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  اإلدمان على الفيسبوك وعالقته بالتوافق الدراسي لدى المراهق
  حياة  لموشي د.

  2جامعة البليدة
  امللخص:

والتوافق الدراسي لدى املراهق املتمدرس، ولتحقيق  دف الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة القائمة بني إدمان الفيسبوك
أغراض الدراسة، مت تطبيق كل من مقياس إدمان الفيسبوك لبريغن، ومقياس التوافق الدراسي ليوجنمان على عينة حبث قوامها 

  تلميذا وتلميذة. 92
يه أهداف الدراسة، فإننا توصلنا إىل وبعد اختيار األدوات اإلحصائية املناسبة الختبار الفرضيات، ومعاجلتها حسب ما تقتض

  ما يلي من النتائج:
ــــ ظهر على معظم املراهقني املتمدرسني إدمان الفيسبوك، كما توصلنا إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني إدمان املراهق على 

 أثر قد أثر سلبا على الدراسة، وجعل التوافق الدراسي متدنيا. الفيسبوك وتوافقه الدراسي، مبعىن أن اإلدمان على الفيسبوك
  املراهق. ؛التوافق الدراسي ؛: اإلدمان على الفيسبوكالكلمات املفتاحية

Résumé 
La présente vise à identifier la relation entre Facebook addiction et la compatibilité académique chez 
l'adolescent, et Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons appliqué l'échelle de Bergen Facebook 
Addiction, et  l'échelle de la compatibilité académique de Youngman sur un échantillon de 92 élèves. 
Après avoir sélectionné les outils statistiques appropriés pour tester les hypothèses, nous avons atteint les 
résultats suivants: 
- Il est apparu sur la plupart des adolescents Facebook addiction, aussi nous sommes arrivés à l'existence 
d'une corrélation négative entre Facebook addiction et la compatibilité académique chez l'adolescent, en 
ce sens que l'impact de la dépendance sur Facebook a un impact négatif sur la bonne voie académique 
pour les adolescents. 
Mots clés: Facebook addiction, compatibilité académique, adolescent. 

  مقدمة:
األخرية تطورا وتقدما كبريين يف شىت مناحي احلياة، السيما عامل تكنولوجيا االتصاالت، أين بات لقد شهد العامل يف اآلونة 

باستخدام االنرتنيت عامة،  الناس يتواصلون مع بعضهم بني القارات بأقل التكاليف مما كانت عليه احلياة من قبل، وذلك
الذي ال يكاد  االجتماعيك منوذجا ملواقع وشبكات التواصل املختلفة بصفة خاصة، ويعد الفيسبو  التواصل االجتماعيومواقع 

تمع يف وقتنا احلايل، وذلك مبختلف األعمار، السيما املراهقني  الذين ال نكاد جند يف أوساطهم من يتخلى عنه كافة أفراد ا
ارف واألخبار بشىت ال ميلك حسابا عليه، حيث أضحى الفيسبوك وسيلة اجتماعية هامة للتواصل والتعارف وتبادل املع

  أنواعها الصاحل منها والطاحل، لذلك غدا من أكثر مواقع شبكات التواصل االجتماعي رواجا وانتشارا.
وحبكم أن وسائل التكنولوجيا هي سالح ذو حدين، إذ يتضمن جانب اجيايب وجانب سليب، فإنه ميكن اإلشارة إىل أن 

اة املراهق، حبيث أنه ميارس حياته االجتماعية مبا فيها األسرية واملدرسية على االستخدام العقالين، والذي ال ُخيّل جبوانب حي
النحو العادي، فإنه ال ضرر يف ذلك، يف حني جند بعض املراهقني ممن يقضون أوقات جد طويلة على احلواسيب أو اهلواتف 

يشبعون فيه بعض الرغبات غري احملققة يف مستخدمني شبكة الفيسبوك هروبا من العامل الواقعي إىل العامل االفرتاضي الذي 
م االجتماعية، وعلى جوانب شىت من  م  هذا اإلدمان على الفيسبوك إىل التقصري يف عالقا عاملهم احلقيقي، فيؤدي 

م، فقد يهملون دراستهم ذه املواقع اليت تسحر عقوهلم. حيا   النشغاهلم 
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  إشكالية الدراسة:
يف السنوات األخرية أن تغري منط احلياة العصرية، حيث غدت من أهم موارد املعلومات يف لقد استطاعت شبكة االنرتنت 

العصر الراهن، كما أضحت جانبا هاما يف حياة شعوب العامل كلها، وامتد توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، إذ تقدم 
يث أصبح العامل مبوجبها قرية صغرية يسهل خدمات كبرية عن طريق تبادل املعلومات بني الناس على مسافات خمتلفة، ح

