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ملـــخـــص البحث
  تعد دراسة أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باإلدمان عىل االنرتنت من الوسائل 
مع  تعاملهم  يف  ومتيزهم  املراهقني  الطالب  بني  الفردية  الفروق  حتديد  يف  املهمة 

مواقف احلياة املختلفة وتفسري جوانب شخصياهتم والسيطرة عليها .
      ويف ضوء ذلك البدّ من التعرف إىل أساليب املعاملة الوالدية املدركة لد طالب  
املرحلة الثانوية التي تقابل مرحلة (املراهقة) ، وما تتطلبه هذه املرحلة من مهارات 
للتقنيات  السلبية  اآلثار  مواجهة  ومنها  اجلديدة،  العرص  حتديات  ملواجهة  وسامت 

احلديثة كاألنرتنت .
      هدف البحث احلايل تعرف أساليب املعاملة الوالدية التي يدركها طالب املرحلة 
وظاهرة  الوالدية  املعاملة  أساليب  بني  والعالقة   ، االنرتنت  عىل  املدمنون  الثانوية 

االدمان عىل االنرتنت . 
املعامري ،٢٠٠٠)  ألساليب   ) الباحث مقياس  تبنى  البحث      وحتقيقا ألهداف 
املعاملة الوالدية (الديمقراطي ، التسلطي ، اإلمهال، احلامية الزائدة ، والتذبذب )، 
وتألف املقياس من (٢٧) فقرة ، عىل صورتني ( صورة األب ، صورة األم )، وبعد 
عرض املقياس عىل املتخصصني أصبح يتكون من (٢٤) فقرة موزعة عىل األساليب 
كيمربيل   ) مقياس  الباحث  تبنى  فقد  االنرتنت  عىل  االدمان  مقياس  أما   ، اخلمسة 
(معيجيل  قننه  أن  بعد  االنرتنت  عىل  املدمنني  االفراد  لتشخيص   (١٩٩٦ يونغ، 

وبريسم ، ٢٠١٦) للبيئة العراقية .
طالباً من طالب  من (١٣٤)  املكونة  البحث  عينة  املقياسني عىل  الباحث  وقد طبق       
املدارس الثانوية ، اختريوا بطريقة عشوائية من(٣) مدارس يف مركز مدينة كربالء املقدسة. 
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توصل   ،���� االحصائية  احلقيبة  باستعامل  إحصائيا  ومعاجلتها  البيانات  مجع  وبعد 
الباحث إىل النتائج اآلتية:-

آباء وأمهات طالب   املتذبذب هو األسلوب األكثر شيوعاً لد ١-إن االسلوب 
املرحلة الثانوية املدمنني عىل االنرتنت  من وجهة نظر األبناء.

يدركها  التي  الوالدية  املعاملة  أساليب  بعض  بني  احصائياً  دالة  عالقة  ٢-وجود 
األبناء وادمان األبناء عىل االنرتنت ، ويف ضوء النتائج ، خلُص الباحث اىل عدد من 

نها يف بحثه.. االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات التي ضمّ
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Abstract:
        The study of style of parental treatment and its relationship to 
addiction to the Internet is an important means to identify individual 
differences among adolescent students and distinguish them in deal-
ing with different situations of life and the interpretation of aspects 
of their personalities and control. In the light of this, it is necessary 
to delineate  the styles of parental treatment perceived by secondary 
school students in the stage of adolescence . Such a stage requires 
skills and features to face the challenges of the new age, including fac-
ing the negative effects of modern technologies such as the Internet.
     The aim of the current research is to identify the styles of parental 
treatment perceived by secondary school students who are addict-
ed to the Internet, and the relationship between parental treatment 
styles and the phenomenon of online addiction. In order to achieve 
the research objectives, the researcher adopts  a scale to measure 
the styles of parental treatment democratic, authoritarian, negligent 
, overprotecting  and hesitant . The scale consists of 27 items. Having 
checked by the specialists,the scale is modified into 24 items distrib-
uted in five styles. Then , to measure the addiction to the Internet the 
researcher adopts Kimberly Young 1996, which contains 20 questions 
to diagnose online addicts.
      The researcher applies the two scales to the sample of 134 students 
from secondary schools selected randomly  from 3 schools in the cen-
tre of the holy city of Karbala. After collecting data and processing 
them statistically by spss, the researcher reaches the following results:
1 – The fluctuant style of parents of secondary school students who 
are addicted to the Internet is the commonest. 
2 - There is a statistically significant relationship between the styles of 
parental treatment and the adolescents addicted to  the Internet .In 
the light of the results, the researcher gains a number of conclusions, 
recommendations and suggestions in the study .
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الفصل األول
مشكلة البحث: 

التحديد من  ، والعراق عىل وجه  العامل عامة  الراهنة وما يشهده  الظروف  إن      
الفرد  تفكري  يف  أثرت  كافة  احلياة  جماالت  شملت  رسيعة  وتغريات  تطورات 
وسلوكه ونمط حياته، والكيفية التي تنمو هبا شخصيته ، والناجتة وبحسب معظم 
النظريات النفسية بسبب طبيعة الشخصية االنسانية ، وأساليب التنشئة االجتامعية 
، فالبيئة االجتامعية املحيطة بالفرد تسهم يف بناء شخصيته، واالختالف يف السلوك 
االجتامعي لكل من اجلنسني يف البيئات والثقافات املختلفة دليل عىل ذلك. وتشمل 
تسهم  التي  ة  واالرسيّ واحلضارية  والثقافية  واالجتامعية  املادية  العوامل  كل  البيئة 
يف تشكيل شخصية الفرد ، ويف تعيني أنامط سلوكه أو أساليبه يف مواجهة مواقف 
احلياة. وإن هذه العوامل البيئية تفرز أساليب متنوعة للتنشئة لد الوالدين ضمن 
األرس املختلفة يف املجتمع يف كيفية التعامل مع األبناء وهتيئة الظروف املناسبة هلم يف 

النمو وتنشئتهم بام حيقق توافقهم (ابو شعرية ،٢٠٠٨ :٧٠).
     ولعل املراهق هو أكثر األفراد تأثراً هبذه العوامل ، فهو يف مرحلة انتقالية بني 
الطفولة والرشد ، تتميز باالضطراب وضعف ثبات السلوك، وتفتقر اىل قدر من 
 :٢٠٠٨  ، املراهق(البستاين  هبا  يتصف  التي  االضطراب  حالة  مع  يتالءم  التعلم 
به  املحيطة  العوامل  تأثري  جراء  هلا  يتعرض  التي  النفسية  والضغوط   ، أوالً   (١١٥
لذا  ؛  استخدامها  وسوء  االجتامعي،  التواصل  ملواقع  السلبي  التأثري  ومنها:   ، ثانياً 
فإن االهتامم بالدراسات التي تتعلق باملراهقني جديرة بأن يلتفت اليها املتخصصون 
التواصل  يرتبط بوسائل  ما  ، ودراستها دراسة علمية ، خصوصاً  الراهن  الوقت  يف 
االلكرتوين، كاألنرتنت، وأجهزة االتصال والتواصل األخر ،  وتعلق املراهقني هبا.
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االرشاد  مواد  تدريس  الزمن مهمة  الباحث ألكثر من عقدين من    ونظراً ملامرسة 
عن  فضالً  الطالب،  مع  وتعايشه  الرتبوية  املؤسسات  يف  الرتبوي  والتوجيه  النفيس 
اطالعه عىل الدراسات الرتبوية والنفسية التي تناولت املشكالت التي تعاين منها هذه 
الرشحية، منها :التفكك احلاصل يف أرسهم ، واالساليب اخلاطئة يف التنشئة االجتامعية 
األخر، ومنها عدم اختيار الوالدين االسلوب الرتبوي الذي يتناسب مع متطلبات 
ما   ، والعامل  املجتمع  يف  احلاصلة  والتغريات   ، املختلفة  العمرية  املراحل  يف  النمو 
ينعكس سلباً عىل بناء شخصيات األبناء بناءً سليامً ، وغريها من املشكالت، ومن هنا 
تربز مشكلة البحث احلايل خطوة أوىل للكشف عن املشكالت النفسية واالجتامعية 
هلؤالء الطالب الناجتة عن ظاهرة إدماهنم عىل مواقع التواصل االجتامعي (االنرتنت) 
، وعالقة أساليب املعاملة الوالدية التي يدركوهنا هبذه الظاهرة ، وانعكاس ذلك يف 
توافقهم النفيس واالجتامعي ، وحتقيق مستو عالٍ من الصحة النفسية لدهيم ، إذ هو 

اهلدف األسمى واالساس يف الدراسات الرتبوية والنفسية. 
أمهية البحث:  

يمكننا إمجال أمهية البحث احلايل باآليت:
دراسات  جمال  يف  مهمة  نفسية  ظاهرة  االنرتنت  عىل  االدمان  ظاهرة  ١-متثل 
الشخصية ،  إذ ما تزال الكثري من تفاعالهتا بحاجة اىل املزيد من البحث والدراسة 
والتدقيق، ومنها عالقتها بأساليب التنشئة االجتامعية املختلفة ( االجيابية والسلبية).
٢-البحث احلايل حماولة للكشف عن مشكلة من مشكالت التنشئة االجتامعية ، 
اال وهي مشكلة أساليب املعاملة الوالدية التي يدركها األبناء املراهقون ، وعالقتها 
بإدماهنم عىل االنرتنت يف املرحلة الثانوية ، إذ أن عملية إدراك الفرد لنوع املعاملة 

الوالدية تؤثر يف تكوين مظاهر شخصيته السلوكية، اإلجيابية أو السلبية . 
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٣-ومما زاد األمر أمهيةً أن مؤسساتنا الرتبوية ، وخاصة مرحلة الدراسة الثانوية ، 
ويف ظل هذه الظروف التي يمرّ هبا البلد تعاين من قصور وعجز حاد يف إمكانياهتا 
املادية واملعنوية ، وضعف مهامهتا اإلرشادية والتوجيهية للطلبة ، واملدارس املسائية 
عىل وجه التحديد ،إذ تفتقر اىل وجود املرشد الرتبوي فيها(عىل حد علم الباحث) ، 
لذا فإن األمر يتطلب معاجلات شاملة وموسعة ، إذ جيب تدخل املؤسسات الرتبوية 
ملعاونة األرسة ،والعمل معاً لتطويق املشكالت التي قد يتعرض هلا املراهقون، فهذه 
املشكالت ال يستطيع شخص أو جهة معينة التفرد بتشخيصها أو حلها، والظروف 
احلالية الذي يمر هبا بلدنا العزيز استثنائية وصعبة وكثرية، قد ينعكس تأثريها سلبياً 

