
بعض املشكالث النفسيت لذي طالباث اجلاهعت وعالقتها باستخذام 
 شبكاث التىاصل االجتواعي 
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 امللخص:
لسموؾ العدواني، الوحدة ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة بعض المشكبلت النفسية وىي ا

وكذلؾ ييدؼ إلى قتيا باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي، النفسية، واألرؽ النفسي، وعبل
العمر وعدد ساعات استخداـ ىذه الشبكات في اليـو تحديد العبلقة بيف بعض المتغيرات ك

وزمف البدء باستخداـ االنترنت والمستوى التعميمي لؤلب واألـ والدخؿ الشيري وبيف ظيور 
ت التواصؿ االجتماعي، وأخيرا ييدؼ إلى ىذه المشكبلت النفسية  نتيجة الستخداـ شبكا

 العبلقة بيف ىذه المشكبلت مثنى مثنى.تحديد 
( 5...عند مستوى ) إحصائيةوقد تبيف مف نتائج البحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف 
 االنترنتاالجتماعي ترجع لمتغير العمر، أو زمف البدء باستخداـ  التواصؿشبكات استخداـ 

سنوات فأكثر(، بينما وجدت فروؽ دالة إحصائيا عند  4سنوات، منذ  3)منذ سنتيف، منذ 
( بيف متوسطات استجابات مستخدمات شبكات التواصؿ االجتماعي عمى 5...مستوى )

استخداـ ىذه المواقع في اليـو ولصالح مقياس )السموؾ العدواني( وفقا لمتغير عدد ساعات 
( 5...ساعات(، كما ظيرت فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) 6-4عدد الساعات )مف 

بيف متوسطات استجابات مستخدمات شبكات التواصؿ االجتماعي عمى مقاييس )السموؾ 
لصالح متغير العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وفقا لمتغير المستوى التعميمي لؤلب و 

المستوى التعميمي المنخفض لؤلب، وكذلؾ وفقا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ ولصالح 
 متغير المستوى التعميمي المنخفض لؤلـ.

( بيف متوسطات مستخدمات 5...ولـ توجد فروؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
ية( وفقا لمتغير التواصؿ االجتماعي عمى مقياسي )السموؾ العدواني، الوحدة النفسشبكات 
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الدخؿ الشيري، فيما وجدت فروؽ دالة إحصائيا عمى مقياس )األرؽ النفسي( وفقا لمتغير 
 لاير(. ...3الدخؿ الشيري ولصالح الدخؿ المنخفض )أقؿ مف 

وأخيرا وجدت عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف السموؾ العدواني والوحدة  
موجبة بيف السموؾ العدواني واألرؽ النفسي، وبيف  النفسية، كما وجدت عبلقة ارتباطية

 السموؾ العدواني والوحدة النفسية، وبيف السموؾ العدواني واألرؽ النفسي.
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 الطائفأستار علن النفس املساعذ/ جاهعت 

 :هقذهت
يػذكر،  منػافس دوف المعموماتيػة الثػورة انجػازات مقدمػة فػي لتصػبح االنترنػت شبكة برزت     
 العػالـ مػف الػدنيا، لتجعػؿ أنحػاء جميػع فػي الػبعض ببعضػيـ األفػراد الشػبكة تمؾ ربطت حيث

 المعرفػة منػاحي كافػة تشػمؿ المعمومػات مػف وىػي تحتػوي عمػى كميػة ىائمػة قريػة صػغيرة،
 وسػرعة االسػتخداـ سػيولة في االتصاؿ وسائؿ بيف مف االنترنت شبكة تميزت ية، وقداإلنسان

 االنتشار.
 وتكنولوجيػا عمومػا الحديثػة التكنولوجيػا بفعػؿ المجتمعػي التحػوؿ عمميػة وأصػبحت    

 التػي المتقطػع، الطػابع ذات الحػادة، النوعيػة القفػزات مػف سمسػمة خاصػة، المعمومػات بصػفة
 االتصػاؿ وسػيمتا ىمػا واليػاتؼ البريػد كػاف الماضػي القػرف بدايػة فػيبيػا، ف التنبػؤ يصػعب

 في األفراد مياـ سيمت حيث االتصاالت مسار غيرت التي ظيرت الحواسيب حتى الرئيسية،
 مػنظـ بشػكؿ المعمومػات عمػى الحصػوؿ السػيؿ مػف فأصػبح تكنولوجيػا المعمومػات، عصػر
 (....0الحواسيب الشخصية.)نبيؿ، خبلؿ مف وسريع

أتاحػت شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي مثػؿ  )الفػػيس بػػوؾ، واتػػس أب، سػػكايب،  وقػد
تػػويتر، مػػػاي سػػػبيس، اليػػػؼ بػػػووف، ىػػػاي فػػػايؼ، أوركػػػت، تاجػػػد، ليكنػػػد إف، يوتيػػػوب وغيرىػػػا( 
التواصػػػؿ الفعػػػاؿ والسػػػريع بػػػػيف جميػػػور المتمقػػػيف، والكثيػػػر منيػػػػا أتػػػاح تبػػػادؿ مقػػػاطع الفيػػػػديو 

جػػػراء المحا دثػػػات الفوريػػػة، حتػػػى أصػػػبح اإلقبػػػاؿ متزايػػػدًا عمػػػى والصػػػور ومشػػػاركة الممفػػػات واح
شبكات التواصؿ االجتمػاعي مػف قبػؿ متصػفحي اإلنترنػت مػف كافػة أنحػاء العػالـ، فيمػا تراجػع 

 اإلقباؿ عمى المواقع اإللكترونية.
ومػػف المبلحػػظ أف معظػػـ متصػػفحي األنترنػػت يقضػػوف سػػاعات طويمػػة مػػف أوقػػاتيـ 

ي، األمر الذي أثر عمى واجباتيـ التػي ينبغػي قيػاميـ متجوليف بيف شبكات التواصؿ االجتماع
بيا سواء تجػاه أنفسػيـ أو تجػاه أسػرىـ وأقػاربيـ ومعػارفيـ وحتػى مجػتمعيـ، وىػذا بالتأكيػد أدى 
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إلى العديد مف المشاكؿ الظاىرة لمعياف كسوء االتصاؿ أو العزلة االجتماعيػة، وقػد يػؤدي إلػى 
بالتقصػػػػير تجػػػاه اعخػػػػريف وعػػػػدـ أداء األدوار ظيػػػور مشػػػػكبلت نفسػػػية لػػػػدييـ نتيجػػػػة شػػػعورىـ 

 المطموبة منيـ.
 الكمبيػوتر فترة استخداـ طوؿ بيف موجبة عبلقة حيث أثبتت بعض الدراسات وجود

 والخػوؼ، واالكتئػاب، العنػؼ، أىميػا ومػف النفسػية االضػطرابات بعػض وبػيف واالنترنػت،
، كدراسة  واضطرابات  وؿ عدد ساعات استخداـوالتي تمحورت ح  (Michael Rich) النـو

 ٢8إلػى  ٢0 مػف أعمػارىـ تتػراوح طالػب أمريكػي ..35عينػة مػف  عمػى واالنترنػت الحاسػب
 (.045 ،ص5..0 يوميًا.)الدندراوي، ساعات 6 مف ألكثر الحاسب سنة ويستخدموف

 أدى إلى ظيور المقيى في االنترنت اماـ المراىؽ يقضيو الذي كما تبيف أف الوقت
 (.٢..0واألسرية.)ليري، االجتماعية المشكبلت مف وزاد مختمفة فسيةون اجتماعية أمراض

 الشػباب وادمػاف واالجتماعيػة النفسػية ظيػور المشػكبلت بػيف عبلقػة وجود فيما تأكد
 مستخدمي مف 3-2 أف النيوزويؾ مجمة أشارت (، فقد٢..0)روحي،.االنترنت مقاىي عمى
 (.2004)إسماعيؿ،الشديد. اإلنترنت إدماف مف يعانوف اإلنترنت شبكة

 مػف فػرد 200 بػيف مػف ىنػاؾ شػخص أف البريطػانيوف الػنفس عممػاء وأيضػا أشػار
 38 يقضػوف اإلدمػاف، حيػث أف ىنػاؾ أشػخاص أعػراض عميػو تظيػر اإلنترنػت مسػتخدمي

 بالعمػؿ والػبعض مػنيـ يضػحي  لػذلؾ، يػدعو عمػؿ دوف اإلنترنػت عمػى أكثػر أو سػاعة
 حياتػو وتػدمر سمعة الشػخص تسوء أف الممكف ومف ،وبالماؿ األسرية وبالعبلقات وبالمدرسة

 التعمػؽ مػف سػتة أشػير  يتطمػب اإلنترنػت إدمػاف دائػرة فػى والوقػوع اإلنترنػت سػيبر خػبلؿ مػف
 اإلنترنػػت إلدمػػاف تعرضػػاً  األكثػػر ىػػـ الجامعػػة طػػبلب ويعتبػػر باإلنترنػػت الكامػػؿ

.(Hardy,2004). 
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 هشكلت البحث:
عضوة ىيئة تدريس بالجامعة، ومف خبلؿ عبلقاتيا الحظت الباحثة مف خبلؿ عمميا ك    

المينية مع آالؼ الطالبات أنيف يقضيف وقتًا طويبًل يوميًا ما بيف ساعات النيار والميؿ 
متجوالت بيف شبكات التواصؿ االجتماعي، بؿ إف الكثير منيف يقضيف أوقاتًا عمى شبكات 

في مذاكرتيف، وبالتأكيد فإف ليذا التواصؿ االجتماعي أكثر بكثير مف الوقت الذي يقضينو 
تأثيرًا سمبيًا عمى النواحي الحياتية لممستخدمات سواء عمى التحصيؿ الدراسي أو  اإلدماف

عمى ميارات التواصؿ االجتماعي لدييف، كما أنو قد يؤدي إلى وجود العديد مف المشاكؿ 
 األسرية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية والشخصية. 

قياـ الباحثة باستطبلع األبحاث التي أجريت عمى الطالبات واستخداميف لشبكات ولدى      
التواصؿ االجتماعي، وأثر ىذا االستخداـ السمبي في ظيور المشكبلت النفسية لدى 
المستخدمات، وجدت ندرة شديدة جدا في األبحاث التي تطرقت إلى تأثير استخداـ شبكات 

بلت الثبلث التي تطرؽ إلييا البحث الحالي )األرؽ التواصؿ االجتماعي عمى ظيور المشك
النفس، الوحدة النفسية، والسموؾ العدواني( كما أف اختيارىا لطالبات الجامعة يميز ىذا 

 البحث نظرًا لقمة األبحاث التي أجريت عمى الطالبات الجامعيات بيذا الخصوص.
لسموؾ العدواني، اويسعى البحث الحالي إلى الكشؼ عف بعض المشكبلت النفسية )

لدى طالبات الجامعة وعبلقتيا باستخداـ شبكات التواصؿ  الوحدة النفسية، واألرؽ النفسي(
 االجتماعي.