  التجول يف كافة أرجائها ويف ظرف جد قياسي.
ويف ظل االنتشار الواسع الستخدام االنرتنت، نتج عنه ازدياد اإلقبال على مواقع التواصل االجتماعي يف عصرنا احلايل بشكل 

تمع، خاصة فئة الشباب واملراهقني رهيب، السيما الفيسبوك الذي احتل الصدارة يف كامل ربوع العامل، و  بني كل شرائح ا
الذين ميلئون به أوقات فراغهم من جهة، وباعتبار أنه وسيلة للتعرف على خمتلف أخبار العامل،  انطالقا من فكرة أن األخبار 

ة من السهل التنقل إليها واملعلومات عرب الفيسبوك تنتشر بسرعة فائقة مهما بعدت املسافات، إذ أصبح العامل اليوم قرية صغري 
  وبأقل تكلفة، وذلك عرب عامل افرتاضي، األمر الذي شجع شباب اليوم التهافت على هذه املواقع.

فنحن اليوم نعيش ثورة شبكات التواصل االجتماعي املختلفة اليت انتشرت بشكل كبري ويف وقت قياسي، لذا ظهر ما يسمى 
تمع املتقدمة منها "إدمان شبكات التواصل االجتماعي" مبا في ها الفيسبوك الذي يعرف رواجا واسعا بني خمتلف شرائح ا

والسائرة يف طريق النمو، هذا اإلدمان الذي ميكن أن يُعّرف بأنه اإلفراط الشديد واملتكرر والرغبة املتواصلة الستخدام شبكات 
ذا  التواصل االجتماعي، والفيسبوك منوذجا لذلك، وذلك دون ضرورة ملحة هلذا اإلفراط يف االستخدام، حيث ينشغل الفرد 

العامل ولساعات طويلة دون ملل أو كلل، وخباصة املراهقني، فإن الكثري منهم يقضي ساعات طوال أمام شاشة الكمبيوتر، أو 
دم اإلحساس النظر إىل شاشة اهلاتف النقال، مما قد ُيضعف العالقات بينهم وبني أفراد أسرهم، أيضا يؤدي مبه األمر إىل ع

  مبرور الوقت، فيستغرقون يف السهر، وقد يشعرون بالقلق والتوتر يف حال وجود أي عائق لالتصال بالشبكة.
مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنيت اليت ظهرت مع اجليل الثاين  ومواقع التواصل االجتماعي هو

جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء (بلد،  للويب الذي يتيح التواصل بني األفراد يف بيئة
جامعة، شركة...)، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر من إرسال الرسائل أو اإلطالع على امللفات الشخصية 

ا للعرض.  م اليت يتيحو   لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوما
                      )37، ص2012(ليلى أمحد جرار، 

باالشرتاك مع وذلك  Mark Zuckerbergج مارك زوكريرب بتأسيسه هو قام  كان أول من  قدوخبصوص فكرة الفيسبوك، ف  
لى ضوية املوقع مقتصرة بداية األمر ع، وقد كانت ع2004سنة  رفيقه يف سكن اجلامعة عندما كان طالبا يف جامعة هارفارد

طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات األخرى يف مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة 
سنة  13ستانفورد، مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طالب جامعي، مث مدارس الثانوية، وأخريا أي شخص يبلغ من العمر 

  فأكثر. 
  )76، ص2014(سامي أمحد شناوي، حممد خليل عباس، 

يف كل بالد العامل، السيما  ويُعرف هذا االنتشار السريع املتزايد الستخدمات مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك منوذجا)
اليت أضحت كل الفئات العمرية تتوق إىل استخدامه، وتتطلع على خباياه، وما حيمله من أخبار، وما حيصده من اجلزائر، 

، وذلك ثانوية حظا وافرا من االهتمام باستخدام الفيسبوكاملرحلة الي، ونال اهتمام مراهق صداقات جديدة يف عامل افرتاض
  ألغراض متعددة وخمتلفة ختتلف من فرد آلخر.
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يتعني عليه من جهة أخرى االهتمام بدراسته، اليت تضمن له مستقبله، وحتقق له ذاته اليت وبالنسبة للمراهق املتمدرس، فإنه  
جذب اهتمامهم حنو الدراسة، والتزامهم باملعايري الالزمة لتحقيق حيرص كل من اآلباء والرتبويني على  يسعى إليها، لذلك

  النجاح الدراسي
 اليت الدراسات أن وخباصة الشباب وتنميتها شخصية صقل يف ودورها االجتماعي التواصل مواقع ألمهية الرتبويون تنبه وقد 

 مصر ويف شخص، مليون (15) إىل يصل "كالفيسبو " ملوقع املستخدمني العرب عدد أن نتائجها دلت (2010) عام يف أجريت

 عدد احلديثة أن الدراسات دلت وقد السكان، عدد إمجايل من  (% 4.5)  بنسبة مليون (3.5) عدد املستخدمني بلغ وحدها

