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ثانيا :الترويح:
تعريف (طو)4002 ,
ىؾ الخبخة في قزاء وقت فخاغ مستع ويذتخك ؼيو الفخد بسحض ارادتو ومؽ خاللو يحرل عمى اشباع

فؾري (طو)8110,

التعريف اإلرج ار ي للبرنامج الترويحي :ىؾ مجسؾعة مؽ األنذظة التخويحية السشغسة تحت اشخاف رائج
تخويح مؽ اجل تحقضق ىجف التخبية التخويحية اال وىؾ التغضضخ.

ثالثا :اإلدمان:

تعريف (الشابلدي)4002,
مفخ وىسي مؽ الؾاقع الستسثل أمام أنغارنا وىؾ ناشئ عؽ عجم قجرة الذخص عمى تحسل الؾاقع الحي
يؾد اإلندان ان يديمو عؽ طخيق اإلدمان( .الشابمدي)025 ,8118 ,
إدمان األ نترنيت

تعريف (اورزاك)8991,

ذلػ السرظمح الحي يرف ىؤالء الحيؽ يقزؾن وقتا طؾيال ججا ويربحؾن معدولضؽ عؽ أصجقائيؼ

أخضخ يغضخون إدراكيؼ عؽ العالؼ مؽ حؾليؼ(.اورزاك.)8 ,0222 ,
وأسخىؼ وال يبالؾن بأعساليؼ و ا

التعريف اإلرج ار ي :ىؾ الجرجة التي يحرل عمضيا السدتجضب مؽ خالل إجابتو عمى فقخات مؿياس

اإلدمان السدتخجم في البحث الحالي.

الفرل الثاني :االطار الشظري والجراسات الدابقة:

أوالا :االطار الشظري:
يحتل األنتخنضت مكانة كبضخة في حياتشا وتتؾسع تظبيقاتو يؾما بعج يؾم ولؼ يكؽ مسكشا االستغشاء عشو في
كافة مشاحي الحياة ,لكؽ البعض ما يدال يتخقب في حالة مؽ عجم االرتياح والتؾجذ مؽ التعامل معو
عمى اعتقاد انو يؾجج جانب مغمؼ ليحه التكشمؾجيا العرخية السجىذة( .زيجان )221 ,8112 ,فاستعسالو

مؤثخ عمى الذخرية وىحا يعتسج عمى أسالضب وطخق كيؽية استعسالو,
ا
يسكؽ ان يكؾن مجيج او

فاالستخجام السعتجل يقمل مؽ اثاره الدمبية ,أما االستخجام السفخط والسبالغ ؼيو فيؾ الحي يدتيمػ طاقة
وفكخ وجيجه وحؾاسو وأعرابو وىحاما أدى بغيؾر مرظمح إدمان األنتخنضت )Greene,1998,78-79(.
وكان اول عيؾر لسرظمح إدمان األنتخنضت عام  0227عشجما نذخاونضل مقالة بعشؾان (سحخ وإدمان
الحياة عمى شبكة األنتخنضت) والحي نذخ في صحيفة نضؾيؾرك تايسد ,ثؼ اتبعيا اقتخاحا لظبضب الشفذ

األمخيكي ايفانجؾلج بخج بان إدمان األنتخنضت ىؾ اضظخاب مسضد حضشسا نذخه عمى صفحات األنتخنضت
بعشؾان (أعخاض إدمان األنتخنضت) أثخ تدمسيا رسالة مؽ احج مدتخجمي األنتخنضت شخح فضيا كيف تعظمت
حياتو نتيجة االستعسال السفخط لألنتخنضت وسساىا باضظخاب إدمان األنتخنضت(.العرسي)8101,81,
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أسباب اإلدمان على األ نترنيت:
 .0االفتقاد لمدشج العاطفي عشج السخاىقضؽ.
 .8اطالق الخغبات الجفضشة والتعبضخ عشيا عبخ غخف الجردشة.
 .2تؾفخ غخف الجردشة وسضمة لمتفخيغ االنفعالي.

 .2يحاول الفخد مؽ خالل األنتخنضت التخمص مؽ حاالت القمق الشفدي وضغؾط الحياة الضؾمية.
(السرخي)052 ,8110 ,
 .7انتذار مقاىي األنتخنضت وتؾفخ الدضؾلة السالية لمسخاىقضؽ.