 أهذاف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث إلى  
السموؾ العدواني، الوحدة النفسية، واألرؽ ما العبلقة بيف بعض المشكبلت النفسية ) .٢

 ماعي؟واستخداـ شبكات التواصؿ االجت النفسي(
السموؾ العدواني، الوحدة النفسية، واألرؽ ما العبلقة بيف بعض المشكبلت النفسية ) .0

واستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات )العمر،  النفسي(
عدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي، زمف البدء باستخداـ االنترنت، 

 التعميمي لؤلـ، الدخؿ الشيري(؟المستوى التعميمي لؤلب، المستوى 
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 ما العبلقة بيف السموؾ العدواني وبيف الوحدة النفسية واألرؽ النفسي؟ .3
 ما العبلقة بيف الوحدة النفسية واألرؽ النفسي؟ .4

 :البحث أهويت
 الحالي فيما يمي  البحث أىمية تكمف     
 األىمية النظرية  ( أ
 أثير استخداـ شبكات التواصؿ يعتبر ىذا البحث مف األبحاث النادرة التي درست ت

 لدى الطالبات. االجتماعي عمى ظيور المشكبلت النفسية
  تسميط الضوء عمى خطورة ىذه الشبكات عمى الطالبات والمواتي يعتبرف الشريحة

 الكبرى في المجتمعات العربية وأميات المستقبؿ المواتي ستربيف األجياؿ القادمة.
 عية لشبكات التواصؿ االجتماعي.تحديد معدؿ استخداـ الطالبة الجام 
  تحديد العبلقة بيف عدة متغيرات كالعمر وعدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ

االجتماعي وزمف البدء باستخداـ االنترنت والمستوى التعميمي لؤلب ولؤلـ والدخؿ 
)السموؾ العدواني، الوحدة النفسية، الشيري لمعائمة وبيف ظيور المشكبلت النفسية 

 النفسي(. األرؽ
 األىمية النظرية  ( ب
  إفادة المسئوليف حوؿ عبلقة المشكبلت النفسية باستخداـ شبكات التواصؿ

االجتماعي، وبالتالي التخطيط الستغبلؿ طاقة الطالبات الجامعيات في أمور تفيد 
 المجتمع وترقى بو مف خبلؿ المؤسسات التعميمية والمتمثمة بالجامعات.

 ة في ضوء ما تسفر عنو نتائج البحث.ضرورة إعداد برامج إرشادي 
 هصطلحاث البحث:

 مف التخمص عمى القدرة وعدـ بالضيؽ الفرد شعور المشكبلت النفسية  ىي .٢
 يسعي ىدؼ أو حاجة أي تحقيؽ دوف تحوؿ التي أو البيئية الشخصية المعوقات

 (.٢3،ص٢..0المعطي، لتحقيقيا. )عبد الفرد
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 وقد وانفعاالتيا، بالنفس تتعمؽ التي المشكبلت "تمؾبأنيا  إجرائياً  وتعرفيا الباحثة    
 ويمكف وانفعالية نفسية اضطرابات ليا وتسبب المرأة عمى آثار المشكبلت تنعكس
 .خبلؿ الدراسة مف عمييا التعرؼ

 منعزالً  واالستمتاع بالجموس اعخريف عف االبتعاد في الرغبة الوحدة النفسية  ىي .0
 وعدـ  بالنقص الشعور جانب إلى بيـ، لتمسؾا وصعوبة التودد صعوبة مع عنيـ
 (0..0بالنفس.)شقير، الثقة

 العبلقات إلى والعجز واالفتقار بالعزلة الشعور وتعرؼ الوحدة النفسية إجرائيًا بأنيا      
 إجابتيا خبلؿ المستجيبة مف عمييا التي تحصؿ الدرجات في تظير والتي االجتماعية،

 البحث. في كأداة ستخدـالم النفسية الوحدة مقياس عمى
 اعخريف عمى اعتداء شكؿ عمى يظير السموؾ العدواني  وىو ذلؾ السموؾ الذي .3

لحاؽ الجسدي كاالعتداء مختمفة، بأشكاؿ  باالعتداء أو باعخريف، األذى المادي واح
 بإظيار التذمر الرمزي بالعدواف حتى أو والشتائـ، كالسباب المفظي

 (.٢..0)القريوتي وآخروف،.والمخاصمة
المستجيبة  عمييا الطالبة تحصؿ التي الدرجات وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو مجموع    
 مقياس العدوانية. في
، والنـو غير الكاؼ، وصعوبة  .4 األرؽ النفسي  ىو عدـ رضا الشخص عف النـو

، واالستيقاظ المبكر، والصعوبة الكبيرة في العودة لمنـو لدى  الدخوؿ في النـو
المفاجئ بالميؿ، واالستيقاظ مبكرا جدا في الصباح دف أ يحصؿ الفرد االستيقاظ 

(.  (.Morin,1993عمى كفايتو مف النـو
 في المستجيبة عمييا الطالبة تحصؿ الدرجات التي مجموع بأنو وتعرفو الباحثة إجرائياً 

 مقياس األرؽ النفسي.
 تسمح يالت اإللكترونّية الشبكات مف شبكات التواصؿ االجتماعي  منظومة .5

 اجتماعي نظاـ خبلؿ مف ربطو ثـ مف و بو، خاص بإنشاء موقع فييا لممشترؾ
 مع جمعو أو نفسيا، واليوايات لدييـ االىتمامات آخريف أعضاء مع إلكتروني
 (.03،ص3..0الثانوية. )راضي، أو الجامعة أصدقاء

وىي مجموعة مف أفعاؿ أو ردود أفعاؿ تصدر عف أفراد الجماعة في موقؼ مف 
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 (.095،ص6..0لمواقؼ االجتماعية التي تعيشيا الجماعة.)الشعراني وسميـ، ا
شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ لمستخدمييا في وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 

 أي وقت يشاءوف وفي أي مكاف مف العالـ.
الطالبة الجامعية  ىي الطالبة التي تـ قبوليا في جامعة الطائؼ، والمنتظمة  .6

 بالدراسة الجامعية.
الطالبة المنتظمة في الدراسة الجامعية في العاـ وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 

 ىػ.٢436/٢435
 النظري: اإلطار

 في مذىمة عممية فتوحات خبلؿ مف يتشكؿ عصر أنو العصر ىذا يميز ما أصبح أىـ
 قادـ. ىو بما التنبؤ معو يستحيؿ عصر في والمواصبلت، وأصبحنا وسائؿ االتصاالت

ويعاني الكثير مف األفراد مف مشكبلت نفسية عديدة نتيجة الضغوط التي يتعرضوف ليا، 
 والتي تزداد يومًا بعد يـو نتيجة التقدـ التكنولوجي المتسارع الذي يفرض عمى األفراد.

 النفسية   أواًل  المشكبلت
 أي: االصطبلح في النفسية والمشكمة ىػ(٢4.7االلتباس )أبادي، المغة ىو في اإلشكاؿ    

 .والتعديؿ المعالجة يستدعي سوي غير نفسي وضع
 مع داخمية صراعات لمفرد تسبب التي المشكبلت وتعرؼ المشكبلت النفسية بأنيا تمؾ     
 أو عممو مكاف أو أسرتو في المتداخمة جماعتو أفراد مف حولو مف مع ، أو خارجية ذاتو

 الشخصي التوافؽ ضعؼ إلي عادة واألزمات راعاتالص ىذه وأقاربو، وتؤدي أصدقائو
 (.86،ص3..0السعيدة.)الياشمي، النفسية اليناء بالصحة مف تحرمو وبالتالي

 والعبلقات االجتماعية المواقؼ في التفاعؿ عمى القدرة وعدـ االرتباؾ مف حالة وىي     
مف  فتقمؿ جتماعي،اال السموؾ في والشذوذ االنحراؼ ومظاىر الصعوبات تمؾ وىي والنفسية،

 مع ناجحة اجتماعية عبلقات بناء عمى قدرتو مف وتحد الفرد وكفاية فاعمية
 (.06-05،ص0.٢٢اعخريف.)االسطؿ،

 إلى ال تصؿ اليومية حياتو في العادي الفرد منيا يعاني كما أنيا تعتبر مشكبلت قد    
 أمرىا يستفحؿ أف قبؿ المشكبلت ىذه بحؿ وعبلج االىتماـ ويجب النفسي المرض درجة
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 الصحة ودوف تحقيؽ السوي النمو دوف تحوؿ ال حتى األقؿ عمى أو وتتطور
 (.4،ص5..0النفسية.)زىراف،

ومف المشكبلت النفسية التي اىتـ بيا البحث الحالي مشكبلت األرؽ النفسي والوحدة     
 النفسية والعدوانية.

 العدواني  المحور األوؿ  السموؾ
 الكافية بالدرجة بعد لـ ينضج أنو عمى دليبل اإلنساف لدى العدواني السموؾ يعد ظيور    
 وأعرافو المجتمع مع نظـ المقبوؿ لمتوافؽ البلـز الداخمي الضبط تنمية في ينجح تجعمو التي

 يتعمـ لـ وّأنو في المجتمع لمعيش المطموبة والمواءمة التكيؼ تحقيؽ عف عجز وأنو وقيمو،
 والتوافؽ، وعادة ما يظير التكيؼ ىذا مثؿ لتحقيؽ البلزمة سموؾال أنماط الكافية بالدرجة
 (....0متفاوتة.)رأفت، األفراد بدرجات لدى العدواني السموؾ
 Luc Bedardويعرؼ العدواف بأنو سموؾ بدني أو لفظي ييدؼ إلى ايذاء اعخريف.)     

et al,2006,P250.) 
عبلقات بيف األفراد بدوف تبرير ليذه القوة أو كما يعتبر بأنو استعماؿ القوة والعنؼ في ال     

 (.٢7،ص8..0استعماليا بسبب ضرورة دفاعية)عمارة،
 نمو مع تتحوؿ متّعممة انفعالية استجابة ىو العدواني السموؾ بأف  (Seasar)ويرى    

بإشباع  شرطًيا ارتباًطا الرتباطيا وظيفي عدواف إلى الثانية، سنتو في وبخاصة الطفؿ،
 (.6..0)الفسفوس،الحاجات.