بشكل مبارش عىل سلوك الفرد العراقي .
الرعاية  وتقديم   ، الفرد  نمو  يف  احلرجة  املراحل  من  املراهقة  مرحلة  ٤-تعد 
السليمة القائمة عىل األسس العلمية الصحيحة للمراهق جتنبه الوقوع يف الكثري من 
املشكالت ، كام إهنا تقوم بتوجيهه بشكل سليم الستغالل وتنمية قدراته اىل أفضل 

مستو ممكن (احلسني، ٢٠٠٢ :٧). 
٥-االضطرابات االنفعالية والسلوكية التي يعاين منها املراهقون قد تعود أسباهبا 
املرحلة، فقدرة اإلنسان عىل  النمو يف هذه  املراهق مع متطلبات  اىل صعوبة توافق 
التوافق يف هذه املرحلة وتشكيل هويته تعتمد عىل مراحل أساسية يف تكوينه النفيس 
والبيئة األرسية واالجتامعية املحيطة به، فالنجاح أو الفشل يف تشكيل اهلوية غالباً ما 
تبدأ جذورمها من األرسة، وتأثريها املبارش يف شخصية األبناء، وأساليبهم الوالدية 

عىل وجه التحديد (اخلالدي،٢٠٠٤ :٧٥).
٦- مل تتبلور حلد اآلن يف بلدنا العزيز(عىل حدّ علم الباحث) حركة بحثية واضحة 
تتناول عالقة االدمان عىل االنرتنت باملضامني النفسية االجتامعية لطالب املرحلة 

الثانوية ،وأساليب املعاملة الوالدية عىل وجه التحديد.
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أهــداف البحث :- 
هيدف البحث احلايل اىل :                                                     

يف  االنرتنت  عىل  املدمنون  األبناء  يدركها  كام  الوالدية  املعاملة  أساليب  تعرف   -
املرحلة الثانوية 

-العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية وظاهرة االدمان عىل االنرتنت لد طالب 
املرحلة الثانوية. 

حـــــدود البحث:- 
ملديرية  التابعة  املدارس  يف  اإلعدادية  املرحلة  بطالب  احلايل  البحث  يتحدد      
للعام  املركز)  قضاء   ) األديب)  واخلامس  الرابع  (الصفني  املقدسة  كربالء  تربية 

الدرايس٧)٢٠١ -٢٠١٨) م.                         
حتديد املصطلحات :-                                                       

-Parents  treatment styles                       :أوالً -أساليب املعاملة الوالدية
-تعريف املعامري (٢٠٠٠): ”   االنامط السلوكية التي يتبعها الوالدان يف ضبط  
كام  اليومية  احلياتية  املواقف  يف  معهم  التعامل  خالل  من  املراهقني  ابنائهم  سلوك 

يدركها االبناء املراهقون�(املعامري، ٢٠٠٠ :١٤).
  -تعريف البدري (٢٠٠٥ ) : األساليب النفسية واالجتامعية التي يتبعها الوالدان 
مع االبن يف عملية التنشئة االجتامعية كالثواب والعقاب بنوعيهام املادي واملعنوي 

.(البدري،٢٠٠٥: ٥).
-تعريف شعيبي (٢٠٠٨) :“ الطرائق التي متيز معاملة األبوين ألوالدمها، وردود 
عمليات  خالل  ألوالدمها  األبوين  معاملة  متيز  التي  الواعية  وغري  الواعية  الفعل 

التفاعل الدائمة بني الطريف (شعيبي،٢٠٠٨: ١٩).
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، ٢٠٠٠) ملالءمته  املعامري   ) تعريف  الباحث  تبنى   : للباحث  النظري  التعريف 
ألهداف بحثه.

استجابته  جراء  الطالب  عليها  حيصل  التي  الكلية  الدرجة   : االجرائي  التعريف 
ملقياس أساليب املعاملة الوالدية (األب ، األم) .

ثانياً : االدمان عىل االنرتنت : 
تعريف ( كيمربيل يونغ ، ١٩٩٦):

�استخدام االنرتنت أكثر من ٤٨ ساعة أسبوعياً� ( محودة ، ٢٠١٥: ٢١٤).
�اضطراب يف السيطرة عىل احلافز ، والذي ال يتضمن مواد مسكرة ( معيجل و 

بريسم ، ٢٠١٦: ٧).
تعريف (الرشبيني ، ٢٠٠٢):

� حالة من االستخدام املريض ، وغري التوافقي لألنرتنت يؤدي اىل اضطرابات يف 
السلوك يستدل عليها بعدة ظواهر( الرشبيني،٢٠٠٢: ١٣) .

:( ( ٢٠٠٨،Byun تعريف
 ( .( ٢.p ٢٠٠٨،Byun استخدام االنرتنت املفرط بام يتعارض مع احلياة اليومية �

والباحث يتبنى تعريف (كيمربيل يونغ ، ١٩٩٦) لتحقيق أهداف بحثه .
استجابته  عند  الطالب  عليها  حيصل  التي  الكلية  الدرجة   : االجرائي  التعريف 

لفقرات املقياس املعتمد يف البحث احلايل. 
  حدود البحث : 

   تتحدد عينة البحث احلايل بطالب املدارس الثانوية التابعة ملديرية تربية حمافظة 
كربالء املقدسة ( قضاء املركز) ، للعام الدرايس ٢٠١٧- ٢٠١٨ م.                                                                                  
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الفصل الثاين
بمتغريات  العالقة  ذات  السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  عرض  ويتضمن    

البحث احلايل:
  أوالً: أساليب املعاملة الوالدية: 

       تتحدد أساليب املعاملة الوالدية يف اجتاهني أساسني وخمتلفني ، أحدمها إجيايب 
أساليب  خالل  من  ويتحدد   ، واالستقرار  األمن  عىل  ويبعث  سوي)  (اسلوب 
تساعدهم  التي  التنشئة  أسلوب  يف  والتوازن  والتسامح  واالهتامم  والرعاية  التقبلّ 
عىل االرتقاء املعريف الذي يدفعهم لالستكشاف واإلبداع (املوسوي،٢٠١١: ٧٠)، 
ويتحدد  النفيس،  االضطراب  عىل  ويبعث  سوي)،  غري  (اسلوب  سلبي  واآلخر 
(الغداين، ٢٠١٤: ١٩)،  والتدليل، وغريها  النبذ   ، والتسلط  الرفض،  أساليب  يف 
، ويف  العيش يف كنفها  الطفل عينيه عىل  يفتح  اجتامعية  أول وحدة  تعد االرسة  إذ 
التفاعل  وأساليب   ، اآلخرين  مع  االجتامعية  العالقات  أنامط  يكتسب  أحضاهنا 
االجيايب والسلبي معهم ( دار املعارف االسالمية ، ٢٠١٧: ٢١٥) ، ويشعر اآلباء 
الذين يستمتعون بسنوات طفولة أبنائهم بالقلق حال وصوهلم مرحلة املراهقة ،ومما 
الشك فيه أن االبن سيتغري بشكل جذري يف هذه السنوات عىل الصعيد اجلسمي، 
والعاطفي ، والنفيس ، واجلنيس ، واالجتامعي ، واملراهق يتسم باملثالية والتحدي 
التنميط  االعتبار  بنظر  األخذ  وجيب   ،(٢٤١  :٢٠٠٩  ، شرييل   ) واالستقاللية 
اجلنيس، أي اعطاء خصوصية لإلناث عن الذكور يف الرتبية اجلنسية ، فهي تصل اىل 
مرحلة النضوج اجلنيس بايولوجياً قبل الذكر (مركز املعارف االسالمية ، ٢٠١٨: 

 .(٤٩٨
ويف   ، عام  بوجه  االبناء  سلوك  يف  واضح  بشكل  الوالدية  املعاملة  آثار  تظهر      



م.د.  عماد عبود هاني

٢٢٤

اجيابية  تربوية  أساليب  يستعملون  الذين  فاآلباء   ، خاص  بوجه  الدراسية  حياهتم 
النفس  عىل  االعتامد  عىل  القدرة  أبنائهم   لد تنمو  التنشئة  يف  كـ(التقبل،االهتامم) 
حتصيلهم   ومستو العلمي  تقدمهم  عىل  اجيابياً  ينعكس  قد  مما  بالذات،  والثقة 
الدرايس، والعكس صحيح ،فإن حالة استخدام االبوين ألساليب تنشـــئة سلبيـة 
الثقة  ضعيف  قلقاً،  الولد(اتكاليا،  من  جتعل  الزائد)  والدالل  والنبذ،  كـ(القسوة، 
تأثريات سلبية  قد ترتك  وبالنتيجة  بالنفس)،  الثقة  بالقلق، وضعيف  يشعر  بنفسه، 
 :٢٠١١  ، (راشد  والدرايس  واالنفعايل  واالجتامعي  النفيس  نشاطه  يف  واضحة 
١٢٦)، وال شك أن التنشئة االجتامعية انعكاس لثقافة املجتمع ، إذ تكسب الفرد 
املجتمع  يف  ومتوافقاً  نافعاً  عضواً  يكون  أن  خالهلا  من  يستطيع  خاصة  صفات 
الذي يعيش فيه ، فتكون له عقلية اجتامعية ، ويتحول من كائن بيولوجي اىل كائن 

اجتامعي(مركز نون ، ٢٠١٦: ٤٦).
 بعض أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية:

      لعل أبرز الركائز لبناء العالقة االجيابية الصحيحة بني اآلباء و األبناء ، هي:
١-االحرتام املتبادل بني اآلباء واألبناء.

توفري وقت مناسب للرتويح يشرتك فيه اآلباء واألبناء.
تشجيع مبادرات االبن ودعم سلوكه االجيايب.

