
احملادثة  تطبيكاتفاعلية بزنامج معزيف سلوكي لعالج إدماى 
طالب  على اهلاتف الذكي لدى عيهة مو والتواصل االجتماعي

امللك فيصل جامعة  
 

 جنوي إبزاييم عبد املهعم حممدد. 
 مدرض الصحة الهفشية واالرطاد الهفشي

  جامعة عني مشص -كلية الرتبية

 :  الدراسةملخص 
 تيجؼ الجراسة الحالية إلى ترسيع بخنامج معخفي سمػكي لعالج إدماف تصبيقات   

عمى الياتف الحكي لجى شالب جامعة السمظ فيرل. وتتكػف  السحادثة والتػاصل االجتساعي
السحادثة  تصبيقاتشالب وشالبة ُشبق عمييع مقياس إدماف  727عيشة البحث الكمية مغ 

 عمى الياتف الحكي بيجؼ تقشيغ اآلداة. وقدسػا إلى مجسػعتيغ والتػاصل االجتساعي
شالب وشبق البخنامج  71شالب، ومجسػعة ضابصة مغ  71السجسػعة التجخيبية مغ 

السعخفي الدمػكي عمى افخاد السجسػعة التجخيبية فقط  وتع تحميل البيانات إحرائيًا باستخجاـ 
عجد مغ الصخؽ الالبارامتخية الستبعة مثل اختبار ماف ويتشي، وولكػكدػف .وقج اثبت فاعميتو، 

جمدة عالجية، وقج استسخت فاعمية البخنامج حتى بعج انقزاء  72خيغ بػاقع وذلظ لسجة شي
 فتخة الستابعة.

السحادثة والتػاصل  : بخنامج معخفي سمػكي، إدماف تصبيقاتالكلمات المفتاحية
  .، الياتف الحكي، شالب الجامعةاالجتساعي
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احملادثة  تطبيكاتفاعلية بزنامج معزيف سلوكي لعالج إدماى 
على اهلاتف الذكي لدى عيهة مو طالب  والتواصل االجتماعي

امللك فيصل جامعة  
 

 جنوي إبزاييم عبد املهعم حممدد. 
 مدرض الصحة الهفشية واالرطاد الهفشي

 جامعة عني مشص -كلية الرتبية
 

 الدراسة:مكدمة ومظكلة 
أصبح االعتساد عمى الياتف الحكي وتصبيقاتو الستشػعو أمخًا ضخوريًا لجى أغمب شعػب   

األرض، السيسا أف الياتف الحكي أصبح وسيمة حياة أساسية ال يدتصيع أف يدتغشي عشيا 
أي إنداف في القخف الحادي والعذخيغ نطخًا ألنو مغ خاللو يدتصيع اإلنداف تدييخ أمػر 

اء كثيخ مغ مرالحو وانقزاء خجمات كثيخة يحققيا لو الياتف الحكي في وقت حياتو وقز
أسخع ودوف مجيػد وتزييع لمػقت وبديػلة محىمة في كبدة زر واحجة. فأصبح الياتف 
الحكي األفزل في مجاؿ الساؿ واألعساؿ وإدارة شؤوف الحياة بسا فييا التػاصل االجتساعي 

يًا مثل االعتساد عمى بخامج السحادثة والتػاصل مع اآلخخيغ الحي أخح شكاًل افتخاض
 االجتساعي بجاًل مغ الذكل االجتساعي الستعارؼ عميو.

وكسا أنشا ال نشكخ الجور الياـ والحيػي الحي يقـػ بو الياتف الحكي في حياتشا اليػمية إال 
اة اإلنداف أنشا أيزًا ال يسكغ أف نتغاضي عغ تأثيخاتو الدمبية الكثيخة التي أصبحت تيجد حي

وصحتو الشفدية ومشيا مانحغ برجد دراستو وعالجو وىػ إدماف استخجاـ تمظ األجيدة 
واالعتسادية السفخشة عمييا وعمى تصبيقاتيا لجرجة ىجدت تػافقو الشفدي مع ذاتو فأصبح 
عخضو لمكثيخ مغ السخاشخ الشفدية التي الحرخ ليا مثل االكتئاب واالنصػاء والزغػط 

تالالت الشفدية والدمػكية الشاتجة عغ إدمانيا. كسا أنيا تؤثخ تأثيخًا حادًا عمى الشفدية واالخ
تػافقو االجتساعي مع اآلخخيغ مثل سػء التػافق الداوجي واألسخي والعدلة االجتساعية عغ 

 السحيط االجتساعي ومذكالت التحريل األكاديسي والكثيخ مغ السذكالت االجتساعية.
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يشسا نعمع أف الذخيحة السجتسعية التي تعتسج عمى استخجاـ وتعج الخصػرة بالغة ح  
الياتف الحكي وتصبيقاتو اعتسادًا مفخشًا ىي فئة السخاىقيغ والذباب فقج أشارت الكثيخ مغ 
نتائج البحػث والجراسات واستصالعات الخأي إلى تمظ الحقيقة، فقج قّجرت في السجتسع 

   (Sarwar,2013: 218)% .  61البخيصاني بشدبة 
وأصبحت مذكمة إدماف الياتف الحكي مؤرقة ومرجر شكػى أساسي مغ أعزاء ىيئة  

التجريذ بالجامعات لسا لو مغ تأثيخ سمبي عمى التحريل األكاديسي والتخكيد، كسا أنو يعج 
 مرجر مغ مرادر تذتيت االنتباه والتخكيد في البيئة الجراسية.

وتصبيقاتو ىي باألصل مذكمة سمػكية فإف التعامل وبسا أف مذكمة إدماف الياتف الحكي  
معيا يشبغي أف يتع بصخؽ أخخي سمػكية يسكغ مغ خالليا محػ الدمػؾ الخاشئ واستبجالو 

 بدمػؾ آخخ سػي، مع اآلخج في االعتبار بأىسية الجانب السعخفي وأثخه الفعاؿ في ذلظ .
ىحا الشػع مغ أنػاع اإلدماف  مسا سبق يتزح لشا أىسية تػافخ بخامج عالجية تقـػ بعالج 

ومغ أىسيا تمظ البخامج التي تقـػ عمى أسذ وفشيات التػجو السعخفي الدمػكي الحجيث الحي 
 حقق ومايداؿ الكثيخ مغ الشجاحات في عالج الكثيخ مغ االضصخابات الشفدية. 

 وتتمثل مذكلة الجراسة في التالية: 
السحادثة والتػاصل  تصبيقاتعالج إدماف  ىل لمعالج السعخفي الدمػكي فاعمية وأثخ في -

 عمى الياتف الحكي لجى شالب جامعة السمظ فيرل؟  االجتساعي
السحادثة والتػاصل  تتصبيقاىل يدتسخ أثخ البخنامج السعخفي الدمػكي فى عالج إدماف  -

عمى الياتف الحكي لجى شالب جامعة السمظ فيرل بعج مزي شيخيغ بعج  االجتساعي
 االنتياء مغ الجمدات العالجية؟

 :أيداف الدراسة
 يهجف البحث الحالي إلى:     

عمى الياتف  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتترسيع مقياس إلدماف  -7
 الحكي.
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ترسيع بخنامج عالجي قائع عمى فشيات العالج السعخفي الدمػكي لعالج إدماف  -2
عمى الياتف الحكي لجى شالب جامعة  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقات

 السمظ فيرل. 
التأكج مغ ثبات أثخ البخنامج بعج مزي شيخيغ مغ االنتياء مغ تصبيق البخنامج  -3

 العالجي.
  :أيمية الدراسة

تشبع أىسية البحث في كػنو بحثًا يػاكب قزايا ومذكالت السجتسع السعاصخ ويبحث عغ     
تقجيع حمػؿ ليا وليا تأثيخات سمبية عمى التحريل األكاديسي ومرجر شكػى مغ أعزاء 

ة التجريذ في الجامعات. فقج تع ترشيف اقتخاح ادراج ادماف االنتخنت والتكشػلػجيا في ىيئ
( واقتخاح 2173) DSM-5الجليل التذخيري االحرائي لالضصخابات الشفدية األخيخ 

