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أثر برنامج إرشادي خلفض درجة إدمان اإلنرتنت 
 لدى طالب املرحلة الثانوية يف الرياض

 **سعيد بن دبيس                                     *هاصر بن صالح العبيدي

 

 

ت  امللخص_ غليهم بهضف جسكُل صعحت  وجؿبُهههضقذ الضعاؾت الخالُت بلى جطمُم بغهامج بعشاصي مالثم لؿالب اإلاغخلت الثاهٍى

ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ لضيهم وقو مهُاؽ الضعاؾت. والخػغف غلى ؤزغ البرهامج ؤلاعشاصي اإلاهترح في الخسكُل مً صعحت ؤلاصمان غلى 

اع، خُث ؾبو اإلاهُاؽ ت بمضًىت الٍغ ت الخٍىمُت النهاٍع غلى  ؤلاهترهذ لضي غُىت الضعاؾت. ؾبهذ الضعاؾت غلى ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى

ت الطضًو بحي اإلاىاع الؾخسغاج  ان الؾخسغاج اإلاجىغت الػابؿت وفي زاهٍى ت الػلُان بحي الٍغ ؾالب الطل الثاوي والثالث زاهىي في زاهٍى

اع للبىحن، ونض جٍىهذ الػُىت الػابؿت مً ) بُت ويالهما جابػخحن إلاٌخب بشغاف الغوابي الخابؼ إلصاعة حػلُم الٍغ  14الػُىت الخجٍغ
ً

( ؾالبا

بُت مً )  ممً خههىا صعحاث 14والػُىت الخجٍغ
ً

غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ اإلاؿخسضم في الضعاؾت. جم اؾخسضام اإلاىهج  مغجكػت( ؾالبا

بي والظي ٌػخمض غلى مجمىغخحن مخٍاقئخحن مؼ الهُاؽ الهبلي والبػضي لهما، وجؿبُو البرهامج ؤلاعشاصي غلى اإلاجمىغت  شبه الخجٍغ

بُت( وحجبه غ بُت في مؿخىي )الخجٍغ ً )الػابؿت(. ؤشاعث الىخاثج بلى وحىص قغوم صاله بخطاثُا بحن صعحاث ؤقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

بصمان ؤلاهترهذ وؤبػاصه في الهُاؽ الهبلي والبػضي لطالح الهُاؽ البػضي، يما ؤظهغث هخاثج الضعاؾت وحىص قغوم صالت بخطاثُا بحن 

بُت وؤقغاص اإلاجمى  غت الػابؿت في مؿخىي بصمان ؤلاهترهذ في ؤيثر ؤغغاغه في الهُاؽ البػضي لطالح ؤقغاص ؤقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

ت في  بُت، وفي طلَ بشاعة بلى ؤزغ البرهامج ؤلاعشاصي وحضواه في زكؼ صعحت بصمان ؤلاهترهذ لضي ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى اإلاجمىغت الخجٍغ

اصة  اع. وؤوضذ الضعاؾت بٍؼ الؿلىيُت  اثغؿغابلا ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ باغخباعه مً  اغؿغابب اإلاغشضًً الؿالبُحن اهخمامالٍغ

 .مً الضعاؾت اإلاهترخت وؾحرها في مجاُ الخىغُت بإغغاعه وزكؼ صعحت بصماهه لضيهم ولاؾخكاصةالخضًثت بحن الؿالب 

تتفاايي املكلمات ال  .: ؤلاهترهذ، بصمان ؤلاهترهذ، البرهامج ؤلاعشاصي، ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى
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 املريل  ػالب لدى إلاهترهت إدمان درج  لختفع إرشادي برهامج أثر

 الرياض في الثاهوي 
 املقدم . 1

جىىغذ اإلاشٌالث الؿلىيُت لضي الؿالب وؤضبدذ حشٍل جدضًا       

ت والخػلُمُت، وال شَ ؤن   لاهخماملجمُؼ اإلاىدؿبحن للػملُت التربٍى

بضعاؾت مشٌالث الؿالب الؿلىيُت في حمُؼ اإلاغاخل الخػلُمُت ٌػض 

بضعاؾت  لاغخىاءؤمغا في ؾاًت الػغوعة وألاهمُت وهىا ٌشاع بلى ؤن 

مشٌالث الؿالب الؿلىيُت واخخُاحاتهم في حمُؼ اإلاغاخل الخػلُمُت له 

ما ًبرعه قهم ناصة اإلاؿخهبل وؤمل ألامت ولظلَ قةن جىحُه الضعاؾاث 

بهم ومً عغاًتهم غلى ؤؾاؽ  لاهخمامهى مً  لاججاهىر في هظا والبد

 
ً
  غلمي ؾلُم، لهظا قةن اؾخمغاع البدث الػلمي في طلَ ٌػض ؤمغا

ً
 مهما

 ].1لخسؿُـ مؿخهبل ؾلُم ]

، ؤضبذ لاجطاالثنض شهض الػالم زىعه وجهضم هاثل في مجاُ و       

ت ًىهُه ضؿحرة، مما ؾهل الخىاضل   وبالخالي الخإزغالػالم بؿببها نٍغ

والخإزحر، ولػل شبٌت اإلاػلىماث الضولُت )ؤلاهترهذ( مً ؤبغػ الخؿىعاث 

غلى مؿخىي  اؾخػمالهالتي خطلذ في هظا اإلاجاُ، مما وؾؼ مً هؿام 

الػالم، وؤضبذ الىضُى بلُه ؤيثر ؾهىلت، ومؼ ؾهىلت الىضُى بلى 

عث نض نض، و [2]ًخجؼؤ مً خُاجىا  ال شبٌت ؤلاهترهذ؛ ؤضبدذ حؼء

مً ملُاع وزماهماثت ملُىن مؿخسضم  اؾخؿالغاث للغؤي بإن هىاى ؤيثر

بلى غام  2000لإلهترهذ غلى مؿخىي الػالم، وبن وؿبت الىمى مً غام 

%، وؤما في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت قهض بلـ همى 26بلؿذ  2009

اإلاؿخسضمحن في هظه الكترة ؾبػت مالًحن وؾبػماثت ؤلل مؿخسضم 

ًاهذ وؿبت ا  ].3] %1353 لىمىو

وؿبت الؿالب  اعجكاعؤشاعث الٌثحر مً الضعاؾاث بلى  يما       

 [ ؤن وؿبت الظًىع 4اإلاؿخسضمحن لإلهترهذ، قهض ؤقاصث صعاؾت الكغم ]

اع خؿب الػُىت اإلاسخاعة بلؿذ  مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ في مضًىت الٍغ

ًاهذ وؿبت ؤلاهار 75 ؤن  % ونض ؤشاعث هخاثج الضعاؾت بلى25% بِىما 

ًاهذ  [، 4%، الكغم ]39وؿبت اؾخسضام الؿالب هي ألاغلى خُث 

وبالغؾم مً الكىاثض الػظُمت التي حاء بها ؤلاهترهذ والتي منها ؤهه نام 

بخدؿحن صعحت الخىاضل والخىضل بلى اإلاػلىماث للمالًحن مً الىاؽ 

 غلى ؤهمُخه في 
ً
 واضخا

ً
بشٍل يبحر، ونض سجلذ ممحزاث ؤلاهترهذ صلُال

ؤن هىاى ؤيثر مً  2002غام  Nua "ت ألازحرة، قهض نضع مسح "هُىاآلاوه

 مً ألاقغاص ٌؿخسضمىن ؤلاهترهذ بشٍل هظامي 600
ً
، ولهض  [5]ملُىها

ؤوضخذ الضعاؾاث ؤن بػؼ الىاؽ يهملىن ؤغمالهم، وؤؾغهم، 

ػاهىن مً الػؼلت  تحخماغُلا ومؿئىلُاتهم  ًاصًمُت، َو ، تحخماغُلا وألا

ىاحهىن مشٌالث   ٌسجلىن مشٌالث حؿضًت هدُجت ٍو
ً
مالُت، وؤخُاها

 ].6,7لالؾخسضام اإلاكغؽ لإلهترهذ ]

وبالغؾم مً قىاثض اؾخسضام ؤلاهترهذ الٌبحرة بال ؤن غلُىا ؤال حػمي        

اإلامٌىت  هظه الكىاثض التي ًهضمها ؤلاهترهذ للمجخمؼ غً ألاغغاع

ضام ؤلاهترهذ الؾخس الٌبحر لاهدشاعالؾخسضامه، قلهض ظهغ بؿبب هظا 

بهظه الخهىُت وازخلل اإلاسخطىن في حؿمُتها؛  اعجبؿذظاهغة مغغُت 

قؿماها البػؼ باالؾخسضام اإلاغض ي لإلهترهذ وؾماها آزغون 

الؿلىيُت  اثغؿغابباال باالؾخسضام اإلاكغؽ لإلهترهذ وؤلخهها البػؼ 

 اث ألاًل وبصمان الجيـ وبصمان الخهىُاثاغؿغابً لاهضقاغُت

ؾلو غليها البػؼ بصمان ؤلاهترهذ، ولٍل مبرعاجه في ؾبب ، وؤ[8,9,10]

[، ونض بغػث نػُت بؾاءة اؾخسضام 11،12]حؿمُت هظه الظاهغة 

يبحرة مؼ جؼاًض شػبُت ؤلاهترهذ، وخضص  تاحخماغُؤلاهترهذ يهػُت 

 اغؿغابالباخثىن مثل هظه الؿلىيُاث اإلاشٍلت يىىع مً ؤهىاع 

 ، واؾخسضام ؤلاهترهذ اإلاغض ي(IA) وبصمان ؤلاهترهذ لاهضقاغُت الؿُؿغة

(PIU) pathological Internet use  لىضل جلَ الؿلىيُاث اإلاشٍلت

[13.[ 

ًاهذ ًىهج        ؤُو مً قػلذ اؾخسضام مطؿلح  Young"" ونض 

 بلى[7] بصمان ؤلاهترهذ اغؿغاب"
ً
"اؾخسضام ؤلاهترهذ  ، وغضلخه ؤزحرا

 هاُ Pathological Internet Use Young [14]" اإلاغض ي
ً
، وخضًثا

 Problematic Internet Use مطؿلح لاؾخسضام اإلاشٍل لإلهترهذ

 غلى الغؾم مً ؤن الػضًض مً الباخثحن ماػالىا ًكػلىن 
ً
 ونبىال

ً
شُىغا

 ].15مطؿلح بصمان ؤلاهترهذ ]

 عبن اؾخسضام ؤلاهترهذ بدض طاجه لِؿذ مشٍله، ولًٌ ما هى مهضا      

الىنذ الظي ًهػُه الكغص ؤمام ؤلاهترهذ؟ ويُل ًازغ غلى ؾلىى 

اإلاؿخسضم ؟ وما مضي حػلو الصخظ باإلهترهذ؟ وهل وضل بلى خض 

غنها؟  ولاؾخؿىاءغىه ؤو بصماهه وجغى ؾحره مً ألاوشؿت  لاؾخؿىاءغضم 

ًاهذ "ًىهج" ]12] [ ؤُو شخظ نام بالغبـ بحن اؾخسضام 7[ ونض 

، وبىاء غلى "ًىهج" قةن DSM-IV  خُطاثؤلاهترهذ اإلاكغؽ بدص

الؿلىيُت  اثغؿغابباال  اؾخسضام ؤلاهترهذ اإلاكغؽ ًغجبـ ؤيثر

، وفي صعاؾتها DSM-IV الخدٌم والػبـ يما خضصث في - لاهضقاغُت

اإلابٌغة نض نامذ ببىاء ازخباع بصمان ؤلاهترهذ والظي جإلل مً زماهُت 

مػاًحر خضصتها إلصمان بىىص ضُؿذ بىمـ وػم/ال؛ بىاء غلى زماهُت 

مهاعبت إلاػاًحر اإلاهامغة البازىلىحُت اإلاغغُت، وفي  ؤلاهترهذ، وهظه اإلاػاًحر

بصمان ؤلاهترهذ ألاولي خضصث "ًىهج" ؤن اإلاؿخجُب الظي ًجُب  ازخباع

مؼ صعحت الهؿؼ  باالجكامؤيثر، ) بةحابت "وػم" غلى زمؿت بىىص ؤو

ث غلى ؤهه مػخمض غلى للمهامغة البازىلىحُت(؛ هظا اإلاؿخجُب خضص

% مً ؤقغاص الػُىت ضىكىا غلى ؤنهم 60ؤلاهترهذ، ونض وحضث "ًىهج" ؤن 

مػخمضًً غلى ؤلاهترهذ، وهاالء اإلاػخمضون غلى ؤلاهترهذ مً اإلادخمل ؤن 

ؿخسضمىهه  ًهغعوا ؤيثر اإلاترجباث الؿلبُت الؾخسضام ؤلاهترهذ، َو

طغوا غلى اؾخسضامه  .للىظاثل الخكاغلُت، ٍو

ونض عبؿذ الٌثحر مً الضعاؾاث بحن بصمان ؤلاهترهذ والٌثحر مً        

الؿلبُت التي جلخو بالصخظ اإلاضمً بؿبب بصماهه، قهض ؤشاعث  آلازاع

الٌثحر مً الضعاؾاث بلى ؤن مؿخسضمي ؤلاهترهذ ًىاحهىن مشٌالث 

والشػىع بالىخضة،  ولايخئاب تحخماغُلا هكؿُت غضًضة؛ مثل الػؼلت 

ًان هىاى وؾىء بصاعة الىن ذ بؿبب اؾخسضامهم لإلهترهذ، يظلَ 

حؿحراث لضي الىاؽ الظًً ٌؿخسضمىن شبٌت ؤلاهترهذ بةقغاؽ في 

 ].14الػاؾكي ] غؿغابلا والىكؿُت؛ بما في طلَ  تحخماغُلا مشاعيتهم 
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، خُث ؤن حخمايييما ؤن له جإزحر ؾلبي غلى الخىاقو الىكس ي ولا       