 لمفرد السابقة الخبرات عدـ مبلئمة حالة عف ينشأ العدواني السموؾ أف (Kelly)فيما يرى     
ذا الحالية، والحوادث الخبرات مع  مف ينتج إحباط الفرد يتكوف لدى فإنو الحالة ىذه دامت واح

 لتغيراتا ىذه تصبح حتى الواقع في تغيرات تحدث أف شانيا مف عدوانية سموكات جرائو
 (.9..0الفرد.)المجذوب، لدى التي والمفاىيـ لمخبرات مبلئمة

 أشكاؿ السموؾ العدواني 
العدواف الجسدي  وىو الموجو نحو الذات أو اعخريف، مثؿ  الضرب والدفع  .٢

 والركؿ.
العدواف المفظي  وىو الذي يقؼ عند حدود الكبلـ الذي يرافؽ الغضب والشتـ  .0

 وف موجيا نحو الذات أو اعخريف.والسخرية والتيديد، وقد يك
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العدواف الرمزي  ويشمؿ التعبير بطرؽ غير لفظية عف احتقار األفراد اعخريف أو  .3
 (.٢86،ص...0توجيو اإلىانة ليـ، كالنظر بطريقة ازدراء وتحقير.)يحيى،

 الغضب. .4
 (.٢46،ص7..0العداء.)معمرية، .5

األذى باعخريف،  إلحاؽورائو وقد يكوف العدواف متعمدا يشير إلى الفعؿ الذي يقصد مف 
األذى باعخريف عمى الرغـ  إلحاؽأو غير متعمد ويشير إلى الفعؿ الذي لـ يكف ييدؼ إلى 

 (.٢87،ص...0مف أنو قد انتيى عمميا بإيقاع األذى أو اتبلؼ الممتمكات.)يحيى،
 عف ينتج وقد األذى بالغير، أو الضرر إلحاؽ يستيدؼ المتعمد العدواني والسموؾ

 أو الممتمكات، ويكوف لؤلشياء تحطيـ عنو ينتج قد ،كما حيواًنا أو إنساًنا يصيب أذى عدوافال
 (....0ذاتًيا.)رأفت، دافًعا العدواف وراء الدافع
 العدواني  السموؾ أسباب
 والتسمط البيت، في األبناء توفر المعاممة العادلة مع عدـ في بيئية  وتتمثؿ أسباب .٢

 المنزؿ. عف الوالديف أحد وغياب البيت، وأ الجامعة مف التيديد أو
 الجامعة، في الطالب في عدـ توفر المعاممة العادؿ مع دراسية  وتتمثؿ أسباب .0

 وجود تعثره بالمقررات، وعدـ حياتو الجامعية والذي يظير بتكرار في الطالب وفشؿ
بعض أعضاء  شخصية وضعؼ العدواني، السموؾ وامتصاص الفراغ لقضاء برنامج
 العنؼ. بخصوص الجامعات في قوانيف صارمة وجود التدريس، وعدـىيئة 

 الشعور أو لدى الطالب الجامعي، الشعوري نفسي صراع في وتتمثؿ نفسية  أسباب .3
 الجو المنزلي. وتوتر نتيجة اإلخفاؽ وعدـ النجاح، االجتماعية بالخيبة

 قدرة عدـو  لؤلسرة، االقتصادي الدخؿ مستوى تدني في أسباب اقتصادية  وتتمثؿ .4
 السيئة. السكف وظروؼ البنيا، اليومي المصروؼ توفير عمى األسرة

 المحور الثاني  الوحدة النفسية 
العبلقات  في نقص ولديو وحيد بأنو إلحساسو الفرد يعيشيا خبرة النفسية الوحدة تعد

ممكف،  وقت أكبر بمفرده البقاء دائماً  يفضؿ بالوحدة يشعر الذي االجتماعية، فالشخص
 ومقبوؿ، إيجابي بشكؿ اعخريف مع التفاعؿ عف ويعجز األصدقاء إلى يفتقر فيو لذلؾو 
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 ويشعر بالوحدة قدرىا، حؽ نفسو تقدير وعدـ بالنفس الثقة وعدـ والنقص بالخجؿ ويشعر
 (.0..0اعخريف.)شقير، وجود في حتى

 فيو عاصر،الم اإلنساف في حياة الميمة المشكبلت إحدى النفسية بالوحدة الشعور وتمثؿ
 لشعوره واالنفعالي االنعزاؿ االجتماعي نتيجة بالعجز اإلحساس شدة مف وناتج مؤلـ شعور

 واالكتئاب والقير والتشاـؤ بالتعاسة لئلحساس يؤدي مما اعخريف؛ مف فيو مرغوب غير بأنو
 (.Rokach,2004االنتحار.) وربما

اتو مرتفعًا، كما يكوف قمؽ والشخص الذي يشعر بالوحدة النفسية، يكوف وعيو العاـ بذ
اجتماعيًا، ولديو مستويات عالية مف الخجؿ وعدـ السواء، وتقديره لذاتو منخفض، وال يحب 

 (.Neto,2000اعخريف وتقبمو ليـ ضعيؼ.)
وتؤثر خبرة الشعور بالوحدة النفسية سمبًا عمى الثقة بالنفس وعمى الشعور بالسعادة. 

(Cheng & Furnham,2002.) 
ما،  بشكؿ اإلنساف بيا يمر اإلنسانية الحياة ظواىر مف لوحدة النفسية ظاىرةوتعتبر ا

فئة  عمى تقتصر وال منيا، مفر ال حياتية حقيقة فيي لصاحبيا، والعجز والضيؽ األلـ مسببة
 (.5..0 المؤلمة.)جودة، الخبرة بيذه لممرور معرضوف فالجميع معينة، عمرية

 استمرار التفاعؿ عمى المحافظة في بالعجز وتعرؼ الوحدة النفسية بأنيا الشعور
 والعزلة االنفعالية.)جعفر، االجتماعية، العزلة عف وينشأ الفرد، رغبات مف كواحدة االجتماعي

 (.63،ص7..0،
 عف بعيداً  أو مقطوعا أو وحيداً  كونو أي مف العزلة، األلـ أو بالحزف الفرد وىي إحساس

 اعخريف، مع االتصاؿ مف بالحرماف ردالف اإلحساس شعور ذلؾ ويصاحب اعخريف،
 (..8،ص6..0ومصاحبتيـ.)الشبؤوف، اعخريف مف في التقرب الشديدة رغبتو إلى باإلضافة

بألميا.  يشعر استثناء بدوف فالجميع اليروب منيا، يتعذر حتمية إنسانية حالة وتعتبر
(Rokach,2004.) 

 الخارجية والظروؼ االجتماعية، لفردا حياة بأشكاؿ بقوة داخمية تتأثر انفعالية حالة وىي
 Asher النفسية.) بالوحدة الفرد إحساس في ميماً  دوراً  ذاتيا بحد تمعب ال بالفرد تحيط التي

& Julie,2003.) 
واالستمتاع  اعخريف عف االبتعاد في الرغبة بأنو النفسية بالوحدة الشعور "شقير" وتعرؼ
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 بالنقص الشعور جانب إلى بيـ، التمسؾ عوبةوص التودد صعوبة مع عنيـ منعزالً  بالجموس
 (.0..0بالنفس.)شقير، الثقة وعدـ 

 انيا األفراد، لدرجة جميع لدى االنتشار واسعة ويمثؿ الشعور بالوحدة النفسية حالة
 بيف ثغرة وجود عف تنتج وقد اليومية، حياتنا في موجودة حقيقة األمر في واقع أصبحت
 خبرة النفسية فالوحدة عبلقات، مف الفرد ىذا اليو ما يتطمع فوبي الواقعية لمفرد، العبلقات

 الشعور ىذا جراء مف ويعاني الفرد يقاسي البشرية، اذ عمى النفس ومريرة وشاقة اليمة
 مف واإلىماؿ والصداقة الود بانعداـ الشعور وكذلؾ الحب والتقبؿ فقداف مف والتعس البغيض

 الذات قيمة وانعداـ واالنعزاؿ والتشاـؤ بالحزف دائـالشعور ال جانب إلى والزمبلء األصدقاء
 بفقداف باعخريف، والشعور الثقة انعداـ وبالتالي اعخريف، مع التفاعؿ او المشاركة عف والبعد

 فيو غير مرغوب شخص بأنو اإلحساس إلى األمر نياية في يؤدي مما االجتماعي، التواصؿ
 عدـ تحقيؽ او إعاقة عف الرضا عدـ نتيجة شيء، يبأ االىتماـ فيفتقد منو، فائدة ال انو او

اجتماعي  إطار في إشباعيا مف ال بد نفسية وحاجة اإلنساني، النمو مطالب مف ىاـ مطمب
 واالنتماء. الجماعة الى الحاجة وىي أال

 :النفسية الوحدة وأشكاؿ أسباب
 ترجع أسباب الشعور بالوحدة النفسية إلى سببيف أساسيف ىما 

 .المؤلمة االجتماعية المواقؼ  .٢
 (.Klicpera,2003 المختمفة.) العمر مراحؿ في الجنسيف بيف الفردية الفروؽ .0

 أشكاؿ الوحدة النفسية 
 : ىي أشكاؿ يونغ أف لموحدة النفسية ثبلثة يرى

 . قصيرة زمنية لفترة النفسية بالوحدة الفرد العابرة  حيث يشعر النفسية الوحدة .٢
عف  رضا لدييـ الماضي في كانوا الذيف األفراد صيبوت المؤقتة  النفسية الوحدة .0

 . المستجدة لمظروؼ نتيجة بالوحدة يشعر ولكنو االجتماعية، وعبلقاتيـ حياتيـ
 الرضا عف تطوير عمى قدرتيـ بعدـ بيا المصابيف ويتميز المزمنة  النفسية الوحدة .3

 لعدة تستمر وقد يممكونيا، التي االجتماعية العبلقات شبكة
 (.٢09،ص5..0تفاحة،سنوات.)
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 النفسية  الوحدة أبعاد
 والحزف. والضيؽ بالضجر الفرد شعور  .٢
 االخريف. وبيف بينو نفسية فجوة بوجود الفرد شعور .0
 العصابية. اإلعراض مف لمجموعة الفرد معاناة .3
 االجتماعية. لمميارات الفرد افتقاد .4
 (.96-9٢،ص6..0بالنفس.)الشبؤوف، الثقة وعدـ بالخوؼ الفرد شعور .5

 تفسير الوحدة النفسية 
 : متعددة لنظريات وفقا النفسية الوحدة فسرت    

إلى  النفسية بالوحدة الشعور أسباب النفسي  ويرجعوف التحميؿ نظرية أصحاب  .٢
المبكرة.)عبد  الطفولة مرحمة في الفرد بيا مر التي المبكرة الخبرات
 (.5،ص...0الوىاب،

 بيف حقيقة التناقض مف ينشأ النفسية الوحدةب الشعور ويروف أف الظاىرية  النظرية  .0
 الخبرات أىمية عمى لآلخريف مع التركيز الواضحة والذات لمفرد الداخمية الذات

 النفسية. بالوحدة الشعور تكويف في الحاضرة
 مع الفرد عبلقات في إلى ضعؼ النفسية بالوحدة الشعور ويعود االجتماعي التفسير .3

 االجتماعي. الحراؾ سرة، وزيادةاأل في الحراؾ األسرة، وزيادة
 غير االجتماعية الفرد إلى تفاعبلت تعود النفسية الوحدة أف ترى التفاعمية  النظرية .4

 أو الشخصية، العوامؿ بسبب تنشأ ال الموقفية، وأنيا لمعوامؿ أرجحية مع الكاممة
-07،ص6..0بينيما.)شيبي، التفاعؿ نتاج ىي بؿ وحدىما، الموقفية العوامؿ

3..) 
الفرد  يشعر عندما مف وجية نظرىـ النفسية الوحدة وتنشأ المعرفية  النظرية .5

 . لديو تكوف أف يود التي والعبلقات القائمة العبلقات ما بيف بالتناقض
 بالوحدة الشعور في ىاماً  دوراً  الشخصية لسمات ويرى أصحابيا أف السمات  نظرية .6

النفسية  لموحدة غيرىـ مف أكثر دفوفمستي أفراداً  ىناؾ أف أي النفسية واستمراريتيا،
 (.٢0٢،ص٢988لدييـ.)خضر و الشناوي، الموجودة الشخصية السمات بسبب
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 المحور الثالث  األرؽ النفسي 
يعد النـو نعمة انعـ اهلل عمينا بيا ، ال يستطيع االستغناء عنيا حيث تعتبر حاجة 

منيا ، لدا فاف الحرماف مف ىذه  بيولوجية مثميا مثؿ المأكؿ والمشرب وقد تكوف اكثر أىمية
الحاجة ألي سبب سواء كاف إرادي نتيجة لمسير أو غير إرادي نتيجة لممعاناة مف األرؽ ، 
ينتج عف ذلؾ اضطرابات كثيرة سواء كانت جسمية أو نفسية أو عقمية معرفية أو 

 (.4..0اجتماعية.)حنور،
ارا بيف الناس، وىي شائعة وتعد اضطرابات النـو مف أكثر االضطرابات النفسية انتش

ضمف أعراض نفسية وجسمية كثيرة مثؿ االكتئاب والقمؽ، وقد تكوف حالة مستقمة بحد ذاتيا، 
ويمثؿ األرؽ مصدر قمؽ اضافي لئلنساف، ألف آثاره ال تتوقؼ عمى االنساف الذي يعاني 

ؿ السموكي منو، بؿ تتعداه لممحيطيف بو، مف أقارب وزمبلء، حيث يعانوف مف صعوبة التعام
معو بسبب سرعة االستثارة والعصبية الزائدة لديو، إلى جانب توتر عبلقاتو باعخريف نتيجة 

.)أبو ىيف،  (.63،ص6..0عدـ حصولو عمى كفايتو مف النـو
ويشكؿ األرؽ القاسـ المشترؾ لمعديد مف االضطرابات الجسمية أو النفسية، ويعاني 

وؼ العادية، وتؤثر حالة األرؽ عمى حياة مف %( مف الناس عموما مف األرؽ في الظر 07)
 (.Lundberg,1997يعاني منيا، وتجعميـ ال يستطيعوف االستمتاع بحياتيـ.)