السالمح التذخيرية لو. كسا تشبع األىسية مغ الخػؼ الذجيج مغ التأثيخات الدمبية التي 
جية الحجيثة عمى شخرية اإلنداف وبشاؤه الشفدي وال سيسا شالب تحجثيا الػسائل التكشػلػ 

 الجامعة. 
أخيخًا في كػف الجراسة تصبيقية تدتخجـ السشيج التجخيبي أقػى السشاىج البحثية والتي      

تيجؼ إلى ترسيع بخنامج عالجي يتع تصبيقو والتأكج مغ فعاليتو لجى عيشة الجراسة مغ 
عمى الياتف  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتشي شالب جامعة السمظ فيرل مجم

 الحكي وذلظ بيجؼ االستفادة مشو في بحػث أخخى  مدتقبمية.
السحادثة والتػاصل  تصبيقاتكسا تطيخ أىسيتو التصبيقية في ترسيع مقياس إلدماف 

 عمى الياتف الحكي لجي شالب الجامعة. االجتساعي
  :مصطلحات الدراسة

 Cognitive Behavioral Programالبخنامج السعخفي الدمػكي  -7
مشطع في ضػء أسذ عمسية و ( البخنامج العالجي بأنو بخنامج مخصط 2115يعخؼ زىخاف)

وغيخ السباشخة، فخديًا وجساعيًا، بيجؼ مداعجة األفخاد عمى لتقجيع الخجمات العالجية السباشخة 
 تحقيق الشسػ الدػي، والقياـ باالختيار الػاعي الستعقل، وتحقيق التػافق الشفدي.
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في الجراسة الحالية ىػ بخنامج مشطع ومخصط قائع عمى أسذ وفشيات  السدتخجـأما البخنامج 
 السحادثة والتػاصل االجتساعي ماف تصبيقاتعالج إد، وذلظ بيجؼ اإلرشاد السعخفي الدمػكي

عمى الياتف الحكي لجى شالب جامعة السمظ فيرل وذلظ مغ خالؿ ترحيح البشية السعخفية 
 -التخيل -صخؼ االنتباه -واكدابيع الدمػؾ الدميع باستخجاـ فشيات مثل )السخاقبة الحاتية 

 االستخخاء(  -الػاجبات السشدلية
 Addiction السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتإدماف  -2

التي تتدع بأعخاض  Behavioral Disordersشكل مغ أشكاؿ االضصخابات الدمػكية 
اعتسادية شجيجة واندحابية واالنذغاؿ التاـ وعجـ القجرة عمى التحكع في الػقت الحي يسزية 
الفخد عمى الياتف الحكي وتصبيقاتو والسيسا تصبيقات الجردشة والتػاصل االجتساعي مثل 

  (Chen,et al. 2003:1))الفابيخ، الػاتذ أب، التانجػ، الساسشجخ.. إلخ
خائيًا في الجراسة الحالية بأنيا الجرجة التي يحرل عمييا الصالب أو الصالبة عمى وتعخؼ إج

 عمى الياتف الحكي. السحادثة والتػاصل االجتساعي مقياس إدماف تصبيقات
 Smartphoneالهاتف الحكي  -3

الياتف الحكي ىػ الياتف السحسػؿ مع ميدات متقجمة لمغاية. نسػذجي يحتػي عمى شاشة 
قة تعسل بالمسذ، واي فاي ، وقجرات ترفح اإلنتخنت، والقجرة عمى تحسيل عالية الج

وتصبيقات متصػرة. وتعسل معطع ىحه األجيدة عمى أنطسة تذغيل مثل: أنجرويج، سيسبياف، 
ios .ونطاـ تذغيل ويشجوز لمسػبايل ، 

http://www.techopedia.com/definition/2977/smartphone 
 University Studentsشالب الجامعة  -4

عيشة مغ شالب وشالبات جامعة السمظ فيرل مغ الفخؽ الجراسية الستشػعة مغ أعسار تتخاوح 
 عاـ. 23- 78ما بيغ 

 :إطار نظزي 
 على الهاتف الحكي. المحادثة والتواصل الجتماعي إدمان تظبيقات -أولا 
واأللعاب  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتإدماف التكشػلػجيا واالنتخنت و  يعج

شكل مغ أشكاؿ االضصخابات الدمػكية التي تع اقتخاح ترشيفيا وإدراجيا االلكتخونية وغيخىا 
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في الشدخة األحجث مغ الجليل التذخيري االحرائي الخامذ لالضصخابات الشفدية 
Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-5   وقج تع

أو ما أشمق  Behavioral Addictionإدراجيا بػصفيا شكل مغ أشكاؿ اإلدماف الدمػكي 
   Non substance addictionعميو أيزًا إدماف ال يتع االعتساد فيو عمى مػاد مخجرة 

بحلظ الشػع مغ اإلدماف مالمح تذخيرية متعجدة  ويذسل السحظ التذخيري السقتخح الخاص
 أىسيا: 

 االنذغاؿ التاـ بيا يػميًا بذكل غيخ شبيعي ولسجة ال تقل عغ عاـ. - 7
 أعخاض اندحابية تحجث عشج البعج عغ أداة اإلدماف واكتئاب شجيج وتييج وقمق. -2
 الحاجو لقزاء مديج مغ الػقت عمى التصبيقات السختبصة باالنتخنت. -3
 عجـ القجرة في التحكع في الشفذ عشج استخجاـ أداة اإلدماف. -4
 فقج االىتساـ باليػايات الدابقة  -5
 استسخار االستخجاـ السفخط لتصبيقات االنتخنت رغع السعخفة بتأثيخىا الشفدي واالجتساعي  -6

(American Psychiatric Association DSM-5, 2013:796 , 825) 
عالسة الشفذ األمخيكية أوؿ مغ وضعت  Kimberly Youngوتعج كيسبخلي يػنج 

( وىػ مرصمح يصمق عمى االشخاص الحيغ يدتغخقػف 7994مرصمح إدماف اإلنتخنت  )
 (42: 2119ساعة فى االسبػع.)الدعبي ، 38أكثخ مغ 

وما نحغ برجد الحجيث عشو ىػ أحج أدوات التكشػلػجيا األساسية التي زاد مدتػي 
وىػ الياتف الحكي وىػ ىاتف يسكغ أف يفعل كل شيء كسا الكسبيػتخ إدمانيا بذكل كبيخ 

، والػصػؿ إلى GPSالذخري، إضافة إلى ميدات أكثخ مثل نطاـ السالحة وتحجيج السػاقع 
اإلنتخنت والبخيج اإللكتخوني، والسػسيقى واألفالـ واأللعاب  واستخجاـ كاميخا الفيجيػ الفائقة، 

غ أي شيء. ويعج أفزل مغ الحاسب الذخري ألنو مع والبحث الرػتي لصخح الدؤاؿ ع
الذخز شػاؿ الػقت وأثشاء الدفخ. وأكثخ مغ ذلظ بكثيخ. وأشيخ أنػاع وأفزميا تقشية ىي 

 PC Magazine Encyclopedia)جاالكدي،  اي فػف(. 
 أسباب إدماف اإلنتخنت: 

 وقج تخجع أسباب إدماف االنتخنت إلي العػامل التالية:   
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 اليخوب. -6 والفخاغ. السمل -7 
 .القمق -7 الػحجة. -2
 .الكآبة -8 السذاكل االقترادية -3
 السغخيات الكثيخة حدب ميػؿ الفخد. -9 .الدخية -4
 االستياء مغ الذكل الخارجي -71 الخاحة. -5

 

 (786-785: 7998)يػنغ ،                                                    
 إدمان النتخنت:مخاطخ 

تكسغ خصػرة استخجاـ االنتخنت مغ حيث أىسية الفئة التى تقبل عميو بذخاىة وىي فئة  
السخاىقيغ والذباب الجامعي . حيث أكجت العجيج مغ الجراسات العخبية واالجشبية عمى 