 يفوق العرب "بوكالفيس"مستخدميعدد  أن الالفتة املفارقات ومن شهر، كل شخص مليون مبعدل يزداد العرب املستخدمني

  .العريب العامل يف الصحف قراء عدد
 )5(حسين عوض، ص

ويتضح أن مدمين االنرتنت من طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض تتفق مع املعدالت العاملية إلدمان االنرتنت، ففي دراسة   
م 10حددت النسبة املئوية لعدد مدمين االنرتنت  Egger &Rauterberg) 1996إجيري وروتربريج ( % على أساس أ

م أكثر قلقا إذا مت إعاقة استخدامهم لالنرتنت، ومن احملتمل أن يكون  يقضون وقتا طويال على شبكة االنرتنت، ويشعرون أ
  لديهم الشعور باالكتئاب وعدم الراحة يف حال االبتعاد عنها. 

  )139، ص2010(سلطان عائض مفرح العصيمي، 
  وانطالقا مما سبق احلديث عنه، فإننا ومن خالل هذه الدراسة حناول اإلجابة على التساؤالت التالية:

  املراهق املتمدرس على الفيسبوك؟ ما مدى إدمانـــ 
  ـــ هل توجد عالقة بني اإلدمان على الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق املتمدرس؟

  فرضيات الدراسة:
  ــــ يظهر على املراهق املتمدرس إدمان الفيسبوك

  ــــ توجد عالقة سلبية بني اإلدمان على الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق املتمدرس.
  مصطلحات الدراسة:

  شبكات التواصل االجتماعي:ـــ 1
من  ه، ومن مث ربطبه موقع خاصاليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء عرب االنرتنيت و هي منظومة من الشبكات االلكرتونية 

  أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات وامليول.مع خالل نظام اجتماعي الكرتوين 
  )218، ص2008(عباس مصطفى صادق،  

  : (Face Book) الفيسبوكــ 2
عرب االنرتنيت والتسجيل به  إليهف على أنه موقع تواصل اجتماعي تابع لشركة فيس بوك، يستطيع أي شخص الوصول يُعرّ 

، وتعين دفرت ورقي حيمل صورا أو أوروباجمانا، ويقول باالتصال مع اآلخرين والتفاعل معهم، أما كلمة "بوك" فأصلها من 
عرفات ماهر ومجاعة معينة من اجل تعرف الطلبة املنتسبني على باقي الطالب املتواجدين يف نفس الكلية. ( ألفرادمعلومات 
  )6، ص2011وآخرون، 

  "مارك زوكربريج"الطالب  أسسه العنكبوتية الشبكة على االجتماعي التواصل مواقع أشهر من يعد نهأ علىالفيسبوك  يعرفو  

 ميكن حيث التواصل االجتماعي يف ظهور مواقع الفارقة العالمة االجتماعي التواصل موقع ويعترب،  2004عام هارفرد جبامعة
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م إىل أمامهم للوصول الفرصة وإتاحة بينهم فيما املعلومات تبادل من مستخدميه (عبد الكرمي  .الشخصية أصدقائهم ولقاءا
 )44، ص2014سعودي، 

جمانا وتديره شركة "فيس بوك" حمدودة املسؤولية   إليهعبارة عن شبكة اجتماعية الكرتونية ميكن الدخول " ويعرف أيضا بأنه  
  )80، ص2014شناوي، حممد خليل عباس، . (سامي أمحد "كملكية خاصة هلا

  إدمان الفيسبوك إجرائيا:
حبيث يستويل جل اهتمام مستخدمه ويقضي  -الفيسبوك-الرتدد املستمر واالستخدام املفرط ملوقع التواصل االجتماعي  هو

اس إدمان الفيسبوك الدرجة اليت يتحصل عليها أفراد العينة على مقيب دون اإلحساس مبرور الوقت، ويعرب عنهساعات طوال 
  لبريغن.

  التوافق الدراسي:ـــ 3
يتضمن التوافق الدراسي العالقات السوية بالزمالء واملدرسني، كما يتضمن االجتاه حنو الدراسة وتنظيم الوقت وطريقة 

  )50، ص2005االستذكار. (جنمة بنت عبد اهللا حممد الزهراين، 
هو احملصلة النهائية للعالقة الديناميكية البناءة بني الطالب من جهة وحميطه ويشري الشربيين وبلفقيه إىل التوافق الدراسي 

املدرسي من جهة أخرى مبا يسهم يف تقدم الطالب ومنائه العلمي والشخصي، وتتمثل أهم املؤشرات اجليدة لتلك العالقة يف 
عها، والقيام مبا هو مطلوب منه على حنو منظم االجتهاد يف التحصيل العلمي، والرضا والقبول باملعايري املدرسية واالنسجام م