ويعاني الفرد الذي لديو أرؽ مف صعوبة الدخوؿ في النـو أو قمة ساعات النـو أو 
نـو واالستمرار االستيقاظ المتكرر ليبًل، أو االستيقاظ مبكرا قبؿ أف يأخذ البدف كفايتو مف ال

إلى إجياد وتعب خبلؿ ساعات النيار وانخفاض في طاقتو  اإلنساففيو، وىنا يتعرض 
 (.8..0مما يؤثر عمى نشاطو بشكؿ عاـ.)أبو ىيف، اإلنتاجية

 ويتمثؿ األرؽ في عدة جوانب منيا 
 صعوبة البدء في النـو أو تقطيعو. .٢
0. .  صعوبة المحافظة عمى النـو
  يساعد عمى استعادة النشاط.النـو غير المنعش الذي ال .3
عواقب األرؽ وتأثيره عمى الجوانب المينية واالجتماعية، والشعور بالضيؽ وعدـ  .4

 (.048،ص7..0التركيز.)عبد الخالؽ،
5. .  االستيقاظ كثيرا خبلؿ الميؿ مع وجود مشكمة في العودة لمنـو
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 االستيقاظ في الصباح الباكر جدا. .6
 Womensساعات في الميؿ.) 8-7عدـ الشعور بالراحة حتى بعد النـو  .7

Health,2006.) 
ويسبب األرؽ مشاكؿ خبلؿ النيار، مثؿ النعاس المفرط، والتعب، والصعوبة في التفكير 

 بوضوح أو عدف القدرة عمى استمرارية التركيز، الشعور باالكتئاب أو تعكر المزاج.)
Womens Health,2006.) 

وتشير بعض األبحاث إلى أف عوامؿ اجتماعية وتعاني النساء مف األرؽ أكثر مف الرجاؿ، 
معينة، مثؿ الطبلؽ أو عدـ العمؿ، والتقدـ في السف، وفترة انقطاع الطمث لدى النساء، 

 Womens والحمؿ، كؿ ىذه عوامؿ قد تؤدي إلى حدوث األرؽ لدى النساء.)
Health,2006.) 

 أسباب حدوث األرؽ 
 التحوالت اليرمونية التي تسبؽ الحيض. .٢
ؿ الحياة مثؿ الخوؼ والتوتر والقمؽ والتوتر النفسي العاطفي، واإلجياد مشاك .0

 المالي.
االضطرابات النفسية مثؿ االضطراب الثنائي القطب واالكتئاب السريري،   .3

اضطراب القمؽ العاـ، االضطرابات النفسية، والفصاـ، أو اضطراب الوسواس 
 .القيري

 اريخ مف إصابات في الدماغ.اضطرابات عصبية معينة، آفات الدماغ، أو ت  .4
 الظروؼ الطبية مثؿ فرط نشاط الغدة الدرقية.  .5
 سوء استخداـ أكثر مف وصفة طبية.  .6
 حاالت وراثية نادرة. .7
 (.Lawrence et al,2006).اضطرابات معوية .8

كما أف المعتقدات الخاطئة قد تكوف سببا في معاناة الفرد مف األرؽ، ومف الضروري أف 
 (.8..0في سبيؿ عبلج األرؽ.)أبو ىيف، تعدؿ ىذه المعتقدات

 ثانيًا  شبكات التواصؿ االجتماعي 
التواصؿ االجتماعية ىي األكثر انتشارًا عمى شبكة اإلنترنت، نظرًا لما شبكات تعتبر 
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مما شجع متصفحي اإلنترنت مف كافة  تمتمكو مف خصائص تميزىا عف المواقع اإللكترونية،
زايد عمييا، في الوقت الذي تراجع فيو اإلقباؿ عمى المواقع أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ المت

وبالرغـ مف االنتقادات الشديدة التي تتعرض ليا الشبكات االجتماعية عمى الدواـ  اإللكترونية،
وخصوصًا موقع )الفيس بوؾ(، والتي تتيمو تمؾ االنتقادات بالتأثير السمبي والمباشر عمى 

نفراط عقده وانيياره، فإف ىناؾ مف يرى فيو وسيمة ميمة المجتمع األسري، والمساىمة في ا
لمتنامي وااللتحاـ بيف المجتمعات، وتقريب المفاىيـ والرؤى مع اعخر، واالطبلع والتعرؼ 

 عمى ثقافات الشعوب المختمفة.
التواصؿ االجتماعي عمى تفعيؿ الطاقات المتوافرة لدى اإلنساف شبكات ويمكف أف تعمؿ 

حبلؿ الجديد مف قيـ وسموؾ، وزيادة ويوجييا لمبناء  واإلبداع في إطار "تطوير القديـ واح
مجاالت المعرفة لمجميور، وازدياد قدرتيـ عمى التقمص الوجداني وتقبميـ لمتغيير، وبيذا فإف 
االتصاؿ لو دور ميـ، ليس في بَث معمومات، بؿ تقديـ شكؿ الواقع، واستيعاب السياؽ 

 (.0٢،ص5..0ع فيو األحداث.)العبد اهلل،االجتماعي والسياسي الذي توض
 منظمة، غير بقيادات والتأثير والتفاعؿ والضغط والمناصرة التشبيؾ في دوراً  ليا كما أف

 جيد، بشكؿ وتوجيييا واستغبلليا استثمارىا أحسف ما إذا المجتمعية تحقيؽ المسؤولية وفي
 لذا لمتنفيذ، جاىزة عمؿ عاتمشرو  إلى والتوجيات واألفكار األقواؿ أف تحوؿ استطاعت فقد
الزمف.  مرور مع تتغير شبابية موضة االجتماعية الشبكات عبر نعد التواصؿ أف يمكف ال
 (.8..0خالد،)

وتشير شبكات التواصؿ االجتماعي إلى منظومة مف الشبكات اإللكترونّية التي تسمح 
ماعي إلكتروني موقع خاص بو، و مف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجت لممشترؾ فييا بإنشاء

 (.3..0اإلىتمامات واليوايات نفسيا.)راضي، مع أعضاء آخريف لدييـ
كما تشير إلى حالة مف التنوع في االشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص التي حممتيا 
الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية، السيما فيما يتعمؽ باعبلء حاالت الفردية والتخصيص، 

. حيث أصبح الفرد العادي يستطيع ايصاؿ رسالتو ي التفاعميةوتأتياف نتيجة لميزة رئيسة ى
إلى مف يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االتجاىات وليس مف أعمى الى اسفؿ 
وفؽ النموذج االتصالي التقميدي، فضبل عف تبني ىذه الشبكات تطبيقات الواقع االفتراضي 
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فيـو الدولة الوطنية والحدود وتحقيقو لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لم
 (.8..0الدولية.)صادؽ،

 مف مجموعة بيف االجتماعية الحياة تسييؿ جدًا في فعالة مواقع وتعرؼ بأنيا شبكات
 طوؿ وبعد البعض بعضيـ االتصاؿ مف القدامى األصدقاء وتمكف المعارؼ واألصدقاء،

 توطد التي اإلمكانات مف وغيرىا الصور وتبادؿ والصوتي المرئي التواصؿ ومف سنوات،
 (.05،ص0.٢0)المنصور،.بينيـ االجتماعية العبلقة

 الجيؿ مع ظيرت اإلنترنت شبكة عمى المواقع مف مجموعة عمى يطمؽ مصطمح وىي
 افتراضي مجتمع بيئة في األفراد بيف التواصؿ تتيح ويب باسـ ما يعرؼ أو لمويب الثاني

شركة...الخ(،  مدرسة، جامعة، )بمد، انتماء اىتماـ أو شبكات مجموعات حسب يجمعيـ
 عمى االطبلع أو الرسائؿ إرساؿ مثؿ المباشر التواصؿ خدمات طريؽ عف ذلؾ كؿ ويتـ

 (.0.٢٢ومعمومات عنيـ.)الدراب، أخبارىـ ومعرفة الشخصية عخريف الممفات
 فئة كؿ رغبة لتحقؽ المشاركة تفعيؿ أسيمت في االجتماعي التواصؿشبكات  أف وبما
 والضغط والمناصرة التشبيؾ في أيضًا دوراً  ليا فإف نفسيا، واألنشطة االىتمامات في مشتركة
 أحسف ما إذا المجتمعية تحقيؽ المسؤولية وفي منظمة، غير بقيادات والتأثير والتفاعؿ
 واألفكار األقواؿ أف تحوؿ استطاعت فقد جيد، بشكؿ وتوجيييا واستغبلليا استثمارىا

 الشبكات عبر نعد التواصؿ أف يمكف ال لذا لمتنفيذ، جاىزة عمؿ مشروعات إلى والتوجيات
 (.8..0خالد،الزمف. ) مرور مع تتغير شبابية موضة االجتماعية

 األقساـ إلىويمكف تقسيـ شبكات التواصؿ االجتماعي باالعتماد عمى التعريفات السابقة     
 اعتية 
تويتر، اليوتيوب، وتطبيقاتيا  مثؿ الفيس بوؾ، و  Online شبكة االنترنت .٢

والمدونات، ومواقع الدردشة، والبريد االلكتروني... فيي بالنسبة لئلعبلـ، تمثؿ 
 المنظومة الرابعة تضاؼ لممنظومات الكبلسيكية الثبلث.