وتذيخ  خصػرتو وتأثيخه عمي الرحة الشفدية والجدسية واالجتساعية واالكاديسية والسيشية
حراءات إلي تدايج استخجـ الشرء لألجيدة السحسػلة لمجخػؿ إلى االنتخنت: حيث يدتخجـ اال
 % أجيدة الكسبيػتخ المػحي. 37% مشيع اليػاتف الحكية، ويدتخجـ 26

 (5: 2175)تقخيخالدالمة،                                                           
(. حيث أف االستخجاـ 43:2119والدعبي ) ،(76: 2175ويؤكج ذلظ كل مغ عبج هللا )   

السفخط لالنتخنت يؤثخ عمى حياة الذخز الشفدية واالجتساعية والسيشية واالكاديسية وعمى 
صحتة الجدسية .فقج تبيغ مغ دراسة شػلية قاـ بيا كخوت وبارتدػف وشيخلذ عمى عجد مغ 

حت بيغ سشة وسشتيغ مغ االسخ التي تع تجريبيع عمى استعساؿ االنتخنت أنو بعج مجة تخاو 
استخجامو قج ارتبصت ىحه الديادة بإنخفاض التػاصل االسخي وانخفاض حجع الجائخة 

 االجتساعية داخل العائمة كسا عاني السذاركػف فى الجراسة مغ الػحجة الشفدية واالكتئاب.
وأف أغمب السذاكل االكاديسية لجي شمبة السجارس والجامعات تشجع مغ االستخجاـ  
خط لالنتخنت ومشيا إنخفاض فى معجالت السحاكخة االسبػعية باإلضافة إلى الفرل مغ السف

السداقات الجامعية بدبب التأخيخ أو الغياب عغ السحاضخات لقزاء أوقات الميل في ترفح 
 االنتخنت.

 لحا تقتخح "يػنغ" عجدًا مغ الحمػؿ العالجية لحاالت اإلدماف عمى اإلنتخنت مشيا:     
ويتصمب تحجيج نسط استخجاـ الفخد  :Practice the opposite ارسة العكذممأواًل: 

لإلنتخنت، ثع محاولة كدخ ىحا الخوتيغ أو العادة عغ شخيق تقجيع أنذصة محايجة ومعتجلة، 
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بسعشى أنو إذا كاف روتيغ الفخد يتزسغ قزاء عصمة األسبػع بأكسميا عمى اإلنتخنت، فيسكغ 
 .ـػ الدبت في القياـ بأنذصة خارج السشدؿاقتخاح أف يقزي الفخد مداء ي

فسغ السفيج ججًا وضع مخصط مدبق لجسيع  :Setting goals وضع أهجاف مدبقةثانيًا: 
أياـ األسبػع، بحيث يحجد بػضػح كع عجد الداعات السخررة الستخجاـ اإلنتخنت، فعمى 

 .استخجاـ اإلنتخنت السجى البعيج يػلج ىحا الدمػؾ لجى الفخد شعػرا بقجرتو عمى التحكع في
يشرح الفخد بكتابة اآلثار الدمبية لالستخجاـ  : Reminder cards بظاقات للتحكخةثالثًا: 

السفخط لإلنتخنت عمى بصاقات كسذاكل في العسل مثال، وكحلظ كتابة فػائج الحج مغ استخجاـ 
ب سػء اإلنتخنت، فحسل ىحه البصاقات بذكل مدتسخ بيجؼ التحكخة يداعج الفخد عمى تجش

 .استخجاـ اإلنتخنت
إذ تداعج ىحه السشبيات في تحكيخ الفخد  :Stop-watches استخجام ساعات التوقفرابعًا: 

  .بسػعج انتياء وقت استخجاـ اإلنتخنت
عادًة ما ييسل مجمشي اإلنتخنت  :Personal inventory عمل قائمة شخريةخامدًا: 

شػيمة عمى اإلنتخنت، فػضع قائسة بيحه جػانب كثيخة مغ حياتيع نطخًا لقزاء أوقات 
 - 82: 7998)يػنغ،   .األنذصة واالىتسامات السيسمة يداعج عمى إحيائيا مخة أخخى 

738) 
وقج استعانت الباحثة بيحه الفشيات فى البخنامج العالجي مع العجيج مغ فشيات العالج 

 الدمػكي اآلخخي. –السعخفي
 العالج المعخفي الدلوكي:-ثانياا 

العالج السعخفي الدمػكي ىػ أحج األساليب العالجية الحجيثة التي تيتع برفة أساسية أما 
بالسجخل السعخفي لالضصخابات الشفدية وييجؼ ىحا األسمػب إلى إزالة األلع الشفدي وما 
يذعخ بو الفخد مغ ضيق وكخب وذلظ مغ خالؿ التعخؼ عمى السفاىيع واإلشارات الحاتية 

  .سل عمى ترحيحيا ومغ ثع تعجيمياالخاشئة وتحجيجىا والع
ويتػقف تحقيق ىحا اليجؼ عمى وجػد عالقة عالجية دافئة بيغ السعالج والسخيس، الحي 
يجب أف يترف بالقبػؿ والتقبل والػد والجؼء والتعاوف والسذاركة الػججانية، وأف يقـػ 
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مكػناتيا  السعالج بتجريب السخيس وتعميسو كيفية التعخؼ عمى السذكالت وحميا، وعمى
 (69-67: 2111األساسية وأسبابيا وعالقتيا باالضصخاب . )عبج هللا ، 

 الفنيات العالجية المدتخجمة فى البخنامج :
 تساريغ االستخخاء والتشفذ. -

تيػػجؼ ىػػحه الفشيػػة إلػػي تػػجريب السػػخيس عمػػى االسػػتخخاء والتػػشفذ ألنيػػا الصخيقػػة الػحيػػجة 
شػػػاؾ أكثػػػخ مػػػغ شخيقػػػة وتتفػػػاوت شخيقػػػة االسػػػتخخاء التػػػي تقمػػػل بيػػػا األعػػػخاض الفدػػػيػلػجية وى

العزػػػػػػػمي مػػػػػػػغ حيػػػػػػػث الصػػػػػػػػؿ وىػػػػػػػحا يدػػػػػػػتشج إلػػػػػػػي خبػػػػػػػخة الذػػػػػػػخز ونجاحػػػػػػػو فػػػػػػػى مسارسػػػػػػػة 
 (78: 2118التجريبات.)عػض،

 Insightالستبرار -
أمػػخ يعسػػل السخشػػج عمػػى نسػػػه عشػػج العسيػػل مػػغ خػػالؿ عػػجة جمدػػات إرشػػادية، وىػػي فشيػػة 

مػخًا بػالغ األىسيػة بالشدػبة لإلرشػاد الشػاجح وتحقيػق واحػج سمػكية تفيج فػى فيػع الػحات مسػايعتبخ أ
مغ أىع أىجافو، ويفيج فى إدراؾ العسيل بػضػػح أكثػخ لدػمػكو السزػصخب وقجرتػو عمػى الػتحكع 
فػػػى ىػػػحا الدػػػمػؾ، ويػػػؤدي االستبرػػػار إلػػػى تحقيػػػق تعمػػػع ججيػػػج يتغيػػػخ عمػػػى أساسػػػو الدػػػمػؾ.) 