 .0التأثخ بثقافات أخخى خاصة في عرخ التظؾر في االتراالت.
 .5تأثضخ جساعة األقخان وخاصة السجمشضؽ عمى األنتخنضت.
 .2السفيؾم الدمبي لمتحزخ ( .خمضل)002 ,8118 ,

بعض الشظريات السفدرة إلدمان األ نترنيت:
 .0االتجاه السعخفي:

يخى أصحاب ىحا االتجاه ان التذؾىات السعخؼية حؾل الحات تذسل الذػ الحاتي وتقجيخ الحات

الدمبي ,فاألفخاد الحيؽ يحسمؾن اإلدراكات الدمبية عؽ ذواتيؼ يجعميؼ يفزمؾن االنجماج في أنذظة
األنتخنضت ،ألنو اقل تيجيجا مؽ التفاعل السباشخ.
 .8االتجاه الدلهكي:

يخى أصحاب ىحا االتجاه ان سمؾكيات الفخد تخزع لالشتخاط اإلجخائي الحي قجمو سكشخ والحي يتؼ
ؼيو مكافاة الذخص إيجابا او سمبا ,فالذخص الحي يعاني القمق يدتخجم األنتخنضت ؼيذعخ باليجوء والخاحة
ويعتبخ ىحا اإلحداس بسثابة تعديد إيجابي الستخجام األنتخنضت في السخات الالحقة.
ثانيا .الجراسات الدابقة:

 .8دراسة العبيجي وبن دبيس ()4082

أثر برنامج إرشادي لخفض دررجة األ نترنيت لجى طالب السرحلة الثانهية في الرياض.
ىجفت الجراسة إلى ترسيؼ بخنامج إرشادي لظالب السخحمة اإلعجادية بيجف تخؽيف درجة اإلدمان عمى
األنتخنضت ,وتآلفت عضشة الجراسة مؽ ( )82طالبا واستخجم الباحث السشيج التجخيبي ,وأشارت الشتائج إلى
فاعمية البخنامج اإلرشادي في خفض درجة اإلدمان عمى األنتخنضت ,وأوصت الجراسة بديادة اىتسام
السخشجيؽ باضظخاب اإلدمان (.العبضجي وبؽ دبيذ)8 ,8105 ,

 .4دراسة شاىين ()4082

فاعمية بخنامج إرشادي معخفي – سمؾكي في خفض إدمان األنتخنضت لجى عضشة مؽ الظمبة الجامعضضؽ.
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ىجفت الجراسة التحقق مؽ فاعمية بخنامج إرشادي معخفي – سمؾكي في خفض مدتؾى إدمان األنتخنضت
لجى عضشة مؽ الظمبة الجامعضضؽ ,تكؾنت عضشة الجراسة مؽ ( )01طالبا ,وأعيخت الشتائج فاعمية البخنامج
اإلرشادي في خفض إدمان األنتخنضت (.شاىضؽ)272 ,8102 ,
إرجراءات البحث

أوال :مجتسع البحث:
يذسل البحث طالب الخامذ اإلعجادي في مخكد محافغة صالح الجيؽ لمعام الجراسي - 8102
. 8102

ثانيا :عيشة البحث-:
اختارت الباحثة إعجادية خالج بؽ الؾلضج لغخض تظبضق البخنامج فضيا بؾصفيا أكثخ السجارس التي
حرمت عمى درجات عالية عمى مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت .وبعج تظبضق مؿياس اإلدمان حجدت

الباحثة الظمبة ذوي السدتؾى العالي في الجرجات عمى مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت والحيؽ انحخفت
درجاتيؼ عؽ الستؾسط بسقجار(درجة معيارية مؾجبة واحجة) وحرمؾا عمى درجة ( )51فسا فؾق ,وكان

عجدىؼ ( )01طالبا .وزعا عذؾائيا عمى السجسؾعتضؽ التجخيبية والزابظة وبؾاقع ( )21طالبا في كل
مجسؾعة.

تكافؤ أفراد السجسهعتين التجريبية والزابظة-:
قامت الباحثة بالتحقق مؽ تكافؤ أفخاد السجسؾعتضؽ التجخيبية والزابظة إحرائيا في بعض الستغضخات,

وىحه الستغضخات ىي مدتؾى أداء أفخاد السجسؾعتضؽ عمى مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت ,مدتؾى التحرضل
الجراسي لمدشة الجراسية الدابقة ,درجة الحكاء ,عسخ الظمبة باألشيخ.