الياتؼ الذكية  أجيزةالمحمولة المختمفة  ومنيا  األدواتتطبيقات قائمة عمى  .0
المحمولة منظومة خامسة في  األجيزةوالمساعدات الرقمية الشخصية وغيرىا. وُتعّد 

 طور التشكؿ.
قائمة عمى منصة الوسائؿ التقميدية  مثؿ الراديو والتمفزيوف "مواقع التواصؿ  نواعأ .3



املشكالث النفسيت لذي طالباث اجلاهعت وعالقتها باستخذام شبكاث التىاصل  بعض    

6104أبريل  ،3ج،64جملت اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد                         (88 ) 

ميزات مثؿ التفاعمية  إلييا أضيفتوالبرامج" التي  واإلذاعاتاالجتماعي لمقنوات 
 (.9،ص0.٢٢والرقمية واالستجابة لمطمب.)صادؽ،

 حركة يشيد الذي الجديد( ه المواقع تعرؼ باسـ )اإلعبلـ االجتماعيوقد أصبحت ىذ    
 ضيؽ نطاؽ عمى مجتمعًا افتراضياً  بداياتو في كاف وقد واالنتشار، الطور مف ديناميكية
 أداة إلى نصية مكتوبة إعبلمية أداة مف ليتحوؿ الوقت مع ازداد أف لبث ما ثـ ومحدود،
 المؤثرة مف القوة بضغوط واستجاباتيـ، المتأثريف تقرارا في تؤثر وبصرية سمعية إعبلمية

 والحسي(. والبصري، لمفرد )السمعي، الشخصية األنماط تأثيرىا في تستخدـ التي
 :اإلنترنت مستخدموا

 العالـ إلى في اإلنترنت لمستخدمي مغرافيةيالد الخصائص تناولت التي البحوث غالبية تشير
 :أىميا مف نتائج عدة

 بيف ما العمرية الفئة في تقع اإلنترنت لمستخدمي نسبة أكبر  العمر ناحية مف .٢
بنسبة  07-06مف  العمرية الفئة %(، يمييا أصحاب.3سنة بنسبة ) 05-0٢

 ىي شباب اؿ فئة أف إذ %0 االستخداـ في السف كبار نسبة تصؿ %(، ثـ09)
 األكثر استخداما لبلنترنت.

 تصؿ حيث األكبر النسبة ىـ وجيفالمتز  غير الشباب فئة إف االجتماعية  الحالة .0
 (.6..0%( لممتزوجيف.)نصر،43%( مقابؿ )53) إلى

 االستخداـ مف نسبة أعمى المتحدة الواليات تسجؿ الدولي  االستخداـ ناحية مف .3
 تمييا أوروبا، أما في الدوؿ العربية فقد سجمت اإلمارات الشمالية أمريكا وخاصة
 واليمف استخداما العراؽ واقميا مصر ثـ السعودية تمتيا نسبة أعمى العربية
 (.5..0)نصر والكندي،.وليبيا

 :اإلنترنت مع التفاعؿ أبعاد
االتجاىات،  متعددة أبعادا يترؾ اإلنترنت مع وفكره وعقمو بشخصو اإلنساف تفاعؿ

 : وىي واألبعاد الرواسب مف مجموعة يترؾ اإلنترنت فاستخداـ
 ألنو بالسمطة مرتبط مناسبا سياسيا إطارا حقيؽت إلى اإلنترنت يسعى السياسية  األبعاد .٢

 .تمويميا يسعى إلى
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 العناصر إحدى ىي فالمغة الثقافي بالبعد السياسي البعد يرتبط الثقافية  األبعاد .0
 األخرى المغات وغياب اإلنترنت مجاؿ عمى االنجميزية المغة تظير ىيمنة الثقافية،
 الثقافية والمعمومات الفني لتراثا تنشيط في مجاؿ يساعد الثقافي البعد ويعتبر

 . المعالـ ثقافية كاممة مدينة اإلنترنت باعتبار والسياحية
 حقيقية ظاىرة بؿ فقط اتصاالت شبكة مجرد اإلنترنت يعتبر ال االجتماعية  األبعاد .3

 إلى يسعى اإلنترنت مع والتفاعؿ االجتماعي، النسيج في الرئيسية تعادؿ العناصر
 بشكؿ بتشجيعيا اإلنسانية العبلقات طبيعة في يغير ألنو تماعيةالروابط االج تخريب

 (.3..0؛ وىبة،4..0)القميني وآخروف،.الفعمي دوف االحتكاؾ االتصاؿ مف
 بانخفاض صادي االقت األداء طرؽ تغيير في اإلنترنت ساعد االقتصادية  األبعاد .4

 ويقدر منازليـ في وىـ عمميـ أداء مف الناس تمكف عف فضبل ىذا األسعار واألجور
 وساعد العمؿ، سوؽ في يؤثر مما شخص ..35 بحوالي عمؿ الباحثيف عف عدد

 . والبلمركزية بالمرونة يتسـ الذي الصغير الصناعي تطوير اإلنتاج في ىنا اإلنترنت
 خبلؿ مف فعاؿ بشكؿ التعميمية المرافؽ كفاءة مف اإلنترنت زاد التعميمية  األبعاد .5

 وتنمية بعد عف التعمـ عممية تيسير طريؽ عف وذلؾ لرقمية،ا استخداـ التكنولوجية
 .فأكثر اكتر معمومات تزداد واقعية حقيقة المستمر وجعؿ التعميـ الذاتي التعمـ

 وعبلج الصحة حفظ في الحديثة االتصاؿ تكنولوجيات استخدمت الصحية  األبعاد .6
 استشارات تقديـ نتاإلنتر  ويتيح ، أدائيا وتحسيف كفاءتيا زيادة خبلؿ األمراض مف

 العبلج طرؽ أفضؿ واقتراح والعبلج التشخيص عممية متخصصة في صحية
 (....0)الحسيني،.والوقاية

في  يساعد الشبكة خبلؿ مف االتصاؿ عممية في فاالنغماس: اجتماعية النفس األبعاد .7
إلى  اإلنساف وتحويؿ الشخصي االتصاؿ حرارة وافتقاد بالوجو الوجو اتصاؿ انخفاض

 عمماء خشي ليذا اعخريف مع التحاور يستطيع وال العزلة إلى تميؿ ية إنسحابيةشخص
 عف واالنعزاؿ باالغتراب اإلحساس مف الجدد الشباب عمى النفس االجتماعي

 مجتمع مع االندماج مقابؿ في إلييا ينتموف التي الحقيقية والجماعات مجتمعاتيـ
 . يكوف زائؼ وربما الي خي افتراضي

 والحدود القيود مف التخفيؼ إلى الرقمية التكنولوجيا استخداـ أدى ألخبلقية ا األبعاد .8
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 تجاوز اليـو الممكف مف وأصبح المعموماتي، السموؾ ضبط بعممية كانت تقـو التي
 التحديات جعمت الجديدة اإلنترنت وظروؼ ، االجتماعية والمعايير والضوابط القيـ
لحاحا، ويسرت سخونة اكتر  بحيث واألصوات والصور بالبيانات عبالتبل ىيمنة واح

 النماذج ومف االستئذاف، دوف وتكرارىا أنواع المواد استخداـ الممكف مف يصبح
 تمؾ وتشمؿ المراقبة، نظـ أساليب في استخداـ والتوسع االعتداء الصارخة األخبلقية
 الميكروفونات زرع طريؽ والتصنت عف السرية، الكاميرات باستخداـ األساليب

 (.6..0)نصر، لممستخدميف االلكتروني البريد إلى دخوؿوال
 اعثار النفسية الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 

 نفسي قريب إدماف يسبب اإلنترنت لشبكة فيو المبالغ االستخداـ أف الدراسات بعض تؤكد
 اباتإلى اضطر  اإلدماف ويعزى الروحية، والمشروبات المخدرة المواد عمى اإلدماف طبيعة مف

 :التالية الظواىر بوجود عمييا يستدؿ إكمينيكية
 التي نفسيا الرغبة إلشباع اإلنترنت شبكة استخداـ زيادة إلى الميؿ التحمؿ  أي  .٢

 .أقؿ ساعات قبؿ مف كاف يشبعيا
 بشبكة االتصاؿ انقطاع عند وجسمانية نفسية أمراض مف المعاناة أي االنسحاب  .0

 بشكؿ تركيز قمؽ، ، زائدة عصبية حركات الحركي،و  النفسي التوتر اإلنترنت، ومنيا
 )اإلنترنت بشبكة مرتبطة وتخيبلت أحبلـ يجري مف وما قيري

 (.008،ص8..0.)الخالدي،
 تغيير الصياغة..

 مف (..5) عمى دراسة أجريت بنشر األمريكية النفسييف األطباء جمعية وقد قامت
 اإلدماف تشخيص في عراض المعروفةباأل تقارف تصرفاتيـ كانت بإفراط، اإلنترنت مستخدمي

 والذيف الدراسة ىذه في الذيف شاركوا %( مف.8) فإف األعراض ،واعتمادًا عمى المقامرة عمى
 النمطي، سموكيـ في إدمانًا واضحاً  اظيروا اإلنترنت، مستخدمي أنيـ عمى تصنيفيـ تـ

 يؤدى بإفراط اإلنترنت اـ"أف استخد  الدراسة ىذه إلييا توصمت التي النيائية النتيجة وكانت
 التي نفسيا بالطريقة والمينية واألكاديمية واالجتماعية النفسية الحياة تدمير إلى مؤكدة بصورة

 ."والمخدرات والكحوؿ المقامرة مثؿ بصورة جيدة الموثقة األخرى اإلدماف أشكاؿ بيا تقوـ
 (.98،ص8..0)الجممي،
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 دراساث سابقت:
 اإلنترنت استخداـ عبلقة دراسة ىدفت إلى دراسة Christopher et al,2000)أجرى )

 السنة ( طالبًا مف طمبة89وتكونت العينة مف ) المراىقيف، بيف االجتماعية والعزلة باالكتئاب
 خاص يخدـ ىدؼ الدراسة، ووجد أف مقياس الثانوية، واستخدـ الباحث بالمدرسة األخيرة

 مرتفعي استخداـ عف وأقرانيـ أمياتيـ مع عبلقاتيـ في أفضؿ اإلنترنت استخداـ منخفضي
 الروابط االجتماعية، بضعؼ يرتبط اإلنترنت استخداـ ارتفاع أف إلى يشير وذلؾ اإلنترنت،

 . باالكتئاب يرتبط ال اإلنترنت استخداـ وأكدت نتائجيا أف مستوى
 التحصيؿ في لئلنترنت المنزلي االستخداـ أثر حوؿ ( دراسة...0)الحيمة، وأجرى

 يدرسوف ممف األساسي العاشر الصؼ طمبة مف طالبا ( 36 ) عمى يمي لمستخدميواألكاد
 ممف طالبا ( 80 )و اإلنترنت شبكة في مشتركوف ىـ ممف والخاصة المدارس الحكومية في

 وجود إلى الدراسة تمؾ نتائج أشارت وقد واربد، وجرش عماف :في مقاىي اإلنترنت يرتادوف
 المنزلي االستخداـ تنظيـ لطريقة تعزى الطمبة عدالتم في داللة إحصائية ذات فروؽ

 استخداـ ساعات تنظيـ في أبنائيـ عمى اعباء يشرؼ الطمبة الذيف ولصالح لئلنترنت
 ساعات في تحديد ودوف إشراؼ دوف اإلنترنت الذيف يستخدموف بالطمبة مقارنة اإلنترنت

 .االستخداـ
استخداـ  بيف العبلقة إلى فحص( بإجراء دراسة ىدفت Kubey et al,2001وقاـ )

 انخفاض أف النتائج وأوضحت ، الجامعة لطبلب األكاديمي األداء وانخفاض اإلنترنت
 إف حيث اإلنترنت استخداـ في اإلفراط إلى يرجع الجامعة؛ لطبلب األكاديمي مستوى األداء