التعبري عن حب اآلباء لألبناء معنوياً وسلوكياً ( راشد ، ٢٠١١: ٢٨).
االسلوب الديمقراطي :

  يتصف هذا األسلوب بالتسامح ، ومنح االبن( ذكراً كان أم أنثى) حرية التعبري 
القرارات  اختاذ  يف  ومشاركته  وأفكاره،  أرائه  لطرح  له  الفرصة  واتاحة  نفسه،  عن 

املتعلقة به، وإقامة عالقات دافئة بينه وبني والديه.
مميزات األسلوب الديمقراطي :
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١. أن تسري األمور يف األرسة بشكل تعاوين ، إذ يتعلم األوالد بأن عليهم القيام 
ببعض الواجبات ، وأهنم مطالبون باختاذ بعض القرارات بأنفسهم.

 ٢. يتعلم األبناء أن لألبوين حقوقاً وامتيازات خاصة.                                    .
بحاجة  أهنم  أو  دائم  انتباه  موضع  يكونوا  أن  والدهيم  من  األوالد  ينتظر  ال   .٣  
لرعاية مستمرة. (يترصفون بشكل طبيعي بوجود الوالدين أو بغياهبم).                          
 ٤. يتم حل اخلالفات التي تقع يف األرسة بروح التعاون والرصاحة واملحبّة.              

ا عن اآلثار التي خيلفها هذا األسلوب عىل األبناء ، فهي:  توافق األبناء مع أرسهم  أمَ
، وعاداهتا  ونظامها االجتامعي، ونمو االستقاللية ، وقوة الشخصية ، والقدرة عىل 

اختاذ القرار ، والشعور باألمن عند االندماج مع اآلخرين (مرشد، ٢٠٠٥: ٥٧).
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ثانياً : األساليب السلبية: ومنها:
االسلوب التسلطي :

الثقايف   املستو أن  ، إال  الفقرية  أو  الغنية منها  النمط بني خمتلف األرس  وينترش هذا 
لألرسة يؤدي دوراً يف احلدّ من استخدام هذا النمط من التنشئة، فاألسلوب املتسلط هو 
ميل املريب يف عملية التنشئة االجتامعية اىل التشدد والتصلب (اهلاشمي ، ٢٠٠٤: ٦٤). 

أسبابه :
قد يرجع استعامل هذا االسلوب اىل خربات الطفولة املؤملة التي عاشها اآلباء. 

ما حيمل   ، األبناء  التي حتاول فرضها عىل  األفكار  ببعض  مؤمنة  تكون االرسة  قد 
األبناء عىل ضبط سلوكهم واالمتناع عن إبداء أي أنشطة ال تتامشى مع ما يؤمنون به.

القمع  بمبدأ  يؤمنون  بل   ، واإلثابة  التشجيع  بمبدأ  يؤمنون  ال  اآلباء  يكون  قد 
(أي  املطلوب  الكف  حدوث  اىل  يؤدي  ال  العقاب  استخدام  عدم  ألن  والعقوبة، 
تنشئة صاحلة،  الطفل  ينشأ  العقوبات  السلوك)،فمن طريق هذه  الطفل عن  امتناع 
ألهنا باعتقادهم هي الضامن الوحيد لتحفيزه وزيادة دافعيته، وتقوية ارادته، واعداده 

نفسياً للتعلم ، وممارسة احلياة بالشكل الصحيح.
األثار السلبية الناجتة عن اتباع االسلوب التسلطي: غالبا ما نر االبناء يتسمون 

بـ :
بالنقص  والشعور  االجتامعية،  احلياة  من  االنسحاب  أو  االنزواء  أو  االنطواء     
قد   ، الوالدية  السلطة  ره  وكُ والتذمر،   ، بالذنب  والشعور  بالنفس  الثقة  وضعف 
جيعلهم ينتهجون األسلوب نفسه يف حياهتم املستقبلية ، بتقليدهم أحد الوالدين، أو 
كليهام ،وتقمص شخصياهتم، وأسلوهبم يف املعاملة مع األبناء (أسلوب النمذجة)، 
وضعف القدرة عىل حتمل املسؤولية وسهولة االنقياد من اآلخرين،وضعف االنتامء 
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الوالدين،  من  الشديد  ،واخلوف  مستقلة  شخصية  تكوين  وصعوبة  األرسة،  اىل 
وضعف الرغبة يف القيام بالواجبات املنزلية (خمتار، ٢٠٠٤: ٢٨٨-٢٩١).

أهم احللول املقرتحة: 
أ. تشجيع األبناء عىل املبادرة وإبداء الرأي يف احلوارات واملناقشات العائلية.

ب. تشجيع السلوكيات اإلجيابية يف فرتات مبكرة، لتهيئة بيئة أرسية تسهم يف تنمية 
القدرات العقلية.

ج. التحدث مع مجيع أفراد العائلة ، ومناقشتهم يف االمور التي تدور داخل االرسة 
واحرتام آرائهم.

د. يظهر اآلباء مد حبهم لألبناء من طريق  االهتامم باملشكالت التي يوجهوهنا، 
ا ، والوصول اىل أفضل احللول هلا (احلسني، ٢٠٠٢: ٧٤). ومناقشتها معً

تارة  متساهالً  و   ، تارة  متسلطًا  (األم)  األب  يكون  املتذبذب:  األسلوب 
هناك  تكون  معني  موقف  فمثالً  االبن،  من  يصدر  الذي  نفسه  للسلوك   أخر
تتبدل  معينة  ظروف  وحتت  نفسه  وللموقف  واضحة،   وحدود  ونظام  قوانني 
واحلالة   ، ة  واجلدّ اجلدّ  أمام  أو   ، الغرباء  :أمام  املثال  سبيل  عىل  القوانني،  تلك 
أبنائهم؛  مع  متساهلني  ويكونون  القوانني  اآلباء  فيكرس  دور،  هلا  للمريب  املزاجية 
لتلبية  األم،  أو  األب،  وإحراج   الظروف  هذه  توافر  األطفال  بعض  ينتهز  لذا 
رغباهتم. ستلبى  أو   ، سلوكهم  عىل  سيعاقبون  هل  يعرفون  ال  وهم   ، رغباهتم 

إجيابيات األسلوب املتذبذب:
كانت  واذا  الفرص،  بانتهاز  الرغبات  وحتقيق  االجتامعي  الطفل  ذكاء  تنمية       
السياسة ثابتة بني الوالدين تساعد الطفل عىل رسعة الوصول اىل احلكم األخالقي 

الصحيح (مرشد،٢٠٠٥: ٥٤).
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سلبيات األسلوب املتذبذب  :
     قلة الشعور لد االبن باألمان ، وفقدان الثقة باألخرين وبالنفس، وضعف 
النفس،  ولوم  باملسؤولية،  اإلحساس  وضعف  بالنفس،  الثقة  وضعف  االلتزام، 
األعامل  إنجاز  يف  واملزاجية  اخلاطئة،  السلوكيات  وكثرة  االمور،  كل  يف  والقلق 
 ، القرارات  اختاذ  يف  والرتدد  واخلطأ،  الصواب  بني  التمييز  يف  وصعوبة  مستقبالً، 

والكف عن التعبري الرصيح عن آرائه ومشاعره ( باشا ، ٢٠١٠ : ١٣- ١٧).
٣-أسلوب احلامية الزائدة: 

      قد يقوم األب أو األم نيابة عن االبن باملسؤوليات أو الواجبات التي يمكنه 
القيام هبا، أو املوكلة له، وهذا السلوك ال يتيح لالبن فرصة اختاذ القرارات بنفسه، 
فاألب مثالً يتحمل مسؤولية الدفاع عنه دون أن يرتك له الفرصة حلل مشاكله بنفسه 

(مقلد، ٢٠١٢: ٧١).   
    ويتضمن هذا األسلوب إخضاع االبن لكثري من القيود ، واخلوف من تعرضه 
يف  واملشاركة  الرحالت  اىل  الذهاب  من  ومنعه  به،  يقوم  نشاط  أي  من  لألخطار 
النشاطات األخر، ومن شأن ذلك تشكيل شخصية ضعيفة ختشى اقتحام املواقف، 
عىل  واالعتامد  املختلفة،  والنشاطات  واللقاءات،  االجتامعات  املشاركة  وضعف 

اآلخرين يف إنجاز احتياجاته . 
أسباب احلامية الزائدة :

الطفل معتمداً عليها اعتامداً كامالً  ابقاء  - رغبة األم من غري وعي منها غالباً يف 
االستقالل  متنحه  مل  ، ألهنا  أمه  يظهر غضبه جتاه  ما  غالباً  االبن  أن  نجد  اذ   ، ودائامً

واحلرية.
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ت بحياة غري سعيدة ، فتبذل  - يظهر هذا النمط من احلامية عندما تكون األم قد مرّ
جهدها ليحصل الطفل عىل أكرب قدر ممكن من احلب.

-  يظهر بصفة خاصة إذا كان والد الطفل قد تويف ، أو إذا جاء الطفل بعد انتظار طويل.
- إذا كان من جنس مطلوب أو مرغوب (ذكر مثالً) وكان مولده بعد مولد العديد 
من األطفال من اجلنس اآلخر (االناث)، أو األبوان ينقصهام اخلربة الكافية لرتبيته، 

اذا كان الطفل ضعيف بدنياً و كثري التعرض لألمراض.
اآلثار السلبية ألسلوب احلامية الزائدة:  

   نمو الطفل بشخصية ضعيفة، خائفة، غري مستقلة ،إذ  رسعان ما تصطدم شخصيته 
انخفاض مستو �األنا“والطموح وتقبل  الفرصة،  بعد فوات  بالواقع والقوانني 
والتعرض  املسؤولية،  حتمل  من  واخلوف  االنفعايل،  التحكم  وفقدان  االحباط، 
كثري  وترصفاهتم  سلوكهم  عىل  وتظهر   . األطفال  من  غريهم  من  أكثر  للحوادث 
وفقدان  بالعجز  والشعور  االنفعايل،  التحكم  وفقدان  االنسحاب،  مواقف  من 
الثقة بالنفس وعدم االكرتاث والالمباالة يف مواقف احلياة، مما قد يسهل استثارهتم 

واستاملتهم لشتى أنواع االنحراف.
احللول املقرتحة:

- إشباع حاجة الطفل للحب، من طريق إحساسه بأنه موضع االهتامم والرعاية 
والعطف، برشط أال يبالغ يف إبراز هذه املشاعر.