  )7، ص1998ومنسق.(الشربيين وبلفقيه، 
هو االندماج االجيايب مع الزمالء والشعور حنو األساتذة باملودة والرمحة واالحرتام، واالشرتاك يف أوجه النشاط االجتماعية، 

  على احملاضرات. واالجتاه املوجب حنو مواد الدراسة وحسن استخدام الوقت واإلقبال 
 )14، ص2001(عبد الرحيم شعبان شقورة، 

التوافق الدراسي هو قدرة الطالب على حتقيق التالؤم الدراسي، ومن مث متكنه من عقد عالقات متميزة بينه وبني أساتذته 
تمع املدرسي، وبالتايل ينظم و  قته ويوفق بني أوقات وأصدقائه، ومشاركته يف خمتلف األنشطة الثقافية واالجتماعية داخل ا

  )36، ص1990(عباس حممود عوض، الدراسة والرتفية، فيحقق هدفه من الدراسة. 
(يُعرفو    ا الطالب الستيعاب مواد  )2002ه بيكر وسريك  بأنه "حالة تبدو يف العملية الديناميكية املستمرة اليت يقوم 

ا األساسية االدراسة والنجاح فيها، وحتقيق التو  األساتذة والزمالء واألنشطة وهي: ؤم بينه وبني بيئته املدرسية ومكونا
  .الدراسي ة والتحصيليواد الدراساملاالجتماعية والثقافية والرياضية و 

 )51، ص2005الزهراين، جنمة بنت عبد اهللا حممد (
  : إجرائيا

سيه، ر ميه، وكذا من خالل نوعية العالقة بينه وبني مديتضمن مدى اجتهاد التلميذ يف دراسته ودرجة خضوعه لسلطة معل
  الدرجة اليت حيصل عليها تالميذ املرحلة الثانوية نتيجة تطبيق مقياس يوجنمان للتوافق الدراسي.ب عنهويُعرب 

  املراهقة:ـــ 4
تعين املراهقة "االقرتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي"، ولكنه ليس النضج نفسه، ألن الفرد يف هذه 
املرحلة يبدأ بالنضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إىل اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد 

  ) 165، ص 2004سنوات. (فؤاد السيد البهي،  10تصل إىل 



للعلوم آفاق جملة                                                                                                                                     اجللفة جامعة  

  60  2017سبتمرب  -التاسع العدد

ا الفرتة اليت يكسر فيها املراهق شرنقة الطفولة ليخرج إىل العامل اخلارجي، ويبدأ يف  Harrocksيف حني عرفها هاروكس  بأ
  )305، ص 2011(حسام أمحد أبو سيف، التفاعل معه واالندماج فيه. 
متعددة، وحاول كل منهم الرتكيز على جانب من جوانب النمو فيها، إذ جند ستانلي هول  وقد ُعرفت املراهقة تعريفت

Stanley hall (1956)  ا مرحلة من العمر تتميز فيها تصرفات الفرد بالعواصف واالنفعاالت احلادة والتوترات عرفها بأ
  )318، ص2001العنيفة. (أمحد الزعيب، 

  إجرائيا:
سنة، ومن كال 20ـــ  17ممن تراوحت أعمارهم بني تالميذ السنة األوىل والثانية والثالثة ثانوي  املراهق املتمدرس: ميثلون

  .اجلنسني املختارين من ثانوية حممد بوضياف بالعفرون
  أمهية الدراسة:

ذا النوع من الدراسات، خاصة وأن املوضوع يتعلق بتفشي ظاهرة إدمان االنرتنيت بصفة ـــ  املسامهة يف إثراء الرصيد العلمي 
عامة، ومواقع شبكات التواصل االجتماعي خاصة، اليت تعد من أهم وسائل التكنولوجيا احلديثة حيث أضحت ضرورة ملحة 

تمع، السيما املراهق، وعلي ه فإن حبثنا هذا هو مثابة إلقاء نظرة عن واقع االستخدام هلذه الشبكات على رأسها لكل أفراد ا
  الفيسبوك. 

تمع بصفة عامة، ـــ  ، وباعتبار أن لالنرتنيت عالقة واملراهقني بصفة خاصةشيوع وانتشار استخدامات االنرتنيت بني أفراد ا
شار السريع الرهيب يف الوقت الراهن الستخدام مواقع التواصل النتوا، من جهة تأثريية قوية يف جوانب احلياة املختلفة

اليت تسهل عمليات التواصل بني من جهة ثانية، والذي يعد من أهم الوسائل التكنولوجية  االجتماعي، السيما الفيسبوك
تمع السيما يعد بإمكان الكثري من األفراد االستغناء عنها لدى كافة شرائح مل  ، حيثالناس مهما بعدت املسافات ا

حناول التعرف على اآلثار الناجتة عن استخدام الفيسبوك املبالغ  املراهقني املتمدرسني، وعليه فإننا ومن خالل هذه الدراسة
إبراز خماطر اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي، وصرف نظر املراهقني عن يف  هذا البحث سهمويؤمل أن يُ  فيه،

  االستخدام املبالغ فيه.
  أهداف البحث:

  ــــ الكشف عن مستوى اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي مبا فيها الفيسبوك يف أوساط املراهقني.
  ـــ التعرف على العالقة بني اإلدمان على الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق املتمدرس.