 النفسية الوحدة وأف ، األكاديمي األداء يعوؽ بكثرة لئلنترنت والترفييي االستخداـ الترويحي
 نتائج ىى الدراسية القاعة أو الفصؿ فى الحضور عف والغياب لوقت متأخر والسير

 .المفرط لئلنترنت لبلستخداـ
 واإلدماف نحو االنترنت االتجاه معرفة إلى ىدفت ( بدراسةTsai & Lin,2001وقاـ )

 انطبقت ممف ف،في تايوا المدارس طمبة مف مراىقا (.9مف ) الدراسة عينة وتكونت عميو،
 باإلدماف إمكانية التنبؤ إلى الدراسة نتائج أشارت وقد االنترنت، عمى اإلدماف معايير عمييـ
 عمى وأف اإلدماف لبلنترنت، المفرط كاالستخداـ المتغيرات بعض خبلؿ مف االنترنت عمى

 .ومدرسية وأسرية صحية مشكبلت عنو تنتج االنترنت
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طبلب  لدى االنترنت استخداـ ظاىرة قييـلت ( دراسةAnderson,2001وأجرى )
 استخداـ إلييا يؤدي التي واألكاديمية االجتماعية اعثار تحديد إلى الجامعات، وىدفت الدراسة

 تتعارض قد طويمة لفترات االنترنت يستخدموف الذيف أولئؾ الطبلب وبخاصة عمى االنترنت
 (8مف ) جامعي طالب (..٢3في حياتيـ، وتكونت العينة مف ) األخرى النواحي مع

 االنترنت يستخدموف العينة أفراد %( مف.٢أف ) النتائج أظيرت وقد أكاديمية، مؤسسات
 قد لبلنترنت الطويؿ االستخداـ أف الدراسة وبينت باالنترنت، تعمقيـ كما أظيرت كبيرة بصورة
 ة،االجتماعي المشاركة انخفاض إلى أدى مما أخرى، اجتماعية عف أنشطة بديبل أصبح

 كما واالكتئاب، بالوحدة الشعور في وزيادة مواعيده، واضطراب ساعات النـو عدد وانخفاض
 مف ىـ لبلنترنت والتبعية االستقبللية عدـ مف يعانوف الذيف أفراد الدراسة أغمب أف تبيف

 .الصعبة العممية أصحاب االختصاصات ومف الذكور
عمى  اإلنترنت استخداـ مدة اثر تقصي إلى ىدفت بدراسة (٢..0)الناطور، قامت كما
 الجامعييف، الطمبة مف عينة لدى الدراسة وعادات االجتماعي والتفاعؿ األكاديمي التحصيؿ

 العمـو وجامعة اليرموؾ جامعة طمبة مف وطالبة طالب (..0مف ) وتكونت العينة
 يؿالتحص في إحصائيا دالة فروؽ وجود عدـ إلى الدراسة نتائج والتكنولوجيا، وأشارت

 ذات فروؽ ىناؾ أف الدراسة وجدت كما اإلنترنت، استخداـ لعدد ساعات تعزى األكاديمي
 استخداـ ساعات لعدد تعزى الدراسة وعادات التفاعؿ االجتماعي في إحصائية داللة

 .اإلنترنت
 والتوافؽ النفسي لئلنترنت المشكؿ االستخداـ ( بدراسة عفCaplan,2002وقاـ )
 مقياس نظري بتطوير قامت التي االستكشافية الدراسات مف الدراسة ؾتم وتعتبر االجتماعي،
 والعديد لئلنترنت المشكؿ االستخداـ بيف العبلقة فحص لئلنترنت، بيدؼ المشكؿ لبلستخداـ

وتكونت  والخجؿ، النفسية والوحدة الذات وتقدير واالجتماعية كاالكتئاب النفسية المتغيرات مف
 ارتباط داؿ وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد الجامعة، طبلب مف طالباً  (386العينة مف )

 .الذات وتقدير والخجؿ النفسية والوحدة الفرعية المقاييس عمى العينة أفراد درجات بيف
 النفسية لمفرطي الخصائص فحص إلى Whang et al,2003)وىدفت دراسة )

مف  .57٢ذكور، و مف ال 7878( )٢3588اإلنترنت، وتكونت العينة مف ) استخداـ
في  اإلنترنت واستخدـ الباحث مقياس يونج، وأسموب المقابمة الشخصية لمستخدمي (،اإلناث
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 خبلؿ مف اإلنترنت استخداـ في باإلفراط ترتبط التي الخصائص النفسية لمعرفة كوريا،
 اإلنترنت والخمؿ إدماف بيف قوية عبلقة استخدامو، وتوصمت الدراسة إلى وجود مستوى

لى محاولة  العبلقات في يفيالوظ  مف اليروب اإلنترنت مدمني مف العديد االجتماعية، واح
 الدخوؿ في رغبة فإنيـ أكثر االكتئاب أو بالقمؽ يشعروف اإلنترنت مدمني الواقع، وعندما كاف

 مقارنة االكتئابي واالندفاعية والمزاج النفسية الوحدة درجة في اإلنترنت، وأعمى عمى
 .خرىاأل بالمجموعات

 في المراىقيف فئة تردد ىػ( فقد ىدفت إلى معرفة مدى.٢43أما دراسة )الغامدي،
أعدادىـ، أسباب ىذا التردد، وتكونت  تطور االنترنت، ومدى مقاىي عمى المكرمة مكة مدينة

واستخدـ االنترنت،  مقاىي عمى المتردييف مف الثانوية المرحمة في ( طالب..3العينة مف )
 المستخدميف المراىقيف ونسب أعداد النفسية، وأكدت الدراسة تزايد مشكبلتلم مقياسالباحث 
 %(، وتتضاعؼ37االنترنت ) يستخدموا ما دائما الذيف المراىقوف نسبة بمغت حيث لؤلنترنت

%(، وقد 88)  لتصؿ االنترنت يستخدموف أحيانًا ما الذيف نسب ليا أضيفت إذا النسبة ىذه
 المدرسة، داخؿ الذات )صورة بمشكبلت يتعمؽ فيما ةإحصائي داللة ذات وجدت فروؽ

 وجدت مع اعخريف(، بينما التوافؽ وسوء والعدواف الذات مفيوـ المشكبلت االنفعالية،
 عامة سموكية ومشكبلت مدرسية سموكية )مشكبلت  النفسية المشكبلت حوؿ اختبلفات
 التوافؽ( تتعمؽ سوء ومشكبلت والعدواف مفيـو الذات حوؿ ومشكبلت انفعالية ومشكبلت

 الطبلب. إليو ينتمي الذي الدراسي الطبلب، وبالصؼ بعمر
طمبة  عمى بوؾ الفيس تأثير عمى ( لمتعرؼ8..0)العتيبي، دراسة ىدفت كما
 الجامعات طبلب بيف " بوؾ الفيس" استخداـ انتشار نسبة وبينت أف السعودية، الجامعات

 عميو التعرؼ في ىـ وتأثير واألصدقاء ألىؿا دور وأف %(77بمغت ) السعودية وطالباتيا
 في األولى المرتبة في العامؿ ىذا جاء حيث الستخدامو، رئيس كعامؿ تمضية الوقت، بدافع

 تحققو لـ ما حقؽ "بوؾ الفيس" أف إلى العينة وخمصت استخدامو، المتحققة مف اإلشاعات
 مف أكثر الشخصية عمى أثيرهت لو كاف بوؾ الفيس استخداـ األخرى، وأف اإلعبلمية الوسائؿ
 اإلعبلمية األخرى. الوسائؿ

 عمى إدماف ظاىرة عمى الضوء إلقاء إلى ( دراسة ىدفت8..0وأجرى )الحمصي،
 دمشؽ، جامعة طبلب مف عينة لدى االجتماعي بميارات التواصؿ وعبلقتيا اإلنترنت
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الشباب،  لدى االجتماعي التواصؿ وميارات إدماف اإلنترنت بيف العبلقة عمى والتعرؼ
ذكور(، واستخدـ  ٢٢4 إناث، 36) دمشؽ جامعة طبلب ( مف.٢5وتكونت العينة مف )

 الدراسة لوجود وتوصمت العبلقات االجتماعية، اإلنترنت، ومقياس إدماف الباحث مقياس
 اإلدماف االجتماعي، ووجدت فروؽ في التواصؿ وميارات اإلنترنت عمى بيف إدماف عبلقة
 عمى اإلدماف في فروؽ اإلناث، فيما لـ توجد لصالح الجنس لمتغير اً تبع اإلنترنت عمى

 .العممي التخصص لمتغير االقتصادي، أو تبعاً  الوضع لمتغير تبعاً  اإلنترنت
(إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ شبكات التواصؿ Mesheel,2010وقد ىدفت دراسة )

( شاب مف مستخدمي ..٢6االجتماعي عمى العبلقات االجتماعية، وتكونت العينة مف )
شبكات التوصؿ االجتماعي في بريطانيا، وأظيرت النتائج أف أكثر مف نصؼ األشخاص 
البالغيف الذيف يستخدموف مواقع مف بينيا الفيس بوؾ وبيبو ويوتيوب اعترفوا بأنيـ يقضوف 

مع  وقتًا أطوؿ عمى شبكة اإلنترنت مف ذلؾ الوقت الذي يقضونو مع أصدقائيـ الحقيقييف أو
أفراد أسرىـ، وأنيـ يتحدثوف بصورة أقؿ عبر الياتؼ، وال يشاىدوف التمفاز كثيرًا، ويمعبوف 
عددًا أقؿ مف ألعاب الكمبيوتر، ويرسموف كمية مف الرسائؿ النصية وكذلؾ البريدية، وأف 

%( مف مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي تغيرت أنماط حياتيـ، وأف نصؼ 53)
في بريطانيا ىـ أعضاء في أحد مواقع التواصؿ االجتماعي، مقارنة بػ مستخدمي اإلنترنت 

 %( في الواليات المتحدة..4%( في الياباف، و )33%( فقط في فرنسا، و )07)
 إدماف بيف العبلقة عمى ىدفت إلى التعرؼ( دراسة 0.٢٢وأجرى الباحث )األسطؿ،

 مف مجموعة ضوء في الجنسية فاتواالنحرا العاطفية النفسي والعبلقات واالغتراب اإلنترنت
وتكونت العينة مف  يونس، خاف محافظة في االنترنت مراكز المتردديف عمى لدى المتغيرات

اإلنترنت  إدماف الباحث استبيانات واستخدـ االنترنت، مراكز عمى المتردديف ( فردا مف.04)
 بيف طردية عبلقة وجودالجنسية، وتبيف  العاطفية واالنحرافات النفسي والعبلقات واالغتراب
 واالنحرافات العاطفية النفسي والعبلقات واالغتراب اإلنترنت إدمافالدراسة ) متغيرات

لـ توجد  بينما ، العاطفية العبلقات في واإلناث الذكور بيف دالو الجنسية(، ووجدت فروؽ
ات الجنسية، واالنحراف النفسي واالغتراب اإلنترنت إدماف في واإلناث الذكور بيف دالو فروؽ