- جتنب حرمان الطفل من القيام ببعض األعامل ، كي ال نحرمه متعة االكتشاف 
والتجريب واكتساب اخلربة، حتى ينشأ قادراً عىل مواجهة التحديات والصعاب، 

ه النجاح ، أو يقعده الفشل. حتى ال يغرّ
-  تشجيع الوالدين أبناءهم عىل حتمل املسؤولية منذ صغرهم ،عىل أن تتامشى مع 
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استعدادهتم وأعامرهم الزمنية والعقلية (خمتار، ٢٠٠٤: ٢١١- ٢١٢).
     ٤- أسلوب التفرقة :

      يتضمن التفضيل واملحبة والتحيز وعدم املساواة بني االبناء مجيعهم يف الرعاية 
والعناية، ويكون التفضيل بينهم عىل أساس ترتيب الطفل حسب اجلنس أو السن 
أو اللون أو املرض أو أي سبب آخر، ويتجىل السلوك الوالدي املتحيّز، أو التفريق 
بأن يبدي الوالدان أو أحدمها الرعاية واالهتامم  لالبن األكرب أو األصغر أو تفضيل 
الذكور عىل اإلناث أو العكس، أو أن يعطي أحد األبناء حرية الترصف بكل يشء 

عن  باقي إخوانه.
 ، والقسوة  بالظلم  يشعر  وجيعله  للفرد،  املتكامل  النمو  يف  يؤثر  األسلوب  هذا 
الوالدين،  نحو  سلبية  اجتاهات  وتكوين  اآلخرين،  مع  سلوكه  يف  ذلك  ويتقمص 
وكراهية اإلخوة واألخوات لبعضهم ، مما قد يؤدي اىل شخصية أنانية تعودت أن 
عىل  احلصول  أو  لنفسها  يشء  كل  عىل  تستحوذ  أن  وحتب   ، تعطي  أن  دون  تأخذ 

أفضل األشياء ، حتى لو كان عىل حساب اآلخرين.
احللول املقرتحة :

-االبتعاد عن األسباب التي تؤدي اىل التفرقة يف املعاملة بني األبناء، التي من شأهنا 
أن تقوم بزرع التفرقة والكراهية بني االبناء .

-عىل الوالدين أن يراجعا نفسيهام من حني آلخر، ليكونا عىل وعي تام باألسلوب 
جيدة.  تنشئة  لتنشئتهم  األبناء  مع  املعاملة  يف  اجليدة  االساليب  أو   ، املناسب 

(خمتار،٢٠٠٤: ٢٣٥- ٢٥٣).

أسلوب اإلمهال :
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    حيتاج الطفل يف سنواته األوىل اىل احلب واحلنان والرعاية الرتبوية الكاملة أكثر 
من أي يشء آخر، ويسود يف  بعض األرس نمط الرعاية الغذائية للطفل خالل سنواته 
دون  االبن  ترك  يف  يتمثل  والذي  والنفسية،  الرتبوية  الرعاية  حساب  عىل  األوىل 
إرشاد أو توجيه اىل ما جيب أن يفعله أو يقوم به، أو اىل ما ينبغي أن يتجنبه، وينظر 
إليه جمرد فرد يسكن يف املنزل، مما قد يفقده االنتامء لألرسة ، ويقصد باإلمهال انعدام 
االهتامم بالطفل وشؤونه ، وحاجاته، وعدم التواجد النفيس معه يف مشكالته ،أي 
يكون والداه حارضين غائبني يف حياته ، فيظهر عىل ترصفاته التخبط، وذلك لعدم 
وضوح القواعد والقوانني املتعارف عليها، ويكون أكثر عرضةً لتأثري مجاعة االقران 
، ملا يلقاه منهم من اهتامم ، وقد يؤدي به اىل االنحراف وخمالفة األنظمة(احلسني، 

.(٢٠٠٢: ٧٦
األسباب :

ضعف التوافق األرسي الناتج عن العالقات الزوجية املحطمة.
ضعف رغبة األم يف األبناء، إذ  تشعر أن جميئهم غري مرغوب فيه ألي سبب.

وجود أم مهملة ال تعرف واجباهتا:  تقيض يومها تتحدث عىل اهلاتف مع صديقاهتا 
أو يف جمالسة جارهتا أو أمام التلفزيون.

معاناة األب من ضغوط خارجية عديدة ، متنعه من اجللوس مع ارسته ومناقشة 
 -٥٥  :٢٠٠٥ )مرشد،  ذلك  لعمل  الكايف  الوقت  لديه  فليس  االرسية،  شؤوهنم 

.(٥٦
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مظاهر اإلمهال:
  عدم إثابة السلوك املرغوب فيه الذي يصدر من االبن الذي ينتمي للعائلة، والالمباالة 
وضعف اهتامم الوالدين أو أحدمها به، والسخرية منه عند قيامه بعمل حمبب لديه،  بدالً 

من تشجيعه عىل تكرار مثل هذه األعامل (خمتار، ٢٠٠٤: ٢١٧- ١٩).
٦- أسلوب الدالل الزائد :

ة بشكل  ة وغري امللحّ        يتمثل يف تشجيع االبن عىل حتقيق معظم رغباته امللحّ
فوري دون تأخري أو تأجيل، مما قد جيعله غري قادر عىل أن  يتحمل مسؤولية نفسه ، 
واالعتامد عىل االخرين  يف تلبية احتياجاته ، وقلة حتمل مواقف اإلحباط والفشل 
يف احلياة ، ونمو نزعات األنانية وحب التملك ، والالمباالة ( باشا ، ٢٠١٠: ٥١) 

األثار السلبية التي يرتكها هذا االسلوب عىل األبناء:
الشعور بالنقص، وفقدان الثقة بالنفس ، وقتل روح االستقالل وضعف القدرة 

عىل حتمل املسؤولية وضعف القدرة عىل املواجهة.
- ظهور شخصيات قلقة مرتددة تصدر سلوكيات من دون الرجوع اىل  قواعد أو 

معايري أو حدود للمجتمع الذي ينتمي اليه .
- االبن املدلل ال حيافظ عىل عهوده والتزاماته ومواعيده ، وال حيرتم الوقت الذي 

يلتزم به مع األخرين .
- ال يستطيع حتمل املسؤولية ، أي مسؤولية نفسه ، ويعتمد عىل اآلخرين يف حتقيق 

احتياجاته ورغباته   
استجابات خمتلفة  يستجيب  نفسها  معاملة األرسة  االبن عىل  عندما ال حيصل   -

منها: الشعور بالغضب، وباخلوف واملعاناة  والقلق النفيس. 
التبول  أو  الكالم،  اضطراب  أو  التلعثم  اىل  تصل  حتى  استجاباته  تشتد  قد   -

الالإرادي يف الفراش .
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سلوكية  اضطرابات  أعراض  ويرتك  والعناد  الغضب  نوبات  يدعم  التدليل   -
يصعب التعامل معها (خمتار ،٢٠٠٤: ١٧٤-١٩١).

احللول املقرتحة :
دعهم يتحدثون أمام االخرين ، أظهر صفاهتم احلسنة.. وأجزل الثناء عليهم، بادرهم 
واملواقف،  احلديث  يف  معهم  أصدق   ، أحد  أي  أمام  تنهرهم  ال   ، والتحيّة  بالسالم 

اصطحبهم معك.... وخذ بأيدهيم اىل أماكن الكبار (املدريس، ٢٠١٢: ٢٤)
اآلثار السلبية ألساليب املعاملة الوالدية يف سلوك األبناء:

ربَى به االبن يف سنواته األوىل يف تكوينه النفيس       تؤثر الطريقة واألسلوب الذي يُ
إساءة  عن  الناجتة  اآلثار  من  العديد  هناك  إذ  شخصيته،  يف  ثَمَّ  ومن  واالجتامعي 
معاملة األطفال تشمل اجلوانب العصبية والعقلية والرتبوية والسلوكية والعاطفية 
سلوكيات  الطفل  عىل  تظهر  فقد  الطفل،  نمو  مراحل  يف  ويؤثر  كافة،  للطفل 
االنعزالية أو العدوانية، أو التبول الالإرادي ، أو نوبات الغضب، أو تدين مفهوم 
أما   ، العاطفية  اإلساءة  عن  ناتج  ذلك  وكل  وغريها،  تعلم،  صعوبات  أو  الذات، 
اإلساءة اجلسدية، فقد ينتج عنها إعاقة دائمة، واإلصابات اجلسدية واجلروح، أما 
وخجل،  وغضب،  وخوف،   ، دائامن  وتوتر  قلق  عنها   ينتج  فقد  اجلنسية  اإلساءة 
وشعور بالذنب، وجنوح وهروب من املنزل، أو اضطرابات يف التنميط اجلنيس ، 
وغريها (الغداين،٢٠١٤: ٢٤- ٢٥) ؛ لذا أشار الباحث اىل اآلثار االجيابية والسلبية 

للمعاملة الوالدية عىل املراهقني يف مرحلة الطفولة املبكرة.                                      
    وخيتلف اآلباء واألمهات يف األسلوب الذي يعامل به كل منهم أبناءهم، فهناك 
وهكذا،  وحيرم،  يمنع  من  وهناك  يقسو،  ن  مَ ومنهم  الالزم،  من  أكثر  (حينو  من 
ويعود ذلك لعدة أسباب أمهها االختالف يف املستو التعليمي والثقايف للوالدين 