 (284-283: 2115زىخاف، 
  Humorالفكاهة وروح الجعابة -

تذيخ الفكاىة إلى ذلظ االتجاه الباسع أو البداـ أو الزاحظ الداخخ تجاه الحياة وتجاه  
نقائريا؛ وتجاه مطاىخ عجـ اكتساليا، أي ذلظ االتجاه الحي يتزسغ فيسًا خاصًا لسطاىخ 

 التشاقس في الػجػد.
ة وسمػكية وتمظ القجرة ىي في الحقيقة قجرة معقجة تشصػي عمى جػانب معخفية وانفعالي

واجتساعية وإبجاعية في القجرة عمى تػليج الشكات وصشع مػاقف فكاىية. )عبج الحسيج 
،2113 :75 – 76) 

 Assignment الواجبات المندلية -
يعج الػاجب السشدلي أحج الفشيات السيسة التي يتدع بيا العػالج السعخفػي الدػمػكي؛ حيػث 

الجمدػات العالجيػة وذلػظ مػغ خػالؿ السسارسػة يعسل عمى تثبيت وتأكيج ما اكتدبو الفخد أثشػاء 
 العسمية والتجريب عمى ما اكتدبو في الجمدات اإلرشادية أو العالجية.
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وتدػػتخجميا الباحثػػة مػػغ أجػػل اكتدػػاب مػػا تػػع تعمسػػو فػػي الجمدػػات اإلرشػػادية فػػي الحيػػاة 
صمػب تشفيػحًا اليػمية العادية، كتجريبات اإلستخخاء التخيمية، وما إلى ذلظ مغ السيػارات التػي تت

 عسميًا وتصبيقيًا في حياة الفخد.
 Group Discussionأسلوب المحاضخة والمناقذة الجماعية  -

( أحػػج أسػػاليب اإلرشػػاد الجسػػاعي والتػػي يكػػػف ليػػا شػػابع 331: 2115يعتبخىػػا زىػػخاف )
تعميسػػي قػػائع عمػػى اسػػتجالء مفػػاىيع بعيشيػػا، وتيػػجؼ فػػي األسػػاس إلػػى تغييػػخ االتجاىػػات لػػجى 
السدتخشػػجيغ، وذلػػظ مػػغ خػػالؿ الشقػػاش ووسػػيمة إقشػػاع السخشػػج لمسدتخشػػج، وفػػي حالػػة اسػػتخجاـ 
السشاقذػػػة الجساعيػػػة والسحاضػػػخة يفزػػػل أف تكػػػػف أعزػػػاء السجسػعػػػة العالجيػػػة متجاندػػػيغ ، 

 بسعشي أف يكػنػا جسيعا يعانػف مغ مذكالت متذابية.
 Cognitive re-constructionإعادة البشاء السعخفي  -

ادة البشاء السعخفي لمسفحػصيغ وتعجيل االفكار الخاشئة ويتزسغ البشاء وىي إع
السعخفي تحجيج السعتقجات واألفكار الدمبية لجي السفحػص ومشاقذة ىحه االفكار وتػليج 

 (247: 2172أو إيجاد نساذج أو أفكار معخفية ايجابية. )الػكيل،
 Modelingالشسحجة  -

بيػػة تبػػخز مػػغ خػػالؿ السشاقذػػات ابتكػػخ ىػػحه وىػػي عبػػارة عػػغ عػػخض نسػػاذج سػػمػكية ايجا
كأسػػمػب فػػى العػػالج الدػػمػكي، واسػػتخجمو برػػفة خاصػػة لعػػالج  الفشيػػة "البػػخت بانػػجورا"

الخػػػاؼ )وخاصػػة خػػػاؼ الثعػػابيغ( عػػغ شخيػػق عػػخض نسػػػذج عسمػػي حػػي )مػػغ جانػػب 
السعػػػػالج( والسذػػػػاركة بالتػػػػجريج )مػػػػػغ جانػػػػب السػػػػخيس ( حتػػػػػي تػػػػدوؿ الحداسػػػػية ويػػػػػتع 

 (245: 2115جريج.  )زىخاف،التحريغ بالت
  :دراسات سابكة

على  المحادثة والتواصل الجتماعي تظبيقاتأولا: بعض الجراسات التي تناولت إدمان 
 الهاتف الحكي.

(.تيجؼ الجراسة إلى فحز العالقة بيغ التػاصل عبخ 2111) Remyدراسة ريسي-
الكسبيػتخ، واستخجاـ االنتخنت، وبيغ نسػ اليػية الشفدية واالجتساعية لصالب الجامعة فى 
والية السديديبي. وتػصمت نتائج الجراسة إلى أف ىشاؾ عالقة عكدية بيغ استخجاـ الصالب 
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ودرجاتيع عمى مقياس نسػ اليػية الشفدية  لمتػاصل عبخ الكسبيػتخ واستخجاـ االنتخنت
 واالجتساعية.

(. ىجفت إلي فحز العالقة بيغ استخجاـ االنتخنت وإنخفاض 2117)Kubeyدراسة كابي -
األداء االكاديسي لصالب الجامعة. وأضيخت الشتائج انخفاض مدتػي االداء االكاديسي 

االستخجاـ التخويحي لإلنتخنت  لمصالب ويخجع إلي اإلفخاط فى استخجاـ االنتخنت، حيث أف
بكثخة يعػؽ االداء االكاديسي، كسا أف الػحجة الشفدية والديخ لػقت متأخخ والغياب عغ 

 الحزػر داخل السحاضخة ىي نتائج متختبة عغ االستخجاـ السفخط لالنتخنت.
(. ىجفت إلى استقراء معجؿ انتذار وتشامي إدماف اليػاتف 2173) Namدراسة ناـ -

لجي السخاىقيغ بكػريا الجشػبية وقج كذفت نتائج الجراسة عغ تشامي استخجاـ السخاىقيغ الحكية 
الستخجاـ تصبيقات اليػاتف الحكية وخاصة السختبصة بتصبيقات األلعاب والجردشة وقج وصمت 

 % مغ السخاىقيغ 78ندبة اإلدماف أكثخ مغ 
سة اآلثار الشفدية ( .التي ىجفت إلى درا2173) Wu am et. alدراسة واـ وآخخوف -

الدمبية الستػقعة مغ إدماف مػاقع التػاصل االجتساعي عمى اليػاتف الحكية لجى الذباب 
 الريشي وقج أوضحت نتائج الجراسة وجػد انخفاض في كفاءة الحات، وارتفاع في االنجفاعية.

(. ىجفت إلى دراسة الدػابق والعػاقب 2174) Park and Parkدراسة بارؾ وبارؾ -
اف اليػاتف الحكية عمى مجسػعة مغ األشفاؿ. وتبيغ أف عػامل أسخية قج لعبت دورًا إلدم

ىامًا في إدماف أبشائيع لميػاتف الحكية أىسيا مدتػى تعميع الػالجيغ ودخميع وعسخىع واستخجاـ 
اآلباء أنفديع لميػاتف الحكية، والتداىل في أسمػب تخبية أبشاءىع، كسا أوضحت نتائج 

ماف اليػاتف الحكية كانت ليا عػاقب سمبية عمى الرحة الشفدية ووجػد الجراسة أف إد
 اضصخابات نفدية ومذكالت نسائية. 

(. التي ىجفت إلى مخاجعة األدبيات 2174)  lbarashdi et. alدراسة البخاشجي وآخخوف -
 الخاصة بإدماف الياتف الحكي بيغ شالب الجامعة لتحجيج التػجيات وذلظ في الفتخة ما بيغ

وشسمت جػانب عجيجة مثل دراسة األعخاض ومدتػيات ىحا اإلدماف.  2173وحتى  -7996
والعالقة بيغ إدماف الياتف الحكي بيغ الصالب الجامعييغ وتحريميع األكاديسي. وقج 
أوضحت الشتائج أف بعس الجراسات أضيخت فخوقًا بيغ الجشديغ في اإلدماف عمى الياتف 

تخرز اإلنداني أعمى في مدتػى اإلدماف مغ  غيخىع مغ الحكي، وأف الصالب مغ ذوي ال
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التخررات، وكاف ىشاؾ تأثيخ عمى التحريل األكاديسي إال أنيا في حاجو لسديج مغ 
 البحث.

(. ىجفت إلى دراسة العالقة بيغ ضغػط الحياة وبيغ إدماف 2174) Shaoدراسة شاو -
ائج الجراسة أف الزغػط اليػاتف الحكية لجى شالب الجامعة بتايػاف وقج اوضحت نت

األكاديسية كانت مختبصة بإدماف الصالب لميػاتف الحكية، كسا تػسصت كفاءة الحات 
 االجتساعية العالقة بيغ الزغػط األكاديسية وإدماف اليػاتف الحكية.