 لمستخدمي االقتصادي لممستوى تعزى الدراسة متغيرات جميع في كما وجدت فروؽ
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بيف  العاطفية والعبلقات الجنسية االنحرافات في إحصائياً  دالو فروؽ االنترنت، ووجدت
 .االنترنت استخداـ ساعات لعدد ُتعزى االنترنت مستخدمي

 استخداـ االنترنت أثر فت إلى تقصي( والتي ىد0.٢0وفي دراسة )الطراونة والفنيخ،
 طمبة لدى االتصاؿ وميارات واالكتئاب االجتماعي األكاديمي والتكيؼ التحصيؿ عمى

( طالبًا وطالبة ممف يستخدموف اإلنترنت في 595القصيـ، وتكونت العينة مف ) جامعة
 قياسوم االجتماعي، التكيؼ ومقياس جامعة القصيـ، واستخدـ الباحث مقياس االكتئاب،

 مف بقميؿ أعمى درجة وجود إلى النتائج أشارت وقد الجامعة، طمبة االتصاؿ لدى ميارات
 درجة مف كؿ في متوسطة زمنية لفترة اإلنترنت مستخدمي لدى الطمبة المتوسطة الدرجة
 وميارات االجتماعي درجتي التكيؼ أف حيف في وميارات االتصاؿ، االجتماعي التكيؼ

 أف النتائج أظيرت كما لئلنترنت، المرتفع ذوي االستخداـ لطمبةا لدى منخفضة االتصاؿ
 أف حيف في متوسطة، زمنية لفترة مستخدمي اإلنترنت الطمبة لدى منخفضة االكتئاب درجة
في  فروؽ ووجدت  لئلنترنت، االستخداـ المرتفع ذوي الطمبة لدى مرتفعة االكتئاب درجة

 والنوع اإلنترنت استخداـ ساعات لعدد ىتعز  االجتماعي والتكيؼ األكاديمي التحصيؿ
 واالختصاصات الذكور والطمبة المتوسط االستخداـ لصالح االجتماعي واالختصاص

والنوع  اإلنترنت استخداـ ساعات لعدد تعزى االكتئاب درجة في ت فروؽ ووجد العممية،
 كما ة،األدبي المرتفع واإلناث واالختصاصات االستخداـ لصالح واالختصاص االجتماعي

 لصالح استخداـ اإلنترنت ساعات لعدد تعزى االتصاؿ ميارات درجة في وجدت فروؽ
 المتوسط. االستخداـ

إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف استخداـ ( فقد ىدفت 0.٢4أما دراسة )عصامي،
شبكات التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ" والشعور بالوحدة النفسية، لدى عينة مف طمبة جامعة 

( طالبًا وطالبة، واستخدمت الباحثة مقياس .04خيضر بسكرة، وتكونت العينة مف ) محمد
استخداـ موقع "الفايسبوؾ"، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية، وتبيف أف الطمبة الجامعيوف 
يقضوف معظـ وقتيـ في استخداـ موقع " الفايسبوؾ "خاصًة في أوقات فراغيـ، فأغمبيـ 

ث ساعات يوميًا، وأف أكثر المجاالت التي يفضميا الطمبة يتصفح موقعو أكثر مف ثبل
الجامعيوف عمى موقع " الفايسبوؾ" ىو الدردشة والتواصؿ مع  األصدقاء، ووجدت عبلقة 

فايسبوؾ" وبيف الشعور بالوحدة النفسية "موجبة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
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استخداـ الػ "فايسبوؾ" وفي درجات  لدى الطمبة الجامعييف، ولـ توجد فروؽ في درجات
الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس، بينما وجدت فروؽ في 
درجات استخداـ "الفايسبوؾ" وفي درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا 

 لمتغير السف.
  تحميل الدراسات المستعرضة
ؼ الدراسات المستعرضة نجد أنيا تركزت عمى دراسة عبلقة باالطبلع عمى أىدا

وتحديد  Christopher et al,2000)استخداـ االنترنت بػالعزلة االجتماعية واالكتئاب )
 الجنسية واالنحرافات العاطفية النفسي والعبلقات واالغتراب اإلنترنت إدماف بيف العبلقة

 والتوافؽ النفسي( 0.٢4عصامي،)وبيف الشعور بالوحدة النفسية (0.٢٢األسطؿ،)
 Kubey et) األكاديمي (، ومدى تأثيره عمى التحصيؿCaplan,2002االجتماعي،)

al,2001،٢..0( )الناطور،...0( )الحيمة.) 
واألكاديمية والتواصمية  االجتماعية واعثار فيما اىتمت دراسات أخرى بإدماف االنترنت

 Tsai اإلنترنت ) استخداـ النفسية لمفرطي ئصالخصاطويمة و  لفترات الستخدامو والعاطفية
& Lin,2001(، )Anderson,2001 )((Whang et al,2003 ،(8..0)العتيبي 

 (.0.٢٢( األسطؿ،Mesheel,2010) (8..0)الحمصي،
 ىػ( .٢43االنترنت )الغامدي, مقاىي عمى واىتمت دراسة واحدة بأسباب التردد

الطمبة في الصؼ العاشر والمرحمة الثانوية أما عينات الدراسة فنجد أنيا تركزت عمى 
((Christopher et al,2000  ،( ...0)الحيمة، ىػ( .٢43)الغامديTsai & 

Lin,2001( وطمبة جامعيوف ،)Anderson,2001،٢..0( )الناطور( )Caplan,2002  
(، ومستخدميف مف كافة 0.٢0)الطراونة والفنيخ،( 8..0)الحمصي،

 (0.٢٢سطؿ،( األMesheel,2010األعمار)
مستوى  سبب رئيسي في انخفاض  اإلنترنت استخداـأما نتائج الدراسات فقد أكدت أف 

( بينما وجدت Kubey et al,2001)الجامعة كما في دراسة  لطبلب األكاديمي األداء
( أنو ال عبلقة بيف التحصيؿ األكاديمي وبيف ساعات استخداـ ٢..0دراسة )الناطور،

 االنترنت.
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 وأسرية صحية مشكبلت عنو ينتج االنترنت عمى اإلدماف ات أفوأكدت دراس 
 (Tsai & Lin,2001ومدرسية )

 ساعات النـو عدد فيما سبب استخداـ االنترنت لساعات طويمة انخفاض
بالوحدة النفسية واالكتئاب وسوء التفاعؿ االجتماعي  الشعور في وزيادة مواعيده، واضطراب

الذات  وسموكية وعاطفية والمعاناة مف الخجؿ وتدني تقديروظيور مشكبلت انفعالية  ونفسية 
الدراسية  القاعة أو الفصؿ فى الحضور عف والغياب الجنسية واالنحرافات

(Anderson,2001 )(Kubey et al,2001( )Caplan,2002 )((Whang et 
al,2003  ،( 0.٢٢)األسطؿ،( 8..0ىػ( )الحمصي،.٢43(، )الغامدي،٢..0)الناطور

((Christopher et al,2000  
باالكتئاب وىي  يرتبط بينما أكدت دراسة واحدة أف استخداـ االنترنت ال

  Christopher et al,2000)دراسة)
أف أحد اسباب استخداـ االنترنت ىو التواصؿ  (8..0)العتيبي،فيما أكدت دراسة 

 مع األىؿ واألصدقاء.
 االقتصادي لممستوى تعزى وجود فروؽ (0.٢٢)األسطؿ،ووجدت دراسة 

 (.8..0ىذه الفروؽ في دراسة )الحمصي، االنترنت، بينما لـ توجد لمستخدمي
 فرضياث البحث:

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ  .٢
التواصؿ شبكات العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف استخداـ 

 (04-0٢، .0-٢9) االجتماعي ترجع لمتغير العمر
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ  .0

التواصؿ االجتماعي شبكات العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف استخداـ 
ترجع لمتغير عدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في اليـو )أقؿ مف 

 ساعات فأكثر(. 6ساعات،  6-4 ساعة، مف 4-0ساعتيف، مف 
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ  .3

التواصؿ االجتماعي شبكات العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف استخداـ 
 4سنوات، منذ  3ترجع لمتغير زمف البدء باستخداـ االنترنت )منذ سنتيف، منذ 



املشكالث النفسيت لذي طالباث اجلاهعت وعالقتها باستخذام شبكاث التىاصل  بعض    

6104أبريل  ،3ج،64جملت اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد                         (888 ) 

 (.سنوات فأكثر
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ  .4

التواصؿ االجتماعي شبكات العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف استخداـ 
 ترجع لمتغير المستوى التعميمي لؤلب )منخفض، متوسط، مرتفع(.

ت النفسية )السموؾ ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبل .5
التواصؿ االجتماعي شبكات العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ النفسي( وبيف استخداـ 

 ترجع لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ )منخفض، متوسط، مرتفع(.
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ظيور بعض المشكبلت النفسية )السموؾ  .6

التواصؿ االجتماعي شبكات نفسي( وبيف استخداـ العدواني، الوحدة النفسية، األرؽ ال
لاير، مف  ...5- ...3لاير، مف  ...3ترجع لمتغير الدخؿ الشيري )أقؿ مف 

 لاير(. ....٢لاير، أكثر مف  ....٢-...5
توجد عبلقة ارتباطية دالة موجبة بيف السموؾ العدواني وبيف الوحدة النفسية واألرؽ  .7

 النفسي.
 لة موجبة بيف الوحدة النفسية واألرؽ النفسي.توجد عبلقة ارتباطية دا .8

املنهجي للبحث: اإلطار  
 أواًل  منيج البحث 

التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة في المنيج الوصفي يستخدـ البحث الحالي 
الواقع، ووصفيا بدقة والتعبير عنيا كمًا وكيفًا في تصنيؼ المعمومات وتنظيميا والسعي لفيـ 

الظاىرة مع غيرىا مف الظواىر والوصوؿ الستنتاجات تسيـ في تطوير الواقع عبلقات ىذه 
 المدروس.

يستخدـ ىذا المنيج في البحوث التي تستيدؼ وصؼ سمات أو آراء أو اتجاىات أو "و 
سموكيات عينات مف األفراد ممثمة لمجتمع ما، بما يسمح بتعميـ نتيجة المسح عمى المجتمع 

كف عمى الرغـ مف أف منيج الوصؼ يمعب دورًا وصفيًا، إال أنو الذي سحبت منو العينة، ول
 (. ٢44-٢43)الجماؿ،يمكف أف يمعب دورًا تفسيريًا بشرح األحداث أو الظواىر التي تدرس" 

 ثانيًا  حدود البحث 
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الحدود البشرية  تقتصر الدراسية عمى عينة مف طالبات السنة التحضيرية في المساريف  .٢
 اإلنساني والعممي.