جىسكؼ لضيهم بنامت الػالناث مؿخسضمي ؤلاهترهذ بشٍل مكغؽ 

اصي طلَ في النهاًت بلى حخماغُلا  غً اإلاشاعيت  لاوػؼاُت الخهُهُت، ٍو

 ].16,17] تحخماغُفي الخُاة لا 

ض  حخماييوختى الخكاغل لا        الظي مً زالُ ؾغف الضعصشت؛ نض ًٍؼ

مً ؤلاخؿاؽ بالىخضة بؿبب لاؾخسضام اإلاكغؽ الظي ًطبذ مػُػت 

ػىم  وطاث الطلت  حخماييالخىظُل الؿبُعي صازل اإلاجاُ لا  للىنذ، َو

 ].18] حخماييبالػمل لا 

 مشكل  الدراس . 2

مً الضعاؾاث يما ؾبو اعجكاع وؿبت اإلاؿخسضمحن  ؤزبدذ يثحر       

ًان الشباب مً ؤيثر قئاث اإلاجخمؼ اؾخسضاما لإلهترهذ؛  لإلهترهذ و

مً الضعاؾاث بلى  يثحروالؿالب منهم غلى وحه الخدضًض، ولهض ؤشاعث 

ت وبصمان حخماغُاث الىكؿُت ولا غؿغابلاعجباؽ بحن يثحر مً لا 

والغؾبت في الهغوب مً الىانؼ  حخماييالؿلىى لا  اغؿغابؤلاهترهذ ً

مً الشػىع بالىخضة ومؼاج ايخئابي وخؿاؾُت  مغجكػتالكػلي وصعحه 

ً، بن التربُت الخهضمُت التي ت هخم بخػلُم وزىف مً الخكاغل مؼ آلازٍغ

الخُاة بمكهىمها الشامل ولِـ قهـ بخػلُم الػلىم، والتي تهخم 

بالؿالب يٍل وبىمىه ًىخضة واخضه وبصخطِخه مً ًل حىاهبها 

 و 
ً
 وغهلُا

ً
 ]احخماغُحؿمُا

ً
 واهكػالُا

ً
[ وهسظ بالظيغ ؾالب اإلاغخلت 19ا

ت ألنهم ًمغون بمغخلت اإلاغاههت وهي مغخله اهخهاُ خغحه مً  الثاهٍى

ًاهذ قٌغة هظه الضعاؾت والتي تهضف الؿك  لالهخهاُىلت بلى الغشض، لظا 

مً جىضُل ظاهغة بصمان ؤلاهترهذ وجدلُلها بلى مداولت مػالجت هظه 

الظاهغة والخسكُل مً خضتها وآزاعها غلى ؤنل جهضًغ، ولهض ؤوضذ 

مً الضعاؾاث التي جىاولذ مىغىع بصمان ؤلاهترهذ بلى جىحُه  الٌثحر

في الصخت الػهلُت والؿالبُت بلى الخىبُه بلى اإلاشٌالث  حهىص اإلاسخطحن

اإلاغجبؿت باالؾخسضام اإلاكغؽ لإلهترهذ، وبنامت البرامج ؤلاعشاصًت 

للخسكُل مً صعحت بصمان الؿالب له وبالخالي جسلُطهم مً يثحر مً 

ت والضعاؾُت وؾحرها اإلاغجبؿت به، مما حخماغُآزاع بصماهه الىكؿُت ولا 

 [3,11,12,20,21,22].ى مؿحرتهم الخػلُمُت ًىػٌـ بًجابا غل

       
ً
اث اإلاكؿغة لؿبب خضور ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ قمثال  جباًيذ الىظٍغ

ت الؿلىيُت ؤن اإلاٍاقئاث التي جىقغها شبٌت ؤلاهترهذ مسخلكت  جغي الىظٍغ

بحن ؤلاشباغاث اإلاػغقُت والػاؾكُت  وجدهو بشباغاث جتراوح ما

ت، وهظه اإلاٍاقئاث وؤلاشباغاث هي التي حخماغُولا  ت والترقيهُت والخجاٍع

طبذ هظا الؿلىى همىطجي، وجٍىن هظه  حشٍل ؾلىى بصمان ؤلاهترهذ ٍو

اإلاٍاقئاث وؤلاشباغاث مػؼػه لهظا الؿلىى وؾبب لخٌغاعه، وهظا 

الشػىع )الشػىع باإلشباغاث والغغا غً اإلاٍاقئاث( ال ًخؿحر في هىغه 

طبذ ؤشض وؤشض مما ًىنؼ الكغص في الٌثحر مً ولًٌ ًخؿحر في شض جه ٍو

، وهظه ؤلاشباغاث ولاهكػالُتاث الؿلىيُت والىكؿُت غؿغابلا 

واإلاٍاقئاث التي جىقغها شبٌت ؤلاهترهذ للكغص ججػل ؤوشؿتها مً ؤهم 

ألاوشؿت وؤيثرها نُمت في خُاة الكغص وحؿُؿغ غلى جكٌحره ومشاغغه 

الؿلىى  اغؿغابالدشىهاث اإلاػغقُت و الباعػ والؼاثض و  لاوشؿاُخُث 

ػخبر  حخماييلا  والشػىع باللهكت غلى الهُام بهظا اليشاؽ، بل َو

للمىاحهت لٍي ًخداش ى آلازاع  اؾتراجُجُتالصخظ اإلاضمً هظه ألاوشؿت 

ض مً يمُتها،  اقخهاصهااإلاترجبت غلى  والتي نض ال ًخدملها مما ًجػله ًٍؼ

ؤو نلل مىه قةهه ٌػاوي مً  وبطا خضر وؤن اههؿؼ غً هظا اليشاؽ

ي قةن 3غضم الغاخت ؤو الؿػاصة ] مشاغغ  لالججاه الؿلًى
ً
[، ووقها

غي ؤصخاب 12هي التي ؤوحضث بصمان ؤلاهترهذ ] اإلاماعؾت والخٌغاع [، ٍو

 يثحرة ؤمام ؤلاهترهذ بضال مً 
ً
ت اإلاػغقُت ؤن مً ًهػىن ؤوناجا الىظٍغ

شاملت مٍىهت مً حػضص نػائها مؼ ؤؾغهم ًٍىن لضيهم ؤؾالُب مػغقُه 

اإلاهام واإلاػالجت ػاثضة الؿغغت والتي ٌػخهضونها في ؤلاهترهذ، قالؿلىى 

ًغاه ؤصخاب الخىحه اإلاػغفي بإهه  -بصمان ؤلاهترهذ -الالؾىي ومىه

للؿغم التي ًهُم ؤو ًضعى بها اإلاثحر ولِـ اإلاثحر الخاعجي هكؿه،  اؾخجابت

دباه والخظيغ والػؼو وخل وهى ًغيؼ غلى الػملُاث اإلاػغقُت مثل ؤلاه

 وألاقٍاعاإلاشٌالث؛ والػملُاث اإلاػغقُت هي مغيؼ وؤؾاؽ الؿلىى 

ومنها ؤلاصمان غلى –اث الىكؿُت غؿغابخُث ؤن لا  ولاهكػاالث

 لاقتراغاثهاججت غً الػضًض مً اإلاشٌالث اإلاػغقُت مثل  -ؤلاهترهذ

لخكٌحر ؾحر ؾحر اإلاخٌُكت وألاقٍاع اإلاسخلؿت واإلاػؿغبت وا ولاججاهاث

بلى مغخلت غالج هظه الظاهغة ؤضبذ  لاهخهاُ[، وال شَ ؤن 12اإلاىؿهي ]

و البدث الػلمي في هظه الظاهغة والظي  زؿىه مهمت وجهضمُت غلى ؾٍغ

ًبضؤ بالخىضُل والخدلُل وبُان الػالناث وألاؾباب زم ًيخهل بلى 

الخكؿحر زم اإلاػالجت والخؿُحر، وهظه هي ؤهضاف اإلاىهج الػلمي اإلاخمثلت في 

الخيبا زم الخدٌم، وألحل هظا حاءث هظه الضعاؾت والتي لم ًجض 

صعاؾت جىاولذ غالج الؿالب ؤو ؾحرهم مً  -خؿب خض غلمهما-الباخثان 

ًان لها هكـ هضف الضعاؾت غلى اإلاؿخىي الػغبي قػال  هظه الظاهغة ؤو 

مما ؾبو جم جدضًض مشٍلت الضعاؾت في حؿاُئ الضعاؾت و  .اإلادليغً 

ما ؤزغ اؾخسضام البرهامج ؤلاعشاصي اإلاهترح في زكؼ  :غثِـ باآلحيال

ت اإلاسخاعة  صعحت ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ لضي غُىت ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى

ممً ًىضكىن بإنهم مضمىىن لإلهترهذ خؿب مهُاؽ ؤلاصمان غلى 

  ؤلاهترهذ اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت؟

 أ. أسئل  الدراس 

شخو مً الدؿاُئ        :الغثِـ الدؿائالث الكغغُت الخالُتَو

هل جىحض قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن الهُاؾحن الهبلي والبػضي  -1

بُت غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ بػض جؿبُو  غىض ؤقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

  البرهامج ؤلاعشاصي حػؼي للبرهامج؟

بُت  -2 هل جىحض قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن اإلاجمىغخحن الخجٍغ

 لاهتهاء)الهُاؽ البػضي( بػض  ػابؿت غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذوال

  مً جؿبُو البرهامج ؤلاعشاصي حػؼي للبرهامج؟

 أهداف الدراس ب. 

 :هضقذ هظه الضعاؾت بلى ما ًلي     

ت وجؿبُهه غليهم  -1 جطمُم بغهامج بعشاصي مالثم لؿالب اإلاغخلت الثاهٍى

 .ؤلاهترهذ لضيهميهضف بلى جسكُل صعحت ؤلاصمان غلى 

الخػغف غلى ؤزغ البرهامج ؤلاعشاصي اإلاهترح في جسكُل صعحت ؤلاصمان  -2

 .غلى ؤلاهترهذ لضي غُىت الضعاؾت

 يدود الدراس . ج

  :الخضوص اإلاىغىغُت -1

انخطغث الضعاؾت اإلاهترخت غلى مػغقت ؤزغ بغهامج بعشاصي هكس ي      

مً ؾالب اإلاغخلت  مهترح في زكؼ صعحت بصمان ؤلاهترهذ لضي مجمىغه

ت  .الثاهٍى
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ؾبو بغهامج الضعاؾت زالُ شهغ عبُؼ آلازغ  :الؼماهُتالخضوص  -2

-1431ألاولى مً الكطل الضعاس ي الثاوي للػام الضعاس ي  يوحماص

 .هجغي 1432

ت  :الخضوص اإلاٍاهُت -3 جمثلذ الخضوص اإلاٍاهُت في مجمؼ الػلُان وزاهٍى

إلصاعة حػلُم البىحن في مضًىت الطضًو )الهؿم الؿبُعي( الخابػخحن 

ًاهذ اإلاجمىغت  بُت، خُث  اع خُث جم جؿبُو هظه الضعاؾت الخجٍغ الٍغ

ت الطضًو بُت مً زاهٍى ت الػلُان واإلاجمىغت الخجٍغ  .الػابؿت مً زاهٍى

ت -4 ت  :الخضوص البشٍغ انخطغث الضعاؾت غلى ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى

اع اإلاضمىحن ل ت بمضًىت الٍغ إلهترهذ، وقو اإلاهُاؽ الخٍىمُت النهاٍع

 .اإلاؿخسضم

 :متفاهيم ومصؼلحات الدراس د. 

[ بلى ؤن ؤي ؾلىى ًخمحز باإلادٍاث 23بصمان ؤلاهترهذ: ٌشحر حٌُيبار ] -

كه باإلصمان، وقُما ًلي هظه اإلادٍاث  :الؿخت الخالُت، ًمًٌ حػٍغ

 .مً خُث ألاهمُتSalience  ؤن ًٍىن الؿلىى ؾمت باعػة -1

 .، غىض الهُام به او جغيهMood Modification حؿُحر اإلاؼاج -2

ض قيها يمُت اليشاؽ  Tolerance الخدمل -3 هى الػملُت التي ًٍؼ

 .للخطُى غلى هكـ ألازغ الؿابو

 وهي لازاع الىكؿُت Withdrawal Symptoms تلاوسخابُألاغغاع  -4

 .والكؿُىلىحُت التي جدضر خحن لاههؿاع غً اليشاؽ

 .ًدُـ به مً ؤقغاص اإلاجخمؼ مؼ ما Conflict الطغاع -5

اإلاُل بلى الػىصة لليشاؽ الؿابو ومماعؾخه،  وهى Relapse لاهخٍاؽ -6

: خاله مً بإهه[، وغلى هظا قةن الباخثان ٌػغقان بصمان ؤلاهترهذ 12]

لاعجباؽ باإلهترهذ بشٍل باعػ مصخىبا بخؿحر في اإلاؼاج هدُجت الؾخسضامه 

ت، حخماغُى خالخه الىكؿُت والؿلىيُت ولا غىه مما ًازغ غل لاههؿاعؤو 

 بإهه الضعحت التي ًدطل غليها 
ً
ل بصمان ؤلاهترهذ بحغاثُا مًٌ حػٍغ ٍو

 .الؿالب غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ غمً غُىت الضعاؾت

 بإهه:  -
ً
البرهامج ؤلاعشاصي: ٌػغف الباخثان البرهامج ؤلاعشاصي بحغاثُا

اث جؿبُو غضص مً لاؾتراجُجُاث الىكؿُت  اإلاؿخمضة مً بػؼ هظٍغ

ؤلاعشاص الىكس ي، إلخضار حؿحراث مػغقُت ًدبػها حؿحراث ؾلىيُت ًيخج 

غنها اؾدبطاع الؿالب اإلاضمىحن غلى ؤلاهترهذ بمشٍلتهم ومؿاغضتهم 

 .لِؿاغضوا ؤهكؿهم في خلها

 إلاػار النظري . 3

 :ؤشٍاُ بصمان ؤلاهترهذ

 :ؾىف ًخم التريحز غلى ألاشٍاُ الغثِؿت لإلصمان

بصمان الػالناث والضعصشت: قهض ؤظهغث الػضًض مً الضعاؾاث  (1)

ؤن اإلاؿخسضمحن  ]14]ٍىهج و  .Griffiths, -Kraut et [10] يضعاؾت

 ؤنل مؼ الىاؽ الخهُهُحن في 
ً
اإلاػخمضًً غلى الٌمبُىجغ ًهػىن ؤوناجا

اصي  خُاتهم مهابل الىنذ الظي ًهػىهه ؤمام شاشاث الٌمبُىجغ ٍو

 ].10,14] لػالناث غلى الىذ بشٍل يبحرهظا إلنامتهم 

وهظه الػالناث التي جخم حػض ؾحر مشبػت للغؾبت ألنها ناثمت غلى ؤؾـ 

 ].24غػُكت وؾحر ؾلُمت ؤو مخِىت ]

بصمان الجيـ: لهض ؤظهغث الضعاؾاث ؤن الغحاُ ؤيثر غغغه  (1)