ثالثا :الترسيم التجريبي:
بسا ان مؽ أىجاف البحث التعخف عمى أثخ البخنامج التخويحي في خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى

طمبة السخحمة اإلعجادية لحا يكؾن شكل الترسيؼ التجخيبي ىؾ ترسيؼ السجسؾعتضؽ الستكافئتضؽ (تجخيبية

وضابظة) الحي يسكؽ الباحث مؽ التشبؤ ب ْان أي فخوق تالحظ بضؽ السجسؾعتضؽ أنسا ىي نتيجة لمسعاممة

التجخيبية (فان دالضؽ.)0255,202,

رابعا :أدوات البحث وتظبيقيا:

ْا .مقياس اإلدمان على األ نترنيت:

اطمعت الباحثة عمى األدبيات والجراسات ذات العالقة بسؾضؾع اإلدمان عمى األنتخنضت ،وكحلػ

السقاييذ التي وضعت لؿياس ىحا الستغضخ ,ارتأت الباحثة تبشي مؿياس الجكتؾرة بجرية سميؼ لسشاسبة

السؿياس لمبحث وأيزا طبق عمى السخحمة اإلعجادية وقج اجخي لمسؿياس الرجق والثبات مؽ خالل
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عخضو عمى الخبخاء ,وقج تكؾن السؿياس برؾرتو الشيائية مؽ ( )22فقخة ,وكان عجد الفقخات اإليجابية
( )25فقخة أما الفقخات الدمبية فكانت ( )5فقخات.
ب .البرنامج الترويحي:

مؽ أىجاف البحث الحالي بشاء بخنامج تخويحي ,ومعخفة أثخ ىحا البخنامج في خفض اإلدمان عمى

األنتخنضت لجى أفخاد السجسؾعة التجخيبية وتظمب ذلػ اختيار الباحث لمسكؾنات السشاسبة لمبخنامج في سبضل
تحقضق أىجاف البحث.

خظهات بشاء البرنامج:
اعتسجت الباحثة عمى العجيج مؽ األنذظة والفعاليات التخويحية االجتساعية والفشية والخياضية (وتست
االستعانة بسجرسي التخبية الخياضية والفشية أثشاء تظبضق البخنامج) لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت.

اليجف العام للبرنامج:

لمبخنامج التخويحي ىجف عام واحج ىؾ العسل عمى خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى أفخاد عضشة

البحث.

محتهى البرنامج الترويحي:

لغخض بشاء محتؾى البخنامج اطمعت الباحثة عمى عجد مؽ البخامج الشفدية والتخبؾية واإلرشادية

والتخويحية التي تدتيجف تشسية القجرات والسضؾل واالتجاىات وتعجيل الدمؾك فزال عؽ مقابمة عجد مؽ
األساتحة الستخررضؽ في مجال التخبية وعمؼ الشفذ واخح مذؾرتيؼ وفي ضؾء ذلػ ارتأت الباحثة ان
يبشى البخنامج مكؾنا مؽ ( )08جمدة.

تزسؽ البخنامج فعاليات اجتساعية ورياضية لكل مشيا ىجفيا الخاص وتذتخك جسيعيا في تحقضق
اليجف العام الحي ىؾ خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى أفخاد السجسؾعة التجخيبية.
الفترة الزمشية لتظبيق البرنامج:

وججت الباحثة مؽ خالل اطالعيا عمى دراسات تجخيبية سابقة أن الفتخة الدمشية لمتجخبة أو لتظبضق
بخنامج تعجيل الدمؾك كانت تتخاوح ما بضؽ ستة أسابيع وسشة ,وبسا أن عجد جمدات البخنامج السدتخجم في

ىحا البحث ( )08جمدة ,فقج ارتأت الباحثة تظبيقيا بسعجل جمدتضؽ أسبؾعيا ,وبجأت الجمدات يؾم االثشضؽ
السؾافق  01/0وانتيت يؾم األحج السؾافق  00/00وبحلػ تربح الفتخة الدمشية السقخرة

لتظبضق

البخنامج( )0أسابيع ومجة الجمدة الؾاحجة ( )27دؾيقة اي درس واحج فقط.
صجق البرنامج الترويحي:

لمتحقق مؽ صجق البخنامج التخويحي وصالحضتو تؼ عخضو عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء والسخترضؽ في
التخبية وعمؼ الشفذ ضسؽ استبيان طمب ؼيو إبجاء آرائيؼ حؾل مجى صالحية البخنامج التخويحي لتحقضق
ىجف البحث ,ومجى مالئسة البخنامج لمسخحمة العسخية لسجتسع البحث ,صالحية محتؾى ,السؾاقف الدمؾكية