واملستو االقتصادي واالجتامعي هلام .                                
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ثانياً/  إدمان االنرتنت  :
     مما ال شك فيه أن تثقيف املراهقني بام يدور حوهلم من أحداث وقضايا سياسية  
شخصياهتم،  بناء  تستهدف  التي  املهمة  األمور  من  وغريها   ، وترفيهية  واجتامعية 
يعتمدها  التي  املعلومات  مصادر  تعدد  ظل  يف  األمهية  وتزداد   ، فيها  والتأثري 
املراهقون، ومع االنتقال للحياة املدنية ، ظهرت آليات ووسائل جديدة يتم استعامهلا 
االجتامعية  التنشئة  ومؤسسات   ، الشبابية  كاملنظامت  التأثري  ذلك  إحداث  ملحاولة 
وسائل  وتطور  املختلفة،  االعالمية  واملؤسسات   ، االجتامعية  والنوادي  كاألرسة 
االتصال ، وتنوعها  كاألنرتنت ، ودوره  البارز يف عملية نقل املعلومات والتعرف 
إىل أشياء جديدة، حتى يصل التعلق به اىل مرحلة االدمان (قادوس ، ٢٠١٥: ١٧-

٥٨ )، اذ يفتح املراهق عينيه يف عاملنا املعارص عىل بيئة تكنلوجية ، وجمموعة كبرية 
من االلعاب االلكرتونية التي تشكل عنرص تشويق وجذب له ، وكثرت الدراسات 
التي سلطت الضوء عىل اآلثار االجيابية والسلبية هلذه االلعاب  املؤيدة واملعارضة 

(مركز املعارف االسالمية ، ٢٠١٨ : ١٢٦). 
    يشري أستاذ علم النفس االمريكي(جون جروهول) اىل أن إدمان األنرتنت عملية 
مرحلية ، إذ إن  حديثي االستخدام هم األكثر إرسافاً لالنرتنت ، وذلك النبهارهم 
د ذلك من  به ، بعد مدة من الوقت حيدث هلم  ضجر وخيبة أمل من االنرتنت ، فيحّ
استخدامه ، بعدها تأيت عملية توازن الفرد يف استخدامه لالنرتنت ، بيد أن بعضهم قد 
تستمر مدة املرحلة االوىل لدهيم ، فيصعب عليهم جتاوزها اال بعد وقت طويل قد ال 
حيتاجه غالبية أقراهنم املدمنني عىل االنرتنت ، كام أن أكثر األفراد قابلية لالدمان عىل 
االنرتنت هم الذين يعانون من االكتئاب ، والقلق املستمر، أو األفراد املدمنون عىل 
التدخني، أو اخلمور، أو الذين لدهيم خماوف من تكوين عالقات اجتامعية جديدة، 
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باإلثارة  التجريدي لولعهم  التفكري  يمتلكون قدرات خاصة عىل  الذين  أولئك  أو 
العقلية التي توفرها املعلومات املثرية التي حيوهيا االنرتنت ، والتعرف إىل التقنيات 
احلديثة التي تتضمنها شبكات االنرتنت بأرسع وقت ممكن(درويش، ٢٠١٦: ١٠). 

بعض أسباب انتشار ظاهرة االدمان عىل االنرتنت :
ة: يمكن احلصول عىل املعلومات من االنرتنت، دون التعرف إىل هوية املتصفح . الرسيّ
الراحة النفسية : تتميز شبكات االنرتنت بسهولة االستخدام ، يف البيت ، أو مكان 

العمل ، أو أي مكان يرغب فيه املستخدم.
اهلروب من الواقع : يتيح االنرتنت للمستخدم اهلروب من واقعه ، اىل واقع بديل، 
بتقمص  وذلك   ، آلخر  أو   ، لسبب  إشباعها  من  يتمكن  مل  التي  حاجاته  فيه  يشبع 
التخيل عن هذا  اىل صعوبة  به  يؤدي  ما   ، آخرين  وأفراد   ،  أخر شخصية وهوية 

الواقع ( تربي ، ٢٠١٨: ٤٤- ٤٧).
أعراض مدمن االنرتنت:

- قلق وتوتر يف حال االبتعاد عن االنرتنت، والشعور بالسعادة الغامرة عند العودة 
الستخدامه ، حالة من الرتقب واالنتظار املستمر ، والدائم لفرتة االستخدام القادم 
لألنرتنت ، الفشل يف حماوالته لالقالع عن استخدام االنرتنت ( العيسوي ، ٢٠٠٢: 

.(٤٢٦-٤٢٧
اآلثار السلبية لإلدمان عىل االنرتنت :

- اضطرابات يف النوم لد الفرد ، بسبب السهر لساعات طويلة من الليل ، ما 
يؤثر سلباً عىل أدائه اليومي ، وفاعليته ، ويؤثر عىل مناعته الصحيّة العامة. 

- اآلم يف الظهر، وإرهاق العينني، بسبب البقاء مدة طويلة عىل االنرتنت(أرنولد، 
 . (٢٠٠٣: ٤٨
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- قد يؤدي اىل ما يسمى (االغرتاب االلكرتوين)، إذ حيرم املراهقني من قضاء وقت 
أطول مع أهليهم وذوهيم ، مما يتسبب يف حدوث مشكالت اجتامعية واقتصادية و 

مهنية ، فضالً عن بعض املشكالت منها: 
ا مع أرسته ، وهيمل  - أرسية : اضطراب احلياة االرسية ، إذ يقيض األب وقتًا قصريً
زوجته ، فتشعر الزوجة بالفراغ العاطفي ، ولذا أطلق عىل الزوجات تسمية � أرامل 
األنرتنت� ، وتشري دراسة (كميربيل يونج ، ١٩٩٧) أن ٥٢% من مدمني األنرتنت 

لدهيم تلك املشكالت   .
- أكاديمية : يؤثر االدمان عىل االنرتنت تأثرياً واضحاً عىل أداء الطالب الدرايس، 
عن  ،فضالً  االنرتنت  وشبكة  الدراسية  املناهج  بني  املعلومات  يف  للتباين  وذلك 
فقدان املنهجيّة والنظام يف معلومات االنرتنت ، إذ إن طالب املدارس يستعملونه 
للبحث يف مواقع ال عالقة هلا بالدراسة االكاديمية ، أو الثرثرة ، أو الدخول يف املواقع 
اهلابطة ، أو األلعاب ، وغريها من املشكالت التي تؤدي اىل انخفاض مستو األداء 
األكاديمي للطلبة . وحلّ هذه املشكلة يكمن يف تركيب أجهزة مراقبة عىل األجهزة، 

ملتابعة االستخدام السلبي لشبكة االنرتنت( األلفي ، ٢٠٠٨: ٣٤).
اسرتاتيجيات عالج اإلدمان عىل األنرتنت :

 أشارت( young،١٩٩٩) اىل عدد من االسرتاتيجيات السلوكية املعرفية لعالج 
االدمان عىل االنرتنت،منها : 

ل استخدام النت يف الصباح الباكر، نطلب  ١-الربجمة العكسية : املدمن الذي يفضّ
منه أن ينتظر بعد اإلفطار ، أو الذي يفضل االستخدام يف غرفته ، نطالبه باالستخدام 

يف الصالة ، أو غرفة االستقبال ، مع بقاء الباب مفتوحاً ، وهكذا ...
بداية  قبل  منبه  وضع  االنرتنت  عىل  املستخدم  من  الطلب   : اخلارجي  ٢-املثري 
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. استخدامه لألنرتنت لساعة واحدة مثالً ، كي ال هيمل واجباته الدراسية ، أو مهامه األخر
٣-تنظيم الوقت : وذلك بتقليل ساعات االستخدام ، من ٥ ساعات اىل ساعتني 

،أو ساعة واحدة ، وهكذا . 
اىل  التصفح  جمال  من  االمتناع  املستخدم  من  بالطلب  وذلك   : التام  ٤-الكف 

جماالت أخر ، بعد وضع جدول ينظم الدخول واخلروج من الشبكة.
املشكالت  فيها  يذكر  بطاقات  إعداد  املستخدم  من  :الطلب  التنبيه  ٥-بطاقات 
 ، وواجباته  لنفسه  كإمهاله   ، لألنرتنت  املفرط  استخدامه  جراء  هلا  يتعرض  التي 
ومهامه جتاه أرسته ، وغريها، ويذكر االمور والفوائد التي اكتسبها عند إقالعه عن 
االنرتنت ، مثل حتسني األداء اليومي ،أو االستمتاع بالوقت مع العائلة ، ثم حيتفظ 
هبذه البطاقات يف حقيبته ، أو حمفظته ، فإذا شعر باالندماج مع االنرتنت ، خيرج تلك 

البطاقات الستذكار املشكالت التي واجهها .
٦-التذكري باألنشطة السابقة:  نطلب من املستخدم استذكار االنشطة واملامرسات 
ا عليها قبل إدمانه عىل االنرتنت ، ليدرك حجم اخلسارة  والسلوكيات التي كان معتادً
لرتكه تلك االنشطة ، كقراءة القرآن ، وزيارة األرحام ، وممارسته الرياضة ، وغريها 
، ثم الطلب منه يف اخلطوة الثانية العودة اىل ممارسة تلك األنشطة والعادات اليومية، 

كي يشعر باملتعة والسعادة والصحة .
٧-االنتامء اىل مجاعات جديدة :

    كاالنضامم اىل نادٍ ريايض ، أو دورة لتطوير مهاراته يف األنشطة الفنية املختلفة ، 
ة ، لكسب أصدقاء جدد ، وتوسيع  أو دورات التنمية البرشية ، أو اجلمعيات اخلرييّ

رقعة العالقات يف حياته االجتامعية.
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٢٣٨

٨-العالج االرسي:
التي تواجهها  تعالج املشكالت   ، أفراد األرسة      وهي اسرتاتيجية تصلح لكل 
االرسة جراء االستخدام املفرط لالنرتنت ، من خالل املرشد االرسي ، أو الطبيب 
املتخصص ، فيسعى باحلوار واالقناع  اىل  تنظيم أوقات أفراد األرسة ، وتذكريهم 

بأمهية اإلقالع عن هذه العادة السيئة (األمحر ، ٢٠١٣: ٧٨- ٨٩) .
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالدمان عىل االنرتنيت لد طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة

الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته :

لتحقيق أهداف  الباحث  اعتمدها  التي  الفصل عرضاً لإلجراءات  يتناول هذا     
املجتمع،  التي متثّل هذا  البحث وعينته األساسية  ن وصفاً ملجتمع  إذ تضمّ  ، بحثه 
مع توفري مقاييس تتسم بالصدق والثبات، فضالَ عن استعامل الوسائل اإلحصائية 
املناسبة لتحليل البيانات ومعاجلتها، وقد استعمل الباحث املنهج الوصفي باعتباره 
األنسب يف وصف دراسة العالقات االرتباطية بني املتغريات، والكشف عام بينها 
من فروق، من أجل وصف الظاهرة املدروسة وحتليلها،  وتتضمن إجراءات البحث 
( جمتمع البحث، وعينة البحث، وأدايت البحث ، والوسائل االحصائية املستعملة يف 

البحث).                                                                            
أوالً - جمتمع البحث:

الذين هلم خصائص واحدة مشرتكة  البحث : مجيع األفراد        يقصد بمجتمع 
املدارس  البحث احلايل  ، ويشمل جمتمع   (٢٠١١: ٢٢٩ ، يمكن مالحظتها(جابر 

الثانوية يف مركز حمافظة كربالء املقدسة ، بحسب كتاب تسهيل املهمة ، ملحق (١). 
   ثانياً : عينة البحث :

   جمموعة املشاهدات املأخوذة من جمتمع معني ، ويفرتض أن تكون ممثلة للمجتمع 
بطالب  احلايل  البحث  جمتمع  حتدد  وقد    ،  (١٥٧  :٢٠٠٧ اخلالق،  عبد   ) األصيل 
وتألف   ،(٢٠١٧-٢٠١٨) الدرايس  للعام  كربالء  مدينة  مركز  يف  الثانوية  املرحلة 
عني عىل (٤٢) مدرسةً تابعة ملديرية تربية كربالء. جمتمع البحث من (٦١٣٦) طالباً موزّ
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والطريقة  املدارس،  اختيار  يف  العشوائية  الطريقة  اسلوب  الباحث  استعمل     
القصدية يف اختياره لعينة الطالب املدمنني عىل االنرتنت بعد تشخيصهم بوساطة 
مقياس (كيمربيل يونغ ، ١٩٩٦) ، وقد أختريت عينة بلغ عددها (٧٠٧) طالباً من 
الصف اخلامس االديب (متثّل ٨،٦٨ %من جمتمع البحث الكيل) إلجراءات التحليل 

والتطبيق النهائي .
اختري (١٣٤) طالباً من الصف اخلامس األديب ، ضمت  العينة ثالث مدارس هي: 
إعدادية االمام الصادق ، وإعدادية آفاق ، وإعدادية مدينة العلم ، وبواقع ( ٣٧، 

٤٥، ٥٢) طالباً من كل مدرسة ، عىل التوايل. 
 ثالثاً – أداتا البحث : 

     لتحقيق أهداف البحث اطلع الباحث عىل عدد من املقاييس املتوفرة التي تقيس 
أساليب املعاملة الوالدية  ومقاييس االدمان عىل االنرتنت باالطالع عىل الدراسات 

السابقة :
أ-مقياس االدمان عىل االنرتنت :

وبريسم  معيجيل   ) تقنني   )(١٩٩٦  ، يونغ  كيمربيل   ) مقياس  الباحث  تبنى     
مستخدمي  تصنيف  خالهلا  من  يتم   ، سؤاالً   (٢٠) املقياس  ويتضمن   ،   (٢٠١٦،
االنرتنت اىل ثالثة مستويات متدنٍ (٢٠-  ٤٩ درجة) و متوسط (٥٠ – ٧٩) ، وحاد 
(٨٠- ١٠٠) ، بعد فرز الطالب الذين حيملون مؤرشات االدمان عىل االنرتنت ( 
(٤٨) ساعة أسبوعياً  أو  يومياً،  الذين يستخدمون االنرتنت ألكثر من سبع ساعات 
،(تم استبعاد الطالب االيتام الفاقدين ألحد الوالدين ، أو كليهام) ، علامً أن أسئلة 
املقياس العرشين حتوي مخسة بدائل هي ( نادراً، أحياناً ، من فرتة ألخر ، باستمرار 
) ، يقابلها الدرجات ( ١ ،٢ ،٣، ٤، ٥) عىل التوايل، فيكون الطالب احلاصل  ، دائامً
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عىل درجة ٤٨ فام فوق ، ضمن عينة البحث احلايل عىل وفق تعريف ( كيمربيل يونغ).
ب-   مقياس املعاملة الوالدية :

ه  الذي أعدّ الوالدية كام يدركها األبناء  املعاملة  تبني مقياس  اىل  الباحث      عمد 
بعد  (املعامري،٢٠٠٠)  النهائية  بصيغته  له  عدّ ،١٩٨٩)،والذي  وعيسى  (مهدي 
حتقيقها اخلصائص السايكومرتية الالزمة من صدق وثبات ومتييز، علامً أن املقياس 
م وفقاً خلصوصية ومعايري  املجتمع العراقي ، والفئة العمرية املستهدفة (حممد  مصمّ
كدراسة  سابقة  دراسات  يف  املقياس  هذا  اعتامد  عن  فضالً   ،  (١٣٣ عيل،٢٠٠٢: 
 ،(١٩٩٨، (املهداوي  ودراسة  (الدوري،١٩٩٨)،  ودراسة  (ديوان،١٩٩٦)، 

ودراسة (املعامري ،٢٠٠٠)، وغريها.                         
 وصف املقياس : 

اليومية  املواقف  من  موقفاً  تتضمن  فقرة  كل   ، فقرة   (٢٧) من  املقياس  يتألف       
وحيتوي  فيها،  رأي  األم)   ، األب   ) للوالدين  يكون  والتي   ، املراهق  هبا  يمرّ  التي 
الوالدية  املعاملة  أساليب  متثل  أساليب  مخسة  لقياس  بدائل  مخسة  عىل  موقف  كل 
ألوالدهم يف تلك املواقف، واألساليب هي: األسلوب (الديمقراطي ،والتسلطي، 
ضوء  يف  وذلك  عشوائياً.  توزيعاً  موزعة  ،والتذبذب)،  ،واإلمهال  الزائدة  واحلامية 
أهداف البحث أوال، وحتديد مفهوم املعاملة الوالدية املدركة الذي التزم به الباحث 
عند حتديده مصطلحات بحثه ثانياً، وطبيعة االطار النظري املعتمد ثالثاً. ويف ضوء 
ذلك عرض املقياس عىل عدد من املحكمني يف الرتبية وعلم النفس ، و بعد حتليلها 
باستخدام (مربع كاي لعينة واحدة) ملعرفة داللة الفروق بني آراء املحكمني بشأن 
تأييد صالحية الفقرة أو رفضها، أو تعديلها، حذفت ثالث فقرات ، فأصبح املقياس 

يتكون من (٢٤) فقرة ،جاهزاً للتطبيق يف صورته النهائية (ملحق٢).
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 مالحظة :  جييب الطالب عىل املقياس مرتني من خالل اختياره أحد األساليب 
التي متثل أسلوب معاملة األب يف ذلك املوقف يف املرة األوىل ، وأسلوب معاملة 
األم للموقف نفسه يف املرة الثانية ، وهبذا فإن كل طالب سيحصل عىل (٤٨) درجة 

متثل أسلوباً واحداً ، أو عدة أساليب.
العينة االستطالعية:

 طُبِّق املقياسان عىل عينة مكونة من (١٨) طالباً من الصفنيّ الرابع واخلامس االديب ، 
لغرض التحقق من وضوح الفقرات ، والوقت الالزم لتطبيق املقياسني.

تصحيح املقياس : 
(املعامري٢٠٠٠)،  اتبعتها  التي  الطريقة  املقياس  تصحيح  يف  الباحث  اعتمد      
بإعطاء درجتني لكل إجابة بالنسبة للموقف الواحد، الدرجة األوىل تعطى ملوقف 
األب والدرجة الثانية ملوقف األم للموقف نفسه، وبذلك حيصل املستجيب عىل(٤٨) 
ة أساليب من االساليب اخلمسة، حيث تعطى(٢٤)  درجة تغطي أسلوباً واحداً أو عدّ

درجة ملعاملة األب و(٢٤) درجة ملعاملة األم.
-الوسائل االحصائية املستعملة :

البحث  بيانات  لتحليل   ،  (spss) االحصائية  احلقيبة  برنامج  الباحث  استعمل 
احلايل.
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالدمان عىل االنرتنيت لد طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة

الفصل الرابع

أوالً: نتائج البحث وتفسريها:
اهلدف األول:

�تعرف أساليب املعاملة الوالدية كام يدركها أبناؤهم املدمنون عىل االنرتنت �  
الثانوية،  املرحلة  طالب  يدركها  كام  الوالدين  معاملة  أساليب  إىل  للتعرف     
استخرجت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل أسلوب من أساليب 
الزائدة،  واحلامية  ـ  والتسلطي  ـ  :(الديمقراطي  اآلتية  اخلمسة  الوالدية  املعاملة 
لعينة  التائي  االختبار  باستخدام  البيانات  معاجلة  ،وبعد  واملتذبذب)  واإلمهال، 

واحدة ، كانت النتائج: 
١ ـ أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم املراهقني :

   جاءت النتائج كام موضحة يف اجلدول(١).                                                                                             
جدول (١)

القيمة التائية املحسوبة لعينة واحدة واملتوسط احلسايب والفريض لكل أسلوب من 
األساليب اخلمسة ألفراد العينة