(. ىجفت الجراسة فحز العالقة بيغ إدماف االنتخنت وعالقتو 2174دراسة الديجي)-
تحريل الجراسى لجي شمبة جامعة ندوي وأضيخت الشتائج وجػد بالتػاصل االجتساعي وال

عالقة عكدية دالة بيغ إدماف االنتخنت والتػاصل االجتساعي ووجػد عالقة ضعيفة دالة بيغ 
 إدماف االنتخنت والتحريل الجراسي.

(.ىجفت ىحه الجراسة إلى بحث إدماف األنتخنت وعالقتو بدسات 2175دراسة عبج هللا )-
سخضية، والفخوؽ وفقا لستغيخي الجشذ والسخحمة الشسائية لجى األشفاؿ والسخاىقيغ. الذخرية ال

وقج أضيخت الشتائج وجػد عالقة دالة إحرائيا بيغ إدماف اإلنتخنت، وكل مغ: تػىع السخض، 
التييج أو االستثارة، القمق االكتئابي، االكتئاب مشخفس الصاقة، السمل واالندحاب، مذاعخ 

ء واالنحخاؼ الديكػباثي والػىغ الشفدي وعجـ الكفاية الشفدية. في حيغ كانت الحنب واالستيا
العالقة غيخ دالة إحرائيا مع كل مغ: الفراـ، والبارانػيا، واالكتئاب االنتحاري. وقج تبيغ 
وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ الحكػر واإلناث في إدماف اإلنتخنت لرالح الحكػر، وفخوؽ 

 شفاؿ والسخاىقيغ لرالح السخاىقيغ. دالة إحرائيا بيغ األ
ثانياا: بعض الجراسات التي تناولت فعالية العالج المعخفي الدلوكي في عالج إدمان  

 :النتخنت والتكنولوجيا والضظخابات بذكل عام
الدمػكي في خفس  -لقج قامت العجيج مغ الجراسات الدابقة بإستخجاـ العالج السعخفي       

( ىجفت 2115ابات الشفدية والدمػكية السختمفة مثل: دراسة السقصخي )الكثيخ مغ االضصخ 
إلى التحقق مغ العالج السعخفي الدمػكي في عالج القمق لجى الذباب الجامعي وقج وججت 

( مع حاالت خفس مدتػي الغزب عشج الصالب، 2117لو فاعميو كبيخة، ودراسة عدكخ )
العربي واضصخاب صػرة الجدع، ودراسة  ( مع حاالت فقجاف الذيية2172ودراسة الػكيل)
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( ىجفت إلى التحقق مغ مجى فاعمية العالج السعخفي الدمػكي في خفس 2171الغامجي )
اضصخاب القمق العاـ لجى السخضي الستخدديغ عمى العيادات الشفدية بسدتذفي الرحة 

خاب ( في خفس اعخاض اضص2174الشفدية وكاف لمبخنامج فاعمية جيجة، ودراسة شاىيغ )
 كخب مابعج الرجمة. 

الدمػكي مع إدماف االنتخنت فيي في  –أما الجراسات التى تشاولت العالج السعخفي 
 حجود عمع الباحثة قميمة ججا مثل:

(. حيث بجأت واحجة مغ كبخى 2171)Antonius et. ALدراسة انتػنيذ وآخخوف  -
إمكانية استخجاـ العالج مشطسات رعاية اإلدماف اليػلشجية بخنامجا رائجا الستكذاؼ 

الدمػكي السعخفي القائع وبخنامج التحفيد القائع عمى السقابالت العالجية )'التجريب عمى 
نسط الحياة'( لعالج إدماف اإلنتخنت. وركدت التجخالت بذكل رئيدي عمى الديصخة عمى 
استخجاـ اإلنتخنت وتقميمو، واشتسمت عمى تػسيع االتراالت االجتساعية )الحياة 
الحقيقية(، واستعادة الييكل اليػمي السشاسب، واالستخجاـ البشاء لػقت الفخاغ، وإعادة 
صياغة السعتقجات. وأشار السعالجػف أيزا إلى أف العالج حقق بعس التقجـ السحخز 
بالشدبة لجسيع السخضى الحيغ تست معالجتيع ، في حيغ أف السخضى أبمغػا عغ رضاىع 

 كية الفعمية.عغ العالج والتحديشات الدمػ 
(. ىجفت ىحه الجراسة إلى تقييع 2171) Ya-song et. ALدراسة ياسػنج وآخخوف   -

الفعالية العالجية لمعالج السعخفي الدمػكي لمسجسػعة إلدماف اإلنتخنت. تع تقديسيع 
مخيزا، الحيغ وافقػا معاييخ تذخيز إدماف اإلنتخنت، وقدسػا عذػائيا  56مجسػعو 

(. تع 24( ومجسػعة الديصخة الدخيخية )ف = 32شذط )ف = إلى مجسػعة العالج ال
التعامل مع السذاركيغ في مجسػعة العالج الشذط مع مجسػعة مغ السجارس الستعجدة 
الػسائط القائسة عمى العالج السعخفي الدمػكي لسجة ثساني جمدات في حيغ لع يحرل 

يع استخجاـ اإلنتخنت، السذاركػف في مجسػعة الديصخة الدخيخية عمى أي تجخل. تع تقي
 وإدارة الػقت، والعاشفية، والسعخفية والدمػكيات وقج اثبت البخنامج فاعميتو.

(. ىجفت إلى ترسيع بخنامج إرشادي مالئع لصالب السخحمة 2177دراسة العبيجي ) -
الثانػية بسجيشة الخياض وتصبيقو عمييع بيجؼ تخفيف درجة اإلدماف عمى االنتخنت 

 لجييع. 
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(. لمتحقق مغ فاعمية بخنامج معخفي سمػكي في خفس 2174السقرػد ) دراسة عبج -
 إدماف االنتخنت لجي عيشة مغ السخاىقيغ في مرخ.   

(. لمتحقق مغ فاعمية بخنامج معخفي سمػكي في خفس إدماف 2175دراسة شاىيغ) -
 االنتخنت لجي عيشة مغ الصمبة الجامعييغ في جامعة األقري بعدة . 

الجراسات إلى وجػد فخوؽ دالو إحرائيا بيغ درجات أفخاد السجسػعة  وأشارت نتائج      
التجخيبية في مدتػى إدماف االنتخنت وأبعاده في القياس القبمي والبعجي لرالح القياس 
البعجي،كسا أضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية 

ى إدماف االنتخنت في أكثخ أعخاضو في القياس البعجي وأفخاد السجسػعة الزابصة في مدتػ 
لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية، وفي ذلظ إشارة إلى أثخ البخنامج اإلرشادي وججواه في 

 خفس درجة إدماف االنتخنت .
جشبا إلى جشب مع االستخجاـ Seva and Osman(2175 .)دراسة سيفا وعثساف  -

الستدايج لإلنتخنت بدبب تػافخ أجيدة الكسبيػتخ واليػاتف الحكية عمى نصاؽ واسع، 
وكذفت العجيج مغ الجراسات زيادة في السذاكل التي تػاجييا في العسل والسجرسة 
واألسخة والحياة االجتساعية. وتعخؼ آثار اإلدماف عمى اإلنتخنت بأنيا صعػبات في 

ة االجتساعية والعسل والحياة السجرسية بدبب عجـ القجرة عمى التحكع في استخجاـ الحيا
اإلنتخنت واالستخجاـ السفخط لإلنتخنت. وقج استخجمت الجراسة البخنامج السعخفي الدمػكي 

أجيدة الكسبيػتخ مشيا مجمشي االنتخنت و لمحج مغ السطاىخ والسذاكل التي يعاني 
 واليػاتف الحكية.