لتحقضق اليجف العام واألىجاف الدمؾكية.
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وقج اجسع معغؼ الخبخاء عمى صالحية البخنامج التخويحي في إمكانية تحقضق اليجف مشو بعج إجخاء
التعجيالت التي اقتخحؾىا ,كسا اقتخح بعض الخبخاء إجخاء تعجيالت لغؾية ,وقج اخحت الباحثة بيحه
االقتخاحات.
تظبيق البرنامج الترويحي:
قامت الباحثة بتشفضح جمدات البخنامج بسعجل جمدتضؽ أسبؾعيا .واذا صادف يؾم الجمدة عظمة تؤخخ
الجمدة لمضؾم الثاني.
بعج االنتياء مؽ تشفضح البخنامج التخويحي حجدت الباحثة يؾم الخسيذ السؾافق  8102 00/ 07تظبضق
مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت عمى أفخاد السجسؾعتضؽ التجخيبية والزابظة .

وييجف ىحا التظبضق إلى معخفة الفخق بضؽ أداء أفخاد السجسؾعة التجخيبية في االختبار القبمي والبعجي,

فزال عؽ معخفة الفخق بضؽ أداء أفخاد السجسؾعة التجخيبية وأداء أفخاد السجسؾعة الزابظة عمى مؿياس
اإلدمان عمى األنتخنضت ,ويعج ىحا تقؾيسا نيائيا ألثخ البخنامج التخويحي في خفض اإلدمان عمى األنتخنضت
لجى السجسؾعة التجخيبية.

خامدا :الهسا ل اإلحرا ية
استخجمت الباحثة الؾسائل اإلحرائية الستؾفخة في الحقضبة اإلحرائية لبخنامج ( )spssواالختبار

التائي لعضشة واحجة ,واالختبار التائي لعضشتضؽ مدتقمتضؽ ،واالختبار التائي لعضشتضؽ متخابظتضؽ ,مخبع كاي

ومعامل ارتباط بضخسؾن.

نتا ج البحث
أوالا :عرض الشتا ج ومشاقذتيا.
سضتؼ عخض الشتائج وفقا لتدمدل أىجاف البحث.

اليجف األول( :بشاء برنامج ترويحي لخفض اإلدمان على األ نترنيت) تؼ تحقضق ىحا اليجف ببشاء بخنامج
تخويحي لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت وبإجخاء عخض البخنامج عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء ذوي

االختراص إلبجاء آرائيؼ حؾل صالحية البخنامج لتحقضق اليجف السؾضؾع ألجمو وبعج إجخاء التعجيالت
التي اقتخحؾىا.

اليجف الثاني( :التعرف على أثر البرنامج الترويحي في خفض اإلدمان على األ نترنيت لجى طلبة

السرحلة اإلعجادية).لتحقضق ىحا اليجف قامت الباحثة بالتحقق اوال مؽ الفخضية األولى السؾضؾعة ليحا
الغخض.

ال تهرجج فروق ذات داللة إحرا ية بين متهسط دررجات أفراد السجسهعة التجريبية في االختبار القبلي
ومتهسط دررجاتيم في االختبار البعجي على مقياس اإلدمان على األ نترنيت.
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استخجمت الباحثة االختبار التائي لعضشتضؽ متخابظتضؽ وأعيخت نتيجة االختبار ان الؿيسة التائية السحدؾبة
قج بمغت (  ) 00.222وىي اكبخ مؽ الؿيسة البالغة ( )8.810عشج درجة حخية ( )82وأعيخت الشتائج
وجؾد فخق دال إحرائيا عشج مدتؾى داللة ( )1.17لرالح االختبار البعجي والججول ( )0يؾضح ذلػ.
رججول ()8

نتيجة االختبار التا ي لعيشتين مترابظتين للكذف عن داللة الفرق بين متهسط دررجات أفراد السجسهعة
التجريبية في االختبار القبلي ومتهسط دررجاتيم في االختبار البعجي على مقياس اإلدمان على
األ نترنيت.
العجد

السجسهعة االختبار

الستهسط

الحدابي

االنحراف
السعياري

تجخيبية -قبمي

 21طالب

57.72

5.271

تجخيبية -بعجي

 21طالب

72.18

5.2057

القيسة التا ية
السحدهبة
00.222

داللة الفرق

الججولية
8.810

دال

وبحلػ تخفض الفخضية الرفخية وتقبل بجيمتيا القائمة ىشاك فخق ذو داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات

أفخاد السجسؾعة التجخيبية في االختبار القبمي ومتؾسط درجاتيؼ في االختبار البعجي عمى مؿياس اإلدمان
عمى األنتخنضت .وبسا ان الفخضية البجيمة قبمت لحا تؾجب التحقق مؽ الفخضية الثانية.