إلاشاهضة اإلاىاص ؤلاباخُت بِىما ًٍىن ؤلاهار ؤيثر غغغت للمشاعيت في 

 اهسكاعؾغف الخػاعف والضعصشت، وألاشخاص الظًً ٌػاهىن مً 

ه ضىعة الجؿم ؤو ٌػاهىن مً العجؼ الجيس ي ؤو مً  جهضًغ الظاث وحشٍى

غ بصمان بصمان الجيـ الؿابو هم ؤو  لئَ ؤيثر غغغه للجىء بلى جؿٍى

 ].3الجيـ غلى ؤلاهترهذ ]

الغوماوؿُت مىغىع مهم،  والخُاالثبن غالنت ؤلاهترهذ بالػىاؾل        

 قاإلهترهذ يشبٌت والٌمبُىجغ يإصاة ؤخضزا 
ً
في اإلاكاهُم  اههالبا

ًاهذ مؿخهغة في ألاطهان، قهى حخماغُواإلاماعؾاث الىكؿُت ولا  ت التي 

غنها بطغاخت مؼ مً  لإلوؿان بؾالم عؾباجه الضنُهت ًلها والخػبحرًدُذ 

ًغؾب غبر ؾغف الضعصشت، وزؿىعة هظه الؿغف ؤنها جدُذ بمٍاهُت ؤن 

دباصالن ًل الٌالم اإلامًٌ وؾحر  ].24اإلامًٌ ] ًسلىا الشاب بالكخاة ٍو

هى مً  بصمان الهماع: بن ؤلاصمان غلى الهماع )الهماع اإلاغض ي( (2)

ىىهاث غؿغابلا  ًاٍػ اث اإلاىحىصة نبل وحىص شبٌت ؤلاهترهذ، وبن وحىص 

غلى شبٌت ؤلاهترهذ ػاص مً ؤلاصمان غلى الهماع غىض بػؼ  للهماع

الىاؽ، بل بن الىاؽ الظًً بضؤوا في الخػافي مً بصمان الهماع نض 

ىىهاث  يما ؤنهم  لاقتراغُتاهخٌؿىا مغة ؤزغي بؿبب جىاقغ الٍاٍػ

 ].3] ُلت ؤزغي إلعغاء بصمانهمٌؿخسضمىن ؤلاهترهذ ًىؾ

الىلؼ باأللػاب اإلاخىقغة غلى الشبٌت؛ خُث جازغ  بصمان اللػب: وهى (3)

ًالضعاؾت والػمل والىاحباث  ألاؾاؾُتغلى الىظاثل  في الىانؼ الخُاحي 

 ].11اإلاجزلُت ]

مىؼ  بن بصمان اللػب ؾىاًء في الىذ ؤو       ؾحره ًهلل مً التريحز ٍو

هي  ألالػاب، وغلى الغؾم مً ؤن ألازغي للمثحراث  لاؾخجابتالػهل مً 

 قةهه في الؿىىاث  ألاخُانفي ؤؾلب 
ً
مغجبؿت باإلاجخمػاث ألاضؿغ ؾىا

 ].3] بضؤ ًسخكي خض الػمغ ألازحرة

  :الػىامل اإلاؿاهمت في خطُى ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ

 :ؤلاهترهذؤن مً ؤيثر الػىامل اإلااصًت إلصمان  [25] ًىهج لهض غضث       

 .الخطُى غلى ؤلاهترهذ اإلاكخىح ونخا ويما •

 (.اإلاىظمت، )غػل بصاعة الىنذ ألاوناث ؾحر •

 .مً الغنابت الخدغع  •

 .تحخماغُالغؾبت في الهغوب مً الػؿىؽ الىكؿُت ولا  •

ل لا  •  ].3] ولاؾتراب حخماييالخسٍى

        ُ : مً زالُ صعاؾتي لهظه الظاهغة والتي ًىهج (Young) جهى

 مً ؤشٍاُ الهغوب  ايدشكذاؾخمغث إلاضة زالر ؾىىاث 
ً
ؤن هىاى شٌال

 ].14ًٌمً غاصة في نلب وعوح الضاقؼ باججاه ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ ]

بن بػؼ اإلاضمىحن غلى ؤلاهترهذ ال ٌػخبرون الشبٌت ببؿاؾت ؤصاة       

باليؿبت لهم بل  لاؾخمخاع نها إلاجغصمػلىماجُت وال ٌؿخػملى  ؤو اجطالُت

هي شٍل مً ؤشٍاُ الهغوب الظي ٌؿمذ لهم بيؿُان مشاًلهم زالُ 

ًاإلخؿاؽ الظي ٌشػغ   
ً
الىنذ الظي ًهػىهه غلى الخـ اإلاباشغ جماما

 ].14] به اإلاضمىىن غلى الٌدُى ؤزىاء الشغب

ًان غلى           زطبت لإلصمان ؾىاًء ؤ
ً
بن غضم الؿػاصة حشٍل ؤعغا

 غلى ؾحره، وألن الظغوف مهُئت للؿلىى ؤلاصماوي في خػاعجىا ؤلاهترهذ ؤو

وفي الػالم ؤحمؼ؛ قهض ججاوػ اإلاضمىىن غلى ؤلاهترهذ حمُؼ الخضوص 

ت والجيؿُت ولا  ، وبىاء غلى [14] ولانخطاصًتت والثهاقُت حخماغُالػمٍغ

ؤهه ٌؿمذ لألقغاص  ما طيغجه "ًىهج" بإن الجؼء الجاطب لإلهترهذ هى

 ،ً بالضزُى بلى ؤلاهترهذ بصخطُاث زكُت غىض الخىاضل مؼ آلازٍغ

و  وهظا ٌشػغهم بالغاخت غما ًدضر لهم في الخُاة الخهُهُت، وغً ؾٍغ
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غلى ؤلاهترهذ؛  لاقتراض يبوشاء ؤو بغاصة ايدشاف ؤهكؿهم في الػالم 

تهم  قةهه ًخاح لهم قغضت لخجغبت واؾخٌشاف بػػا مً حىاهب هٍى

[14.[ 

يؿىن ٌػخهض       ؤن الصخظ)مؿخسضم ؤلاهترهذ( ًبضؤ بػغع  حٍى

 آزغ غلى ؤلاهترهذ، 
ً
هكؿه بشٍل مسخلل، ومً زم ًطبذ شخطا

وخهُهت هظا الؿلىى مىحىص غىضما ًٍىن اإلاؿخسضم مجهُى غلى 

 ].26] الشبٌت مما ٌؿمذ له بالخىاضل الجامذ

     :
ً
اإلالل والكغاؽ، والىخضة  ومً الػىامل اإلااصًت إلصمان ؤلاهترهذ ؤًػا

ت اث الٌثحرة   واإلاشاًل لانخطاصًت والؿٍغ في اؾخسضامه والغاخت واإلاؿٍغ

مً الشٍل  ولاؾدُاءفي ؤلاهترهذ خؿب مُُى الكغص والهلو والٌأبت 

 ].14] الخاعجي والهغوب مً اإلاشاًل الخُاجُت

وهىاى ؤؾباب زاضت لبػؼ ؤهىاع ؤلاصمان، قاألؾباب التي وعاء      

 :صمان الجيس ي غبر ؤلاهترهذ حػىص بلى زالزت ؤؾباب عثِؿتؤلا 

ت: قال ؤخض ًؿلؼ غلى ما ٌشاهضه ؤو ٌؿمػه ؤو ًهغؤه مً  -  ألامىع الؿٍغ

 .ؾحرها غلى الشبٌت الجيؿُت ؤو

الظي ٌشػغ به خحن الخطُى غلى ما  -الىنتي -الغاخت: وهي الشػىع  -

ض غلى الشبٌت  .ًٍغ

مًٌ بغاقت ألاؾباب 27اإلاسخلكت ]الهغوب: مً غؿىؾاث الخُاة  - [، ٍو

 :اإلاؿاغضة في بصمان ؤلاهترهذ الخالُت

 في الجماغت ًجب  -
ً
جإزحر ألاضضناء وألاصخاب: قلٍي ًبهى الشاب غػىا

جض الشاب ضػىبت في بًهاف  ؤن ٌؿاًغهم في غاصاتهم واججاهاتهم، ٍو

 بحن  )ختى لى خاُو طلَ( ؤلاصمان
ً
وال  ألاضضناءمً ؤحل ؤن ًظل مهبىال

 .بهم لاجطاًُكهض 

 .الىهظ في وؾاثل التروٍذ ونػاء ونذ الكغاؽ -

ًضع مجاال للشَ ؤن  ت: جضُ مػظم الضعاؾاث بما الحخماغُالىاخُت لا  -

الشباب الظًً ٌػِشىن في ؤؾغ مكٌٌت ٌػاهىن مً اإلاشٌالث الػاؾكُت 

ت ] ت بضعحت ؤيبر مً الظًً ٌػِشىن في ؤؾغحخماغُولا   ].27ؾٍى

اث اإلاكؿغة إلصمان ؤلاهترهذبػؼ  -  :الىظٍغ

بن مػظم الضعاؾاث ألاولى التي ؤحٍغذ خُى ظاهغة ؤلاصمان غلى        

ؤلاهترهذ هي مجغص صعاؾاث اؾخٌشاقُت وبخطاثُاث وضكُت ال جكؿغ 

الػالنت الؿببُت بحن ؾلىى ؤلاصمان اإلاكترع وؤؾبابه ومً هظه 

مً ًهؼ في بصمان وهى ؤن  "Grohol" الخكؿحراث الىضكُت هى جكؿحر

ض مىاحهت مشٌالجه الخُاجُت الُىمُت )الهغب مً  ؤلاهترهذ هى مً ال ًٍغ

لت في مشاهضة الخلكاػ  ؤو اإلاشٌالث( ومثله في طلَ مً ًهط ي قترة ؾٍى

 مً اإلاشٌالث( ]
ً
 ].12نغاءة غضص يبحر مً الٌخب )هغوبا

خػضص ؤما باليؿبت للخكؿحر الػهالوي لإلصمان غلى ؤلاهترهذ قهى م      

 :وقُما ًلي غغع ألهم هظه الخكؿحراث لاججاهاث

 :اإلاػغفي لاججاه (1)

 ًغي ؤصخاب طوي الخىحه اإلاػغفي ؤن الؿلىى الالؾىي هى        

للؿغم التي ًهُم ؤو ًضعى بها اإلاثحر ولِـ اإلاثحر الخاعجي هكؿه،  اؾخجابت

اث الىكؿُت في ؤواثل غؿغابونض بضؤ الىمىطج اإلاػغفي في جكؿحره لال 

 Beack) الؿخِىاث غىضما وغؼ ؤزىحن مً ؤلاًلُيٌُُحن هما )بَُ وبلِـ

and Ellis  تهما اإلاػغقُت لال ، واقتراع ؤن الػملُاث اإلاػغقُت غؿغابهظٍغ

 ].12] ولاهكػاالثهي ؤؾاؽ ومغيؼ الؿلىى وألاقٍاع 

ت اإلاػغقُت قةن الدشىهاث اإلاػغقُت خُى الظ        اث وخؿب الىظٍغ

حشمل الشَ الظاحي واهسكاع يكاءة الظاث وجهضًغ الظاث الؿلبي، 

خُىما ال ؤًىن غلى ؤلاهترهذ، ولًٌ غىضما ؤًىن  باالختراممثل: ال ؤشػغ 

بىكس ي، وؤلاهترهذ هى اإلاٍان الىخُض الظي  غلى ؤلاهترهذ قةهني ؤقخسغ

 .باالخترامؤشػغ قُه 

ًاث الؿلبُت غً طواتهم       وغً شخطُاتهم قمً ًدملىن ؤلاصعا

 مً  لاهضماجًجػلهم ًكػلىن 
ً
في ؤوشؿت ؤلاهترهذ ألهه ؤنل تهضًضا

ومً الػباعاث التي حشحر بلى الدشىهاث اإلاػغقُت  ].3] الخكاغل اإلاباشغ

 :التي ًدضر بها اإلاضمً هكؿه

 .غلى ؤلاهترهذ ًهبلني آلازغون يما ؤها -

 .عقاقي غلى ؤلاهترهذ ؤغؼ ؤضضناجي -

غً مشاغغ وؤقٍاع حؿاوعوي لألشخاص غلى ؤلاهترهذ ؤؾخؿُؼ الٌشل  -

 .وال ؤؾخؿُؼ البىح بها لؿحرهم

-  
ً
 وحظابا

ً
 طيُا

ً
 .ًجضوي ؤضضناجي مً ؤلاهترهذ مغخا

 غىضما ؤًىن غلى شبٌت ؤلاهترهذ -
ً
 وببهاحا

ً
 ].14] ؤشػغ بإهني ؤيثر ببضاغا

ًي لاججاه (2)  :الؿلى

 ومىه  لاججاهًكؿغ ؤصخاب       
ً
ًي ؤن ؤؾباب الؿلىى غمىما الؿلى

ت الخػلم ؤي الػملُت التي ًخم بها  )الؿلىى ؤلاصماوي( مً زالُ هظٍغ

 لهظا 
ً
قةن الؿلىى  لاججاهحؿُحر ؾلىى الكغص في اؾخجابخه للبِئت، ووقها

الؿىي وؾحر الؿىي هى هدُجت ؤهماؽ الخػلم وؤن ؤهماؽ الخػلم ؾحر 

غي ؤصخاب هظا 28] ء الىكس يت هي الؿبب في الالؾىاالخٌُكُ [، ٍو

ؤلاحغاجي الظي نضمه  لالشتراؽؤن ؾلىيُاث الكغص جسػؼ  لاججاه

 ؤو مػانبخه غلى 
ً
 ؤو ؾلبا

ً
"ؾٌجر" والظي ًخم قُه مٍاقإة الصخظ بًجابا

 بن الصخظ الظي ٌشػغ بالخجل مً مهابلت ؤهاؽ 
ً
هظا الؿلىى قمثال

صون  ولاعجُاحالغغا حضص قةهه ًجض ؤلاهترهذ ًمثل له زبرة الؿغوع و 

 لىحه، ومً زم قهي زبرة مػؼػه في خض 
ً
الخاحت للخكاغل اإلاباشغ وحها

طاتها، والكغص الظي ٌػاوي الهلو ٌؿخسضم ؤلاهترهذ قِشػغ بالهضوء 

ؼ بًجابي الؾخسضام ؤلاهترهذ في  ػخبر هظا ؤلاخؿاؽ بمثابت حػٍؼ والغاخت َو

 ].28اإلاغاث الالخهت ]