 ـ.0.٢5الحدود الزمانية    .0
 الحدود المكانية  مدينة الطائؼ بالسعودية. .3

 ثالثا  عينة البحث 
( طالبة جامعية مف طالبات السنة التحضيرية في 038اشتممت عينة البحث عمى )    

 اإلنساني والعممي بجامعة الطائؼ، تـ اختيارىف بطريقة عشوائية. المساريف
 وصؼ عينة البحث 

 العمر  .٢
 (٢دوؿ )ج

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لمعمر
 % ك السن

 10.50 05 سنة 02-91من 
 89.50 213 سنة 02-09من 

 100.00 238 المجموع
 

 عدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  .0
 (0جدوؿ )

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لعدد الساعات
 % ك عدد الساعات

 4.62 11 أقل من ساعتين
 22.69 54 ساعة 2-0من 
 35.71 85 ساعة 6-2من 

 36.97 88 ساعات فأكثر 6
 100.00 238 المجموع
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 بدء استخداـ االنترنت  .3
 (3جدوؿ )

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لزمف البدء باستخداـ االنترنت
 % ك استخدام االنترنت

 10.50 05 منذ سنتين
 21.01 50 سنوات 3منذ 
 68.49 163 سنوات فأكثر 2منذ 

 100.00 238 المجموع
 المستوى التعميمي لؤلب/ لؤلـ  .4

 ( 4جدوؿ )
 واألـ لؤلبالتوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لممستوي التعميمي 

 العمل
 األم األب

 % ؾ % ؾ
 46.64 111 30.25 72 منخفض
 34.87 83 38.66 92 متوسط

 18.49 44 31.09 74 عال
 100.00 238 100.00 238 المجموع

 الدخؿ الشيري  .5
 (5جدوؿ )

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لمدخؿ الشيري 
 % ك الدخل

 5.46 13 لاير 3222أقل من 
 25.63 61 لاير 0222- 3222من 
 32.35 77 لاير 92222- 0222من 

 36.55 87 لاير 92222أكثر من 
 100.00 238 المجموع
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  رابعًا  أدوات البحث
ـ( حيث ضـ 0.٢5مقياس السموؾ العدواني  وقد تـ أخذه مف دراسة )أبو عيشة، .٢

( بندًا توزعت عمى ستة محاور ومظاىر ىي  )عدواف موجو 84المقياس األصمي )
لممجتمع/ موجو لمجامعة/ موجو لمطالبات/ موجو لؤلسرة/ موجو لذات الطالبة/ موجو 

 ىذه أعطيت حيث مستويات، خمسة مف ةاإلجاب اختيارات سمـ لتدمير األشياء(، وتكوف
// ال أعرؼ =  0// تنطبؽ بشكؿ متوسط =  ٢األوزاف التالية  تنطبؽ دائمًا =  البدائؿ

، وقد قامت الباحثة باختصار الفقرات 5// ال تنطبؽ = 4// تنطبؽ بشكؿ ضعيؼ=  3
 فقرة في ىذه الدراسة. 84فقرة بدال مف  54إلى 

( والذي أجراه عمى 7..0أخذه مف دراسة )عبد الخالؽ،مقياس األرؽ النفسي  وقد تـ  .0
 4فقرة يجاب عنيا ببدائؿ خمسة تبدأ مف صفر ال، إلى  ٢0مواطنيف كويتييف، ويشمؿ 

 كثيرا جدا.
(، وكيفو لمبيئة العربية .٢98مقياس الوحدة النفسية  والذي أعده )راسيؿ و كاترونا،  .3

( فقرة 34(، ومكوف مف )OnelinessScale(، ويعرؼ بػ )٢988إبراىيـ قشوش )
عمييا أربع استجابات تقدير ىي  معظـ األحياف، بعض األحياف، نادرًا، ال أشعر عمى 

 فقرة. 33االطبلؽ، وقد قامت الباحثة بحذؼ فقرة منو لعدـ مناسبتيا، لتصبح الفقرات 
 أدوات البحث  صدؽ وثبات

ي تحتوي الثبلثة مقاييس  السموؾ أواًل  اختبار صدؽ محتوى استبانة المشكبلت النفسية )والت
 العدواني،واألرؽ النفسي، والوحدة النفسية( 

لمتحقؽ مف صدؽ محتوى االستبانة تـ عرضيا في صورتيا األولية عمي مجموعة مف     
لمحكـ عمى مدى وذلؾ ، محكما ٢٢أساتذة التخصص في جامعة الطائؼ، وبمغ عددىـ 

لؾ صياغة العبارات، وتحديد اتجاه كؿ عبارة مناسبة كؿ عبارة لممحور الخاص بيا، وكذ
ضافة أي عبارات مقترحة، و تـ حساب نسبة االتفاؽ لدى المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات واح

 االستبانة،  وبذلؾ تكوف االستبانة قد خضعت لصدؽ المحتوي.
 (6جدوؿ )

سية لقياس مدى تأثير استخداـ مواقع التواصؿ نسبة اتفاؽ السادة األساتذة المحكميف عمى محاور استبانة المشكبلت النف 
 االجتماعي عمى ظيور بعض المشكبلت النفسية لدى مستخدمات ىذه المواقع
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 مكونات االستمارة
 عدد المحكمين

 نسبة االتفاق
 عدم االتفاق االتفاق

 %8٢.8 0 9 مقياس السموك العدواني
 %9..9 ٢ .٢ مقياس الوحدة النفسية

 %8٢.8 0 9 سيمقياس األرق النف
  Kendall’s tue-bثانيًا   حساب الصدؽ باستخداـ معامؿ كنداؿ 

 (7جدوؿ )
صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاور استبانة المشكبلت النفسية لقياس مدى تأثير استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى  

 اط كنداؿ معامؿ إرتي باستخداـظيور بعض المشكبلت النفسية لدى مستخدمات ىذه المواقع 
 معامل كندال مكونات استبانة المشكالت النفسية

 908.. مقياس السموك العدواني
 995.. مقياس الوحدة النفسية
 9٢0.. مقياس األرق النفسي

 945.. ككل
( وىى قيمة دالة 945..( أف معامؿ كنداؿ لممحاور )ككؿ( ىو ) 7يوضح جدوؿ رقـ )     

ر ىذه القيمة عالية بالنسبة ليذا النوع مف حساب الصدؽ ( وتعتب٢...عند مستوى معنوية )
 وتؤكد االتساؽ الداخمي لمكونات استبانة المشكبلت النفسية )ككؿ(.

( تتوافر .٢ثانيًا  اختبار ثبات استبانة المشكبلت النفسية  تـ التطبيؽ عمى عينة قواميا )
 ريقتيف  فييا نفس شروط عينة الدراسة وبعد التطبيؽ تـ حساب الثبات بط

تـ حساب ثبات استبانة حساب معامؿ ألفا لتحديد االتساؽ الداخمي لممقياس   . أ
باستخداـ معامؿ الثبات واالتساؽ الداخمي، وذلؾ عف   Reliabilityالمشكبلت النفسية 

، وذلؾ مف خبلؿ رصد درجات  Alpha Cronbachطريؽ معادلة الفا كرونباخ
تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة ب قيمة ألفا العينة االستطبلعية لكؿ عبارة، ثـ حسا

باستخداـ معامؿ ألفا، وتـ حساب معامؿ ألفا لكؿ فقرة مف فقرات المحاور كؿ عمى 
حده ولكؿ عبارة مف عبارات االستبانة، كما تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ محور ولممقياس 

 ككؿ وكانت كما يمي 
 (8جدوؿ )
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 ارات المحاورالثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد عب 

رقــم  المقاييس
 العبارة

رقـم  معامل ألفـا رقـم العبارة معامل ألفـا رقــم العبارة معامل ألفـا
 العبارة

رقـم  معامل ألفـا
 العبارة

 معامل ألفـا

مقياس 
السموك 
 العدواني

٢ ..967 0 ..954 3 ..989 4 ..799 5 ..989 
6 ..979 7 ..990 8 ..963 9 ..955 ٢. ..959 
٢٢ ..967 ٢0 ..959 ٢3 ..904 ٢4 ..975 ٢5 ..989 
٢6 ..979 ٢7 ..967 ٢8 ..959 ٢9 ..999 0. ..90٢ 
0٢ ..904 00 ..967 03 ..954 04 ..975 05 ..954 
06 ..975 07 ..90٢ 08 ..975 09 ..699 30 ..954 
3٢ ..979 30 ..954 33 ..919 34 ..904 35 ..967 
36 ..967 37 ..954 38 ..904 39 ..689 4. ..879 
4٢ ..968 40 ..954 43 ..959 44 ..904 45 ..967 
46 ..967 47 ..975 48 ..989 49 ..933 5. ..967 
5٢ ..904 50 ..699 53 ..879 54 ..879  

مقياس 
الوحدة 
 النفسية

٢ ..96٢ 0 ..959 3 ..959 4 ..989 5 ..979 
6 ..975 7 ..954 8 ..975 9 ..975 ٢. ..904 
٢٢ ..979 ٢0 ..989 ٢3 ..985 ٢4 ..967 ٢5 ..975 
٢6 ..975 ٢7 ..989 ٢8 ..989 ٢9 ..800 0. ..989 
0٢ ..967 00 ..90٢ 03 ..985 04 ..904 05 ..967 
06 ..967 07 ..975 08 ..989 09 ..933 3. ..967 
3٢ ..967 30 ..985 33 ..904  

مقياس 
األرق 
 النفسي

٢ ..968 0 ..975 3 ..80٢ 4 ..967 5 ..975 
6 ..933 7 ..804 8 ..975 9 ..879 ٢. ..933 
٢٢ ..967 ٢0 ..90٢  

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ألفا لكؿ عبارة في كؿ محور مناسب       
بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات وتؤكد االتساؽ الداخمي لكؿ محور، ويتضح أف معامؿ 

لفا لمجموع فقرات استبانة المشكبلت النفسية لقياس مدى تأثير استخداـ شبكات التواصؿ أ
االجتماعي عمى ظيور بعض المشكبلت النفسية لدى مستخدمات ىذه الشبكات )ككؿ( ىو 

( وتعتبر ىذه القيمة عالية بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات، وتؤكد االتساؽ 948..)
االستبانة لقياس مدى تأثير استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  الداخمي لمجموع عبارات

 عمى ظيور بعض المشكبلت النفسية لدى مستخدمات ىذه المواقع
  تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية Split-Halfطريقة التجزئة النصفية  . ب

وذلؾ عف طريؽ تقسيـ كؿ محور مف محاور استبانة المشكبلت النفسية إلى 
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، عبارات فردية، عبارات زوجية وقد تـ ىذا التقسيـ بالنسبة لكؿ محور مف نصفيف
محاور االستبانة وكذلؾ بالنسبة لممحور ككؿ، ولحساب االرتباط بيف نصفي 

وكذلؾ معادلة  Spearman-Brownاالستبانة استخدمت الباحثة  معادلة 
Guttman لحساب االرتباط بيف نصفي كؿ محور مف محاور االستبانة 

 (9جدوؿ )
عامؿ ارتباط التجزئة النصفية لمحاور استبانة المشكبلت النفسية لقياس مدى تأثير استخداـ  

 شبكات التواصؿ االجتماعي عمى ظيور بعض المشكبلت النفسية لدى مستخدمات ىذه المواقع
 معامل ارتباط جتمان معامل ارتباط سيبرمان ـ براون المحور

 935.. 908.. مقياس السموك العدواني
 980.. 908.. مقياس الوحدة النفسية
 883.. 895.. مقياس األرق النفسي

 0.933 0.917 ككل
يوضح الجدوؿ أف معامؿ ارتباط التجزئة النصفية الستبانة المشكبلت النفسية      

لقياس مدى تأثير استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى ظيور بعض المشكبلت 
براوف، جتماف، –( لسيبرماف 933..ىذه الشبكات ككؿ ىو ) النفسية لدى مستخدمات

( محاور 3ة إلى )وتأسيسًا عمى ما سبؽ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية مقسم
 .( فقرة99بواقع )