ال تهرجج فروق ذات داللة إحرا ية بين متهسط دررجات السجسهعة التجريبية ومتهسط دررجات
السجسهعة الزابظة في االختبار البعجي على مقياس اإلدمان على األ نترنيت.

وبعج تظبضق االختبار التائي لعضشتضؽ مدتقمتضؽ لمكذف عؽ داللة الفخق بضؽ متؾسط درجات أفخاد

السجسؾعة التجخيبية ومتؾسط درجات أفخاد السجسؾعة الزابظة في االختبار البعجي عمى مؿياس اإلدمان
عمى األنتخنضت بمغت الؿيسة التائية السحدؾبة ( )05.222وىي اكبخ مؽ الؿيسة التائية الججولية البالغة

( )8.180عشج مدتؾى داللة ( )1.17ودرجة حخية ( )72وتذضخ الشتائج إلى وجؾد فخق دال إحرائيا بضؽ
متؾسط درجات االختبار البعجي لمسجسؾعة التجخيبية البالغ ( )72.18درجة وبانحخاف معياري ()2.20

درجة ومتؾسط درجات السجسؾعة الزابظة ( )52.18درجة وبانحخاف معياري ( )5.22درجة
والججول( )8يؾضح ذلػ.

رججول ()4

االختبار التا ي لسعرفة داللة الفرق بين متهسظي دررجات أفراد السجسهعة التجريبية ودررجات أفراد
السجسهعة الزابظة على مقياس اإلدمان على األ نترنيت في االختبار البعجي.
السجسهعة االختبار
التجخيبية  -بعجي
الزابظة -بعجي

العجد
21
21

الستهسط الحدابي

االنحراف

السعياري

السحدهبة

72.18

2.20

05.222

52.18

5.22
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القيسة التا ية

داللة الفرق

الججولية
8.180

دال

وبحلػ تخفض الفخضية الرفخية وتقبل البجيمة لؾجؾد فخق دال إحرائيا بضؽ متؾسط درجات أفخاد
السجسؾعة التجخيبية ومتؾسط درجات أفخاد السجسؾعة الزابظة في االختبار البعجي عمى مؿياس اإلدمان

عمى األنتخنضت ,ويسكؽ القؾل ان ىحا الفخق يعبخ عؽ انخفاض درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية عمى
مؿياس اإلدمان عمى األنتخنضت والحي يذضخ بجوره إلى أثخ البخنامج التخويحي الحي أدى إلى خفض

اإلدمان عمى األنتخنضت .وتتفق ىحه الشتيجة مع الشتائج التي تؾصمت إلضيا دراسة كل مؽ (شاىضؽ,
 )8107التي أشارت إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي في خفض اإلدمان عمى األنتخنضت

(شاىضؽ )8107,272,ودراسة (العبضجي وآخخون )8105 ,التي أشارت إلى أثخ البخنامج اإلرشادي وفحؾاه
في خفض درجة إدمان األنتخنضت لجى طالب السخحمة اإلعجادية التي تست اإلشارة إلضيا في الفرل الثاني
.

االستشتارجات -:
مؽ اىؼ الشتائج التي تؾصمت ليا الباحثة-:
 .0إمكانية خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى األفخاد مؽ خالل استخجام البخنامج التخويحي.
 .8أثخ البخنامج التخويحي السدتخجم في ىحا البحث في خفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى أفخاد
السجسؾعة التجخيبضصة.

التهصيات :

في ضؾء الشتائج تؼ التؾصل إلضيا تؾصي الباحثة-:
 .0إمكانية االستفادة مؽ البخنامج التخويحي لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى الظمبة مؽ قبل
السخشجيؽ في السجارس الستؾسظة.
 .8تؾعية السجمشضؽ بسخاطخ اإلدمان عمى األنتخنضت.
السقترحات

في ضهء الشتا ج التي تم التهصل إلييا تقترح الباحثة-:
. 0إجخاء دراسة مساثمة لسعخفة أثخ البخنامج التخويحي لخفض اإلدمان عمى األنتخنضت لجى الظمبة مؽ
مخاحل دراسية أخخى.
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