لضي اإلاؿخسضم قهى ٌؿخسضم ؤؾماء  لاقتراغُت هظا باإلغاقت بلى       

وهمُت مؿخػاعة ؾحر خهُهُت مما ًدُذ له ؤلاقطاح غً عؾباجه وخاحاجه 

وهىاًاجه وشخطِخه اإلاسخلكت الضقُىت وبظلَ ًخضغم هظا الؿلىى )ؤي 

خػؼػ بةشباع الخاحت للخب  وللخهضًغ  ولالهخمامالؿلىى ؤلاصماوي(، ٍو

 لهظا  والظي ال ًخدهو في ولالعجُاح
ً
قةن  لاججاهالخُاة الخهُهت، ووقها

 لهظا 
ً
اإلاماعؾت والخٌغاع هي التي ؤوحضث ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ، ووقها

قةن مجغص وحىص الضاقؼ ؤو الهضف في خض طاجه لِـ مؿببا  لاججاه

 البض مً مماعؾت هظا الؿلىى إلاغاث غضًضة زم ًخم 
ً
لإلصمان ولًٌ ؤًػا

ؼه بالشػىع الضازلي الظ ي ًخدهو للكغص بػض صزىله غلى ؤلاهترهذ في حػٍؼ

طبذ  ًل مغة، وهظا الشػىع ال ًخؿحر في هىغه ولًٌ ًخؿحر في شضجه ٍو

اث الؿلىيُت غؿغاباشض وؤشض مما ًىنؼ الكغص في يثحر مً لا 

 ].12والىكؿُت ] ولاهكػالُت

 (:الؿٍُىصًىامي )بشباع الخاحاث لاججاه(3) 

وهى ًغيؼ غلى زبراث الصخظ والتي حػخمض غلى ألاخضار التي مغ       

بها الؿكل في مغخلت الؿكىلت وؤزغث في ؾماجه الصخطُت بدُث ؤضبذ 
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غغغت إلصمان ؤلاهترهذ ؤو ؤي هىع مً ؤلاصمان، واإلاضمً مً زالُ هظا 

واإلاىانل  لاهكػالُتٌؿخسضم مٍُاهؼم الهغوب مً الطػىباث  لاججاه

ػؼػ هظا  ًسكل ؤوناث الخىجغ ؤهه اإلاشٍلت ؤو والػؿىؽ الىكؿُت َو

ؿاغضه في طلَ مجهىلُت الخػامالث ؤلالٌتروهُت ؤو الخػامالث  الؿلىى َو

ًمؼ  لاؾمؾحر مػغوقت   لاججاه؛ قةصمان ؤلاهترهذ مً زالُ هظا آلازٍغ

هغوبُت مً ؤلاخباؾاث والػؿىؽ وللغؾبت في الخطُى  اؾخجابتهى 

 للغؾبت في اليؿُان، غلى لظة بضًلت مباشغة لخد
ً
هُو ؤلاشباع وؤًػا

 وقو هظا 
ً
"ؤلاهٍاع" ؤي بهٍاع  قةن اإلاضمً ٌؿخسضم مٍُاهؼم لاججاهوؤًػا

بما قيها  -بصماهه وهظا ماشغ غلى بصمان ؤلاهترهذ، وحمُؼ ؤهىاع ؤلاصمان

هي مداولت قاشلت وؾحر هاجخت  لاججاهمً زالُ هظا  -بصمان ؤلاهترهذ 

غص غلى نلهه وايخئابه وبخباؾاجه ومشاغغ ؤلازم للؿُؿغة مً حاهب الك

 ].12والظهب التي جضب صازله ]

ت الػهالهُت  (4)  :لاهكػالُتالىظٍغ

ت خُث حؿدىض غلى ؤعغُت  (Albert Ellis) ًغي        واغؼ هظه الىظٍغ

مػغقُت بصعايُت اهكػالُت ؾلىيُت، ًغي ؤن هظام ألاقٍاع التي ًامً بها 

الكغص جىهؿم بلى نؿمحن ألاقٍاع الػهالهُت وألاقٍاع الالغهالهُت، وجغي 

ت ؤن ألاقٍاع الالغهالهُت هي الهضف  ت  ألاؾاس يالىظٍغ التي حؿعى الىظٍغ

ًي  لاهكػالي غؿغابألنها هي ؾبب لا إلػالخه والخسلظ مىه  والؿلى

ولِؿذ الػىامل ؤو ألاؾباب الخاعحُت، وفي خالت بصمان ؤلاهترهذ ًخىهم 

ؤن له  بال  اإلاضمً ؤن ؤلاصمان ٌؿاغضه قترة مانخت غلى الهغوب مً الخىجغ

جإزحراث ؾلبُت مخػضصة خُث ٌػؼػ لضي اإلاضمً شػىعه بإهه ؾحر ناصع 

 .ىف والطػىباثوالخ لاهؼغاجغلى جدمل 

ال ًلجإ بلى بصماهه للخطُى  لاججاهبن مضمً ؤلاهترهذ وقو هظا       

غلى اللظة بظاتها ولًٌ مً ؤحل بػالت مشاغغ الؿلبُت والضوهُت 

ألاضلي وما ؤن ًخدٌم في  الىاحم غً الهلو وجسكُؼ الػُو والخىجغ

بصمان الػهالهُت ومً طلَ ؤن  ؾحر وجغاه نض امخلَ ألاقٍاع ال بمشاغغه 

و ألانطغ وألاؾغع إلػالت  ؤلاهترهذ هى ، بط ؤن بػؼ لاهؼغاجالؿٍغ

اإلاضمىحن ٌػتريهم شػىع بإنهم مؿلىبىن غلى ؤمغهم وؤنهم ضخُت ججاعب 

ً غلى  مً غهالها ختى ًجضون ؤهكؿهم ونض  لاهكٍاىزاؾئت ؾحر ناصٍع

ت وال ًلبث ؤن ًهىصهم حخماغُجػاءلذ طواتهم وجضهذ مٍاهتهم لا 

ٍىن الهغوب هىا، )في خالت بصمان  جكٌحرهم بلى مشاغغ ؤلازم واإلاػاهاة ٍو

 ].29قُه ] ولاوؿماؽؤلاهترهذ( لإلهترهذ 

ػخبر       ًاثً غهالوي وؾحر َو غهالوي في هكـ الىنذ  ؤلِـ ؤن ؤلاوؿان 

، ولًٌ غضما 
ً
 ويكىا

ً
خطغف بػهالهُت ًٍىن قػاال وؾػُضا قػىضما ًكٌغ ٍو

خطغف غلى هدى الغهال وي قةن طلَ ًاصي بلى الشػىع بالهلو ًكٌغ ٍو

ًي غؿغابولا   .الىكس ي والؿلى

غي هظا        ؤهه غىضما هكٌغ باإلاشٌالث التي حػترع في خُاجىا  لاججاهٍو

هت جضغى بلى  ؤو الؿػب ؤو جغنب الٍىاعر قةهىا وشػغ  لايخئاببؿٍغ

والؿػب وبطا ما غلمىا ؤن ؤخاصًثىا مؼ طواجىا حػٌـ ما  بااليخئاب

ًجُى في ؤطهاهىا مً ؤقٍاع وجسُالث وضىع طهىُت وؤقٍاع قةن حؿُحرها 

لخلَ ألاخاصًث الؿلبُت بإزغي بًجابُت هى هضقىا للخسلظ مً 

؛ قالخىاصر الخاعحُت لِؿذ هي اإلاؿئىلت غً اهكػاالجىا غؿغابلا 

مىا لها والخىنػاث واهؼغاحاجىا بل بن بصعايىا ل هت جهٍى خلَ ألاخضار وؾٍغ

م هى الظي ًسلو  ًاهذ ؾاعة  لاهكػاالثالتي جيخج غً هظا الخهٍى  ؾىاًء 

 ].30ؤو مؼعجت ]

 :الثهافي حخماييلا  لاججاه (5)

ؤهه ال ًمًٌ قهم ؤي  حخماييالثهافي لا  لاججاهًغي ؤغػاء        

لبِئت والثهاقت ونالىا بن غىضما ًىظغ بلُه في بؾاع ا ال باغؿغاب هكس ي 

 للػمغ والؿبهت لا غؿغابالػضًض مً لا  اهدشاع 
ً
ت حخماغُاث جسخلل وقها

غون بىاء غلى طلَ ؤن اإلاجخمؼ هى الؿبب في  والخلكُت الثهاقُت، ٍو

اث اإلاىحىصة في اإلاجخمؼ ججبر غؿغابالؿلىى الالؾىي خُث ؤن لا 

ب لل لاوؿماؽؤقغاصها غلى  خٌُل مؼ غاصاث في الؿلىى الشاط والؿٍغ

وزهاقت هظا اإلاجخمؼ التي جسخلل مً مجخمؼ آلزغ ومً زهاقت ألزغي، 

ولظلَ عيؼوا غلى البىاء ألاؾغي والخكاغل ألاؾغي والخىاضل والػؿىؽ 

 ].12] تحخماغُت والؿبهاث لا حخماغُلا 

 :الؿبي لاججاه (6)

غي هظا        ؤن ؾلىى الكغص )ومىه ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ(  لاججاهٍو

جدٌمه الػىامل الىعازُت الجُيُت والخؿحراث الٌُمُاثُت في اإلاش 

اصة ؤو  والىانالث الػطبُت، قالكغص نض ًٍىن غغغت لإلصمان في خالت ٍػ

ت في اإلاش ؤو هانالث غطبُت، ونض ًٍىن  ههؼ مٍىهاث يُمُاثُت غغوٍع

 ].31ؾىماث ؤو الهغمىهاث ]الؿبب هى وحىص زلل في الٌغومى 

 :)اإلاغع – لاؾتهضاف – لاؾخػضاص) الخٍاملي لاججاه(7) 

ؤن بصمان الكغص لإلهترهذ ًٍىن هدُجت لػضة غىامل  لاججاهًغي هظا       

بُئُت( ًجػل لضًه  –ت احخماغُ – اهكػالُت –مهُإة )شخطُت 

، قهىاى ؾماث غؿغابلإلضابت بهظا لا  ولاؾتهضاف لاؾخػضاص

ت وبُئُت ججػل الكغص صون ؾحره ًضمً احخماغُشخطُت وظغوف 

(، وحضث ؤن مً 1997في غام ) "Young" ؤلاهترهذ، وفي صعاؾت ؤحغتها

ملُىن شخظ  13ملُىن مؿخسضم لإلهترهذ ًىحض ما ًهاعب  65بحن ًل 

ً ؤو بحن   بمبضؤ الكغوم ؾىاء بحن الكغص وآلازٍغ
ً
مضمً لإلهترهذ، وبًماها

 :آلاحي اؾخسالصؤو طاث الكغص ًمًٌ الظًىع وؤلاهار 

( الؾخسضام ؤلاهترهذ للشػىع يما جغي )ًىهج ًلجاونؤن الظًىع  -1

بالهىة واإلاٍاهت والؿُؿغة واإلاخػت وهظا ما ًجػلهم ًضزلىن بلى مىانؼ 

 غلى مىانؼ ألالػاب وبساضت 
ً
إلشباع هظه الخاحاث قىجضهم ؤيثر صزىال

دت وألاقالم ؤلاباخُت،  الػضواهُت وحجغاث الضعصشت الجيؿُت والطٍغ

باع الخاحت للخب لإلهترهذ إلش ًلجاونغلى غٌـ ؤلاهار الظًً 

ت وغهض الطضاناث مؼ هكـ الجيـ ؤو الجيـ حخماغُوللمشاعيت لا 

غلى مىانؼ الشاث ؤو الضعصشت ومجمىغاث  آلازغ قخجض ؤنهم ؤيثر صزىال

 .ألازباع إلشباع الخاحت اإلاانخت

ؤن هىاى ؾماث قغصًت ججػل الكغص ًجزلو في بصماهه غلى ؤلاهترهذ مً  -2

التي ججػل الكغص  ولاهؿىاثُتى اإلاىاحهت طلَ الخجل وغضم الهضعة غل

ًؾحر ناصع غلى غهض ضضاناث مؼ  في الػالم الىانعي قيهغب بلى  آلازٍغ

الظي ًىقغه له ؤلاهترهذ والظي ًجػله ٌػِش في غالم  لاقتراض يالػالم 

ض ومؼ مً  ػهض في طلَ ضضاناث مؼ مً ًٍغ الخُاُ وألاخالم اإلاخخالُت َو

ؿخػحر لظلَ ال ٌؿخؿُػىن عئٍخه ومً ال   ٌػغقىهه َو
ً
 اؾمهؾحر  اؾما

خطغف يما ٌشاء بضون  الخهُهي وشخطُت ؾحر شخطِخه الخهُهُت ٍو

 في غالناجه الىهمُت 
ً
 ومىبؿؿا

ً
طبذ مدبىبا  لاقتراغُتعنُب غلُه ٍو

مما ٌشػغه بظاجه وؤهمُخه ومٍاهخه بحن الىاؽ قُجض في ؤلاهترهذ غالخه 

ًان مكخهضا التي ًبدث غنها في الخهُهت ولًٌ صون ح ضوي وال ؤمل قةطا 
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 لها في غاإلاه حخماغُللمهاعاث لا 
ً
ت في غاإلاه الخهُهي قٍُىن ؤهال

، ولظلَ ًمًٌ ؤن جٍىن ؾماث الصخطُت يخهضًغ الظاث لاقتراض ي

اإلاىسكػت والشػىع بالىهظ وغضم الٌكاًت والخىاف والغهاب 

ث والخجل هي ماشغا ولاهؿىاثُتومكهىم الظاث الؿلبي  حخماييلا 

 .إلصمان ؤلاهترهذ

ش مغض ي ؾابو هم  -3 غغغت إلصمان ؤلاهترهذ،  ألايثر بن مً لضيهم جاٍع

ش ؤشاع قهض  ث هخاثج الضعاؾاث ؤن مً بحن مضمني ؤلاهترهذ ؤقغاص لهم جاٍع

 .ألازغي وؤشٍاُ ؤلاصمان  ولايخئابؾابو مً مغع الهلو 

ًاهذ شخطُت ؤو  -4 ألاقغاص الظًً ٌػاهىن مً غؿىؽ في خُاتهم ؾىاًء 

ت ؤو مهىُت ؤو صعاؾُت ججػلهم يهغبىن بلى هظا الػالم   لاقتراض يؤؾٍغ

 .لاقتراض يلُيس ى هظه الػؿىؽ ولُػِش في هظا الػالم 

ًالخىف الؼاثض  -5 زبراث الؿكىلت الؿِئت وؤؾالُب اإلاػاملت الخاؾئت 

ه وجىبُسه اإلاؿخمغ ؤو يظلَ الؿػب الىالضي وغهابه ولؿم لابًغلى 

 ].12ًل هظا مً ماشغاث بصمان ؤلاهترهذ ]