عدد أسلوب املعاملة
أفراد 
العينة

االنحراف املتوسط احلسايب
املعياري

املتوسط 
الفريض

القيمة 
التائية 

املحسوبة

القيمة 
التائية 

اجلدولية

درجة 
احلرية

 مستو
الداللة

املتذبذب

١٣٤

٤٢،١١٠٫٧٢٤٣٢٫٥١

١٫٩٦٠١٣٣٠٫٠٥

٨٫٨٢٤٣٥٫١٩ ٣٧،٧اإلمهال
٣١،٢٩٫١٢٤٢٩٫٢٢الديمقراطي

٦٫٦٧٢٤١١٫٢٣ ٢٢،٦٢احلامية الزائدة
١٥،٢٢٫٤٥٢٤٤٫٠٤١التسلطي
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 يتضح من اجلدول(١) أن األسلوب املتذبذب هو أكثر األساليب التي يستخدمها 
عىل  حصل  إذ  االنرتنت)،  عىل  املدمنني  (الطالب  العينة  أفراد  معاملة  يف  اآلباء 
االمهال  أسلوب  وجاء  معياري(١٠،٧)،  وبانحراف  قدره(٤٢،١)  متوسط 
 املستو (٨،٨).ويف  معياري  وانحراف  قدره(٣٧،٧)  بمتوسط  الثاين   باملستو
الثالث األسلوب الديمقراطي فقد حصل عىل متوسط قدره (٣١،٢)، وبانحراف 
حسايب  بمتوسط  الزائدة  احلامية  أسلوب  الرابعة  املرتبة  معياري(٩،١).واحتل 
التسلطي  األسلوب  كان  حني  يف   ،(٦،٦٧) معياري  (٢٢،٦)،وانحراف  قدره 
 ،(١٥،٢) قدره  بمتوسط  اخلامسة  باملرتبة  اآلباء  هبا  يتعامل  التي  األساليب  أقل 
واحدة  لعينة  التائي  االختبار  استخدام  ٢،٤٥).وعند   ) معياري  وبانحراف 
أن  تبنيّ  لألبناء،  الوالدية  املعاملة  ألساليب  اآلباء  استخدام   مستو عن  للكشف 
،إذ  إحصائياً  دال  الديمقراطي  واألسلوب  اإلمهال  وأسلوب  املتذبذب  االسلوب 
الزائدة  احلامية  أسلوب  أما  الفريض،  املتوسط  أكرب من  احلسابية  املتوسطات  كانت 
واالسلوب التسلطي ، فتبنيّ أهنام غري دالني إحصائياً ( قيمة املتوسط الفريض أكرب 

من قيمة املتوسط احلسايب املحسوب) .
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالدمان عىل االنرتنيت لد طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة

  ٢ـ أساليب معاملة األمهات ألبنائهن املراهقني:
 جاءت النتائج كام موضحة يف اجلدول (٢).

أساليب  من  أسلوب  لكل  الفريض  واملتوسط  املتحقق  املتوسط  بني  للفرق  التائي  االختبار    (٢) جدول 

معاملة االمهات ألبنائهن املراهقني:

أسلوب 
املعاملة

عدد أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الفريض

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة 
التائية 

اجلدولية

درجة 
احلرية

 مستو
الداللة

املتذبذب 

١٣٤

٣٢ .٤٤٫١٧٣٫٩٢٤٧٢

 ١٫٩٦٠١٣٣٠٫٠٥
١٨. ٣٧٫٢٩٫١٢٤٢٢احلامية الزائدة

٣٣٫٩٨٫٢٢٤١٧٫٩٣الديمقراطي
٢٦٫٦٧٫٩٢٤١٤٫١٩االمهال

١٧٫٣٦٫٩٢٤٦٫٧٦التسلطي

      يتضح من اجلدول (٢) أن األسلوب املتذبذب هو أكثر األساليب التي تستخدمها 
األمهات إذ حصل عىل متوسط قدره ( ٤٤٫١٧) وبانحراف معياري (٣٫٩).وجاء 
أسلوب احلامية الزائدة يف املرتبة الثانية بمتوسط قدره (٣٧،٢ )،وبانحراف معياري 
(٩٫١). واحتل األسلوب الديمقراطي يف معاملة األمهات املرتبة الثالثة بمتوسط 
قدره (٣٣،٩) وانحراف معياري(٨٫٢). ويف املرتبة الرابعة جاء أسلوب اإلمهال 
التسلطي  األسلوب  .وكان   (٧٫٩) معياري  وبانحراف   (٢٦٫٦) قدره  بمتوسط 
وبانحراف   (١٧٫٣) متوسطه  بلغ  فقد  األمهات  تستخدمها  التي  األساليب  أقل 
 معياري (٦٫٩).وعند استخدام االختبار التائي لعينة واحدة للكشف عن مستو
دالة  تبنيّ أن األساليب كلها  الوالدية لألبناء  املعاملة  استخدام االمهات ألساليب 
خيص  فيام  استخالصها  يمكن  التي  النتيجة  فإن  ،وعليه  العينة  متوسط  ملصلحة 
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أساليب معاملة الوالدين كام يدركها املراهقون هي أن األسلوب الشائع يف تعامل 
اآلباء واألمهات مع أبنائهم املراهقني كان األسلوب املتذبذب.

    وجاء أسلوب التذبذب يف املعاملة يف املرتبة األوىل من أساليب معاملة اآلباء 
واالمهات ألبنائهن، وقد يكون ذلك بسبب الظروف املتغرية واملتقلبّة املحيطة التي 
عصفت باملجتمع العراقي يف العقود األخرية ،(األمنيّة والضغوط النفسية والتغريات 
االقتصادية واالجتامعية) أدت اىل اتباع االمهات ألكثر من اسلوب ، والتغيري من 
 ، الديمقراطي  ثم  واالمهال،  النبذ  اىل  الزائد  واخلوف  الزائدة  احلامية  اىل  التسلط 
لإلدمان عىل  (املولدة  األرس  متيّز  التي  البارزة  السمة  أن  الباحث  ويعتقد  وهكذا.  
املراهق يف هذه  بفشلها يف مواجهة وإشباع متطلبات وحاجات  تتمثل   االنرتنت) 
الفرتة العمرية ، بل الفشل باالعرتاف بواقعه العاطفي ، فيتعلم كبت ذاته احلقيقية 
، وتقديم ذات ومهية بدالً عنها، فيلجأ اىل وسائل متنوعة ، ومنها االنرتنت إلشباع 
حاجاته وحتقيق ذاته ، وهذه النتيجة تنسجم مع نظرية الذات لكارل روجرز ، وما 

توصلت إليه دراسة ( أرنولد، ٢٠١١).
تتبعها االمهات  التي  الثانية لألساليب  املرتبة  الزائدة يف      وجاء أسلوب احلامية 
احلامية  ألسلوب  األمهات  اختاذ  سبب  أن  الباحث  ويعتقد  املراهقني،  أبنائهن  مع 
أن  من  املستمر  واخلوف  الزائد  واحلنان  العاطفية  األم  لطبيعة  يكون  قد  الزائدة 
التحكم  تستطيع  ال  جتعلها  التي  هي  الطبيعة  هذه  وربام  بمكروه،  أبناؤهن  يصاب 
لرعاية  الذي منحه اهللا سبحانه وتعاىل لألم  احلنان  إخفائها، وكذلك  أو  بعواطفها 
األبناء والعطف عليهم ، عىل حني أظهرت النتائج اآلباء يف أسلوب احلامية الزائدة 
يف املرتبة الرابعة ، وقد يعود السبب اىل التحكم العاطفي الذي يملكه اآلباء أكثر 
من األمهات بعدم إظهار اخلوف املبالغ فيه عىل األبناء، أو قد يعود ذلك اىل التنشئة 
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالدمان عىل االنرتنيت لد طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة

االجتامعية واألعراف والتقاليد السائدة يف جمتمعاتنا الذي يعيب عىل الرجال إبداء 
العواطف واحلب جهراً لألبناء . 

الوالدين  الثانية لد اآلباء يف معاملة  املرتبة  أما أسلوب اإلمهال فقد احتل        
ألبنائهم املراهقني، وير الباحث أنه يمكن أن نفرس هذا بأن املسؤولية امللقاة عىل 
عاتق األب وبسبب الظروف االقتصادية ومتطلبات العرص الكثرية ، نجد أن األب 
يعمل خارج املنزل أغلب األوقات لضامن توفري الدخل الكايف الحتياجات األرسة 
واالهنامك يف العمل ، ومن ثم الشعور بالتعب حني التوجه اىل البيت، وذلك قد يكون 
سبباً يف ضعف متابعة األبناء ، والوقوف عىل احتياجاهتم النفسية ، واملشكالت التي 
يتعرض هلا األبناء املراهقون عىل وجه التحديد ، وحماولة مساعدهتم إلجياد احللول 

هلا ، وكأن مسؤولية األب توفري املستلزمات املادية لألرسة فقط. 
الوالدين  استخدام  شيوع  أن  الباحث  فيعتقد  الديمقراطي،  األسلوب  أما     
لألسلوب الديمقراطي (جاء باملرتبة الثالثة لآلباء واألمهات)، يعود للثورة الثقافية 
التي حدثت يف املجتمع العراقي ، وانتشار وسائل اإلعالم ، واالتصال اجلامهريي 
ملسؤولياهتم  وإدراكهم   ، الوالدين   لد الوعي  زيادة  شأهنا  من  ،والتي  املختلفة 
االجتامعية ، واالطالع عىل أساليب املعاملة الوالدية االجيابية والسلبية ، ورضورة 
التعامل مع األبناء املراهقني باحلوار واالقناع ، ألمهية ذلك يف هذه املرحلة العمرية ، 
وكذلك قد يرجع السبب اىل ارتفاع املستو التعليمي للوالدين وخروج األمهات 
(مهدي  دراسة  مع  النتيجة  وتتفق هذه  املختلفة.  بالثقافات  العمل واالحتكاك  اىل 

وعيسى ،١٩٨٩) ودراسة (السبعاوي ،٢٠٠٥)، وغريها.            
      وتشري بعض الدراسات اىل ان الطالب الذين ينتمون اىل أرس تتبنى االسلوب 
التنشئة األرسية  ينتمون اىل نمط  الذين  الديمقراطي كانوا أكثر شعوراً باألمن من 
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التعامل، وتعد  املتسلطة، إذ يمثل األسلوب الديمقراطي نموذج املامرسة املرنة يف 
الرتبوية  املامرسات  مواصفات  وتعكس  اهلادفة  للرتبية  مالءمة  أكثر  املامرسة  هذه 
باملرونة  واملتمثلة  الفرد  حلاجات  املنتظم  اإلشباع  توفر  التي  الصحيحة  الوالدية 
والدفء   ، والعقالنية  وااللتزام  واحلوار  والعدل  والتسامح  والتقبل،  واحلرية 
بسامت  يتميز  املرنة  الرتبوية  املامرسة  هذه  كنف  يف  يرتعرع  الذي  والفرد  الوالدي، 
الشخصية املتمثلة يف الثقة بالنفس والتقدير العايل للذات وحتمل املسؤولية ومواجهة 