  الدراسة امليدانية:
  منهج الدراسة:ـــ 1

وذلك للتعرف على مستوى إدمان املراهقني على مواقع التواصل  ستعانة باملنهج الوصفيااللتحقيق أهداف الدراسة، مت 
املالئم وطبيعة املوضوع واليت تبحث يف  االرتباطي االجتماعي مبا فيها موقع الفيسبوك، أيضا اعتمدنا على املنهج الوصفي

  ملراهق املتمدرس.لدى ا الدراسيوالتوافق  الفيسبوك العالقة القائمة بني اإلدمان على
  ميدان البحث:ـــ 2

، وذلك خالل السنة الدراسية ، مت إجراء اجلانب امليداين هلذه الدراسة بثانوية حممد بوضياف بالعفرون، التابعة لوالية البليدة
  .2017ـــ  2016
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  عينة البحث: ـــ 3
تلميذا موزعني على السنوات  33تلميذة، و 59منهم ، يذا وتلميذة يف املرحلة الثانويةتلم 92تكونت عينة البحث من 

  الثالثة املختلفة.
  :أداة البحثـــ 4
والذي أعده جمموعة باحثني يف جامعة بريغن ترتأسهم أخصائية علم النفس  :مقياس بريغن لقياس إدمان الفيسبوكـــ أ

، مصاغة على حنو سليب على ستة معايري أساسية بوكمقياس بريغن إلدمان الفيس، وينبين )2012اندرسون" ( ي"سيسيل
 :حيث يتم تسجيل مجيع الدرجات بناء على امليزان التايل

 .1وتقابلها درجة  :يف حاالت نادرة جدا
 .2وتقابلها درجة  :نادرا

 .3وتقابلها درجة  :يف بعض األحيان
 .4وتقابلها درجة  :يف كثري من األحيان

 .5وتقابلها درجة  :غالباً 
 . 6درجة، وأدناها  30وعليه، فإن أعلى درجة على املقياس هي 

بـ "غالبا" أو "كثريا" على ما ال يقل عن أربعة من البنود الستة توحي باإلدمان على    إن دراسة آندرسون ُتظهر أن اإلجابة
 .الفيسبوك

، للتأكد من مدى صالحيته 2امعة البليدةعلى جمموعة حمكمني من جتوزيعه مت وقبل تطبيق املقياس على أفراد عينة الدراسة، 
  للتطبيق على أفراد العينة املقصودة، وقد أمجعوا بصالحيته.

بتكييفه على  وقام حسني عبد العزيز الدريين، 1979سنة  Youngmanالذي أعده يوجنمان : سيـــ مقياس التوافق الدراب 
  سؤاال مقسمني على ثالثة أبعاد نوضحها يف اجلدول املوايل: 34، وقد تضمن املقياس 1985البيئة العربية سنة 

  ): ميثل األبعاد اليت تضمنها مقياس التوافق الدراسي.1جدول رقم (
موع  الفقرات  البعد   ا

  فقرة  12  .34، 31، 29، 25، 22، 20، 19، 13، 11، 7، 5، 1  اجلد واالجتهاد
  فقرة 15  .32، 28، 26، 24، 23، 18، 17، 16، 15، 14، 10، 9، 8، 3، 2  للمدرس اإلذعان

  فقرات 7  .33، 30، 27، 21، 12، 6، 4  العالقة مع املدرس
ال، حبيث يف اخلانة اليت يراها التلميذ مناسبة له حسب البديلني: نعم ــــ (×) ويتم اإلجابة على فقرات املقياس بوضع عالمة 

 68و 34يف حال اإلجابة بال، وبالتايل فإن درجات املقياس ترتاوح بني ( 1عم، وعالمة يف حالة اإلجابة بن 2تعطى عالمة 
  درجة)، والدرجة العالية على املقياس تدل على توافق دراسي جيد، والعكس صحيح.