اث اإلاكؿغة للؿلىى في بغهامج ؤلاعشاص  ؤوحه جؿبُو بػؼ الىظٍغ

 :اإلاهترح

والتي يهضف مً  الؿلىيُتنام الباخثان باؾخسضام بػؼ ألاؾالُب         

زاللها لخػضًل ؾلىى الؿالب ؤلاصماوي بلى لاؾخسضام الؿبُعي لإلهترهذ 

الخام...وؾحرها  ولامخىاعمثل: غمل الػٌـ وجدضًض ونذ لاؾخسضام، 

بظلَ، يما نام الباخثان  الخاضتيما ؾُػغغها الباخثان في الجلؿاث 

الب باؾخسضام ؤؾلىب الىمظحت في حلؿت زاضه وطلَ باؾخػاقت ؾ

هت  اإلاجمىغتمخكىم صعاؾُا لُػغع ألقغاص  لإلهترهذ  اؾخسضامهؾٍغ

تالُىمي وغالنخه  ؤغمالهوحضُو  ...الخ، يما ؾُإحي في الجلؿت ألاؾٍغ

 .الخاضت بظلَ

ت اإلاػغقُت في بغهامج ؤلاعشاص اإلاهترح  :ؤوحه جؿبُو الىظٍغ

بُتؤقغاص اإلاجمىغت  نام الباخثان بمىانشت ؤقٍاع       في حلؿاث  الخجٍغ

قغصًت وؤزغي حماغُت إلاىانشت ألاقٍاع التي ؤصث بلى الؿلىى ؤلاصماوي 

 :لضيهم ومً هظه ألاقٍاع

 .في ؤلاهترهذ بال والخهضًغ  لاخترامبوي ال ؤحض  -

 .اإلاسخلكتؤخهو قُه ؤلاشباغاث  -

ض...وؾحرها مً ألاقٍاع والتي جسخلل مً قغص  - مً  آلزغ ؤنُى قُه ما ؤٍع

 .ؤقغاص الػُىت

ت  • الػهالوي في بغهامج ؤلاعشاص  لاهكػالي لاججاهؤوحه جؿبُو هظٍغ

 :اإلاهترح

بُت بالخػبحر  اإلاجمىغتالباخثان بالؿلب مً ؤقغاص  نام       الخجٍغ

ووغىح وطلَ زالُ الجلؿاث الكغصًت، يما  قُتشكابٍل  لاهكػالي

الصخطُت  لاهكػاالثالتي ًخىلض منها  ًهىم الباخثان بمهاحمت ألاقٍاع

والتي بضوعها جٍىن الؿلىى، قبمهاحمت ألاقٍاع الالغهالهُت وجصخُدها 

وجبطحر الكغص بسؿإ الكٌغة التي ًدملها واؾخسضام ؤؾلىب ؤلانىاع 

 .اإلاىؿهي في طلَ

ت  ي في بغهامج ؤلاعشاص اإلاهترح لاججاهؤوحه جؿبُو هظٍغ   :اإلاػغفي الؿلًى

ع الجضلي الخػلُمي مً زالُ نام الباخثان باؾخسضام ؤلانىايما       

 اإلاشىهتالجلؿاث الكغصًت ؤو الجماغُت للخسلظ مً ألاقٍاع 

بُت يما جم جٍلُل الؿالب  والالغهالهُت لضي الكغص مً اإلاجمىغت الخجٍغ

ببػؼ الىاحباث اإلاجزلُت والتي مً شإنها ؤن حؿاهض الخؿُحر اإلاػغفي لضي 

غص وجطىعاجه، يما الكغص باغخباع ؤن الؿلىى هى هاجج غً ؤقٍاع الك

ؤزىاء مىانشت بػؼ ألاقٍاع التي  الغاحػتوضل الباخثان الخؿظًت 

لخػضًلها،  الػُىتٌػخهضها بػؼ ألاقغاص ؤزىاء الجلؿاث الجماغُت ألقغاص 

 .يما اؾخسضم ؤؾلىب الىمظحت قُما ًخػلو باألؾالُب اإلاػغقُت اإلاغؾىبت

 :جؿبُو ؤلاعشاص الضًني في البرهامج اإلاهترح (3)

هىاى قغم بحن ؤلاعشاص الضًني والىغظ الضًني، قالىغظ الضًني قُه      

 مً حاهب واخض مثل ما وؿمؼ في اإلاؿاحض والبرامج 
ً
حػلُم وجىحُه ؾالبا

ً خالت هكؿُت مخٍاملت هجض قيها  الضًيُت ؤما ؤلاعشاص الضًني قهى جٍٍى

 مؼ اإلاػخهضاث الضًيُت مما ًاصي بلى جىاقو الصخطُ
ً
ت الؿلىى مخٍامال

 ].19والؿػاصة والصخت الىكؿُت ]

 الدراسات السابق  .4

[ بلى الخػغف غلى بصمان ؤلاهترهذ 3هضقذ صعاؾت الػطُمي ]      

ت  حخماييوغالنخه بالخىاقو الىكس ي ولا  لضي ؾالب اإلاغخلت الثاهٍى

اع. وؤشاعث هخاثجها بلى وحىص غالنت اعجباؾُه ؾالبه بحن  بمضًىت الٍغ

الضعحت الٍلُت إلاهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ والضعحت الٍلُت إلاهُاؽ الخىاقو 

غالنت اعجباؾُه ؾالبت بحن الضعحت الٍلُت  . ووحىصحخماييالىكس ي لا 

لخىاقو الىكس ي والخىاقو ألاؾغي إلاهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ وصعحاث ؤبػاص ا

 .حخماييوالخىاقو اإلاضعس ي والخىاقو لا 

[ قهض خاولذ الٌشل غً بصمان 32ؤما صعاؾت ؾىاًم وػمالئه ]       

ت لضي ؾالب حخماغُؤلاهترهذ وغالنخه بٍل مً لايخئاب واإلاؿاهضة لا 

ًان مً ؤبغػ هخاثجها وحىص غالنت طاث صاللت بخطاثُت بحن  الجامػت، و

والخيبا باعجكاع مؿخىي بصمان ؾالب وؾالباث  لايخئابمؿخىي  جكاعاع 

 .الجامػت لإلهترهذ

 .Daniel, T.; Shek, Vera; Tang, M. & Lo, Y [33] وؾبهذ صعاؾت      

اث مطمم لػالج ؤلاصمان مً ؤلاهترهذ   مخػضص اإلاؿخٍى
ً
 بعشاصًا

ً
بغهامجا

اؾخسضام مهُاؽ بصمان لضي اإلاغاههحن الطِىُحن بهىهج ًىهج، ونض جم 

ؤلاهترهذ اليسخت الطِىُت لـ "ًىهج" الظي جٍىن مً غشغة بىىص؛ لخدضًض 

اإلاضمىحن مً ؾحر اإلاضمىحن. ونض ؤظهغث الىخاثج الهبلُت والبػضًت ؤن 

 لاهػمامبػض  اهسكػذمشٌالث بصمان ؤلاهترهذ لضي اإلاشاعيحن نض 

 .للبرهامج

قهض هضقذ بلى الٌشل غً ؤزغ  .Jong-Un Kim, J  [34] ؤما صعاؾت       

بغهامج بعشاصي حمعي ناثم غلى الػالج الىانعي غلى مؿخىي بصمان 

ؤلاهترهذ وجهضًغ الظاث إلصمان ؤلاهترهذ لضي ؾالب الجامػت، ونض 

ؤظهغث الىخاثج وحىص قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن مخىؾؿي صعحاث 

بُت والػابؿت في ازىحن مً اإلا خؿحراث: الكٌغ ؤقغاص اإلاجمىغخحن الخجٍغ

 .ؤلاصماوي الخلهاجي والخدمل

ًاهذ  Ceyhan, A., & Ceyhan, E [35] وبدثذ صعاؾت         غما بطا 

اث الشػىع بالىخضة،  ، والكػالُت الظاجُت في اؾخسضام ولايخئابمؿخٍى

اث لاؾخسضام  الٌمبُىجغ لضي ؾالب الجامػت ماشغاث صالت إلاؿخٍى

اإلاشٍل لإلهترهذ )ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ(، ونض ؤشاعث الىخاثج بلى ؤن 

الشػىع بالىخضة، ولايخئاب، والكػالُت الظاجُت في اؾخسضام الٌمبُىجغ 

اث ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ، ووحض ؤن الشػىع  حػض ماشغاث صالت إلاؿخٍى

 لالؾخسضام اإلاشٍل لإلهترهذ، زم حاء 
ً
بالىخضة هى اإلاخؿحر ألايثر جيباا
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لايخئاب في اإلاغجبت الثاهُت، وبػضها الكػالُت الظاجُت الؾخسضام 

 .الٌمبُىجغ

[ قهض خاولذ جدضًض الػالنت بحن بصمان 12ؤما صعاؾت اعهاؽ ]         

ًان غؿغابؤلاهترهذ وؤبػاص الصخطُت ولا  اث الىكؿُت لضي اإلاغاههحن. و

اث الىكؿُت غؿغابمً ؤبغػ هخاثجها وحىص اعجباؽ صاُ بخطاثُا بحن لا 

وؤبػاص الصخطُت وبصمان ؤلاهترهذ. ووحىص قغوم صاله بخطاثُا بحن 

اث غؿغابمضمني ؤلاهترهذ وؾحر اإلاضمىحن في ؤبػاص الصخطُت ولا 

مضمني ؤلاهترهذ ومضمىاجه في الىكؿُت. ووحىص قغوم صاله بخطاثُا بحن 

 .اث الىكؿُتغؿغابؤبػاص الصخطُت ولا 

 الؼريق  وإلاجراءات. 4

 منهج الدراس أ. 

بي في هظه الضعاؾت ًىنها صعاؾت  اغخمض      الباخثان اإلاىهج الخجٍغ

بُت تهضف ؾلى نُاؽ ؤزغ البرهامج )مخؿحر مؿخهل( غلى اإلاخؿحر الخابؼ  ججٍغ

)صعحت بصمان ؤلاهترهذ لضي ؤقغاص الػُىت(، واؾخسضم الباخثان مىهج 

ؼ اإلاجمىغت  بُت، وحػٍغ جطمُم اإلاجمىغخحن: الػابؿت والخجٍغ

بُت للبرهامج  وحجبه غً اإلاجمىغت الػابؿت مؼ اؾخسضام الخجٍغ

الهُاؽ الهبلي والبػضي لٌال اإلاجمىغخحن إلاػغقت ؤزغ البرهامج غلى 

بُت  .اإلاجمىغت الخجٍغ

 فرطيات الدراس ب. 

: جىحض قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن الهُاؾحن الهبلي  الكغع ألاُو

بُت غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ بػض  والبػضي ألقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

 .جؿبُو البرهامج ؤلاعشاصي لطالح الهُاؽ البػضي

الكغع الثاوي: جىحض قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن اإلاجمىغخحن 

بُت والػابؿت غلى مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ  لاهتهاء)البػضي( بػض  الخجٍغ

بُت  .مً جؿبُو البرهامج ؤلاعشاصي لطالح اإلاجمىغت الخجٍغ

 مجامع الدراس ج. 

  -مجخمؼ الضعاؾت مً الؿالب اإلاضمىحن غلى ؤلاهترهذجٍىن       
ً
وقها

مً ؾالب اإلاغخلت  -إلاهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ اإلاؿخسضم في الضعاؾت

ت للػام الضعاس ي  ت الخٍىمُت النهاٍع هـ والظًً ؾبو 1432-1431الثاهٍى

غليهم مهُاؽ ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت خُث 

منهم غُىت  ازخحرثإلاجخمؼ الضعاؾت والظًً  الػام ٌشٍلىن ؤلاؾاع

ت  بلـ غضص اإلاضاعؽ الثاهٍى بُت والػابؿت، ٍو الضعاؾت للمجمىغت الخجٍغ

اع ) ت للبىحن بالٍغ ( 56428( مضعؾه وغضص ؾالبها )108الخٍىمُت النهاٍع

اع للبىحن  ].36] خؿب آزغ بخطاثُت ضاصعة مً بصاعة حػلُم الٍغ

 عين  الدراس ج. 

ُىت الضعاؾت نام الباخثان بدطغ مٍاجب ؤلاشغاف الخابػت غ الزخُاع     

ت  اع ؤلاصاٍع اع للبىحن والتي جهؼ في خضوص مضًىت الٍغ إلصاعة حػلُم الٍغ

اع، زم نام الباخثان   جمثل بصاعة حػلُم الٍغ
ً
وغضصها ؤخض غشغ مٌخبا

هه غشىاثُت وطلَ بػض جغنُمها مً  بلى  1بازخُاع ؤخض هظه اإلاٍاجب بؿٍغ

غلى مٌخب الغوابي  لازخُاع ع ؤخض ألاعنام غشىاثُا خُث ونؼ وازخُا 11

ت، زم بػض طلَ ازخاع الباخثان مً هظه 14والظي جدبؼ له ) ( زاهٍى

خحن مسخلكخحن الزخُاع غُىت اإلاجمىغت الػابؿت مً  اث زاهٍى الثاهٍى

بُت مً ألازغي، بػض طلَ نام الباخثان بخؿبُو مهُاؽ  ؤخضهما والخجٍغ

[ غلى ؾالب الطل ألاُو 12ترهذ لبشغي بؾماغُل ]ؤلاصمان غلى ؤلاه

والثاوي مً ًل مضعؾت لبضاًت الخسطظ مً الطل الثاوي لضي ؾالب 

ت بدُث ًٍىن هىاى الخسطظ الؿبُعي والشغيي وجم  اإلاغخلت الثاهٍى

ت الػلُان وؤقغاص  جدضًض ؤقغاص اإلاجمىغت الػابؿت مً ؾالب زاهٍى

ت ال بُت مً ؾالب زاهٍى طضًو ممً خههىا الخض اإلاجمىغت الخجٍغ

اإلاػُاعي لإلصمان اإلادضص في مهُاؽ بصمان لاهترهذ اإلاؿخسضم وهى 

قإيثر خُث ًطىل بإهه مضمً خؿب  60خطُى الؿالب غلى صعحت 

مهُاؽ ؤلاصمان اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت، وبػض جؿبُو اإلاهُاؽ في 