مواقف احلياة املختلفة.
اهلدف الثاين : 

� العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية وظاهرة االدمان عىل االنرتنت لد طالب 
املرحلة الثانوية�   لتحقيق هذا اهلدف ، حسب معامل االرتباط بني درجات العينة 
الكلية البالغة (١٣٤) طالباً يف مقيايسّ أساليب املعاملة الوالدية و ظاهرة االدمان 
عىل االنرتنت، استعمل الباحث معامل ارتباط (بريسون)، اذ بلغت قيمته (٠،٦٤٤) 
، وبعد املقارنة بالقيمة اجلدولية ، وجد أهنا ذات داللة احصائية لد عينة البحث 

عند مستو داللة (٠،٠٥) .
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 االستنتاجات :
ـ األسلوب املتذبذب هو األسلوب األكثر شيوعاً يف املعاملة الوالدية ، والذي قد 
يكون له عالقة بإدماهنم عىل االنرتنت؛ لذا فأن التوافق األرسي بني اآلباء واألمهات 
يف تبني أسلوب واحد مهم يف تربية األبناء من شأنه توفري االستقرار واألمن النفيس 
لدهيم، وقد يساعدهم  ذلك يف االندماج يف اجلو األرسي ، وقضاء أوقات أكرب مع 

الوالدين.
ثالثاً- التوصيات :

تأكيد تدريس مادة علم النفس يف املرحلة الثانوية لتعزيز الثقافة النفسية والرتبوية 
لد الطلبة يف هذه املرحلة املهمة.

من  يملكونه  ملا  الثانوية  املدارس  يف  الرتبويني  املرشدين  لدور  األمهية  اعطاء   
تعديل  يف  القرآنية  والقصص  والعرب  بالدروس  ،واالستعانة  العلمية  املؤهالت 

املظاهر السلوكية السلبية لد املراهقني.
السلوكية  املظاهر  ذوي  للطالب  االعدادية  املرحلة  يف  الالصفيّة  األنشطة  تفعيل 
املدرسة  نحو  لدهيم  اإلجيابية  السلوكيات  لغرس  األنشطة  هبذه  للمشاركة  السلبية 

واملجتمع .
ة هتتم بكيفية تعامل الوالدين مع املراهقني معاملة إجيابية.   إصدار نرشات وجمالت دوريّ
تفعيل دور املرشد الرتبوي يف املدارس الثانوية، واملسائية منها عىل وجه التحديد، 

إذ ال يوجد مرشد تربوي يف هذه املدارس (عىل حدّ علم الباحث). 
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رابعاً/ املقرتحات :
استكامالً للبحث احلايل يقرتح الباحث اجراء : ـ

١ـ دراسة مماثلة للبحث احلايل يف املرحلة اجلامعية .
٢ــ دراسة للتعرف إىل األساليب الوالدية املفضلة لد الطالب يف املرحلة الثانوية.
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالدمان عىل االنرتنيت لد طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة

املصادر
: ادمان  ١. األلفي ، حممد صالح ( ٢٠٠٨) 
 ، احلديث  املرصي  املكتب   ، ط١   ، األنرتنت 

القاهرة .
ادمان   :(٢٠١٣) طالب  حيدر  األمحر،   .٢
جامعة   ، والنفسية  الرتبوية  ،املجلة  االنرتنت 

بابل.
٣. أبو شعرية ، خالدة حممد (٢٠٠٨): الرتبية 
مكتبة   ، ط١   ، الصف  ومعلم  الفاعلة  املهنية 

املجتمع العريب للنرش والتوزيع ، عامن .
كيف   :  (٢٠١٠) شميس  حسان   ، باشا    .٤
تريب أبنائك يف هذا الزمان ، دار القلم ، ط ١٠، 

دمشق.
٥. البدري ، سمرية (٢٠٠٥) : مصطلحات 

تربوية ونفسية ، دار الثقافة ، عامن ، األردن.
البستاين، حممود (٢٠٠٨) :دراسات يف علم 
الباقر ، ط٤ ، النجف  النفس االسالمي ، دار 

األرشف.
الدين  نرص  وغراف  سامية   ، تربي   .٦
يف  االجتامعي  التواصل  مواقع   :  (٢٠١٨)
للنرش  االيام  دار   ، التعليمية  العملية  خدمة 

والتوزيع ، عامن ، االردن .
ياسني  الكريم  عبد  ابراهيم   ، احلسني   .٧
 ، ط١   ، الدرايس  التفوق  مهارات   :(٢٠٠٢)

دار الرضا للنرش والتوزيع ، سوريا.
٨ . محودة ، سليمة (٢٠١٥) : االدمان عىل 
العلوم  جملة   ، العرص  اضطراب  االنرتنت- 
االنسانية واالجتامعية ، جامعة قاصدي مرباح 

، العدد ٢١، ديسمرب .
 (٢٠٠٤) حسن  حممد  خليل   ، ٩.اخلالدي 
آداب  جملة   ، االجتامعية  والتنشئة  العوملة   :
 ، املوصل  جامعة   ، اآلداب  كلية   ، الرافدين 

العدد ٣٨.
قيم  سعد(٢٠١٦):  عيل  نور  درويش،   .١٠
الوفاء  دار  ط١،  االنرتنت،  مدمن  وخصائص 

لدنيا الطباعة والنرش ، االسكندرية .
١١. راشد ، عيل (٢٠١٢) : دور األرسة يف 
تكوين وتنمية القيم الدينية لد الطفل ، جملة 
 ، اغسطس   ، اخلامس  العدد   ، الطفل  آداب 

مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة .
ادمان   :  (٢٠٠٢) ،هشام  الرشبيني   .١٢
 www /واحللول ،األسباب  األنرتنت 

psychotherapy . Iraqi . com
١٣ . شعيبي، انعام بنت امحد عابد (٢٠٠٨) 
باختاذ  وعالقتها  الوالدية  املعاملة  أساليب   :
رسالة  الثانوية،  املرحلة  يف  لقرارهتم  األبناء 
ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القر ، مكة 

املكرمة.
طرق   :  (٢٠٠٧) فندي   ، اخلالق  عبد   .  ١٤
 ، احلديث  العريب  املكتب   ، العلمي  البحث 

عامن، االردن .
١٥ . عبد اهلادي ، حممد فتحي ( ٢٠١٠) : 
 ، األطفال  أدب  يف  ودورها  األطفال  مكتبات 
أغسطس،   ، األول  العدد   ، الطفل  آداب  جملة 

مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة .
حممد  بن  راشد  بن  نارص  الغداين،   .  ١٦
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كام  الوالدية  املعاملة  أساليب   :  (٢٠١٤)
االنفعايل  باالتزان  وعالقتها  األبناء  يدركها 
رسالة  سلوكياً،  املضطرين  األطفال   لد
كلية   ،نزو جامعة  منشورة،  غري  ماجستري 

العلوم واآلداب، مسقط، سلطنة عامن.
عالقة    :(٢٠١٥) حممد   ، قادوس   .  ١٧
الطفل  آداب  جملة   ، االتصال  بوسائل  املراهق 
الكتب  دار  مطبعة   ، فرباير   ، العارش  العدد   ،

والوثائق ، القاهرة .
للتأليف  االسالمية   املعارف  مركز   -١٨
والتحقيق (٢٠١٧) : الرتبية االسالمية للطفل 
املعارف  دار   ، التعليمية  املعارف  سلسلة   ،

االسالمية الثقافية، ط١ ، بريوت ، لبنان . 
للتأليف  االسالمية   املعارف  مركز   .١٩
الرؤية   / الطفل  تربية   :  (٢٠١٨) والتحقيق 
سلسلة   ، واألساليب  لألصول  االسالمية 
االسالمية  املعارف  دار   ، التعليمية  املعارف 

الثقافية ، ط١، بريوت ، لبنان .
 / الطفل  تربية   :  (٢٠١٦) نون  مركز   .٢٠
املنهج اجلديد يف تربية الطفل ،سلسلة املعارف 
 ، الثقافية  االسالمية  املعارف  دار   ، التعليمية 

ط١ ،بريوت ، لبنان .
٢١. خمتار، وفيق صفوت (٢٠٠٤): األرسة 
والثقافة،  العلم  دار  الطفل،  تربية  وأساليب 

القاهرة.
سعيد  العظيم  عبد  ناجي  مرشد،   .  ٢٢
لألطفال  العدواين  السلوك  تعديل   :(٢٠٠٥)
دليل  اخلاصة  االحتياجات  وذوي  العاديني 

لآلباء واألمهات، مكتبة زهراء الرشق.
تريب  : كيف  .املدريس، هادي (٢٠١٢)   ٢٣
أوالدك، براوية أهل البيت عليهم السالم، ط ا 

، دار اجلوادين للنرش والتوزيع ، العراق.
تعلق   : بتول غزال (٢٠٠٠)  املعامري،   .٢٤
املراهقني بأصدقائهم وعالقته بجنس املراهق ، 
وعمره واحرتام الذات ونمط املعاملة الوالدية، 
اطروحة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة بغداد.

٢٥. معجيل ، سهام مطرش وعيل عبد احلسن 
بريسم : االدمان عىل االنرتنت وعالقته ببعض 
الثاين  املجلد   ، اجلامعة  طلبة   لد املتغريات 

عرش، العدد الرابع والعرشون (٢٠١٦).
٢٥ . مقلد ، حممد (٢٠١٢) : العوامل املؤثرة 
آداب  جملة   ، الوالدية  املعاملة  أساليب  عىل 
دار  مطبعة   ، فرباير   ، الرابع  العدد   ، الطفل 

الكتب والوثائق ، القاهرة .
كيف   :  (٢٠١١) خليل   ، املوسوي   .  ٢٦
تبني شخصيتك برواية أهل البيت (ع) ، مكتبة 
الفردوس ، ط١، دار اجلوادين للنرش والتوزيع 

،العراق.
٢٧. اهلاشمي، أمحد (٢٠٠٤): عالقة األنامط 
السلوكية للطفل باألنامط الرتبوية األرسية، دار 

قرطبة. 