  د من الباحثني.مت التأكد من صدق وثبات املقياس على البيئة اجلزائرية من طرف العدي
  ـــ األدوات اإلحصائية:5

الذي ساعدنا على معاجلة النتائج املتحصل عليها، وقد  SPSSللتحقق من فرضيات البحث، قمنا بالربنامج اإلحصائي 
  اعتمدنا على األدوات اإلحصائية التالية:

  مدى إدمان املراهق املتمدرس على الفيسبوك.ـــ النسب املئوية للتعرف على 
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  .فق الدراسي للمراهق املتمدرسااإلدمان على الفيسبوك والتو ـــ معامل ارتباط بريسون لدراسة العالقة بني متغريي 
  عرض ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:

  نتائج الفرضية األوىل: مناقشةعرض و 
  .اإلدمان على الفيسبوك يظهر على املراهق املتمدرس ـــ 

  يبني نسبة إدمان املراهق املتمدرس على الفيسبوك.): 2جدول رقم (
  النسبة املئوية  العينة  العينة

  %72.82  67  املدمنني على الفيسبوك

  %27.17  25  لفيسبوكاستخدام عادي ل

موع   %100  92  ا

، تبني لنا نتائج هذا اجلدول أن غالبية املراهقني مدمنني على الفيسبوك، مقياس اإلدمان على الفيسبوكمن خالل تطبيق 
، وهو ما يقابل 92تلميذا وتلميذة من جمموع  6771على درجات مرتفعة على املقياس، وقد قدر عددهم  احبيث حتصلو 

  %.27.17ما يقابل فردا، أي  92تلميذا وتلميذة من بني  25%، يف حني ُقّدر عدد املراهقني غري املدمنني 72.82
وانطالقا من هذه النتائج، فإن ذلك يشري إىل حتقق فرضية البحث األوىل واليت مفادها أن املراهق املتمدرس مدمن على 

  الفيسبوك.
استخدام مواقع الشبكات يف دراستها اليت دارت حول ) 2012مرمي نرميان نومار (وتتفق نتيجة دراستنا مع ما توصلت إليه 

االجتماعية وتأثريه يف العالقات االجتماعية على عينة من مستخدمي الفيسبوك يف اجلزائر، ومن بني النتائج اليت توصلت 
م عن استخدامه لفرتة معينة، وهذا مؤشر 40إليها هي أن نسبة  % من مستخدمي الفيسبوك يشعرون بالفراغ يف حال غيا

الذي جيعل املستخدم حيس أنه يفتقد شيئا ما يف حال عدم  اإلدمانضحايا الفيسبوك ستخدمي معن وقوع العديد من 
دخوله للموقع، حيث يعترب القلق والتفكري املفرط يف الفيسبوك وما حيدث فيه عندما يكون املستخدم بعيدا عن الكمبيوتر 

  واالنرتنت هو مؤشر من مؤشرات اإلدمان عليه. 
  )163ـــ162ص ص، 2012مرمي نرميان نومار، (

وفعال هو واقع شبابنا اليوم، الذي تراه منكبا يف كل وقت على جهاز الكمبيوتر أو اهلاتف النقال الذكي الستطالع األخبار 
أمام عرب الفيسبوك، وال حيدث هذا يف البيت فقط، وإمنا يتعداه ملقاهي االنرتنت، وأكثر من هذا جند مجاعات شباب 

ا شبكة االن ، الذي جيد فيه كل املتعة واالرتياح، األمر خر هو عامل الفيسبوكآل منهم منهمك يف عامل كرتنت و حمالت 
الذي يشري إىل التعلق واإلدمان الكبريين مبواقع التواصل اإلجتماعي خاصة لدى فئة املراهقني والشباب األمر الذي أثبتته 

  الكثري من الدراسات احلديثة.
) فقد أكدت دراسة بريطانية حديثة 26/06/2013قوله، وحسب موقع أخبار اخلليج االلكرتوين (واستنادا إىل ما سبق   

( عند املراهقني %60% لدى البالغني، و37أن نسبة املدمنني على استخدام  اهلواتف الذكية تصل إىل   .
(www.minshawi.com 

جنح يف جعل العديد من املستخدمني يتعلقون به إىل أن هذا املوقع  بقوله )2007ويف هذا الصدد أشار الصادق رابح (
ويدمنون عليه إىل احلد الذي جعل البعض مبجرد اخلروج من املوقع يفكر يف الرجوع إليه، وهو ما من شأنه أن يؤثر على 

افرتاضية احلياة النفسية للفرد، وكذا على عالقاته مع أهله وأصدقائه، فنجده ينغمس ويسرح يف االستمتاع بعالقات اجتماعية 
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"األوتاكوس" ، والشعور أن احلياة خارج االنرتنت االنطوائيةاليت ميكن أن تصل إىل درجة  هي حياة ثانوية على شاكلة 
"Otakus.م خارج االنرتنيت ثانوية م أصبحوا يعتقدون أن حيا  "، وهم مراهقون يبانيون أدمنو على االنرتنيت إىل درجة أ
  )163ص ـ ،2012مرمي نرميان نومار، عن (

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
  .عالقة بني اإلدمان على الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق توجدـــ 