ت الػلُان )  ًمثلىن ( ؾالب14اإلاضعؾخحن بلـ غضص الػُىت اإلاسخاعة في زاهٍى
ً
ا

ت الطضًو )  ًمثلىن اإلاجمىغت 14اإلاجمىغت الػابؿت وفي زاهٍى
ً
( ؤًػا

بُت  .الخجٍغ

 :بحغاءاث الخؿبُو

هه غشىاثُت وطلَ        نام الباخثان بازخُاع ؤخض هظه اإلاٍاجب بؿٍغ

 خُث ونؼ  11بلى  1بػض جغنُمها مً 
ً
وازخُاع ؤخض ألاعنام غشىاثُا

ت، زم بػض طلَ 14ًدبؼ له )غلى مٌخب الغوابي والظي  لازخُاع ( زاهٍى

خحن مسخلكخحن الزخُاع اث زاهٍى غُىت  ازخاع الباخثان مً هظه الثاهٍى

بُت مً ألازغي لخجىب خضور  اإلاجمىغت الػابؿت مً ؤخضهما والخجٍغ

بُت وؤقغاص اإلاجمىغت الػابؿت خحن  لاجطاُ بحن ؤقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

ج بلى اإلاجمىغت الػابؿت مؼ جؿبُو البرهامج لئال ًخػضي ؤزغ البرهام

مغاغاة ؤن جٍىن اإلاضعؾخان مخهاعبخحن نضع ؤلامٍان في اإلاٍان والؿبهت 

ت الطضًو بحي اإلاىاع  لازخُاع ت والثهاقُت، ولهض ونؼ حخماغُلا  غلى زاهٍى

ت الػلُان بحي الغوابي، وبػض جدضًض اإلاضعؾخحن نام الباخثان هوزا ٍى

ً نؿم الخسؿُـ والخؿىٍغ الخابؼ بإزظ اإلاىاقهت غلى بحغاء الضعاؾت م

اع، زم نام بةبالؽ مضعاء اإلاضاعؽ الظي  إلصاعة حػلُم البىحن بالٍغ

ؾُؿبو قيها صعاؾخه، زم نام بخدضًض مٍان غهض الجلؿاث وطلَ في 

ت الطضًو  .ناغت مطاصع الخػلم بثاهٍى

بػض طلَ نام الباخثان بخؿبُو مهُاؽ ؤلاصمان غلى ؤلاهترهذ       

[ غلى ؾالب الطل ألاُو والثاوي مً ًل مضعؾت 12] ُللبشغي بؾماغ

لٍىن الخسطظ الضعاس ي ًخدضص مً الطل الثاوي لضي ؾالب اإلاغخلت 

ت بدُث ًٍىن ًىحض الخسطظ الؿبُعي والشغيي وجم جدضًض  الثاهٍى

ت الػلُان وؤقغاص اإلاجمىغت  ؤقغاص اإلاجمىغت الػابؿت مً ؾالب زاهٍى

ت الطضًو بُت مً ؾالب زاهٍى ممً خههىا الخض اإلاػُاعي لإلصمان  الخجٍغ

اإلادضص في مهُاؽ بصمان ؤلاهترهذ اإلاؿخسضم وهى خطُى الؿالب غلى 

قإيثر خُث ًطىل بإهه مضمً خؿب مهُاؽ ؤلاصمان  60صعحت 

 .اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت

بُت والػابؿت في لازخباع الهبلي  :جٍاقا اإلاجمىغخحن الخجٍغ

ًاهذ هى       الَ قغوم طاث صاللت بخطاثُت بحن للخػغف غلى ما بطا 

بُت والػابؿت في لازخباع الهبلي اؾخسضم الباخثان  اإلاجمىغخحن الخجٍغ

لخىغُذ صاللت الكغوم بحن اإلاجمىغخحن  "Mann-Whitney Test " ازخباع

 :وحاءث الىخاثج يما ًىضخها الجضُو الخالي
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 1جدول 

 للتفروق بين املجموعاين الاجريبي  والظابؼ  في الاخابار القبلي "Mann-Whitney Test " هاائج اخابار

 الدالل  وتني -قيم  مان املاوسؽ العدد املجموع   املاغير

 0.982 97.500 14.46 14 غابؿت الؿُؿغة ؤو البروػ 

بُت  14.54 14 ججٍغ

 0.650 75.000 14.23 13 غابؿت حؿُحر اإلاؼاج

بُت  12.77 14 ججٍغ

 0.936 76.500 13.12 14 غابؿت الخدمل

بُت  12.88 14 ججٍغ

 0.176 57.000 15.43 14 غابؿت تلاوسخابُألاغغاع 

بُت  11.25 14 ججٍغ

 0.781 78.000 13.07 14 غابؿت الطغاع

بُت  14.00 14 ججٍغ

 0.650 81.500 13.32 14 غابؿت لاهخٍاؽ

بُت  14.73 14 ججٍغ

 0.556 49.500 12.19 14 غابؿت الضعحت الٍلُت

بُت  10.50 14 ججٍغ

 طاث قغوم وحىص غضم ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطح      

بُت اإلاجمىغخحن بحن قإنل 0.05 مؿخىي  غىض بخطاثُت صاللت  الخجٍغ

 اإلاؼاج، حؿُحر البروػ، ؤو الؿُؿغة) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في والػابؿت

 الٍلُت الضعحت ،لاهخٍاؽ الطغاع، ،تلاوسخابُ ألاغغاع الخدمل،

بُت اإلاجمىغخحن جٍاقا ًبحن مما( ؤلاهترهذ إلصمان  والػابؿت الخجٍغ

 .الخجغبت لخؿبُو وضالخُتهما

 الدراس  أدوات د.

 :الخالُت ألاصواث اإلاهترخت الضعاؾت جػمىذ

 :بؾماغُل لبشغي  ؤلاهترهذ بصمان مهُاؽ -1

 ؤلاهترهذ بصمان مهاًِـ مً غضص غلى باالؾالع الباخثان نام      

جر" وناثمت ،[7] لإلهترهذ اإلاكغؽ لالؾخسضام ًىهج يمهُاؽ  [37] "بٍغ

 صعاؾت في اإلاؿخسضم ؤلاهترهذ بصمان ومهُاؽ لإلهترهذ، ؤلاصماوي للؿلىى

 مهُاؽ ؤن الباخثان وعؤي وؾحرها،[ 11] الػمغي  وصعاؾت ،[3] الػطُمي

ل مؼ الحؿانه اإلاهترخت للضعاؾت ؤوؿب[ 12] بؾماغُل بشغي   حػٍغ

ًاة واإلاخػمً الباخثان ؤغخمضه الظي ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان  ؤلاصمان إلادا

 خاله: بإهه ؤلاهترهذ بصمان الباخثان غغف خُث حٌُخمار بليها ؤشاع التي

 هدُجت اإلاؼاج في بخؿحر مصخىبا باعػ  بشٍل باإلهترهذ لاعجباؽ مً

 والؿلىيُت الىكؿُت خالخه غلى ًازغ مما غىه، لاههؿاع ؤو اؾخسضامه

شخمل .تحخماغُولا   :هي ؤبػاص ؾخت غلى اإلاهُاؽ َو

 غىضما ًدضر ما وهظا البروػ، salience باعػة ؾمت الؿلىى ًٍىن  ؤن -1

 .غىضه نُمت وؤيثرها الكغص لضي ألاوشؿت ؤهم الؿلىى هظا ًصح

شحر mood modification اإلاؼاج حؿُحر -2  التي الظاجُت الخبرة بلى َو

 .الؿلىى بهظا للهُام يىدُجت بها ٌشػغ

 مهضاع ؤو يمُت بها ًؼصاص التي الػملُت وهى Tolerance الخدمل -3

ُ  بهجاػه اإلاؿلىب الؿلىى ؤو اليشاؽ  الظي ألازغ هكـ غلى للخطى

 .نبل مً جدطُله ؤمًٌ

 به ٌشػغ ما وهي withdrawal symptoms وسخابُتلا ألاغغاع -4

  ؤن ًمًٌ التي الكؿُىلىحُت آلازاع ؤو ولاهؼغاج الغاخت غضم مً الكغص

 .ًهلله ؤو لاؾخسضام غً ًىهؿؼ خحن جدضر

 اإلاضمً بحن جضوع  التي الطغاغاث بلى حشحر وهي  Conflict:الطغاع -5

 .خىله ومً

 ألاوشؿت ألهىاع ؤزغي  مغة الػىصة بلى اإلاُل وهى Relapse لاهخٍاؽ -6

 .الؿابو في الكغص ًضمنها ًان التي

هت الؿخت ألابػاص هظه غباعاث اإلاهُاؽ مػضة ضاؾذ ونض        بؿٍغ

غ  ؾخت غلى بالدؿاوي  مىػغت غباعة،( 60) غلى واشخمل الظاحي، الخهٍغ

 .ؤلاهترهذ إلصمان ؤبػاص

 :الضعحاث وجكؿحر اإلاهُاؽ جصخُذ -

 جىؿبو) الثالزت، البضاثل ؤخض بازخُاع اإلاهُاؽ غلى الكغص ًجُب      

،
ً
  غلي جىؿبو ال ما، خض بلى جىؿبو جماما

ً
" بـ الكغص ؤحاب قةطا ،(بؾالنا

  جىؿبو
ً
 واخضة، صعحت ما خض بلى وجىؿبو صعحخان، غلى ًدطل" جماما

  غلي جىؿبو وال
ً
 اإلاهُاؽ غباعاث حمُؼ بإن لاغخباع مؼ ضكغ، بؾالنا

  غٌؿُت، غباعاث جىحض ال خُث واخض اججاه في جصدح
ً
 إلاكخاح ووقها

 غلى الكغص غليها ًدطل ؤن ًمًٌ صعحت ؤنص ى قةن الؿابو الخصخُذ

 ،(لازخباع ؾهل) غلُه ًؿلو ما وهى صعحت،( 120) هى الٌلى اإلاهُاؽ

 ؤعغُت) ضكغ هي اإلاهُاؽ غلى الكغص غليها ًدطل ؤن ًمًٌ صعحت وؤنل

 .لإلهترهذ مضمً ؾحر الكغص ؤن بلى وحشحر( اإلاهُاؽ

 :اإلاهُاؽ ضضم -

 باؾخسضام اإلاهُاؽ ضضم مً بالخدهو اإلاهُاؽ مػضة نامذ      

هت  الػامل همىطج بازخباع وطلَ ،(الخىيُضي) الػاملي الخدلُل ؾٍغ

 ضكغ=  2ًا ًاهذ خُث جامت، مؿابهت غلى خاػ الظي الػام، الٍامً

  0,001 صاللتها ومؿخىي 

 :اإلاهُاؽ زباث -

 :هي ؾغم  غضة باؾخسضام اإلاهُاؽ زباث مً بالخدهو الباخثت نامذ     

 ما الكغغُت لألبػاص الثباث مػامالث جغاوخذ: باريغوه ؤلكا مػامل -1

 مما ،(0.87) الٌلى للمهُاؽ ؤلكا زباث مػامل وبلـ( 0.95 ،0.77) بحن

  غً ىماثــمػل ًـــم هــــب اـــًؼوصه قُما وؤؾغاصه واحؿانه اإلاهُاؽ صنت ٌػنى
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 .ؤلاهترهذ بصمان

 لألبػاص" حخمان" زباث مػامل نُمت جغاوخذ ونض: الىطكُت الخجؼثت -2

 زباث مػامل نُمت وجغاوخذ ،(0.91 ،0.73) بحن ما للمهُاؽ الكغغُت

" حخمان" زباث مػامل وبلـ ،(0.94 ،0.74) بحن ما"  بغاون  – ؾبحرمان"

 وهظا( 0.90) بغاون  – ؾبحرمان" زباث ومػامل ،0.89 الٌلى للمهُاؽ

 .الٌلى اإلاهُاؽ زباث مػامل اعجكاع بلى ٌشحر

هت -3  بػض لازخباع بغاصة زباث مػامل بلـ ونض: لازخباع بغاصة ؾٍغ

 (.0.88) ؤؾبىغحن

 الؿػىصًت البِئت غلى لازخباع جهىحن بةغاصة الباخثت نامذ ونض      

 135 طًىع، 40) 175 مً مٍىهت ؾػىصًت غُىت غلي بخهىِىه وطلَ

 باإلاملٌت، الهىكظة بمضًىت والبىاث للبىحن التربُت ًلُت ؾلبت مً( بهار

 وزباجه ضضنه خؿاب وجم غام، 26 -22 بحن ؤغماعهم جغاوخذ ممً

 :الخالُت بالؿغم 

هت خؿابه جم: اإلاهُاؽ ضضم -  بازخباع وطلَ الػاملي الخدلُل بؿٍغ

 ًاهذ خُث جامت، مؿابهت غلى خاػ الظي الػام، الٍامً الػامل همىطج

 0,001 صاللتها ومؿخىي  ضكغ =2ًا

 :الخالُت بالؿغم  خؿابه جم: اإلاهُاؽ زباث

هت -  .ؾػىصًت غُىت غلى ًىم 21 بػض لازخباع بغاصة ؾٍغ

 بارؤلكا يغوه -

 ُ هتي اإلاهُاؽ ؤبػاص زباث مػامل ًبحن الخالي والجضو  مػامل ازخباع بؿٍغ

 لازخباع وبغاصة ؤلكا

 2 جدول 

 الاخابار وإعادة ألتفا معامل باخابار املقياس أبعاد ثبات معامل يبين

 " أعادة الاخابار" معامل ثبات " ألتفا " معامل ثبات أبعاد املقياس

 0.83 0.88 الؿُؿغة ؤو البروػ 

 0.87 0.85 حؿُحر اإلاؼاج

 0.76 0.80 الخدمل

 0.84 0.88 وسخابُتألاغغاع لا

 0.80 0.77 الطغاع

 0.83 0.89 لاهخٍاؽ

 0.81 0.83 الضعحت الٍلُت

 بمػامل جمخػه الؿػىصًت الػُىت غلي اإلاهُاؽ جهىحن مً ًخطح      

 ضالخُت بلى ٌشحر مما الػُىت؛ هظه غلي ضضنه ويظلَ مغجكؼ زباث

  .اإلاهُاؽ جؿبُو

 الزخالف الؿػىصًت البِئت غلى جهىِىه بةغاصة الباخثان نام ونض     

ت الكئت  بلى 22 مً) وهي غليها الخهىحن بةغاصة الباخثت نامذ التي الػمٍغ

ت الكئت غً( 26  وهم الضعاؾت هظه في اإلاهُاؽ غليها ؾُؿبو التي الػمٍغ

ت اإلاغخلت ؾالب  بلى 16 مً) الؿالب في ؤغماعهم جتراوح والظًً الثاهٍى

 ؾالب مً اؾخؿالغُت صعاؾت في الخهىحن غُىت الباخثان ازخاع ونض ،(18

ت اإلاغخلت ت الطضًو مضعؾت في الثاهٍى  غُىت ازخُاع جم خُث الثاهٍى

 ( 81) مً مٍىهت غشىاثُت
ً
اث مً ؾالبا ت اإلاغخلت مؿخٍى  الثالر الثاهٍى

 .اإلاسخلكت بخسططاتها

 :الخالي الىدى غلى اإلاهُاؽ وزباث اإلاهُاؽ ضضم خؿاب جم ونض      

 
ً
هت خؿابه وجم: اإلاهُاؽ ضضم: ؤوال  :البىاء ضضم بؿٍغ

 :البىاء ضضم

 الضازلي الطضم إلاػغقت بحرؾىن  اعجباؽ مػامل خؿاب جم      

 مً غباعة ًل صعحت بحن لاعجباؽ مػامل خؿاب جم خُث للمهُاؽ

 يما الػباعة، بلُه جيخمي الظي للبػض الٍلُت بالضعحت اإلاهُاؽ غباعاث

ُ  طلَ جىضح  :الخالُت الجضاو

 3 جدول 

 للمحور  الكلي  بالدرج  السا  ألابعاد لعبارات بيرسون  ارتباغ معامالت

 معامل الارتباغ بالبعد رقم العبارة معامل الارتباغ  رقم العبارة البعد

 ُ  **0.607 31 **0.647 1 ألاو

7 0.687** 37 0.691** 

13 0.461** 43 0.333** 

19 0.553** 49 0.658** 

25 0.552** 55 0.532** 

 **0.628 32 **0.545 2 الثاوي

8 0.491** 38 0.748** 

14 0.571** 44 0.567** 

20 0.649** 50 0.637** 

26 0.612** 56 0.653** 

 **0.742 33 **0.602 3 الثالث

9 0.683** 39 0.476** 
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15 0.731** 45 0.697** 