 :الدراسات الشابكة على تعكيب
كثخة الجراسات التي تشاولت إدماف االنتخنت لجي فئة السخاىقيغ وشالب الجامعة  -7

 ويخجع ذلظ ألىسية ىحه الفئة ولتدايج اعجادىع في اإلقباؿ عمى االنتخنت. 
الدمػكي  فى عالج إدماف االنتخنت  -قمة الجراسات التى تشاولت العالج السعخفي -2

 لجي شالب الجامعة.
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الدمػكي فى عالج إدماف  -نجرة وعجـ وجػد دراسات تشاولت العالج السعخفي -3
،  وبشاءًا عمى ذلظ عمى الياتف الحكي السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقات

 يتزح أىسية الجراسة الحالية. 
 فزوض الدراسة: 

حرائية بيغ متػسط رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية تػجج فخوؽ ذات داللة إ -7
ومتػسط رتب درجات أفخاد السجسػعة الزابصة بعج تصبيق البخنامج السعخفي 

السحادثة  تصبيقاتالدػكي في اتجاه السجسػعة التجخيبية، وذلظ عمى مقياس إدماف 
 عمى الياتف الحكي. تساعيوالتػاصل االج

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  -2
قبل تصبيق البخنامج السعخفي الدمػكي، ومتػسط رتب درجات أفخاد نفذ السجسػعة 
بعج تصبيق البخنامج لرالح السجسػعة التجخيبية بعج تصبيق البخنامج، وذلظ عمى 

 عمى الياتف الحكي. السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتأبعاد مقياس إدماف 
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  -3

السحادثة والتػاصل  تصبيقاتفي القياسيغ البعجي والتتبعي عمى أبعاد مقياس إدماف 
 عمى الياتف الحكي. االجتساعي

 :إجزاءات الدراسة
  :عينة الجراسة   

شالب وشالبة مغ جامعة السمظ  727تتكػف مغ :  لرالحية األدواتأولا: عينة الجراسة 
 مغ جسيع الفخؽ الجراسية . 23 -78فيرل باألحداء مسغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ 

شالب مسغ حرمػا عمى  71تتكػف العيشة التجخيبية مغ  :عينة الجراسة التجخيبيةثانياا: 
  .عمى الياتف الحكي السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتأعمى درجة عمى مقياس إدماف 

 أخخي ضابصة مغ نفذ العجد.ة ومجسػع
الباحثة بالتحقق مغ شخوط السجاندة بيغ أفخاد السجسػعتيغ في العسخ، والحالة وقج قامت     

 االقترادي كسا يػضحو الججوؿ التالي: -االجتساعية، والسدتػي االجتساعي
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 ( 7ججوؿ )
 مجسػع العجد السجسػعات  

 الختب
 متػسط
قيسة   الختب Z  مدتػى 

 الجاللة
 77.71 777.11 71 مجسػعة تجخيبية العسخ

 غيخ دالة 1.459
 9.91 99.11 71 مجسػعة ضابصة

   71.55 715.51 71 مجسػعة تجخيبية الحالة االجتساعية
 غيخ دالة 1.143 71.45 714.51 71 مجسػعة ضابصة

-السدتػي االجتساعي
 االقترادي

   9.75 97.51 71 مجسػعة تجخيبية
 غيخ دالة 1.622 77.25 772.51 71 مجسػعة ضابصة

 :أدوات الجراسة    
عمى الياتف  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتترسيع استبياف لقياس إدماف  -7

 الحكي.
 ػاصل االجتساعيالسحادثة والت تصبيقاتترسيع بخنامج معخفي سمػكي لعالج إدماف  -2

 عمى الياتف الحكي. 
 الباحثة  أوال: استبياف إدماف تصبيقات السحادثة والتػاصل االجتساعي عمى الياتف الحكي.

  Validityأولا: الرجق
 الرجق الظاهخى -1

تع عخض السقياس في صػرتو السبجئية عمى عذخة مغ الخبخاء في مجاؿ الرحة 
تحجيج مجى صالحية االستبياف بأبعاده الخئيدة وما يشجرج الشفدية وعمع الشفذ، وشمب مشيع 

 تحتيا مغ عبارات.
وبعج عخض االستبياف عمى الخبخاء تع اإلبقاء عمى العبارات التي تتخاوح ندبة 

% ؛ وبحلظ يسكغ القػؿ بأف االستبياف قج يتزسغ عبارات تقيذ  711-81االتفاؽ عمييا مغ
 ( عبارة.22وعجدىا ) جتساعي عمى الياتف الحكيتصبيقات السحادثة والتػاصل االإدماف 

 صجق التداق الجاخلي -2
( عبارة . ويتع حداب 22تع حداب التجانذ الجاخمى لسفخدات السقياس البالغ عجدىا )     

االتداؽ الجاخمي عغ شخيق حداب معامل االرتباط لبيخسػف بيغ درجة كل مفخدة والبعج التى 
 االرتباط ألبعاد السقياس والجرجة الكمية، وذلظ كسا يمي:تشتسى اليو، وكحلظ معامالت 
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 (2ججوؿ )
 قيع معامالت االرتباط بيغ العبارة والجرجة الكمية لمبعج التى تشتسى اليو      

 قيسة معامل االرتباط رقع العبارة قيسة معامل االرتباط رقع العبارة البعج
 األوؿ

 عجـ الديصخة

7 *  1.788  5  **1.575  
3  **1.479  6  **1.475  
4  **1.572  7  **1.666  

 
8  **1.678  9  **1.574  
71  **1.373  77  **1.577  
74  **1.374  76  **1.563  
77  **1.646  27  **1493  

 الثاني
 االندحابية

2  **1.556  78  **1.582  
72  **1.644  79  **1.549  
73  **1.585  21  **1.737  
75  **1.627  22  **1.618  

 

 (3ججوؿ )
 تصبيقات السحادثة والتػاصل االجتساعي عمى الياتف الحكيمعامالت االتداؽ الجاخمي ألبعاد مقياس إدماف   

 والجرجة الكمية
 معامل االرتباط األبعػاد

 **1.937 عجـ الديصخة

 **1.851 االندحابية

( مسا 1.17عشج مدتػى )ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط دالة      
 يجؿ عمى صجؽ االتداؽ وصالحية السقياس لمتصبيق.

:ثانياا: ثبات المقياس  
( وىػ معامل 1.885قامت الباحثة بإستخجاـ معامل الثبات ألفا كخومباخ وتػصمت إلي)    

 ثبات مختفع مسا يؤكج ثبات السقياس وصالحيتو لمجراسة.
 السحادثة والتػاصل االجتساعي عمى الياتف الحكي:شخيقة ترحيػح مقياس إدماف تصبيقات   

ىي:  وأماـ كل عبارة تػجج ثالثة بجائل( عبارة 22االختبار في صػرتو الشيائية يتكػف مغ )
غيخ مػافق( يختار السفحػص واحج مغ تمظ البجائل الثالثة الدابقة؛ بحيث  –محايج  -)مػافق

 يتع ترحيح العبارات عمى الشحػ التالي:
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)ثالث درجات(، محايج )درجتاف(، غيخ مػافق )درجة واحجة(. مػافق    
ويذيخ ارتفاع درجات السفحػصيغ عمى السقياس الى وجػد قجر مختفع مغ إدماف تصبيقات 
السحادثة والتػاصل االجتساعي عمى الياتف الحكي، بيشسا يذيخ انخفاض الجرجة الى وجػد 

 االجتساعي عمى الياتف الحكي. قجر مشخفس مغ إدماف تصبيقات السحادثة والتػاصل
  :منهج الجراسة 

التجخيبي الحي يعتسج عمى مجسػعة تجخيبيبة وأخخى شبو تدتخجـ الجراسة السشيج     
 ضابصة.