  ولتحقيق النتائج املثلى هلذه الفرضية، فقد مت االقتصار على فئة مدمين الفيسبوك يف عالقتهم بالتوافق الدراسي. 
  نتيجة تطبيق معامل ارتباط بريسون لدراسة العالقة بني إدمان الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق. :)3(اجلدول رقم 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العينة  املتغريات

  0.01دال عند مستوى الداللة  -0.73 67  اإلدمان على الفيسبوك
  التوافق الدراسي

، تبني لنا نتائج هذا على عينة الدراسة الفيسبوك، ومقياس التوافق الدراسيمن خالل تطبيق كل من مقياس اإلدمان على 
قد جاءت وهي ، 0.01، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  - 0.73 بريسون قد ُقّدر بـــ معامل ارتباط أن، اجلدول

د أثر سلبا على التوافق الدراسي لدى بإشارة سالبة، وهذا ما يوحي بأن اإلدمان على الفيسبوك ق مرتفعة معامل االرتباط قيمة
إدمان الفيسبوك والتوافق الدراسي بني  القائلة بوجود عالقة ارتباطية الثانية يشري إىل قبول الفرضية مما املراهق يف املدرسة،

  .للمراهق
ومتاشيا مع النتيجة اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة، فإن من بني النتائج اليت توصل إليها سلطان عائض مفرح   

 لدى طالب املرحلة الثانوية ) يف دراسته للعالقة القائمة بني إدمان االنرتنت والتوافق النفسي االجتماعي2010العصيمي (
بني إدمان االنرتنت وكل أبعاد التوافق  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة هو وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات 

، ولإلشارة فإن من بني األبعاد اليت تضمنها )133، ص2010(سلطان عائض مفرح العصيمي،  .النفسي اإلجتماعي
تماعي، وهو ما أكد بوجود مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي هو بعد التوافق الدراسي الذي يدخل ضمن إطار التوافق االج

عالقة سالبة بني إدمان االنرتنت بصفة عامة والتوافق الدراسي لدى املراهق املتمدرس، مبعىن أنه كلما زاد اإلدمان على 
ا كلما اخنفض مستوى التوافق الدراسي.   االنرتنت والتعلق 

لبا على مناحي احلياة املختلفة ملستخدميه منها وإذا كانت نتائج الدراسات السابقة تشري إىل أن إدمان الفيسبوك يؤثر س
  اجلانب األكادميي، فإن هذا معناه تقهقر التوافق الدراسي للتلميذ، ومظهر من مظاهر صرف النظر عن االهتمام بالدراسة.

  ) موقع  استخدام أثر على إىل التعرف Aren karbnsky) 2010ويف نفس السياق هدفت دراسة ألرين كاربنسكي 
 اجلامعات طالب عليها حيصل اليت الدرجات أن النتائج أظهرت اجلامعات، طلبة لدى الدراسي التحصيل على  الفيسبوك""

 اليت تلك بكثري من أدىن اإلنرتنت على االجتماعية الشبكات بوك" أكرب موقع "فيس وتصفح االنرتنت شبكة املدمنون على

 الطالب اجلامعي ميضيه الذي الوقت كلما ازداد أنه النتائج أظهرت كما وقع،امل هذا يستخدمون ال الذين عليها نظراؤهم حيصل

 على أطول وقتًا يقضون الذين األشخاص أن النتائج بينت يف االمتحانات، كما درجاته تدنت كلما املوقع هذا تصفح يف

 للمستخدم الدردشة، يتيح املوقع هذا وأن جتذبه، اهتمامات جيل لكل أن إىل مشريا للدراسة وقًتا أقصر خيصصون االنرتنت

 الذين اجلامعيني الطالب من (% 79)أن  النتائج قدامى، وبينت أو جدد أصدقاء عن والبحث األمور من كثري يف رأيه وإبداء
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م بأن اعرتفوا الدراسة مشلتهم (حسين عوض (دون سنة)،  .الدراسي حتصيلهم على سلبًيا أثرّ  الفيسبوك""على موقع  إدما
  )11ص

م حول إدمان االنرتنت مبا فيها مواقع التواصل االجتماعي على أن هلذه األخرية  وقد توصل الكثري من الباحثني نتيجة دراسا
 Brenner) 1997مجلة أضرار على خمتلف األصعدة، منها النفسية، العالقات االجتماعية...، ويف هذا الصدد أشار أيضا (

أن إلدمان االنرتنت أضرار دراسية وأكادميية، حيث توصل يف دراسته أن مدمين االنرتنت تسبب يف رسوب أو طرد طالب  
  كانوا من املتفوقني يف املدارس والكليات.