21 0.513** 51 0.664** 

27 0.606** 57 0.483** 

 **0.695 34 **0.678 4 الغابؼ

10 0.688** 40 0.642** 

16 0.569** 46 0.370** 

22 0.610** 52 0.381** 

28 0.268** 58 0.648** 

 **0.559 35 **0.564 5 الخامـ

11 0.486** 41 0.569** 

17 0.533** 47 0.656** 

23 0.595** 53 0.647** 

29 0.611** 59 0.635** 

 **0.601 36 **0.566 6 الؿاصؽ

12 0.692** 42 0.596** 

18 0.646** 48 0.426** 

24 0.683** 54 0.594** 

30 0.174 60 0.583** 

ُ  مً ًخطح        مً غباعة ًل اعجباؽ مػامل نُم ؤن( 11) الجضاو

  وصالت مىحبت بػضها مؼ الػباعاث
ً
( 0.01) الضاللت مؿخىي  غىض بخطاثُا

 .ؤبػاصها مؼ احؿانها ضضم غلى ًضُ مما قإنل

 
ً
 :اإلاهُاؽ زباث: زاهُا

 

 ؤلكا مػاصلت) الباخثان اؾخسضم الضعاؾت، ؤصاة زباث مضي لهُاؽ

 الضعاؾت، ؤصاة زباث مً للخإيض Cronbach's Alpha (α)) يغوهبار

 ُ  .الضعاؾت ؤصاة زباث مػامالث ًىضح( 4) عنم والجضو

 4 جدول 

 الدراس  أداة ثبات لقياس كروهباخ ألتفا معامل

 ثبات البعد عدد العبارات الاستباه أبعاد 

 0.7690 9 البػض ألاُو )الؿُؿغة ؤو البروػ(

 0.8044 10 )حؿحر اإلاؼاج( البػض الثاوي

 0.8239 10 )الخدمل( البػض الثالث

 0.7577 10 (لاوسخابُت)ألاغغاع  البػض الغابؼ

 0.7810 10 )الطغاع( البػض الخامـ

 0.7611 10 (لاهخٍاؽ) البػض الؿاصؽ

 0.9587 59 الثباث الػام

 – 0.7577) بحن جغاوح خُث غاُ؛ اإلاهُاؽ ألبػاص الثباث مػامل       

 ؤن غلى ًضُ وهظا( 0.9587) الػام الثباث مػامل وبلـ( 0.8239

 .الثباث مً غالُت بضعحت ًخمخؼ اإلاهُاؽ

 : ؤلاعشاصي البرهامج

 :الضعاؾت هظه في الخؿبُهي الجؼء هى وجؿبُهه ؤلاعشاصي البرهامج ٌػض 

 مً اإلادٌمحن مً مجمىغت غلى البرهامج بػغع الباخثان نام ونض 

ـ هُئت ؤغػاء  ؾػىص اإلالَ حامػت مً الىكـ غلم بهؿم الخضَع

 للػلىم الػغبُت هاًل وحامػت ؤلاؾالمُت ؾػىص بً مدمض ؤلامام وحامػت

 بػؼ ؤبضوا ونض بالضمام، الىكؿُت للصخت ألامل ومؿدشكى ألامىُت

 ًمًٌ اإلاؿخسضمت، والكىُاث الجلؿاث غضص خُث مً اإلاالخظاث

 :ًلي قُما جلخُطها

 اإلاؿترشضًً لٍىن  مغاغاة ؾاغت هطل بلى الجلؿاث ػمً جهلُظ -1

 .الؿالب مً

 .ومىهجُت صنت ؤيثر وقىُاث جكاضُل يخابت -2

 البرهامج ًخػمنها التي اإلاجزلُت الىاحباث لخىكُظ للؿالب خىاقؼ وغؼ -3

 .بها ولاهخمام

 .البرهامج بضاًت في الضًني ؤلاعشاص حلؿت يخهضًم حلؿاث، جهضًم -4

 الىاػع مؿخىي  خُث مً اإلاضمىحن غلى الخػغف هضقها حلؿت وغؼ -5

 الػؼلت مهابل) الخُاة في حخماييلا  اهضماحهم ومؿخىي  لضيهم الضًني

 ًماعؾىهه الظي وللؿلىى ألهكؿهم اإلاضمىحن وجطىعاث ،(تحخماغُلا 

ً ؾحر ولٌنهم بسؿئه ٌػخهضون  ؤنهم ؤم بصخخه ٌػخهضون  هل)  غلى ناصٍع

 (.حؿُحره

اغه، مؿالػت،) ؤلاهترهذ ببضاثل زاضت حلؿت غهض -6  بدُث( الخ....ٍع

 .واهخماماتهم مُىلهم مؼ مخىاقهت جإحي

 لغؾالتهم وجطىعاتهم إلاؿخهبلهم جطىعاتهم بدىمُت جخػلو حلؿت غهض -7

 .إلاجخمػهم وعؾالتهم الخُاة في

ل -8 بُت اإلاجمىغت ؤقغاص حػٍغ   ؤلاهترهذ بكىاثض الخجٍغ
ً
 .ؤوال

ؼ -9 ب الىنذ بصاعة مهاعاث في الخىَى  .غليها والخضٍع
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 ومناقشتها الناائج. 5

ُ  بالكغع اإلاخػلهت الىخاثج   :ألاو

ُ  الكغع ًىظ        بحن بخطاثُت صاللت طاث قغوم جىحض: "غلى ألاو

بُت اإلاجمىغت ألقغاص والبػضي الهبلي الهُاؾحن  بصمان مهُاؽ غلى الخجٍغ

 ."البػضي الهُاؽ لطالح ؤلاعشاصي البرهامج جؿبُو بػض ؤلاهترهذ

بُت للمجمىغت والبػضي الهبلي لازخباع بحن الكغوم  :الخجٍغ

 بحن بخطاثُت صاللت طاث قغوم هىالَ ًاهذ بطا ما غلى وللخػغف     

بُت والبػضي الهبلي ألاصاثُحن  اؾخسضم ؤلاهترهذ؛ بصمان ؤغغاع في للخجٍغ

 صاللت لخىغُذ " Wilcoxon Signed Ranks Test " ازخباع الباخثان

بُت والبػضي الهبلي ألاصاثُحن بحن الكغوم  بصمان ؤغغاع في للخجٍغ

ُ  ًىضخها يما الىخاثج وحاءث ؤلاهترهذ  :الخالي الجضو

 5 جدول 

 إلاهترهت إدمان أعراض في للاجريبي  والبعدي القبلي ألادائيين بين للتفروق " Wilcoxon Signed Ranks Test " اخابار هاائج

 الدالل  Zقيم   الاخابار  املاغير

 0.002** 3.065- ازخباع بػضي الؿُؿغة ؤو البروػ 

 ازخباع نبلي

 0.005** -2.801 ازخباع بػضي حؿُحر اإلاؼاج

 ازخباع نبلي

 0.003** -2.984 ازخباع بػضي الخدمل

 ازخباع نبلي

 0.005** -2.789 ازخباع بػضي وسخابُتألاغغاع لا

 ازخباع نبلي

 0.005** -2.814 ازخباع بػضي الطغاع

 ازخباع نبلي

 0.003** -3.009 ازخباع بػضي لاهخٍاؽ

 ازخباع نبلي

 0.028* -2.201 ازخباع بػضي الضعحت الٍلُت

 ازخباع نبلي

  صالت قغوم **
ً
  0.01 مؿخىي  غىض بخطاثُا

  صالت قغوم *
ً
  0.05 مؿخىي  غىض بخطاثُا

 صاللت طاث قغوم وحىص ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطح      

 والبػضي الهبلي ألاصاثُحن بحن قإنل 0.05 مؿخىي  غىض بخطاثُت

بُت  لازخباع لطالح ،(الٍلُت الضعحت) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في للخجٍغ

بُت اإلاجمىغت في البػضي  .الخجٍغ

 طاث قغوم وحىص ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطح بِىما     

 والبػضي الهبلي ألاصاثُحن بحن قإنل 0.01 مؿخىي  غىض بخطاثُت صاللت

بُت  اإلاؼاج، حؿُحر البروػ، ؤو الؿُؿغة) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في للخجٍغ

 الضعحت في ويظلَ ،(لاهخٍاؽ الطغاع، وسخابُت،لا ألاغغاع الخدمل،

بُت اإلاجمىغت في البػضي لازخباع لطالح للمهُاؽ الٍلُت  .الخجٍغ

 نض ؤلاهترهذ بصمان مؿخىي  ؤن بلى الكغع هظا هخاثج وحشحر      

 ألاغغاع اإلاؼاج، حؿحر البروػ، ؤو الؿُؿغة) ؤبػاص في اهسكؼ

 اإلاجمىغت ؤقغاص لضي الٍلُت الضعحت وفي ،(الطغاع وسخابُت،لا

بُت  الهُاؽ هخاثج زالُ مً ؤلاعشاصي، البرهامج جؿبُو بػض الخجٍغ

 غلى ؤلاصمان مؿخىي  مؼ باإلاهاعهت ؤلاعشاصي البرهامج نهاًت بػض البػضي

 ًضُ الظي ؤلامغ ،(الهبلي الهُاؽ ؤلاعشاصي البرهامج جؿبُو نبل ؤلاهترهذ

 ؤلاهترهذ، غلى ؤلاصمان صعحت زكؼ في ؤلاعشاصي البرهامج قاغلُت غلى

 التي الػالحُت الضعاؾاث لها جىضلذ التي الىخاثج مؼ ًخكو ما وهظا

بي اإلاىهج وقو وازخباعها بعشاصًت بغامج بخطمُم نامذ  لخكؼ الخجٍغ

 قاغلُت بلى حمُػها ؤشاعث والتي [25,33.34] ؤلاهترهذ بصمان صعحت

 الىدُجت وهظه ؤلاهترهذ، غلى ؤلاصمان صعحت زكؼ في ؤلاعشاصًت البرامج

ل مؼ جخكو  قهم غلى الكغص مؿاغضة بلى تهضف غملُت: "بإهه ؤلاعشاص حػٍغ

ُ  مسؿؿت واغُت غالنت زالُ مً وبمٍاهاجه ونضعاجه هكؿه  به للىضى

 ،[38] الخؿُب الؼباصي؛" منها ٌػاوي التي اإلاشٌالث وججاوػ  الؿػاصة بلى

 اإلاجمىغت لضي ؤلاصمان صعحت في لاهسكاع الباخثان ٌػؼو  يما

بُت  ؤلاصمان بإغغاع اإلاجمىغت ؤقغاص ويي بلى البرهامج جؿبُو بػض الخجٍغ

 بلى الىدُجت هظه حشحر يما منها، الخسلظ في والغؾبت ؤلاهترهذ غلى

 ًخطل ؤلاوؿاوي الؿلىى ؤن وهي ؤلاعشاص مباصت مً غامه مؿلمه

 إلحغاء اإلاغشض مهمت ٌؿهل وهظا والخػضًل للخؿُحر نابل ؤهه ؤي باإلاغوهت

 الخهل في للػاملحن خاقؼ وهظا للمؿترشض، اإلاغؾىب والخػضًل الخؿُحر

 للخػامل ؤلاعشاصًت البرامج وحسخحر الجهىص جىحُه بلى زطىضا التربىي 

 الىدُجت هظه الباخثان ًكؿغ يما اإلاغؾىبت، ؾحر الؿلىيُاث ؤشٍاُ مؼ

 مغخله ؤي في الخاؾئت ؤقٍاعه مً ؤلاوؿان ٌػضُ ؤن اإلامًٌ مً ؤهه بلى

 مىؿهُتها وازخباع ألاقٍاع هظه بمغاحػت وطلَ الػمغ مغاخل مً

 مشاًلىا قةن البػُض اإلاضي وغلى الىكـ، مؼ والػهالوي الهاصي وبالخىاع

 ،[39] الػهاص الػهل غبر قهـ جدل ؤن ًمًٌ تحخماغُولا  ؤلاوؿاهُت

ت خؿب ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان بلى ناصث التي الخاؾئت وألاقٍاع  الىظٍغ

ُ  اإلاػغقُت الدشىهاث هي اإلاػغقُت  الظاحي الشَ حشمل والتي الظاث خى

 باالخترام ؤشػغ ال: مثل الؿلبي، الظاث وجهضًغ الظاث يكاءة واهسكاع

 قةهني ؤلاهترهذ غلى ؤًىن  غىضما ولًٌ ؤلاهترهذ، غلى ؤًىن  ال خُىما

 .باالخترام قُه ؤشػغ الظي الىخُض اإلاٍان هى وؤلاهترهذ بىكس ي ؤقخسغ

ًاث ًدملىن  قمً        شخطُاتهم وغً طواتهم غً الؿلبُت ؤلاصعا

  ؤنل ألهه ؤلاهترهذ ؤوشؿت في لاهضماج ًكػلىن  ًجػلهم
ً
 مً تهضًضا
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 الجلؿاث زالُ وؾحرها ألاقٍاع هظه ومىانشت ،[3]اإلاباشغ  الخكاغل