 :األسلوب اإلحرائي المدتخجم
تدتخجـ الباحثة في تحميل البيانات بخنامج التحميل االحرائي لمعمـػ االجتساعية      

Statistical Package for Social Sciences (SPSS)   والعجيج مغ 76الشدخة .
-Mannاألساليب االحرائية مثل الستػسط الحدابي، إضافة إلى إختبار "ماف ويتشي"

Whitney U- test "لجاللة الفخوؽ بيغ السجسػعات السدتقمة.وإختبار "ويمكػكدػفThe 
Wilcoxon Matched-Paris-Signed-Ranks test  لجاللة الفخوؽ بيغ السجسػعات

 .السختبصة
  :مهاقظة الهتائج

 :نتائج الفخض األول وتفديخها    
يشز الفخض األوؿ عمى" وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات  -7

أفخاد السجسػعة التجخيبية ومتػسط رتب درجات أفخاد السجسػعة الزابصة بعج تصبيق 
البخنامج السعخفي الدمػكي في اتجاه السجسػعة التجخيبية، وذلظ عمى مقياس إدماف 

 عمى الياتف الحكي" .  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقات
 Mann-Whitneyولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ماف ويتشي

U Test  الالبارامتخي لحداب داللة الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة
التجخيبية ومتػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة الزابصة عمى أبعاد مقياس إدماف 

ة الكمية لو بعج عمى الياتف الحكي والجرج السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقات
 تصبيق بخنامج العالج السعخفي الدمػكي السدتخجـ في الجراسة.
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 (4ججوؿ )
رتب درجات أفخاد السجسػعة الزابصة  اتنتائج الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية ومتػسص

 .عمى الياتف الحكي في القياس البعجي تصبيقات السحادثة والتػاصل االجتساعيمقياس إدماف عمى  Z) وقيسة )
 أبعاد

 السقياس
 مجسػع العجد السجسػعات

 الختب
 متػسط
 الختب

Z قيسة    مدتػى  
 الجاللة

1.17 دالة عشج 3.836 5.51 55.11 71 تجخيبية عجـ الديصخة  
 75.51 755.11 71 ضابصة

1.17 دالة عشج 3.877 5.51 55.11 71 تجخيبية االندحابية  
 75.51 755.11 71 ضابصة

1.17 دالة عشج 3.829 5.51 55.11 71 تجخيبية الجرجة الكمية  75.51 755.11 71 ضابصة 
( وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد 4يتزح مغ الججوؿ )     

السجسػعة التجخيبية ومتػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة الزابصة عمى أبعاد مقياس 
ة لو في عمى الياتف الحكي والجرجة الكمي تصبيقات السحادثة والتػاصل االجتساعيإدماف 

( السحدػبة لجسيع أبعاد السقياس والجرجة الكمية لو دالة Zالقياس البعجي، حيث كانت قيسة )
 (  كسا ىػ مػضح بالججوؿ الدابق.1.17إحرائيًا عشج مدتػى داللة )

وتذيخ ىحه الشتائج إلى أف ثسة تحدشًا قج شخأ عمى أفخاد عيشة البخنامج التجخيبية مغ      
ظ عشج مقارنتيع بأفخاد العيشة الزابصة التي لع تشزع لمبخنامج العالجي شالب الجامعة، وذل

السدتخجـ، ويخجع ذلظ إلى أثخ البخنامج العالجي السعخفي الدمػكي وفشياتو السدتخجمو، وىحا 
 Antoniusدراسة انتػنيذ و آخخوف ما أكجتو أيزًا الجراسات الدابقة السختمفة مثل دراسة 

et. AL صالح العبيجي، والتي أكجت جسيعيا عمى فاعمية العالج  دراسة ناصخ بغ، و
السعخفي الدمػكي فى تحديغ ميارات إدارة الػقت واألعخاض العاشفية والسعخفية والدمػكية. 
وبحلظ أثبت العالج السعخفي الدمػكي فعالية مع مجمشى االنتخنت، وال سيسا في تحديغ الحالة 

 .وأسمػب إدارة الحات العاشفية والقجرة التشطيسية، والدمػكية
 :نتائج الفخض الثاني وتفديخها

يشز الفخض الثاني عمى" وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات  -2
أفخاد السجسػعة التجخيبية قبل تصبيق البخنامج السعخفي الدمػكي، ومتػسط رتب درجات 
أفخاد نفذ السجسػعة بعج تصبيق البخنامج لرالح السجسػعة التجخيبية بعج تصبيق 
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عمى  السحادثة والتػاصل االجتساعي تصبيقاتف البخنامج، وذلظ عمى أبعاد مقياس إدما
 الياتف الحكي". 

 -Wilcoxonولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف 
Test  الالبارامتخي لحداب داللة الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة

عمى الياتف  تصبيقات السحادثة والتػاصل االجتساعيجخيبية عمى أبعاد مقياس إدماف الت
الحكي والجرجة الكمية لو قبل وبعج تصبيق البخنامج السدتخجـ في الجراسة، كسا ىػ 

 مػضح في الججوؿ التالي:
 (5ججوؿ )

متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية قبل تصبيق البخنامج ومتػسط رتب درجات أفخاد نفذ نتائج الفخوؽ بيغ 
 السجسػعة بعج تصبيق البخنامج عمى مقياس إدماف مػاقع التػاصل االجتساعي عمى الياتف الحكي.

 أبعاد
 السقياس

 السجسػعات
 بعجي( )قبمي/

 مجسػع العجد
 الختب

 متػسط
 الختب

Z  مدتػى  قيسة 
 الجاللة

 عجـ الديصخة
 1.17دالة عشج 2.821 5.51 55.11 71 الختب الدالبة
 11 11 71 ةالختب السػجب

 11 11 71 الختب السػجبة 1.17دالة عشج 2.829 5.51 55.11 71 الختب الدالبة االندحابية
 1.17دالة عشج 2.837 5.51 55.11 71 الختب الدالبة الجرجة الكمية

 11 11 71 السػجبةالختب 
وقج اضيخت الشتائج التالية تحدغ مدتػي اداء عيشة الجراسة بعج استخجاـ البخنامج       

دراسة السعخفي الدمػكي واالستفادة مغ فشياتو العالجية السختمفة وىحا ما أكجتو أيزًا دراسة 
تبمغ سبع جمدات مع فتاة ( حيث قاما بإجخاء 2175)Seva and Osmanسيفا وعثساف 

عاما تع تذخيريا بإدماف اإلنتخنت. وقج تع اختبار فعالية البخنامج مع اختبار  74مغ العسخ 
يانغ إلدماف اإلنتخنت مغ خالؿ مقارنة نتائج االختبار القبمي واالختبار البعجي والبيانات 
الػصفية. أضيخت نتائج الجراسة انخفاضا في مدتػى االعتساد في السػضػع. وقج اكتدب 

السػضػع سمػكا صحيحا تحيط باإلنتخنت، وتحدغ واضح في االداء االكاديسي، ىحا 
 والعالقات األسخية واألقخاف.
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 :ثالث وتفديخهالنتائج الفخض ا
يشز الفخض الثالث عمى" عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات رتب درجات -3

 تصبيقاتأفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي والتتبعي عمى أبعاد مقياس إدماف 
 عمى الياتف الحكي". السحادثة والتػاصل االجتساعي

 Wilcoxon- Testولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف  
الالبارامتخي لحداب داللة الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى 

والجرجة  عمى الياتف الحكي ساعيالسحادثة والتػاصل االجت تصبيقاتإدماف أبعاد مقياس 
 الكمية لو. في القياسيغ البعجي والتتبعي، كسا ىػ مػضح في الججوؿ التالي.

 (6ججوؿ )
السحادثة  تصبيقات( عمى مقياس إدماف  Zداللة الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية وقيسة) 

 عمى الياتف الحكي في القياسيغ  البعجي والتتبعي والتػاصل االجتساعي
 أبعاد

 السقياس
 نتائج القياس
 مجسػع العجد بعجي/تتبعي

 الختب
 متػسط
Z الختب قيسة   مدتػى  

 الجاللة

 عجـ الديصخة

 4.11 76.11 4 الختب الدالبة

 2.51 5.11 2 الختب السػجبة غيخ دالة 7.786
 - - 4 الختب الستعادلة

 - - 71 اإلجسالي

 االندحابية

 5.11 25.11 5 الختب الدالبة

 3.67 77.11 3 الختب السػجبة غيخ دالة 1.997
 - - 2 الختب الستعادلة

 - - 71 اإلجسالي

 الجرجة الكمية

 4.25 77.11 4 الختب الدالبة

 2.11 4.11 2 الختب السػجبة غيخ دالة 7.382
 - - 4 الختب الستعادلة

 - - 71 اإلجسالي
ويتزح مساسبق استسخار أثخ البخنامج السعخفي الدمػكي وذلظ بعج تصبيق السقياس بعج     

( 2171مزي شيخيغ مغ انتياء جمدات البخنامج . وىحا ما تؤكجه دراسة ياسػنج وآخخوف)
(، 2174التي شبقت البخنامج بعج ستة أشيخ واثبت فاعميتو وأيزًا، دراسة عبج السقرػد)

ا عمى فاعمية العالج السعخفي الدمػكى وأفزميتو عمى اإلشالؽ (. أكج2175ودراسة شاىيغ)
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فيسا يتعمق بالشتائج السخجػة مشو عمى السجي الصػيل حيث تقل بجرجة كبيخة احتساالت حجوث 
 انتكاسة بعج االنتياء مغ تصبيق البخنامج العالجي.