  )39، ص2010(سلطان عائض مفرح العصيمي، 
االجتاه : لة مظاهر من أمهها)، فإن التوافق الدراسي للطالب يتجلى يف مج2001عبد الرحيم شعبان شقورة ( وحسب

إىل  ، ويعد تنظيم الوقت بالشكل املتزن وتقسيمهالطالب املتوافق دراسيا اإلجيايب حنو املدرسة بشكل جدي ويرى فيها متعة
يسيطر على وقته، وال جيعل  أيضا من مظاهر التوافق الدراسي لدى الطالب مما جيعله أوقات لألنشطة االجتماعية والرتفيهية

هو الذي يرتاد املكتبة باستمرار، كما أن الطالب املتوافق دراسيا كما أنه يقدر قيمة الوقت وأمهيته،  ت يسطر عليه،  الوق
الت واملراجع العلمية ويبحث فيها عن املعلومات الالزمة للدراسة، وكتابة  وميضي فيها أوقات فراغه، ويستعيد الكتب وا

   األحباث والتقارير الالزمة والواجبات.
  )46، ص2001(عبد الرحيم شعبان شقورة، 

يف حني أن الكثري من الدراسات أثبتت أن مدمين االنرتنت بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة قد غابت 
عندهم هذه املظاهر التوافقية داخل املدرسة، بل أن الطالب أصبح ينفر من الدراسة، ويرتاح كثريا لالنشغال باالنرتنت، فيما 

ئق أمامه يصرفه عن االستخدام املتواصل والالعقالين لشبكات التواصل االجتماعي، يشعر بالقلق وعدم الراحة حال وجود عا
  األمر الذي أكدته الكثري من الدراسات السابق ذكرها. 

  االستنتاج العام:
إىل التعرف على درجة أو مستوى إدمان املراهق املتمدرس على شبكات التواصل لقد هدفت الدراسة امليدانية احلالية 

ي، والفيسبوك منوذجا هلذه الشبكات، وباعتبار أن عينة البحث املستهدفة هي الفئة املتمدرسة، لذل حرصنا على االجتماع
  حماولة التحقق من مدة وجود عالقة بني إدمان الفيسبوك والتوافق الدراسي للمراهق يف املرحلة الثانوية.

ه الستخدام شبكات التواصل االجتماعي (الفيسبوك منوذجا)، وقد جاءت هذه الفكرة انطالقا من الشيوع واالنتشار املبالغ في
تمع، مبا فيها املراهق املتمدرس، الذي يتوجب عليه االهتمام بدراسته خاصة يف هذه املرحلة اهلامة  وذلك بني كافة شرائح ا

ايتها.   من التعليم اليت تتوج بشهادة البكالوريا يف 
على الفيسبوك "لبريغن" ومقياس التوافق الدراسي ليوجنمان، لدراسة العالقة بني ونتيجة لتطبيق كل من مقياسي اإلدمان 

  املتغريين، فقد مت التوصل إىل ما يلي من النتائج:
ــــ غالبية املراهقني من تالميذ املرحة الثانوية مدمنون على مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك)، وهو ما يُظهره اهتمامات 

ك اهلواتف الذكية خاصة مع تطور وسائل اإلعالم والتكنولوجيا، وأضحى التمكن من دخول االنرتنت يف أي املراهقني المتال
بقعة من العامل ويف أي وقت، فقط عن طريق اهلاتف النقال وبأقل التكاليف، األمر الذي جهل املراهق يدمن على االنرتنت 

  بصفة عامة، ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة.
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وجود عالقة سالبة بني إدمان الفيسبوك والتوافق الدراسي لدى املراهق املتمدرس، وذلك باعتبار أن غالبية الدراسات  ــــ 
كشفت أن اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي من شأنه أن يقود الشباب إىل العزلة االجتماعية سواء داخل األسرة أو 

الواقعي، ليعيش املراهق يف عامل افرتاضي يشبع فيه حاجاته اليت مل تتحقق ومل ، ويقلل من فرص التفاعل االجتماعي املدرسة
  ُتشبع يف العامل احلقيقي الذي يعيشه، األمر الذي يصرف نظره شيئا فشيئا عن دراسته، مما حيول دون توافقه الدراسي.

ى الشباب واملراهقني، األمر الذي ويف ظل شيوع هذا االستخدام السليب لالنرتنت وملواقع التواصل االجتماعي خاصة لد
ينعكس هو اآلخر بالسلب على الصحة النفسية واجلسدية واالجتماعية، فإنه يُؤمل من كل القائمني على العملية الرتبوية أن 

م على أكمل وجه، والعمل على إشباع احلاجات الضرورية لفئة املراهقني، وإعطائهم القيمة اليت تل يق يقوموا بالدور املنوط 
م، وجعلهم يشعرون بقيمة الذات وفاعليتها، حىت ال جيد املراهق مالذا آخر ينطوي عليه حبثا عن مكانته يف ذلك العامل 

  االفرتاضي.
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