 ؤلاصمان صعحت زكؼ في ؤزغ له ًان البرهامج هظا في لظلَ اإلاسططت

  قةهه يظلَ البػضي، الهُاؽ في ؤلاهترهذ غلى
ً
ي لالججاه ووقها  في الؿلًى

 ؤوحضث التي هي والخٌغاع اإلاماعؾت قةن ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان جكؿحر

  ؤلاهترهذ، غلى ؤلاصمان
ً
 ؤو الضاقؼ وحىص مجغص قةن لاججاه لهظا ووقها

  ولًٌ لإلصمان مؿببا لِـ طاجه خض في الهضف
ً
 مماعؾت مً البض ؤًػا

ؼه ًخم زم غضًضة إلاغاث الؿلىى هظا  الظي الضازلي بالشػىع  حػٍؼ

 ال الشػىع  وهظا مغة، ًل في ؤلاهترهذ غلى صزىله بػض للكغص ًخدهو

طبذ شضجه في ًخؿحر ولًٌ هىغه في ًخؿحر  الكغص ًىنؼ مما وؤشض اشض ٍو

  ؛[12] والىكؿُت ولاهكػالُت الؿلىيُت اثغؿغابلا  مً يثحر في
ً
 ووقها

 ًىاحباث وحػلها الؿلىيُت اإلاهام لبػؼ البرهامج جػمحن قةن لظلَ

 غلى ؤلاصمان صعحت زكؼ في ؤزغ له ًان طلَ في ومىانشتهم مجزلُت

 بإن الىدُجت هظه الباخثان ًكؿغ يما الٍلُت، صعحخه في ؤلاهترهذ

 طيغه ما مؼ ًخكو ما وهظا الؿىي  الؿلىى ايدؿاب في ؤزغ لها الىمظحت

 اإلاغؾىب الؿلىيُاث لبىاء ٌؿخسضم ؤؾلىب الىمظحت ؤن بلى [1] غهل

 ؤبؿـ في الىمظحت وجظهغ قيها اإلاغؾىب ؾحر الؿلىيُاث وحػضًل قيها

 والىظاقت الطكي لاهػباؽ ؾالب وػلم ؤن ؤعصها قةطا مضاعؾىا في ضىعه

 مجض ؾالب حاهب بلى لىهله غمضها بالىاحباث والهُام اإلاشاعيت ؤو

الخظه له همىطحا قُػخبره ومىخظم هخضي ٍو خػلم به ٍو  الؿلىى مىه ٍو

 ؤمىع  ؤولُاء جىغُت بإن الىدُجت هظه الباخثان ًكؿغ يما ، اإلاغؾىب

بُت اإلاجمىغت ؤقغاص  خُث مً ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان بمىغىع الخجٍغ

 غػى)الكغص مؿاغضة في ؤزغ له ًان الخ؛...وبغغاعه وؤؾبابه ماهُخه

بُت اإلاجمىغت  ما مؼ ًخكو وهظا ؤلاهترهذ بصمان مً الخسكُل في( الخجٍغ

 اإلاػغفي الػالج اؾخسضام زالُ مً اإلاػالج بإن[ 40] الؿامضي طيغه

ي  إلخضار تحخماغُلا  البِئت في الخؿُحر لاغخباع في ًإزظ ؤن بض ال الؿلًى

 بإزغ الكغع هظا جدهو الباخثان ًكؿغ يما الصخطُت، في الخؿُحر

 باألؾلىب غغغت جم بطا الؿلىى حؿُحر في اإلاؿاغضة في الضًني ؤلاعشاص

ُ  عبؿت وهى الصخُذ ًان) اإلاػخهض بإضى  مً ًخدضص والتي( ؤلاًمان ؤع

ُ  وبالخالي الخُاة هظه في لإلوؿان الغثِس ي الهضف زاللها  خطى

 وهى الهضف هظا جدهُو اججاه في ٌؿحر ًان بطا للكغص الؿمإهِىت

 ُ  واحخىاب به ؤمغ ما اجباع زالُ مً وحػالى ؾبداهه هللا عغا بلى الىضى

 .غىت ههى ما

 :الثاوي بالكغع اإلاخػلهت الىخاثج

 بحن بخطاثُت صاللت طاث قغوم جىحض: "ؤهه غلى الثاوي الكغع ًىظ     

بُت اإلاجمىغخحن ( البػضي) ؤلاهترهذ بصمان مهُاؽ غلى والػابؿت الخجٍغ

بُت اإلاجمىغت لطالح ؤلاعشاصي البرهامج جؿبُو مً لاهتهاء بػض  ".الخجٍغ

 بحن بخطاثُت صاللت طاث قغوم هىالَ ًاهذ بطا ما غلى وللخػغف     

بُت اإلاجمىغخحن  الباخثان اؾخسضم البػضي لازخباع في والػابؿت الخجٍغ

 اإلاجمىغخحن بحن الكغوم صاللت لخىغُذ  "Mann-Whitney Test  ازخباع

ُ  ًىضخها يما الىخاثج وحاءث  :الخالي الجضو

 6 جدول 

 البعدي الاخابار في والظابؼ  الاجريبي  املجموعاين بين للتفروق" Mann-Whitney Test"  اخابار هاائج

 الدالل  وتني -قيم  مان املاوسؽ العدد املجموع   املاغير

 0.004** 30.000 17.69 13 الػابؿت الؿُؿغة ؤو البروػ 

بُت  9.31 13 الخجٍغ

بُت حؿُحر اإلاؼاج  0.231 60.000 15.50 12 الخجٍغ

 11.79 14 الػابؿت

بُت الخدمل  0.002** 29.500 18.73 13 الخجٍغ

 9.61 14 الػابؿت

بُت وسخابُتألاغغاع لا  0.015* 37.000 17.42 12 الخجٍغ

 10.14 14 الػابؿت

بُت الطغاع  0.152 51.500 15.04 13 الخجٍغ

 10.79 12 الػابؿت

بُت لاهخٍاؽ  0.033* 47.000 17.38 13 الخجٍغ

 10.86 14 الػابؿت

بُت الضعحت الٍلُت  0.076 33.000 14.00 11 الخجٍغ

 9.00 11 الػابؿت

 طاث قغوم وحىص غضم ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطح      

بُت اإلاجمىغخحن بحن قإنل 0.05 مؿخىي  غىض بخطاثُت صاللت  الخجٍغ

 والضعحت الطغاع اإلاؼاج، حؿُحر) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في والػابؿت

 .البػضي لازخباع في( الٍلُت

 صاللت طاث قغوم وحىص ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج مً ًخطح بِىما         

بُت اإلاجمىغخحن بحن قإنل 0.05 مؿخىي  غىض بخطاثُت  والػابؿت الخجٍغ

 لطالح( لاهخٍاؽ سخابُت،لاو ألاغغاع) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في

بُت اإلاجمىغت  .ألاغغاع هظه لضيها نلذ التي الخجٍغ

 صاللت طاث قغوم وحىص ؤغاله اإلاىضخت الىخاثج مً ًخطح يما      

بُت اإلاجمىغخحن بحن قإنل 0.01 مؿخىي  غىض بخطاثُت  والػابؿت الخجٍغ

 لطالح( الخدمل البروػ، ؤو الؿُؿغة) ؤلاهترهذ بصمان ؤغغاع في

بُت اإلاجمىغت  .ألاغغاع هظه لضيها نلذ التي الخجٍغ

كؿغ         ؤلاصمان زكؼ في ؤلاعشاصي البرهامج بإزغ طلَ الباخثان ٍو

 الؿلىيُت الظىاهغ مػالجت في الخضزل غضم ؤن يما ؤلاهترهذ، غلى

با ؤو خالها غلى ًبهيها كؿغ خالها، مً نٍغ  ؤن ؤًػا طلَ الباخثان ٍو

 اإلاغاخل مسخلل في ؤلاعشاصًت الخضماث جهضًم بلى ماؾت الخاحت
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ت  ما له جهضم ؤن بليها ًيخمي التي الجماغت غلى خو وللكغص الػمٍغ

 ؾُجػله ًىاحهها التي الطػىباث جسؿى قةن مؿاغضة؛ مً ًدخاحه

 
ً
  غػىا

ً
 بالخؿحر طلَ الباخثان ًكؿغ يما ،[19] الجماغت جلَ في ؾلُما

بُت اإلاجمىغت ؤقغاص ؤقٍاع غلى ؾغؤ الظي  حلؿاث زالُ مً الخجٍغ

ُ  البرهامج  ونذ نػاء غً الىاججت باإلغغاع واؾدبطاعهم ؤلاهترهذ خى

ل  غلى ؤلاصمان مً الخسلظ في حؿاغض ؾلىيُاث وبيؿابهم غلُت ؾٍى

 مً الخسلظ غلى إلاؿاغضتهم وؤهضاقه بالبرهامج ؤؾغهم وجبطحر ؤلاهترهذ

 الؿلىى هظا إلاػالجت الضًني ؤلاعشاص واؾخسضام ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان

 ًكؿغ يما الػابؿت، اإلاجمىغت ألقغاص ًدطل لم ما وهظا ؤلاصماوي

 الػابؿت اإلاجمىغت ؤقغاص اقخهاص بلى الكغع هظا جدهو الباخثان

 وايدؿاب اإلاػغفي الىمى مىه للمؿخكُضًً ًىقغ الظي الجمايي لإلعشاص

ت الؿلىيُاث  مؼ ًدىاؾب وهظا اإلاشٌالث لخل الالػمت واإلاهاعاث الؿٍى

 حػضًل في ٌؿاغض الجمايي ؤلاعشاص ؤن مً[ 41] حبل بلُه ؤشاع ما

دُذ ت،احخماغُ ؾلىيُت مػاًحر وبيؿابهم اإلاؿترشضًً اججاهاث  لهم ٍو

 .الؿلىى مً حضًضة ؤهماؽ ايدؿاب

 الاوصيات. 6

 الضعاؾت جىص ي هخاثج مً اإلاهترخت الضعاؾت غىه ؤؾكغث ما غىء في     

 :ًلي بما

اصة -1  إلاىاحهت وؾحرها اإلاضاعؽ في ؤلاعشاصًت البرامج بةنامت لاهخمام ٍػ

ت الخػلُمُت اإلاشٌالث  حضواها مً البدىر غلُه صلذ إلاا وؾحرها والتربٍى

 .اإلاجاُ هظا في

اصة -2  إلصمان الضاقػت الضنُهت تحخماغُلا  ألاؾباب غً ألابدار ٍػ

 .الؿػىصي اإلاجخمؼ في ؤلاهترهذ

اصة -3  في للؿالب ؤلاهترهذ بصمان غً الىاججت باألغغاع الخىغُت ٍػ

 .وؾحرها ؤلاغالم ووؾاثل اإلاضاعؽ

 قغصًه صعاؾت الباخثحن نبل مً ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان خاالث صعاؾت -4

 .لػالحها قغصًت بغامج وجطمُم (خالت صعاؾت)

 الخضًثت الخاؾئت الؿلىيُاث غالج في الضًني ؤلاعشاص مً لاؾخكاصة -5

 .ؤلاهترهذ غلى ًاإلصمان

 :مهترخت بدىر

 :الخالُت بالبدىر الهُام الضعاؾت جهترح الضعاؾت نهاًت في     

ي اإلاػغفي ؤلاعشاص قاغلُت -1  غلى ؤلاصمان صعحاث زكؼ في الؿلًى

 .وؤلاهار الظًىع  مً والجامػُت لابخضاثُت اإلاغخلت ؾالب لضي ؤلاهترهذ

 غالج غلى في وججغبتها( حماغُت ؤو قغصًه)بعشاصًه بغامج جطمُم -2

 غػل ؤو تحخماغُلا  ًالػؼلت ؤلاهترهذ غلى لإلصمان مدضصه ؤؾباب

ًاث ؤو الىنذ بصاعة مهاعة  غً( اإلاػغقُت الدشىهاث) اإلاىدغقت اإلاضع

 .وؾحرها ؤلاهترهذ

 والخاضت الجماغُت ؤو الكغصًت ؤلاعشاصًت البرامج وجىكُظ جطمُم -3

 تالضعصش ؤو ألالػاب يةصمان ؤلاهترهذ بصمان مً مػُىه ؤشٍاُ بمػالجت

 .وؾحرها

ي اإلاػغفي الػالج ؤزغ إلاػغقت جدبػُه صعاؾاث غمل -4  ؤو الكغصي الؿلًى

 .ؤلاهترهذ بصمان مً الخسكُل في البػُض اإلاضي غلى الجمايي

 الصخطُت ؾماث غلى ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان آزاع في مخػمهت بدىر -5

 .تحخماغُولا  الىكؿُت والخالت

 وقو ؤلاهترهذ غلى ؤلاصمان ؤؾباب غً البدث في مخػمهت بدىر -6
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THE IMPACT OF A GUIDANCE PROGRAM 

ON REDUCING THE DEGREE OF 

INTERNET ADDICTION AMONG HIGH 

SCHOOL STUDENTS IN RIYADH 

NASSER SALEH AL-OBAIDI                   SAEED ABDULLAH DEBYS 

King Saud University 

  
ABSTRACT_ The current study aimed to Designing an appropriate guidance program for High 

School students and apply it on them to reduce the Internet addiction for those students according 

to the study standers. Recognizing the impact of the proposed guidance program on reducing the 

degree of the Internet addiction for the study sample. This study has applied on Governmental Day 

High School students in Riyadh city, where the stander has applied on the second and third grade 

of Al-Alyan High School at Al-Rayan Dis. to get the controlling group and at Al-Sedeeq High 

School at Al-Manar Dis. to get the experimental sample and both two schools are following to Al-

Rawabi supervision office which follows Riyadh education for boys. The controlling sample is 

consisted of (14) students and the experimental sample is consisted of (14) students who got high 

degrees based on the Internet addiction which used in the study. The results indicated that, there 

are Significant statistically differences between the experimental group's individuals degrees and 

the controlling group's individuals degrees for the Internet addiction and its dimensions in before 

and after measurement for the sake of the after measurement. Also, the results showed that, there 

are Significant statistically differences between the experimental group's individuals and the 

controlling group's individuals for the most likely for The Internet addiction in the after 

measurement for the sake of the experimental group's individuals and this suggest the impact of 

the guidance program and its importance in reducing the Internet addiction for High School 

Students in Riyadh city. 

KEYWORDS: internet, Internet addiction, guidance program, High School students. 

 

 

 

 