 :تعكيب عام على الهتائج
وججوي البخنامج العالجي السعخفي الدمػكي تػصمت نتائج الجراسة الحالية إلى فاعمية      

بفشياتو السختمفة مع فئة الذباب الجامعي فيي مشاسبة ليع وتتساشي مع شبيعة السخحمة 
العسخية التى يسخوف بيا فيع يحتاجػف إلى الحػار والسشاقذة واالقشاع ويخفزػف األوامخ 

لدمػكي مثل: السشاقذة ، وإعادة والشرائح، ولحا إستخجاـ  البخنامج  لفشيات العالج السعخفي ا
البشاء السعخفي، واإلقشاع ابجي تأثيخ جيج وضيخ ذلظ واضحًا عمى تحريميع الجراسي 
واالكاديسي، وعمى عالقاتيع االسخية واالجتساعية وبالتالى انعكاس ذلظ عمى صحتيع الشفدية 

 وىحا ماأكجتو أيزًا الجراسات الدابقة.

 
  

http://bb.eqla3.com/bbapps/chats.htm


 

 
 

)   111) 

2017 أبزيل،  3جزء ،  50جملة اإلرطاد الهفشي، العدد   

 جنوى إبزاييم عبداملهعمد. 
 

 :املزاجع
، يػنيػ(. أثخ بعس األنساط السعخفية عمى ضاىخة إدماف 2119) الدغبي أحسج دمحم .7

 .39. ع 71مجمج  مجمة الصفػلة العخبية .االنتخنت لجي السخاىقيغ. الكػيت: 
(. إدماف االنتخنت وعالقتو بالتػاصل االجتساعي والتحريل 2174)الديجي  أمل ناصخ .2

داب، قدع التخبية والجراسات ، كمية العمـػ واآلماجدتيخالجراسى لجى شمبة جامعة ندوي.  
 اإلندانية، عساف.

دراسة بحثية حػؿ سمػؾ الذباب العخبي عمى االنتخنت (. "2175تقخيخ الدالمة ) .3
 والسخاشخ التي يتعخضػف ليا" .

(. مجى فاعمية العالج السعخفي الدمػكي في خفس 2171حامج أحسج الغامجي) .4
ات الشفدية بسدتذفى الرحة الشفدية اضصخاب القمق لجى عيشة مغ الستخدديغ عمى العياد

 .57 -77(: 7) 2. مجمة جامعة أـ القخى لمعمـػ التخبػية والشفديةبالصائف. 
(. عالع الكتب: 4.)طالرحة الشفدية والعالج الشفدي(. 2115حامج عبج الدالـ زىخاف) .5

 القاىخة .
لكتب: (، عالع ا4. )طالتػجيو واإلرشاد الشفدي(. 2115حامج عبج الدالـ زىخاف ) .6

 القاىخة.
، قدع التعميع السدتسخ وتشسية نطخية العالج السعخفي الدمػكي(.2118حدشي عػض ) .7

 السجتسع. غدة : جامعة القجس السفتػحة.
(. فاعمية بخنامج العالج السعخفي الدمػكي في عالج القمق 2115حديغ قائج السقصخي ) .8

 . جامعة أسيػط ،  مرخ.رسالة دكتػراه لجى الذباب الجامعي. 
الدمػكي  -، سبتسبخ(. فاعمية استخجاـ بعس فشيات العالج السعخفي2172سيج الػكيل ) .9

فى عالج حاالت فقجاف الذيية العربي واضصخاب صػرة الجدع لجي عيشة مغ شالبات 
 ،  البحخيغ.3، ع 73، السجمجمجمة العمـػ التخبػية والشفديةالجامعة. 

سجمذ الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب، (. الفكاىة والزحظ، ال2113شاكخ عبج الحسيج ) .71
 (.289، عجد)سمدمة عالع السعخفةالكػيت: 

 : أسذ وتصبيقات،القاىخة: دار الخشاد .العالج السعخفي الدمػكي(.2111عادؿ عبج هللا) .77
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(. فاعمية بخنامجي العالج السعخفي الدمػكي، وعالج العقل والجدع 2174عسخ شاىيغ ) .72
ب مابعج الرجمة واالعخاض السراحبة عشج فى خفس حجة اعخاض اضصخاب كخ 

، الجامعة ية، كمية التخبرسالة ماجدتيخالسخاىقيغ فى غدة "دراسة تجخيبية مقارنة"، 
 االسالمية، فمدصيغ.

الدمػكي" فى خفس مدتػي الغزب  -(. فعالية العالج"السعخفي2117فكخي عدكخ) .73
 شيا، مرخ. كمية التخبية، جامعة ب ،رسالة دكتػراه لجي شالب الجامعة. 

)ت :ىاني أحسج ثمجي(، عساف : بيت  اإلدماف عمى اإلنتخنت(. 7998كيسبخلي يػنغ  ) .74
 األفكار الجولية.

(. فاعمية بخنامج ارشادي معخفي سمػكي فى خفس إدماف 2175) شاىيغ دمحم أحسج .75
. سمدمة العمـػ االندانية مجمة جامعة األقرياالنتخنت لجي عيشة مغ الصمبة الجامعييغ. 

 (: فمدصيغ.391-358.)2.ع 79.مجمج 
(. فاعمية االرشاد السعخفي الدمػكي في خفس إدماف 2174) عبج السقرػد دمحم عيج .76

، 75، ع 4فى التخبية، مجمج  مجمة البحث العمسياالنتخنت لجي عيشة مغ السخاىقيغ. 
  ( : مرخ.274 -213)

بدسات الذخرية السخضية  ، سبتسبخ(. إدماف االنتخنت وعالقتو2175)عبج هللادمحم قاسع  .77
. مجمج مجمة الصفػلة العخبيةلجي األشفاؿ والسخاىقيغ: دراسة ميجانية فى حمب. الكػيت: 

 . 64. ع 76
( .أثخ بخنامج إرشادي لخفس درجة إدماف اإلنتخنت لجى 2177ناصخ صالح العبيج) .78

لمعمـػ ، جامعة نايف العخبية رسالة ماجدتيخشالب السخحمة الثانػية في الخياض. 
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 احملادثة والتواصل االجتماعي تطبيكاتفاعلية بزنامج معزيف سلوكي لعالج إدماى 

2017 أبزيل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد الهفشي، العدد   

The effectiveness of cognitive behavioral program to treatment 

addiction of chatting and social communication applications on 

Smartphone among students of king faisal university 

  

 The study aims to design program based on cognitive behavioral 

therapy to recovery addiction of using of chatting and social 

communication applications on Smartphone among students of king 

faisal university. The sample of the study consists of 127 university 

students to respond on "scale of addiction of chatting and social 

communication applications on Smartphone" to calculate 

psychometric characteristics of the scale. And the experimental 

sample of the study consists of 10 university students to participate in 

12 cognitive behavioral program sessions. Many non-parametric tests 

have been used such as; Wilcoxon and mann- whitney. The results 

revealed effectiveness of the program in recovery of addiction of 

using of chatting and social communication applications on 

Smartphone, for both post and follow test.  

Key words: cognitive behavioral therapy, addiction of chatting 

and social communication applications, Smartphone, University 

students          
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